
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי י"א בתמוז תשע"ז   5/7/17 גיליון מס' 1114

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:13
19:30
19:10

20:29
20:32
20:31

פרשת בלק

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

כשר למהדרין

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

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

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

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

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: 
קבב / בורגר 
/ חזה עוף/ 

פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע לוהט!
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מבצע לוהט!

משלוחים לכל חלקי העיר              

שניצל בפיתה
רק

20&

 64 
עמודים

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 26-27

עם  בניצחונם  ונופפו  הריעו  כשהרפורמים   
לכל  ברור  היה  הראשון,  הכותל  מתווה  אישור 
שהחרדים יגיבו בצעד משלהם. כשהמתווה הוקפא 
רק  זה  היה  הגיור,  חוק  גם  הועבר  שבוע  ובאותו 

עניין של זמן עד שנתניהו יצנן בזרנוק משלו. 

חוק הגיור נדחה בחצי שנה

אאאאאאאאא

המספרים המלאים נחשפים
האפליה מצטמצמת

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

עברנו למשכננו החדש והמרווח, ר' עקיבא 86, קומה 7

תקף בימי שישי בלבד, עד סוף יולי

ה.
 ז

פון
קו

ת 
צג

בה

פון 
קו

השבוע!

רח‘ מצדה 9 (מול ב.ס.ר 3) טל: 1700-704-730
שעות פתיחה: 

א‘ - ה‘: 7:00-23:00, יום ו‘: 8:00-13:00

עוגת מוסגלידה חלביתק“ג1

שבתעונגקינוח 
מתנה!! על כל קנית

 בעהי''ת ובשעטו“מ

 בשורה טובה לציבור חניכי הישיבות

 בהכוונת הגאון רבי יהודה צארום שליט‘‘א

גאב‘‘ד חניכי הישיבות בא‘‘י

מכינה לישיבה קטנה

”תפארת צעירים” 

לפרטים ורישום:
הרה“ג יצחק כהן שליט“א

 ,054-8420556
054-8408108

על ידי המחנך היועץ 

הרב י. ר. ענבל שליט“א

והרה“ג רבי ש. אסרף שליט“א

למסיימי ו‘, ז‘, ח‘, בתים יראו“ש ובני אברכים בלבד

פותחים 
באלול

סוגרים 
קבוצה 
ראשונה

בוגר חינוך חרדי מגיל 16 
הצטרף אלינו למסלול לימודים ייחודי 
שמאפשר לך לשמור על מסגרת של 
לימודי קודש ולימודי מקצוע הנדסאי, 
תוך שימת דגש על נפש הנער, באוירה 

חברתית איכותית.

לפרטים 
והרשמה

נייד: 053-233-8515
haspin2017@gmail.com >

חשוב לך 
להשאר 
במסלול

חשוב לך 
להשאר 
במסלול
ברקאי. מסגרת תורנית מקצועית

אנשי חינוך בעלי נסיון רב  < תנאי פנימיה 
 ברמה גבוהה  < פעילות חברתית עשירה

<  תעודת מקצוע

לשנה  ביחס  השיפור 
את  ממחיש  שעברה 
שמאפשר  הגדול,  ההישג 
לבנות ישראל לדעת לפני 
תלמדנה  היכן  החופש 

בשנה הבאה

בזכות התקנות החדשות של 
משרד החינוך שהובלנו יחד 
עם השר בנט, קיימת ירידה של 
התלמידות  במספר   )!(  50%
מהרישום  מרוצות  שאינן 

ביחס לשנה שעברה

עדי""
בל

שר החינוך נפתלי בנטשר הפנים אריה דרעי

דרעי וגפני נטשו את 
ישיבת ראשי הסיעות 
בזעם, לאחר שכחלון 
ובנט סירבו להתחייב 
בג"ץ'  עוקף  ל'חוק 

במידת הצורך 
/ עמ' 30

/ עמ' 20

למרות הסיכומים – חילולי 
שבת בעבודות הרכבת

עדויות תושבים ל'קו עיתונות': פועלי הרכבת 
עבדו במהלך השבת ברחוב ז'בוטינסקי בבני 
נצא  הקרובה  בשבת  יימשך  "אם    ברק 

למחאה על כבוד השבת" / עמ' 12

אבי בלום 

חצי שנת עצמאות




אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

 &2990

גבינה צהובה עמק

קמח

טחינה עדן
בד"ץ

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &13

 &20

 &2990

 &10 ב-

ב-

 &95

ב-

 &20

 &13

ב-

 &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

500 גר'

3 ב-

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים
נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-3 ב-

2 ב-

נוזל כילים פיירי
1.350 ליטר

נשנושים 
בייגל בייגל

2 ב-50& 

 &20 3 ב-

48 גלילים

1.25 קג'

לקילו

מוצרי 
השבוע חלב טרה כריותחיתולי האגיס

וניל / עוגיות / שוקולטה

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

גבינת טרה

 &10 &14

 &10

משקה ג'אמפ

ב-

ב-

 &25 ב-2 

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

פרסיל ג'ל 

שישיית נסטי

שישיה
RC

 &40  2

20& ב-  5

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

מארז 4 יחידות קרטיב 
ג'ויה נסטלה

ארטיק קראנץ 
נסטלה

פסטות ויליפוד בד"ץ

קרם הגנה 
דר' פישר

ב-

12 קילו

 &79
אבקת כביסה אריאל

ב-3790& 

פילה סלמון 
(אילתית)

 &10 ב- 7

 &30 ב- 2  &22 2 ב-

 &8 90

 &2390 &2490 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

זוגלובק / תירס / נקניקיות

2 ק"ג

 &2990

5 ב-10& 

קוטג' טרה

קפה נמס עילית
בקניית זוג

 &18 90

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1690
ב-

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &2990
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

 &50

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 

2 ב-22& 

בירה מאלט 
1.5 ליטר

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

2 ב-30& 
מארז 5 יח' 
לה פרוטה
נסטלה

 &790

בקניית זוג

2.7 ליטר

400 גר

ב-

 &1490
1490& ב-

ב-

שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

מארז 6 יח' טישו

 &1790

גבינה זיתים / 690& 
בצל תנובה

קורנפלקס 
דבש

אבקת כביסה 
פרסיל מרוכז



שאחרים
ייסעו 

מחוץ לעיר

בלעדי למכבי
שירותי רפואה דחופה 

קרוב לבית
 מוקד רפואה דחופה

 ושירותי משרד
19:00 עד 22:30 בלילה

 מרכז בריאות האישה
 למקרים דחופים
עד 22:00 בלילה

מרכז רפואי רבי עקיבא 86

לי יש 
מקצוענים 
ליד הבית!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,



מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819 

 פרופ' אייל שיף
 מנהל

אגף נשים

פרופ' אייל סיון
 מנהל מחלקה לרפואת

 האם והעובר וסגן מנהל בכיר
אגף נשים ויולדות

פרופ' ירון רבינוביץ
מנהל מחלקת נשים 

 ויולדות ומ"מ
מנהל אגף נשים 

לבירורים ולקביעת סיורים וקורסי הכנה ללידה:
03-530-5200

המרכז לנשים ויולדות שיבא, תל השומר
ממשיך בתנופת שיפור מתמדת לטובת היולדות

   חדש בשיבא!

ארוחות מפנקות, טעימות, מזינות וטריות יום יום - בכשרות בד"צ העדה החרדית!
בכל הקשור לבריאותך ולבריאות התינוק שלך, את רוצה את הטוב ביותר.

המרכז לנשים ויולדות שיבא, תל השומר, מזמין אותך ליהנות מהרמה הרפואית 
והמקצועית מהגבוהות בארץ ובעולם וכל זאת מבלי להתפשר על רפואה על פי ההלכה. 

 במרכז תיהני מארוחות בכשרות בד"צ העדה החרדית
ומהתאמתו לשומרות שבת כהלכתה.

בשיבא את יכולה להיות בטוחה שאת בידיים הכי טובות.

 בכירי 
הרופאים

 מנות טעימות 
בד"צ עדה חרדית

 רפואה 
מתקדמת

 מענה
הלכתי שוטף

תנאים מתאימים
לשבת כהלכתה

יחס אישי 
ומתחשב

מה שחשוב לך
כלכל



 שאחרים
ילכו רחוק

בלעדי למכבי
180 רופאים מומחים

בפריסה רחבה ברחבי העיר

לי יש 
מקצוענים 
ליד הבית!

רופאים מומחים 
מהמובילים 

בתחומם

180
מומחים ברפואת 

נשים
ומרכז בריאות האישה

31
מרכזים רפואיים, 

בתי רופאים 
ומרפאות

41

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,



עיריית בני ברק ומרכז הכוון תעסוקתי יוצאים במהלך מיוחד למענכם - תושבי העיר

03-7707300/1
מרכז הכוון תעסוקתי, רח' הירדן 31, ב״ב

עשו אתם את ההשתדלות שלכם
הרימו טלפון:

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

לרשותכם צוות חדש של מקדמי תעסוקה
שידאגו לכם בע״ה לפרנסה מכובדת ויציבה.

מחפשים עבודה חדשה?



 מהיום, במאוחדת שיא 
טיפולי השיניים זולים יותר

 אצלם תשברו חיסכון...
אצלנו תחסכו המון!

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

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

 50% הנחה
  על טיפולים

משקמים ומורכבים

 80% הנחה
 על טיפולים
משמרים

 50% הנחה
 על אורתודנטיה
לילדים ומבוגרים

טיפולי שיניים 
 משמרים עד
גיל 18 חינם!

 טיפולי
 רפואה מונעת

חינם! 

לקוחות מאוחדת שיא מרוויחים יותר:









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

במגוון מסעדות לשבועיים בלבד

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

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



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"א בתמוז תשע"ז 5/7/17 בני ברק12 121//1 תש"ע בא " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 שמחת בית עטרת שלמה – בריסק

התקיימה  השבוע 
בן  נישואי  שמחת 
הגאון  של  הזקונים 
פיינשטיין,  חיים  רבי 
עטרת  ישיבת  ראש 
באולמי  שלמה, 
בשמחה  וגשל.  אחוזת 
אלפי  השתתפו 
בראשות  תלמידיו 
התורה  שר  מרן 
מרן  קנייבסקי,  הגר"ח 
אדלשטין,  הגרי"ג 
הגרב"ד  לנדא,  הגר"ד 
הגרמ"ה  פוברסקי, 
האדמו"ר  הירש, 

ישיבות  ראשי  ועוד  סולובייציק  הגרא"י  מסטריקוב, 
ורבנים רבים, כמו גם אישי ציבור ובהם ראש העיר חנוך 
מנחם  סגר"ע  רובינשטיין,  רה"ע אברהם  זייברט, מ"מ 

שפירא, סגן השר פרוש והח"כים גפני ואשר.

 הוכשרו חובשים נוספים ל'איחוד הצלה'

העיוני  השלב  את  אלו  בימים  סיימו  חובשים   20
'איחוד  של  חירום"  רפואת  "חובש  בקורס  והמעשי 
הצלה' בני ברק - מרכז. בטקס רב רושם שהתקיים בבית 
"איחוד הצלה בני ברק" בראשות הנהלת הארגון והסניף, 
מירס  ומכשיר  בסיסי  ציוד  החדשים  המתנדבים  קיבלו 

תחילת  לקראת 
ת  ו י ו מ ל ת ש ה ה
החונכות  ותקופת  
לקליטתכם  עד 
מן  כחובשים 
בארגון  המניין 
ם  ת ו פ ר ט צ ה ו
המתנדבים  לאלפי 
כיום  הקיימים 

בארגון.
הרבה  הערכתם  את  הביעו  והארגון  הקורס  חניכי 
והחניכים  מכובד  שי  באמצעות  הקורס  למדריך 
פועלם.  על  הערכה  תעודות  קיבלו  המצטיינים 
לחניכים מצפה תקופת השתלמות מעשית אותה יבצעו 
של  נמרץ  טיפול  וניידות  אמבולנסים  על  במשמרות 
איחוד הצלה, ובמלר"דים של בתי החולים באזור שיבא 

שבתל השומר, בלינסון ואיכילוב.

 נפטרה הטבחית של האדמו"ר

ע"ה,  זילברשלג  מרים  מרת  החשובה  האישה  בד"ה: 
ז"ל, נפטרה  זילברשלג  יהושע הלוי  ר'  אלמנת הרה"ח 
בפטירתה. המנוחה   84 בת  כשהיא  שני  ביום  השבוע 
הלוי  דוב  אריה  רבי  הרה"ח  לאביה  ברומניה  נולדה 
דבלינגר ז"ל, היא ובעלה היו ממייסדי המושב החרדי 

קוממיות. 
במשך שנים רבות זכתה לבשל ולשרת בבית האדמו"ר 
בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל. חינכה וגידלה את 
שמים. הותירה  ויראת  לתורה  נפש  במסירות  צאצאיה 
אחריה דור ישרים מבורך. הלווייתה התקיימה ביום שני 
בבית  נטמנה  והיא  משפחתה  בני  בהשתתפות  בבוקר 

העלמין ויז'ניץ בבני ברק. ת.נ.צ.ב.ה

 מזל טוב בחסידויות ביאלא-לעלוב-זטשקא

השבוע נערכה שמחת הברית לנכד האדמו''ר מביאלא, 
המשפיע  חתן  רבינוביץ,  משה  הרה''ג  לבנו  בן 

אלימלך  רבי  הגה''צ 
בידרמן ונכד האדמו''ר 
הברית  מזוטשקא. 
בביהמ''ד  נערכה 
בשכונת  ביאלא 
ברק  אהרן בבני  רמת 

בהשתתפות קהל רב.

מאת: עוזי ברק

עבודות  התבצעו  הסיכומים:  למרות 
ברק,  בבני  האחרונה  בשבת  הקלה  ברכבת 

בפינת הרחובות ז׳בוטינסקי - השומר.
שעבר  כץ  פרדס  שכונת  תושב  ג',  לדברי 
עברתי  שבת  צאת  לפני  "כשעה  במקום, 
ל-20   15 בין  וראיתי  ז'בוטינסקי  ברחוב 
פועלים שעבדו, והם היו בשיא עבודתם אני 
לפחות  שם  היו  הם  העבודה  שלפי  מאמין 
בתוך  התבצעו  והעבודות  לפני,  כשעתיים 
הקלה  הרכבת  של  העבודות  של  השטח 

בז'בוטינסקי פינת השומר".
תושבי הרחוב צעקו לעבר הפועלים והם 
לצעוק  המשיכו  התושבים  פנימה,  נכנסו 
המתינו  הם  ומתן  משא  ולאחר  לעברם 
ו-10 דקות לפני צאת שבת המשיכו לעבוד 

והכניסו עוד פועלים למתחם.
נת"ע  "חברת  כי  טוענים  התושבים 
התחייבה לעירייה שלא לעבוד בשבת בפועל 
"העירייה  התושבים  לדברי  קורה",  לא  זה 
קבלני  עם  לחוזים  זה  את  להכניס  צריכה 

עבודה בעיר ולאכוף את זה".
פעיל השבת הרב חיים זלץ אומר בשיחה 
לא  שזה  מקווים  "אנו  עיתונות':  'קו  עם 
בשבת  יימשך  זה  אם  תקלה,  אלא  מגמה 

הקרובה - נצא למחאה על כבוד השבת".  
כזכור, בשבוע שעבר סיכמו חברי הכנסת 
ושר  הממשלה  ראש  עם  בפגישה  החרדים 
התחבורה ישראל כץ יחד עם שר התשתיות 
הרכבת  עבודות  כלל  הפסקת  על  כץ  חיים 

בשבת והקמת וועדת מעקב שתורכב מחברי 
כנסת מיהדות התורה ומש״ס.

בהודעה לעיתונות שפורסמה ע"י העירייה 
נאמר כי הרב חנוך זייברט, ראש עיריית בני 
ברק חוזר שוב על דבריו, כי בהתאם להסכם 
בסעיף  נקבע,  העירייה.  לבין  הממשלה  בין 
ולא  תפעל  לא  הקלה  שהרכבת  להסכם,   13
ברק,  בני  העיר  במקרקעי  פעילות  תבצע 
כצד  והמדינה,  ישראל,  ובמועדי  בשבתות 
עבודות  ביצוע  תאפשר  לא  הזיכיון,  לחוזה 
האתר  במקרקעי  הקלה  הרכבת  להקמת 

בשבתות ובמועדי ישראל. 
מטעם הממשלה חתם על ההסכם מר גיל 
בהתאם  הכללי.  לחשב  בכיר  סגן  שבתאי, 
להסכם בין העירייה לבין הממשלה, העירייה 
אלו,  בסיכומים  תעמוד  שהממשלה  בטוחה 
בדרכים  לפעול  העירייה  את  תצריך  ולא 
תפעל  לא  שהממשלה  יוברר  אם  משפטיות 

בהתאם להסכם.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
הגיע  האחרונה  בשבת  לצערנו,  כי  ציין, 
צאת  לפני  שעה  חיצוני,  קבלן  של  טרקטור 
מתחם  של  לעבודות  להיערך  כדי  השבת, 
לדעת  בניגוד  שזהו  וברור  הקלה,  הרכבת 
חנוך  הרב  הודיע  לכך,  ובתגובה  העירייה, 
זיידמן, מנהל האגף לתשתיות ולפיתוח של 
העירייה להנהלת חברת נת"ע, כי ראש העיר 
הטרקטור,  כניסת  את  רבה  בחומרה  רואה 
בקבלן  מדובר  אם  גם  כי  מהחברה,  ודורש 
נדרשת,  היא  החברה,  עבור  העובד  חיצוני 
צאת  לפני  עבודה  כל  למנוע  תוקף,  בכל 

השבת.
חנוך  הרב  ברק,  בני  העיר  ראש  במקביל, 
גם  מוסדות,  למנהלי  בקריאה  פנה  זייברט, 
בחינוך  ולילדים,  לנערים  עירוניים,  שאינם 
לבדוק  להקפיד  המיוחד,  ובחינוך  הרגיל 
חניכיהם  יוצאים  אליהם  האתרים  את  היטב 
מסוגים  חווייתיות  ולפעילויות  לטיולים 

שונים על שמירת שבת באתרים אלו.
העיר  ראש 
כי  הדגיש, 
אלו  בימים 
פניה  התקבלה 
בעירייה על גוף 
שאינו  חינוכי 
לילדי  עירוני 
מיוחד  חינוך 
רווחה  ולילדי 
לחניכיו  שארגן 
באתר  כיף  יום 
ת  ו י ו ל י ע פ ל

הרב,  לצערנו  זה,  שאתר  והוברר  שונות, 
אינו  איש  כי  ציין,  העיר  ראש  שבת.  מחלל 
הגדולה,  ובמסירות  הקודש  בעבודת  ממעט 
שעושה העמותה למען ילדים בחינוך מיוחד 
ולילדי רווחה, והוא גם בטוח שארגון זה לא 
היה מפנה את חניכיו ליום כיף באתר מחלל 
שבת לו ידע על כך, אך, בד בבד, הוא קורא 
קודם  היטב  לבדוק  אחרים  ולארגונים  להם 
אלו  באתרים  השבת  שמירת  מצב  את  לכן 
ולא להביא למצב שהמשתתפים ייטלו חלק 

בפעילות באתרים מסוג זה.

מאת: עוזי ברק

בני  לעיריית  המשותף  העירוני,  השיטור 
מוקד  מהווה  דן,  מרחב  ולמשטרת  ברק 
עירוניות  שיטור  ליחידות  והדרכה  דוגמא 
בערים אחרות, ובין אלו השבוע חנך השיטור 
העירוני של בני ברק את עירית לוד בתחומי 
בעיר,  שהה  זה  ולצורך  העירונית,  האכיפה 
האכיפה  מנהל  הרץ,  עדן  מר  שבוע,  במשך 
להשתלם  כדי  לוד,  בעיריית  העירונית 
ולעמוד מקרוב על שיטות העבודה והפעלתן 

שפותחו ע"י מנהלי האכיפה בבני ברק.
המשרד  ע"י  הופנה  בלוד,  הנכנס  המנהל 
לביטחון פנים לעיר בני ברק ושהה במחיצת 
לאכיפה  האגף  מנהל  מלכא,  שלמה  מר 
ביצוע  את  מקרוב  לראות  כדי  ולפיקוח, 

תרחיש  סוגי  עם  התמודדות  האכיפה, 
שונים והשתתף במספר מקרים בהם טופלו 
אירועים ע"י פקחי ושוטרי השיטור העירוני. 
האכיפה  מנהל  הביע  השבוע  של  בסיומו 
המפגש  ועל  האירוח  על  תודתו  את  בלוד 
מקרוב עם מנהלי האכיפה בבני ברק ואנשי 
הצוות, סקר את תנאי העבודה בשיטור ואת 
ומאוד.  מקרוב  אותו  שהרשימו  יעילותה 
בעבר, שוב בהמלצת המשרד לביטחון פנים, 
מקרוב  ולהכרה  ללמידה  ברק  לבני  הגיעו 

נציגים ממשטרת מרחב שומרון.
זייברט, ראש עיריית בני ברק,  הרב חנוך 
במיוחד  הגבוה  הדירוג  מלבד  כי  הדגיש, 
שקיבל השיטור העירוני בבני ברק מהמשרד 
הרי  המקצועית,  רמתו  על  פנים  לביטחון 
הטובה  הבחינה  היא  בשטח  שהמציאות 

השיטור  של  המצוינת  לפעילות  ביותר 
במגוון  המעולות  ולתוצאותיה  העירוני 
שב"חים  ובאיתור  בסיורים  הן  תחומים, 
במגוון  והן  נגדם  חוקיים  צעדים  ונקיטת 
ציבורי  סדר  להסדרת  פעולות  של  נרחב 
וסיוע באכיפת חוקי- עזר עירוניים, יחד עם 

הפקחים העירוניים.
במסגרת  סקירת תכניות העבודה ופעילות 
השיטור העירוני, הדגיש הרב ישראל דרנגר, 
במסגרת  הפוטנציאל  את  רה"ע,  רמ"ט 
שיפור  באכיפה,  משמעותית  לרפורמה 
המענה  רמת  האישי,  הביטחון  תחושת 
סדרי  קביעת  התושב,  של  החיים  ואיכות 
המשטרה  עם  בתיאום  העירונית,  העדיפות 

וחיזוק ההרתעה הכוללת במרחב העירוני. 

למרות הסיכומים – חילולי שבת בעבודות הרכבת
מעדויות תושבים ל'קו עיתונות' עולה כי פועלי הרכבת עבדו במהלך השבת ברחוב 

ז'בוטינסקי בבני ברק  "אנו מקווים שזה לא מגמה אלא תקלה, אם זה ימשך 
בשבת הקרובה נצא למחאה על כבוד השבת"  במקביל, ראש העיר קורא למנהלי 

מוסדות להימנע מביקורים באתרים מחללי שבת

השיטור העירוני - 
מודל לערים אחרות

מנהל האכיפה העירונית של עיריית לוד, שהה בעיר שבוע שלם כדי להשתלם ולעמוד מקרוב 
על שיטות העבודה שפותחו באגף השיטור העירוני 

המתנדבים שסיימו קורס

בשמחת הברית

גדולי ישראל בחתונה

ההסכם בין העירייה והממשלה



  ולי הטוסט ממש טעים!מ-100% רכיבים טבעייםאמא שמחה שהגבינה 

גבינה צהובה ׂנעם
הסדרה היחידה מ-100% רכיבים טבעיים

וללא חומרים משמרים

לילדים שלי יומיום טרה



בני ברק י"א בתמוז תשע"ז 12145/7/17

מאת:עוזי ברק

בישיבת  הלימודים  שנת  סיום  לקראת 
'משכנותיך', החטיבה הישיבתית מבית 'אוהליך' 
של רשת שתילים, נערך טקס סיום רשמי לקורס 
השנתי של "מוזיקה וכישורי חיים" במעמד רבני 
ומכובדים  העירייה  נציגי  ותלמידיה,  הישיבה 

נוספים. 
פינקל, מנהל  צבי  נתן  את האירוע פתח הרב 
המרכז החינוכי אוהליך, שהתפעל מהיכולות של 
הנערים להביא לידי ביטוי את עצמם ואת מכלול 
בחום  והודה  מסכמת,  יצירה  לכדי  הרגשות 
התהליך  על  אברהם  אבי  הרב  הקורס  למנהל 
לאורך  הנערים  שבהעצמת  הרבה  וההשקעה 
החטיבה  מנהל  שפירו,  אריה  לרב  וכן  השנה, 
מכיל  מפלט  מקום  שמספקת  הישיבתית, 
לנערים שמורים המתמודדים עם קשיים נפשיים 
אלדד  ולרב  הישיבות.  מעולם  שנעזבו  ורגשיים 
נוער על שיתוף הפעולה  אשורי, מנהל מחלקת 

ויצירת מענים מותאמים שוטפים למסגרת.
ומרגשת  מיוחדת  מוסיקאלית  אתנחתא 
הנושא  שיר  את  ביצעו  הנערים  כאשר  נרשמה 
מצגת  לצד  המשתתפים  בפני  אני",  "להיות 

אותם  וזיכתה  התהליך  את  שליוותה  מרשימה 
בתשואות סוחפות מצד הנוכחים לאורך זמן.

השיר, שמבוסס על מילות תפילתה של ילדה 
בדמי  ל"ע  ונפטרה  בסרטן  ע"ה, שחלתה   8 בת 
דיוני  לאחר  למסגרת,  בהתאמה  נכתב  ימיה, 
עומק בנושא, ומביע את עוצמת הבקשה והקשר 
עצמית,  בהשלמה  הצורך  ואת  הקב"ה  עם 
התמדה והתמודדות אישית מתוך המצב האישי 
הקיים. "השיר מספר את הסיפור שלנו, שרוצים 
להצליח בתור איך שאנחנו" תיאר אחד הנערים 
"המוזיקה  שלו,  החוויה  את  בשיר  המשתתפים 
ליהנות  זה,  את  לעשות  הדרך  את  לנו  נותנת 

ולהצליח".
אחד  רבה  בהתרגשות  נאם  מכן  לאחר 
מהנערים שהיו חלק מהקורס והודה בשם כולם 
היו  חיים  כישורי  "שיעורי  השותפים:  לכל 
אותי  לימדו  הם   למידה.  רק  ולא  הנאה  בעיקר 
מה חשוב לי בחיים ועל מה אפשר לוותר, שאף 
במה  לשמוח  וצריך  מושלם  לא  בעולם  אחד 
שיש. למדתי מהקורס גם איך להפוך להיות חלק 
בעזרת  בעיות  ולפתור  נכון,  לתקשר  מקבוצה, 

חשיבה יצירתית".

מאת:עוזי ברק

רפואה עד הבית: בטקס מיוחד ומרגש השיק 
של  ארצי  סיוע  מערך  לרפואה'  'חברים  ארגון 
אופנועים בשירות ייחודי וראשוני מסוגו בארץ. 
פעילות  לשדרוג  דרך  פורץ  במהלך  מדובר 
הארגון לאספקת תרופות מצילות חיים לחולים 
איסוף תרופות  וכן  לבית מגוריהם,  נזקקים עד 

מתורמים בכל רחבי הארץ.
בטקס שהתקיים במשרדי הארגון בבני ברק, 
הראשי  הרב  לאו  דוד  רבי  הגאון  השתתפו 
ליברמן,  ברוך  הרב  הארגון  מנכ"ל  לישראל, 
וחברי  ישראלי  יאיר  ועד העמותה הרה"ג  יו"ר 
ואורחים  הארגון  של  הבכיר  הצוות  הוועד, 
הראשונים,  האופנועים  הוצגו  בטקס  נוספים. 
הסיוע  המערך  של  פתיחה  יריית  את  המהווים 
גדולה  עיר  בכל  לפעול  אי"ה  שעתיד  הארצי, 
בארץ ולהקל על המלאכה החשובה של הבאת 
תרופות מצילות חיים אל בתי החולים הנזקקים 

המשוועים לתרופות יקרות אלו.
ואנחנו  וגדלה  הולכת  אלינו  הפניות  "כמות 
מסביר  לסייע",  כדי  במשאבים  מוגבלים 
מערך  נחיצות  את  דרעי  יוגב  הרב  הסמנכ"ל 
מדובר  רבים  "במקרים  הארצי שהושק,  הסיוע 

המרותקים  יכולת  מעוטי  כרוניים  בחולים 
כדי  שלנו  למרכז  להגיע  יכולים  ואינם  לביתם, 
היום,  עד  להם.  החיונית  התרופה  את  לקחת 
- דבר שייקר מאד  הסתייענו בחברות שליחים 
האופנועים  מערך  בעזרת  כעת,  השירות.  את 
להכפיל  משאבים  באותם  נוכל  שהקמנו, 
מאיתנו  שיקבלו  החולים  כמות  את  ולשלש 

תרופות מצילות חיים".
הגר"ד  התפעל  מדהימה",  חסד  גמילות  "זו 
לאו והוסיף, "כמי שמכיר את 'חברים לרפואה' 
למחשבה  ששותף  וכמי  הראשון  מהיום 
להתמקד במתן תרופות לנזקקים – החיבור בין 
מאגר התרופות היקרות לבין החולים הנזקקים 
מדהים.  הוא  להשיגם  היכולת  את  להם  שאין 
'חברים לרפואה' עושה את כל ישראל חברים. 
וכעת, בעזרת מערך הסיוע הארצי, אדם יש לו 
להביא  יוכל  הארץ  של  האחד  בקצה  תרופה 
זה  בזכות האופנוע.  הצלה לאדם בקצה השני, 

הכוח העצום של החיבור".
הארגון  מייסד  את  נס  על  העלה  לאו  הגר"ד 
ז"ל ואת הצוות הרב איציק  יחיאל לנדמן  הרב 
לבל אחראי פעילות והרשי צוובנר, שממשיכים 
וההצלה  החסד  פעילות  את  ולהרחיב  לפתח 

המופלאים.

הנערים חגגו 'מוזיקה 
וכישורי חיים'

בישיבת 'משכנותיך' נערך טקס סיום קורס 'מוזיקה וכישורי 
חיים' במעמד רבני הישיבה ותלמידיה, נציגי העירייה 

ומכובדים נוספים

בטקס סיום קורס

השקת האופנועים

הושק מערך 
סיוע לאספקת 

תרופות לנזקקים 
ארגון 'חברים לרפואה' השיק מערך 
שינוע תרופות באמצעות אופנועים 
באמצעותו יוכלו המתנדבים להגיע 
ליותר חולים נזקקים  הגר"ד לאו 
חסד  "פעילות  הטקס:  שהשתתף 
הממחישה את כוחו של החיבור"

עכשיו כשאין
מדחנים בעיר

חונים עם סלופארק 
בכחול לבן ובחניונים.

המדחן
שלי

סלופארק באפליקציה או בחיוג ל- 9070 

חפש עכשיו cellopark בחנות האפליקציות

 cello2017 - ההטבה ניתנת באמצעות קוד קופון
מסך ראשי ביישומון > הגדרות  >  קוד קופון > הכנס את הקוד

סלופארק באפליקציה או בחיוג ל- 9070 

חפש עכשיו cellopark בחנות האפליקציות

 cello2017 - ההטבה ניתנת באמצעות קוד קופון
מסך ראשי ביישומון > הגדרות  >  קוד קופון > הכנס את הקוד

עכשיו כשאין
מדחנים בעיר

חונים עם סלופארק 
בכחול לבן ובחניונים.

הטבת
בני ברק   לתושביהיכרות

20₪

לחנייה במתנה

הטבת
בני ברק   לתושביהיכרות

20₪

לחנייה במתנה

לאן נעלם

המדחן
שלי

?



יש טעם להתרענן

אוספים תוויות עם פיוזים
ויכולים לזכות במאות פרסים שווים!

בטלמסר:3531* הפיוזים  את  צוברים  פיוז-טי   של  תוויות  אוספים   
או באתר: www.h.fuze-tea.co.il  בוחרים מתנה בטעם שלכם ויכולים לזכות!

איך משתתפים?

המבצע תקף מיום רביעי י"א תמוז תשע"ז בשעה 09:00 בבוקר עד יום ראשון כ"ט תמוז תשע"ז בשעה 09:00 בבוקר )05.07.2017-23.07.2017(. ימי שישי ומוצ"ש ייספרו כיום אחד, 
בלבד. להמחשה  התמונות  והאתר.  באמצעות הטלמסר  לקבל  ניתן  בתקנון  עיון  על  מידע  הפעילות.  לתקנון  בכפוף  הפרסים. המבצע  מימוש  לצורך  התוויות  את  לשמור  יש 



בני ברק י"א בתמוז תשע"ז 12165/7/17

בתצפיות שנערכו בעיר, התברר כי רוב הנהגים רכבו בניגוד 
לחוק - על המדרכה, ללא קסדה וללא ציות לתמרורים

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב: 
"אנחנו מקבלים תלונות על תורים ארוכים ועל לשכות 

שנסגרות מוקדם"

מאת: עוזי ברק

בני הנוער לחופשת  יצאו  בימים הקרובים 
בין הזמנים, ימים בהם הם ישהו שעות רבות 
מחוץ לבית, לעתים עד השעות הקטנות של 
מתניידים  האלה  הנוער  מבני  רבים  הלילה. 
שכלל  למרות  חשמליים,  אופניים  באמצעות 
אינם יודעים את חוקי התנועה שחלים עליהם 
וכתוצאה מכך הם עלולים לסכן גם את עצמם 

וגם את יתר משתמשי הדרך.
ירוק  אור  עמותת  מתנדבי  יצאו  לאחרונה 
החשמליים  האופניים  רוכבי  האם  לבחון 
בישראל עושים זאת בניגוד לחוק. המתנדבים 
ונצפו במהלכן  ערכו תצפיות ב-127 רשויות 
הפרמטרים  רוכבים.  מ-4,000  למעלה 
האם  קסדה,  חבשו  הרוכבים  האם  שנבדקו: 
חצו  האם  לחוק,  בניגוד  המדרכה  על  רכבו 
ולא  ברכיבה  החציה  במעבר  הכביש  את 
בהליכה בניגוד לחוק והאם צייתו לרמזורים 

ולתמרורים.
גם  התצפית  נעשתה  בהם  המקומות  בין 
אלעד, מודיעין עלית ובני ברק, ואלו תוצאות 
הבדיקה בבני ברק: 76% מהרוכבים לא חבשו 
המדרכה,  על  רכבו  מהרוכבים   68% קסדה, 
עשו  חצייה  מעבר  שחצו  מהרוכבים   100%

זאת ברכיבה ולא בהליכה, ו-50% מהרוכבים 
לא צייתו לתמרורים ורמזורים.

גבוהים  היו  ברק  בבני  הנתונים  כי  יצוין 
בכל הפרמטרים שנבדקו יותר מהערים אלעד 

ומודיעין. 
המרכז  גרטנר,  מכון  של  חדשים  מנתונים 
דחופה,  ורפואה  טראומה  לחקר  הלאומי 
אושפז  בממוצע  ימים  בכל שלושה  כי  עולה 
ילד מתחת לגיל 14 בבית חולים לאחר שהיה 
מעורב בתאונת אופניים חשמליים או קורקינט 
ממונע בשנת 2016. מהנתונים עולה כי 108 
ילדים אושפזו בשנה החולפת בבתי החולים, 
בהשוואה  כ-10%  של  בעליה  מדובר  כאשר 
 99 אושפזו  שבמהלכה   2015 שנת  לנתוני 
ילדים, לאחר שהיו מעורבים בתאונת אופניים 

חשמליים או קורקינט ממונע. 

מאת: עוזי ברק 

הביומטרי  לחוק  המשותפת  הועדה 
ביקרה  סלומיאנסקי  ניסן  ח"כ  של  בראשותו 
זאת  ברק,  בבני  האוכלוסין  רשות  בלשכת 
והתלונות הרבות מצד  ריבוי העומסים  לאור 
בלשכות  ראוי  שירות  מתן  אי  על  האזרחים 

השונות ברחבי הארץ. 
ח"כ  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  יו"ר 
הועדה  ישיבות  את  שניהל  מקלב  אורי  הרב 
הביומטרי  למאגר  הנוגע  בכל  המשותפת 
תורים  על  תלונות  מקבלים  "אנחנו  אמר: 
ארוכים ועל לשכות שנסגרות מוקדם, דרשנו 
ייעשו  שלא  הועדה  ישיבות  בתחילת  עוד 
אנשים,  ויפחידו  רב  זמן  שיארכו  פעולות 
ובסוף הבירוקרטיה כרוכה בהמתנה כה רבה 
כעבור  שוב  זאת  לעשות  יחששו  שאנשים 
הנוכחים  את  הפתיע  מקלב  שנים".  חמש 
ללשכתו  שהגיע  מכתב  ציטט  כאשר  במקום 
שבועות  מספר  משך  שמנסה   17 בת  מנערה 
למוקד  חייג  אף  מכן  לאחר  דרכון,  לחדש 
והדגים כיצד הוא מחכה  המידע של הרשות 
ולא רק שאינו מקבל מענה אלא אף  20 דק' 
המערכת אינה קולטת את המתקשר. "משרד 
ותקציבים  תקנים  לאשר  מוכן  אינו  האוצר 
נוספים בכדי ליעל את השירות, אנחנו נפעל 
גם בכיוון הזה, אסור לפגוע בשירות ולהחזיר 
אותנו 20 שנים לאחורית. בנושא הזה הלכתם 

הרבה שנים לאחור".
מנתונים שהוצגו בסיור הוועדה המשותפת 

ההסכמה  ששיעור  עולה  הביומטרי  לנושא 
)גילאי  לאגירת טביעות אצבע בקרב קטינים 
18-16( נמוך יותר ועומד על כ-54%; עלייה 
של כ-8% בהנפקת תעודות זיהוי ביחס לשנים 
דרכונים   107,000 הונפקו  כה  עד  קודמות- 

ביומטריים ו-65,000 תעודות זיהוי.
המאגר  לניהול  הרשות  ראש  מינס,  עצמון 
לרגישות  מודעים  "אנחנו  ציין:  הביומטרי, 
פרטיות  ועל  עליו  הגנה  מבחינת  המאגר 
האזרחים. היום יש תמונת פנים ומי שהסכים 
רמה  שזו  שטוחות  אצבע  טביעות  שתי   -
דמוגרפיים,  פיננסיים,  נתונים  אין  יחסית. 
בתוך  מקסימום  מטפלים  צבאיים.  רפואיים, 
36 שעות. המאגר מנותק מהרשת ויש הרבה 

מעגלי אבטחה למניעת זליגת המאגר". 
הועדה  חברי  עמדו  הביקור  סיום  לקראת 
מקרוב אחר הנעשה בלשכה ואף שוחחו עם 
מקלב  ח"כ  שירות.  לקבל  שביקשו  אזרחים 
סיכם את הסיור ואמר: "ראינו את רוח הדברים 
תלונות  את  משקף  לא  עדיין  וזה  בלשכה 
הציבור, אנו מקבלים תלונות רבות מאזרחים 
שלא מצליחים לקבוע תור, אני מקווה שעם 
הוספת המשרות כבר בימים הקרובים הציבור 
יראה את השינוי, אנחנו נעמוד על התחייבות 

המשרדים להקצות משאבים לצורך כך".

ונשמרתם: 
זלזול בחוקי 

רכיבת אופניים 
בבני ברק

הוועדה המשותפת לחוק 
הביומטרי ביקרה בעיר

רוכב אופניים

חברי הועדה בביקור בלשכה בב"ב

עכשיו כשאין
מדחנים בעיר

חונים עם סלופארק 
בכחול לבן ובחניונים.

שלי

סלופארק באפליקציה או בחיוג ל- 9070 

חפש עכשיו cellopark בחנות האפליקציות

 cello2017 - ההטבה ניתנת באמצעות קוד קופון
מסך ראשי ביישומון > הגדרות  >  קוד קופון > הכנס את הקוד

סלופארק באפליקציה או בחיוג ל- 9070 

חפש עכשיו cellopark בחנות האפליקציות

 cello2017 - ההטבה ניתנת באמצעות קוד קופון
מסך ראשי ביישומון > הגדרות  >  קוד קופון > הכנס את הקוד

עכשיו כשאין
מדחנים בעיר

חונים רק עם סלופארק 
בכחול לבן ובחניונים.

הטבת
בני ברק   לתושביהיכרות

20₪

לחנייה במתנה

הטבת
בני ברק   לתושביהיכרות

20₪

לחנייה במתנה

עם
סלופארק
יש חניה
לכולם!



בלאומית תקבל יותר ותשלם פחות!

הצטרפו ללאומית 
1-700-507-507

מרגיש
מקופ״ח?

יותר רחב

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

> הסרת משקפיים בלייזר בהשתתפות עצמית 
נמוכה וללא תקופת המתנה

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

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

יותר אפשרויות

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

> ניתוחים עם רופאים מנתחים ממיטב 
המומחים בארץ

> ביצוע ניתוחים בבי״ח פרטיים או בשר״פ

יותר משתלם

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

כל קופות החולים, וחוסכים עד אלפי 
שקלים בשנה!

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

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

רביעי חינם!החל מילד 
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מאת: עוזי ברק
 

בניה  באתר  עבודתו  במהלך  למוות  נמחץ  פועל 
ברחוב ז'בוטינסקי פינת רחוב מצדה בבני ברק.

של  המוקדמות  הצהריים  בשעות  אירע  האירוע 
יום רביעי בשבוע שעבר. מתנדבי רפואת חירום של 
איחוד הצלה סניף בני ברק שהגיעו ראשונים לזירה 
האירוע  בזירת  מותו  נקבע  הצער  למרבה  כי  דיווחו 

בעקבות קורת בטון שנפלה עליו ממשאית.
איחוד  של  חירום  רפואת  חובש  בנזימן  איציק 
הצלה סיפר: "כשהגעתי לזירה כאיש רפואה ראשון 
נתקלתי בפועל ללא הכרה וללא דופק ונשימה לאחר 
שנפלה עליו קורת בטון ומחצה אותו למוות. למרבה 
הצער נקבע מותו בזירת האירוע עקב אופי הפציעות 

הקשות מהם סבל".
"מדובר  סיפר:  שלום  מני  מד"א  של  פראמדיק 
כבד.  לחפץ  לכוד מתחת  30 שהיה  כבן  גבר  בפועל 
עם  נשימה  וללא  דופק  ללא  היה מחוסר הכרה  הוא 
את  לקבוע  נאלצנו  קצר  זמן  ובתוך  קשות  פגיעות 

מותו במקום".
יצוין כי פועל זה הוא לא הפועל הראשון שנפצע 
באתר בניה זה, לפני כמה שבועות נפצע במקום פועל 
זר נוסף באורח קשה ופועל נוסף נפצע בנוני לאחר 
ששניהם התחשמלו. גם לפני חודשיים נפצעו במקום 
משרד  בשיתוף  דן  מרחב  שוטרי  נוספים.  פועלים 

העבודה פתחו בחקירת המקרה ואת נסיבותיו.
לאחר מכן מתנדבי זק"א יחד עם 'אמבולנס חולון' 
של  גופתו  את  המשטרה פינו  בשיתוף  שעובדים 
אבו  המשפטי  המכון  אל  מטורקיה  זר  פועל  ההרוג 

כביר והוא הוטס לטורקיה.

מאת: עוזי ברק
 

נתפסו  תושבים  ברכבי  ונדליזם  שביצעו  נערים 
ונלכדו ע"י מתנדבי 'השומרים'.

התקבלה   1:30 לשעה  סמוך  בלילה,  שני  ביום 
נערים  אודות  ברק  בבני  'השומרים'  במוקד  קריאה 
ה'  שיכון  בשכונת  ברכבים  ונדליזם  מבצעים  אשר 

בעיר.
צוותי סיור של ארגון 'השומרים' שהגיעו במהירות 
למקום האירוע, זיהו שני חשודים שמנסים להימלט 
נתפסו  שבסופו  במרדף  החלו  המתנדבים  מהמקום. 
לעבר  אבנים  השליכו  החשד  פי  שעל  צעירים  שני 
השניים  חלונותיהם.  את  ניפצו  ואף  התושבים  רכבי 
נעצרו לתחנת המשטרה ע"י צוות סיור של משטרת 

מרחב דן וסיירי השיטור העירוני.
בתקופה  סובלת  ה'  שיכון  שכונת  כי  לציין  יש 
השומרים  במוקד  רבים.  בריונות  ממעשי  האחרונה 
מתקבלות שיחות רבות המדווחות על צעירים אשר 
מטרידים  ומטילים את אימתם על תושבי השכונה.

פועל נמחץ למוות  

מבצעי הוונדליזם נלכדו

באתר בניה ברחוב ז'בוטינסקי - מצדה נמחץ פועל למוות לאחר שנפלה עליו קורת בטון 
 המשטרה ומשרד העבודה חוקרים את נסיבות האירוע  לפני מספר שבועות נפצעו 
במקום שני פועלים נוספים, באורח קשה ובינוני, ובעבר אירעו במקום תאונות נוספות

מתנדבי ארגון 
'השומרים' בבני 
ברק לכדו נערים 
שביצעו ונדליזם 
במכוניות של 
תושבי שיכון ה'

זירת האירוע

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

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים
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שרב כבד!

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

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

מקררי
בלומברג

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מבחר ענק של מכונות כביסה תנורים דו תאיים

df 450מגהצי קיטור טפאל
מקרר + מכונת כביסה

+ תנור חד תאי

חבילות חתנים במחירים
הכי נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה כרצונכם וקבלו 
את המחיר הזול ביותר! לדוגמא:

סה"כ: 2990 ₪ סה"כ: 1690 ₪

החל מ- 1490 ₪ החל מ- 2090 ₪

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 41החל מ-
ל-36 חודשים

₪ 58סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 46סה"כ
ל-36 חודשים

במחירים
הכי זולים!

במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

בוש, סימנס, 
קונסטרוקטה

מקרר איכותי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תשלומים!36

7
שנות אחריות 

מלאה ללא 
תוספת תשלום 

TOP בדגמי

מגוון מזגני טורנדו

שנות אחריות 5
מלאה ללא

תוספת תשלום

מזגני תדיראן אלפא

מגוון מזגנים מכל המותגים במחירים הכי זולים!

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

התחזית: 

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

עובר למצב שבת אוטומטי

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94



ירושלים: רח’ יחזקאל 29 | בני ברק: רח’ הרב קוטלר 3, פינת רבי עקיבא 

בורסלינו. 160 שנה של יצירה

לראשונה בישראל! בורסלינו בייסיק
במיוחד לבר מצוה )דגם טורינו( החל מ- 740 ₪

אחרי 160 שנה
 הגיע הזמן לחגוג בר מצוה
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ארי קלמן

האם סוגיית האפליה העדתית מתקרבת לפתרונה הסופי? על 
פי המספרים נדמה כי זו בהחלט המגמה.

בסוף השבוע שעבר סיימו 8,515 בנות את בתי הספר, כאשר 
רובן המוחלט כבר יודעות לאיזה סמינר שובצו. השיפור הדרמטי 
קרה בעקבות הכנסת התקנות שיזם שר הפנים אריה דרעי יחד 
עם שר החינוך נפתלי בנט בשיתוף מנהל המחוז החרדי איציק 
זהבי, שעיקרן היה להסדיר את הליך הרישום ושיבוץ תלמידים 
במוסדות חינוך על ידי הרשות המקומית. כך ש"עד סיום שנת 
הרשות  בתחומי  המתגורר  תלמיד  כל  ידע  תשע"ז  הלימודים 

המקומית היכן הוא צפוי ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח".
אכן  כי  עולה  עיתונות'  'קו  לידי  המלאים שהגיעו  מהנתונים 
התקנות צמצמו משמעותית את הבעיה. ראוי לציין כי מדי יום 
שעד  שיתכן  כך  משובצות,  נוספות  ובנות  מתעדכנים  הנתונים 

לשעת פרסום העיתון – המספרים אף השתפרו.
כך למשל בירושלים, בה אשתקד נותרו בסיום הלימודים 174 
בנות מתוך 2,536 ללא שיבוץ, הרי שהשנה מתוך 2,791 נותרו 

75 בנות בלבד, שאף הן שובצו בתחילת השבוע.
בבני ברק נותרו בשנה שעברה יותר ממאה בנות מתוך 1,739, 
ואילו השנה נותרו 25 בלבד מתוך 1,785. גם בביתר חל שיפור – 
לעומת 65 בנות מתוך 729 שנתקעו אשתקד, השנה רק 47 בנות 

מתוך 799 ממתינות עדיין.
במודיעין עילית בה נותרו בשנה שעברה 72 בנות מתוך 803 
מחוץ לשיבוץ, השנה שובצו כל 872 המסיימות. גם רכסים בה 

היו 9 בנות מתוך 122 שנתקעו אשתקד, שיבצה השנה בהצלחה 
את כל 114 המסיימות.

שיפור דרמטי במיוחד נרשם באלעד: לעומת 120 )מתוך 558( 
שלא שובצו אשתקד, השנה נותרו 12 בלבד מתוך 683. 

עוד בערים בהן יש אוכלוסייה חרדית משמעותית: 18 מתוך 
127 בנות באופקים אינן משובצות, כך גם 8 מתוך 184 בבת ים, 
2 מתוך 157 בחיפה, ו-6 מתוך 64 בקרית יערים, שם מבטיחים 
בעיה  הבאה.  לשנה  עד  מקומי  סמינר  יוקם  כי  החינוך  במשרד 
ללא  בנות   107 מתוך   26 נותרו  בה  שבע,  בבאר  גם  יש  טכנית 

שיבוץ בגלל מחסור במבנה שאושר בימים האחרונים בעירייה.
העיר היחידה בה המצב התדרדר דרמטית היא בית שמש, בה 
94 בנות מתוך 760 נמצאות ללא שיבוץ, אחרי שמחזיק התיק 
בעיר ישעיהו ארנרייך ניסה ליזום שיח בין מנהלי הסמינרים, אך 
משהשיח נכשל הודיע כי הוא פורש מהתעסקות בנושא. וכעת 
הדבר נמצא על שולחנו של ראש העיר משה אבוטבול שתוך 10 
ימים התחייב למצוא פתרון לכל הבנות. אשתקד, נותרו בשלב 

זה רק 34 בנות מתוך 723. 

דרעי: "שנה של שינוי"
במחוז החרדי פתחו בימים האחרונים חמ"ל שעוקב יחד עם 

צוות פקחים מורחב ומעדכן כל העת בהתפתחויות.
'קו  עם  בשיחה  הגיב  דרעי,  אריה  הפנים  שר  ש"ס,  יו"ר 
שכבר  שמח  "אני  ואמר:  בנתונים  הדרמטי  לשיפור  עיתונות' 
השנה מתחולל השינוי הגדול בנושא רישום תלמידות לסמינרים. 
"ראשית, לראשונה מזה שנים המערכת כולה עוסקת בנושא 

קודמות.  בשנים  שהיה  כפי  בספטמבר,  ולא  יוני  בחודש  כבר 
כל  היכן  כעת  כבר  יודעים  הרשויות  וגם  ההורים  גם  כיום, 
תלמידה רשומה לשנה הבאה וזהו דבר מבורך וחיוני בפני עצמו.

משרד  של  החדשות  התקנות  בזכות  כי  לראות,  שמח  "אני 
החינוך שהובלנו יחד עם השר בנט, קיימת ירידה של 50%)!( 
לשנה  ביחס  מהרישום  מרוצות  שאינן  התלמידות  במספר 

שעברה". 
לישיבת  מרגי  ח"כ  ישב  השבוע,  שני  "ביום  דרעי,  לדברי 
הדרסטית  הירידה  בפניו  הוצגה  בה  עם המחוז החרדי,  סטטוס 
משנה שעברה. ח"כ מרגי הורה לאנשי משרד החינוך לסיים את 
מלאכת השיבוצים עד ה-15 ביולי. כלומר, בעוד כעשרה ימים 
לא תהיה ילדה שאיננה יודעת היכן היא לומדת בשנה שעברה. 
בסוף  ייתכנו  אמנם,  שנים.  במשך  היה  שלא  תקדימי  דבר  זהו 
הערר  ועדת  החלטות  את  יקבלו  שלא  הורים  מספר  התהליך 
ונידרש לטפל בכך, אך ניתן כבר היום לראות את השינוי הגדול 
לסדר  וההורים  הרשויות  את  הכנסנו  כאשר  המערכת,  שעברה 

חדש בשל התקנות החדשות". 
לעקוב  נמשיך  ש"ס  מסיעת  וחבריי  אני  שהבטחתי,  "כפי 
ולהוביל את השינוי בנושא הכאוב, עד לפתרונו המלא בעז"ה", 

מסיים השר את דבריו.
גם שר החינוך נפתלי בנט הגיב ל'קו עיתונות' בסיפוק: "אחרי 
עבודה קשה ומאומצת אני שמח לראות את ההישגים. השיפור 
בעשרות אחוזים ביחס לשנה שעברה ממחיש את ההישג הגדול 
לדעת  ישראל  לבנות  לאפשר  השנה,  בתחילת  לעצמו  שהצבנו 

לפני היציאה לחופש הגדול היכן תלמדנה בשנה הבאה".

המאבק באפליה 
דרעי: "ירידה של 50%", בנט: "הישג"

שרי החינוך והפנים מציינים בסיפוק ל'קו עיתונות' את הצמצום הדרמטי במספר הבנות שטרם שובצו בסמינר לשנת הלימודים 
הקרובה  וגם: המספרים המדויקים   כמה בנות נותרו ללא סמינר בכל עיר  המוקד הבעייתי האחרון   בית שמש

בדיקת
'קו 

עיתונות'

סנו די! תחליב דוחה יתושים לתינוקות ולילדים
לשימוש יום-יומי בבית, בגינה, בנסיעות, בפיקניקים ועוד

באריזת רול און נוחה למריחה ולנשיאה
נבדק דרמטולוגית

באישור משרד הבריאות

מתאים לתינוקות

מגיל 6 חודשים

אל תתנו להם 
לעקוץ את 

התינוקות
שלכם!
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האם ראוי שמשגיחי כשרות יכריזו שביתת פתע?

בפתח  הדתית  המועצה  על  כממונה 
דת  שירותי  במתן  העוסקת  תקווה, 
לנישואין,  מרישום  החל  העיר,  לתושבי 
תורה  שיעורי  כנסיות,  בתי  מקוואות, 
נמצא  אשר  הכשרות  מערך  וכמובן 
ברמה  בכותרות  האחרונה  בתקופה 
של  הכשרות  מתווה  לאור  הארצית 
לרמה  ועד  לישראל  הראשית  הרבנות 
איומי  בעקבות  בפ"ת  אצלנו  המקומית 

השביתה בשבוע האחרון.  
לעוסקים  בדומה  כשרות,  משגיחי 
במוקדי החירום השונים, ניצבים בעמדת 
על  יכריזו  כי  ראוי  לא  גדולה.  אחריות 
להידברות  יבואו  אלא   – פתע  שביתת 
להיערך  שיכולו  עליהם  הממונים  עם 

בהתאם.
העסקת  סוגית  סיפור  של  גלגולו 
תקווה  ובפתח  בכלל  בארץ  המשגיחים 
לערכאות.  פעמים  מספר  הובאה  בפרט 
בכל הקשור לפתח תקוה ועדת המכרזים 
מילאה אחר פסק דינו של בית המשפט 
מבין  ובחרה  מכרז  לקיום  המחוזי 
הזוכה  כחברה  כ.פ.ל  בחברת  המיוצגים 

במכרז.

משגיחי הכשרות אשר עושים עבודת 
חוסר  האחרונים  בימים  חשו  קודש 
אל  העסקתם,  לעתיד  בנוגע  וודאות 
איומי  הגיעו  הדתית  המועצה  שולחן 
עוד  וזאת  ההסתדרות  של  השביתה 
צפוי,  ושמעו מה  מבלי שישבו הצדדים 
של  ששכרם  כך  על  עמדנו  במכרז  אנו 
יכולים  יפגע – אך אינם  המשגיחים לא 
שביתת  על  ולהכריז  מערכות  להשבית 

פתע.
דבר  של  שבסופו  כך  על  מברך  אני 
הבינו הצדדים והנוגעים בדבר כי מוטב 
אלא  הכשרות  מערך  את  להשבית  שלא 
בטרם  אחד,  בלב  אחד  כאיש  לשבת 
ויגרמו  הכשרות  מערך  את  ישביתו 
למכשול הרבים.  אין לי ספק כי הכוונתו 
של הרב הראשי לפ"ת הגאון הרב מיכה 
הלוי ורצונם הנכון של המשגיחים ישפר 
את איכות הכשרות - תוך שביעות רצונם 

של המשגיחים.

תקווה  פתח  בעיר  יקרים,  משגיחים 
ועד  בשם  תודה  ראשית  הארץ,  וברחבי 
נכונותכם  משגיחי פ"ת ומשגיחי פ"ת על 
חרב  את  להפר  במאבקנו  חלק  ליטול 
חברת  בכניסת  משגיחים,  עשרות  פיטורי 

כ.פ.ל. למערך ההשגחה בעירנו.
לשמחתנו ראינו צעד חיובי בכל מהלך 
זה  שנלחמים  חברים  האחרונים,  הימים 
בשעת  חבריהם  את  נוטשים  ולא  זה  לצד 
הופעלו  שבת  וצאת  שישי  מיום  צרה. 
לחצים לבטל את מערך השביתה מגורמים 
פתח  העיר  ראש  ערים,  רבני  מהם  רבים, 

תקווה, אנשי ציבור ואנשי המועצ"ד.
נחושים  היו  תקווה  פתח  משגיחי  ועד 
הגזירה.  רוע  את  לבטל  במאבק  להמשיך 
זו  לשביתה  היתר  שקיבלו  לאחר  זאת 
מרבני ערים וההתיישבות ובראשם הגאון 
ישב  המשגיחים  ועד  שלוש.  יוסף  רבי 
משעות הבוקר המוקדמות עד שעות אחר 
הצהרים המאוחרות למו"מ עם המועצ"ד, 
בקשו  אשר  מהמועצ"ד  גורמים  לבקשת 
ייפגע  שלא  מנת  על  השביתה  את  למנוע 

מערך הכשרות בעיר.

עיקרי  חלק  נטל  בו  ומתן  משא  לאחר 
הדתית,  החטיבה  יו"ר  מלאכי,  רפי  עו"ד 
ולאחר שהופעלו עלינו לחצים כי השביתה 
נדחית לצורך מו"מ  איננה מתבטלת אלא 
להגיע  ינסו  הצדדים  בהם  ימים  ל-10 

להבנות. 
בפנינו  הוצגו  המתאר  שקווי  לאחר 
שותפים  יהיו  כי  הוועד  שדרישות  ולאחר 
לכל הליך מולאו. הסכימו הועד להעלות 
את הסיכומים על הכתב לחתימת הצדדים.

כי  לזכור  יש  יקרים,  משגיחים  רבותי, 
ולא  החבל  את  למתוח  הוא  נכון  במאבק 
ממשיכים  אנו  זאת  עם  נהגנו.  כך  לקרוע. 
לא  ימים   10 בתוך  אם  כי  נחושים  להיות 
משגיחי  ידי  על  שיאושר  הסכם  יתגבש 
פתח תקווה, אנו לא נוטשים את הצעדים 

האירגוניים, כולל שביתה מחודשת. 
לתמוך  להמשיך  אבקש  לסיום  כן  על 

אחד בשני, עיר בעיר, מועצ"ד במועצ"ד.

בעד: למתוח את החבל
יניב שפירא

יו"ר ועד משגיחי הכשרות הארצי 

נגד: רק בהידברות
פלטיאל אייזנטל

יו"ר המועה"ד פתח תקווה

תיקן?
  לא כאן!

K2000 סנו
תרסיס מיקרוקפסולרי להדברת חרקים

מדביר תיקנים, פרעושים, קרציות וחרקים זוחלים אחרים
חומר פעיל מיקרוקפסולרי בעל שחרור הדרגתי, טווח השפעה למספר חודשים

מתאים לשימוש בבית ובחצר



גם בשנת תשע״ו השקיע מפעל הפיס
כ-1.8 מיליארד ₪ בפרויקטים למען הקהילה.

מפעל הפיס ימשיך להשקיע ולתרום לקהילה

בפרויקטים השונים בתחומי החינוך, התרבות,

הרווחה, איכות הסביבה והבריאות.

מחזירים
באהבהבאהבהמחזירים

לקהילהלקהילה
ומימן מחשבים חדשים אלפי כיתות לימוד וגני ילדיםמפעל הפיס בנה
לאלפי ילדים 

המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה. אזהרה : משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר 
עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 )שיחה חינם( 24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה 

קשורה לידע, נסיון, יכולת או ריבוי משחקים.



כל בני ברקי יודע
רפואה יועצת זה כללית

מרכז רפואי עזרא
<  מרכז חדשני ומרווח 

<  ציוד רפואי מתקדם
<  רופאים מביה״ח בילינסון

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

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

עזרא 11
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חגיגת העצמאות האמיתית של המדינה לא מתרחשת בה' 
באייר, אלא נחגגת מדי שנה ב-4 ביולי על מדשאה רחבת 
ידיים הנושקת לשפת הים, בהרצליה פיתוח. לבית השגריר 
האמריקאי נוהרת צמרת הממשל והמשק בישראל ופרצופה 
נבחן בהתאם למצב הרוח הלאומי של  ישראל,  של מדינת 

מנהיגיה, על בימת החגיגות האמריקאיות.
שבה  ברציפות  התשיעית  השנה  היא  ש-2017  למרות 
שזו  הרי  בישראל,  המשפיע  כאזרח  נתניהו  בנימין  מופיע 
אחת.  מספר  כחוגג  נראה  גם  ביבי  שבה  הראשונה  השנה 
הנשיא  לצד  שנה  מדי  הופיע  הוא  אובמה,  כהונת  בשנות 
פרס, ולאחר מכן הנשיא ריבלין – שנחשבו כל אחד בתורו 
הממשלה  ראש  כלפי  כהתרסה  האמריקאי,  הנשיא  ליקירי 
לנאום מדי שנה, אך באוויר  ביבי הוזמן אומנם  הישראלי. 
כלפי  הממשל,  מצד  מתקנת  העדפה  של  תחושה  ריחפה 

הנשיא הישראלי נטול הסמכות הרשמית.
ולדבר  לחגוג  שאוהב  נתניהו  השתנה.  זה  כל  השנה 
באנגלית אמריקאית, נראה כמו החתן האמיתי של המסיבה. 
השגריר הנכנס דיוויד פרידמן הרעיף עליו מחמאות, וביבי 
שחזר רק בראשית השבוע מהלוויית הקנצלר הגרמני הלמוט 
קוהל, נראה כמי שיושב על במה שמוגבהת בכמה מטרים 
משאר הנוכחים. אחרי שמונה שנים של היגררות למסיבה 

כאורח לא קרוא, הייתה לו עדנה. 
הפתיעה  האמריקאים  החוגגים  בקרב  ביבי  של  השלווה 
כמה מהנוכחים שניזונים מהפייק-ניוז בעיתונים. כשנתניהו 
זאת  עשה  הוא  נאומו,  במהלך  הכותל  מתווה  על  דיבר 
אגל  להגיר  או  עפעף  להניד  מבלי  חובה  ידי  לצאת  כדי 
נתניהו לא היה צריך  זעה, למרות אחוזי הלחות הגבוהים. 
לחבוט בראשי אנשי התקשורת שנכחו בקהל, כדי להוכיח 
של  הישראלית  העיתונות  מכותרות  בתיאוריהם.  שהגזימו 
השבוע האחרון נראה היה שביבי איבד את אמריקה, הפסיד 
ישראלית  עיתונות  אותה  האמריקאי.  הציבור  תמיכת  את 
ליברלית שכמו מקבילתה האמריקאית הכתירה את הילארי 
מאז  נפש  חשבון  עשתה  ולא  בטוחה,  כנשיאה  קלינטון 
של  יחסם  על  להסתמך  אם  הפעם.  גם  טעתה  היום,  ועד 
האמריקאים הבכירים הרבים שסבבו במתחם, אפשר לקבוע 

בוודאות שנתניהו רוכב על הגל.
ושורד  יריביו  את  צעדים  בשני  שמקדים  נתניהו  על 
בתפקידו יותר מכל קודמיו – שרתה השבוע שלווה, שבאה 
שכמו  כנראה  לממשלה.  שותפיו  לתחושת  גמורה  בסתירה 
שיש שקט שלפני הסערה, כך יש סערה שלפני השקט. אם 
בג"ץ לא ימהר להפשיר את הקפאת מתווה הכותל ויקבל את 
מתווה דחיית חוק הגיור לחצי שנה – צפויה לנו חצי שנת 
שקט בגזרה. במדינה שחיה על קניית שקט זמני, אי אפשר 
בגזרה  שכזאת  תחזית  עלינו  הלוואי  מכך.  ליותר  לצפות 

הצפונית והדרומית.

עוד ניצחון כזה
אחד  השבוע  אמר  שעבר"  בשבוע  מדי  יותר  "ניצחנו 
לפני שנבלע בחדר  רגע  התורה,  יהדות  הכנסת של  מחברי 
ישיבות הסיעה. הוא התכוון כמובן לחבילת הכול כלול של 
כותל-גיור-תח"צ בשבת, שקודמה והוצגה לציבור בשבוע 

אחד. 
החרדים לא מתכוונים להתנצל. "סליחה שניצחנו", הוא 

שלא  בוודאי  כלשהו,  פוליטי  בלקסיקון  קיים  שלא  מושג 
ניצחונות  הצטברות  של  המשמעות  אבל  החרדי.  בז'רגון 
מהישג  הזאת,  המטוטלת  תנועת  ברורה.  הזה,  מהסוג 
הישראלית  לפוליטיקה  אופיינית  חלילה,  וחוזר  להפסד 
קדנציית  את  החרדים.  כמו  בשרו  על  זאת  שחווה  מי  ואין 
ביבי הראשונה שבה אכלו החרדים את העוגה עם הקצפת 
החליפה קדנציית ברק במהלכה הוטחה העוגה בפרצופם. 
אחר כך באה קדנציית שרון הראשונה שהוחלפה בקדנציית 
שרון השנייה שבמהלכה לא רק הסרוגים, אלא גם החרדים 
אולמרט החליף  את  מהי התנתקות מעטיני הממשלה.  חוו 
ביבי, ואת ביבי החליף לפיד – שכיהן כראש ממשלת נתניהו 
לקדנציית  חזרנו  הזאת,  הבלהות  מקדנציית  השלישית. 

חלומות. 
התנודות הללו מתרחשות לא רק מקדנציה לקדנציה אלא 
גם בעיצומה של נוכחות דומיננטית בממשלה. כשהרפורמים 
הריעו ונופפו בניצחונם עם אישור מתווה הכותל הראשון, 
היה ברור לכל שהחרדים יגיבו בצעד משלהם. כשהמתווה 
הוקפא ובאותו שבוע הועבר גם חוק הגיור, היה זה רק עניין 

של זמן עד שנתניהו יצנן בזרנוק משלו. 
זו בדיוק הסיבה שנתניהו ממאן להתרגש מהאיומים – הן 
של הרפורמים והן של החרדים. ביבי אומנם הבין באיחור 
נוכחות ראשי התנועה  שטעה כאשר לא לקח בחשבון את 

תיקון  בר  היה  מבחינתו  המשגה  אך  בישראל,  הרפורמית 
הטעות  כמו  מודיעינית  טעות  לנו  "הייתה  החלטה.  במחי 
האומללה שהייתה בוועדה לביקורת המדינה, כשלא היינו 
מודעים לנוכחות ההורים השכולים", הגדיר בסופ"ש שעבר 

גורם בסביבתו.
מול  קצוות  לסגור  הנכונות  מעצם  בו  חזר  לא  נתניהו 
השותפים החרדים, אך בהחלט זע באי נוחות מההצטברות 
הגיור  חוק  חקיקת  דחיית  היה  שנמצא  הפתרון  ומהעיתוי. 
העותרים  תמיכת  את  השיג  שנתניהו  מרגע  שנה.  בחצי 
ההתנגדות.  יכולת  מהחרדים  שניטלה  ברור  היה  למהלך, 
מקדשים  לא  הפוליטית,  במערכה  כך  הצבאית  בחזית  כמו 

מלחמה מול הבטחה של חצי שנת שקט בגזרה. 
הפעם הקודמת שבה הוצע לחרדים דיל של דחיית חקיקה 
בחצי שנה הייתה לפני שתי קדנציות. כשהנציגים החרדים 
טל,  חוק  של  התחולה  תקופת  את  להאריך  מנתניהו  דרשו 
לתום  עד  הקץ  את  ודחה  הבטחתו  מימוש  את  מסמס  הוא 
הקדנציה. כשהגיע המועד וחוק טל לא הוארך, הצטרף גם 

בג"ץ לחגיגה והחרדים נותרו ללא יכולת השפעה. חצי שנה 
מי  בחירות.  שנת  בתוככי  תהיה  ישראל  ומדינת   – מהיום 
שמאמין כי דווקא אז, ייצא נתניהו מגדרו ויחוקק את חוק 
דתית  חקיקה  הגיוס.  חוק  בתקדימי  להיזכר  מוזמן  הגיור, 
שלא עוברת בתחילת ובאמצע הקדנציה, לא תאושר בסופה. 

נקודה.

שותף ולא אח
מי שגזר קופון בשבוע האחרון וכפי הנראה גם לא הולך 
לשלם את החשבון, הוא יו"ר הבית היהודי השר נפתלי בנט. 
והתמקם על הבלטה  שר החינוך דרך לביבי על האצבעות 
ארצות  יהדות  עם  הקשר  בטאבו:  שמו  על  רשם  שביבי 

הברית.
על מתווה  דיון  נערך  לא  נתניהו מדוע  את  כשבנט שאל 
הוא  הזאת  הטענה  שאת  באירוניה  ביבי  לו  השיב  הכותל, 
שמע גם בסיפור המנהרות. אם ההשוואה שערך נתניהו אכן 
כי  בדיעבד,  לקבוע  ניתן  שקרה,  מה  את  מהימנה  משקפת 

בנט צודק בטענותיו, בשתי הפרשיות.
הקפאת  את  נתניהו  רקם  איך  כאן  סופר  שעבר  בשבוע 
כבדרך  אותה  והציג  החרדים,  הנציגים  עם  הכותל  מתווה 
אגב רק בתום ישיבת הממשלה. בנט הצביע בעד אך מיהר 

להסתער כשזיהה בימים שחלפו, הזדמנות פז להתמקם על 
יהדות  עם  הקשר  את  שמתחזק  האחראי,  המבוגר  משבצת 

התפוצות.
דגל  של  מכיוונה  בעיקר  הגיעה  החרדית,  הנגד  תגובת 
מתונות,  מדיניות  עמדות  בעקביות  שמשמיע  גפני  התורה. 
ניצל את ההזדמנות כדי לשוב ולשאול מהצד השני של מטבע 
הכסף, מדוע היהדות החרדית מחויבת לתמוך בחקיקה ימנית 
שמעוררת את זעם הממשל. את העמדות הללו גפני משמיע 
בעקביות במשך קרוב לשלושה עשורים. לפני כשבע שנים 
חיים  דאז  מרצ  יו"ר  עם  ביחד  עיתונות  לקו  גפני  התראיין 
)ג'ומס(, והתריע נגד הסחף החרדי לכיוון הלאומני.  אורון 
"אני מביע צער גדול על כך שהציבור החרדי הפך להיות מדי 
ימני", אמר אז גפני והוסיף, "הרי הדרישה שלנו מממשלות 
הליכוד הייתה, וזה הופיע אפילו בהסכמים שחתמה יהדות 
התורה עם בגין, לקבל חופש הצבעה בנושא המדיני. אתה 
)קו  למלחמה"  ייצא  שהליכוד  חששנו  כי  מדוע?  יודע 
עיתונות, 'סוכת מלחמה ושלום' – 21.9.2010(. גפני העריך 

בית ספר לפוליטיקה

 חצי שנת עצמאות

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נותר במקום כשהציבור זז ימינה. גפני עם ג'ומס בראיון ל'קו עיתונות' )צילום: עוזי ברק(
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אז בצער, שהציבור רק ילך ויקצין, והביע תקווה 
שההצהרות המתונות של נציגי דגל התורה, ימתנו 
לנאומיו  מידתיות  הלא  התגובות  התופעה.  את 
זיהה  שהוא  מוכיחות  רק  האחרונה,  מהתקופה 

בשעתו נכונה כשהתריע מפניה. 
מאיר פרוש יצא השבוע מגדרו במאמר מערכת 
מנומק להפליא ב'המבשר' במסגרתו פנה לנתניהו 
לחצי  מול  איתן  לעמוד  יודע  הוא  מדוע  ושאל, 
ארגוני  לחצי  בפני  ומתקפל  האמריקאי  הממשל 
השמיע  כשגפני  הברית.  בארצות  הרפורמים 
מעורפלות  הצהרות  הבחירות  מערכת  במהלך 
שהשתמעו כתמיכה אפשרית בהרצוג, פרוש קיבל 
טלפונים על בסיס יומיומי מלשכת רה"מ, בבקשה 
נשמעה  הפעם,  מנוגדות.  הצהרות  שישמיע 
בסבב  דקה.  דממה  קול  הממשלה  ראש  מלשכת 
ומכאן  עשה,  הוא  שלו  שאת  מרגיש  ביבי  הזה, 

ואילך – תשתרר לה רגיעה מעצמה.
בנט.  לגבי  גם  נכון  נתניהו,  לגבי  שנכון  מה 
בין  הברית  התורה,  דגל  נציגי  של  המלל  למרות 
יו"ר הבית החרדי לבין החרדים תישמר באדיקות 
בתקופה הקרובה. ליצמן ופרוש שהתנגדו לעמדת 
ירושלים' של  ל'חוק  להתנגד  דגל שביקשו  נציגי 
הבית היהודי, לא עשו זאת רק בגלל שעמדותיהם 
המדיניות שונות מהשקפתם של נציגי דגל התורה. 
דברי  של  ההכלה  לטובת  נוטה  הנוחות  מאזן  גם 
לבן  נוח  זה  הבלגה.  של  במדיניות  ונקיטה  בנט 
הברית ליצמן, ולאחרונה גם לפרוש שעושה חיל 
למען  השר.  לשכת  עם  פעולה  ומשתף  במשרד 
שנהנו  התורה  דגל  לנציגי  גם  נוח  זה   - האמת 
השבוע לתקוף, ולתלות את ההימנעות ממלחמה 
של  הנכונות  בחוסר  היהודי,  הבית  עם  ממשית 

החברים מאגודת ישראל. 
ורך  נעים  מלל  שפך  בנט  הקודמת  בקדנציה 
לנוכח  במעשים.  אכזב  אך  החרדים,  באוזני 
העובדה שבקדנציה הנוכחית הוא מגלה לויאליות 
הנטייה  החרדיים,  הצרכים  כלל  כלפי  מרשימה 
הטבעית של החברים החרדים היא לסלוח לו על 
ההבלחה הרפורמית מהשבוע שעבר. לכולם ברור 
שבנט דיבר על הרפורמים והתכוון לנתניהו. חיבק 
עיניו לעברם  ונשא את  יהדות ארצות הברית  את 
של החברים מתקומה, שהוא מראה להם לאחרונה 

את הדלת החוצה מהמפלגה. 
הללו  הטקסטים  ייאמר, שאת  בנט  של  לזכותו 
הוא משמיע מיומו הראשון בפוליטיקה. בנט הרי 

הגדיל  הוא  התפוצות,  בכך שכשר  בעבר  התגאה 
בארצות  בביקוריו  ישראל'.  'עזרת  רחבת  את 
שאת  הרפורמיות  הקהילות  על  פסח  לא  הברית 
לגפני  יהפוך  לא  בנט  כ'אחים'.  הגדיר  מנהיגיהם 
רפורמי  נציג  יושב  שבמסגרתו  דיון  כל  שנוטש 
משפחה,  בן  ולא  אח  לא  הוא  קונסרבטיבי.  או 
נבחנת  לא  עסקית  ושותפות  לעסקה,  שותף  אלא 

בדיבורים אלא במעשים.   

ממלכתי חרדי
הנוכחות של יעקב מרגי מש"ס בראשות ועדת 
הבחירות  כאחת  לאחור  במבט  מתבררת  החינוך, 
בקדנציה  החרדית  היהדות  של  מוצלחות  היותר 
ולא  ישראלית   - הנוכחית. למרגי שמדבר עברית 
שקונה  ושפה  מסך,  שעוברת  נוכחות  יש  חרדית, 
לוועדה  יש  חינוך  בנושאי  בלבבות.  אחיזה 
לוועדת  שיש  שיניים  אותן  את  כמעט  בראשותו, 
הכספים בנושאים תקציביים. זבולון אורלב שישב 
הציבור  לצרכי  שרת  לכלי  אותה  הפך  בוועדה, 
בתפקיד  אותו  שהחליף  מצנע  לאומי.  הדתי 
בקדנציה הקודמת לא השכיל לנצל את העוצמה. 
כשמרגי נבחר עלה החשש שהוא ייראה כמחליפו 
של מצנע, אך בדרכו הוא מצליח להיות לא פחות 
בממלכתיות  זה,  וכל  אורלב,  מזבולון  אפקטיבי 

חרדית מרשימה.
לאפליית  בנוגע  בוועדה  השבוע  שנערך  הדיון 
ילדי החינוך המיוחד החרדים הוא דוגמה טובה. 
מרגי כינס את כלל הגופים הישראליים העוסקים 
השיח  את  כיוון  מחשבת  ובמלאכת  בתחום, 

להפליית הילד החרדי מול הילד החילוני. 
טובה  דוגמה  הייתה  שהוביל,  הישיבה 
הנוכחית.  בקדנציה  החרדית  הנציגות  להתנהלות 
נקודות  על  האצבע  את  לשים  נהנית  התקשורת 
השונות,  בוועדות  היומיום  בחיי  אך  המחלוקת, 
המפלגות  משתי  הנציגים  בין  הפעולה  שיתוף 
בקדנציות  שהיו  מהטובים  הוא  החרדיות, 

האחרונות בבית המחוקקים.
בא  זה  השבוע  שנערכה  המיוחדת  בישיבה 
לידי ביטוי אפילו בתזמון של נתינת ונטילת זכות 
הדיבור. יו"ר ועדת הכספים שישב סביב השולחן 
ליועצת המשפטית  וקיבל את רשות הדיבור פנה 
של משרד החינוך, עו"ד דורית מורג, ושאל אותה 
זכויות  להעניק  החוק  פי  על  חובה  קיימת  האם 

חובה  ואם  החרדי,  המיוחד  החינוך  לילדי  שוות 
את  מיושמת.  אינה  מדוע   – קיימת  אכן  כזאת 
נתנה מורג באיחור קל אחרי צאתו של  התשובה 
גפני מהישיבה, כשהבהירה כי על פי חוק קיימת 
וילד  ילד  כל  כלפי  בשוויוניות  לנהוג  החובה 

בחינוך המיוחד, חרדי כחילוני.
השלים  התורה,  דגל  מצד  וטריא  השקלא  את 
יעקב אשר, שלשם  ח"כ  לסיעה,  גפני  עמיתו של 
שינוי השמיע השבוע עמדה אחידה לזו של יו"ר 
מפלגתו גם בסוגיות המדיניות - שמאלני שכמותו. 
"את מכהנת כיועצת משפטית של המשרד במשך 
שנים", אמר יעקב אשר לדורית מורג ושאל, "כמה 
שבמסגרתם  השונים  למנכ"לים  הוצאת  מכתבים 
הטמעת את ההנחיה הזאת?" מורג השיבה שהיא 
הוציאה ומוציאה הרבה מכתבים במגוון נושאים. 
"כמה מכתבים הוצאת על הנושא הזה", התעקש 

הח"כ החרדי וטרם זכה למענה.
היה זה המפגש השני תוך שבועיים שבמהלכו 
ולשוחח  הבריות  בין  להלך  היודע  אשר  ח"כ 
מול  תקיף  קו  לנקוט  לעצמו  הרשה  פקידים,  עם 
לפני  החינוך.  משרד  של  יכולה  הכל  היועצת 
בנוכחות  שהתקיימה  פגישה  במסגרת  שבועיים, 
תקנות  בסוגיית  אבוהב  שמואל  המשרד  מנכ"ל 
אפשר  איך  המשפטית  היועצת  שאלה  המזון, 
להחריג את הילדים החרדים משאר ילדי ישראל. 
"שאת תשאלי את זה?" פנה אליה אשר בתגובה, 
מקייטנות  החרדים  הילדים  את  החרגת  איך  "וכי 
איך  בגנים?  שלישית  סייעת  ומתוספת  הקיץ 
החרגת אותם במשך השנים בעוד תחומים רבים?"
השבוע,  שהופרחה  זו  כמו  הזאת,  השאלה  גם 
נותרה תלויה בחלל האוויר. דורית מורג נחשבת 
אך  ומקצועית,  דרך  ישרת  משפטית  ליועצת 
עם  באה  שהיא  תחושה  הייתה  תמיד  לחרדים 
טרם  פרישתה,  לקראת  עצמה.  משל  אג'נדה 
אם  המחליפה.  או  המחליף  סופית  נבחר/ה 
להמשיך  מעוניינים  לא  החרדים  הפוליטיקאים 
בעשור  גם  מענה  ללא  שאלות  באוויר  להפריח 
הבא, כדאי שלא ימתינו לשינוי התקנות לבחירת 
יועצים משפטיים למשרדי הממשלה, אלא ידאגו 
כי  שסבור  מי  ראויה.  לתחלופה  ממש  זה  מרגע 
סמכותם,  בתחום  מצוי  ואינו  מקצועי  הנושא 
מוזמן לפנות לגברת מיכל עבאדי בויאנג'ו ולגלות 
מה קורה לפקיד ממשלתי, שנציג חרדי מטיל וטו 
אמיתי על מינויו לתפקיד בכיר בשירות המדינה. 
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חצי שנה מהיום 
– ומדינת ישראל 

תהיה בתוכה של 
שנת בחירות. מי 

שמאמין כי דווקא 
אז, ייצא נתניהו 

מגדרו ויחוקק את 
חוק הגיור, מוזמן 
להיזכר בתקדימי 

חוק הגיוס. חקיקה 
דתית שלא עוברת 
בתחילת ובאמצע 

הקדנציה, לא 
תאושר בסופה. 

נקודה

לפני כשבע שנים 
התראיין גפני לקו 

עיתונות ביחד 
עם יו"ר מרצ דאז 

חיים אורון )ג'ומס( 
והתריע נגד הסחף 

החרדי לכיוון 
הלאומני. התגובות 

הלא מידתיות 
לנאומיו מהתקופה 

האחרונה, רק 
מוכיחות שהוא 

זיהה בשעתו נכונה 
כשהתריע מפני 

התופעה

שנה תשיעית, עצמאות ראשונה. נתניהו בחגיגות העצמאות בבית שגריר ארה"ב בישראל. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חבר הקואליציה פנה 
לדרעי נגד ראש העיר

טבריה

יהב מקדם הכתרת הרשקוביץ רחובות
לרבנות – נגד החרדים

את  מקדם  יהב,  יונה  חיפה,  העיר  ראש 
הרשקוביץ,  דניאל  ד"ר  הרב  של  מועמדותו 
וכיום  היהודי'  'הבית  במפלגת  שר  לשעבר 
הרב  לתפקיד  אילן,  בר  אוניברסיטת  נשיא 
הרשקוביץ  של  למינויו  חיפה.  של  הראשי 
מתנגדים בסיעות החרדיות וטעונים כי המינוי 

"לא לרוחנו".
רבני  לעולמם  הלכו  האחרונות  בשנתיים 
שלמה  הרב  האחרונים,  בעשורים  חיפה  העיר 
שלוש שהיה רבה הספרדי של העיר והרב שאר 
חיפה.  של  האשכנזי  רבה  שהיה  הכהן  ישוב 
יונה  העירייה  ראש  החל  האחרונים  בחודשים 
לתפקיד  הרשקוביץ  של  מינויו  את  לקדם  יהב 
אך  הציוניות  לסיעות  נכון  מינוי  הראשי,  הרב 
יהב  החרדיות.  בסיעות  הסף  על  שנדחה  כזה 
ליו"ר  פנה  למנות את הרשקוביץ, אף  שלהוט 
הבית היהודי השר נפתלי בנט שישפיע לטובת 

המינוי.
הזהות  כי  טוענים  העיר  ראש  של  בסביבתו 
הרצון  עם  יחד  עקרונית,  הרב  של  האישית 
חבר  בלומנטל  שי  ציוני.  ראשי  רב  לבחור 
כי  אומר  היהודי'  'הבית  מטעם  העיר  מועצת 
הרשקוביץ קיבל בעבר הסמכה לרבנות אך אין 
לו את הכושר לכהן כרב עיר, וכי יידרש שינוי 

בחוקים ובתקנונים על מנת שמינויו יתאפשר.
בסיעות החרדיות לא אוהבים את הבחישה 
בעוד  לעיר,  רב  למינוי  גבם  מאחורי  יהב  של 
המחייב  הקואליציוני  בהסכם  מנופפים  הם 
החרדיות  הסיעות  עם  והסכמה  התייעצות 
מחזיקה  שס"ג  החרדית  הסיעה  הרב.  במינוי 
ללא  רב  מינוי  ומבחינתה  מנדטים,  בארבעה 
הפרת  של  בוטה  צעד  הוא   - אתה  אחת  עצה 

ההסכמים הקואליציוניים.
ישראל'  מ'אגודת  חיפה  העיר  מועצת  חבר 

אריה בליטנטל זועם בשיחה עם 'קו עיתונות' 
תיאום:  ללא  ייעשה  שהמינוי  האפשרות  על 
"המינוי של הרשקוביץ הוא לא לרוחנו, בנוסף 
לכך שהוא לא מחזיק תעודת כושר – אני לא 
אומר  הזו".  התעודה  את  לו  שנותנים  רואה 
נפתח,  לא  עדיין  ההליך  לדבריו,  בליטנטל. 
והוא יכול לארוך זמן רב בשל כך שאין מועצה 
לבחירת  הועדה  שהתכנסות  כך  בעיר,  דתית 

הגוף הבוחר לא תהיה בקרוב.
בשיחה  אומר  חיפה  בעיר  נוסף  חרדי  גורם 
'קו עיתונות': "למרות שנאמר ליהב באין  עם 
ספור הזדמנויות כי הדבר אינו אפשרי מבחינה 
חוקית, דעתו לא השתנתה והוא מעדיף ללכת 
לשס"ג  שלמים.  ציבורים  נגד  בקיר  ראש 
על  להם  וללכת  בעירייה  נציגים  ארבעה  יש 
הראש בנושא מהותי כל כך זה סיום השותפות 

הצולעת בלאו הכי בינינו ובין יהב".

ת ים
ב

"העירייה על סף פשיטת 
רגל, האזרח משלם"

ראש  על  ים  בת  בעיריית  קשה  ביקורת 
ברנז  רפי  מקומו  וממלא  בכר  יוסי  העירייה 
בעירייה,  הארנונה  ייקור  בעקבות  מש"ס 
התעריפים  העלאת  כולל  הארנונה  צו  כאשר 

בשיעור של 2.8%. 
קודם  ימים  כמה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
תעריפי  העלאת  אושרה  בה  המועצה  ישיבת 
העיר  ראש  מ"מ  ברנז  רפי  נפגש  הארנונה, 
חיים  העירייה  גזבר  עם  יחד  ש"ס  מטעם 
אברהם עם מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן, 
ולא  הארנונה  מחירי  את  להפחית  בניסיון 
לטענת  הגבוהים,  המס  תעריפי  את  לעדכן 

אברהם, הם סורבו: "גם ראש הממשלה עצמו 
לא יוכל לאשר לכם את הבקשה", אמר מנכ"ל 

משרד הפנים.
שעבר  בשבוע  שנערכה  המועצה  ישיבת 
סערה מתמיד, חברי האופוזיציה הצביעו נגד 
הקואליציה  חברי  ואילו  הארנונה,  העלאת 
זאת  לטענתם,  העלאה,  בעד  ידם  את  הרימו 
על פי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לנוסחת 
לצרכן  המחירים  מדד  על  המבוססת  העדכון 

ומדד השכר הציבורי. 
העירייה  החלטת  על  זעמו  העיר  תושבי 
תעריף  עם  הערים  באחת  מדובר  כי  וטענו 

ארנונה הגבוה ביותר, לדבריהם: "עיריית בת 
ים נמצאת בגרעון של מאות מיליוני שקלים, 
שהיא  נוסף  שקל  וכל  רגל,  פשיטת  סף  על 
מצליחה 'לחלוב' מהתושבים עוזר לה לשרוד 

עוד יום, עוד חודש".
את זעמם הם מפנים כלפי ראש העיר יוסי 
הופעות  עם  אותנו  "הוא מנסה לבלבל  בכר: 
כל,  קודם  שם,  בעלי  זמרים  של  גרנדיוזיות 
העירייה צריכה להראות שאכפת לה מהתושב 
תעריפי  בשל  מילדיו  לחם  פת  שחוסך  הקטן 
עם  לצאת  אפשר  כך  ואחר   – היקרים  המס 

הופעות יחצניות ראוותניות".

תושבי העיר זועמים בעקבות העלאת מחירי הארנונה, כאשר לטענתם ראש העיר לא מנהל את 
הכנסותיה בצורה נבונה  "חולבים את התושבים"

ראש העיר מעוניין למנות את השר לשעבר כרבה של העיר חיפה, אך ייאלץ 
להתגבר על שורת משוכות משמעותיות, ובהן היעדר כושר רב עיר והתנגדות 

חריפה בסיעות החרדיות  בליטנטל ל'קו עיתונות': "מינוי לא לרוחנו"

חיפה

מודיעין

ביבס נגד אמסלם: 
"שחברי מועצה יעבדו 

בהתנדבות"

פעילי המחאה נחסמו
רב  למנות  הכוונה  נגד  המחאה  פעילי  עשרות 
ראשי נוסף לעיר רחובות הגיעו השבוע כהבטחתם 
למחות בישיבת המועצה נגד היוזמה, אך בהוראת 
ראש העיר רחמים מלול נתקלו באבטחה בכניסה 

לבניין ולא הורשו לעלות לקומת המועצה.
ראש העיר הורה להוציא עבור הפעילים מסך 
לישיבה  אך  חי,  בשידור  הישיבה  הועברה  בו 
עצמה לא הורשו הפעילים להיכנס מחשש שיפרו 

את הסדר. 
המחאה נגד מינוי רב ראשי נוסף לעיר צוברת 
איש  מ-8,000  למעלה  הפעילים,  בקרב  תאוצה 
ועל חלונות בתים  נגד המינוי,  הצטרפו לעצומה 
מחאה  שלטי  לראות  ניתן  רחובות  בעיר  רבים 

בנושא.

טון
לז ס

ט דב בקשט: בבחירות 
הבאות אחליף את רוזנטל

לירושלים  הסמוך  סטון   – טלז  ביישוב 
חבר   .2018 לבחירות  נערך  שכבר  מי  יש 
המועצה דב בקשט שעלה לשבוע לכותרות 
מצהיר  הארנונה"  "מחאת  בשל  ביישוב 
לראשות  יתמודד  כי  עיתונות'  'קו  בפני 
בבחירות  רוזנטל  אברהם  מול  המועצה 

הבאות.
בשבוע האחרון הופתעו תושבי היישוב 

אשר בו מתגוררים מאות אברכים השוקדים 
על תלמודם ומתמודדים עם קשיי פרנסה, 
צו  את  אישרה  היישוב  מועצת  כי  לגלות 
סכום   - אחוזים  ב-7.5  הארנונה  העלאת 
לצד  בקשט  דב  בו.  לעמוד  יתקשו  אשר 
הקהילות  איחוד  לסיעת  מחבריו  שניים 
ששת  אך  ההעלאה,  להעברת  התנגדו 
ההעלאה  את  אישרו  הנוספים  החברים 

לקול מחאת התושבים.
בקשט  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
לבחירות.  נערך  הוא  אלו  בימים  כבר  כי 
אנחנו  מנדטים,  שלושה  קיבלנו  "ב-2013 
בבחירות  המועצה,  מחברי  שליש  שווים 
הבחירות  את  ונכריע  הרוב  נהיה  הבאות 
לראשות המועצה המתנהלת כמו שטיבל", 

אומר בקשט.

בעקבות העלאת תעריפי הארנונה בעיר, הודיע חבר המועצה בקשט כי יתמודד 
לראשות בבחירות הקרובות  בשיחה עם 'קו עיתונות' הוא מאשים: "ראשות 

המועצה מתנהלת כמו שטיבל" 

חבר מועצת עיריית טבריה רפאל טרבלסי )הבית 
היהודי( פנה במכתב זועם לשר הפנים אריה דרעי 
עיריית  צו הארנונה של  את  "אל תאשר  בבקשה: 
ועדת  כיו"ר  בתפקידו  משמש  טרבלסי  טבריה". 
לראש  טרבלסי  פנה  השבוע,  בארנונה.  ההנחות 
העירייה יוסי בן דוד להעביר את ישיבת המועצה 
אך  להשתתף,  יוכל  גם  הוא  בו  ליום  רביעי  מיום 
ראש העיר סירב, מאז נוצרה מתיחות בין השניים.

לאחר שראש העיר בן דוד הפנה עורף לבקשתו 
העירייה  ראש  את  טרבלסי  עקף  טרבלסי,  של 
את  לאשר  לא  בבקשה  דרעי  לשר  מכתב  והפנה 
השקופים'  'דגל  את  שמרים  "כמי  הארנונה.  צו 
אני מצפה ממך לראות את 'הטבריינים השקופים' 
בעיני הממשלה, ולא לחתום על צו הארנונה של 

עיריית טבריה". כתב טרבלסי.
בה העירייה  ארוכה  תקופה  לאחר  כך,  בתוך 
התנהלה ללא מנכ"ל, השבוע מינה ראש העיר יוסי 
בן דוד מנכ"ל חדש לעיריית טבריה – אל"מ במיל' 

עופר אזרד.

החוק שצפוי לתגמל חברי מועצה בכל עיר ועיר 
ב-1,000 שקלים מדי חודש בסכנה: יו"ר השלטון 
המקומי חיים ביבס, ר"ע מודיעין יוצא חוצץ נגד 
החוק: "נלך למלחמת עולם כולל השבתת מערכת 
לא  ואני  בהתנדבות  מועצה  חבר  הייתי  החינוך. 

רואה בזה שום בעיה".
ח"כ  עומד  בראשה  הכנסת  של  הפנים  ועדת 
לקריאה  השבוע  אישרה  מ'הליכוד'  אמסלם  דודי 
לחברי  גמול  להענקת  החוק  הצעת  את  ראשונה 
מועצה עבור השתתפות בישיבות. על פי ההצעה, 
"חבר מועצה יהיה זכאי לקבל גמול מקופת הרשות 
המועצה  בישיבות  השתתפות  עבור  המקומית 
ועדת  באישור  יקבע  הפנים  שר  ועדה.  ובישיבות 
השתתפות  כגמול  שישולמו  הסכומים  את  הפנים 

בישיבות".
יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס, לו יש כוח רב 
בליכוד, מבטיח כי החוק לא יעבור בקריאה שנייה 
רשויות  על  כליה  ממיט  הזה  "החוק  ושלישית: 
מהחינוך  אחד  שקל  אוציא  לא  אני  בפריפריה. 
רק למודיעין  כדי לשלם לחבר מועצה.  במודיעין 

זה 300 אלף שקל מהחינוך".

ראש העיר מפר את 
התקנות שקבע בעצמו
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גרוסברד ופרוש הציבו 
יחד תמרורי שבת

אלעד

מאת: אבי רבינא

כפר סבא

ar0544335347@kav-itonut.co.il

חמו  בן  יהודה  סבא  כפר  עיריית  ראש 
לפי  נוספים.  ימים  ל-43  מהעירייה  הורחק 
תשתית  התגבשה  והפרקליטות,  המשטרה 
נגד בן חמו. בדיון התייחס  ראייתית איתנה 
שביצע  שיבוש  ניסיונות  לשני  השופט 

לכאורה בן חמו.
בקשת  את  לקבל  החליט  מיכלס  השופט 
למסמכים  "הופניתי  כי  וקבע  המשטרה 
האחרונים  השבועות  במהלך  שנאספו 
שנעשו  סביר  חשד  קיים  שאכן  ומצאתי 
החקירה  את  לשבש  ניסיונות  שני  לפחות 
להקל  שאין  סבור  אני  אחרת.  או  זו  בדרך 
נחקר  כה  עד  כאשר  מסמכים,  באותם  ראש 
פי  על  הפעולות שנעשו  אחת  לגבי  החשוד 

החשד".
במסגרתה  ביותר  חמורה  בפרשה  מדובר 
עבירות  מגוון  בביצוע  החשוד  מעורב 
שוחד,  קבלת  לרבות  ציבורית,  שחיתות 
מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי עובד 
ציבור והכל לאורך שנים ובמסגרת תפקידו 
כראש עיריית כפר סבא, כך לדברי המשטרה 

בדיון.

ראש העיר הורחק ל-43 ימים חיפה

מעלות

ראש העיר התלונן במשטרה 
נגד חברי המועצה

העיר  ראש  על  ביקורת  שמתח  לאחר 
שמואל  מקומו  ממלא  פרוש,  ישראל 
גרוסברד, מחזיק תיק תחבורה, הגיע השבוע 
לכניסה לעיר יחד עם ראש העיר, שם בחנו 
השניים יחד את הצבת התמרורים החדשים 
בשבת  רכבים  ויציאת  כניסת  על  האוסרים 

מהעיר.
בעיקר  ידע  וגרוסברד  פרוש  של  הקשר 
כחודש  לפני  האחרונה.  בתקופה  מורדות 
טען  בו  העיר  לראש  מכתב  גרוסברד  הפנה 
שימנעו  התמרורים  הצבת  ממנו  נמנעת  כי 

את כניסת הרכבים בשבת לעיר.
כעת, כאמור, תמה הסאגה. השניים הגיעו 
החדשים.  התמרורים  הצבת  על  לפקח  יחד 
ויציאת  כניסת  איסור  על  מורים  התמרורים 
רכבים בשבת מהעיר. ל'קו עיתונות' נודע כי 
מטעם העירייה יפקח נוכרי על האיסור ואף 

יינתנו דו"חות למפרים את החוק.

צפת

ת שמש
בי

ירושלים

לראש עיריית צפת אילן שוחט יש כנראה 
נתן  הוא  כשנתיים  לפני  ממצלמות.  פחד 
הוראה גורפת האוסרת לצלם ישיבות מועצה 
בעוד  השקיפות,  נהלי  את  הנוגד  דבר   –
המועצה  חברי  מתעדים  הרשויות  במרבית 

בעצמם את ישיבות המועצה. 
אלא, שהשבוע בישיבת המועצה, למרות 
אחד  תיעד   – עצמו  הוא  שהטיל  האיסור 
את  שוחט  אילן  העירייה  ראש  של  מאנשיו 
לצד  העירייה  ישיבת  את  מנהל  העיר  ראש 
לאחר  התמונה  את  פרסם  שוחט  הקטן.  בנו 
מכן וכתב: "כשאתה בייביסטר והילד צריך 
לבוא גם לישיבות מועצת עיר יחד עם חבר".
לפני כשנתיים החליט ראש העירייה אילן 
המועצה,  ישיבות  את  לתעד  לאסור  שוחט 

שבו  מצב  עם  בעיה  לנו  "יש  אמר:  בדבריו 
למיניהם,  חוטם  זבי  פרצופים  לפה  מגיעים 
כל אחד עם מצלמה כזו או אחרת, כדי לצלם 
מישהו לרגע אחד או שניים, כדי להראות איך 
תגובות  משמיעים  לא  מועצה.  חברי  נראים 
בעיתונות  כותרות  מעלים  השני,  הצד  של 
ועושים מכולנו בדיחה וקרקס, ואני לא מוכן 
אליי  פנו  פעם  לא  מכך,  יותר  הזה.  לקרקס 
חברי מועצה וקבלו על כך שמצלמים אותם 
מעכיר  וזה  הישיבה  במהלך  אוכלים  כשהם 

את האווירה".
חברי מועצה מהאופוזיציה שוחחו עם 'קו 
העיר:  ראש  על  זעמם  את  והביעו  עיתונות' 
"זו חוצפה ממדרגה ראשונה לדרוש מאתנו 
כך  אחר  ולראות  הישיבות  את  לתעד  לא 

שהוא עצמו מפר את ההוראה ברגל גסה על 
מנת לגרוף חיוכים ואהדה מתומכיו, העירייה 
ובדיקטטורה  שקיפות  בחוסר  מתנהלת 
הרבה  לו  שיש  כנראה  שוחט,  של  מוחלטת 

מה להסתיר". אומרים באופוזיציה.
ראש העיר עצמו הדגיש בעבר כי למועצת 
שישיבות  היות  להסתיר,  מה  אין  העיר 
שלהן  והפרוטוקולים  פתוחות  המועצה 
התקבל  לדבריו,  העירייה.  באתר  נמצאים 
אודיו  וערכת  למיקרופונים  תקציב  בעירייה 
לישיבות. אך מבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי 
הפרוטוקולים מישיבות המועצה לא פורסמו 
הותקנו  לא  ועדיין  לשנתיים,  קרוב  כבר 
ישיבות  לתיעוד  ומיקרופונים  מצלמות 

המועצה.

ראש העיר מפר את 
התקנות שקבע בעצמו

אידיליה בין ברקת לחרדים. דייטש 
ל'קו עיתונות': "הוא למד לכבד"

  בניגוד להחלטה שהעביר, אילן שוחט פרסם תמונה שצילמו אנשיו בישיבת מועצה
באופוזיציה זועמים: "העירייה מתנהלת בחוסר שקיפות ובדיקטטורה מוחלטת"

לאחר אין ספור עימותים ומתקפות חרדיות 
נגד ראש עיריית ירושלים ניר ברקת מתחילת 
הקדנציה הנוכחית, נראה כי בימים אלו ברקת 
השותפות.  את  מהדקים  החרדית  והנציגות 
רכה  בלשון  מדברים  החרדים  הנציגים 

וממעטים לתדרך בסתר נגדו.
ירושלים  רה"ע  משקיע  אלו  בחודשים 
תרבות  באירועי  שקלים  מיליוני  ברקת  ניר 
לאיחוד  שנה   50 מציון  כחלק  גרנדיוזיים 
נאמד  בתקשורת  הפרסום  תקציב  ירושלים. 
על סך 5.7 מיליון שקל לפני האירועים עצמם 

שעלותם נאמדת בעשרות מיליוני שקלים.
בירושלים  נערכים  רבים  פסטיבלים 

הציבור  עבור  תרבות  לאירועי  במקביל 
לא  החרדית  והנציגות  בעיר  והדתי  החילוני 
מרימה את קולה נגד היוזמות. "יש לכך סיבה 
טובה". אומר ל'קו עיתונות' סגר"ע י-ם יוסי 
דייטש: "ברקת למד שצריך לעשות מופעים 
המכבדים את קדושתה של ירושלים ותואמים 

לאופייה".
כל  קמים  היינו  "בעבר  דייטש:  לדברי 
תואמים  שאינם  ופסטיבלים  לבלגנים  בוקר 
שלו  הצוות  ברקת,  העיר,  של  לקדושתה 
וצוות התרבות למדו שאפשר לעשות מופעים 
לשאלתנו,  העיר.  ראש  סגן  אומר  מכבדים". 
'עצמות'  רק  מקבל  החרדי  הציבור  האם 

דייטש  משיב  שנשפכים?  המיליונים  מכל 
הזמנים  בבין  חזק  ירגיש  "הציבור החרדי  כי 
בעירייה,  החרדים  השותפים  את  הקרוב 
עבור  מיליוני שקלים  אירועים בשווי  ייערכו 

החרדים".
העמוק  החריש  למרות  כי  נראה  בינתיים, 
לשורות  התפקד  מאז  בליכוד  ברקת  שמבצע 
לקדנציה  להתמודד  מתכוון  הוא  המפלגה, 
נוספת לראשות העיר ב-2018. "לכולם ברור 
שברקת לא יעזוב ראשות עיר כמו ירושלים, 
כדי להסתפק במשרה של שר זוטר, ודאי שלא 
כדי להיות כח"כ מן השורה. השאיפות שלו 

מכוונות גבוה יותר", אומרים בסביבתו.

האם ברקת בונה על החרדים?  "ברקת למד שצריך לעשות מופעים המכבדים 
את קדושת ירושלים"  מבטיח: "ייערכו אירועים במיליונים לחרדים"

ארקדי  מהאופוזיציה  המועצה  חברי 
בישיבת  שהתנגדו  ברדא  ויוסי  פומרנץ 
העירייה האחרונה למתן פטור מארנונה על 
בצאתו  העיר  ראש  עם  התעמתו  פרגולות, 

מישיבת המועצה.
לאחר  ניגש  בוחבוט  שלמה  העיר  ראש 
וטען  תרשיחא  מעלות  למשטרת  האירוע 
פיזית  אותו  לתקוף  ניסו  ואנשיו  ארקדי  כי 
המשטרה  בפרהסיה.  עלבונות  בו  והטיחו 
למתן  במקום  מהנוכחים  כמה  הזמינה  כבר 

עדות על אופי האירוע ועל שהתרחש בו.
ברדא ופומרנץ טענו כי התקיימה מחאה 
של  ההחלטה  נגד  תושבים  של  לגיטימית 
הגבוה,  המעמד  עם  רק  להיטיב  העירייה 
פרגולות.  על  ארנונה  לפטור  בהחלטה 
כתב  בפני  העידו  במקום  שנכחו  תושבים 
בין  לחצוץ  נאלצו  הם  כי  עיתונות'  'קו 
העיר  לראש  פומרנץ  ארקדי  המועצה  חבר 

שכמעט והותקף על ידו.

ליצמן הבטיח לאבוטבול וחטף: 
"מפזר הצהרות בלי לשתף"

בית  בעיר  לנשב  החלו  בחירות  רוחות 
שמש כבר יום לאחר ניצחונו השני של ראש 
העיר משה אבוטבול ב-2013. רבים רואים 
את עצמם כובשים את כס הראשות מבחוץ 
ראשי  אלו  היו  השבוע,  פנימה.  מבית  וגם 
לפזר  והחלו  לעיר  התורה' שהגיעו  'יהדות 

אמירות קדם בחירות.
דיבר  בעיר,  שביקר  ליצמן  יעקב  השר 
בכנס פנימי על מצב הבריאות בעיר והסיכוי 
כי יוקם בה בית חולים, דבר אשר לא נראה 
ישים בשלב זה. במהלך דבריו הרעיף ליצמן 
שבחים על ראש העיר משה אבוטבול וציין 

כי "ראש העיר הוא הבייבי שלי".
בכנס נוסף שנערך בחנוכת הבית לשטיבל 
"נר אליעזר" של גור, פתח ליצמן בשבחים 
על ראש העירייה משה אבוטבול, לא לפני 

שהצהיר: "אבוטבול הוא ראש העיר הבא, 
גם לקדנציה הבאה".

לעומת זאת, ב'דגל התורה', שם מכוונים 
לא  העיר,  לראשות  מועמד  לשלוח  כרגע 
תמיכה  על  בהצהרות  לצאת  ממהרים 
ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר  אמנם  באבוטבול. 
את  לחנוך  לעיר  השבוע  הגיע  גפני  משה 
ובנאומו  החדשים  המיסוי  רשות  משרדי 
"אבוטבול  כי  וציין  העיר  לראש  החמיא 
הוא ראש עיר טוב", אך גפני נמנע מלהעניק 
סגן  גם  נכח  במקום  לעתיד.  התחייבויות 
שנחשב  מי  גרינברג,  שמוליק  העיר  ראש 
התורה',  'דגל  צמרת  על  המועדף  למועמד 

במידה ויבחרו שם לרוץ לראשות העיר.
שמש  בבית  ישראל'  ב'אגודת  בכירים 
לא  לדבריהם,  עיתונות',  'קו  עם  שוחחו 

נאמרה המילה האחרונה במאבק על ראשות 
לפזר  לעצמו  מרשה  ליצמן  "כיצד  העיר. 
הצהרות בשלב כה מוקדם? אין לו שותפים 
ויורה  יחיד  כסיעת  מתנהל  ליצמן  לדרך? 
וטוענים:  מאשימים,  הם  הנגמ"ש",  בתוך 
"יש סיעה עם כמה קודקודים, כל החלטה 

חייבת להיות משותפת".
מכריז  הנוכחית  הקדנציה  במהלך 
אבוטבול שוב ושוב כי הוא "ראש העירייה 
שבוע  מידי  כמעט  זאת,  עם  כולם".  של 
עולה בית שמש לכותרות בהקשרים שאינם 
חרדים  בין  סכסוכים  בעקבות  מחמיאים, 
לחילונים, ונראה כי גם הפעם צפוי קרב בין 
החרדי  המועמד  של  סיכוייו  כאשר  מגזרי, 
הציבור  של  האחדות  במידת  תלויים  יהיו 

החרדי בעיר.

שר הבריאות שביקר בעיר המפולגת הודיע כי אבוטבול יכהן כראש העיר גם 
בקדנציה הבאה וספג מתקפה בתוך 'אגודה': "הוא מתנהל כסיעת יחיד ויורה בתוך 

הנגמ"ש"  וגם: ב'דגל' שוקלים את צעדיהם
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זאבי סגל

צעקות וחילופי דברים קשים נשמעו בין שרי הממשלה במהלך 
ישיבת ראשי סיעות הקואליציה -  שכונסה ביום שישי האחרון 
בלשכת ראש הממשלה – ולקראת סיומה התפוצצה, שעה שראש 
בדקות  שתצא  לתקשורת'  'הודעה  לנסח  ביקש  כבר  הממשלה 
שלאחר מכן. כינוס הישיבה התבצע מאחר שביום ראשון שלאחר 
מכן לא התקיימה ישיבת הממשלה כמדי שבוע, בשל נסיעתו של 

ראש הממשלה לחו"ל.
בפגישה השתתפו דרעי וגפני, שר הבריאות יעקב ליצמן נעדר 
בנושא  המשפט  בבית  שנערך  בדיון  להשתתף  שנאלץ  מאחר 
פרצה,  הישיבה  לפיצוץ  שהובילה  הסערה  ב'הדסה'.  הגישור 
לאחר שהנציגים החרדים הבינו כי הם עומדים בדד בפני חזית 
אחידה של כלל השותפים הקואליציוניים המצדדים בפשרה עם 
הרפורמים, חזית הכוללת אף את השר בנט שנחשב עד לפרוץ 

המשבר כמי שמתואם עם הסיעות החרדיות.
'חוק  של  קידומו  כי  ראש הממשלה,  הציע  הישיבה  בתחילת 

הגיור' יידחה בחצי שנה, אלא שהנציגים החרדים ביקשו להזכיר 
כי בימים אלו עומדת בפני הכרעת בג"ץ עתירה שהגישה התנועה 
הרפורמית, וכי בפרק הזמן שיחלוף, צפוי בג"ץ לתת את פסיקתו 
בעניין, כך שההחלטה לדחות את קידום 'חוק הגיור' בחצי שנה 
ולמעשה מעניקה הסכמה שבשתיקה  לדעת  מגחיכה את עצמה 

של הנציגים החרדיים ל'חוק הגיור'.
דרעי הציע את הסכמת הסיעות החרדיות לעניין ובתנאי שבאם 
הרי  הרפורמית,  התנועה  אנשי  לעתירת  להיענות  יחליט  בג"ץ 
בג"ץ". אלא שכאן קמו  עוקף  'חוק  שהממשלה תחוקק במיידי 
בנט וכחלון והבהירו, כי יתנגדו בכל תוקף לחקיקה שכזאת, או אז 
הטיח דרעי בזעם, "אתם פועלים פה נגד ההסכם הקואליציוני". 
לפי הדיווחים, בנט קרא לעברו של ביבי: "ככה לא מתנהלים. אי 
אפשר לקבל החלטות ופתאום לשנות. גם בכותל, לא רק בגיור". 

מכאן ועד לפיצוץ הישיבה הייתה הדרך קצרה.
במהלך  כי  עולה,  הישיבות  חדר  מתוך  שדלפו  מדיווחים 
מהיום  הזויים.  חוקים  מביאים  "אתם  וזעם,  גפני  התפרץ  הדיון 
אחד  התבטא  הישיבה,  במהלך  שלכם".  חוק  באף  נתמוך  לא 

מהלכים.  על  אותנו  יברך  ששרנסקי  צריכים  "אנחנו  מהשרים, 
צריך את הרפורמים רגועים ולא כועסים", בתגובה קרא לעברו 
דרעי, "אני לא מוכן להיות חלק מהמשחק הזה. הרפורמים אינם 
צד בסיפור הזה. אינני מוכן לשום פשרות איתם". או אז קם דרעי 
ועזב בחמת זעם את החדר, שרים שהשתתפו בישיבה, כמו גם 
לחזור  לו  וקראו  הרוחות  את  להרגיע  ביקשו  הממשלה,  ראש 
פשרה  כל  על  לשמוע  וסירב  בזעם  המקום  את  עזב  אלא שהוא 

עם הרפורמים.
הודעה  ניסוח  על  נתניהו  הורה  הפיצוץ,  לפני  דקות  כי  יצוין, 
משותפת לממשלה וליהדות התפוצות שתבשר על הקפאת חוק 
החוק  לדחיית  עקרונית  הסכימו  שהחרדים  לאחר  זאת  הגיור. 
היא  בג"ץ',  'עוקף  חוק  לחקיקת  שהדרישה  אלא  שנה,  בחצי 

שהביאה לפיצוץ. 
כי "החוסן הלאומי  בתגובה לסערה, הגיב שר האוצר כחלון 
בין  הקשר  באחדותו.  נמצא  ישראל  עם  של  האמיתי  והביטחון 
העם היושב בציון לבין אחיו בגולה הוא קשר אמיץ וחזק ועלינו 

לשמור עליו מכל משמר".

חוק הגיור: דרעי וגפני סירבו לפשרה ונטשו בזעם
הסיעות  ראשי  ישיבת 
ביום  נתניהו  שכינס 
שישי האחרון, הסתיימה 
בנטישת החרדים, לאחר 
מתוכננות  כי  שהבינו 
הרפורמים  עם  פשרות 
אירע  ה'פיצוץ'   

התנגדו  ובנט  כשכחלון 
אם  בג"צ'  עוקף  ל'חוק 

האחרון יתערב

לכבוד: ישראל ישראלי

לקוחות נכבדים,
בשל עיצומים בהם נוקטים עובדי חברת החשמל באישור בית הדין לעבודה, לא מופקים ולא נשלחים אליכם חשבונות 

החשמל עבור חודשים מאי - יוני.
חשבונות אלה ישלחו אליכם בתום העיצומים, כך שעלול להיווצר מצב שבו הם יהיו צמודים לחשבונות יולי - אוגוסט.
אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם שמדובר בחודשי הקיץ בהם צריכת החשמל מוגברת, והחשבונות צפויים להיות 

גבוהים מהממוצע.
אנו מתנצלים על חוסר הנוחות.  

חברת החשמל 



במעמד מכובד נחנך המרכז הרפואי 
בקרית  בריאות  שירותי  מכבי  של 
ראש  בהשתתפות  ברק,  בני  ויז'ניץ 
מנחם  רבי  הגאון  ויז'ניץ  ישיבת 
ארנסטר שליט"א, דומ"ץ קרית ויז'ניץ 
הרה"ג רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א, 
בנו של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א 
שליט"א,  הגר  מרדכי  יעקב  הרה"ג 
הבריאות  שר  ויז'ניץ,  קהילת  ראשי 
הרב יעקב ליצמן, יו"ר ועדת הכספים 
חה"כ הרב משה גפני, מנכ"ל מכבי מר 
יעקב אשר, ראש  הרב  סער, חה"כ  רן 
ראה"ע  סגני  זייברט  חנוך  הרב  העיר 
הרב  אייזנברג,  מנדל  מנחם  הרב 
אברהם רובינשטין, הרב מנחם שפירא, 
ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש, 
חברי מועצת העיר, חבר הנהלת מכבי 
הרב שמחה שטיצברג, יו"ר עזר מציון 
הרב חנניה צ'ולק, יועץ רפואי "רפואה 
וחיים" הרב יצחק שטרן, ראש המחוז 
שירות  אגף  ראש  חסיד,  דבורה  הגב' 
מנהל  כהן,  טוני  הגב'  במכבי  ושיווק 
עובדיה,  אליהו  מר  ברק  בני  מרחב 
מנהל השיווק למגזר החרדי הרב משה 
שלזינגר ומנהל המרכז הרפואי החדש 
ברוך  הרב  ברק  בבני  הרופאים  ובתי 

שטרן, עסקני רפואה ואישי ציבור.

בלב  התקיים  ומרומם  מכובד  מעמד 
פתיחת  עם  ברק  בבני  ויז'ניץ  שכונת 
המרכז הרפואי החדש של 'מכבי שירותי 
 - ברק  בבני  ויז'ניץ  קרית  בריאות'. 
שכונה שרוב תושביה הינם חברי מכבי, 
לקראת  מכבי  בצבעי  השבוע  נצבעה 
החדש  הרפואי  המרכז  פתיחת  חגיגת 
אליעזר.  דמשק  ברחוב  השכונה  בלב 
רבים  משאבים  הושקעו  החדש  במרכז 
על מנת להעמיד אותו לרשות החברים 
מכבי.  ביותר של  הגבוהים  בסטנדרטים 
לחנוך את  זכו תושבי השכונה  והשבוע 

המרכז במעמד מכובד ורב רושם.

קביעת מזוזות ומעמד לחיים

האירוע המיוחד החל עם קביעת המזוזות 
ע"י ראש ישיבת ויז'ניץ הגאון רבי מנחם 
ארנסטר שליט"א, הרה"ג רבי יעקב מאיר 
שטרן שליט"א דומ"ץ קרית ויז'ניץ, הרה"ג 
מרן  של  בנו  שליט"א  הגר  מרדכי  יעקב 
ושר הבריאות  מויז'ניץ שליט"א,  אדמו"ר 

הרב יעקב ליצמן. 

מעמד  התקיים  המזוזה  קביעת  לאחר 
הרבים,  הנוכחים  בהשתתפות  לחיים 
מנכ"ל מכבי מר רן סער סיפר על פעילות 
אף  על  בפרט,  ברק  ובבני  בכלל  מכבי 
ממשיכה  היא  ברק  בבני  חזקה  שמכבי 

כי  הוסיף  עוד  השירותים.  את  לפתח 
שיפרה  הציבה  שמכבי  הגבוהה  הרמה 
הקופות,  הרפואה של שאר  שירותי  את 
מהתחרות  שנהנים  אלו  הם  והתושבים 

המבורכת בין הקופות.

הגרי"מ שטרן שליט"א ציין לשבח את 
התנהלותה של הנהלת מכבי כאשר בכל 
עמו  קיימה  החדש  המרכז  בניית  שלבי 
לכללי  ונצמדה  הלכתיות  התייעצויות 
ההלכה. הרב שליט"א ציטט את הפסוק 
אשים  לא  במצרים  המחלה ששמתי  כל 
עליך והרחיב בדברי תורה בשם ה'חתם 
הצלחה  ברכת  איחל  הרב  זי"ע,  סופר' 
למנכ"ל מר רן סער ולמנהל המרכז הרב 
ורק  במקום  ברכה  שיראו  שטרן  ברוך 

לשמחות.

ארנסטר  הגר"מ  ויז'ניץ  ישיבת  ראש 
שעם  לדעת  חשוב  כי  הוסיף  שליט"א 
למען  עושים  שאנחנו  ההשתדלות  כל 
הרפואה צריך הרבה סייעתא דשמיא כפי 
בעניין  בפרשתנו  השבוע  רואים  שאנו 
נחש הנחושת שם מוזכר כי עם ישראל 
התבקשו להסתכל כלפי שמים על מנת 

לשוב אל בורא העולם וכך נתרפאו.

הנוכחים התרשמו מההשקעה העצומה 
בכל פרט במרכז הרפואי החדש, וברכו 
את הנהלת מכבי ואת תושבי האזור שלא 
רפואה  לשירותי  להגיע  חלילה  יצטרכו 

אלא לשמחות. 

מעמד הפתיחה

המשתתפים  עברו  האירוע  בהמשך 
את  הפתיחה.  למעמד  סמוך  לאולם 
הרב  מכבי  הנהלת  חבר  פתח  המעמד 
את  בדבריו  שביטא  שטיצברג  שמחה 
בקרית  הרפואי  המרכז  פתיחת  חשיבות 
מכבי  של  לאסטרטגיה  כהמשך  ויז'ניץ 
שלה  המיוחדים  השירותים  את  להנגיש 
לכל חבר וחבר. הרב שטיצברג ציין כי 

מי שינהל את המרכז הרפואי הרב ברוך 
קהילה  קשרי  כמתאם  התחיל  שטרן 
ועלה והתקדם כמנהל הראשון של מרכז 

רפואי במכבי במחוז המרכז.

את המעמד הנחה מנהל המרכז הרפואי 
ויז'ניץ במכבי הרב ברוך  ונציג קהילת 
הסניף  פתיחת  כי  בדבריו  שטרן שציין 
מהווה נדבך נוסף לפריסה הרחבה של 
מרפאות מכבי בבני ברק, כדי להנגיש 
את שירותי הרפואה לכלל תושבי העיר. 
הגב'  המחוז  ראש  את  שיבח  בדבריו 

שטרן  הרב  המהלך.  הובלת  על  חסיד 
דיבר על הקשר החזק, ארוך השנים בין 
מכבי למגזר החרדי, וציין כי הוא נכנס 
לשרת  ובאחריות  ראש  בכובד  לתפקיד 
השירותים  מירב  עם  האזור,  תושבי  את 

שמכבי מציעה לחבריה.

רן  מר  בריאות,  שירותי  מכבי  מנכ"ל 
הרבה  התרגשותו  את  הסתיר  לא  סער 
מפתיחת המרכז הרפואי בשכונת ויז'ניץ, 
בדבריו ציין כי ציפה לכך תשע שנים. מר 
סער הודה לשר הבריאות הרב ליצמן על 
השתתפותו באירוע ועל תמיכתו ועמידתו 
לכל  הודה  כן  מכבי,  לימין  התמידית 
מר  הרבים.  והמשתתפים  הציבור  אישי 
כי מעבר לרמת המקצועיות  הוסיף  סער 
רופאי  מצטיינים  בהם  ביותר  הגבוהה 
מכבי, נדרשת מרופאי מכבי ומכלל נותני 
יחס  ובראשונה  בראש  במכבי  השירות 
חם וחמלה כלפי החברים, מכבי מובילה 
הזו נמשיך  ובדרך  תודעת שירות גבוהה 
לכלל  ביותר  הטוב  השירות  את  להעניק 
ראש  את  שיבח  סער  מר  מכבי.  חברי 
המחוז הגב' חסיד על ההשקעה התמידית 
בשירות האישי לחברים והתוצאות נראות 
בשטח. בדבריו הביע את הערכתו הרבה 
לקהילת ויז'ניץ ולנציגה במכבי הרב ברוך 
בתפקידו  רבה  הצלחה  לו  ואיחל  שטרן 

החדש – ישן.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בירך את 
רואה  הוא  כי  וציין  הרבים,  המשתתפים 
חשיבות מיוחדת בפתיחת המרכז הרפואי 
ויז'ניץ, הנותנת ביטוי לחיבור  בלב קרית 
האזור  ותושבי  ויז'ניץ  קהילת  של  החזק 
על  להנהלת מכבי  הודה  עם מכבי. השר 
וכי  התושבים  למען  המסורה  פעילותם 
רישומה ניכר בכל רחבי הארץ, השר הוסיף 
כי מכבי הינה קופה איכותית ומקצועית, 
אם כיום נתח השוק של מכבי בבני ברק 
כי  בטוח  הוא  מתמדת,  בעלייה  נמצא 
תמשך  מכבי  החדש  המרכז  פתיחת  עם 

ותתפתח לטובת החברים ובריאותם.

משה  הרב  חה"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
אני  המקום  בדבריו שכתושב  ציין  גפני 
קהילת  אנשי  את  לשבח  לציין  חייב 
ויז'ניץ הידועים באהבת ישראל הקיימת 
בה, והחיבור של קהילת ויז'ניץ עם קופה 
בריאות  שירותי  מכבי  כמו  איכותית 
הדוגלת בחמלה ודאגה אמיתית לחברים, 

הינו חיבור נכון ומתבקש.

חה"כ הרב יעקב אשר בירך את הנהלת 
כתושב  כי  וציין  הפתיחה  על  מכבי 
הרפואה  משירותי  שנהנה  וכאחד  העיר 
וכאחד  מכבי,  של  ביותר  האיכותיים 
שמלווה את הנהלת מכבי. לא נשאר לו 
הנכון  המהלך  על  אותם  להעריך  אלא 
העיר  כראש  בתקופתו  עוד  שהתחיל 

ומאחל הצלחה רבה למקום החדש

כי  ציין  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
מזה  מכבי  את  מקרוב  שמכיר  כאחד 
עשרות שנים הוא נפעם כל פעם מחדש 
ומפתיחת  ברק  בבני  מכבי  מפעילות 
לא  מכבי  הנהלת  כאשר  נוסף,  מרכז 
חוסכת מאומה ופועלת בשיתוף מלא עם 
העירייה להנגשת השירותים למען חברי 
תושבי  כי  ציין  העיר  ראש  בעיר,  מכבי 
ויעיל  מושלם  לשירות  זוכים  אכן  העיר 

מהרופאים הטובים ביותר בארץ. והוסיף 
כי הוא יכול לשתף את הציבור שמכבי 
עבור  ייחודי  מהלך  לקראת  עומדת 

בריאותם של תושבי בני ברק.

שירותי  במכבי  ברק  בני  מרחב  מנהל 
שדיבר  עובדיה,  אלי  מר  בריאות, 
בשליחותה של ראש המחוז הגב' דבורה 
חסיד אמר כי "כקופה מובילה בתחומה, 
ברפואת  המובילים  להיות  לנו  חשוב 
מרכז  לפתוח  החלטנו  ולכן  הקהילה, 
האזור.  תושבי  את  שישרת  נוסף  רפואי 
הרפואי  המרכז  את  לחנוך  שמחים  אנו 
החדש שיעניק מגוון שירותים רפואיים 
מתקדמים לחברי מכבי בשכונות ויז'ניץ, 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  פועלים  אנו 
יחד  כי  מאמינים  ואנו  הקהילה  רבני 
הסביבה  תושבי  את  לשרת  נוכל  איתם 

עם שירותי הרפואה הטובים ביותר".

הברוכה  פעילותה  את  ציינו  הדוברים 
של  בראשותה  המחוז  הנהלת  של 
פועלת  אשר  חסיד,  דבורה  הגב' 
השירותים  ולהנגשת  להרחבה  רבות 
להתאמת  ובמיוחד  מכבי  חברי  לכלל 

השירותים לקהילה החרדית.

מהפכת בריאות בקרית ויז'ניץ ב"ב 

נחנך המרכז הרפואי של מכבי שירותי 
בריאות בקרית ויז'ניץ בני ברק

דומ"ץ קרית ויז'ניץ הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א: בכל שלבי הקמת המרכז החדש קיימה 
הנהלת מכבי התייעצויות הלכתיות ונצמדה לכללי ההלכה תוך התאמה מושלמת לאורח חיי הקהילה.

ההחלטה על הרחבת השירותים ופתיחת מרכז רפואי לרווחת תושבי 
הקריה והסביבה, חברי מכבי, נעשתה במסגרת שיפור השירות המתמיד 
בעיר, ובהתחשב בנתון שרוב  חברי קהילת ויז'ניץ נמנים על חברי מכבי. 
עקיבא  ברבי  הגדול  למרכז  מתווסף  בויז'ניץ  הרפואי  המרכז  פתיחת 
העיר.  ברחבי  הפזורים  הרופאים  ובתי  הרפואיים  המרכזים  ולשאר 
במסגרת השירות האישי הניתן לחברי מכבי, אנו מרחיבים בהתמדה את 
היקף השירותים בעיר וממשיכים עם שיתופי הפעולה לרווחת תושבי 
העיר. אנו עושים הכל על מנת שהמרכז הרפואי החדש בקרית ויז'ניץ 
כן,  כמו  הקרובה.  בסביבה  מכבי  לחברי  השירותים  מיטב  את  יעניק 
ולהתאים  נוספים. נמשיך להנגיש  רופאים מקצועיים  צפויים להצטרף 
את השירותים שלנו לטובת כלל החברים, תוך הרחבת מגוון השירותים 

ושיפור הקשר עם הרבנים והקהילה.
במרכז החדש עומד צוות מקצועי ומסור בראשותו של מנהל המרכז 
והנהלת  עובדיה  אלי  מר  המרחב  מנהל  יחד  שטרן  ברוך  הרב  החדש 
המרחב שיהיו קשובים לצרכי תושבי האזור ויעניקו מענה מושלם בכל 

הקשור לרפואה ובריאות.

ראש מחוז המרכז במכבי, הגב' 
דבורה חסיד: אנו מרחיבים את 

היקף השירותים בבני ברק

ראש ישיבת ויז'ניץ הגר"מ ארנסטר שליט"א, דומ"ץ קרית ויז'ניץ הגרי"מ שטרן שליט"א, הגי"מ הגר 
שליט"א בנו של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, עם מנכ"ל מכבי מר רן סער במעמד הלחיים בקביעת 

המזוזות, ניראים גם ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש ראשי קהילת ויז'ניץ הרב צבי כץ והרב 
בנציון שטנגר, חבר הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג, יועץ הרפואי הרב יצחק שטרן, מנהל השיווק 

למגזר החרדי הרב משה שלזינגר.

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, יו"ר ועדת הכספים הרב משה גפני, חה"כ הרב יעקב אשר, ראש 
עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט, חבר הנהלת מכבי הרב שמחה שטיצברג, מנהל מרחב בני ברק 

במכבי מר אליהו עובדיה, מנהל מרכזים רפואיים בבני ברק הרב ברוך שטרן, נואמים במעמד הפתיחה

מנכ"ל מכבי מר רן סער נואם במעמד
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לאחר שבנט סירב לדרישת נתניהו לוטו על 'חוק ירושלים', רה"מ הטיל וטו על 
ההצבעה  בבית היהודי זעמו: "את ירושלים מאחדים במעשים, לא בנאומים". 
הליכוד: "לא ניגרר לגנון של בנט ושקד"  בשבוע הבא: נוסח מחודש לחוק

נתניהו הטיל וטו ובבית 
היהודי זעמו

שמואל בן צבי 

עימות התרחש השבוע בוועדת השרים לענייני חקיקה, בין שר 
החינוך ויו"ר הבית היהודי נפתלי בנט לבין לשכת רה"מ, בנושא 
ניתן לוותר על  יהיה  ירושלים של בנט, שקובעת כי  הצעת חוק 
הצעה  כנסת,  חברי   80 של  מיוחס  ברוב  רק  בירושלים  קרקעות 

שעלולה להקשות על כל תהליך מדיני עתידי. 
בדיון בוועדה טענו אנשי לשכת נתניהו כי ניתן לתמוך בהצעה 
רק אם לרה"מ תהיה זכות וטו לגבי ההתקדמות החוק, אך השר 
בנט התנגד ודרש שהחוק יעבור במתכונתו הנוכחית. בעקבות כך 

הטיל ראש הממשלה וטו על ההצבעה והחוק נבלם לעת עתה.
בהצעת החוק נקבע כי סמכות על תחומי ירושלים לא תעובר 
לגורם מדיני או שלטוני זר אלא ברוב של 80 חברי כנסת, בדברי 
ההסבר להצעת החוק נכתב כי "ירושלים היא עיר בעלת מעמד 
מיוחד ומשמעות היסטורית לעם היהודי ובירתו הנצחית, כשיש 
שבבסיס  אלה  יסוד  מוסכמות  על  לערער  המבקשים  סימנים 
פגיעה  כל  שימנע  מעשה  לעשות  הכנסת  על  הלאומי,  קיומנו 

בבירת ישראל".
עוד נכתב כי "לתיקון חוק זה גם תכלית ביטחונית שהרי נסיגת 
צה"ל מלבנון ותכנית ההינתקות מרצועת עזה הוכיחו כי למקום 
שממנו ישראל נסוגה נכנסים גורמי טרור שמאיימים על ביטחונם 
של תושבי ישראל. אפשרות כזאת יש למנוע בעיר שחוברה לה 
של  אחדותה  את  לבצר  הוא  לחוק  התיקון  של  מטרתו  יחדיו. 

ירושלים, להבטיח את עתידה ולשמור על ביטחון תושביה".
גם חברי הכנסת, מנחם אליעזר מוזס  על הצעת החוק חתמו 
מיהדות התורה. יעקב מרגי, מיכאל מלכיאלי, יגאל גואטה ויואב 
מרדכי  סמוטריץ',  בצלאל  מועלם-רפאלי,  שולי  מש"ס.  צור  בן 

אברהם  אמסלם,  דוד  היהודי.  מהבית  סלומינסקי  וניסן  יוגב 
נגוסה, מכלוף מיקי זוהר, נאוה בוקר, נורית קורן, אורן אסף חזן, 
יהודה גליק ואמיר אוחנה מהליכוד. רועי פולקמן, מירב בן ארי, 
אכרם חסון, טלי פלוסקוב, יפעת שאשא ביטון, מכולנו. ורוברט 

אילטוב מישראל ביתנו.
בסיעת הבית היהודי הגיבו להטלת הוטו של נתניהו ואמרו כי 
"את ירושלים מאחדים במעשים, לא בנאומים. צר לנו ששיקולים 
פוליטיים צרים גוברים על מניעת חלוקת ירושלים. אנחנו נמשיך 
להילחם על העברת החוק הזה, ונעשה כל מאמץ לקדם את החוק 

בימים הקרובים״.
נפתלי בנט בעניין  מפלגת הליכוד הגיבה להודעתו של השר 
ירושלים"  "חוק  על  לחקיקה  השרים  בוועדת  ההצבעה  דחיית 
ומסרה כי "גם לגניבת קרדיט יש כללים". על פי תגובת המפלגה 
"אי אפשר להגיש הצעת חוק בעניין ירושלים, מבלי לשתף פעולה 
"עסקני  כי  נמסר  עוד  אלקין".  זאב  ירושלים  לענייני  השר  עם 
הבית היהודי יודעים היטב שראש הממשלה נתניהו תומך בחוק" 
וכי "הם גם יודעים שעל פי ההסכמים הקואליציוניים הצעת חוק 

יסוד מחייבת את הסכמת כל השותפות לקואליציה". 
להסכמות  להגיע  "במקום  כי  עוד  נמסר  המפלגה  בתגובת 
בפוליטיקה  לעסוק  מעדיפים  היהודי  בבית  פעולה,  בשיתוף 
קטנה" וכי "הליכוד מחויב לכך שירושלים תמיד תישאר מאוחדת 
תחת ריבונות ישראל, ולכן לא ניגרר לגנון של בנט ושקד, אלא 

נקדם הצעת חוק יחד עם כל השותפות לקואליציה".
עם זאת, לאחר חילופי המהלומות ומאוחר יותר השבוע, בנט 
להגיע  מנת  על  יחדיו  יעבדו  הקרוב  בשבוע  כי  סיכמו  ואלקין 
ולעלותו  בנט,  מקדם  אותו   – ירושלים'  ב'חוק  מוסכם  לנוסח 
להצבעה בוועדת שרים לענייני חקיקה כבר ביום ראשון הקרוב.

זאבי סגל          

יושב ראש 'הבית היהודי' השר נפתלי בנט אישר השבוע 
לראשונה בקולו את הדיווחים על כוונתו לחולל רפורמות 
ברשימת 'הבית היהודי' לקראת הכנסת הבאה, כשבמקביל 

יבקש להודיע על היפרדות מסיעת 'תקומה'.
'בבית  השורות  את  לרענן  הזמן  הגיע  בנט,  לדברי 
אליבא  הרחב.  בציבור  חדשים  לקהלים  ולפנות  היהודי' 
דבנט, מודל שקד הוכיח את עצמו ושילובם במפלגה של 
עוד שלושה או ארבעה אישים חילונים יזניק את הרשימה 
הבהיר  ב'  לרשת  בראיון  מנדטים.  של  ספרתי  דו  למספר 
בנט, "אין יותר הסדר שריון עם תקומה, אם ירצו, שיואילו 
נא להתמודד בפריימריז במסגרת רשימת 'הבית היהודי'".

האוכלוסייה  כלל  של  וראוי  נכון  בייצוג  כי  סבור  בנט 
יעד  קהלי  לעצמה  לבנות  בנקל  תוכל  המפלגה  בישראל, 
שיש  וערבים  בדואים  "אפילו  חדשים,  מצביעים  של 
בתוכם לא מעט ציונים". שר החינוך נשאל על סערת 'חוק 
ירושלים' ואמר כי "מדובר בחוק שכבר שוכב על המדף 

זה זמן רב כך שאיני מבין על מה המהומה".

הבית היהודי 
והאיחוד הלאומי 

כבר לא
מאשר  היהודי'  'הבית  ראש  יושב 
כוונתו  על  השמועות  את  לראשונה 
הבאות  הבחירות  לקראת  להיפרד 
השר  בראשות  'תקומה'  מרשימת 
אורי אריאל  "אם הם רוצים שריון 

שיתמודדו בפריימריז"
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אתם מוזמנים לחופשה בלתי נשכחת, עם מגוון תוכניות, הופעות,הרצאות ואטרקציות שרק חלמתם עליהם...
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חופשה כזו עוד לא היתה!
נופש בין הזמנים עם מרגליות י"ד-כ"ה באב, 6-17.8.17

ניתן להזמין 2-3-4 לילות
mtravel.co.il mtravel.co.ilלפרטים והזמנות: 02-6665555

ממלכת
הילדים

מועדון ילדים פעיל עם מדריכות
מנוסות למשך כל שעות היום!

מתחם מתנפחים, טרמפולינות וג'ימבורי

ענק הזמר החסידי מארה"ב

המופע המרכזי של הקיץ!

בליווי
תזמורת המנגנים

מקהלת
בעלי המנגנים

בניצוחו של המאסטרו 
מוישי רוט

מלון 'קרלטון' נהריה

מלון 'באלי' טבריה

הקרקס הברזילאי 
מופע פעלולים מרתק

הצגה בכיכובם של
עופר הלוי

ואביתר לזר
מופע טלפתיה עם

ניר חיימוביץ
מופע אקרובטיקה 

ופעלולי אש
בלעדי במרגליות!
קרקס החיות

מופע מרהיב לכל המשפחה

מופע אילוזיות וקסמים 
עם הקוסם הבינלאומי

שימי אילוזיני

טובים השניים, מופע סטנד-אפ 
ושירה עם צמד השדרנים

אלעד כהן ויהודה שוקרון

מלון 'קרלטון נהריה' סמוך
למרכזי הקניות, לטיילת וחוף הים.

בואו ליהנות מסוויטות, חדרים מפוארים, 
ארוחות גורמה משובחות,ספא חדיש, 
בריכה חצי אולימפית, סאונה וג'קוזי.

המלון משקיף על הנוף המרהיב
של הכנרת והרי הגולן. במלון תהנו  

מסוויטות, חדרי משפחה מפוארים, בריכה 
חיצונית חצי אולימפית, בריכת ג'קוזי 

פנימית, סאונה רטובה ויבשה וחדר כושר.

מרדכי בן דוד
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מאוחדת ממשיכה לחולל מהפכה 
בשירותי הבריאות בבני ברק

המכון המרווח והחדשני יעניק את שירותי התפתחות הילד תחת קורת גג אחת ובהם אבחון ובדיקת רופא התפתחותי 
זאב  מאוחדת  מנכ"ל  וסגניו,  זייברט  חנוך  הרב  ב"ב  ר"ע  קובלסקי,  הגרח"ד  בהשתתפותם  כיבדו  המעמד  את   
וורמברנד ונציגיה הגרח"ד קובלסקי: "התפתחות הילד הינו שירות חשוב מאד לתושבי העיר". ר"ע ב"ב הרב 
  "זייברט: "מדובר בבשורה גדולה לתושבי בני ברק. מאוחדת התפתחה בצורה מרשימה בתקופה האחרונה בעיר

מנכ"ל מאוחדת זאב וורמברנד: "אנו מובילים מהפכה בעיר"

מאת: הילה פאלח

במתחם  הילד  להתפתחות  מכון  נחנך  ומרשים  מיוחד  במעמד 
של מאוחדת ליד מרפאת מאוחדת מרום שיר בבני ברק. 

הילד  התפתחות  שירותי  את  יעניק  והחדשני  המרווח  המכון 
התפתחותי.  רופא  ובדיקת  אבחון  ובהם  אחת  גג  קורת  תחת 
הילד:  התפתחות  של  הפרא-רפואיים  טיפוליים  יינתנו  במכון 
פיזיותרפיה,  בעיסוק,  ריפוי  ובאידיש,  בעברית  תקשורת  קלינאי 
יינתנו טיפולים פרטניים,  סוציאלית. במכון  ועובדת  פסיכולוגית 

הדרכות הורים וסדנאות התפתחותיות. 
רופא  הכוללת:  פגים  מרפאת  של  מיוחד  שירות  יינתן  בנוסף 

מומחה פגים, עובדת סוציאלית ופיזיותרפיסטית.
המכון ייתן מענה ללקוחות מאוחדת בבני ברק בצורה מקצועית, 

תוך מתן יחס אישי ושירות מיוחד ובזמינות תורים גבוהה.
באירוע השתתפו בין היתר: הגרח"ד קובלסקי ראש בית המדרש 
מאורות הדף היומי, ר"ע ב"ב הרב חנוך זייברט, מנכ"ל מאוחדת 
וורמברנד, מ"מ ר"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין, סגן  מר זאב 
ראש עיריית ב"ב הרב מנחם שפירא, חבר המועצה ומחזיק תיק 
הבריאות הרב פרץ אברומוביץ, יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק, 
היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי, הרב יצחק לוין מנכ"ל אחיה, 
הרב יוסף מרגלית יו"ר ארגון רפואה שלימה, מר אלישע הוסמן 
מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב  במאוחדת,  מרכז  מחוז  מנהל 

תחום  מנהל  מורל  דוד  ד"ר  במחוז,  החרדי  המגזר  ומנהל  מרכז 
תיאום  אחראי  שוורץ  דוד  ר'  מאוחדת,  מנכ"ל  ויועץ  פרוייקטים 
במחוז  מאוחדת  של  הרופאים  בכירי  במאוחדת,  ארצי  מגזרים 

ונציגי ומנהלי קשרי קהילה של מאוחדת בבני ברק. 
את האירוע הנחה הרב משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז, מנהל 
את  הזכיר  כהן  במחוז.  החרדי  המגזר  ומנהל  במאוחדת  תפעול 
ההתפתחות המבורכת של מאוחדת בבני ברק הכוללת בין היתר 
את  ובעיקר  חדשניים,  רפואה  שירותי  ומגוון  מרפאות  פתיחת 

המהפכה של מאוחדת בשנתיים האחרונות ברחבי העיר. 
במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  הוסמן  אלישע  נשא  ברכה  דברי 
הניתנים  הרפואיים  השירותים  כלל  את  מפורטת  בצורה  שפירט 
עם  הפעולה  שיתופי  את  לשבח  וציין  מאוחדת  ע"י  ברק  בבני 
עזר  הישועה,  מעיני  החולים  בית  ובהם  בעיר  הרפואה  ארגוני 
מציון, אחיה ושאר ארגוני הרפואה. הוסמן הודה בנאומו לעשרות 

הרופאים החדשים שהצטרפו לאחרונה למאוחדת בבני ברק. 
מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד נשא דברים בהם אמר בין 
היתר "הובלנו בשנה האחרונה מהפכה גדולה בבני ברק. הוספנו 
מעל 30 רופאים בכירים בכל תחומים ואנחנו ממשיכים במגמת 
ההתפתחות ללקוחות בבני ברק. מאוחדת היא כיום הקופה הכי 
גדולה במגזר החרדי בכל הארץ כולל: ירושלים, ביתר, בית שמש, 

מודיעין עילית, קריית גת ועוד, ובקרוב גם בבני ברק". 
הוא הוסיף ואמר כי "ההצלחה הגדולה של מאוחדת היא בין 
היתר הודות לשיתוף פעולה עם הרבנים מכל החוגים והקהילות. 
אני רוצה להודות לראש עיריית בני ברק ונציגיו על הסיוע לכלל 

התפתחות מאוחדת".
הגרח"ד קובלסקי שקבע את המזוזה הראשית במכון בירך את 
העשייה  כי  ואמר  המנכ"ל  את ידידו  ובראשם  מאוחדת  הנהלת 
הברוכה של מאוחדת היא לא פחות מקידוש השם.  "רואים את 
המסירות הגדולה של כל הצוותים למען הלקוחות ולמען קידום 
השירותים,  כלל  "מבין  כי  הוסיף  קובלסקי  הרב  בריאותם". 
התפתחות הילד הינו הדבר הנחוץ ביותר לבית חרדי ויכול לתרום 

רבות למען הילדים".
זייברט ראש עיריית בני ברק גילה בנאומו כי לפני  הרב חנוך 
המנכ"ל  פרש  ובמהלכה  מאוחדת  מנכ"ל  עם  נפגש  וחצי  כשנה 
את תוכניות מאוחדת בבני ברק. "עברה שנה וחצי וכל מה שהוא 
התחייב אכן קרה. הכול בוצע. מאוחדת התפתחה בצורה מרשימה 
זו בעיר בני ברק". ראש העיר הוסיף ובירך על פתיחת  בתקופה 
מכון התפתחות הילד ואמר כי המהלך של מאוחדת לטובת תושבי 
לתושבי  רבות  יסייע  והדבר  גדולה  בשורה  היא  הפעם  ברק  בני 
העיר. ראש העיר הוסיף כי סייר בתוך המתחם החדש וזהו כבוד 

גדול לעיר לבנות ולהקים מערך כזה למען תושבי העיר". 

 הגרח"ד קובלסקי בקביעת המזוזה נראים ראש
עיריית בני ברק, מ"מ ראש העיר ומנכ"ל מאוחדת

ראש העיר חנוך זייברט

חבר מועצת עיריית ב"ב ומחזיק תיק הבריאות פרץ אברומוביץ

מ"מ ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין

ראש העיר חנוך זייברט בנאומו

מנכ"ל מאוחדת בנאומו

סגן ראש עיריית בני ברק מנחם שפירא

יו"ר עזר מציון הרב חנניה צולק .מנכ"ל מאוחדת עם הנהלת המחוז ועם מנהלי קשרי הקהילה המובילים את מהפכת מאוחדת בבני ברק

הגרח"ד קובלסקי בנאומו

במעמד רבנים, ראש העיר ומנכ"ל מאוחדת: נפתח המכון 
החדשני להתפתחות הילד בבני ברק
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ארי קלמן

האם תושבי שכונת עמק רפאים בירושלים, 
מסייעים שלא במודע למאבק בחילולי השבת? 
האחרונות,  ההתפתחויות  לפי  לשפוט  אם 
שמנהלים  במאבק  מדובר  חיובית.  התשובה 
הקלה  הרכבת  של  הכחול  בתוואי  התושבים 

בעיר, שאמור לעבור בשכונתם לעבר גילה. 
כך  שנים,  מספר  לפני  כבר  נקבע  התוואי 
העירייה  אדריכלית  התחנה.  במתחם  שיעבור 
התוואי  באם  לפיה,  דעת  חוות  בזמנו  הוציאה 
המקורי לא ישונה, הרי שמתחם התחנה יספוג 
עבודות  בשל  להיסגר  ועלול  כבדים  נזקים 
ברקת  הגה  כך,  לשם  בשטחו.  שיהיו  הרכבת 
רפאים.  עמק  בשכונת  העובר  מחודש  תוואי 
טענות  בשל  מתנגדים  התושבים  כאמור,  אך 

לפגיעה באיכות חייהם. 
משמעות דחיית התוואי בעמק רפאים, היא 
נעמדו  בעקיפין,  וכך,  התחנה  מתחם  סגירת 
רפאים  עמק  תושבי  לטובת  החרדים  הנציגים 
מתחם  לסגירת  להביא  בכדי  חרדים,  שאינם 
בוועדת  חרדים  גורמים  זאת,  עם  התחנה. 
אומרים  התוואי,  את  לאשר  שאמורה  התכנון 
בשיחה עם 'קו עיתונות' כי תמיכתם בהתנגדות 

וכי  בלבד"  "עניינית  היא  רפאים  עמק  תושבי 
"אין קשר בין פירוק מתחם התחנה לתמיכתנו 

בהתנגדות התושבים". 
אמורה  הייתה  רביעי,  ביום  שעבר  בשבוע 
האחרון  ברגע  אך  בנושא,  הצבעה  להתקיים 
היא נדחתה בשל היעדרותם של נציגים חרדים 
לידי  שהגיעו  מפרטים  התורה.  יהדות  מסיעת 
לשכנע  ניסה  העיר  ראש  כי  עלה  עיתונות'  'קו 
את חברי הוועדה לתמוך בעמדתו ולהצביע נגד 
באופן  רק  הצליח  הוא  אך  התושבים,  דרישת 
הגורלית,  מההצבעה  נעדרו  והנציגים  חלקי, 
מתחם  של  לסגירתו  מביאה  הייתה  שאולי 

התחנה ולהפסקת חילולי השבת. 
גורם נוסף בוועדת תכנון אומר ל'קו עיתונות' 
"לא  תתקבל,  התושבים  והתנגדות  במקרה  כי 
כפי  או  התחנה  מתחם  יפורק  אכן  אם  ברור 
הראשונה',  'המסילה  בוועדה  מכונה  שהיא 

למרות  זאת  נוספות",  חלופות  ויהיו  ייתכן  כי 
בעמק  והתוואי  במידה  הטבעית  שהבחירה 
תכנית  את  להחזיר  הוא  יתקבל,  לא  רפאים 
הקו לתוואי המקורי שמשמעותו כאמור פירוק 

מתחם התחנה. 
בדיון שהתקיים הוסרה כאמור ההצעה מסדר 
תורג'מן  מאיר  הוועדה  שיו"ר  לאחר  היום, 
להסיר  כדי  הדרוש  הרוב  את  לו  אין  כי  ראה 
'קו  לידי  שהגיע  מייל  בתכתובת  הטענות.  את 
תורג'מן  מאיר  הוועדה  יו"ר  עונה  עיתונות' 
רובין  חנן  הוועדה  "חבר  כי  וכותב  לטענות 
ההצבעה  לפני  נוספים  נתונים  לקבל  ביקש 
שחשובה לו, היועצת המשפטית הגב' אילנית 
את  לחנן  לאפשר  'שכדאי  אמרה.  מיכאלי 
נעניתי  בעיה  שום  ראיתי  שלא  ומכיוון  החסר 
"להפיץ  כי  שהוסיף  תורג'מן,  כך  לבקשתו'". 

שהישיבה התפוצצה ושרק חבר אחד תומך".
הוועדה  "חברי  בעירייה,  גורמים  לפי 
ופינדרוס מנסים לעשות מהלך  ויצמן  החרדים 
חוזר  דיון  18ב'  סעיף  לפי  ולדרוש  פוליטי 
לתמ"א שאושר למתחם התחנה, ומשום שראש 
העיר מסרב, הם מנסים לתקוע את תכנית הקו 
הכחול". לפי הערכת הגורמים, עד לדיון הבא 

יגיעו הצדדים לסיכומים. נציין, כי לראש העיר 
ישנה סמכות להעביר את הדיון לוועדת התכנון 
המחוזית, שם אין לתומכי ההתנגדות את הרוב 
התנגדות  את  להסיר  יוכל  העיר  וראש  הדרוש 
לפעילות  ולגרום  היום,  מסדר  התושבים 

המתחם להימשך.
ראש  מקום  ממלא  אומר  לפרסום,  בתגובה 
פינדרוס  יצחק  ובניה  וועדת תכנון  וחבר  העיר 
לא  כללי  "באופן  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה 
קיבלנו תשובות על ההתנגדויות". לגבי פירוק 
צריך  "המתחם  כי  אומר  הוא  התחנה,  מתחם 
הוסיף  פינדרוס  קשר".  בלי  בשבת  להיסגר 
הוועדה  יו"ר  של  המייל  לתכתובות  והגיב 
ותקף כי "מקומם אותי הרעיון שכשחרדי בדיון 
מה  מחפשים  החילונים  עמדה,  מביע  מקצועי 
לקבל  מוכנים  ולא  הדתי  או  המגזרי  האינטרס 

שמדובר בעניין טכני גרידא".

צ'אנס אחרון: האם 
החרדים ישביתו את 

'מתחם התחנה'?
תושבי עמק רפאים המתנגדים לתוואי הרכבת 
להחזיר  עשויים  בשכונתם,  העובר  הקלה 
'מתחם  לסגירת  שיביא  המקורי  התוואי  את 
התחנה' המחלל שבת  בהצבעה שהייתה 
נציגים  נעדרו  בנושא,  להתקיים  אמורה 
חרדים ועלה חשש שמא ההזדמנות למניעת 

 חילולי השבת התפספסה שוב
 כל הפרטים

פרסום
ראשון

ברוך ברגמן

אמש  פנימיים,  מאבקים  של  שנה  לאחר 
לראשות  המקדימות  הבחירות  התקיימו 
מפלגת המחנה הציוני. 52,504 חברי המפלגה 
נקראו להצביע בסיבוב הראשון של הבחירות 
מבעלי   29% הצביעו   ,16:45 לשעה  ונכון 
הקלפיות  במרבית  ההצבעה  ההצבעה.  זכות 
ובשעות  אלקטרוניים  באמצעים  התקיימה 
הערב אמש, לאחר סגירת הגיליון, התפרסמו 

התוצאות המלאות.
הם  בפריימריז  המרכזיים  המועמדים 
פרץ,  עמיר  ח"כ  הרצוג,  יצחק  הנוכחי  היו"ר 
אבי גבאי, ח"כ אראל מרגלית וח"כ עמר בר 
על  התמודדו  המרוץ  בתחילת  כי  יצוין  לב. 
 – מהם  שניים  מתמודדים.  תשעה  התפקיד 
עמירם לוין ודינה דיין – הודיעו על פרישתם. 
לוין הודיע כי הוא תומך בעומר ברלב, ואילו 
עוד  הרצוג.  ביצחק  תומכת  כי  הודיעה  דיין 
קרובי  והוד  זקן  בן  אבנר  מתמודדים:  שניים 

הנחשבים לבעלי סיכויים אפסיים. 
הופץ  כאשר  סערה  נרשמה  היום  במהלך 
מסרון, לפיו יש סיכום בין נתניהו לעמיר פרץ 

על כניסה לממשלה. בתגובה למסרון האשימו 
במטה של פרץ את אבי גבאי ואמרו כי "גבאי 
בלחץ ומפיץ שמועות שווא. נראה שמצבו לא 
במפלגת  חדש  כחבר  חשב.  שהוא  כפי  טוב 
קצת  דרכה.  לא  שזו  להפנים  עליו  העבודה 
צניעות לא הייתה מזיקה לו כשהוא מתייחס 

למועמדים אחרים".
אש  השיבו  גבאי  אבי  במטה  גם  מנגד, 
וטענו כי פעילים מטעם פרץ מלווים קשישים 
עבורו,  להצביע  אותם  ומשכנעים  לקלפיות 
דבר המנוגד לחוק. במטה פרץ השיבו כי גם 

גבאי ליווה את אמו להצבעה. 
ואבי  פרץ  עמיר  הם  המובילים  המועמדים 
אך  העבודה,  כיו"ר  כיהן  בעבר  פרץ  גבאי. 
פעמיים גם הפסיד. כעת הוא משוכנע כי יביא 
לניצחון  המפלגה  את  להוביל  ויוכל  למהפך 
יחסית  טירון  נחשב למועמד  גבאי  בבחירות. 
עד  הנוכחית  בכנסת  רק  כנסת  כחבר  וכיהן 
למרות  כחלון.  משה  של  ממפלגתו  שפרש 
ולרכז  זאת, הוא הצליח לגבש תמיכה רחבה 

סביבו מחנה תומכים גדול.

זאבי סגל

החל  גטאס  באסל  לשעבר  הכנסת  חבר 
המאסר  עונש  את  לרצות  השבוע  בתחילת 
שגזר עליו בית המשפט בגין הברחת מכשירי 
בבתי  ביטחוניים  לאסירים  סלולריים  טלפון 
סיום  עם  לחקירה  ועוכב  נעצר  גטאס  הכלא. 
האסירים  אצל  התכופים  מביקוריו  אחד 
שתועד  לאחר  הכלא,  בבתי  הביטחוניים 
בחשאי  מעביר  כשהוא  הכלא  במצלמות 
מעטפה המכילה מכשירים סלולריים וכרטיסי 

סים.
גטאס שניסה בתחילה להכחיש את המיוחס 
לו נאלץ להתמודד עם התיעוד המצולם וטען 
כי מעשיו נעשו ממניעים הומניטריים בלבד. 
והדגיש  חזר  שעבר  בשבוע  שהעניק  בראיון 
כי הוא איננו מתנצל על מעשיו, "מי שעושה 
"גם  לדבריו,  מתנצל".   לא  מצפוני  מעשה 

השופט ביקש ממני, וסירבתי להתנצל".
בכפר  אלפים  התאספו  שבת  במוצאי 
שבגליל  ראמה  הכפר  גטאס,  של  מגוריו 
מוחמד  לשעבר  ח"כ  סולידריות.  להבעת 
ברכה המשמש כיו"ר ועדת המעקב של ערביי 
ישראל, הכריז בעצרת, כי "גטאס עשה מעשה 
זה  את  לסמן  ניסיון  כל  נקבל  לא  הומינטרי, 
כמעשה טרור. זה המשך הרדיפה הפוליטית".

ראש  שוחרר  לכן,  קודם  שעות  במקביל, 
הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בתום ריצוי 
בגין  חודשים,  עשר  ששה  של  מאסר  תקופת 
עבירות שחיתות. כזכור, אולמרט נדון לשתי 
בפרשת  חלקו  על  הראשונה  מאסר,  תקופות 
הולילנד בזמן שכיהן כראש עיריית ירושלים 
מעטפות  בקבלת  שהואשם  לאחר  והשנייה 

כסף מאיש העסקים מוריס טלנסקי.
ועדת  קבעה  האחרון  חמישי  ביום 
כי  הסוהר  בתי  שירות  ידי  שעל  השחרורים 
אולמרט זכאי לניכוי שליש מתקופת מאסרו, 
שיחולו  מגבלות  של  לשורה  בהתאם  וזאת 
עליו עד לתום תקופת המאסר שגזר עליו בית 

המשפט.
נכנס  בבוקר   06:00 השעה  אחרי  מעט 
שהקריא  האגף  מפקד  של  לחדרו  אולמרט 
בפניו את שורת המגבלות, חתם על שורה של 

טפסים ויצא לחופשי.
המתינו  הכלא  שערי  את  יציאתו  עם 
אישים  לאבטחת  היחידה  נציגי  לאולמרט 
ממשלה  ראש  היותו  מתוקף  וזאת  בשב"כ, 
לשעבר, הללו ליוו אותו לביתו באמצעות רכב 
אאודי שחורה, כאשר עם הגיעו לשערי ביתו 
בידיהם  שנשאו  אזרחים  מספר  לו  המתינו 
הפסידה  "המדינה  נכתב,  עליהם  שלטים 

מנהיג ענק".

פריימריז
 במחנה הציוני

אולמרט יצא וגאטס נכנס

על  מי מהמתמודדים  ידוע  כתיבת השורות, טרם  בשעת 
ראשות המחנה הציוני ניצח בשלב הראשון ויעלה לסיבוב 
  שני, אך המועמדים הבולטים הם הרצוג, פרץ וגבאי

במהלך יום הבחירות נרשמו עימותים בין המחנות

חבר הכנסת לשעבר באסל גטאס שנתפס מבריח מכשירי 
סלולר לאסירים ביטחוניים החל לרצות את עונשו  שעות 
קודם לכן, שוחרר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, 

בהתאם להחלטת ועדת השחרורים



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

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
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הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

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

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

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

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

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

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

כל הטיסות בחודש יולי מלאות )3.7, 10.7, 12.7, 17.7(!!! 
מקומות אחרונים ב-19.7

הוספנו עוד מטוסים לאורחינו ישירות לפודגוריצה 
בימי רביעי 2/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8

חדש 
מטוס 
נוסף



בני ברק י"א בתמוז תשע"ז 12365/7/17

משלימה,  מאוחדת  של  ראשי  רופא  בר,  זיו  ד"ר 
הקיץ  ימי  את  המאפיינות  המחלות  על  מסביר 

ומעניק טיפים למניעה

בתום ביקורת ממושכת של מהנדסי ומומחי מכון 
של   )ISO( התקן  תווי  תוקפו  הישראלי  התקנים 

תאגיד המים בחמישה פרמטרים לשנים 2017-8 

פעילות הקיץ של פפסי מקס top heymish food הפכה 
בשיתוף  החרדי,  במגזר  הצרכנים  קהל  בקרב  למדוברת 

פעולה עם מסעדות מובילות בריכוזים החרדיים

"לאומית שירותי בריאות" בבני 
ברק מוסיפה צוות מקצועי 
למרפאה ברחוב יהודה הלוי

'מי ברק' קיבל שוב תו 
פלטינה של מכון התקנים 

פפסי מקס הפתיעה את 
הסועדים בליל שישי

שדרוג ב'לאומית': רופאים 
נוספים ויחס אישי

טיפים: כך תימנעו 
ממחלות הקיץ 

הילה פלאח

בימים  קיבל  ברק'  'מי  המים  תאגיד 
האחרונים פעם נוספת את תו הפלטינה לשנים 
הישראלי,  התקנים  מכון  של   2017-2018

של  הובלתו  את  הקובע 
תקני  בחמישה  התאגיד 
מערכות  הטמעת  איכות: 
ניהול איכות, ניהול בטיחות 
ניהול  בתעסוקה,  ובריאות 
אבטחת מידע, ניהול אנרגיה 

וניהול סביבתי.
תוקף   הפלטינה  תו 
לתאגיד המים בתום ביקורת 
שעות  כ-11  שארכה  מקיפה 
מהנדסים  הובילו  ואותה 
מכון  של  ומנוסים  בכירים 
התקנים, אשר סקרו את כלל 
'מי  המים  תאגיד  פעילות 
בני  העיר  רחבי  בכל  ברק' 
ברק ובחנו היטב את הטמעת 

שנבדקו.  הפרמטרים  חמשת  בכל  התקנים 
בתום הבדיקה המורכבת תיקף מכון התקנים 

את תו הפלטינה לשנתיים נוספות.
והטמעת  האיכות  תו  קבלת  תהליך  את 

התקנים שנבדקו בכל מנגנוני תאגיד המים 'מי 
ארגון  ממ"ח  רבה  במקצועיות  הוביל  ברק', 
שיתוף  תוך  שכטר,  יעקב  בתאגיד,  ומינהל 
בכל  התאגיד  צוותי  כלל  עם  מלא  פעולה 
תפעול  ביטחון,  בארות,  ביוב,  למים,  הקשור 

והנדסה.
המים  תאגיד  מנכ"ל  לדברי 
צלניק:  דוד  מר  ברק',  'מי 
על  אמון  ברק'  'מי  "תאגיד 
וזמינה  איכותית  מים  אספקת 
בניהול  העיר  תושבי  לכלל 
מקצועי ותקין. ברצוני להודות 
העוסקים  התאגיד  עובדי  לכל 
תחושת  מתוך  במלאכה 
ושליחות  רציפה  אחריות 
ובאהבה,  באמונה  ציבורית, 
לעשות  נמשיך  ובעז"ה 

ולהצליח".
חנוך  הרב  העיר,  ראש 
את  הוא  אף  בירך  זייברט, 
התאגיד וציין כי "תו הפלטינה 
המים  לתאגיד  מקצועית  כבוד  תעודת  מהווה 
העירוני העומד בכל הפרמטרים הנדרשים על 
מנת לספק שירות יעיל ומקצועי לכלל תושבי 

העיר".

הילה פלאח

של  המהודרת  בכשרות  מקס'  'פפסי  מותג 
בד"ץ העדה החרדית כבר הפך למותג המלווה 
הארוחה.  את  ומשדרג  מצווה  של  סעודה  כל 

מקסימום טעם ללא סוכר.
פעילות  המותג  מקיים  הקיץ  ימי  לקראת 
מרעננת. הצרכנים מוזמנים למסעדות נבחרות 
המשתתפות בפעילות, בהם ייהנו ממנות מקס 
פרנץ.  תום  הנודע  השף  נגיעות  עם  מיוחדות 
והטבות  פעולה  שיתופי  מתקיימים  בנוסף 

נוספות עם מסעדות נבחרות במגזר החרדי.  
לקראת פתיחת פעילות הקיץ המרעננת של 
פפסי מקס, הגיע השף הנודע תום פרנץ לבקר 
בקמפיין  המשתתפות  הנבחרות  במסעדות 
ולהעניק את הנגיעה האישית שלו למנת המקס 

המיוחדת שתוגש בימי הפעילות. 
המוכרות  המסעדות  במטבחי  סבב  השף 

ובהן הדר  ובני ברק  בירושלים  במגזר החרדי 
גאולה, שטיסל, פורטובלו, פיצה ביט, פלאפל 
ועקב  יעקב,  בן  ופלאפל  צנעני,  עקיבא,  רבי 

מקרוב אחר הכנת המנות.
מבקרת  מקס'  'פפסי  של  ממותגת  ניידת 
ומפתיעה  החרדיים  בריכוזים  המזון  ברשתות 
בשוברים  מקס  פפסי  שישית  רוכשי  את 
המשתתפות  המסעדות  באחת  לארוחות 
מרעננות  פעילויות  לצד  וזאת  בפעילות, 

נוספות. 
כחלק מהפעילות הפתיעה להקת כליזמרים 
במסעדת  הסועדים  את  שיליץ  האחים  של 
קומזיץ חסידי, כאשר  וערכו  צנעני בבני ברק 
פרנץ  תום  השף  גם  בהפתעה  הגיע  למקום 
שהוכנה  המקס  ממנת  טעימות  שהעניק 
ייהנו  הבא  שישי  בליל  לפעילות.  במיוחד 

מהפעילות הסועדים במסעדת הדר גאולה.

הילה פלאח

ברק,  בני  בריאות"  שירותי  "לאומית 
ממשיכה להתרחב והוסיפה בימים האחרונים 
הלקוחות  אלפי  עשרות  לשירות  חדש  צוות 
בריאות"  שירותי  "לאומית  הרפואי  במרכז 
הרופאים  לצד  בעיר.  הלוי  יהודה  ברח' 
שנוספו  החדשים  והמקצועיים  המומחים 
עיניים  רופא  ובכללם,  האחרונה,  שנה  בחצי 
הצטרפו  בסיכון,  בה.  לטיפול  ורופא  חדש 
איתן  מר  מומחה  סוציאלי  עובד  השבוע 
אברהם, וכן הגב' א. פיינשטיין בתפקיד נציגת 
קשרי לקוחות מרכזית. המרכז הרפואי מקיים 
בימים אלו סדנאות מקצועיות לעזרה בהרזיה, 
בנוסף,  עישון.  למניעת  ייחודית  סדנה  וכן 
חדש  אולטרא-סאונד  במכשיר  המרכז  צויד 

ומתקדם לשירות הלקוחות. 
כניסת אחראית קשרי לקוחות נוספת במרכז 
הרפואי הגדול בבני ברק, זהו המוטיב המרכזי 

בריאות"  שירותי  "לאומית  את  שמלווה 
הארץ:  בכל  וההתרחבות  ההצלחה  בתנופת 

טיפול מקצועי ואישי לכל לקוח. 
הרפואיים  המרכזים  מנהלי  זמינים  כיום, 
בכל ריכוז חרדי לכל לקוח ואת מנהלי קשרי 
כמעט  אחד  כל  מכיר  מחוז,  בכל  הלקוחות 
באופן אישי, וככה לאורך כל הדרך ובכל שעה 
מעטפת  את  "לאומית"  ללקוחות  יש  ושעה, 
המקצועי  לשירות  מעבר  האישית  השירות 

אותו מקבלים באופן קבוע. 
לאומית  אשכול  מנהל  ויזל,  פישי  הרב 
הנוהרים  ברק  בני  "תושבי  כי  אומר  ברק  בני 
בעיר,  הגדלים  'לאומית'  למרכזי  בהמוניהם 
ההשקעה  על  רבה  הערכה  בזאת  מביעים 
כל  השירותים  ושדרוג  'לאומית'  הנהלת  של 
בעיר,  הלקוחות  אלפי  עשרות  לטובת  העת 
נציגות קשרי  צוות  בשילוב היחס האישי של 

הלקוחות".

הילה פלאח

חודשי  את  מאפיינים  ונזלת  שיעול  אם 
מערכת  של  במחלות  התברך  הקיץ  החורף, 
הקאות  וקיבה,  מזון  קלקולי  העיכול, 

ושלשולים. 
את  לאחרונה  פרסם  הבריאות  משרד 
האזהרה הקבועה שלו מפני דיזנטריה ומחלות 
מעיים בקיץ. מחקרים מראים שנטילה סדירה 
מחלות  את  למנוע  מסייעת  פרוביוטיקה  של 
בריאים  מעיים  על  ושומרת  העיכול  מערכת 
או  הנגיפים  באחד  נידבק  אם  גם  כך,  יותר. 
והקאות,  לשלשולים  הגורמים  החיידקים 

המחלה תהיה קלה וקצרה יותר. 
הם  ביותר  יעילים  ונמצאו  שנחקרו  הזנים 
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS ו- 
 .SACCHAROMYCES BOULARDII
אלטמן  במוצרי  שכן  בתכולה  להציץ  כדאי 
המיועדים  למוצרים  צורפו  אלה  זנים  למשל 
ואינם  פמינה(,  פרוביוטיקה  )כמו  לנשים 
סולגאר  במוצרי  לילדים.  במוצרים  נמצאים 
הסטנדרטיים.  בתכשירים  נמצאים  החיידקים 
מסייעים  גם  ידידותיים  חיידקים  אותם 
כללי,  באופן  החיסון  מערכת  ואיזון  לחיזוק 

החורף.  מחלות  במניעת  גם  כיעילים  והוכחו 
מונע  הראשונות  החיים  בשנות  שלהם  מתן 
ילדים  בעתיד.  ואלרגיה  אסטמה  התפתחות 
מועדים  פחות  היו  פרוביוטיקה,  שקיבלו 
לחלות במחלות אלו וכן באטופיה ובאקזמה. 

אותם  לצרוך  להתחיל  כדאי  כלומר, 
פרוביוטיים  חלב  מוצרי  להפסיק.  לא  ופשוט 
 LACTOBACILLUS החיידק  את  מכילים 
מספק  אינו  לבדו  אשר   ACIDOPHILUS
צריכה  הנדרשות.  והתועלות  ההגנה  את 
וטעימים,  בריאים  חלב  מעדני  של  סדירה 
תמנע  לא  עושים,  ישראל  ילדי  שמרבית  כפי 
וכל  החורף  של  הקיץ,  של  המחלות  את 
דרושה  היתר. לכך  ורגישות  קבוצת האלרגיה 
של  זנים  מספר  של  מעורבת  פרוביוטיקה 
 LACTOBACILLUS חיידקים עם דגש על

 .RHAMNOSUS
משלימה  לרפואה  המרפאות  במסגרת 
נטורופת  עם  להתייעץ  ניתן  במאוחדת 
כן,  כמו  הפרוביוטי.  התכשיר  של  להתאמה 
ניתן לרכוש את התכשירים בבתי המרקחת של 

מאוחדת בהנחה.  



המכינות 
לגברים 
מתחילות!

יום ראשון
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ההרשמה בעיצומה: 072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

מסלולי לימוד מגוונים:
 תואר ראשון  .B.A בחינוך וחברה )נוער בסיכון(

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים )עריכת דין(
 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים:

    התמחות בחשבונאות – )אור יהודה בלבד(
    התמחות במימון ושוק ההון )ירושלים בלבד(

    התמחות במערכות מידע )ירושלים בלבד(

 בואו ללמוד לתואר אקדמי שיפתח
לכם שער לעולם הפרנסה והתעסוקה



₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

למ"ר
80X80, אריח מלוטש

₪ 36.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 85.40 ₪ 78.90₪ 85.40

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 49.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 56.90

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע
משקוף פלסטי עגול / ישר.

עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג בגדלים: 

70/80/90 ס"מ
אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.6.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

)לפי תוכנית(

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

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 759
₪ 873
₪ 798
₪ 902

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48 ס"מ

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

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 76X48 ס״מ

כיור גרניט אחד וחצי
צבע לבן, מידות: 85X46 ס״מ

מפתיע! במחיר 

מטבח גוף סנדוויץ׳ 
עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00

30.7.17



₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

למ"ר
80X80, אריח מלוטש

₪ 36.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 85.40 ₪ 78.90₪ 85.40

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 49.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 56.90

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע
משקוף פלסטי עגול / ישר.

עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג בגדלים: 

70/80/90 ס"מ
אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 30.6.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

)לפי תוכנית(

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

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 759
₪ 873
₪ 798
₪ 902

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48 ס"מ

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

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 76X48 ס״מ

כיור גרניט אחד וחצי
צבע לבן, מידות: 85X46 ס״מ

מפתיע! במחיר 

מטבח גוף סנדוויץ׳ 
עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד



בני ברק י"א בתמוז תשע"ז 12405/7/17

שמואל בן צבי 

ושיגרה  ניסיון  ערכה  הצפונית  קוריאה 
לטענת  בינוני.  לטווח  קרקעי  בליסטי  טיל 
צפון קוריאה, הניסוי בטיל הבליסטי שנערך 
בין  טיל  היה  לשלישי,  שני  שבין  בלילה 
בעולם.  מקום  לכל  להגיע  המסוגל  יבשתי 
בהתקדמות  מדובר  נכונות  טענותיה  אם 
משמעותית שלה לעבר שלב בו תוכל לשגר 
גרעיני  נפץ  ראש  בעלי  יבשתיים  בין  טילים 

לכיוון ארצות הברית.
נטען  קוריאה  צפון  של  הרשמית  בהודעה 
כי הטיל הגיע לגובה 2,802 ק"מ ופגע בדיוק 
דקות.  כ-40  במשך  שעף  אחרי  במטרתו 
הניסוי  כי  דווח  קוריאנית  הצפון  בטלוויזיה 
בוצע בפיקוחו של השליט המטורף קים ג'ונג 
און, וטענו כי הטיל מסוגל לפגוע 'בכל מקום 

בעולם'. 
שעברה  השנה  מתחילת  החל  כי  יצוין 
תקדים  חסר  בקצב  קוריאה  צפון  מקיימת 
היא  כי  מעריכים  ופרשנים  טילים  שיגורי 
הנשק  פיתוח  של  מההשלמה  עדיין  רחוקה 
מנסה  היא  לבינתיים  אבל  המבצעי.  הגרעיני 
לפתח טילים בינוניים שיהיו מסוגלים לפגוע 

בבסיסים אמריקניים באוקיינוס השקט.

ששוגר  הטיל  ארה"ב,  צבא  הגדרת  פי  על 
על  בינוני'.  לטווח  קרקעי  בליסטי  'טיל  הינו 
שוגר  הטיל  קוריאה  דרום  צבא  דיווחי  פי 
כל  והיה  קוריאה  צפון  של  המזרחי  מחופה 
העת במעקב הצבא האמריקני, שלא יירט את 
הטיל משום שלא היווה איום לדרום קוריאה.

לטווח  בטיל  מדובר  מומחים,  לדברי 
הארוך ביותר שנוסה עד כה על ידי פיונגיאנג. 
"זמן הטיסה הממושך של הטיל מתאים יותר 
לטיל בין יבשתי שיכול להגיע לאלסקה ואולי 
ממכון  לואיס,  ג'פרי  אמר  להוואי",  אפילו 
מידלבורי ליחסים בינלאומיים. "זה דבר גדול 
– נראה שצפון קוריאה ביצעה ניסוי בטיל בין 
יבשתי. גם אם זה רק לטווח של 7,000 ק"מ, 
לא רחוק היום שיהיה לה טיל לטווח 10,000 

שיכול לפגוע גם בניו יורק".
אמר  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
לאחר שיגור הטיל כי "קשה להאמין שדרום 
קוריאה ויפן יסבלו את זה עוד זמן רב" ותהה 
יותר טוב לעשות בחיים?"  "אין להם משהו 
עוד מדברי טראמפ: "אולי סין תבצע מהלך 
הטירוף  את  ותסיים  קוריאה  צפון  על  גדול 
דרום  נשיא  בנוסף,  ולתמיד!"  אחת  הזאת 
את  לכנס  ביקש  ג'יאה-אין,  מון  קוריאה, 
מועצת הביטחון של האו"ם בעקבות השיגור.

חיים פרידלנדר  

להלום  ממשיך  הברית  ארצות  נשיא 
שמספר  לאחר   ,CNN התקשורת  ברשת 
בעקבות  מהרשת  להתפטר  נאלצו  עיתונאים 
פרסם  )ראשון(  השבוע  שקרית.  כתבה 
הנשיא בחשבון הטוויטר הרשמי שלו סרטון 
ומפיל  אדם  עם  מתאבק  נראה  הוא  במהלכו 
אותו לרצפה. בסרטון הוצב על פניו של אותו 
אדם הלוגו של ה-CNN, כאשר המסר פשוט 
הגדולה  התקשורת  רשת  את  הפיל  הנשיא   –

על הקרשים.
התקשורת  רשת  שעבר,  בשבוע  כזכור, 
שכתבה  לאחר  להתנצל,  נאלצה   CNN
כשקרית.  התבררה  הרשת  באתר  שפורסמה 
בכתבה דווח כי מקורביו של טראמפ נפגשו 
ימים  ארבעה  רוסית  השקעות  קרן  ראש  עם 
לפני השבעתו לנשיאות, וכי גם הפגישה הזו 
שהתברר  לאחר   .FBI-ה ידי  על  מתוחקרת 
שלושת  הגישו  ניוז",  ב"פייק  מדובר  כי 
הידיעה,  בהכנת  מעורבים  שהיו  העיתונאים, 

את התפטרותם.
אמריקני  עיתונאי  חשף  יותר  מאוחר 
בו  ברשת,  בכיר  מפיק  עם  שיחה  הקלטת 
הרף  ללא  דוחפים   CNN-שב כי  מודה  הוא 
לרוסיה,  טראמפ  בין  הקשרים  על  סיפורים 
להם  נמצאת  לא  הפעמים  שבמרבית  אף  על 
הוכחה ממשית. לדבריו, הסיבה לכך שהרשת 

עם  יחסיו  על  הנשיא  את  לתקוף  ממשיכה 
רוסיה, היא "בשביל הרייטינג". 

הוא הוסיף כי "מטרת CNN היא לסלק את 
טראמפ מהמשרד. אני חושב שהנשיא רשאי 
כשהוא  מכשפות".  ציד  לו  שעושים  לומר 
לאתיקה  בניגוד  פועל  הרשת  כיצד  נשאל 
על  הדיבורים  "כל  ענה:  הוא  העיתונאית, 
בו  לעסוק  נחמד  דבר  זה  המדיה  של  אתיקה 

בבתי ספר לעיתונות. כאן מדובר על ביזנס".
מיד לאחר פרסום הדברים, תקף טראמפ: 
"וואו, CNN נאלצו לחזור בהם מסיפור גדול 
עובדים אולצו להתפטר.  ושלושה  רוסיה  על 
המזויפים  האחרים  הסיפורים  כל  עם  מה 
הוסיף,  יותר  מאוחר  ניוז!"  פייק  שלהם? 
 NBC, נתפסו על חם, אבל מה לגבי CNN"
טיימס  יורק  הניו  עם  מה   ?ABC-ו  CBS
פייק  כולם  הכושלים?  פוסט  ווושינגטון 

ניוז!".
בתחילת השבוע התייחס טראמפ להתקפות 
בטוויטר,  שלו  התכוף  השימוש  בנושא  עליו 
פוסט" שפרסם  יורק  ה"ניו  ידי  על  היתר  בין 
מאמר שכותרתו "על הטוויטר של טראמפ", 
בלבד:  מילים  שלוש  מכיל  כולו  כשהמאמר 
"תפסיק, פשוט תפסיק". בתגובה טען הנשיא 
איננו  החברתית  ברשת  שלי  "השימוש  כי 
להפוך  המודרנית.  הנשיאות  הוא  נשיאותי. 

את אמריקה לגדולה יותר!"

"טראמפ הפיל את 
ה-CNN לקרשים"

בעקבות התפטרות מספר עיתונאים מה-CNN, אחרי שנחשף כי 
הפיצו 'פייק ניוז' על טראמפ, פרסם נשיא ארה"ב סרטון בו הוא 

כביכול 'מפיל את ה-CNN לקרשים' - ועורר סערה בארה"ב

הצפונית  קוריאה  קו:  חציית 
בליסטי  טיל  שיגרה  כי  דיווחה 
מקום  לכל  להגיע  המסוגל 
כ-40  שהה  הטיל    בעולם 
  בים  דקות באוויר עד שנחת 
טראמפ: "אולי סין תבצע מהלך 
ותסיים  קוריאה  צפון  על  גדול 

את הטירוף אחת ולתמיד"

צפון קוריאה שיגרה טיל בליסטי

יד מכוונת
ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות  אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

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

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
יכולים להוביל להצלחה,

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

אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

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

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

עסקת חתנים ויחידות דיור
+ מזרנים אורטופדיים עם 5 שנות אחריותאו ארון הזזה מלמין לבחירהארון 4 דלתות סנדוויץ' כולל 3 מגירותכולל 2 שידות + קומודה ומראה.כולל: 2 מיטות עם ארגזי מצעים סנדוויץ'חדר שינה במבחר דגמים

מחברת קינג דויד.

מזרונים מחברת

רח' הושע 22 ב"ב מתחם צמרת
בחניה (אסם לשעבר)

רהיטי

03-6838378בני ברק
שעות פעילת: 10:30-14:00, 17:00-21:00

חדרי שינה    ארונות    מזרונים

מתחייבים למחירים הכי זולים בארץ

בלבד&6199



רח' רבי עקיבא 2 ב"ב

? ה י נ ו ר י א ו  ז ה  מ

שהחומוס מס' 1 בעיר
נמצא ברח' רבי עקיבא מס' 2

03-7464040
בכל יום חמישי!

הצ'ולנט של דודי מאלעד

ר י ע ב ר  ת ו י ב ה  ב ו ט ה ה  ח ו ר א ה ת  א ם  כ מ צ ע ל ק  י נ ע ה ל ם  י נ מ ז ו מ ם  ת א

הן
 כ

לי
גי

חומוס, טחינה, פטריות טריות, 
₪גרגירי חומוס, שמן זית, לימון

30חומוס פטריות

חומוס טחינה, בשר בקר, גרגירי
₪חומוס, שמן זית, לימון ותבליני הבית

35חומוס בשר חומוס, טחינה, פול, גרגירי חומוס, 
₪שמן זית, לימון ותבליני הבית

25חומוס פול

חומוס, טחינה, חצילים, שמן זית, 
לימון, תבליני הבית

מעל 200 ש"ח

₪

חומוס סביח

משלוחים חינם

30

₪
עלות 

12₪משלוח
מינימום

35הזמנה

תוספת ביצה

חומוס, טחינה, גרגרים ופול
חומוס קומפלט

₪25
₪3

₪30
₪12

סלט אריק'ס

סלט קטן

חומוס, סלט ירקות 
טחינה וביצה

לא כולל פיתות וחמוצים

כל המנות בליווי 2 פיתות, חמוצים וחריף

' ס ק י ר א ' ן  ו ר י ח מ

פחית קוקה קולה 7 / קולה זכוכית 8 / תפוזים אשכוליות 8 / סודה 7 / מים 6

₪35

הבשרים
בכשרות

הרב מחפוד
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מאת: הילה פאלח

 הורים שנושאים ילדים קטנים על הידיים לפרקי זמן ממושכים, 
מי שיושבים שעות מרובות מול מחשב, אנשים שעובדים באופן 

מאומץ עם הגוף ועוד רבים אחרים, מועדים לכאבי מפרקים.
הכאב יכול להתחיל בכתף, בברך, במפרקי היד או הרגל ולהפוך 
התנועה.  את  ולהגביל  להציק  להעמיק,  מהחיים.  מטריד  לחלק 
או  הסחוסים  של  הפיכה  בלתי  בשחיקה  מסתכן  יטפל,  שלא  מי 

בהידרדרות לדלקת מפרקים שיגרונית.
או  הגב  כנראה  יכאבו  הידיים,  על  פעוטות  שנושאים  למי 
הזרועות. למי שיושבים מול מחשב, יכאבו השכמות או מפרקי 
יכאבו  הגוף,  עם  מאומצות  פעולות  שעושים  למי  היד;  כף 

הברכיים ועוד.
כל כאב הוא דלקת והרפואה המערבית מטפלת בכאבים מסוג 
זה עם משככי כאבים שכוללים גם נוגדי דלקת. למי ששוקל סוג 

כזה של טיפול, כדאי לקחת בחשבון את תופעות הלוואי.
בתרופות  השימוש  בישראל  זינק  ל–2015   2010 השנים  בין 
מרשם ממכרות לשיכוך כאבים, בכ–150%. במרפאות המטפלות 
מכורים  של  ועולה  הולך  מספר  על  מדווחים  בהתמכרויות, 
מומחי  מהתופעה.  מודאגים  הבריאות  ובמשרד  כאבים  למשככי 
המשרד מזהירים כי אם מגמת העלייה לא תיעצר, ישראל תגיע 
למצב דומה לארה"ב. שם כמות המכורים למשככי כאבים עברה 

את כמות המכורים לסמים ולאלכוהול והבעיה הוכרזה כמגיפה.
 

 הכירו את רפואת הצמחים
 

לפני שרצים לקבל מרשם למשככי כאבים, כדאי אם כך, לעצור 
ולבדוק אם ניתן לבחור באופציות נוספות, שלא יגבו מחיר כבד 
מהימנים  פתרונות  שקיימים  יגלה  ויברר,  שיבדוק  מי  מהגוף. 

וחדשניים שהם בהישג יד.
עמלה  המשלימה,  הרפואה  מתחום  ישראלית  חברה   TTM
בעיית  לפתרון  ממושכים  ופיתוח  מחקר  על  האחרונות  בשנים 
כאבי המפרקים והשרירים. המענה מגיע מתחום רפואת הצמחים.  
למריחה  וקרם  נוזלי  מיצוי  צמחיות,  כמוסות  כולל  הפיתוח 
חיצונית, כולם על בסיס 100% צמחי מרפא מובחרים, המכילים 
הפעילים בצמח. הצמחים  5 של החומרים  פי  מרוכזות  תמציות 
ועוברים בדיקות  גידול מובחרים מרחבי העולם  מיובאים מבתי 
איכות במעבדות מובילות. הצמחים הנבחרים ממוקדים בהקלה 

מיידית של הכאב ויעילים לשיפור זרימת דם באיזור המפרקים. 

ניקוז  מעודדים  הרקמות,  של  מהיר  לריפוי  גם  טובים  הצמחים 

לימפתי, משקמים ומגנים על הכבד.

מראשית  עוד  האדם  לבני  הועילו  למעשה  המרפא  צמחי 

לדור,  מדור  עבר  בשנים האחרונות, הצמחים ששמם  האנושות. 

מוכח.  באופן  כיעילים  ומתבררים  קליניים  במחקרים  נבדקים 

לסגולות שמייחסים לצמחי המרפא יש, מסתבר, ביסוס מדעי.

 

 מה יחזק אתכם?
 

מרצה  ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה את 
הפורמולות של מוצרי החברה, מפרטת על היעילות של הטיפול 
ההרבליסטי:  "אם מדובר בכאבים במפרק קטן כמו מפרק היד, 
ומתמידים בנטילה יומית של הטיפול, תוך זמן לא רב, כבר ניתן 
לחוש בשיפור. כשמדובר במפרק גדול כמו מפרק הירך, השיפור 

יגיע, אחרי זמן ממושך יותר".
תועלת  יש  מרפא  בצמחי  ולטיפול  במרשם  כאבים  למשככי 

דומה?
"לא. משככי כאבים במרשם, הם חזקים יותר בהקלה על הכאב 
אבל וזה דגש חשוב, גם מעמיסים עבודה על הכבד ומונעים ממנו 
חזקה  תרופה  קיבלתם  אם  בגוף.  החשובים  תפקידיו  את  לבצע 
לשיכוך כאבים יש לעקוב בעזרת בדיקות דם, כדי לוודא שהיא 
לא פגעה בכמות תאי הדם הלבנים האחראיים על מערכת החיסון. 
לתרופת  התמכרות  של  לאפשרות  כן,  כמו  עירניים  להיות  צריך 
המרשם. מי שנעזר ברפואת הצמחים, מחזק את מערכות הגוף. 
כבר  הגוף  תרופתי,  לטיפול  בהמשך  לחזור  צורך  ויהיה  במידה 

יוכל להתמודד יותר טוב, עם תופעות הלוואי של התרופות".
 

 ליווי אישי לאורך כל הדרך
 

בזמן  הוא   TTM חברת  של  הטבעי  הטיפול  של  נוסף  יתרון 
הרב שהוא חוסך. האבחון נעשה בשיחת טלפון עם צוות היועצים 
המומחים של  TTM. היועצים מקיימים בירור דיסקרטי עם כל 
פונה ובוחרים את הטיפול המתאים עבורו בהתאם לצורך ולרקע. 
לאחר התאמה אישית, ערכת Preho  מגיעה עד הבית. המשלוח 
של הערכה עד לפתח הדלת, הוא ללא עלות. יועצי החברה מלווים 
מתאימה,  לתזונה  המלצות  מספקים  הם   - הטיפול  תהליך  את 
הכמוסות,  את  שנטלתם  ומוודאים  ועניין  שאלה  לכל  זמינים 
המשחה והטיפות בהתאם להוראות ושאתם מתמידים עד לגמר 

הטיפול. רק כך רואים תוצאות. 
לסיכום, חבל לסבול מכאב ולדחות את הטיפול. מי שמתמודדים 
ייעוץ  מוזמנים להתקשר לשיחת  או מפרקים,  כאבי שרירים  עם 
חינם עם יועץ מקצועי 072-3922675 וליהנות מהקלה וחיזוק של 

המערכות החיוניות בגוף באופן מהיר ובטוח.
ttmisrael.com  :לפרטים נוספים היכנסו לאתר החברה

כאבי שרירים ומפרקים? היזהרו 
מהתמכרות למשככי כאבים
כאבי גב, ברכיים, שכמות או מפרקי כף היד, מעידים על דלקת שיכולה להידרדר. 
מה צריך לדעת על תרופות מרשם לשיכוך כאבים ואיזה פתרון טבעי יכול באמת 

לעזור ולחזק את הגוף



דנטלית- 20 שנות מצוינות

ישור שיניים
במבצע חסר תקדים!

רק 7,200 ש”ח 

השתלת שיניים 
במבצע חסר תקדים!

רק 2750 ש”ח

בס"ד

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין
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הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 
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אירועים עד 120  כשר למהדרין

מועד
ל ה

חו
 ב

תוח
פ

ין 
דר

 למה
שרה

 כ
וכה

ס

הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין
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הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

רבין 2 קרית אונו (גבול גבעת שמואל) 03-5329933

הנהלה חדשהאוירה פסטורלית

ארוחת בוקר זוגית
(כל שעות היום)

80&ב-
ראול ולנברג 32 רמת החײל טלפון 03-5229038 

הקפה של בר

אירועים עד 120  כשר למהדרין

מועד
ל ה

חו
 ב

תוח
פ

ין 
דר

 למה
שרה

 כ
וכה

ס

הקפה של בר
כשר למהדרין

ראול ולנברג 32 רמת החײל
טלפון 03-5229038 

אירועים עד 120 איש
סוכה כשרה למהדרין 

פתוח בחול המועד

אירועים עד 120 אישבד"ץ בית יוסף

קרית אונו

בני ברק ד' בתמוז תשע"ז 121828/6/17

האם צריך שני רבנים לעיר, אשכנזי וספרדי?

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

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

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

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

לא כזה...

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

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

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

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

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

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

כולה.   

בעד: מחפשים לקצץ בדת
הרב דוד אוחיון

יו"ר ועד רבני ישראל

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

ילד אחד בחדר הורים
חינם

ע“ב לינה וארוחת בוקר

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

בין התאריכים 1.8-31.8.2017
מבצעי אוגוסט

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

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

מלון יוקרה משופץ ומשודרג
חדרים גדולים ומפוארים

מועדון בריאות, בריכת שחיה מקורה ומרהיבה
עם שעות נפרדות בערבים

מסעדות איכותיות - קופי שופ

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

חופשת קיץ מפנקת
ברמדה ירושלים

TADIRAN ALPHA

QUIET FUNCTION

סולטן
מוצרי חשמל

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

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

הובלה ו/או התקנה.

בית של טכנולוגיה

שנות אחריות על כל הדגמים*3

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

אופציה למערכת 
Wi-Fi

חיסכון בצריכת
החשמל

פעולה חרישית
במיוחד

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

2,190 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 15 מ"ר

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

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

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

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

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

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

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

6,600 ₪מתאים לחדר שינה בגודל 35 מ"ר

תצוגה דיגיטלית 
נסתרת

פיזור אוויר אחיד 
בחדר

QUIET FUNCTION 3D AIRFLOW

TADIRAN ALPHA 15TADIRAN ALPHA 18

TADIRAN ALPHA 21TADIRAN ALPHA 28TADIRAN ALPHA 35

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

עם טכנלוגיה מיוחדת ואחריות מלאה 

יעוץ מקצועי חינם

מיידיתאספקה

5 שנות אחריות מלאה 
למזגני תדיראן אלפא
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לאישה

לרדת במשקל עם חיוך 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט ירוקים, טונה ועשבי תיבול ברוטב אנשובי

יחזיק  שהמייקאפ  רוצה   .1
שתצטרכי  מבלי  שעות   24
השתמשי  אותו?  לתקן 
פריימר.  שנקרא  במוצר 
הכנה  שכבת  הוא  הפריימר 
להחלקת  פועל  למייקאפ. 
ומאריך  והנקבוביות  העור 
המייקאפ  עמידות  את 
לשעות רבות. ובנוסף יגן על 

עורך מהשמש.

מבטיחה  שלך  המסקרה   .2
אבל  הריסים,  את  לעגל 
כך...  תמיד  לא  זה  בפועל, 
עם  הריסים  את  תעגלי  כך 
ראשית  הניחי  מסקרה:  כל 
בסיס  על  רק  המסקרה  את 
שמשקל  מנת  על  הריסים 
הריס  בבסיס  יהיה  החומר 
שעלול  מה  בקצה  ולא 
בהמשך,  הריס  את  להפיל 
ולאחר מכן רק את הקצוות.

3. רוצה לחזק את פיגמנט הצללית? הניחי 
זו  פעולה  לחה.  עם מברשת  הצללית  את 

תבטיח לך פיגמנט חזק, יציב ועמיד.

4. רוצה ליהנות מהשפתון 
כל  אותו  לחדש  מבלי 
בשפתון  השתמשי  היום? 
שהוא  ולאחר  עמיד  קרם 
מתייבש הוסיפי את באלם 
הריכוך שמצורף אליו. כך 
תוכלי ליהנות גם מעמידות 
מתחושה  וגם  מוחלטת 

נעימה וקטיפתית

ואין  עסוקה  אישה  את   .5
להתאפר  זמן  הרבה  לך 
זאת  עם  יחד  אך  ולהשקיע, 
יש  לנו  מאד,  לך  חשוב 
 3 מייקאפ  עבורך:  פתרון 
גם  שמכיל  מייקאפ  ב-1 
וגם  קונסילר  גם  פריימר, 

Spf 20 מייקאפ עם הגנה

טיפים

אופן ההכנה:

1. מאדים או מבשלים במים את הברוקולי, האפונה והשעועית. 
2. מרסקים בעזרת מוט את כל המצרכים של הרוטב.

3. שמים בקערה עלי חסה, עלי בייבי תרד, אפונה, שעועית, ברוקולי, טונה 5% עם עשבי תיבול 
וכמה כפות מהרוטב.

4. מעטרים בשומשום, שקדים פרוסים וצנוברים קלויים. ניתן לפזר פרמזן \ קשקבל מגורר.

טונה 5% עם עשבי תיבול
אפונה

שעועית ירוקה
2 גבעולי ברוקולי טרי מפורק לפרחים קטנים

200 גרם עלי בייבי תרד טריים
עלי חסה

קופסת אנשובי משומר )מסונן(
חצי כוס שמן זית

חצי כוס מיץ לימון טרי
רבע כוס מיץ תפוזים

2 שיני שום קצוצות
מלח ופלפל

יופי של קיץ  כולנו יודעים איך לרדת במשקל - לאכול בריא, לעשות כמה שיותר פעילות גופנית, לאכול 
מסודר וכו'  אך לא כולנו יודעים איך לייצר מוטיבציה ושליטה עצמית, ההולכות יד ביד 
קליין אפרים  בן  מיה  המובילה  מהתזונאית  המוטיבציה  לחיזוק  טיפים   8   הירידה  עם 

טעימה

סיון
טל 

ם: 
צילו

לרוטב: מצרכים:

אנו חיים בעולם רווי פיתויים, דבר ההופך את הירידה במשקל לאתגר 
מנטאלי, יותר מאשר אתגר פיזי. מיה בן אפרים מציעה 7 טיפים מנצחים 

כדי לעודד ירידה במשקל עם חיוך:

כדי  פתקים  בהדבקת  משתמשים  כולנו   - לפעולה  מניעים  פתקים 
להזכיר לעצמנו דברים שאנו עלולים לשכוח, אך מלבד תזכורת, פתקים 
אלו הם שיטה מעולה להעלאת מוטיבציה. ניתן לרשום בפתקים ציטוטים 
מעוררי השראה או משפטים המניעים לפעולה ולתלות אותם במקומות 
או  בעבודה  השולחן  השינה,  בחדר  המראה  למשל  כמו   - לעין  גלויים 
המחשב, ארון החטיפים או כל מקום אחר שאנו מסתכלים לעברו הרבה. 

ישנם   - פה  במי  שטיפה 
על  ממתוק  הנמנעים  אנשים 
אפשר  אך  מסטיק,  לעיסת  ידי 
כדאי  פה.  במי  גם  להשתמש 
השטיפה  בקבוק  את  להשאיר 
עלול  בו  מקום  בכל  נגיש 
חטיף  לאכילת  חשק  להתפרץ 
או ממתק. במי השטיפה מומלץ 
להשתמש לאחר כל ארוחה, וכך 
יקטן החשק למתוק. ניתן לשנות 
ל"נוזל  הבקבוק  של  השם  את 
שיעלה  אחר  דבר  כל  או  קסם" 
כיף  מכניסים  כך  דעתכם,  על 

לתהליך ההרזיה.

יודעים  כולנו   - מים  שתיית 
לירידה  יעילה  מים  ששתיית 
המים  של  הטעם  אך  במשקל, 

יכול להיות משעמם לאחר זמן מה. כדי להפוך את שתיית המים לחוויה, 
ניתן להקפיא בטרם עת פירות יער, תותים, פטל, תפוזים, לימונים או כל 
פרי אחר שאוהבים ולהוסיף אותם לבקבוק המים. הפירות הקפואים גם 
ישמרו על המים קרים וגם יוסיפו להם טעם רענן. ניתן אף להקפיא את 

הפירות בתבניות קרח. 

בוקר,  של  אנשים  כולנו  לא   - לפני  ערב  גופנית  פעילות  תכנון 
ואכן לא קל לחוש מוטיבציה כשקמים וחשים חצי ישנים. לכן, על מנת 
שהפעילות הגופנית אכן תתבצע ללא תירוצים, מומלץ ורצוי להכין את 
כל הציוד הדרוש ערב לפני; יש לרכז את כל החפצים בתיק אחד, שיהיו 
נגישים, כך שכל מה שנותר לנו הוא רק להתלבש או לקחת. ניתן אף לשים 
את בקבוק המים במקרר. בנוסף, אם ממש קשה להתארגן בבוקר – אפשר 

אף לשקול לישון עם בגדי ההתעמלות.

להיפטר מהשאריות – אם נוטים לחזור אל שאריות האוכל שעה אחרי 
הארוחה, כדאי לאחסן את השאריות במקרר או בכל מקום אחר – העיקר 
שלא יהיו בהישג יד. סביר להניח שלא תנברו במקרר עבור עוד ביס, אבל 

אם השאריות יהיו על השיש – יהיה קשה מאוד לעמוד בפיתוי. 

ניתן  צנצנות  בתוך  גולות  בעזרת   – מוטיבציה  מעוררות  צנצנות 
להמחיש את המטרות וההישגים – צנצנת אחת היא הקילוגרמים אותם 
אנו רוצים להשיל, צנצנת שנייה היא הקילוגרמים שהשלנו. את הגולות 
אפשר להחליף בכל פריט אחר, כל עוד ניתן לראות אותו וכך להמחיש את 

ההתקדמות והשאיפות. 

פעם  לא   – סיבות  רשימת 
בריא  לאכול  שוכחים  אנו 
האכילה  בהרגלי  ולשלוט 
במראה  מתמקדים  שלנו, 
החיצוני ומניחים את הבריאות 
שאם  לחשוב  במקום  בצד. 
במשקל,  נעלה  משהו  נאכל 
סיבות  על  לחשוב  עלינו 
נאכל  לא  למשל:  להצלחה, 
יאהב  לא  שלנו  הגוף  כי  זאת 
את  יהפוך  המאכל  זה,  את 
הלילה  ואת  למתסכל  הבוקר 
חילוף   – ובעיקר  נוח,  לפחות 

החומרים יפגע. 

מאכילה  נהנית  הנפש 

המטרות  את  להגשים  בכדי  חשוב  כלי  היא  הנפש  בריאות   – בריאה 
לאהוב  חיוביים,  להישאר  הוא  העיקרון  במשקל.  לרדת  ולהצליח  שלך 
ועל היכולות שלו לעזור  את עצמכם ולהתמקד בהודיה על הגוף שלכם 
בחיים,  הטובים  הדברים  על  תודה  הכרת  מתוך  פועלים  כאשר  לעצמו. 
לגוף להתמודד  ובמוטיבציה שמסייעת  בידיים פתוחות  מגיעים לתהליך 

עם התהליך. 

קבוצות  רשת  בעלת  מובילה  תזונאית  הינה  קליין  אפרים  בן  מיה 
ותק  עם  תזונאית  בישראל.  נשים  אלפי  למאות  הפונה  אונליין  הרזייה 
14 שנה, דיאטנית אתר המסעדות 2eat ויועצת קולינארית לתפריטי  של 
באתר  בקרו  נוספים  לפרטים  ומלונות.  קפה  בתי  במסעדות,  בריאות 

.Mayabenefraim.co.il

זמן..  בכלל  יש  ולמי  ולח  חם  קיץ, 
צריכה  שאת  אומר  לא  זה  אבל 
יוסי    שלך  הטיפוח  על  לוותר 
‘מקס  של  הראשי  המאפר  כהן, 
הבינלאומי  האיפור  מותג  פקטור', 
מביא  בארץ,  מזמן  לא  שנחת 
על  לשמירה  מעולים  טיפים  לכן 
הקיץ  לימות  האיפור  עמידות 

החמים  לגזור ולשמור

לכבוד הקיץ מציעה טונה סטארקיסט מנה טעימה, מקוריות ודיאטטיות 
ומהווה ארוחה קלילה במזג האוויר החם. 
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זבוטינסקי 92 בני ברק טל- 03-5780459
מ: 11:00 עד 23:59 בלילה

ארוחה זוגית מלאה
10 סוגי סלטים

חומוס פיתות ולאפות
2 מנות עיקריות )כל מנה 2 שיפודים(

2 סוגי תוספות לבחירה
קנקן שתיה

רק 129 ש"ח  במקום 200 ש"ח

תקף גם 
במשלוחים

לקראת שנה"ל הבאה 

דרושות
לרשת הארצית של מעונות אמונה 

בכל רחבי הארץ: 

  מטפלות, מחנכות ומועמדות לעתודה ניהולית
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

לפרטים: 052-4239577

משפחת אמונה מחכה לך!

הצטרפי לאתגר החינוכי
האגף לגיל הרך

לפרטים נוספים: 052-7272449

דרושות
לאשכול גנים בפ“ת 

מטפלות לגיל הרך
דרישות התפקיד:

 ראש גדול    אהבה למקצוע   מקצועיות
תנאים טובים למתאימות

הסרת משקפיים עושים 
בבית חולים אסותא

 
אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
תו תקן בינלאומי לאיכות

 

JCI Patient Safety

המרכז היחידי בישראל הפועל 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן 

המחמיר בעולם לבתי חולים

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

משקפיים?!
זו היסטוריה!

מחיר 
קבוצתי!
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להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת דברים הקשורים למים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בוקר, שחר. "הנה באה יצאה ה____")יחזקאל ז י(
5. מפרשיות השבוע.

7. בית מגורים, מעון. "קנה בה ____ ____" )בבא בתרא 
א ה(

9. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה _____" )שבת קה.(
10. קיצור המילים : חפץ חיים.

11. ילד, תינוק שנולד. "אין לה ____" )בראשית יא ל(
13. כנוי לטורפים שבין החיות. "____ ____ אכלתהו" 

)בראשית לז כ(
15. כנוי לגיבור וחזק. "סבבוני ____ רבים" )תהלים כב יג( 

)בלשון יחיד(
16. שם נרדף לישימון,מקום שומם וצחיח שאין בו  כל 

צמחיה. "תעו ב ____" )תהלים קז ד(
17. בנו של אדם הראשון שנולד לאחר שנרצח הבל  על ידי 

קין. )בראשית ד כה(
18. חי. "נשא אשה ו____ עמה" )יבמות ו ו(

 

1. פאר, יופי, הדר. "_____ תפארתו" )ישעיה כח א(
2. מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויסעו מאתם וישב על ____ 

____" )במדבר לג ז(
3. תסיסה,העלאת קצף. "ו____ גריסין" )טבול יום א א( )לא 

בלשון סמיכות(
4. המציא מליבו,הודיע דבר שלא היה. "לשון ש____ להם 

חכמים"  )נדרים י.( )בלשון יחיד,עבר( )בהיפוך אותיות(
5. תבואה מנוקה ממוץ לאחר הדיש,הזריה והניפוי. "ומלאו 

הגרנות ____" )יואל ב כד(
6. ____ בן גרא. השופט השני בישראל. )שופטים ג טו(

8. בן אחז בן מיכה בן מריבעל בן יהונתן בן שאול. "ואחז 
הוליד את ____" )דברי הימים א ח לו(

12. אש _____. אש חזקה מאוד. "ונגה אש ____" )ישעיה 
ד ה(

13. תר ובדק, חיפש. "____ כל חדרי בטן" )משלי כ כז(
14. שם כולל לכל בע"ח הזוחלים על האדמה או שוחים במים. 

"עד בהמה עד ____" )בראשית ו ז(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם! חידת פרשת השבוע 
ע"פ רש"י

אנאארהנינשאגהוקמא

תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת

שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ה

אגם, מקוה, יבלי מים, אובל, נהר, כברכת מים, אי, נחל, לחוף ימים, השקת , 
תהום, מוצא המים, יאור, אפיקי מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, 

גלת מים, מצולה, חוף הים

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מדוע אמר בלעם 
לשרי מואב 

להישאר איתו 
בלילה?

האתון שאלה 
את בלעם מדוע 

היכה אותה 'שלוש 
רגלים'. למה הדבר 

מרמז?

הילד שכח את ספרי הלימוד בביתו. תוכלו 
לעזור לו להגיע אליהם?
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ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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