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*בחנויות הנבחרות *עד גמר המלאי *כל מגוון מארזי קרלו משתתפים במבצע

 ומקבלים חבילת מדבקות של

במתנה!

קונים מארז קרלו מיני
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סניף רבי טרפון 6 
מרכז העיר ב"ב 
052-5435075
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קרי
052-4333900 
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050-6860841
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ממתקים 
למהדרין

ט.ל.ח עד גמר המלאי התמונות להמחשה בלבד!
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&50
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סביבוני עץ
2 יח‘

חנוכיה + 
בזיכים

מאקורו עץ
צנצנת זכוכית לב

חוברות צביעה 
2 יח‘

סדר הדלקת נרות
+ יצירת גירוד
2 יח‘

סביבון גדול
מנגן ושר 
בעברית

A
פאזל עץ 4

דובי פרווה גדול

&5

&50

3 קופסאות פח
הלו קיטי

ממתקים
במארז 
בהכשר בד“ץ

מגוון פאזלים
500 חלקים

&1
&5

&1

&1 &1
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&1 זוג גרביים
שחורות
לגבר

זוג בובות תיאטרון 
אצבע

&1
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דומינו  עץ 
פירות/ ירקות/ חיות

יויו סיני
סביבון בייבלייד
מתכת מאיר

&1
&1

&5
אוזניות

&10 משחקי הרכבה
400 גרם

פליימוביל ספיישל פלוס
הכי זול בארץ!

פליימוביל מזוודות
הכי זול בארץ!

בימבה כוכב מקורי
הכי זול בארץ!

&5



הבחירה של הבית
תנובה

חנוכה עם תנובה

בקבוק חלב תנובה 3%
 בד״צ העדה החרדית

1 ליטר

מארז זוג נפוליאון 
225 גרם×2 יח'

 פרוסות מוצרלה
 ועדת מהדרין

150 גרם

מארז קרלו מיני 
100 גרם×16 יח'

מארז 10 שקיות שוקו
 ועדת מהדרין

225 מ״ל×10 יח'

 השף הלבן קרם פרש
 ועדת מהדרין

200 גרם

מיוחד
לחנוכה!

 חדש
על המדף!

מיוחד
לחנוכה!

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

ממרחי סויה בסגנון גבינה
 בד״צ העדה החרדית

250 גרם

החל מט״ז בכסלו תשע״ח )4.12.17( עד גמר המלאי *בחנויות הנבחרות *ההנחות והמבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה ע״י הקמעונאי

 חדש
על המדף!

 מארז שלישיית
קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

פיראוס צפתית 9%
ועדת מהדרין

200 גרם

 מהדורה
מוגבלת!

 מהדורה 
מוגבלת!

 חדש
על המדף!

 משקה חלב לקפה
 בטעם אגוזי לוז

 ועדת מהדרין
800 מ״ל

מארז זוג חרמון 16%
250 גרם×2 יח'







החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

יא' בכסלו תשע"ח 29/11/17 בני ברק8 121//1 תש"ע בא "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 דינר לפוניבז'
בבורו פארק נערך מעמד הדינר השנתי לטובת ישיבת 
הגר"א  הישיבה  נשיא  בראשות  ומוסדותיה,  פוניבז' 

הגר"י  ובנו  כהנמן 
כמו"כ  כהנמן. 
מהארץ  השתתפו 
יוסף  רבי  הגאון 
חברון,  ר"י  חברוני 
אריה  רבי  הגאון 
משגיח  שפירא  לייב 

ישיבת פוניבז' לצעירים שנשא את המשא המרכזי והרב 
אברהם רובינשטיין מ"מ ראש עיריית בני ברק ומזכיר 
מועצת גדולי התורה. במהלך ביקורו של הגר"א כהנמן 
והישיבות  התורה  בהיכלי  דברים  נשא  הוא  בארה"ב, 

בפלטבוש, בורו פארק ולייקווד.

 כחלון ביקר בישיבה
בליל שישי האחרון, אירחה עיריית בני ברק בראשות 
רובינשטיין,  אברהם  וסגניו  זייברט  חנוך  העיר  ראש 

שפירא  מנחם 
דדון את שר  ואליהו 

האוצר משה כחלון.
נפתח  הביקור 
פוניבז',  בישיבת 
פניו  את  קיבל  שם 
נשיא הישיבה הגאון 
כהנמן,  אליעזר  רבי 
מקרוב  ראה  והשר 

משם  תלמודם.  על  השוקדים  התלמידים  אלפי  את 
בית  את  מקרוב  וראו  ברק  בני  של  לאווירה  המשיכו 
עם  היהודית  במסעדה  ננעל  הסיור  איצקוביץ.  הכנסת 

טעימת אוכל שבתי.

 דפיברילטורים למתנדבים
של  המתנדב  בבית  השבוע  נרשמו  מרגשים,  רגעים 
אפי  הסניף  שראש  בזמן  ברק,  בני  סניף  הצלה  איחוד 
)מכשיר  דפיברילטורים  מכשירי  עשרה  חילק  פלדמן 
למתן שוק חשמלי( מתקדמים למתנדבי הסניף. מכשיר 
לפעולה  לב  קצב  המחזיר  מכשיר  הוא  הדפיברילטור, 

סדירה על ידי מתן שוק 
חשמלי ללב, באמצעות 
אלקטרודות  שתי 
לגוף  שמצמידים 
ללב.  בסמיכות  החולה 
משתק  החשמלי  השוק 
הלב  פעולת  את  רגעית 
חוזר  הלב  כאשר  וכך, 
יכול  הוא  לפעולה, 

לפעום בצורה סדירה
בני  ״סניף  החלוקה:  לאחר  פלדמן  אפי  הסניף  ראש 
ברק של איחוד הצלה חרט על דגלו את חזון הארגון, 
מקרה  לכל  חיים  מציל  ראשוני  רפואי  סיוע  להגיש 
עשרת  ביותר.  הטוב  הציוד  עם  שניות,   90 תוך  חרום 
עשרות  לעוד  מצטרפים  היום  שחולקו  המכשירים 
יום  מידי  חיים  מצילים  שכבר  דפיברילטור  מכשירי 
להודות  רוצה  אני  ובסביבתה.  בעיר  האחרונות  בשנים 
ומעבר  מעל  עושה  אשר  הארגון,  להנהלת  מכאן 
ובציוד  בידע  המסורים,  המתנדבים  את  לצייד  בכדי 

המקצועיים ביותר״.

 ספרי נביאים ל'אור החיים'
הערב  בשעות  שעבר  שבוע  בסוף  חמישי  ביום 
לעילוי  נביאים  ספרי  הכנסת  של  תהלוכה  התקיימה 
שנה  ז"ל, במלאות  שמחה  בן  עטיה  משה  נשמת 

יצאה  התהלוכה  לפטירתו. 
בירינבוים  ברחוב  מביתו 
"אור  כנסת  בית  לכיוון   17
גאון  האי  שברחוב  החיים" 
בשיכון ו' בבני ברק, ברוב עם 
וחברים,  משפחה  בני  בליווי 

עם תזמורת וריקודים.
לאחר מכן התקיימה סעודה 
המתנ"ס  באולם  המלך  כיד 
ברמת  גאון  שרירא  ברחוב 
גם  נכלל  בסעודה  עמידר, 
סיום חלק הזוהר, סיום מסכת 

על ידי אחד הנכדים, ודברי תודה מפי הגר"א אלבז רבה 
תורה על  נערך ספר חידושי  בנוסף  גבעת שמואל.  של 

פרשיות השבוע על ידי בנו של המנוח, שמואל עטיה.

מאת: עוזי ברק 

 200,000 על  עלה  בני-ברק  תושבי  מספר 
למרשם  הלשכה  לנתוני  בהתאם  תושבים, 
על  עומד  והוא  הפנים  במשרד  אוכלוסין 
200,162 כן ירבו, לעומת 197,913 במחצית 
ה'תשע"ו,  בשנת   193,000 ה'תשע"ז,  שנת 
בשנת   186,916 ה'תשע"ה,  בשנת   190,000

ה'תשע"ד, 187,700 בשנת ה'תשע"ג.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
שונות  לסטטיסטיקות  בניגוד  כי  מסר, 
ולמכוני מחקר למיניהם, הרי שהנתון העדכני 
למרשם  הלשכה  של  הוא  ביותר  והאמין 
שבאמצעות  הפנים,  במשרד  אוכלוסין 
עדכון  נותנת   "2000 מימד  "מערכת  תוכנת 
רק  שכן  תושבים,  למספרי  ואמיתי  שוטף 
של  הנכונים  המספרים  הפנים  משרד  בידי 
תושבים נכנסים ויוצאים ונולדים בכל ישוב. 
הנתון האחרון לבני-ברק הוא מיום שישי, ט' 
בתשרי ה'תשע"ח )29,9,17(. שטח העיר הוא 

בין 7,320 דונם.
בדרישה  הפנים  משרד  יצא  מכבר  לא 
ממשרד האוצר לקביעת מספרי תושבים רק 
נתוני  לפי  ולא  האוכלוסין  מרשם  נתוני  לפי 
אינם מעודכנים  נתוני הלמ"ס,  הלמ"ס, שכן 
מחקרים  ממערך  חלק  הם  אלא  להיום,  נכון 
של  במכתבו  ניכר.  זמן  מלפני  נתונים  של 
מר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים אל מר 
והסכמי  השכר  על  הממונה  מ"מ  כהן,  יוסף 
עבודה במשרד האוצר, מציג המנכ"ל רשימה 
של 247 עיריות, מועצות מקומיות ומועצות 
ישנו  רשויות  ב-246  כשמתוכן  אזוריות. 
אוכלוסין  רישום  נתוני  בין  משמעותי  הבדל 
לדוגמא,  לסטטיסטיקה.  הלשכה  נתוני  לבין 
בירושלים- לפי נתוני רישום אוכלוסין מספר 
נתוני  לפי  ואילו   ,953,840 הוא  התושבים 

הלמ"ס המספר הוא 865,700. 
הדובר הוסיף, כי בהתאם לנתוני הממד של 
עולה  בעיר  התושבים  שיעור  הפנים,  משרד 
בס"ד בהתמדה ובאורח רצוף, חרף המצוקה 
הקרקעית שבה, שכן בני-ברק נבנתה לפני 93 
בבד,  ובד  תושבים,  ל-10,000  בתכנון  שנה 
זייברט,  חנוך  הרב  ביזמת  אושרו  באחרונה 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  והרב  העיר  ראש 
ולבניה,  לתכנון  המשנה  ועדת  ויו"ר  רה"ע 
ובהן  מגורים,  בנייני  לבינוי  תכניות  מספר 

תכנית ל-560 יחידות דיור במתחם לובינסקי 
שברחוב הרב כהנמן, מתוכננת בניה נרחבת 
בשכונת  השוק  במתחם  דיור  יחידות  ל-300 
מלבן  בי"ח  באזור  דירות  מאות  כ"ץ,  פרדס 
לשעבר בשכונה וכ-2500 יחידות דיור בצפון 
העיר מעבר לרחוב אם המושבות, כשהמגמה 
ל-230,000  שנים  כ-13  בעוד  להגיע  היא 

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

מהנדס העירייה.
מקצועית  שגובשה  התכנית,  במסגרת 
במשרדו של אדריכל צדוק אליקים, מגדולי 
כוללת  והיא  בארץ,  האדריכלות  משרדי 
שטחים  דונם  וכ-200  דירות,   10,000
כיום,  עומד,  העיר  של  שטחה  פתוחים. 
מ  למעלה  תושביה  ומספר  דונם   7,300 על 
הכוללנית  התכנית  כשבמסגרת   ,200,000
 8,000 ל-230,000.  התושבים  מספר  יגדל 
שתיבנינה,  ה-10,000  מתוך  הדיור,  יחידות 
של  במתכונת  הקיים  הבנוי  במרקם  תוקמנה 
דיור  יחידות  וכ-2,000  עירונית  התחדשות 
לפארק  בסמיכות  חדשה  בשכונה  תוקמנה 

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

קווי מטרו נוספים.
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה של מחוז 
תל אביב רואה בשיתוף הפעולה עם עיריית 
בני ברק קידום לתכנית כוללנית זו, כשלדברי 
המחוז  מתכננת  אנג'ל,  נעמי  אדריכלית 
תכניות  לפועל  להוציא  תאפשר  "התכנית 
התחדשות  נדרשת  בהם  באזורים  מפורטות 

העירוני  הצביון  בין  מאזנת  והיא  עירונית, 
הכולל מבני מגורים נמוכים יחסית עם הצורך 
איכות  על  שמירה  תוך  המרקם,  בציפוף 

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

שהתכנית המפורטת תוסיף.
גילאים  לפי  העיר  תושבי  של  החלוקה 
הינה: מ-0 עד 5: 37,743; מ-12-6: 33,645; 
 ;14,638 מ-21-18:   ;19,751  :17-13 מ- 
 ;25,446 מ-60-41:   ;48,416  :40-22 מ- 
הלשכה  לנתוני  בהתאם   .20,503  –  60 מעל 
הנפשות  מספר  לסטטיסטיקה,  המרכזית 
הממוצע למשפחה בבני-ברק הוא 4,8, והוא 
הגבוה ביותר בין הערים הגדולות והבינוניות 

בארץ.
התברר  העירייה  של  החינוך  באגף  גם 
הנרשמים  עלייה של מאות במספר  שהייתה 
גן  כיתות  נפתחו  זאת,  ובעקבות  לגני-ילדים 
בימים  העיר.  של  שונים  באזורים  חדשות, 
גן חדשות  כיתות   6 בניית  גם מתבצעת  אלו 
במתחם  כיתות  ארבע  מצליח,  הרב  ברחוב 

נדבורנא וחמש כיתות ברחוב צייטלין.
במקביל, בפאנל ראשי ערים שנערך בכנס 
משה  עו"ד  בהובלת  עירונית,  התחדשות 
תחום  על  ואחראי  בכיר  שותף  טרספולסקי, 
התחדשות עירונית במשרד משה ניסים, נשא 
בני  עיריית  ראש  זייברט  חנוך  הרב  דברים 

ברק שהתייחס למדיניות הבניה בעיר. 
"הסכמנו לוותר על מבני תעסוקה לטובת 
מבני מגורים ואנחנו בונים מעל 5000 יח"ד 
כיום. לכל עיר החליפה שלה, בני ברק מאד 
מתאימים".  פתרונות  לנו  יש  אבל  צפופה 
הוא הוסיף ואמר: "ראש עיר שיודע להביא 

פתרונות ולהתגבר על חסמים - מצליח".

המכשירים שחולקו

הכנסת ספר נביאים

תושבי  במספר  גידול  נרשם  לשנה  משנה 
 לפי הלשכה למרשם אוכלוסין  בבני ברק 
במשרד הפנים, כיום מתגוררים בעיר 200,162 
של  לתכנון  נבנתה  העיר  כאשר  תושבים, 

10,000 תושבים בלבד

יותר מ-200 אלף 
תושבים בבני ברק



ויכולים
לזכות

מסובבים

במשחקים!

איך משתתפים?
קנו 5 מוצרי קליק

התקשרו לטלמסר 03-3739000
סובבו את הסביבון הוירטואלי

ענו על שאלות
ותוכלו לתת לילדים הזדמנות לאסוף

כמה שיותר משחקים ב- 2 דקות!
בחנויות הצעצועים:

כפר השעשועים סנטר 1 בירושלים ובאי המטמון בבני ברק

זוכה 

בכל
יום!

ניתן להשתמש בגין קבלות קנייה מתאריך ה' בכסלו תשע"ח   |  14.12.17 26.11.17 עד כ"ו בכסלו תשע"ח  בין התאריכים: ח' בכסלו תשע"ח  המבצע בתוקף 
23.11.17 עד כ"ו בכסלו תשע"ח 14.12.17 | יש לשמור את חשבונית הקניה לצורך השתתפות וכהוכחת קנייה | מוגבל לאיסוף משחקים בשווי של עד 1,000 ₪ | 

בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי יוניליוור ישראל מזון בע"מ, גלבוע 3 קריית שדה התעופה



בני ברק יא' בכסלו תשע"ח 121029/11/17

מאת: עוזי ברק 

ביום רביעי שעבר ליוו אלפים למנוחות את 
בתו הבכורה של מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
'גאון  ישיבת  לראש  חבר  ואשת  שטיינמן, 
הרבנית  ברלין,  זאב  רבי  הגאון  בב"ב  יעקב' 
שנסתלקה  ע"ה,  ברלין  דבורה  רחל  מרת 
 71 בת  כשהיא  ליל,  בשעת  פתאומי  באורח 

בפטירתה.
כבת  תש"ו  בשנת  נולדה  ע"ה  המנוחה 
בכורה לאביה מרן הגראי"ל, ולאמה הרבנית 
מרת תמר ע"ה, שהתגוררו אז בפ"ת, כשנכנס 
לבשר  זצוק"ל  החזו"א  למרן  שליט"א  מרן 
בת  כי  השיבו,  הבכורה,  בתו  הולדת  על  לו 
כי  התבטא  ומאז  לבנים,  יפה  סימן  תחילה 
ידעתי שיהיו לי לכל הפחות שני בנים כברכת 

הצדיק, וכך הוה.
פאר  לכהן  מרן  נקרא  שנה  חצי  בגיל 
עברו  והם  סבא,  בכפר  הישיבה  בראשות 
להתגורר בעיר כפר סבא, וכשגדלה מעט, ידע 
אביה כי אין לו מקום ראוי לחנכה בעיר, ולכן 
כשהוריה  בגפה,  פ"ת  לעיר  יום  מידי  שלחה 
לינוק  שתוכל  בכדי  לה  ומסייעים  עומדים 

מחינוך טהור במוסדות בית יעקב בעיר. 
חיים  רבי  ימים ראה הגאון הגדול  באותם 
בפ"ת,  שהתגורר  זצוק"ל  קרליץ  שאול 
והציע  יום,  מידי  כך  בגפה  נוסעת  היא  כי 
בביתה  לשכון  תוכל  שהיא  שליט"א  לאביה 
בסופי  רק  לביתם  ותשוב  השבוע  בימות 
שבוע לקראת השבת. וכך היא החלה לחיות 
באכסניה של תורה בביתו של רבי חיים שאול 
תשט"ז  לשנת  עד  שנים   3 במשך  זצוק"ל, 
בעיר  ללמוד  עברה  שאז  ה',  בכתה  בהיותה 
בני ברק, והתאכסנה בבתי האבות של ישיבת 
פוניבז', ושבה לביתה רק לשבתות ומועדים, 

כשהוריה מוסרים נפשם למען חינוכה. 
לאחר מכן התחנכה בסמינר הרב וולף בבני 
ברק, ואף שם נודעה בכישרונותיה הברוכים, 
התפעלו  והכל  לחכמתה,  שקדמה  וביראתה 
מצדקותה ועומק יראתה שהיה מופלא ממש 

לעין כל. 
הציע  לפרקה,  בהגיעה  תשכ"ה  בשנת 
את  למרן  זצוק"ל  ישראלזון  הגר"י  שכנם 
גידולי  מפארי  שהיה  זאב  רבי  הגאון  בעלה 
בריסק, והם בנו את ביתם לתפארה, והתגוררו 
ימים  כשבאותם  בב"ב,  הנביא  יונה  ברח' 
יעקב  בית  ספר  בבית  כמחנכת  שימשה  היא 
ג', והצליחה מאד בעבודתה בחינוך  בשיכון 

בנות ישראל במורשת אבותיה הדגולים. 

כי  החליטה  ילדיה  מעט  שגדלו  לאחר 
את  ועזבה  בחינוכם  להשקיע  היא  חייבת 
בעזרה,  יהא  שד'  בביטחונה  פרנסתה  מקור 
תשב"ר  לת"ת  עד  ילדיה  את  ליוותה  ומאז 
מידי יום ביומו, ובביתה הכל התפעמו לראות 
כיצד מעודה לא גערה או כעסה, וכל מעשיה 

היו ברוגע ובנעימות בלתי מצויה. 
פרק מיוחד בימי חייה החל באלול תשל"ח, 
ובעלה  יעקב'  'גאון  ישיבת  נפתחה  עת 
ימיה  ועד  ומאז  ישיבתה,  כראש  לכהן  נקרא 
ברמה  הישיבה  את  ליוותה  היא  האחרונים 
כשנערכה  לאחרונה  וגם  ורע,  אח  לה  שאין 
בניה בישיבה, היא באה לראות איך נראית כל 

התקדמות. 
ולמרות  הוריה,  כיבוד  על  נפש  מסרה 
הטרחה הרבה מעולם לא שמעו ממנה מילת 
טרוניה, יראתה שקדמה לחכמתה היה לאות 
צניעותה  למרות  רואיה,  כל  בעיני  ומופת 
הרבה, היא דבקה באורחות הוריה הדגולים, 
וניכר היה עליה כמה ינקה מהבית הגדול את 
האמת וכל ימיה התהלכה באותה מחשבה רק 

להרבות כבוד שמים ולעשות רצון קונה. 
גאון  ישיבת  מהיכל  שיצאה  בהלווייתה 
הספידוה  ישראל,  גדולי  במעמד  יעקב 
תמרורים: בעלה הגאון רבי זאב, הגאון רבי 
נתן זוכובסקי, הגאון רבי חזקיהו משקובסקי, 
הגאון רבי נחום ברנשטין, חתנה הגדול הגאון 
רבי יצחק לאער ובניה הרבנים הגאונים: רבי 

מרדכי צבי, רבי שרגא ורבי יוסף.
רבי  הרה"ג  ע"י  תהלים  אמירת  לאחר 
מאיר פרישמן מרבני הישיבה לרפואת אביה 
מרן, ואמירת הקדיש, המשיך מסע ההלוויה 
לבית החיים פוניבז', כשקודם סתימת הגולל 
רבי  אברהם,  רבי  אלעזר,  רבי  בניה:  ספדוה 
מעלותיה  גודל  שציינו  יעקב  והבה"ח  יצחק 

כבית אביה הגדול לתפארה.  
אחיה  את  אחריה  הותירה  ע"ה  הרבנית 
שתחי',  שפירא  הרבנית  אחותה  הגאונים, 
הלומדים  מחשובי  צבי  מרדכי  רבי  ובניה 
אברהם  רבי  בירושלים,  בריסק  בישיבת 
רבי  בגבעת שאול,  ורו"כ  מיר  ישיבת  מרבני 
יצחק  רבי  במיר,  האברכים  מטובי  משה 
והבה"ח  זאב,  תורת  ישיבת  אברכי  מחשובי 
בריסק,  בישיבת  הלומדים  מחשובי  יעקב 
שלמה  יוסף  רבי  לאער,  יצחק  רבי  וחתניה: 
אדלשטין, רבי מנחם יוסף ברמץ ורבי בנימין 
הממשיכים  ונכדות  נכדים  גוטסגנדה,  דוד 

במורשתה לתפארה.

הרבנית מרת רחל 
דבורה ברלין ע"ה
ראש  מרן  של  הבכורה  בתו  את  למנוחות  ליוו  אלפים 
ישיבת  לראש  חבר  ואשת  שטיינמן,  הגראי"ל  הישיבה 
שנסתלקה  ברלין,  זאב  רבי  הגאון  בב"ב  יעקב'  'גאון 

באורח פתאומי בשעת ליל, כשהיא בת 71 בפטירתה

מרן שר התורה בניחום אבלים, צילום: דוד זר

לומדיכולנו
תורתך 

 כל ערב דף היומי 
מיפי רב ק"ק "חזון יוסף"
 הרה"ג אליה תודה שליט"א

18:40
דף היומי

שיעור בהלכה
כל שבת
חצי שעה לפני תפילת מנחה קטנה
שיעור בהלכה
מיפי הרה"ג ירון נבון שליט"א

כל שבת 45 דקות לפני צאת שבת
עיונים בפרשה 

מיפי הרה"ג רבי ציון בוגנים שליט"א .

עיונים בפרשה

כל ערב שבת
משעה 20:00 עד 22:00 
סדר לימוד
 עם הרה"ג קדוש אהרון שליט"א

סדר לימוד 
שעה לפני כניסת שבת

סדר לימוד  בבית המדרש  "ק"ק תימן"

סדר לימוד 

מיד לאחר ערבית מוצאי שבת  
קריאת זהר

כל מוצאי שבת
משעה 19:00 עד 20:00

" אבות ובנים " 
עם הרה"ג טחלוב ישראל שליט"א. 

 "אבות ובנים"

בברכת 
"שמעו ותחי נפשכם" 

הגבאים

05
5.

67
88

.6
35

חבורת תהילים 
בשעה 13:00 עם הרב ציון לוי שליט"א

בעל התניא 26 בני ברק
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03-5523340
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

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

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

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

נתיבות
ירושלים 15

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

אלעד
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מגיע לך יותר!!

רשת חנויות קידישיק: 
 בני ברק עזרא 11 קומה ב'| דובק, ר' עקיבא 45 | האדמו"ר מגור 39 | אהרונוביץ 22 חיפה מיכאל 23

 פתח תקווה חובבי ציון 7 | טבריה הגליל 44 ירושלים כיכר השבת, יחזקאל 1 | כנפי נשרים 24 | פתח תקווה 16
שמגר 14 בית שמש נחל ניצנים 5 | ברכפלד שדרות יחזקאל 2 קרית ספר מרכז קסם, אבני נזר 46 רחובות 

הרצל 125 אלעד יהודה הנשיא 94 אשדוד יהודה הנשיא 8 ביתר רבי עקיבא 19 | הר"ן 6

"מגיע לך יותר!!" תוכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

1-800-22-88-44

הטבה בלעדית רק ללקוחות תוכנית "מגיע לך יותר!!" של ישראכרט

40% הנחה על קולקציית חורף 2017-18
ברשת 

תוקף המבצע בין התאריכים ח' - כ״ג בכסלו )26.11.17 -11.12.17(, המבצע תקף בכל סניפי הרשת למעט בחנות 
העודפים. ההנחה מהמחיר לצרכן. על מגוון רחב של פריטים כ-150,000 פריטים משתתפים במבצע. אין כפל 
מבצעים והנחות, למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית "מגיע לך יותר". הנפקת כרטיס המשויך 

לתכנית מגיע לך יותר בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק . טל"ח.

מגיעה לכם
הטבה עם שיק



בני ברק יא' בכסלו תשע"ח 121229/11/17

מאת: עוזי ברק

השם'  קידוש  ב'גנזך  שנערך  מיוחד  בביקור 
שר  השתתפו  שעבר,  בשבוע  שלישי  ביום 
שרת  ליצמן,  יעקב  ח"כ  לשעבר  הבריאות 
צחי  הממשלה  מזכיר  רגב,  מירי  התרבות 
יוסי שרעבי,  ברוורמן, ומנכ"ל משרד התרבות 
הערך  יקרי  המוזיאוניים  לפריטים  שנחשפו 
והארכיוני העצום  של הגנזך; לחומר התיעודי 
השמור בו, ולפעילות השימור הענפה הנעשית 

מתוך מסירות ובתחושה של שליחות.
מרשימה  תערוכה  הוצגה  האורחים  בפני 
שפיכה  העשיר  הרוח  עולם  את  המבטאת 
וכן  נפש,  מסירות  בתנאי  ובמחנות  בגטאות 
ליהודים  שהייתה  היומיומית  ההתמודדות  את 
מאמינים בתקופת השואה בנוגע לקיום המצוות 
ושמירת ההלכה, מה שהעמיד בפניהם דילמות 

הלכתיות קשות וכבדות משקל.
הרב דוד סקולסקי, מנכ"ל גנזך קידוש השם, 
של  ייחודיותו  את  המשלחת  לחברי  הסביר 

הגנזך, המנציח את הגבורה 
יהודים  של  הרוחנית 
השואה,  בתקופת  מאמינים 
ואת הקושי להמשיך לקיים 
אורח חיים דתי לכל פרטיו 
תנאים  תת  מתוך  ודקדוקיו 
ששררו  ומצוק  סבל  של 

בשנות האימה. 

מיוחדת,  מקצועית  ישיבה  נערכה  בהמשך 
נתונים  לצד  הגנזך  מיזמי  כל  נסקרו  במהלכה 
ומספרים על היקפי התיעוד של עדויות ניצולים 
נתוני המבקרים  לצד מסמכי ארכיון. כן הוצגו 
בגנזך המגיעים מכל חלקי האוכלוסייה, דתיים 
ופחות  נוסף  עומק  ממד  המקבלים  וחילוניים, 
מוכר של אסון השואה, וזווית חינוכית מרתקת 

ועתירת ערכים.
הגנזך,  של  הדיור  מצוקת  עלתה  במקביל 
הממוקם מזה עשרות שנים במקום קטן וצפוף, 
ללא תנאי גישה מינימאליים, מה שבוודאי אינו 

מוסיף כבוד למיזם הייחודי שאין בדומה לו.
עמוקות  שהתרשמו  והבכירים  השרים 
בפניהם,  שהוצגו  ומהנתונים  המרגש  מהסיור 
הסכימו פה אחד כי לא ניתן להותיר את המצב 
על כנו ולו יום אחד, וכי יש צורך דחוף לגייס 
קבע,  של  למקום  פתרונות  ולמצוא  תקציבים 

מרווח ומכובד, עבור הגנזך. 
ליצמן הביע את התפעלותו מהיקפי הפעילות 
טען  אך  בפניו,  שהוצגו  השם  קידוש  גנזך  של 
בן  הישן  במבנה  התנאים  כי 
חמישים השנה אינם מתאימים 
הנוכחי  ושהמצב  כיום  עוד 
בשואה.  זילותא  כביכול  יוצר 
להסדרת  לפעול  התחייב  הוא 
העניין תוך שהוא קורא למזכיר 
הממשלה לשלב ידיים ולסייע. 

מאת: עוזי ברק 

בצהרי יום שלישי סמוך 
התקבלה   13:20 לשעה 
החירום  במוקד  קריאה 
של איחוד הצלה על אדם 
ברח'  שקרס  מעץ  שנפגע 

השומר בבני ברק.
הצלה  איחוד  כונני 
טיפול  העניקו  ומד"א 
לגבר  ראשוני  רפואי 

לבית  פונה  והוא  העליון.  גופו  בפלג  שנחבל 
החולים בילינסון בפתח תקווה.

בני  סניף  הצלה  באיחוד  חובש  מילר  יחיאל 
טיפול  הענקנו  לזירה  "כשהגעתי  מוסר:  ברק 
ופציעות  מחבלות  שסבל  לגבר  ראשוני  רפואי 
בראשו ובפלג גופו העליון עקב עץ דקל שקרס 
בפלג  קשה  מחבלה  סבל  הפצוע  עליו.  ונפל 
גופו העליון והוא פונה לביה"ח להמשך טיפול 
ובדיקות כשמצבו מוגדר בינוני עד קשה. ייתכן 
שגרם  מה  החורפי  האוויר  למזג  קשר  יש  כי 

לקריסת חלקו העליון של העץ".
טננבוים  אברהם  ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 

הדקל,  "עץ  הגיב: 
שכותרתו קרסה ונפלה על 
אהרונוביץ  ברחוב  פועל 
לרח'  בסמוך  )השומר(, 
ברק,  בבני  ז'בוטינסקי 
והדברה  בדיקה  עבר 
להנחיות  בהתאם  כנדרש, 
ובביצוע  אגרונום  של 

חברה חיצונית מיומנת.
כי  הבהיר,  הדובר 
המצריך  מהסוג  דקל  עצי  מאות  ישנם  בעיר 
בדיקה כנגד חשש לפגיעה בהם ע"י מכרסמים, 
ובהתאם לדרישות משרד החקלאות,  מתבצעים 
בעצי תמר ובעצי דקל קנרי סקר וריסוס פעמים 
מיומנים  מקצוע  בעלי  בידי  בשנה  אחדות 
האדומה  הדקל  חדקונית  כנגד  ומעולים, 
העלולה לפגוע בהם. עם כל הצער על פציעתו 
העץ,  נפילת  בשעת  במקום  שהיה  הפועל  של 
הדרישות  כל  כי  ומדגישה,  העירייה  חוזרת 
לשימור העצים מתבצעות בהתאם, ובידיה כל 
כמו  העץ,  על  המפורטים  והרישומים  הנתונים 

על עצים אחרים".

עץ קרס על
פועל ופצע אותו

פועל נפצע באורח בינוני לאחר שעץ דקל קרס על פלג גופו 
העליון  דובר העירייה: "העץ עבר בדיקה והדברה כנדרש, 
בהתאם להנחיות של אגרונום ובביצוע חברה חיצונית מיומנת"

זירת העץ שקרס. צילום: דוברות איחוד הצלה

בביקור בגנזך קידוש השם

ליצמן ורגב סיירו 
ב'גנזך קידוש השם'
התרבות  שרת  ליצמן,  יעקב  ח"כ  לשעבר  הבריאות  שר 
מירי רגב, מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, ומנכ"ל משרד 
קידוש  ב'גנזך  מיוחד  ביקור  ערכו  שרעבי,  יוסי  התרבות 
הפעילות,  להיקף  מקרוב  התוודעו  במהלכו  בעיר,  השם' 

והתחייבו לתמוך ולסייע לקידום הקמתו של מבנה חדש

wert

*מלגות לזכאים עד 100%
קמפוס נפרד, כניסה משער גהה | שכ"ל אוניברסיטאי

בואו ללמוד בקמפוס החרדי בבר-אילן
לתואר אקדמי בתחומים מבוקשים

מכינה לתואר אקדמי 100% מימון*

התכנית מאפשרת שילוב של עבודה עם לימודים

בעתיד עשויים להיפתח מסלולים נוספים
פתיחת מכינה בשבט תשע"ח

מחפש/ת 
כיוון?

הקמפוס החרדי

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

פרטים בטלפון: 077-2753098 | 077-2753094
www.desigprog.biu.ac.il

B.A בפסיכולוגיה | נשים 
B.A בניהול לוגיסטיקה | גברים
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המונים  השתתפו  ויצא  פרשת  במוצש"ק 
בהלווייתו של עו"ד אליעזר קיסטר זצ"ל, מי 

של  המשפטי  כיועץ  שכיהן 
העירייה במשך שנים רבות.

היה  קיסטר  אליעזר  ר' 
מסור  לאיש  ומופת  דוגמא 
בדרכו  והלך  לתפקידו  ונאמן 
יצחק  ד"ר  המנוח  אביו  של 
בית  שופט  זצ"ל,  קיסטר 
שהשתדל  העליון,  המשפט 
הציבורית  עבודתו  במסגרת 
לתורת  בהתאם  לפעול 
ישראל ולנתיבי ההלכה, והיה 
למרן  ביותר  מהמקורבים 
יוסף  רבי  מפוניבז',  הגאון 

כהנמן זצ"ל.
רבי  עסק  דרכו,  בתחילת 
בחינוך  זצ"ל  קיסטר  אליעזר 
במשך  והיה  ישראל  ילדי 

ארוכה,  תקופה  לאחר  בישיבה.  ר"מ  שנים 
עבר ללימודי עריכת-דין, ובתוך תקופה קצרה 
המשפטי  ליועץ  ונבחר  מבריק  לעו"ד  נחשב 
זכה  זה,  כשבתפקידו  בני-ברק,  עיריית  של 
למוניטין של איש נקי כפיים ובר לבב וקיבל 

כל פונה בסבר פנים יפות.
עם יציאתו לגמלאות, הקדיש שעות רבות 
ללימוד תורה וגם השמיע שיעורי תורה רבים, 
עו"ד,  היותו  בנוסף, עקב 
לצבא  דיחויים  על  חתם 
לעשרות ישיבות וכוללים 

ללא תמורה.
חודשים  כמה  לפני 
הגאון  אחיו  נפטר 
עקיבא  רבי  המובהק 
מראשי  זצ"ל  קיסטר 
אהרן'  'יד  ישיבת 

בירושלים.
סבל  האחרונה  בשנה 
ומכאובים  ייסורים 
אותו,  שפקדה  ממחלה 
התלונן  לא  פעם  אף  אך 
גם  זכה  באהבה.  וקיבלם 
שרעייתו מרת פרומה תחי', אשת חיל עטרת 
זצ"ל,  ואלט  שניאור  רבי  הגאון  ובת  בעלה 
אב"ד סאו פאולו, ברזיל, בתו ובניו עמדו כל 
יהא  בו במסירות מרבית.  וטיפלו  לצדו  העת 

זכרו ברוך.

מאת: עוזי ברק

את  איבדה  חודש  כבת  פעוטה  טרגדיה: 
הכרתה בביתה בבני ברק וכעבור זמן קצר נקבע 

מותה בבית החולים 'מעייני הישועה'.
ביום  שעבר  בשבוע  הוזעקו  ההצלה  כוחות 
שר  הרב  ברחוב  משפחה  לבית  בבוקר  שלישי 
בבני ברק בעקבות דיווח על פעוטה כבת חודש 

שאיבדה את ההכרה.
הצלה'  'איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי 
ביצעו בפעוטה פעולות החייאה מתקדמות והיא 

פונתה לבית החולים 'מעייני הישועה' כשמצבה 
מוגדר אנוש.

בבית החולים ניסו הרופאים להציל את חייה 
של הפעוטה אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה.

סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  מלכה  יעקב 
"כשהגעתי למקום באמבולנס של איחוד הצלה 
ביצענו יחד עם חובשים נוספים פעולות החייאה 
נקבע  הצער  למרבה  חייה.  את  להציל  בניסיון 
לשם   - הישועה  מעייני  החולים  בבית  מותה 

הפעוטה פונתה תוך המשך פעולות החייאה".

מאת: אלי כהן

המדרש  בבית  נערכים  החנוכה  חג  לקראת 
ברק  בני   26 התניא  בעל  ברחוב  יוסף"  "חזון 

לפעילות חודש כסלו.
בעת   ,10:30 בשעה  כסלו  כ"ז  שישי  ביום 
תיערך  בעיר,  התורה  בתלמודי  החנוכה  חופשת 
מסיבת חנוכה ענקית לילדי 'אבות ובנים' ולילדי 
חבורת תהילים "חזון יוסף" באולמי ארמונות חן 
המפוארים ברחוב שלמה המלך 29 עם שי והצגה 
דיין.  ויוסי  לוי  עופר  עם  החנוכה  לחג  מיוחדת 

דברי ברכה ימסור הרב אליעזר יוטקובסקי. כמו 
כן תהיה חלוקת פרסים לילדי התהילים. 

תערך  חנוכה,  של  חמישי  נר  ראשון,  ביום 
הגדול,  המדרש  בית  להיכל  תורה  ספר  הכנסת 
הגדול  הגאון  מבית  תצא  התורה  ספר  תהלוכת 
רבי שמעון בעדני, ראש כולל תורה וחיים וחבר 
חזון  המדרש  בית  ונשיא  התורה  חכמי  מועצת 
הרחובות  דרך  ותעבור   2 יעקב  בן  רחוב  יוסף 
עזרא, נחמיה, חזון איש, גרוסברד ובעל התניא, 
ילוו  התהילים  וחבורת  ובנים  אבות  ילדי  כאשר 

את ספר התורה לאורך כל המסלול.

קיסטר ז"ל

עו"ד אליעזר 
קיסטר ז"ל

טרגדיה בבני ברק: 
פעוטה בת חודש

היערכות לחנוכה ב'חזון יוסף'

עו"ד  העירייה,  והיועץ המשפטי של  החרדי  בנו של השופט 
אליעזר קיסטר ז"ל, נפטר כשהוא בן 76

פעוטה כבת חודש איבדה את הכרתה בביתה, כוחות ההצלה ביצעו 
בה פעולות החייאה ממושכות אך בבית החולים נקבע מותה

השטרות החדשים של ישראל
פשוט לבדוק שזה בטוח

אורך שונה
לכל שטר

הדיֿו
הבולטת

חוט 
חלון

הספר 
המוזהב

הדיוקן 
השקוף

הפס 
הזוהר 

סימנים
אולטרה-סגולים

הערך 
המנוקב
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 מרכז שירות ומכירה שחק קיה פתח תקווה, רח' שנקר 18, קרית אריה. טלפון: 03-970-7600

*852





XSO
S

 
 

  

חיסול עודפים הגדול של החורף
חליפות אקסוס פרימיום

חולצות
חולצות פתוחות

 חליפות ילדים 3 חלקים +
 חגורה + סריג

תוית שחורה - 2 ב- 100 ₪
חפתים - 2 ב- 50 ₪

חגורות - 19 ₪
עניבות - 30 ₪

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

חליפות בלוני 70% צמר
מכנסיים בלוני 70% צמר

מכנסיים אקסוס

239
339

550
199

275

145
75

₪
₪

₪
₪

₪ ₪
₪

₪
₪

₪
₪

389
650

200
100

דוגמא חליפות וורונין   

מעורב צמר / 100% צמר

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
אלעד,  ריטב”א 15

נעליים אקסוס אלגנט
20 דגמים )עור(

*בסניף בני ברק בלבד
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מי שלא ראה את צהלת כחלון ואיווט, בנט ושקד, בישיבת 
מימיו.  מיניסטרים  שמחת  ראה  לא  שני,  ביום  הקבינט 
לחוק  להתנגד  שהתחייבו  החברים  של  החמוצים  הפרצופים 
מרכיבי  איש  כמה  עד  העידו   – בעד  והצביעו  ההמלצות 
פורצת  השמחה  אבל  מרצון,  להתפרק  שש  לא  הממשלה 
הגבולות בישיבת הקבינט היוותה הוכחה הרבה יותר עליזה. 

את זר הפרחים הממלכתי היו צריכים הנוכחים המאושרים 
תובנה  החדיר  שפיות  של  שברגע  אלקין,  זאב  לשר  לשלוח 
נכוחה למוחו של ראש הממשלה. במוצ"ש עוד היה זה השר 
לוין שהעביר את מסריו של ראש הממשלה. "אין סיכוי שנעלה 
נורא", הוא  נצא  השבוע להצבעה את חוקי השבת. ציבורית 
אמר לדרעי בשיחת טלפון וזה מצדו הודיע כי ייעדר מישיבת 
עם  בצוותא  המשותפת,  ההיעדרות  באה  כך  אחר  הממשלה. 
גפני מישיבת ראשי מפלגות הקואליציה. אם העמדה של לוין 
הייתה נותרת בעינה ושולטת בכיפה בלשכת ראש הממשלה 

– גם ישיבת הקבינט הייתה נותרת מיותמת מנוכחות חרדית.
שהחרדים  כך  על  הכרזה  הסתם  מן  היה  הבא  "הצעד 
המערכת  את  מדרדר  שהיה  מה  ההמלצות,  בחוק  יתמכו  לא 
בדיעבד  התנחמו  בחירות",  מערכת  של  לכאוס  הפוליטית 
לתפוס  המטוס  על  שעלו  לפני  רגע  ראש-הממשלה  בלשכת 
לא  לגרש  שמחים  היו  אליו  יעד   – האפריקנית  ביבשת  ראש 
במשך  שהודר  אלקין  פרקליטים.  כמה  גם  אלא  פליטים,  רק 
תקופה ארוכה ממוקד קבלת ההחלטות בלשכה, הוחזר ברגע 
האמת וסיפק את הסחורה. הוא הסביר לנתניהו את נחיצותה 
מנע  ובכך  החרדים,  החברים  עם  משותפת  ישיבה  קיום  של 
נוספת,  חורפית  מיסקלקולציה  הליכוד,  מסיעת  הרוסי  הדב 

שעלולה הייתה להוביל לבחירות.
החרדית,  בעמדה  צידד  שבמסגרתו  הכותל,  במתווה  כמו 
אלקין הוא השר הבולט שממשיך להוכיח לויאליות לשותפים 
החרדים, לכל רוחב הגזרה. בוויכוח שבין כחלון לפרוש, סביב 
השאלה האם הייתה התחייבות בעל-פה מצדו של כחלון, תוך 
כדי המו"מ הקואליציוני, לתמוך בפסקת ההתגברות, במידה 
השר  סגן  בעמדת  מצדד  אלקין   – בבג"ץ  ייפסל  הגיוס  וחוק 
ומוכן  בעד,  החרדי. כחלון מצדו, מכחיש שהבטיח להצביע 
כיום רק לתמוך בחוק עם שינויים מינוריים – כשלעתיד לבוא, 
ייפסל, הוא מוכן לכל היותר לשקול בחיוב  וגם הוא  במידה 
תמיכה עתידית בפסקת ההתגברות, וגם זאת כתורה שבעל פה 

גם כן – ששבעים פנים לה.
בנוכחות  דרעי,  השר  בלשכת  שני  ביום  שנערכה  בישיבה 
ונציג  מקלב  ח"כ  פרוש,  השר  סגן  ליצמן,  המתפטר  השר 
הבונים החופשיים השר לשעבר אריאל אטיאס, התחוור לכל 
בפסקת  ויתמוך  מרצון  הכביש  את  יחצה  שכחלון  הסיכוי  כי 
ההתגברות – פשוט לא קיים. בשביל לאלץ את האיש להצביע 
בעד – צריך כנראה להפעיל לחץ פיזי מתון מהסוג שהפעיל 
נתניהו ערב ההצבעה על חוק ההמלצות, ואת זה חברי הכנסת 
החרדים לא מסוגלים לעשות במצבם כיום, חרף כל כותרות 

השבת הדרמטיות והצהרות ה'תחזיקו אותי'.
שינויי  שאפילו  הייתה  ישיבה  מאותה  העגומה  המסקנה 
גובשו.  לא  עדיין  חוק מתוקנת,  להצעת  כהמלצה  הנוסחאות 
בחירות,  למערכת  והיקלעות  רגליים  מגרירת  שחושש  גפני 
דוחף לכך שהשינויים יגובשו במהירות ויקודמו בהליך חקיקה 
מהיר. התיקונים אמורים להיות מינוריים, מה שיאפשר לבג"ץ 
מדיו  את  פושט  חרדי  חייל  במהירות שבה  החוק  את  לפסול 
השבוע,  של  האמיתית  הכותרת  מגוריו.  לשכונת  כניסתו  עם 
בסוגיית  בכלל  היא  בהרבה,  מהותי  באופן  לנו  שנוגעת  זו 
הגיוס. אם חוק מתוקן יוגש, וסעיפיו לא יהוו יותר מתיקונים 
קוסמטיים, גובר הסיכוי שהוא ייפסל בבג"ץ עוד לפני מערכת 
הבחירות הבאה. במציאות שכזאת, רכבת השבת, רק תוביל 

את יאיר לפיד לתחנת הגיוס.

ביקורת פנים
בתווך שבין הנחת האקדח על השולחן במערכה הראשונה, 
לבין קול נפץ הירייה שנשמע במערכה השלישית – נפגשו שני 
חברי-כנסת פעילים ודינמיים בש"ס וביהדות התורה לשיחה 
השניים  בין  השיחה  תוכן  אם  שמיעה.  עדי  בה  שנכחו  ערה 
היה מוקלט ומודלף, סטייל שיחתם של השר דרעי והמקליט 
מביתר עילית – אלף התנצלויות בישיבות סיעה משותפות לא 

היו מכבות את הבעירה.
תוכן השיחה של השניים שיקף כמעט במדויק את עמדתם 
של מרבית חברי הכנסת החרדים, שהאמיצים מביניהם הביעו 
את עמדתם בחדרי חדרים, והחששנים רק רימזו והביעו את 
אשר על ליבם בניד ראש כתגובה לדבריהם של אחרים. היות 
ומדור זה אינו נוהג להכניס ראשו בין הרים, ניתן לדבר אפוא 
לא  הזה,  ובמישור  טהורים,  פוליטיים  שיקולים  על  ורק  אך 
נמצא מי שילמד זכות על הצעד החד-צדדי של שר הבריאות.

שדווקא  הרגישו  כאחד,  ומש"ס  התורה  מיהדות  החברים 
חוקי  רכבת  חיובית.  התקדמות  חלה  האחרונים  בשבועות 
לרציף  המדויקת  ההגעה  שעת  ורק  מהתחנה  יצאה  השבת, 
מהחדר  והוצאתה  החרדית,  הדרישה  החצנת  עלומה.  נותרה 
הסגור של ראשי הסיעות לאולפני החדשות – כבר הזניקה את 
התבטא  הכנסת  מחברי  אחד  הקודם.  במשבר  בסקרים  לפיד 
מהטעויות  שאפילו  נאמר  אישיות  איזו  על  והזכיר  בחריפות 

של עצמה – אינה לומדת.
 – ליצמן  הקטר  על  החברים  הוציאו  הקיטור,  עיקר  את 
במישור הנוגע לחוק הגיוס, אודותיו דובר פה תחילה, בהתאם 
לסדר החשיבות האמיתי, ולא החדשותי. חבר אמיץ, בעילום 
מללבוש  שיטתי  באופן  נמנע  שליצמן  הזכיר  כמובן,  שם 
לרגליו מגפיים צבאיות ולהיכנס לביצת ועדות הגיוס. מוועדת 
בוועדת  כיום  וכלה  לוועדת שקד  עבור  לרע,  הזכורה  פלסנר 
לוין – ליצמן הותיר את הזירה הקשה מכל, לחברים אחרים 
מיהדות התורה ומש"ס. מצדו נפלו אלף, מימינו רבבה, אליו 
– כל זה לא נגע. הפלירט של השר המתפטר עם אנשי הפלג 
שבא לידי ביטוי לאחרונה בסירובו לחתום על מכתב מחאה 
נגד המפגינים והתנגדותו לעצירת התקציבים – הוכיח שלא 

מדובר רק בהיעדרות מסיבות בריאותיות.
ההם  על  נתניהו  שטבע  הלשון  למטבע  באסוציאציה 
חששו  החרדים,  הכנסת  חברי  גם  כי  לומר  ניתן  שמפחדים, 
השבוע מלומר על לבם. הם, וביחד עמם גם חלקים נרחבים 
ונכבדים מהתקשורת החרדית, מסיבות ידועות עליהן מיותר 
שבא  הזה,  הקול  את  תמיד.  מפחד  אדם  ואשרי  להרחיב, 
להשמיע  שווה  החרדים,  הכנסת  חברי  מרבית  של  מפיהם 

במלוא עוצמתו, למרות הנמכת הווליום בשאר המוקדים.
שאל  לממשלה?"  מחוץ  לנו  מחכה  אלטרנטיבה  "איזו 
כמועמד  עליו  הכריז  שליצמן  גבאי  "האם  מהחברים,  אחד 
ראוי ולגיטימי, הוא זה שאנו רוצים להכתיר במקום נתניהו? 
אותו גבאי שמכריז בכל מקום שהוא בעד תחבורה ציבורית 
בשבת? ואולי ליצמן מחכה ללפיד, שניזון ממשברים כאלה? 
ואם ביבי ייכנע בגלל הלחץ הפומבי, נרוויח משהו? בציבור 
רק יתפרש שהוא נכנע לסחיטה שלנו והזעם שיעלה ויצוף – 
יתורגם לעוד ועוד מנדטים של לפיד. לפיד שאל איפה הכסף, 
ואני שואל: איפה ההיגיון?" סיכם החבר שהזכיר את אזהרת 
מרן הגראי"ל שטיינמן מפני מגבלות הכוח והגדיר את ליצמן 

כמי שעושה "שבת לעצמו".
אחרי  לשידור  עלה  התפטרותו,  על  ליצמן  הכרזת  ערב 
שתיקה בת חודש, יו"ר ש"ס אריה דרעי, שסיפר בטון חמצמץ 
בראיון לתוכנית פילפוליטיקה )בהגשת יעקב ריבלין והחתום 
האוליטמטום  על  לו  והודיע  אליו  התקשר  ליצמן  כי  מעלה( 
שהציב בפני ראש הממשלה. דרעי שביטא השבוע בקול את 

בלחש,  השמיעו  התורה  ביהדות  שחבריו  הרעיונית  העמדה 
השר  של  בשבחיו  והפליג  הראיון  כדי  תוך  עצמו  את  תפס 
ששם את השבת בראש מעייניו. חז"ל לימדונו כי מי שנכווה 
ברותחין, נזהר בצוננין. על אחת כמה וכמה, שאותו אדם יהא 
זהיר ברותחי-רותחין. על מה שקורה למי שמדבר יותר מדי, 
יכול לספר מבית אבא, ח"כ אגודאי שחגג השבוע את שמחת 
חתונת בנו, באולמות נפרדים. מדור זה, מיותר להדגיש, נמנע 
פוליטיים  ורק בעניינים  ועוסק אך  בין הרים  מלהכניס ראשו 

)לא( טהורים.

עובדות אלטרנטיביות
בפתח  הפנים  שר  התייצב  הפסטיבלים,  תרועת  כשנאלמה 
חבריו  לב  ועל  לבו  על  מאשר  מעט  רק  ופרק  הסיעה  ישיבת 
מיהדות התורה. בשיחה שהתקיימה בצהרי יום שני בין ח"כ 
הסיעה,  בישיבת  שנכח  בש"ס  לח"כ  התורה  ביהדות  בכיר 
ובאופן  כספחת,  קשה  בהרבה,  ביקורתית  נשמעה  הנימה 

מפתיע, לא רק כלפי ליצמן.
"לא הרווחנו כלום מהמשבר", סיכמו שני החברים מש"ס 
התורה  ומיהדות  מש"ס  השניים  לגרסת  התורה.  ומיהדות 
)להלן: "הבלתי מתפטרים"(, האיום של ליצמן לפני שבועיים 
והכרזתו הפומבית כי יפרוש מהממשלה אם יתבצעו עבודות 
בדימונה – השליכה לזירה שכבר נוטרלה, פצצת מימן. "הרי 
שתי ההצעות, גם של המרכולים וגם של האכיפה המשולבת, 
להעלאתן  עד  הימים   21 ומועד  השולחן  על  כבר  הונחו 
להצבעה התקרב ובא עוד לפני שהושמע האיום", הסביר אחד 

החברים. 
אלטרנטיביות'  'עובדות  תרצו  אם  השניים,  של  הגרסה 
סטייל יהדות התורה וש"ס, מתארת סיפור אחר לגמרי, שטרם 
הושמע ברמה. "כבר לפני שבועיים חוק המרכולים היה אמור 
לעלות להצבעה בוועדת השרים. אבל אז בא האיום של ליצמן 
שנכנע  כמי  ציבורית  להצטייר  יכול  לא  שהוא  הסביר  וביבי 
לאיילת  והודיע  השיורית  בסמכותו  השתמש  הוא  לחרדים. 
שלו,  את  יעשה  שהשקט  חשבנו  ההצבעה.  משיכת  על  שקד 
אבל  לדיון,  הפחות  לכל  השבוע,  יעלה  שהחוק  סוכם  ואכן 
גם זה טורפד אחרי הגל התקשורתי שבא בעקבות התפטרות 
מתכוון  לא  שליצמן  הבין  כי  מודאג  היה  לא  נתניהו  ליצמן. 
לפרק את הקואליציה ומדובר במשבר זמני, אבל אז הודיעו 
דרעי וגפני שהם מחרימים את פורום ראשי סיעות הקואליציה. 
זה היה הזרז לקדם את החוקים שהיו אמורים לעבור כבר לפני 

שבוע, אם סאגת ההתפטרות הייתה נחסכת מאתנו". 
היה  המפרגנים  החברים  אחד  את  בעיקר  שהקפיץ  מה 
במהלך  קודמו  השבת  שחוקי  כך  על  ב"המודיע"  הפרסום 
יום ראשון בעקבות התפטרות השר, מקדש שם שמים. "הרי 
את  להפיל  מאיים  לא  שליצמן  ברור  היה  כבר  ראשון  ביום 
הממשלה והולכים להסדר חקיקתי של כהונת סגן שר, אחרי 
שכל הדברים סוכמו עם נתניהו", מסביר החבר המפרגן, "מה 
שקרה בינתיים זה שדרעי וגפני הודיעו שהם לא במשחק ואם 
לא יוחלט על קידום החוקים בו ביום – הם יימנעו מלהשתתף 
בכל הפורומים של הקואליציה והממשלה. כל זה נעשה ללא 
ישיר  בדיבור  אלא  מאיימות,  וכותרות  תקשורתיות  אמירות 
בתוך החדר. הלקח שלנו הוא הפוך לגמרי מזה שהתקשורת 
מפסידים,  כולנו  נתניהו  של  פומבית  מהשפלה  מציירת. 

ומרוויח רק לפיד".
הפניית האצבע, מאשימה או מאדירה, לעבר ליצמן, הפכה 
הניתוח  יותר,  הרבה  מעניין  אלה.  בימים  רפלקס  לתנועת 
המהומה,  כל  "בתוך  התורה.  מיהדות  ח"כ  אותו  שהשמיע 
שכחנו שמי שהתחיל את המשבר היה בכלל חבר הכנסת גפני 
שהודיע לפני שבועיים שהוא מפסיק להצביע עם הקואליציה. 
לא  שליצמן  מיד  הבין  הפועלות  הנפשות  את  שמכיר  מי 

בית ספר לפוליטיקה

שבת לעצמו

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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לא החרדים הם סחטני הקדנציה 
הנוכחית, אלא איווט וכחלון. ביבי 

במצבו, כמו שמשון נטול מחלפותיו, 
יכול רק לספוג בשקט, עד לרגע שבו 

יחליט לזעזע את העמודים ולהפיל 
את הבית ויושביו, על ראשו. 

"ליצמן לא יכול לתפקד על תקן 
נהג קטר משני של גפני בענייני 

שבת קודש. גם השבוע גפני המשיך 
להשמיע הצהרות לוחמניות לצרכי 

כותרת ביתד. שלא יתפלאו אחר כך 
שליצמן לוקח צעד אחד יותר מדי. 

צעד אחד יותר מגפני"

יישאר על תקן נהג קטר משני של גפני". אותו גורם מסביר 
דפק  נתניהו  "הרי  המשבר.  בתום  גם  נמשכת  שההתנהלות 
לא  בתל-אביב  רטרואקטיבית  שחקיקה  ואמר  השולחן  על 
תעבור. והנה בבוקר יום שלישי, הכותרת ביתד נאמן מכריזה 
שחברי הכנסת של דגל התורה יגישו הסתייגות וידרשו החלה 
רטרואקטיבית לחוק המרכולים, גם בתל-אביב. לכולם ברור 
כך  אחר  יתפלאו  שלא  אבל  כותרת,  לצרכי  הצהרה  שזו 

שליצמן לוקח צעד אחד יותר מדי. צעד אחד יותר מגפני".

מחזיק מפתחות
החסיד  של  יומו  בסדר  ובקיא  אורחותיו  את  שמכיר  מי 
יעקב ליצמן – לא זקוק לאירועי השבוע האחרון כדי להוכיח 
את דבקותו ברבו. מי ששוחח עמו אי פעם על האדמו"רים 
את  ראה  במחיצתם,  ולשהות  להכיר  זכה  אותם  גור  לבית 
לזייף.  יוכל  לא  לעולם  ציני  שפוליטיקאי  בעיניים  הניצוץ 
בניגוד לפוליטיקאים חרדים אחרים שכמה מהם מתחו עליו 
ביקורת )על החסיד כמובן ולא על רבו(, הרי שליצמן מציית 
באמת, לכל אשר יורהו האדמו"ר. בלי אולי ובלי אבל. אשרי 

הפוליטיקאי שמציית כך לרבו. אשרי האדמו"ר שזהו נציגו.
צוהר  פותחת  ליצמן,  עם  השנים  ארוכת  ההיכרות 
שמלמד רבות על נאמנותו למנהיג הרוחני. דווקא מאירועי 
לא  לליצמן  הוכחה.  להביא  אפשר  אי  החולף  השבוע 
לזכות  נצטווה.  אשר  את  לקיים  מלבד  אלטרנטיבה  הייתה 
יח"צניו, המוכשרים במגזר החרדי ואולי אף מעבר לקווים, 
ודוסקס  אתר  בכל  הציות שפומפם  נרטיב  את  לזקוף  אפשר 
השבת  השבת,  על  שמר  משליצמן  יותר  שידור.  תחנת  בכל 

ויחצ"ניה שמרו עליו.
השאלה האם ההתפטרות נחלה הצלחה במבחן התוצאה 
שנויה במחלוקת )פוליטית בלבד, לשם ההדגשה בפעם המי 
יודע כמה( בקרב חברי יהדות התורה. בסביבת שר הבריאות 
בטוחים שרק בזכותם עבר נתניהו משלב הדיבורים למתחם 
יום-ראשון-אולי-חצי- על  וההכרזה  השבת  חוקי  המעשים. 

משבר  אלמלא  מקודמים  היו  לא  מוגבל,  שבתון-בערבון 
ההתפטרות. ליצמן יכול בהחלט לומר שבמעשה אחד שלו, 

הוא פעל יותר מכל האיומים של חבריו. 
הטווח  ארוך  מהנזק  להתעלם  אפשר  אי  השני,  הצד  מן 
ראשון,  יום  10 שפורסם בערבו של  שייגרם. בסקר חדשות 
התייצב יאיר לפיד ראש בראש מול נתניהו, עם 24 מנדטים 
השבוע  סיפר  בליכוד  בכיר  לליכוד.  כמו  עתיד,  ליש 

יותר.  אף  קשה  מצב  על  מעידים  שלהם,  שהאינדיקטורים 
הפעם הקודמת שסקר שכזה פורסם, הייתה במשבר השבת 
הקודם – מה שמלמד כנראה שרכבות השבת, מגיעות לאותה 
מה  ישראלית.  שבת  של  כוחה  מהי  חזו  חזו  סקרים.  תחנת 
מחוללת  וחקירות,  חדשות  וסיגרים,  שמפניות  עושים  שלא 

רכבת שבת קטנה.
אי אפשר להאשים רק את ליצמן בהעצמת לפיד. בסביבתו 
את  לליכוד  שגורמים  שהשניים  השבוע  הודו  נתניהו  של 
הנזק הגדול ביותר, הם איווט ליברמן ומשה כחלון. ההכרזה 
גבאי,  אבי  תחת  בממשלה  מלשבת  יימנעו  כי  השניים  של 
וערוץ התקשורת האלטרנטיבי שהשניים מקיימים עם לפיד 
את  שוב  הפכו  לאופנה,  שהפכה  הערוצים  שני  במתכונת 
לפיד, אחרי תקופת דשדוש, לאלטרנטיבה היחידה לנתניהו. 
היה  יותר,  טובות  בתקופות  ביבי  וגם  בשעתו,  שרון  אריק 
שמתפנקים  לשניים  רעה  תחת  רעה  לגמול  הדרך  את  מוצא 
בשני התפקידים הבכירים בממשלה, ועם מספר לא גדול של 
מנדטים אוחזים בצווארו של ראש הממשלה. לא החרדים הם 
סחטני הקדנציה הנוכחית, אלא איווט וכחלון. ביבי במצבו, 
כמו שמשון נטול מחלפותיו, יכול רק לספוג בשקט, עד לרגע 
שבו יחליט לזעזע את העמודים ולהפיל את הבית ויושביו, 

על ראשו. 
אם צצה במוחו של נתניהו המחשבה ללכת לבחירות, היא 
חלפה עברה מן העולם חיש מהר עם פרסום הסקרים. נתניהו 
העדיף כותרות עכשוויות מביכות, על פני היגררות למערכת 
ובמוקדה  ומדינה  דת  ענייני  סביב  ותגעש  שתרעש  בחירות 
יעמדו החרדים שלא נוהרים לבקו"ם והרכבות שלא נוהרות 

בימי ראשון. 
חולק,  אין   - לכל  והופנם  השבוע  שנלמד  אחד  ערך  על 
ומדובר בחובת הציות של פוליטיקאי למנהיגו הרוחני. אלא 
ומוצאים  שמפלפלים  רשומות  דורשי  יש  הזה,  בעניין  שגם 
יהדות  מח"כי  אחד  השבוע  הסביר  "לליצמן",  הבדלים: 
התורה, "יש היום פריבילגיה שאין לאף ח"כ חרדי מוביל, לא 
בש"ס ולא ביהדות התורה. הוא מחויב לשמוע ולציית לאיש 
משה  העיתונאי  פרסם  ב-89',  דבר".  יישק  פיו  שעל  אחד 
הורוביץ ספר על הרב שך שכותרתו הייתה "שהמפתח בידו". 
כי מחזיק  לומר השבוע  ניתן  כמעט שלושה עשורים אחרי, 

המפתחות הועבר מהסיעה הליטאית לסיעה המרכזית.

שביתת שבת. השר בדימוס יעקב ליצמן, צילום: פישל רוזנפלד
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

גלנט: "לא פורש מש"ס"

ראש המועצה זומן לשימוע

צפת

עמנואל

חבר מועצת העיר יוסי גלנט )ש"ס( נקלע בעת 
האחרונה למערבולת שמועות על הרצת רשימה 
אף  שנכתבו  השמועות  העיר.  למועצת  נפרדת 
במקומון "צפת בתנופה" הובילו לסערה פנימית 
דברים  יש  האם  תהו  רבים  הספרדית,  במפלגה 

בגו ומפלגת ש"ס המקומית לקראת פירוק.
בשיחה עם יוסי גלנט הוא מכחיש: "זה ספין, 
רשימה  להריץ  בכוונתי  ואין  בש"ס  נשאר  אני 
עיתונות'  ל'קו  גלנט  סיפר  אף  בעבר  חדשה". 
מכהן  "אני  המקומית:  לש"ס  בינו  הקשר  על 
בעיר  ברסלב  קהילות  מטעם  מועצה  כחבר 
ש"ס  למפלגת  ברסלב  רבני  ע"י  ונשלחתי  צפת 
המקומית, שהיא כפופה למפלגת ש"ס הארצית 

שנשמעים למועצת גדולי התורה".
אומר  בש"ס  פריימריז  של  האפשרות  על 
גלנט: "באם יהיה גיבוי רבני להחלטה לעשות 
הבחירה,  את  לציבור  לתת  אשמח  פריימריז 
ללא  ובלילה  ביום  עובד  אני  בשבילם,  פה  אני 
מעוניין  הציבור  אם  הציבור,  למען  תמורה  כל 

בפריימריז אין לי שום התנגדות".

ראש מועצת עמנואל עזרא גרשי )ש"ס( זומן 
לשימוע על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות 
לקראת הגשת כתב אישום נגדו ונגד רב קהילת 
בגין עבירה של שוחד בחירות.  ביישוב,  חב"ד 
לגרשי ולרב לקיז'נר ניתנה אפשרות, על פי חוק, 
בטרם  בכך,  שיחפצו  ככל  שימוע,  הליך  לקיים 

תתקבל החלטה אם להגיש נגדם כתב אישום.
תושבי  לשני  גם  נשלחו  שימוע  מכתבי 
חב"ד  בסיעת  חברים  שהיו  לשעבר  עמנואל 
הבחירות  במסגרת  החשד,  פי  על  ביישוב. 
 ,2013 בשנת  במועצה  שהתקיימו  המקומיות 
גרשי הבטיח לקיז'נר ולחברים בסיעת חב"ד כי 
אם ייבחר לראשות המועצה יעניק להם טובות 
הנאה פסולות, בין היתר, טובות הנאה חומריות 
אישיות. זאת כדי שהם ירתמו את השפעתם על 
חברי קהילת חב"ד לשם הבטחת הצבעתם עבור 

גרשי והכרעת הבחירות לטובתו.
כך, על פי החשד, פגע גרשי בטוהר הבחירות 
והשפיע עליהן באופן פסול. כפי שנחשף ב'קו 
עיתונות' בבחירות הקרובות תריץ יהדות התורה 
מועמד מוסכם לראשות המועצה, כך שאף ללא 

הגשת כתב האישום גרשי יסיים את תפקידו.

חשיפת 'קו עיתונות' על כוונת 'דגל התורה' 
את  הכניסה  ים,  בבת  עצמאית  רשימה  להריץ 
ראש  מ"מ  לסחרור.  בעיר  החרדית  המערכת 
בביטול  לידיעה  הגיב  )ש"ס(  ברנז  רפי  העיר 
יקבלו  לא  "הם  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה 
מנדט, אין להם אפילו ארבעים איש, לא חושש 

מהרצת רשימה שכזו".
תחת מפלגת 'דגל התורה' בבת ים ישנה את 
משה  הרב  בראשות  הישיבות'  'חניכי  קהילת 
משלה.  וצרכים  מוסדות  יש  לקהילה  גבאי, 
המקומית  ש"ס  נציגי  הקהילה  ראשי  לטענת 
האחרונה,  בתקופה  מצרכיהם.  מתעלמים 
הצטברה מאסה קריטית של טענות נגד סיעת 
בבחירות  הקהילה  תמכה  בה  המקומית,  ש"ס 
שלא  צרכים  על  קובלים  בקהילה  האחרונות. 
אלי  שהתנפצו  גדולות  הבטחות  ועל  נענו, 

מציאות עגומה.

ביותר  מדובר  "לא  בכוחם:  מפקפק  ברנז 
קהילה אשכנזית  ים  בבת  אין  איש,  מארבעים 
הדין  לפנים משורת  להם  דאגתי  אני  ליטאית. 
למבנה עבור גני הילדים שלהם, ופתרתי להם 
רוצים  הם  צלצולים,  בלי  בשקט  הבעיות  את 
הרצת  באמצעות  דאמר  מאן  שהם  להראות 
לרוץ  יכול  לרוץ  שרוצה  מי  כל   – רשימה 

בשמחה רבה". 
גבאי  הישיבות בראשות הרב  חניכי  קהילת 
ואנשי השטח של 'דגל התורה' נחושים להריץ 
מול מפלגת ש"ס,  היחס העגום  לאור  רשימה 
יעמוד  הרשימה  בראשות  המסתמן:  פי  על 
התנועה.  של  השטח  מאנשי  אלחרר  יונתן 
לדברי ברנז, 'דגל' הריצה כבר פעמיים רשימה 
והביאו  שעברה  פעם  התמודדו  "הם  וכשלה: 
בעוד  מנדט,  מחצי  פחות   – קול   500 בקושי 
על  מנדטים  ארבעה  הכניסה  ש"ס  שמפלגת 

ורוצים  ממורמרים  הם  אם  החמישה,  גבול 
לתקוף, שיתקפו. אני לא תוקף אף אחד", אומר 

ברנז.
בעיר  ספרדים  גורמים  של  כוונותיהם  על 
במקביל  עצמאית  ספרדית  רשימה  להריץ 
לכולם,  שירות  נותן  "אני  ברנז:  אומר  לש"ס 
להריץ  רוצה  ממורמר  שהוא  אחד  כל  אם 
מפלגה, זה דווקא הרפתקה נחמדה. אין קבוצה 
רוצה  כי  ממורמר,  אחד  אדם  אלא  ממורמרת 

להיות ברשימה ורוצה להכתיב לנו".
מנדטים  שבעה   – שישה  תביא  "ש"ס 
את  ומזים  ברנז  אומר  הבאות",  בבחירות 
העיר,  לראשות  אתמודד  לא  "אני  השמועות: 
יש לנו קשר חזק עם יוסי בכר ראש העיר, נלך 
מחוברים  מאוד  אנחנו  הבאות,  בבחירות  אתו 
אחד לשני, הוא עושה עבודה טובה ומגיע לו 

להיות ראש עיר".

ת ים
ב ברנז: "דגל לא מגרדים את החצי מנדט, 

לא חושש מהם"
מ"מ ראש העיר מגיב לחשיפת 'קו עיתונות' על הריצה העצמאית של 'דגל התורה' בעיר: 
"אין להם אפילו ארבעים איש, לא חושש מהרצת רשימה שכזו"  מצהיר: "לא אתמודד 

לראשות העיר"

סגן ראש העיר: "המפלגות הדתיות 
יתמכו במועמד אחד לראשות"

פרסום 

ראשון

פרדס חנה
 ראש מועצה חדש ברוב של 11 קולות

חנה  פרדס  במושבה  נבחר  חדש  מועצה  ראש 
געש שהתפטר  חיים  במקומו של ראש המועצה 
מליאת  בחרה  השבוע  הבריאותי.  מצבו  בשל 
כראש  כוכבא  בר  אלדד  עו"ד  בד"ר  המועצה 
מועצת פרדס חנה כרכור. עו"ד אלדד בר כוכבא 
כיהן  כוכבא  בר  קולות.   11 של  ברוב  נבחר 
המועצה  ראש  ומ"מ  כסגן  האחרונה  בקדנציה 
וכמ"מ בפועל בהיעדרו של ראש המועצה געש 

בשל מחלתו.
את הישיבה ניהל היועץ המשפטי של הרשות 
ב-30.10.18  הפנים.  משרד  להנחיות  בהתאם 
מוניציפליות,  בחירות  כרכור  חנה  בפרדס  יערכו 
וחברי  הרשות  ראש  את  יבחרו  התושבים  בהן 

המועצה לחמש השנים העוקבות.
בר כוכבא ניהל את הישיבה, בפתח דבריו שאל 
מי מגיש מועמדות מלבדו, חברי המועצה איציק 
כשנשאלו  ידיהם.  את  הרימו  יגור  פרי  והגר  לב 
האם ברצונם לומר משהו לפני, אמר לב: "יש פה 
הזדמנות, יש אלטרנטיבות שצריך לחשוב עליהן, 

קחו את זה בחשבון ותהיו כנים עם עצמכם".
על מועמדותו של  נערכה הצבעה  לאחר מכך 
בר כוכבא, ו-11 חברי מועצה מתוך 14 הנוכחים 
הרימו את ידיהם בעד בחירתו, כולם חוץ מהגר 

פרי יגור, איציק לב ורון לירם.

עין
מודי

קווה
פתח ת

 נציג 'דגל' פורש: "הסטנדרטים שייצגתי 
לא מתאימים לעולם הפוליטי"

האופוזיציונר שייצג את החרדים במועצה, הודיע כי בסוף הקדנציה יפרוש מהחיים הפוליטיים  טרם 
סומן מועמד שיחליף אותו

לראש  לוחמת  כאופוזיציה  ששימש  לאחר 
העיר חיים ביבס, הודיע השבוע חבר מועצת 
מהחיים  פרישה  על  בוחניק  ברוך  העיר 
מכהן  בוחניק   .2018 בבחירות  הפוליטיים 
תנועת  מטעם  שנייה  קדנציה  מועצה  כחבר 
'גשר' אותה הוא מוביל. בבחירות האחרונות 

קיבל את תמיכת מפלגת 'דגל התורה'. 
ימשיך  לא  כי  בוחניק  הודיע  השבוע 
'קו  עם  בשיחה  נוספת.  לקדנציה  לתפקידו 
ומוסיף:  הפרטים  את  מאשר  הוא  עיתונות' 
שאותם  והמקצועיות  הערכים  "הסטנדרטים, 
הפוליטי  לעולם  מתאימים  לא  לייצג,  ניסיתי 

ואף לציפיות של ציבור מנבחריו. נשארתי די 
וירטואלי לרבים כי בחרתי להשקיע את זמני 
באנליזות והובלת שינוי בנושאים הרבים בהם 
אמשיך  הקדנציה  סוף  עד  אופן,  בכל  נגעתי. 
ונושא  נושא  בכל  יכולתי  כמיטב  לפעול 
בבורסת  מי  לשאלתנו,  התייחסות".  שדורש 
להחליפו,  צפוי  התורה'  'דגל  של  השמות 
מועמד  אף  זה  בשלב  אין  כי  בוחניק  השיב 

שירוץ למועצה במקומו.
בבחירות 2013 נכנס בוחניק למועצת העיר 
לאחר  עצמאי.  כמועמד  שהתמודד  לאחר 
ראש  שהקים  לקואליציה  הצטרף  הבחירות 

העיר חיים ביבס וקיבל לידיו את תיק התכנון 
מסוים  בשלב  דת.  שירותי  ותיק  האסטרטגי 
עלו היחסים בינו לבין ביבס על שרטון והגיעו 
לשנת  התקציב  על  בהצבעה  סופי  לפיצוץ 

.2017
נגד  בוחניק  הצביע  חודשים  מספר  לפני 
עם  סוערים  דברים  חילופי  ולאחר  התקציב 
כהונתו  תקופת  לסיומה  באה  העירייה  ראש 
לאופוזיציה  הצטרף   בוחניק  בקואליציה. 
בעיקר  של  קולו  נשמע  מאז  העיר,  במועצת 
בשאילתות שהגיש בישיבות מועצת העירייה.

תקווה,  בפתח  לבחירות  משנה  פחות 
ראשי  בקרב  חריש  עושים  המועמדים 
המפלגות. ראש עיריית פתח תקווה המתמודד 
רמי  המועצה  חבר  חזק,  אופוזיציונר  מול 
בניסיון  הדתיות  לסיעות  התקרב  גרינברג, 
 .2018 בבחירות  בו  תמיכתם  את  להבטיח 
התמודדותו  על  להכריז  ששוקל  נוסף  מועמד 

הוא ליאור אקרמן, לשעבר בכיר בשב"כ.
הדתי  הגוש  את  לפצל  הניסיון  כי  מסתמן 
הדתי  הגוש  ייכשל.  המועמדים  בין  חרדי 
המורכבים  מנדטים  תשעה  כיום  מונה  חרדי 
ו'אגודת  ש"ס  היהודי,  הבית  ממפלגות 
העיר  ראש  מקום  ממלא  עם  בשיחה  ישראל'. 
מ'הבית היהודי' עו"ד איציק דיעי הוא חושף 
כי התקבלה החלטה לרוץ בבחירות הקרובות 

כגוש אחד - אך ברשימות נפרדות.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר דיעי: "הגוש 
הדתי כולו יבחר באותו ראש עיר, אנחנו כוח 
הדתי/חרדי  הכוח  נתפצל".  ולא  משמעותי, 
בעיר הוא משמעותי, המועמדים שניסו עד כה 
לקבל  מעתה  יפעלו  החרדי,  הכוח  את  לפצל 
את תמיכת כל המפלגות. דיעי מוסיף: "בשלב 
רמי  את  מעריך  לברוורמן,  נאמנים  אנחנו  זה 
בעוד  יקרה  מה  להבטיח  יכול  ולא  גרינברג, 

שנה". 
אומר  הדתי  הגוש  את  לפצל  האפשרות  על 
רמי גרינברג: "אין לי אינטרס לפצל את הכוח 
החרדי, יש לי אינטרס אחד לשרת את תושבי 
אני  כי  יוכיחו  התושבים  אמת  ובזמן  העיר 

האלטרנטיבה האמיתית לברוורמן".

בוסו  אוריאל  מש"ס  העיר  ראש  ומ"מ  סגן 
כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  בעבר  שהצהיר 
מאשר  הבאות,  בבחירות  בברוורמן  יתמכו 
את דברי דיעי: "הגוש החרדי/דתי לא יתפצל 
בבחירות הבאות, אנחנו עובדים בתיאום מלא 
במהלך כל הקדנציה וכך נמשיך עד הבחירות".

היפה,  בשעתה  נמצאת  המקומית  ש"ס 
הסיעה  והיא  מנדטים  ארבעה  יש  לסיעה 
'יהדות  ברוורמן.  של  בקואליציה  הגדולה 
'יהדות  בעוד  מנדטים.  בשני  מחזיקה  התורה' 
האחרונות  בקדנציות  במקום  דורכת  התורה' 
המקומית  ש"ס  כוחה,  את  להגדיל  ושואפת 
כבר הכפילה את כוחה מקדנציות שעברו והיא 
בבחירות  מנדטים  לחמישה  להגיע  שואפת 

הבאות.

עו"ד איציק דיעי מהבית היהודי ל'קו עיתונות': "הגוש הדתי כולו יבחר באותו ראש עיר, 
אנחנו כוח משמעותי, ולא נתפצל, בשלב זה נאמנים לברוורמן, אבל לא יכול להבטיח מה 
יקרה עוד שנה"  בוסו: "אנחנו עובדים בתיאום מלא במהלך כל הקדנציה וכך נמשיך 

עד הבחירות"
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שמשמש  מי  לבחירות,  משנה  פחות 
המועצה  חבר  הוא  העיר  לראש  כאופוזיציה 
נוספת  להתמודדות  שנערך  זיידה  מנחם 
יכפיל  כי  ובטוח  ולמועצה,  העיר  לראשות 
את כוחו. רבים מתושבי ביתר קיבלו בתקופה 
האחרונה שיחה טלפונית בה נשאלו על מדד 

שביעות הרצון מראש העיר המכהן. 
אנשי  ידי  על  שהוזמן  הסקר  תוצאות 
כאלפיים  מנה  זיידה  ולטענת  האופוזיציה, 
מראש  רצון  שביעות  הביעו   39% נשאלים: 
ראש  את  להחליף  רוצים   42% המכהן,  העיר 

העיר והיתר סירבו להגיב.
ראש העיר מאיר רובינשטיין הכריז בעיתון 
מקומי 'שערים' על כוונתו להעמיד את עצמו 
אגודת  )בתוך  פתוחים  בפריימריז  לבחירה 
הם  במי  יחליטו  המפלגה  "חברי  ישראל( 

תומכים, כל מתמודד יתקבל בברכה", אמר.
חבירה  של  לאפשרות  גם  נערך  זיידה 
תמונות  פורסמו  באחרונה  נוספות.  למפלגות 
ממפגש שערך עם אלי ישי יו"ר 'יחד'. בשיחה 
לפוליטיקה:  קשר  כל  מכחיש  הוא  זיידה  עם 
ועשיתי  הרפואי  במוקד  אצלי  ביקר  "הוא 
לחבירה  אליי  פנה  לא  הוא  אך  תמונות,  אתו 
פוליטית. אמרתי לאלי ישי כי אין לי אג'נדה 

פוליטית, אך אני לא פוסל ריצה משותפת".

העיר  לראשות  הבולטים  המועמדים  אחד 
מוביל  פנימיים  בסקרים  שינדלר.  יקיר  הוא 
שינדלר על יתר המועמדים, אך עדיין לא מול 

ראש העיר המכהן אבירם דהרי.
לחבור  יפעל  כי  שינדלר  הודיע  השבוע 
למתמודדים נוספים על מנת לנצח את דהרי: 
עתידיים,  שותפים  במתמודדים  רואה  "אני 
לא יריבים נוכחים". אמר. "שואלים אותי לא 
מעט האם יש חיבורים בין המועמדים בעתיד 
הנראה לעין, אני עונה לכולם שאני לא רואה 
הזמן  הגיע  שותפויות,  רואה  אני  חיבורים, 
להפסיק לדבר במונחים של חיבורים ודילים".

להפוך  צריכים  "אנחנו  הוסיף:  שינדלר 
רוצה  אני  לתושביה.  ראויה  הזאת  העיר  את 
אבל  אותה,  לקדם  הזאת,  העיר  את  להוביל 
לבד  אותה  שעושים  במשימה  מאמין  לא  אני 
לעשות  בכוונתי  שותפויות.  רוצה  אני  לכן 
שותפויות עם מנהיגות הביחד שלנו שתחליף 

את הלבד של דהרי".

למועצת  בחירות  ייערכו  כחודשיים  בעוד 
בבחירות  ברחובות.  היהודי  הבית  של  הסניף 
הסניף  למועצת  חדשים  חברים   47 ייבחרו 
ומתוכם ייבחרו חברי מועצת העיר מטעם הבית 
היהודי. החברים מטעם 'הבית היהודי' במועצה 
החשש  מוזס.  אבי  ועו"ד  כהן  אמיתי  הם  כיום 
האמיתי בקרב חברי הבית היהודי הוא מהרצת 

רשימה מקבילה כפי שהיה בבחירות 2013.
בבחירות הקודמות הוגשה רשימת "יחד למען 
קהלני.  ושמעון  קליין  מנחם  בהנהגת  רחובות" 
עשור  במשך  כיהן  קליין  "תן".  האותיות  תחת 
והחזיק  העיר  ראש  וכסגן  העיר  מועצת  כחבר 

בתיקי הכספים, הביטחון, וועדת הביקורת.
קליין חבר לחבר מועצה נוסף, שמעון קהלני, 
נגד  קשות  טענות  בעקבות  עצמאית,  לרשימה 
אמיתי כהן ולא עבר את אחוז החסימה. לקראת 
בחירות 2018 נשקלת האפשרות להריץ מחדש 
את הרשימה ולנגוס בקולותיה של הבית היהודי.

מוזס  אבי  היהודי  מהבית  העיר  מועצת  חבר 
מישהו  על  לנו  ידוע  "לא  עיתונות':  ל'קו  מסר 
שחותר נגדנו בשלב זה, ב-2013 מנחם קליין לא 
עבר את אחוז החסימה, אין לו שום קשר לבית 
אין מי שקורא תיגר על הבית היהודי.  היהודי. 
במועצה  וחברותנו  דמוקרטית  מפלגה  אנחנו 

תלויה בהחלטת הסניף בעוד כחודשיים".

ברקוביץ': "אתמודד עד קו הסיום", חביליו: 
"מתמודד לראשות ולמועצה"

עוד שבוע פוליטי מלא ספקות עבר על כיכר 
ספרא. דיווחים סותרים על כוונותיו הפוליטיות 
נפוצו,  ברקת  ניר  העיר  ראש  של  העתידיות 
לליכוד  אותו  שלח  היום'  'ישראל  עיתון  בעוד 
העיר,  לראשות  יתמודד  לא  בוודאות  כי  וטען 
בסביבת ברקת הכחישו ואמרו כי מדובר ב'פייק 
הדמויות  לאחת  הנחשבת  שטרית,  קטי  ניוז'. 
עיתונות'  ל'קו  אומרת  העיר  לראש  המקורבות 
כי "הפרסום נועד לחבל בפעילות ברקת לטובת 
תקציב ירושלים, הוא באמת עדיין לא החליט".
יוסי  אי הכרזתו של ברקת לא מנעה מעו"ד 
המשפטי  כיועץ  בעבר  ששימש  מי  חביליו, 
של העירייה, להכריז על התמודדותו לראשות 
שורת  בשל  בעבר  התפרסם  חביליו  העיר. 
ועם  החרדי,  הציבור  נגד  שהגיש  עתירות 
באותו  ממשיך  הוא  התמודדותו  על  ההכרזה 

של  מהפיכתה  ויותר  יותר  מודאג  "אני  קו: 
חופשית.  פחות  פתוחה,  פחות  לעיר  ירושלים 
וקהילות  ניגודים  של  עיר  תמיד  שהייתה  עיר 
של  לעיר  אט  אט  הופכת  ומגוונות,  שונות 

אוכלוסיות זרות אחת לשנייה", דברי חביליו.
בשלטי  שקלים  אלפי  מאות  משקיע  חביליו 
פרסום בחוצות העיר המכריזים על התמודדותו, 
כי  חביליו  מבהיר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
"אתמקד  לראשות:  רק  לא  היא  התמודדותו 
להתמודדות  במקביל  למועצה  ברשימה  גם 
על הראשות". למרות העבר המתוח שלו מול 
הציבור החרדי הוא בטוח: "גם חרדים יצביעו 

לי".
ברקוביץ',  עופר  אחרת,  ירושלמית  ובזירה 
שפרש  בשכר  העיר  ראש  סגן  מכבר  לא  עד 
מהקואליציה של ברקת והכריז על התמודדותו 

'קו  עם  בשיחה  מכחיש  העיר,  לראשות 
מהמרוץ  יפרוש  לפיה  הידיעה  את  עיתונות' 
מבהיר:  ברקוביץ'  ציבורית".  "אחריות  בשל 
"אתמודד עד קו הסיום כדי לנצח את הבחירות, 
אין הבנה על הסרת המועמדות – אתמודד ראש 

בראש מול ברקת עד הסוף".
תמיכה  לקבל  יפעל  כי  הוסיף  ברקוביץ' 
חרדית במועמדותו: "אפעל לצרף דמות חרדית 
מנדטים  מארבעה  נצמח  התעוררות,  לרשימת 
ואנשיו  "ברקת  הוא מבהיר:  לסיום  לשמונה". 
מפיצים כי עשיתי יד אחת עם כחלון נגדו, זה 
שפרשתי.  מאז  איתי  דיבר  לא  כחלון  שקר! 
לו סיבה טובה  יש  אני מועמד שמרתיע אותו, 

לחשוש".

את  תוקף  חביליו  יוסי  עו"ד    הוודאית  פרישתו  על  היום'  ב'ישראל  הפרסום  את  ברקת מכחישים  במחנה 
החרדים אבל משוכנע שיצביעו עבורו  ויו"ר סיעת התעוררות מצהיר ל'קו עיתונות': "אתמודד עד הסיום 

כדי לנצח. אין הבנה על הסרת מועמדות"

פרסום 

ראשון

פרסום 

ראשון

טבריה

ירושלים

אשדוד

העיר טבריה לא ידעה ימים פוליטיים סוערים 
כימים אלו. בחירת הרב הראשי הגאון רבי משה 
בוחבוט שנתמך על ידי ש"ס, הובילה לנטישת 
חבר נוסף את הקואליציה של ראש העיר יוסי 
בן דוד ובכך התחולל מהפך של שבעה חברים 
באופוזיציה.  חברים  שמונה  מול  בקואליציה 
היהודי(  )הבית  טרבלסי  רפאל  המועצה  חבר 
דידי  הרב  פסילת  רקע  על  לאופוזיציה  פרש 

מהתמודדות לתפקיד הרב הראשי.
אם לא די בכך, ההסתה נגד הציבור החרדי 
בקואליציה.  חרדי  רוב  ויש  מאחר  גוברת 
יוסי  העיר  ראש  בקואליציה:  שנותרו  החברים 
בן דוד וחבר סיעתו דרור ללוש, סגן ראש העיר 
אליהו  )אגודה(,  וקנין  פנחס  אזולאי,  דודיק 
אוקנין  ויוסי  )דגל(  אוחנה  דוד  )ש"ס(,  זיגדון 
מהציבור  שלושה  מול  חרדים  ארבעה  )ש"ס(. 

הכללי.
החרדים היום מונים סיעה המורכבת מש"ס 

ו'דגל התורה' וסיעת יחיד נוספת שרצה מטעם 
הוא  בעירייה  נציגה  אשר  ישראל',  'אגודת 
אברהם  רבי  הגאון  של  תלמידו  וקנין,  פנחס 
כי  אנו חושפים  אוירבך מרבני העיר. כעת  דב 
לקראת בחירות 2018 צפוי שינוי דרמטי. הרב 
הירושלמי'  'הפלג  אנשי  עם  שמזוהה  אוירבך 
בבחירות  ישראל',  'אגודת  במסגרת  ירוץ  לא 
לא  לתלמידיו  אוירבך  הרב  הורה  הארציות 
עבור  להצביע  ולא  בקלפי  ג'  הפתק  את  לשים 
'יהדות התורה'. כעת, אומרים גורמים בכירים 
בטבריה כי הרב אוירבך צפוי לנטוש את אגודת 
זה  בשלב  עצמאית,  רשימה  ולהריץ  ישראל 
תחת  או  'עץ'  מטעם  זה  יהיה  האם  ברור  לא 

פלטפורמה פוליטית אחרת.
הוא  וקנין  פנחס  המועצה  חבר  עם  בשיחה 
"או  'אגודה':  יתמודדו במסגרת  לא  כי  מאשר 
עם  רשימה  שנריץ  או  חדשה,  רשימה  שנקים 
עוד מישהו, עדיין לא יודע אם זה יהיה מטעם 

חסידים  לא  הם  שלנו  המצביעים  רוב  'עץ'. 
הקשורים ל'אגודה' אלא עמך המזוהים עם הרב 
וקנין  נוספת".  פעם  לנו  יצביעו  ואלו  אוירבך, 
מבהיר כי בשלב זה לא התקבלה שום החלטה, 

ורק הרב אוירבך יקבע את עתיד הרשימה.
על הקואליציה של בן דוד אומר וקנין החבר 
בקואליציה: "ראש העיר לא יכול להתנהל ככה, 
מעולם לא היה דבר כזה של רוב לאופוזיציה, 
זה גול עצמי לבן דוד, מקווה מאוד שהוא לא 

ישאיר את העיר במצב הזה". 
חבר מועצת העיר דוד אוחנה )דגל התורה( 
הרב  "אם  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה  הגיב 
אוירבך יריץ רשימה מטעם 'עץ' אנחנו לא נלך 
אתו יחד, פעלתי למען רשימה מאוחדת של כל 
הפלגים החרדים, אבל יש גבול! במידה ואלו 

יתמודדו, אנחנו נתמודד בנפרד".

 ליברמן מריץ את כצנלסון מול לסרי
שר הביטחון מתכוון להריץ את יו"ר האופוזיציה לראשות העיר, ומנסה לאחד את השורות 

עם שתי רשימות העולים הנוספות  עוד באפשרויות: ציר משותף עם ש"ס המקומית
לאחר שנחשפה בשבועות האחרונים כוונתו 
להריץ  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  של 
יחיאל  מול  אשדוד  העיר  לראשות  מועמד 
אנו  כעת  הליכוד,  מטעם  המתמודד  לסרי, 
יו"ר  מקורבו  את  להריץ  בכוונתו  כי  חושפים 
כצנלסון  בעיריית אשדוד שמעון  האופוזיציה 
ליברמן  הגיע  )שלישי(  אמש  העיר.  לראשות 
לאחר  זאת  כצנלסון,  שערך  פעילים  לכנס 

שכבר הודיע כי יתמודד לראשות העיר.
ליברמן  בין  נתק  היה  האחרונות  בשנים 
את  מינה  נתניהו  שרה"מ  לאחר  לכצנלסון, 
כיו"ר  לשמש  הארציות  בבחירות  כצנלסון 
המטה הרוסי בליכוד, השניים לא דיברו במשך 
הקשר  את  חידשו  השניים  כעת,  שנים.  מספר 
כצנלסון  של  כוחו  את  הבין  שליברמן  לאחר 
ישנן  באשדוד  אשדוד.  בעיר  העולים  בקרב 

שלוש מפלגות המייצגות את העולים מרוסיה. 
בוריס  מנדטים,  ארבעה  עם  כצנלסון  שמעון 
מנדטים  שני  עם  אשדוד(  )קהילת  גיטרמן 
מנדטים.  שני  עם  ביתנו(  )אשדוד  וגרשוב 
לתמיכה  הסיעות  את  לאחד  ינסה  ליברמן 

במועמדותו של כצנלסון.
בסביבת כצנלסון אומרים ל'קו עיתונות' כי 
הברית שהתרחשה בבחירות לעיריית ירושלים 
בין ליברמן לדרעי בהרצת משה ליאון עשויה 
משותפת  תמיכה  ולהציג  באשדוד  להתחדש 
בש"ס  העיר.  לראשות  כצנלסון  בשמעון 

באשדוד סירבו לאשר את הידיעה.
גיטרמן,  בוריס  אשדוד,  עיריית  ראש  סגן 
מפלגתו:  עם  לאיחוד  האפשרות  את  מכחיש 
"כצנלסון יכול להמשיך לחלום חלומות, אבל 
זה לא יקרה. אני עומד בראש תנועה שקיבלה 

בבחירות האחרונות 7,000 קולות ואנחנו רצים 
גם  העיר.  לראשות  בלסרי  ותומכים  עצמאית 
הסיפור ב'אשדוד ביתנו' לא ברור – ולדימיר 
גרשוב לא ימהר לפנות את המקום לכצנלסון. 
ישתפו  וליברמן  דרעי  שאריה  הסיפור  כל 
ספין מהכיוון של  כמו  נראה  פעולה באשדוד 

כצנלסון והאנשים שלו".
כי  בשיחה עם שמעון כצנלסון הוא מאשר 
של  פעילים  כנס  הוא  באשדוד  שנערך  הכנס 
ביתנו" המחזיקה  "אשדוד  מפלגת  בין  איחוד 
בארבעה  המחזיקה  למפלגתו  מנדטים  בשני 
מנדטים. לדברי כצנלסון הוא עדיין לא הכריז 
בתחילת  וכשיכריז  העיר,  לראשות  ריצתו  על 
השנה הלועזית יקבל את תמיכת שר הביטחון 

אביגדור ליברמן.

הרב אוירבך יעזוב את אגודה ויריץ 
רשימה חדשה

נציג הרב במועצה ל'קו עיתונות': "או שנקים רשימה חדשה, או שנריץ רשימה עם עוד 
מישהו, עדיין לא יודע אם זה יהיה מטעם 'עץ'"  נציג 'דגל' בתגובה: "אם הרב אוירבך 

יריץ רשימה מטעם 'עץ' אנחנו לא נלך אתו יחד"

זיידה: "לא שולל חבירה לאלי ישי"

שינדלר יחבור למועמדים נוספים



בני ברק יא' בכסלו תשע"ח 122229/11/17

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

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

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

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

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

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

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

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

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

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

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

  התפטרות  על  כשהודיע  לסחרור  הפוליטית  המערכת  את  הכניס  הבריאות  שר  ההתפטרות: 
ההוראה: מרנן הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ש כהן והאדמו"ר מגור הכריעו נגד פרישה מהקואליציה 
הפשרה: בפגישת עם ראה"מ סוכם - חקיקה בתמורה להמשך הסטטוס קוו בכדורגל  המוקש: 

חוק המרכולים של גפני שחל רטרואקטיבית על תל אביב וסיכוייו קלושים

גדולי ישראל הכריעו: 
לא פורשים מהקואליציה

מאת:  ארי קלמן

שר  הקואליציה:  על  עבר  סוער  שבוע   
הבריאות יעקב ליצמן פרש מתפקידו בעקבות 
חילולי השבת בעבודות הרכבת, לאחר שקיבל 
הוראה מרבו מרן האדמו"ר מגור. ליצמן הודיע 
לראש הממשלה נתניהו כי אם יתקיימו עבודות 
הרכבת במהלך השבת הוא יתפטר מהממשלה, 
ישיבת הממשלה  קודם  ביום ראשון  היה,  וכך 
התפטרות  מכתב  ליצמן  יעקב  חה"כ  הגיש 

לראש הממשלה. 
את  ישראל  עם  שמר  הדורות  כל  "לאורך 
בתורתנו  הנאמר  כפי  עליון,  כערך  השבת  יום 
השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו  הקדושה: 
ישראל  בני  ובין  ביני  עולם.  ברית  לדורותם 
אות היא לעולם" )שמות לא, טז(. גם במדינת 
כאות  המנוחה  יום  על  לשמור  ידענו  ישראל 
לקחת  יכול  איני  משכך,  ומנוחה.  קדושה  של 
בערכי  הפוגעים  שבת  חילולי  על  אחריות 
מסורת ישראל, מנוגדים לסטטוס קוו  ומהווים 
במכתב  ליצמן  כתב  מבחינתי",  אדום  קו 

ההתפטרות.
ניסיתי  לך,  "כידוע  כי  וכתב  הוסיף  ליצמו 
בכל  ישראל  ברכבת  חילולי השבת  את  למנוע 
דרך, אך משלא הצלחתי, לא אוכל עוד לשאת 
באחד  קשה  לפגיעה  מיניסטריאלית  באחריות 
יום  שהוא  היהודי,  העם  של  הנצח  מערכי 

השבת".
בצאתו מלשכת ראש הממשלה אמר ליצמן: 
הממשלה  לראש  התפטרות  מכתב  "הגשתי 
בשבת  עבודות  בעקבות  הממשלה  ומזכיר 
ברכבת ישראל. אתמול וגם בתקופה האחרונה. 
עלינו.  שומרת  שהשבת  ידענו  הדורות  בכל 
ידענו שזה יסוד הברית בין עם ישראל לקדוש 
השבת  את  הפכה  ישראל  רכבת  לצערי  ברוך. 
ליום השיפוץ הלאומי. אני חושב שזה בניגוד 
להסכם הקואליציוני, בניגוד לסטטוס קוו. אני 

מאחל לכולם בהצלחה". 
הוא  האם  עיתונות'  'קו  לשאלת  במענה 
השיב  אליו,  להצטרף  וגפני  מדרעי  מצפה 
ליצמן: "השבת יקרה לכולם, אני שליח ציבור 

של גדולי התורה, לא של אף אחד אחר".

 גדולי ישראל מחליטים
הנרחב  התקשורתי  לסיקור  שבניגוד  אלא 
ראשון  צעד  רק  תהיה  הפרישה  כי  שציפה 
גם  יפרשו  מגזריים  פנים  לחצים  בעקבות  וכי 
אף  ואולי  מהממשלה  החרדים  הנציגים  שאר 
מהקואליציה, התברר במהלך השבוע כי גדולי 
ישראל מחליטים אחרת, וכי הנציגות החרדית 
ציפיות  או  כותרות  סמך  על  פועלת  אינה 
הקריטיים  לצרכים  מודעת  והיא  התקשורת, 

בנושא הגיוס והתקציב המתקרב.
את דעתה של 'דגל' ניתן היה להבין מדברים 
הגרי"ג  פוניבז'  ישיבת  ראש  מרן  שנשא 
קודש  היא  "שבת  תלמידים:  בפני  אדלשטיין 
קדשים, מעין עולם הבא. ידוע ששמירת השבת 
היא השמירה הטובה ביותר על עם ישראל. כל 
שמירת  על  גם  משפיע  בהנהגתו  ויחיד  יחיד 

השבת אצל הרחוקים".
"לכן עלינו להתחזק ביותר לקדש את השבת 
בהנהגה של קדושה, בעסק התורה ובמצוות - 
וידוע מה שכתבו בספרים שלימוד תורה בשבת 
הוא פי אלף ממה שלומדים בימות השבוע. כן 
עלינו למעט בדברים בטלים בשבת, וקל וחומר 
לשון הרע שהוא איסור חמור מאד, כמו שכתב 
אחינו  על  להתפלל  וצריכים  הגר"א.  באיגרת 
בני ישראל שאינם יודעים מה זה שבת, ואינם 
שיזכו  שבת,  של  והעונג  האושר  את  יודעים 
לשוב בתשובה שלמה", סיכם הגרי"ג, ומכלל 
כן,  ולהתחזק  להתפלל  לאו,  שומע  אתה  הן 

לפרוש מהממשלה לא.
גירסה מפורשת יותר נשמעה בש"ס, במהלך 

למרנן  כפופה  "ש"ס  השבוע,  הסיעה  ישיבת 
נשיא  ובראשם  התורה,  חכמי  מועצת  ורבנן 
בנושא  גם  שליט"א...  התורה  חכמי  מועצת 
בפני  הדברים  כל  את  השבוע  הבאנו  הנוכחי, 

מרן ראש הישיבה", אמר השר דרעי.
"ההוראה שקיבלנו היא חד משמעית - זאת 
להיות  שיכולה  ביותר  הטובה  הקואליציה 
חלקיו.  כל  ועל  גווניו  כל  על  הדתי  לציבור 
לעשות  לנו  הורה  המועצת  נשיא  מרן  נקודה. 
את  תשלים  הזאת  שהקואליציה  כדי  הכול 
ימיה, כמובן כל עוד שהקואליציה וכל מרכיבי 
הקואליציה מחויבים להסכמים שעשינו. ואכן, 
עד המשבר הזה שלא התנהל בצורה הכי טובה, 
כל ההתחייבויות שהופיעו בהסכם הקואליציוני 

קוימו לשביעות רצון שני הצדדים".
בקואליציה  היום  היינו  אילו  וחס,  "חלילה 
בפסי  עבודות  על  נאבקים  היינו  לא  אחרת, 
הרכבת בשבת אלא על הרכבת עצמה הפועלת 
הרי  בשבת.  שנוסעים  אוטובוסים  על  בשבת, 
או  גבאי  אבי  זה  אם  האופוזיציה,  מרכיבי  כל 
שהם  אומרים  כולם  לפיד,  יאיר  וחומר  קל 
בשבת  ציבורית  תחבורה  להפעיל  מעוניינים 
הקואליציה  שזו  להבין  צריכים  לכן  רח"ל. 

היחידה המשמרת את הסטטוס קוו".
"אינני בא בביקורת חלילה על אחרים, אבל 
שאף אחד לא יבוא בביקורת עלינו. יש לנו את 
נשיא המועצת מרן ראש הישיבה ורק לו אנחנו 
כל  עושים  שאנחנו  כמובן  לשמוע.  מחויבים 
מאמץ לשתף פעולה עם כל המפלגות הדתיות 

והחרדיות והדבר פועל יפה ונושא פרי".
גם דעתו של האדמו"ר מגור עצמו הובהרה 
על ידי השר ליצמן, שאמנם פרש מתפקיד שר, 
אך הבהיר כי אינו מתכוון לפרוש מהקואליציה 

ואין כל הוראה כזו.

הפשרה והמוקש
בצהרי ראשון זומן ליצמן שוב ללשכת ראש 
החרדיות.  הסיעות  ראשי  עם  יחד  הממשלה 
ואלקין.  לוין  השרים  גם  הצטרפו  לפגישה 
החרדים  בין  סוכם  ממושכת  פגישה  בסיום 
את  שישמר  חוק  יחוקק  כי  הממשלה  לראש 
בתל  והמרכולים  הארץ,  בכל  קוו  הסטטוס 
הרכבות  תנועת  כן,  כמו  ייסגרו.  לא  אביב 
שר  הצעת  תאומץ  וכן  תיפגע.  לא  חול  בימי 
והרווחה  העבודה  לשר  לאפשר  התחבורה 
מסורת  ובהם  שיקולים  של  בשורה  להתחשב 
אמש  כבר  גפני,  חה"כ  דרישת  לאור  ישראל, 
)שלישי( הצביעו חברי וועדת השרים לחקיקה 
על הצעת החוק שלו שנחשפה ב'קו עיתונות', 
המחייבת את השר להתחשב במסורת ישראל, 
היום  לעלות  צפויה  והיא  טלפונית,  בהצבעה 

לדיון בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. 
הסטטוס  'יישמר  כי  בנוסף  סוכם  בפגישה 
שהמשחקים  דהיינו  הכדורגל'.  במשחקי  קוו 
סוכם  עוד  יימשכו.  בשבת  שמתקיימים 
שר  לסגן  המאפשר  חוק  יחוקק  כי  בפגישה 
ניהוליות של משרד ממשלתי,  לקבל סמכויות 
ובכך יתאפשר להשיב את יעקב ליצמן לתפקיד 
סגן שר במעמד שר כפי שהיה לפני בג"ץ לפיד 
בעניין, ומבלי שיישא באחריות מיניסטראלית. 
את  להעביר  יתעקשו  כי  מבהירים  ב'דגל' 
חה"כ  של  הפרטית  המרכולים  חוק  הצעת 
גפני, החלה רטרואקטיבית על תל אביב, אלא 
גורם  ע"פ  קלוש.  תעבור  אכן  שהיא  שהסיכוי 
גפני  של  "ההתעקשות  התורה,  ביהדות  בכיר 
מערערת את הקואליציה, ואת תפקידו של גפני 
בראשות וועדת הכספים". גורם בכיר במפלגה 
גפני  "גם  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  אומר 
ומה שיקרה בסוף  יעבור בסוף,  יודע שזה לא 
זה להכניס הסתייגויות בהצעת החוק של דרעי 
שתחול על תל אביב, כפי שהורה מרן הגראי"ל 

שטיינמן לח"כי דגל".



 
  

SALE!

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

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

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

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

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

נתיבות
ירושלים 15

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

אלעד
חוני המעגל 26
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פגיעתה  ביום   81 בת  ברק,  בני  תושבת  ד' 
ובת 82 במועד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח, 
נפגעה במהלך הליכה בשעות הערב ברחובות 
בני ברק, בשל בור ברשות הרבים עם תאורת 
רחוב לקויה שגרמו לנפילתה. כתוצאה מהבור 
ד' נפלה, ונפגעה ברגלה הימנית בחבלה מסוג 

שבר.
לאחר התאונה כשראתה שמצבה התפקודי 
ברק  מבני  מאור  אלי  לעו"ד  ד'  פנתה  הורע, 
תאונות  רפואית,  רשלנות  בתביעות  המומחה 
עיריית  נגד  תביעה  והגישה  ועבודה,  דרכים 
בני ברק וחברת הביטוח שלה במועד התאונה, 

מגדל חברה לביטוח.
חוות  את  מאור  עו"ד  צירף  התביעה  לכתב 
בתחום  בכיר  מומחה  של  הרפואית  דעתו 
נותרה  כי לד'  הכירורגיה האורתופדית שקבע 

השבר  בגין  חייה  לכל  קבועה  רפואית  נכות 
במועד  המאוחר  גילה  חרף  ותפקודה  שנגרם, 

התאונה, עשוי להיפגע.
כן נטען בכתב התביעה כי בהתאם לפקודת 
העיריות וכמו גם להלכת בית המשפט העליון 
מקדמת דנא, על רשות מקומית לדאוג להולכי 
שבשטח  ברחובות  בטוחים  דרך  לתנאי  הרגל 
שיפוטה כמו גם לתנאי תאורה טובים ברחובות 

בני ברק במיוחד בשעות הערב.
פחות  יחסית,  קצר  זמן  ולאחר  אלו  בימים 
משנה ממועד הגשת התביעה, ובתום מו"מ עם 
המבטחת  הסכימה  ברק,  בני  עיריית  מבטחת 
באחריותה  להודות  ומבלי  פשרה  לצורכי 
 180,000 של  בסכום  ד'  את  לפצות  למקרה, 
הסדר  במסגרת  המאוחר,  גילה  חרף  וזאת   ₪
של  תוקף  וקיבל  הצדדים  בין  שנחתם  פשרה 

פסק דין ע"י בית המשפט.


       


בת 82 מבני ברק 
פוצתה ב- 

180,000 ש"ח

גשם    מבצעים

שעות פתיחה א'-ה' 10:00-20:00 | עוזיאל 14 בני ברק | 03-6779810

מעבדה תיקונים במקום | שירות לעסקים ולפרטי בבית הלקוח | מחשבים יד שניה | מגוון מחשבים ניידים, נייחים וטאבלטים | כוננים חיצוניים מכל החברות
מסכי מחשב | מגוון רמקולים איכותיים | מגוון עכברים מקלדות איכותיים ועוד... | בידוריות, קריוקי | מגוון אוזניות | מגוון מדפסות... | מגוון נגנים איכותיים

מבצעים
מטורפים

לקראת 2018
חיסול מלאי על כל החנות

של



בני ברק יא' בכסלו תשע"ח 122429/11/17

מהנדסי תאגיד 'מי אביבים' התפעלו מעבודת 'מי ברק' וביקשו לשתף 
פעולה בשורה של פרויקטים משותפים  גם הנהלת מכללת רופין 

הגיעה לסיור

לרשויות  במפתיע  מחמיא  היום,  שפורסם  השקיפות  מדד 
החרדיות, שמתקדמות בצעדי ענק לקראת שקיפות  בולטת 
 ירושלים  לטובה - עיריית בני ברק, בתחתית - בית שמש 

שומרת על מקום טוב בצמרת

תאגיד 'מי ברק' - מוקד 
לסיורים מקצועיים

מדד השקיפות נחשף: בני ברק 
מפתיעה, בית שמש בתחתית

מאת: הילה פלח

והפתרונות  ההנדסית  ההתמודדות 
בני ברק  המורכבים שמוביל תאגיד המים של 
למודל  מכבר  זה  הפכו  ובהצלחה,  ברק'  'מי 
ללמוד  המבקשים  רבים  מים  בתאגידי  לחיקוי 
הטכנולוגיים  והפתרונות  הפעולה  שיטות  את 

ברוכת  בעיר  מטמיע  שהתאגיד 
לא  ברק.  כבני  ומאתגרת  אוכלוסין 
ברק'  'מי  את  רבים  מגדירים  לחינם 
בישראל  המוצלח  המים  כתאגיד 
הזוכה לביקורות חיוביות שוב ושוב.

בתאגיד  ביקרו  לאחרונה 
אביב  תל  של  המים  תאגיד  מהנדסי 
להיחשף  שביקשו  אביבים',  'מי 
הטכנולוגית  ולקידמה  למקצועיות 
נועדו  וכן  ברק'  'מי  תאגיד  של 
לישיבת עבודה מקצועית עם מהנדסי 

משותפים  פרויקטים  קידום  לצורך  ברק'  'מי 
בצפון העיר בני ברק.

המים  תאגיד  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
וביצוע  לתכנון  ההיתכנות  תיבחן  אביבים'  'מי 
חיבור מים באזור רמת החייל במסגרת תכניות 
הרחבת העיר בני ברק מצפון ונבדק חיבור נוסף  
באזור רח' הלח"י  – צפונית למתחם דן דיזיין. 
זה  את  זה  יגבו  התאגידים  שני  כי  סוכם  כן 
בשעת חירום ח"ו  ובין היתר רכישה משותפת 
של טכנולוגיה חדשה ל הקמת מתקן נייד למי 

שתייה.
לעומק  להכיר  ביקשו  אביבים'  'מי  מהנדסי 

את דרכי הפעולה של 'מי ברק' בתחום הפעלת 
בדגש  ברק  לבני  ייחודית  שהינה  הבארות 
סיורי  אביב  וייערכו למהנדסים מתל  בשבתות 
בקריית  ט'  ובבאר  הבנים  הר  בבריכת  לימוד 

הרצוג.
ברק  במי  שהתקיים  נוסף  משמעותי  ביקור 
הוא של מהנדס מלווה של רשות המים לישראל, 
התאגיד  כי  לבדוק  מנת  על  שהגיע 
המים.  רשות  תקנות  לפני  מתנהל 
הרב-שנתית  לתוכנית  נחשף  הוא 
 2018-2019 לשנים  ברק'  'מי  של 
לשדרוג, שיקום ופיתוח מערכות מים 
וביוב – והביע שביעות רצון מהרמה 
והתכנון הקפדני  הגבוהה  המקצועית 

בתוכנית לשנתיים הקרובות. 
בתוך כך, בימים האחרונים הנהלת 
המכללה  של  להשתלמויות  המרכז 
לביקור  הגיעה  רופין  הטכנולוגית 
השתלמויות  לקדם  סוכם  בתאגיד.  וסיור 
והעיר  התאגיד  לצרכי  המותאמות  ייעודיות 
הדרגים  לכל  מקצועית  העצמה  על  בדגש 

ולצוותי השטח.
לדברי מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: "אנו מלאי 
סיפוק  שתאגיד המים בעיר התורה והחסידות 
מקצועיים  לביקורים  עוגן  מהווה  ברק'  'מי 
ואף מודל לחיקוי מקצועי. אנו חשים תחושת 
מקצועיים  שנציגים  בכך  ה'  וקידוש  שליחות 
באים אלינו על מנת לשתף פעולה וללמוד על 
מים  הפקת  בתחום  מורכבים  פרויקטים  ניהול 

עצמאית  ועוד".

מאת:  ישראל פריי

התקדמו  החרדיות  המקומיות  הרשויות 
שקיפות,  לקראת  ענק  בצעדי  האחרונה  בשנה 
השבוע.  שפורסם  השקיפות  ממדד  עולה  כך 
המדד בוחן את המידע שהעירייה משתפת עם 
הרשות,  תקציב  בחשיפת  היתר  בין  הציבור, 
חוזים, מכרזי תשתיות ורכש, מכרזי כוח אדם, 

ומידע הנוגע לחברות עירוניות.
מופיעות  החרדיות  הערים  שמרבית  למרות 
'שקיפות  בארגון  במדד,  גבוה  לא  במקום 
ל'קו  אומרים  המדד  את  שמפרסם  בינ"ל' 
מהשיפור  ביותר  מעודדים  הם  כי  עיתונות' 
ההליכים  ועל  שעברה,  שנה  לעומת  שחל 
בדרך  החרדיות  הרשויות  שעוברות  העמוקים 

לשקיפות מלאה.
העיר שסחטה מחמאות רבות היא - למרבה 
עמד  העירייה  אתר  ברק,  בני   – ההפתעה 
והעירייה  שנקבעו  מהקריטריונים  ב-75% 
במדד   20 מקום  לעומת  ה-23,  במקום  דורגה 
הטמעה  שם  רואים  "אנחנו  שעברה.  שנה 
אומרים  ניכרות",  תוצאות  עם  שקיפות  של 
להבין  "צריך  ומוסיפים:  המדד,  קובעי 
שבשנה שעברה, המקום הזה היה מזכה אותם 
בעשירייה הפותחת. המצב הוא שכל העיריות 
את  בחיוב  לראות  צריך  ובהחלט  משתפרות, 

הכיוון המאד חיובי שהעירייה הולכת אליו".

המדד,  בתחתית  שנמצאת  החרדית  העיר 
בית  עיריית  היא  מחמיא  והלא  ה-40  במקום 
בלבד  ב-47%  עמד  העירייה  אתר  שמש. 
דורגה  והעירייה  שנקבעו  מהקריטריונים 
עמד   2016 במדד  אופקים.  לצד  ה-40  במקום 
דורגה  והעיר  ב-46% מהקריטריונים  האתר 

במקום ה-31.
עילית  מודיעין  החרדיות:  מהערים  ועוד 
במקום ה-27 עם עמידה ב-71% מהקריטריונים 
ביתר   .)32 )מקום   2016 במדד   45% לעומת 
ב-65%  עמידה  עם  ה-30  במקום  עילית 
 2016 במדד   47% לעומת  מהקריטריונים 

)מקום 30(.
כשהאתר  חיובית,  עקביות  מגלה  ירושלים 
שנקבעו,  מהקריטריונים  ב-93%  עמד  שלה 
במדד  גם  השביעי.  במקום  דורגה  והעירייה 

2016 דורגה העיר במקום ה-7 עם ציון 88.
בחשיבות  להכביר  מיותר  כי  נראה  ולסיום, 
השקיפות, דרכה יכולים ציבור התושבים לבחון 
פרסום  שעצם  העיר,  קברניטי  החלטות  את 
פינות,  לעגל  שלא  להם  לגרום  עשוי  הנתונים 
מקורבים,  מינויי  פינות,  מעיגולי  ולהירתע 
קריטריונים  פי  על  שלא  ציבורי  כסף  והזרמת 
ניכר,  על שיפור  הנוכחי מלמד  הוגנים. המדד 
חיובית  יהיה חלק ממגמה  היא שזה  והתקווה 

שתימשך ותתעצם.

רוצים לשפץ או לבנות?
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

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

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'
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SALE!
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  לזכורללמוד  –פרויקט בור סוד 

077-222-1212  |pborsud@gmail.com  (השומר) בני ברק 111| גרנד הול, כהנמן  

 

זיכרון מדויק 
 לטווח ארוך

מלגות גבוהות 
 לנבחנים 

 

100%  

 הצלחה
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 הכניסה חינם!

 זוכר
 ?מתלמודך

 

 מה אתה

 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

2 6 • uv • • cr 156 •
50% 18 1850% 18 18  , כללית מושלם פלטינום ו

2 6 • uv • • cr 156 •

כללית: ירושלים - כנפי נשרים 10

לא צריך תירוצים,
אלפי משקפיים

בחינם!
מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות

ימים
אחרונים

ימים
אחרונים
למימוש זכאות משקפיים בחינם

לשנת 2017 לחברי מאוחדת וכללית



יא' בכסלו תשע"ח 29/11/17 בני ברק 1226

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"וַיִּשְַׁלח יֲַעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפנָיו ֶאל ֵעשָׂו ָאִחיו ַאְרָצה שִֵׂעיר שְֵׂדה ֱאדוֹם: וַיְַצו אָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה 
תֹאְמרוּן ַלאדֹנִי ְלֵעשָׂו ּכֹה ָאַמר ַעְבדְָּך יֲַעקֹב ִעם ָלָבן גְַּרתִּי וֵָאַחר ַעד ָעתָּה" )בראשית לב, 

ד-ה(.
למדתי  ולא  מצוות שמרתי  ותרי"ג   - גרתי  לבן  עם  ברש"י(  הובא  אגדה,  )מדרש  רבותינו  דרשו 
חלילה  לעשות  במטרה  חיל  גיבורי  איש  מאות  ארבע  עם  בא  עשו  להבין,  וצריך  הרעים.  ממעשיו 
שפטים ביעקב ובניו, ומה יעקב שולח לומר לעשו? "עשו, דע לך - עם לבן גרתי, ושמרתי תרי"ג 

מצוות".
ונשאלת השאלה, מה לו לעשו אם יעקב שמר תרי"ג מצוות או לא, הרי הוא בא להילחם עמו כעת, 
וכיצד יפחיד וירתיע אותו הבשורה ששמר יעקב תרי"ג מצוות, מדוע טענה זו של יעקב תמנע ותעצור 

את עשו מלצאת נגדו למלחמה?
ולא התאמן באומניות  גוייס למילואים  כנראה שלא  ומצוות  יעקב תורה  אדרבה להיפך, אם שמר 
לחימה, ואם כן ודאי חושב עשו שיצליח במלחמה כנגד יעקב, בפרט כשבא עם כל פמליא דיליה, 
ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה )שיר השירים ג, ח(, כולם בדרגת אלוף, אין אפילו אחד סגן אלוף 
ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדוֹם )בראשית לו,  ְקַנז..  ֵּתיָמן, ַאּלּוף אוָֹמר, ַאּלּוף ְצפוֹ, ַאּלּוף  או אלוף משנה... ַאּלּוף 

טו-מג(, כולם אלופים!
אלא רבותינו מבארים שהזכיר לו יעקב אבינו לעשו את מה שאמר יצחק אביהם: "ַהּקֹל קוֹל ַיֲעקֹב 
ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" )בראשית כז, כב(, כל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, 
מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי  מצפצף  יעקב  של  קולו  וכשאין  בהם,  לשלוט  יכולות  עשו  ידי  אין 

הידיים ידי עשו )בראשית רבה סה, כ, איכה רבה -פתיחות(.
ַצָּואֶרָך  ֵמַעל  ֻעּלוֹ  ּוָפַרְקָּת  ָּתִריד  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה   - שולטות  עשו  ידי  אז  יעקב  של  קולו  את  אין  אם  רק 
)בראשית שם, מ(, אמר לו יצחק לעשו אם ראית יעקב אחיך פורק עול של תורה מעל צוארו, אתה 
יכול לו )פסיקתא פרשת תולדות(, אבל אם יעקב "ִאיׁש ָּתם יֵׁשב אָֹהִלים" )בראשית כה, כז(, אם קולו 

מהדהד בתורה ובמצוות אין ידי עשו יכולות לשלוט.
לכן אמר לו יעקב לעשו: "דע לך אחי, קיימתי את כל תרי"ג המצוות בבית לבן ולא למדתי ממעשיו 
הרעים, כל מצווה שבאה לידי קיימתיה במסירות נפש, ולכן אינך יכול עלי, ואיני צריך לפחד ממך 

כלל ועיקר!" 
"אם הנך חושב שנחלשתי באמונה, בתורה, או בעשיית המצוות והידיים כבר ידי עשו - אתה טועה, 
אע"פ שלבן ניסה למנוע אותי מעשיית המצוות לא שמעתי בקולו, לא הקלתי בקולו של יעקב, אלא 
הקול נשאר חזק ועומד, קוֹל ָּגדוֹל ְוֹלא ָיָסף )דברים ה, יט(, שמרתי תרי"ג מצוות ולא למדתי ממעשיו 

הרעים של לבן, ולכן צריך אתה לפחד ממני, כיון שלא תוכל עלי!"
ולגופו של דבר, כיצד לא השפיע על יעקב אבינו חברתו של לבן הרשע ובניו, הרי דרך ברייתו של 
אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו )רמב"ם דעות פ"ו 

ה"א(, ואוי לרשע ואוי לשכנו )סוכה נו ע"ב(. 
אלא אפשר להסביר זאת באופן שכלי, אדם מתפעל מהשני בזמן שחושב שהוא אדם גדול וחשוב, 

אך אם האדם השני אינו נחשב בעיניו, הוא אינו מתפעל ממנו ולא לומד ממעשיו.
ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה" - הוא היה  יעקב אבינו מעיד ש "ַוְיִהי ִלי" -לבן היה בעיניי כמו  "ׁשוֹר ַוֲחמוֹר צֹאן 
חשוב בעיני כמו שור וחמור, עבד ושפחה, ולכן לא למדתי ממעשיו! יעקב אבינו היה בז למעשיו 

המושחתים של לבן הרשע ובני ביתו ולכן לא למד והתפעל ממעשיו. 

   

בזמן שישראל עוסקים בתורה ובמצוות - עושים רצונו של מקום, אין שום אומה ולשון יכולה עליהם 
)ילקוט שמעוני כי תשא רמז שצ"א(. גם אומות העולם יודעים את הסוד הזה, ולכן תחילת מלחמתם 

בבתי כנסיות ומדרשות לגרום שלא ילמדו תורה ויתפללו.
אך תהילות לא-ל ברוך הוא, עם ישראל לא הקל בקולו של יעקב, ולכן ידי עשו נכרתות, ְוָנָקם ָיִׁשיב 
ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתוֹ ַעּמוֹ )דברים לב, מג(, ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגדֹל ְזרוֲֹעָך ִיְּדמּו ָּכָאֶבן )שמות 

טו, טז(, ְוָׁשב ַיֲעקֹב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ַמֲחִריד )ירמיה ל, י(, אמן. 
#סוד הצלחת הרוע בעולם

"ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמָך, ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך אֹתוֹ ָׁשם" )בראשית לב, ל(. 
לכאורה לא מובן, מדוע כל כך חפץ יעקב לדעת את שמו של המלאך – שרו של עשו )מדרש אגדה(. 
אמנם התשובה היא שיעקב לא שאל סתם לשמו של המלאך, אלא ניסה להבין במה מצליח לנצח 

ולכבוש בני אדם, מה סוד הצלחתו, כיצד כובש בני אדם ומפתה אותם לעבור עבירה? 
אמר לו המלאך: ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי, השם שלי זה "אל תשאל"- אל תשאל שאלות, בוא אחרי בלי 
לדבר. יהיה לך טוב, אתן לך הכל.. כך מצליח יצר הרע למשוך ולפתות בני אדם, כיון שיודע שאם 
יתחילו לחקור ולשאול הם יגלו את רמאותו ויראו שאין בו כלום, ְוַהּבוֹר ֵרק ֵאין ּבוֹ ָמִים )בראשית לז, 

כד(, ַמִים ֵאין ּבוֹ ֲאָבל ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ֵיׁש ּבוֹ )בראשית רבה פד, טז(.
וזועק "כל מי שצריך, יש לי פה ביד דבר נפלא  משל למה הדבר דומה? לאדם שתופס דבר בידו 
"אל  תגיד?"  ביד,  לך  להיות  יכול  "מה  ואומרים:  בסקרנות  אליו  ניגשים  אנשים  לכם..",  שיעזור 

תשאלו! אתה רוצים? תבואו!"
ובני אדם רודפים והולכים אחריו, הולכים והולכים, ובסוף להיכן הוא מוביל אותם? למורד, בור 
עמוק שאין אפשרות לעלות ממנו. ולאחר מכן פותח את ידיו ומראה להם שלא היה בהם כלום! הוא 

עולה מהבור באמצעות הכנפיים שלו, אך כל האנשים שהלכו אחריו שולל נשארים שם..  
כך עושה יצר הרע, צוחק מכולם, גורם לאדם לעבור עבירות ולאחר מכן עולה ומשטין עליו בשמים. 
ִלְׁשִמי, בוא  ִּתְׁשַאל  ֶּזה  ָלָּמה  ומצליח לכבוש את בני האדם בכך שמורה להם לא לשאלות שאלות, 

אחרי, מה שאתה רוצה תקבל..

  

שרו של עשיו נילחם ביעקב, אך לא הצליח נגד ַהּקֹל קוֹל ַיֲעקֹב )בראשית כז, כב( - לומדי התורה 
הקדושה, קול התורה מהדד בעוז ובגאון, עולם התורה מתעצם מיום ליום, הישיבות גדלות ותלמודי 
התורה מתמלאים מפה לפה, אך דרך אחרת יש לו, "ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכוֹ"- אלו התמכין דאורייתא )זוה"ק 
וישלח, דף קס"ה ע"ב(, העוסקים במלאכה ומחזיקים בכספם את לומדי התורה הקדושה. ופעמים 
שמצליח השטן לנגוע בכף ירך יעקב, בתומכים בתורה, ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקוֹ ִעּמוֹ, ואם אין 

קמח, חלילה וחס גם אין תורה )אבות פ"ג מי"ז(. 
אולם אם יש תורה ודאי שיהיה גם קמח, ולבסוף שום דבר לא יוכל לנצח את התורה הקדושה! יהי 

רצון שנמשיך להגות בתורה הקדושה ולקדש שם שמים ברבים, לקראת הגאולה השלימה, אמן. 

אני חומה – זו תורה 
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

בפרשתנו אנו קוראים על המאבק המופלא והשמיימי שבין יעקב למלאך – שרו של עשיו. ושם 
נאמר: "ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר" )בראשית לב, כה(. יש להבין מדוע 
צריכה התורה להדגיש כי יעקב היה לבדו, ושהוא מצא עצמו בודד במאבקו לאחר שמשפחתו 
ובניו שהיו משענתו היחידה כבר חצו את מעבר יבוק. הרי זה כבר נאמר בפסוקים הקודמים שיעקב 
העביר את כל משפחתו את הנהר, כך שברור שהוא נשאר לבד באותו רגע שנפגש עם המלאך כשהוא 
עומד להיאבק מולו? עוד יש להבין, מה שהתורה מדגישה את השעות שנאבקו יעקב והמלאך "עד עלות 

השחר", לשם מה?
מסופר שכ"ק הרבי מפיאסצנה הי"ד חזר פעם אל ביתו מבית המדרש בליל שבת כשהוא בעצבות גדולה. 
הוא חש שהדברים שהוא משמיע בפני חסידיו ליד שולחן השבת ובהזדמנויות שונות, לא משפיעים עליהם 
היה  יכול  לא  עליו,  שירדה  העצבות  עד שבשל  לדברי.  אדישים  נהיו  החסידים  לעצמו-  אמר  הוא  כלל. 
לעלות על משכבו. בחדרו החשוך הלך הלוך וחזור כשמחשבות נוגות מטרידות אותו, בשביל מי אני עמל? 

מדוע איני מצליח במקום שאבותיי הקדושים כן הצליחו?
לפתע ניגש אל החלון, פתח אותו לרווחה והסתכל על העולם. מבעד לחלון ראה את הכוכבים מציצים 

בשפע רב. הלילה היה שקוף ובהיר, ובאמצע השמים טייל לו הירח את הטיול הנצחי-המלכותי שלו.
הביט הרבי אל תוך אישון הלילה, פרס את שתי ידיו כלפי השמים ואמר: "ירח זה, השופע את אורו לכל 
העולם – כלום הוא שואל את עצמו: בשביל מי אני מאיר? הלא בקושי יש לילות בהם הירח מאיר את 
חשכת הלילה. רבים הלילות שהעננים מכסים אותו במקומות רבים בכדור הארץ. אך הוא עושה את שלו. 
הוא אומר לעצמו שודאי נמצאים אי שם אנשים, הנהנים מאורו המבהיק. כך אני האדם, על שום מה עלי 

לשאול בשביל מי אני עמל? כירח זה כך חייב האדם לתת את שלו. הוא חייב לומר דברים שיטהרו את 
הם  אף  ויטהרו  ייהנו  רבים,  מכן  ולאחר  מועטים  תחילה  ואנשים,  יום  יבוא  העולם.  המזוהם של  האויר 

מהדברים". לפתע ירדה שמחה גדולה על הרבי ועלה על משכבו. 
)ל"ב(  בחולין  הגמרא  דברי  את  מביא  רש"י  לבדו.  יעקב  היוותרותו של  סיבת  את  אינה מפרטת  התורה 
בסיבה לחזרתו: "שכח פכים קטנים וחזר עליהם". יעקב אבינו מלמד אותנו שגם אם הוא לבד, ונשארו 
אולי פכים קטנים שאין בהם תועלת, אל תניח למאבק. אל תתייאש מלהאיר כי בסופו של דבר השפעתך 

תהיה גדולה. וזה "עד עלות השחר" - בסוף יאיר השחר וחותם המאבק יווכח לעין כל.
על עוצמת מאבק זה נאמר במדרש דברים מופלאים: "רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר: "....מה הקב"ה 
כתוב בו 'ונשגב ה' לבדו ביום ההוא' )ישעיה ב'( אף יעקב – 'ויוותר יעקב לבדו'" )בראשית רבה ע"ז, א'(. 

פלאי פלאים, וכי ייתכן לעשות משוואה בין ה"לבדו" של הקב"ה לבין ה"לבדו" של יעקב אבינו?
כל  ברך תשבע  כל  תכרע  לך  כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  ו"יכירו  גדול  בשופר  יתקע  עת  ההוא  י"ל שביום 
לשון..." יראו כי כל שנות הגלות והחושך היו גם הם מחושבים ומתוכננים. כמאמר הנביא: "אודך ה' כי 
אנפת בי". כך גם אצל יעקב אבינו אמנם עתה המאבק הוא "לבדו" אך תוצאותיו וחותמו יוכחו בעלות 

השחר, עת יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו.
משתמשת  במקום",  "ויפגע  מהפסוק:  שנדרש  אבינו  יעקב  של  תפילתו  על  דווקא  מדוע  לנו  מסביר  זה 

התורה בתואר "מקום" על הקב"ה, מה שלא נאמר אצל אבותיו אברהם ויצחק בתיקון תפילתם?
כיון שיעקב אבינו לימד אותנו שבכל "מקום" ובכל "מצב" צריך להיאבק ולהתפלל. כי בסוף השחר יאיר 

והמקום יהפך לסולם המוצב ארצה שראשו מגיע השמיימה.

יעקב לבדו עד עלות השחר
  הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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לאישה
5 סיבות מדוע כדאי

לרשום את הילד לחוגים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פסטה סתווית וצבעונית

טיפים

1 חבילת פסטה קצרה )500 גרם( מבושלת לפי 
הנחיות היצרן

1 בצל קלוף, חתוך לקוביות קטנות מאוד
1 חציל קטן, חתוך לקוביות קטנות מאוד
2 יח' זוקיני, חתוך לקוביות קטנות מאוד

2 יח' פלפל אדום, חתוך לקוביות קטנות מאוד
2 יח' פלפל צהוב, חתוך לקוביות קטנות מאוד

6 שיני שום כתוש
8 זיתי תסוס מגולענים וחתוכים לפרוסות

1/2 כוס שמן זית
מלח לפי הטעם

פלפל שחור גרוס לפי הטעם
לקישוט: 3/4 כוס פירורי לחם / חופן פטרוזיליה 

/ 2 שיני שום כתושות / שמן זית לפי הצורך 
גבינת פטה משובחת  גדושות  כפות   4 להגשה: 

ומגוררת וחופן עלי אורגנו ובזיליקום טריים

לומדים לתקשר
והורים רבים מוצאים את עצמם  ויותר פורה,  יותר  עולם החוגים נעשה 
מתמודדים עם השאלות: לאיזה חוג לרשום את הילד, איך לגרום לילד 
להתמיד ומדוע מומלץ לרשום את הילד לחוג?  רוני לוגסי, כוראוגרפית 
מדוע  מסבירה   IMPACT  - הבינתחומי  המחול  רשת  ומנהלת  בינלאומית 

כדאי לרשום את הילד לחוג, וכיצד ניתן לגרום לילד להתמיד בחוג

לרגל עונת הסתיו, מותג הפסטה המוביל "ברילה" ומאיה דרין מציעים מתכון פסטה צבעונית 
וטעימה. המתכון קל, מהיר ונוח להכנה. יכול לשמש גם לארוחה חגיגית עם רטטוי, זיתי תסוס, 

פתיתי פטה ופירורי לחם קלויים 

לילדים  בעיקר  ילדים,  עבור  חיובי  דבר  הם  חוגים 
הילדים  רוב  כמעט  בהתפתחות.  בעזרה  צורך  בעלי 
נתקלים בקשיים בתחום פיזי, תנועתי וחושי בגילאים 
חברתיים  לקשיים  להתפתח  העלולים  מוקדמים 
דרך  הילד  את  מלמדים  החוגים  שונים.  והסתגלותיים 
סיטואציות חברתיות להתמודד עם מצבים שונים כמו 
במרחב  התארגנות  פעולה,  שיתוף  קהל,  מול  עמידה 
הילדים בשעות  את  חוגים מעסיקים  זו,  מלבד  ועוד.  

הפנאי ומעניקים ערך מוסף לשגרה היומית. 

בחירת החוג הנכון תוסיף לשגרת היום של הילד הנאה 
ומשחק. החוג הינו תחביב שבו הילד עוסק בפעילות 
בחירה.  מתוך  אליה  ילך  הוא  ולכן  נהנה  הוא  ממנה 
כדי שהחוג  נהנה  לוודא שהילד  בבחירת החוג חשוב 

ייתפס כנעים ורצוי ולא ככפיה. 

הצמיחה,  חווית  התמדה.  יכולות  לילד  מקנה  החוג 
בחיי  חשוב  שיעור  מלמדת  בחוג  והשיפור  הלימוד 
לומד  הילד  החוג.  חשיבות  את  מעציבה  ובכך  הילד 

להיות ולקחת חלק בתהליך ארוך שבסופו ישנו תוצר סופי- ריקוד, פרס, 
תעודה וכדומה. תוך כדי הילד לומד לרכוש מיומנויות בתחום שהינו חדש 
גירוי מוחי להמשך הפעילות. כתוצאה מההתמדה, הילד חווה  ויוצר  לו 
סיפוק ומשתפר בתחום. השילוב בין הנאה להתמדה ישרת את הילד גם 
בעתיד, כאדם בוגר, כשיחפש מקום עבודה שיש לו משמעות וכן גם הנאה. 

חוג  בחירת  הילד-  בחיי  שיפור  טעון  תחום  לחזק  הזדמנות  הוא  החוג 
שלו.  החולשה  נקודות  את  הילד  אצל  לשפר  במטרה  גם  לעשות  יכולה 
לדוגמא- ילד אשר יכולותיו הספורטיביות הן גבוהות, נרשום אותו לחוג 
בו הוא ישפר את יכולותיו השכליות. כאשר חיזוק נקודות השיפור נעשה 
יותר  ניתנת ההרגשה של למידה "קלילה"  לא במסגרת הלימודים, לילד 
ולכן החוג מהווה פלטפורמה "לא רשמית"  מאשר במסגרת בית הספר, 

לשיפור היכולות. 

לרוב, חוגים נעשים בצורה קבוצתית ולכן הם מפתחים את יכולות הילד גם 

בקבוצה. בתהליך ההתבגרות והגלידה של הילד, לאינטראקציה החברתית 
משמעות רבה: הן בביטחון הילד בעמידה בקבוצה, בדיבור מול קהל וכן 

ברכישת ערכים כמו שיתוף פעולה ודאגה לזולת. 

בניית בטחון עצמי ודימוי עצמי- להבדיל מבית הספר, שהוא מסגרת בה 
הילד אינו יכול להפגין את כישוריו באופן תמידי ואף לעיתים חושש ללכת 
אליו, בחוג הילד עומד בפני עצמו. היות והקבוצה קטנה יותר בחוג, החוג 
ההצלחה  את  חווה  הילד  בו.  המשתתף  את  אינדיבידואלי  באופן  מפתח 

ובשל לנסות דברים חדשים ומורכבים יותר. 

ונהיה קשובים  הילדים בתחילת הדרך בחוג  כהורים, חשוב שנלווה את 
כלפי התחושות של הילד. במידה והילד מבקש לעזוב את החוג תוך זמן 
יש  הסתגלות,  קשיי  על  ומדובר  במידה  הסיבות.  את  לבדוק  כדאי  קצר, 
לסייע לילד. בנוסף, יש לזכור כי שעמום הוא חשוב ויש בו ערך ומקום 
ליוזמה של הילד. השאירו מקום פנוי בלוח הזמנים היומי לזמן איכות עם 

הילדים, להרהורים ומחשבות, ללא נוכחות מסגרת. 

זית  שמן  כוס   1/4 מחממים   .1
לפי  הירקות  את  מקפיצים  במחבת 
אחר  הבצל,  תחילה  במחבת,  הסדר 
החצילים,  את  למחבת  מוסיפים  כך 

הפלפלים, הקישואים והשום.
לפי  השמן  שארית  את  מוסיפים   .2

הצורך בעת טיגון הירקות.
לחם,  פירורי  טוחנים  בינתיים   .3
פטרוזיליה, שום, שמן זית ומלח ופלפל. 
תערובת  את  יבשה  במחבת  קולים 

פירורי הלחם. 
מתבלים  זיתים,  לרטטוי  מוסיפים   .4
מוסיפים  ופלפל.  במלח  הרטטוי  את 
את הפסטה המבושלת ומבשלים יחדיו.

5. מפזרים גבינת פטה, מקשטים בעלי 
אורגנו ובזיליקום ומגישים.

כבר  להופיע  עלולות  בתקשורת  הפרעות 
על  הפעוט.  לחיי  הראשונות  החיים  בשנות 
מנת לזהות אותן מוקדם ככל האפשר ולטפל 
ראש  כ"ץ,  פוטר  חנה  ד"ר  הצורך,  במידת 
האקדמית  בקריה  בתקשורת  להפרעות  החוג 
אונו וד"ר לימור עדי- בן סעיד, מרצה בכירה 
מעניקות  בחוג,  ותקשורת  שפה  להתפתחות 
בין  תקשורת  לעידוד  רעיונות  מספר  לנו 

אישית בגיל הרך:                              

1. לחזק מחוות בלתי מילוליות של הפעוט. 
כדי  בחיוך  ולהגיב  חיוך  לזהות  למשל: 
לציון  מקובלות  במחוות  להשתמש  שילמד 

הנאה.
2. לזהות סימני מצוקה ולהגיב אליהם באופן 
כואב  "מה  לך?"  נעים  "לא  למשל:  מילולי. 

לך?"
למשל:  הפעוט.  של  מעשיו  את  להמליל   .3
הילד מצביע לכיוון הדובי המונח על הארון. 
לך  תביא  שאמא  רוצה  "אתה  אומר:  ההורה 

את הדובי"?
את  להרחיב  כדי  הילד  מעשי  על  להגיב   .4
את  לי  שהבאת  רואה  "אני  הפעולה:  שיתוף 
שנעשה  רוצה  אתה  מה  הקוביות.  משחק 

יחד?"
ליוזמה  המכוונות  בבית  פעילויות  לעודד   .5
קשר  המעודדים  משחקים  לבחור  לקשר: 
עין כמו: הנחת התינוק על ברכי ההורה תוך 
כדי הגבה לגרגור, משחק "קוקו", חיקוי של 
תנועות לשון, כיווץ שפתיים לנשיקה, חיקוי 

של הברות.
בו  ולהשתמש  למשחק  כדור/בלון  לצרף   .6
אפשר  "מסור".  "תפוס",  הקשר:  ליצירת 

להרחיב את המעגל עם דמות נוספת.
7. לשיר שירים מוכרים, לעצור באמצע ולתת 

לילד להשלים את המשפט/המילה בשיר.
תוך  מוכר.  סיפור  הילד  עם  ביחד  לקרוא   .8
הנעשה  את  מספר  ההורה  בספר  דפדוף  כדי 
את  לספר  הילד  לתור  ממתין  ואז  בתמונה 

המשך הסיפור.
הפעוט  עם  משותפות  פעילויות  לבצע   .9
הכנת  למשל:  הפעילות.  שלבי  את  ולהמליל 

שוקו, הכנת סלט ירקות, הכנת כריך ועוד.. 
10. לרקוד עם הילד ריקודים הדורשים תזמון 
ולקום  )לשבת  עוגה"  "עוגה  כמו  משותף 

ביחד(

שימו לב:
באופן  לבד  לשחק  ילמד  הילד  כי  חשוב   
יש לבדוק אם הוא מצליח  זאת,  עצמאי. עם 

לפתח גם משחק חברתי.
 חשוב לבדוק אם המשחק של הילד מגוון, 
תואם לגיל ולא חוזר על עצמו או אינו תואם 

גיל.
 חשוב לבדוק שהילד מגיב לקולות הסביבה, 
כששומע  מחייך  או  נרגע  בשמו,  לקריאה 

דיבור או שירה של הוריו וסביבתו הקרובה.
דלקות  תכופות,  הצטננויות  של  במקרים   

החיים  בשנות  באוזניים  נוזלים  או  אוזניים 
השמיעה  מצב  את  לוודא  חשוב  הראשונות 
של הילד על מנת ליצור את התנאים הטובים 

ביותר לרכישת שפה ודיבור.
 במקרה שההורה מבחין בקשיים בתקשורת, 
שפה ודיבור  מומלץ להתייעץ עם אחות טיפת 
להערכה  ולהפנות  המטפל  הרופא  או  החלב 

של קלינאי/קלינאית תקשורת.

אופן ההכנה:חומרים ל-4 מנות:

טעימה



 על חובות ארנונה
משנים קודמות*

הנחה50%

משרד הפנים

 אל תיתנו לחובות הארנונה לתפוח!
 תשלום עכשיו ימנע נקיטת הליכי גבייה, אי נעימויות, הוצאות

ותוספות פיגורים מיותרות.

*לאור הביקוש וההצלחה, המבצע הוארך עד ה-31.12.17
*ההנחות במסגרת המבצע יינתנו עבור חובות שנצברו עד סוף 2014,

לבעלי חוב שיסדירו את התשלום עבור השנים 2015-16.
לבירור זכאותכם להנחה, פנו לרשות המקומית.

מידע נוסף באתר משרד הפנים: 
www.moin.gov.il

משרד הפנים קורא לכם להצטרף לאלפים 
שכבר שילמו ונהנו ממבצע סגירת חובות!

 מבצע
סגירת חובות ארנונה

אוטוטו... זה נגמר*

שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 9 6 9 6 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30
הצגת פעילות שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45
מרצה צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה  
הגב׳ שני דברייב, מחלקת אזרח ותיק  

משוב וסיכום    13:00-12:45

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
בסניף בני ברק ואלעד מזמין

גמלאים חדשים ליום מידע בנושא 
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום רביעי, י״ח בכסלו (06.12.2017), 
בין השעות 13:00-9:00, בסניף הביטוח הלאומי, 

רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק (מרכז רימונים מול מכבי אש)

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בטל‘ 03-6152963
(ניתן להשאיר הודעה קולית)

נשמח לראותכם!

יום מידע לפורשים
תושבי בני ברק ואלעד

בס״ד

מדינת ישראל
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

בס”ד

 מבחני תמיכות למתן דמי קיום או מענק התמדה לגברים חרדים
בגין קורס הכשרה מקצועית לשנת 2018

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מתכבד להודיע על פרסום מבחנים לתמיכה למתן דמי קיום ומענקי 
התמדה לגברים חרדים אשר לומדים בקורסים במקצועות המחשב, או לבוגרי קורס שהשתלבו בעבודה במקצועות 
ומופיעים  והשירותים החברתיים,  הרווחה  העבודה,  להכשרה מקצועית במשרד  ידי האגף  על  המוכרים  המחשב, 

ברשימה שתפורסם באתר המשרד וייפתחו במהלך 2018.
באתר המפורסמים  התמיכה  במבחני  הקבועים  התנאים  בכל  לעמוד  המבקשים  על  התמיכות  קבלת   לשם 

http://employment.molsa.gov.il/tmichot ניתן להוריד מאתר זה את טפסי ההגשה.
לתשומת לבכם, המבחן שכותרתו “מבחני תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למתן דמי קיום לגברים 

חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית-2018” הינו ייעודי ללומדים במקצועות המחשב.

איפה מגישים בקשה?
דמי קיום:

במוסד ההכשרה בו מתקיימים הלימודים. 1
באמצעות מרכז הכוון . 2
בהגשה בדואר רשום - למחלקה להכשרת מבוגרים, אגף להכשרה ופיתוח כח אדם משרד העבודה והרווחה . 3

והשירותים החברתיים, רח' בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים מיקוד 9103101 לידי הגב' יפה חמדני.
4 .tmichoth@economy.gov.il במייל

מענק התמדה:
בהגשה בדואר רשום - למחלקה להכשרת מבוגרים, אגף להכשרה ופיתוח כח אדם משרד העבודה והרווחה . 1

והשירותים החברתיים, רח' בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים מיקוד 9103101 לידי הגב' יפה חמדני.
2 .tmichoth@economy.gov.il במייל

עד מתי ניתן להגיש בקשה?
בקשות לדמי קיום: ממועד הקבלה לקורס ועד לא יאוחר ממועד סיומו.

בקשות למענק התמדה: את הבקשות ניתן להגיש לא יאוחר מ- 60 יום מתום 21 חודשים ממועד סיום הקורס בהצלחה.
בקשת תמיכה שתוגש לאחר המועד הקבוע במבחני התמיכות – תידחה.

www.parnasa.gov.il :לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכזי ההכוון לתעסוקת חרדים שפרטיהם מפורטים בכתובת הבאה 
ובמוקד 5181* או לכתובות הבאות:

Riad.Khalaila@economy.gov.il מחוז חיפה והצפון – מס’ פקס 04-8613857 או במייל
Monik.Elbaz@Economy.gov.il מחוז תל אביב והמרכז - - מס’ פקס 03-7347284 או במייל

Gidon.Zaken@Economy.gov.il מחוז ירושלים – מס’ פקס. 02-6667988 או במייל
Segal@Economy.gov.il מחוז באר שבע והנגב – מס’ פקס. 08-6264733 או במייל

מתן תמיכות כפוף לקיומו של אישור תקציבי.
אין במודעה זו או בעצם הגשת בקשה לקבלת תמיכה משום 

התחייבות של המשרד למתן תמיכות למי מהפונים.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת שמות תכשיטים במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. סיבי הפריחה של צמחים הנושרים עם 
ראשית גמילת הפרי. "משינטל  ____ שלהן"            

)בבא מציעא פח: ( )בכתיב חסר(
4. תוך,קרב. "כי כעס ב____ כסילים" )קהלת ז ט(
7. רעיון איוולת,מחשבת-סיכלות. "אין אדם עובר 

עבירה אא"כ נכנסה בו ___   ____" )סוטה ג.(
9. כנוי לדוד שחיבר לפי המסורת את 

מזמורי התהלים. "ונעים ____ ישראל"                  
)שמואל ב כג א( )בכתיב מלא(

10. מאותיות ה- א"ב.
11. כעס,קצף,חרון. "____ וזעם" )תהלים עח מט(
13. נמשך,נגרר. "מדוע ___ אביריך" )ירמיה מו טו(

15. מים עמוקים שאפשר לשחות בהם.                    
"כי גאו המים ___   ____" )יחזקאל מז ה(

17. בן עזריה )הוא עוזיהו(,מלך יהודה,מאשתו 
ירושא בת צדוק. )מלכים ב טו ה(

18. הסתפק במועט. "___ במלח תאכל" )אבות ו ד(

1. ישוב חפשי ללא חומת מגן מסביבו.                           
"חדלו ____ בישראל" )שופטים ה ז(

2. אחד ממיני הגומי ששימש בימי קדם לכתיבה.                    
"בסקרא וב____" )גיטין ב ג(

3. אשפה,לכלוך,דברי-זוהמה. "____ ומאוס" )איכה ג מה(
4. כרות. "דאם מצא ____ )אינו חוטב("   )מכות ח.(

5. נשאר,עודף. "ואת ה___ החרמנו" )שמואל א טו טו(
6. ידית של עץ למכשירי עבודה. "נשמט הברזל מ____"            

)מכות ב א( )לא בלשון סמיכות(
8. מחשבה,הרהור. "בחנני ודע ____"                           

)תהלים קלט כג( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(
12. הגיון-הלב,מחשבה. "ו____ לבי תבונות" )תהלים מט ד(
14. נאד,שק-עור לנוזלים.                                               

"ויקח לחם ו____ מים" )בראשית כא יד(
16. נקי מחטא,לא אשם. "____ אנכי" )איוב לג ט(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

עדי, חלי, חליה, אצעדה, צעדה, צמיד, שרות, טבעות, עגיל, נזם, נטיפות, חח, רביד, ענק, כומז, 
קישורים, כתר, נזר, עטרה, ציץ, פאר, מצנפת, צניף, צפירה, לויה, שהרונים, שביסים

תעטרהעסנאצסנהתאנא

יתדיגירשמנחשקדגתג

שאגיאתניתחסנגתענא

תדלנטאדגפשעשפינצנ

גתתבמגאתנצישרשסאא

תדעאילחאצפירהשנצת

תוגתנאכנמפגצנהשעד

תתדזותתיגאתיימאדת

תארתרדרשנרדוגינהד

סנמחהונתזגלנפסאתת

שזאלשרבידמשסניתדי

נגאישסנתשרותאבטתת

תדקהתתאנאסשכנשדנד

1. מיהו מחבר "ידיד נפש"?
2. מיהו הרח"ו?

3. מחבר "שדה חמד" היה רבה של_____
4. היכן נמצא "גשר עד הלום"?

5. אקלימה היבש מושך אליה חולי דרכי הנשימה.
6. מה שם המקום: אזור )בחולם( או אזור )בשורוק(?

7. "מיגו" פירושו בעברית_____
8. מהו חומט?

9. איזה צד מתארת המילה "תמנה"?
10. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח_____"

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. ר' אליעזר אזכרי 2. ר' חיים ויטאל 3. העיר חברון 4. על נחל לכיש, בסמוך לכניסה 
הדרומית לאשדוד 5. ערד 6. אזור )בחולם( 7. מתוך 8. סוג לטאה 9. דרום 10. סרק

כומז )שמות לה , כב(
קישורים )ישעיהו ג , כ(

כתר )אסתר ב יז(
נזר )שמואל ב א ,  י(

עטרה )שיר השירים ג ,יא(
ציץ )שמות כח לו-לח(

פאר )ישעיהו ג כ(
מצנפת )ויקרא טז , ד(

צניף )זכריה ג, ה(
צפירה )ישעיהו כח , ה(

לויה )משלי א , ט : ד , ט(
שהרונים )שופטים ח , כא , כו(

שביסים )ישעיהו ג , יח(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3  4 5 6 

7   8    

9       

10   11   12 

13  14     

  15   16  

17     18  

 
 מאונך                                                        מאוזן

ת סיבי הפריחה של צמחים הנושרים עם ראשי .1
גמילת הפרי. "משינטל  ____ שלהן"            

 )בבא מציעא פח: ( )בכתיב חסר(

ישוב חפשי ללא חומת מגן מסביבו.                            .1
 "חדלו ____ בישראל" )שופטים ה ז(

                 אחד ממיני הגומי ששימש בימי קדם לכתיבה.    .2 תוך,קרב. "כי כעס ב____ כסילים" )קהלת ז ט( .4
 "בסקרא וב____" )גיטין ב ג(

סיכלות. "אין אדם עובר -רעיון איוולת,מחשבת .7
 עבירה אא"כ נכנסה בו ___   ____" )סוטה ג.(

 זוהמה. "____ ומאוס" )איכה ג מה(-אשפה,לכלוך,דברי .3

כנוי לדוד שחיבר לפי המסורת את מזמורי  .9
           התהלים. "ונעים ____ ישראל"       

 )שמואל ב כג א( )בכתיב מלא(

 כרות. "דאם מצא ____ )אינו חוטב("   )מכות ח.( .4

 נשאר,עודף. "ואת ה___ החרמנו" )שמואל א טו טו( .5 א"ב. -מאותיות ה .10
            ידית של עץ למכשירי עבודה. "נשמט הברזל מ____" .6 כעס,קצף,חרון. "____ וזעם" )תהלים עח מט( .11

 )מכות ב א( )לא בלשון סמיכות(
מחשבה,הרהור. "בחנני ודע ____"                            .8 נמשך,נגרר. "מדוע ___ אביריך" )ירמיה מו טו( .13

 )תהלים קלט כג( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(
      מים עמוקים שאפשר לשחות בהם.               .15

 ____" )יחזקאל מז ה("כי גאו המים ___   
 הלב,מחשבה. "ו____ לבי תבונות" )תהלים מט ד(-הגיון .12
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עולם התקשורת
מחלקת לכם מתנות

בפתיחת קו סלולר קבלו שובר
לקניית שעון מייקל קורס בחנות הכספת
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רח‘ ר‘ עקיבא 98 (גן וורשא) בני ברק

10% הנחה למביא מודעה זו

המרכז הגדול והזול במדינה לנעלי 
גברים אלגנטיות תוצרת חוץ

על פי דעת קהל ׳בנק הנעליים׳ נבחרה לחנות הזולה 
והמשתלמת לנעלי גברים בבני-ברק!!!

 הרב כהנמן 111, בני ברק
)ליד פיצוחי ניסן( טל. 03-6960439

פתוח רצוף 11:00-20:00 
שישי  ימי   | ג׳  יום  כולל 
 10:00-14:00 חג  וערבי 

בחנותכל המלאי 
עד 200 ₪

 
  

SALE!

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

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

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

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

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

נתיבות
ירושלים 15

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

אלעד
חוני המעגל 26
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כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 03-
5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-

9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 
6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04  חדש!קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08- 

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

ח' בכסלו 26.11.17
עד יום שישי 

י"ג בכסלו 1.12.17
סניף קוטלר

פתוח במוצ"ש
משעה אחרי צאת השבת

 עד 23:00

שלישיית
מגבוני האגיס

להבונים 'מעולה'

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי י'-י"א בכסלו 28-29.11.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

חציל 
חממה

לק”ג
390

₪

קלמנטינה
מיכל

לק”ג
390

₪

בננה
מובחרת

לק”ג
490

₪

פלפל
אדום/צהוב

לק”ג
590

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

בטטה
מובחר

לק”ג

      490
₪

טיטולי פרמיום

עשיריית ופלים מן חטיף תן צאפ

מלפפון חמוץ+
20% תוספת

מפות ניילון
חד פעמי עבה

שוקולית

RC שישיית זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

560 גר'
בית השיטה

1 ק"ג
כי טוב

אורז פרסי

500 גר'
כי טוב
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המחירים גם!

4 שעות
50 יח'

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

בלעדי לחברי מועדון!

50 גר'
סוגים שונים

מיה
קוד: 311364/

311173/311180
10*21-25 גר'

85 גר'
סוגים שונים

כרמית

שוקולד ללא חלב

אבקת מרק 

1 ק"ג
אסם

הטמפרטורות צונחות?

250 גר'
רטבי 'מעולה'
רוטב לפיצה/

פסטה/שקשוקה/
עגבניות מרוסקות

700 מ"ל
סוגים שונים

שמפו/מרכך
הוואי

4 ב-10
2 ב-10

650 גר'
 7-9

בני דרום

4 ב-
890

מנה חמה אסם

סוגים שונים
3 ב-לא כולל נודלס

1090 לחמית 

1-920 ק"ג
סובין/חיטה

אסם
2 ב-
פסטה אסם30

סוגים שונים
3 ב-

1090

שמן זית

750 מ"ל
יד מרדכי

2990

8901090
3 ב-

1490
2 ב-

1490
2 ב-

3 ב-20 גריסי פנינה/בורגול/
אפונה/חיטה/

עדשים ירוקים

790
ליח' 100

41290 ב-

קוד:1736555/
1736388
45 מטר

וופל בלגי/רולים/
גליליות חלבי

סוגים שונים
'מעולה'

10
5 ב- 790 כנפיים עוף

מחפוד

עוף ירושלים
10

לק"ג

1390

1190

850 גר'
עלית

1490

בחזקת נקי
בחזקת נקימתולעים

מתולעים

פודינג 

80 גר'
סוגים שונים

אסם
3 ב-

1090

₪

250 גר'
תנובה

גבינה

1090

קוד: 57477
1.5 ליטר

תנובה

3 ב-
₪790

גבינה צפתית

₪

200-250 גר'
קוד: 48437/

/4131814
14760516

1090₪₪ 1190

מאגדת יוגורט
קוד: 

/14758100
/14758117

53998
תנובה

מאגדת יופלה
פרי

קוד: 53981
תנובה

חלב בקרטון

1990

עדן פודס
שוקו/דבש/

'מעולה'
10 דגני בוקר 500 גר'/

ליח'קורנפלקס 1 ק"ג

6*1.5 ליטר

1990 2 ב-10
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