


בשבילי חנוכה זה...

לביבות הגבינה 
הטעימות

של סבתא! 

הבחירה של הבית
תנובה

טעמי החנוכה: חנוכייה, סופגנייה וחלב

 חנוכה. הבית מתמלא באור והתרגשות לקראת הדלקת הנרות.
 כולם מחייכים כאשר לשולחן המשפחתי מוגשים מאכלי החלב והסופגניוֿת - טעמי החנוכה הנפלאים

 שתמיד מהנה לחזור אליהם. גם בחנוכה, תנובה הבחירה של הבית 



בשבילי חנוכה זה...

לביבות הגבינה 
הטעימות

של סבתא! 

הבחירה של הבית
תנובה

טעמי החנוכה: חנוכייה, סופגנייה וחלב

 חנוכה. הבית מתמלא באור והתרגשות לקראת הדלקת הנרות.
 כולם מחייכים כאשר לשולחן המשפחתי מוגשים מאכלי החלב והסופגניוֿת - טעמי החנוכה הנפלאים

 שתמיד מהנה לחזור אליהם. גם בחנוכה, תנובה הבחירה של הבית 



בשם ה׳ נעשה ונצליח!

טי
תנ
או

בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NE
W

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2



בשם ה׳ נעשה ונצליח!

טי
תנ
או

בתוקף עד תאריך 30.12.17 רשת יש / לאומי כארד ו/או בית העסק רשאים לשנות או לבטל את המבצע / ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי יש בלבד.
המוצרים והשירותים באחריות בית העסק בלבד. הזול מביניהם. עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. הזול מביניהם. לא כולל כפל מבצעים והנחות. התמונות להמחשה בלבד

מגוון הטבות 1+2 חינם הזול מבינהם,למחזיקי      ׳כרטיס אשראי יש׳ בחנויות נבחרות בבני ברק

תושבי בני ברק, קנו  שני מוצרים והשלישי... 

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

שעות פתיחה 21:00-23:00
למעט אמריקן קינדר וחולצות אינגלש סטייל

חינם
1+2

חינם
1+2

ירושלים 14
03-9292660

חינם
1+2

ר׳ יהודה הלוי 24
03-6196388

ר׳ עקיבא 77 )קומת חניה(
052-7622674

חינם
1+2

לא כולל שאנלים, בנדנות ושכמיות

חינם
1+2

לא כולל תיקי מותג

ראדזמין 8
054-8448242 

הושע 20 | 052-7128243
שעות פתיחה 20:30-22:30

יונה הנביא 4 | 03-9311776 

חינם
1+2

ר׳ עקיבא 47
054-3521777

חזון איש 50
03-6188379

ר׳ עקיבא 124
03-5781886

ר׳ עקיבא 98 מאחורי גן ורשא
03-9177772

על כל אופנת החורף

אהרונוביץ 16
03-5784973

חינם
1+2

לא כולל קולקצית ארועים ועיצוב אישי.

חזון איש 56/7
שעות פתיחה 20:30-22:30

כובעי נשים וילדים| מטפחות משי וסינרים מפיצי ריח

חינם
1+2

על מבחר דגמים בחנות  על אביזרי שיער, גרביי  YODFAT ומותגים

ירושלים: רב שפע, שמגר 16 02-5388675
ירושלים: סניף גאולה, הישיבה 2 02-5824922
03-5781886  124 עקיבא  רבי  ברק:  בני  גרביים מהמותגים המוביליםזוגות

Boutique

חינם
1+2

חינם
1+2

חינם
1+2

 ר׳ עקיבא 77 בחניה
03-5535276

ההטבה עד סכום של 50 ש״ח. לא כולל בישום

חינם
1+2

חזון איש 19
03-618-6517

אשדוד: 
רחוב יוסי בן חלפתא (מול קניון ישועת חיים) טל: 08-8667721

פתוח בבוקר 10:00-15:00 |  אחה"צ 17:00-22:00

גארטלעך
בכל 

הגדלים

 קסקטים לאלו 
שנוסעים לחו"ל

שלייקעס 
שבמגנומטר 

אינם מצפצפים

כיפות ממבחר
חברות ודגמים

ציציות עם 
הכשרים 
מהודרים

פיקוח וכשרות גם על הקושרים

ציצית גופיה 
במבצע 

לבין הזמנים

בקניית שני כובעים מכל סוג כובע ליום חול מתנה
ההטבה תקפה גם על אביזרים,ניקוי,ושיפוץ 

חינם
1+2

)זו הצלחת האחרונה שתשברי בחיים...(
מזל טוב!

הן
 כ

לי
גי

שיהיה במזל
לקראת  לדרך  יצאתם  טוב!  מזל  צלחת?  שברתם 
בניית בית חדש בישראל. הצלחת נשברה וגם הכוס 
עתידה להישבר בקרוב בעז”ה – זה הזמן למלא את 
המזווה של הזוג הצעיר בכלי מטבח איכותיים ממיטב 
החברות –בסירים, מחבתות, סכומ”ים וסטים לשבת 
ויום יום וכמובן- גם באביזרי אפיה מקצועיים שיהיו 
שעכשיו  זו  שנולדה,  הטריה  הבית  לעקרת  לעזר 
שבבר  המפוארת  האירוסין  עוגת  מול  עומדת 
יצאו  שלה  מהמטבח  גם  כיצד  וחולמת  המעוצב 
יצירות אומנות מושלמות שכאלה-שופעות טעמים 

מיוחדים, מרקמים ייחודיים וגימורים מלוטשים.

איזה מזל שיש כליצ’ן מתחת לבית!
תחושת  עם  יוצאים  אתם  בכליצ’ן  קונים  כשאתם 
סיפוק שקיבלתם תמורה מלאה לכספכם כי הכלים 
עוד שנים  נאמנה את הכלה הצעירה  ישרתו  הללו 
ארוכות וטובות, הם יסייעו בידה להגשים כל חלום 
במטבח ולהכין ארוחות טעימות שלא ישרפו לעולם, 
עוגות טובות, חלות אווריריות וטריות וכל מה שהיא 

תנסה להכין.

בבישול ארוחה –לא סומכים על המזל
בחיים,  אחר  תחום  בכל  כמו  הבישול,  כלי  בתחום 
כך   – הדרך  מתחילת  באיכות  שמשקיעים  ככל 
יתקבלו תוצאות מוצלחות יותר בהמשך וההשקעה 
רק  בידנו  ותותיר  במהירות  עצמה  את  תכסה 
של  איכותית  בנדוניה  להשקיע  ההחלטה  רווחים. 
כלים מעולים ואביזרי עזר עמידים ממיטב החברות 

שתהווה בסיס התחלתי מצוין לכלה לקראת נישואיה 
בחובה את  ומבורכת שצופנת  היא החלטה חכמה 
כל המעלות הטובות – איכות, עמידות, פרקטיות, 
חדשנות ונוחות שימוש ותחזוק בצורה קלה, נעימה 

ופשוטה.

הטוב  על  מתפשרים  -לא  באפיה  גם 
ביותר.

רוצה לשמח את הכלה שלך בהרגשה טובה וטעם 
בביתה  לאפות  עתידה  שהיא  בעוגות  הצלחה  של 
החדש? מעוניינת להתחדש בכלים מעולים ליצירת 
ומלוטשים  חלקים  ציפויים  מורכבים,  פטיפורים 
את  לך  מנגישים  בכליצ’ן  מופת?  יצירות  ושאר 
התבניות הכי חדשות עם הצורות הכי ייחודיות, את 
המריות, המזרקים, הצנתרים, הקורצנים, המטרפות 
ומשטחי הסיליקון שיהפכו כל מתכון פשוט לחוויה 
זמן  לך  יחסכו  ומקורי,  מושקע  במראה  טעם  של 

ומאמץ ויצרו לך מחמאות.

חדש בכליצ'ן!
איכותית  במתנה  הכלה  את  להפתיע  וקל  פשוט 
לכל  אותה  ותלווה  בעיניה  חן  שתמצא  ושימושית 
החיים! תנו לה מראש שובר מתנה לקניה בכליצ'ן 
בכל סכום שתבחרו. - היא תיהנה לבחור בעצמה 
מתנה  על  אתכם  ותברך  לה  הדרושים  הכלים  את 

ייחודית ומוצלחת שאין לה תחליף.
בנוסף, אנו מספקים שוברים לוועדי עובדים כמתנות 
חג\יום הולדת וכל הזדמנות חגיגית בה תרצו לפנק 

את הצוות במתנה נהדרת ורבת ערך.

כליצ'ן - כל מותגי האיכות במטבח שלכם:
כלי בישול ואפייה, אירוח והגשה, גאדג'טים ועוד חידושים מכל קצוות העולם

]תשקיף[

המתכון שלך להצלחה במטבח

רח' ר' עקיבא 86בני ברק:
בניין מכבי, 03-6911832

המרכז המקצועי לאפייה:
רח' ר' עקיבא 26, 03-5350015

מרכז הקניות 'שהחיינו קולורס' ירושלים:
ירמיהו 66 )מול שערי רווחה( 072-2219086

 שוק מחנה יהודה
בית יעקב 2 02-6767603

למעט פריטים נבחרים

 ר׳ עקיבא 86
 03-6911832

חינם
1+2

ר' עקיבא 121
03-5334966 

חזון איש 49 פינת נחמיה
03-6198922

חינם
1+2

על מצעי פדר פרימיום ועל כל מחלקת מפות

ר׳ עקיבא 98)מאחורי גן ורשא(
03-5703262

בס"ד

חזון איש 49 פינת נחמיה בני ברק )מתחת לטמבור המרכז(
פתוח בין השעות 9:00-21:00 טל: 03-6198922 

אור  ת

₪60

בל!
מוג

אי 
מל

*ה

NE
W

מבצע!

מבצע!

₪199.90

ר׳ עקיבא 47 )מתחם דובק(
03-5799626

על תכשירים ומוצרי טיפוח

אלישע 1 
050-4141647

 ר׳ עקיבא 104
03-5799111 

חינם
1+2

חינם
1+2

 בקנית שני מוצרים )לא כולל שתיה קלה( 
אייס קפה /קפה הפוך מתנה

כהנמן 104

חינם
1+2

סניף הדגל: כהנמן 74
03-5293383

על כל מוצרי פלימוביל בסניף כהנמן 74 בלבד

חינם
1+2

אהרונוביץ 2 מגדלי שקל קומה 6
03-5707038

הרשמו למנוי דו שבועי לשנה 
וקבלו מנוי תלת שבועי לשנה חינם

 פילאטיס מכשירים, חוגים ומגוון מסלולי 
התעמלות וכושר לגברים, נשים ונערות

חינם
1+2
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ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933
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 &3990
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טיטולים

1 קילו

3 ב-100& 

6 ב-

ב- ב-

ב-

2 ב-

3 ב-
L תבניות ביצים

מרכך כביסה
4 ליטר סוד

מוצרי 
השבוע סופגניות חיתולי האגיס

מטרנה

 &10 ב-3 

 &50 &30 &10

 &50 &10 &20 &19

 &40 &100

 &55

2ב-
2ב-2ב-

2 ב-5ב-4ב-2ב-

4ב-2 ב-
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קילו

2 ב-

 &10 8 ב-

13& ב-  3

ב-

ג'ל כביסה 
סוד

מארז פיצה 
זוגלובק
שלישיה

גליליות 
עדין

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

לחמית

 &20 2

 &18

 &10

 &1290

 &1890 &20

 &95

 &10 ב-

ב-

ב-

ב-ב-

ב-

ב-

ב-

3

3

2

3

רבע לשבע/
עד חצות

פיירי
900 מ"ל

שמפו / מרכך הוואי
750 מ"ל

קליק שקיות

פתיבר אוסם 
1.750 קילו

פתיבר 
500 גרם

אבקת כביסה 
אריאל 10קילו

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעייה

אינסטנט פודינג
1 קילו

יין עמק הנדיב
כרמל מזרחי

מארז טישו
עדן

קמח

ג'ל פריסל
2.7 ליטר

שקדי מרק
אוסם

גבינה  בטעמים
זיתים/ שום/ בצל
בקניית שלישיה

1390& ב-

דג פילה אמנון
(מושט)

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

שמן זית
למאור
1 ליטר

סוכר

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

מארזי קרלו

 &25

 &10

 &10

מארזי תן צ'אפ
מיה

גבינת 
תנובה
850 גר'

אדוארד
אלופים בחיסכון

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

נרות חימום

 &1690
ב-  &1390

ב-

 &1390

 &390

 &790

 &690

 &790  &10

 &10

ב-

ב-

ב-

ב-

ב- ב-

ב-

בקניית זוג

בקניית זוג

בקניית זוג

מוגבל
ל-2 יחידות

נסטי

בקניית  מוצרי תנובה
מעל 49 ש"ח 

סלסלה למקרר מתנה 

 3

 3

 3

2 ב-50& 
48 גלילים

נייר
טואלט

מטבעות
שוקולד
כרמית

דגני בוקר תלמה
שוגי, פיצי, קוקומן

גבינת 
תנובה
250 גרם

חלב טרה
בשקית

עילית סוגים שונים

ב-

ב-

 &2990

 &1890 &3990  &69  &12 2

ב-

ב-ב- ב- ב-

 &12.90
2 ב-

משקאות תנובה מאגדת שוקולד
שוקו, אייס קפה, בננה ורד הגליל

1 ליטר

במבה אוסם גדול
מארז 4 יחידות



שייך למיילדת אפרת צ.
12 שנות נסיון

שייך למיילדת חן ג.
10 שנות נסיון

שייך למיילדת חיה ל.
10 שנות נסיון

שייך למיילדת רות כ.
8 שנות נסיון

שייך למיילדת אורטל ל.
4 שנות נסיון

שייך למיילדת שרה ה.
12 שנות נסיון

שייך למיילדת רוית ר.
3 שנות נסיון

שייך למיילדת חנה מ.
14 שנות נסיון

שייך למיילדת בינה פ.
12 שנות נסיון

שייך למיילדת קלארה א.
5 שנות נסיון

שייך למיילדת שרון פ.
11 שנות נסיון

שייך למיילדת מרים ס.
6 שנות נסיון

ברוכות הבאות 
ל-32 המיילדות המנוסות שהצטרפו לצוות המקצועי והבכיר 

במרכז הרפואי מעיני הישועה 

שייך למיילדת צביה ש.
10 שנות נסיון

שייך למיילדת אסתר פ.
10 שנות נסיון
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המרכז הרפואי מעיני הישועה השלישי בגודלו בילודה בישראל.
13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים לכל יולדת | בכירי הרופאים | צוות מנוסה ומקצועי מחלקה 

מלונאית | שלושה לילות | חדרי ניטור ואולטראסאונד נפרדים | פרטיות מוקפדת

במעיני הישועה את במרכז!

אצלנו את רגועה מכל הבחינות! חלוק 
וערכת טיפוח 

מתנה 
לכל יולדת *

אי
מל
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*



השני

טוב לראות אותך

3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900
מול איצקוביץ

ת
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לרגל ספירת המלאי

מחיר
אופטומטריסטים

מומחים עם נסיון
של שנים





החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ח בכסלו תשע"ח 6/12/17 בני ברק10 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 צבע אבני שפה ונלכד
השבוע  שלישי  ביום 
הצהריים  בשעות 
למוקד  קריאה  בעקבות 
בני  עיריית  של  העירוני 
שצובע  תושב  על  ברק, 
 - )אדום  שפה  אבני 
לבן( נשלח צוות שיטור 
עירוני למקום ולכד את 

החשוד בשעת מעשה.
החשוד צבע את אבני 
שאול  ברחוב  השפה 
אבות  הבית  מול  המלך 
החשוד  כץ.  בפרדס 
לחקירה,  זומן  שנלכד 
סך  על  קנס  קיבל  וגם 

של 475 שקלים.

 חדש במעונו של שר התורה 
מרן  של  במעונו  המתברכים  קהל  ריבוי  בעקבות 
בבני   23 רשב"ם  ברחוב  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
ביום  עונה  הוא  עליהן  בכתב  השאלות  וריבוי  ברק 
הציבור  על  להקל  מנת  ועל  קהל  קבלת  וללא  שלישי 
בכתיבת הקוויטלאך לרפואות וישועות, הותקן בכניסה 
לרשום  אפשר  שעליו  רחב  סטנד  ביתו  מדרגות  לגרם 
מיוחדת  דואר  תיבת  זה  וליד  לתפילות  הבקשות  את 

לקוויטלאך שמועברים על ידי בני ביתו ישירות אליו.

 תפילות על נין האדמו"ר
הודעה  נשלחה  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  של  מביתו 
לאברכי הכוללים ובני הישיבות של החסידות, להעתיר 
נטע  נתן  משה  הקטן  הילד  עבור  ובתחנונים  בתפילה 
מרובים. שמים  לרחמי  הזקוק  יכט,  חילא  ברכה   בן 

לבנו הרה"צ  נכד  מויז'ניץ,  בנינו של האדמו"ר  מדובר 
האדמו"ר  חתן  מנדל  מנחם  הרב  בן  הגר  ישעיה  יצחק 
נתן נטע בן השלוש וחצי חולה  מזוועהיל, הילד משה 
מזה כשנה וחצי ומתמודד עם המחלה הקשה ומאושפז 
בבית החולים בבוסטון, לשם נסעו הסבים האדמו"רים 
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"רציתי לבקש 
על  להתפלל 
משה  הילד 
בן  נטע  נתן 

ברכה חילא יכט, השי"ת יעזור שיהיה רפואות וישועות 
והשפעות טובות".

מאת: עוזי ברק

מ-10  למעלה  הותקנו  האחרונה  בתקופה 
אהרונוביץ  ברחוב  חדשות  תנועה  מצלמות 
ובהמשכו - רחוב הרב כהנמן בבני ברק, בין 
רחוב רבי יצחק נפחא לצומת "קוקה קולה", 
אסורים,  במקומות  חניות  למנוע  במטרה 
ובכך להביא לשיפור המצב התנועתי ברחוב. 
אין ספק כי דבר זה שיחרר את חלק מפקקי 
התנועה, אבל מנגד, בעלי החנויות טוענים כי 

הוא גרם לבריחת קליינטים.
לרגע  עוצרים  היו  רבים  נהגים  לדבריהם, 
או  מוצר  לרכוש  מנת  על  החנויות,  בפתחי 
דקה  מעל  שחונה  רכב  כל  כיום  אך  שניים, 
בדואר,  לביתו  דו"ח  ומקבל  מצולם  וחצי, 
בסכום שנע מ-100 שקלים ועד 500 שקלים, 

תלוי היכן ואיך חנה.
 5:00 מהשעה  ברצף  עובדות  המצלמות 
מהרחוב  וסוחר  בלילה,   13:00 ועד  בבוקר 
עפולה'  'פיצוחי  של  משפחה  "בן  כי  מספר 
קיבל דו"ח בדואר על חניה שעה לפני שבת, 
זאת שעה שבכלל אין פקקים, כולם עסוקים 
המצלמות  אבל  לשבת,  בהכנות  בביתם 

עובדות ואנשים מקבלים דו"חות".
לבעלי  'מרכז  חנות  בעל  ראדה,  ניסים 
יש  "לי  מספר:   ,48 כהנמן  ברחוב  מלאכה' 
שלי  לפרנסה  אסון  זה  בניין,  לחומרי  חנות 
ומכה קשה לעסק, ליד החנות שלי שמו לפני 
לעצור  הפסיקו  אנשים  מצלמה,  ימים  כמה 
ולא  סחורה  לפרוק  רוצים  לא  החנות,  ליד 
זה  בניין  חומרי  ולחנות  סחורה,  להעמיס 
אני  הזה  בקצב  לי,  ברחו  הקליינטים  אסון, 
צופה שאנשים יסגרו עסקים ברחוב הזה. יש 
לנו בעיות מסביב בלי סוף, אנחנו במלחמת 
 1982 כאן משנת  אני  אותנו,  הורג  וזה  קיום 
במקום הזה, בניתי את העסק שנים רבות, אני 

נותן שירות מכל הלב, הכל נהרס לי". 
לדברי ראדה, "בהרבה ערים שמו מצלמות 
כאן  שעה,  רבע  אחרי  דו"ח  נותנים  אבל 
מהעירייה  מבקש  אני  וחצי,  דקה  אחרי  זה 
שיתחשבו בנו ויתנו כמה דקות נוספות. אני 
ביותר  מכירות  לי  הפיל  הדבר  עצות,  אובד 

מ50%, 80% מהקונים שלי הלכו".
המתוקה'  'הפינה  מחנות  גרנביץ'  חברון 
מספר: "עצרתי ב22:00 בלילה לקנות בחנות 
אצל רחמני חלב וקיבלתי דו"ח 100 שקל, אז 

החלב עלה לי 105 שקל".
שיוציאו  למוכרים  שצופרים  נהגים  יש 
כאלו  ישנם  אחרת,  סחורה  או  סיגריות  להם 
ולשלם  למוכרים  לחייג  פתרונות  שמצאו 
לעובדי  הוראה  נתן  עצמו  חברון  באשראי. 
את  יסיימו  הלקוחות  שכל  "תדאגו  החנות 

הקניות במהירות, לפני מתן הדו"ח".
ראש  ידי  את  מחזק  "אני  מוסיף:  חברון 
נגד  ובמלחמה  המצלמות  בהצבת  העיר 
הוצאת סחורה החוצה ובדברים נוספים למען 
תושבי העיר, אבל יחד עם זאת אנחנו מצפים 
ע"י  ובלקוחות,  בסוחרים  התחשבות  לקצת 

הוספת זמן לעצירה לפני מתן דו"ח".
העירייה אמנם נתנה לסוחרים בין -10:00

עד  סחורה  לפרוק  אפשרות  בבוקר   12:00
מציגים  החנויות  בעלי  רוב  אבל  דקות,   15
בעיה: "הספקים ונהגי המשאיות לא עובדים 
מכולות  כמו  בחנויות  הללו.  הזמנים  לפי 
ולרוב  הספקים מגיעים בלילות או בבקרים, 
נהגי המשאיות יש סידורי עבודה, אנחנו לא 
יכולים לשנות להם את לוח הזמנים ובעקבות 
הדו"חות שקיבלו, הם לא מגיעים לחנויות".

השוכנת  הצבי'  'מאפיית  ממנהלי  אחד 
מפעל  "אנחנו  עיתונות':  ל'קו  אומר  ברחוב 
חנויות  למספר  סחורה  שמייצר  ענק  יצרני 
יכולים להביא  לא  אנחנו  לה,  ומחוצה  בעיר 
את  ומפזרות  שמספקות  המשאיות  כל  את 
לנו.  שנתנו  שעתיים  אותם  בתוך  הסחורה 
אף  והלכו,  דו"חות  למתן  מצלמות  שמו 
אחד לא חשב על בעלי החנויות. כדאי ורצוי 
בצבעי  בתשלום  חניונים  תקים  שהעירייה 
כמו  ברחוב,  מקומות  במספר  לבן  כחול 
במתחם רימונים, בשלמה המלך, במגרש של 
זה  הצבי,  למאפיית  הצמוד  ברק'  בני  'סופר 

יכול דווקא להכניס גם כסף לעירייה". 
בעיה  שיש  ש"נכון  טוענים  גם  הסוחרים 

לא  היא  הפקקים  בעיית  עיקר  אבל  ברחוב, 
או  פיקנטי  בצומת  אלא  הרחוב,  באמצע 

ברחוב ז'בוטיסנקי".
ברק  בני  עיריית  של  הדוברות  בהודעת 
כי  נמסר  בנושא המצלמות  שפורסמה בעבר 
המצב ברחוב זה, העמוס בתנועת אוטובוסים 
וכלי רכב פרטיים בכל ימות החול נעשה קשה 
מתקופה לתקופה, כדי להתמודד עם המצב, 
ישיבת  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  כינס 
עבודה בתיאום עם הרב ישראל דרנגר, רמ"ט 
זיידמן, מנהל  חנוך  ובהשתתפות הרב  רה"ע 
דהאן,  שוע  עו"ד  ופיתוח;  תשתיות  אגף 
התובע העירוני; מר שלמה מלכא, מנהל אגף 
אכיפה ופיקוח; מר יוסף חדד, קצין משטרה 

לשעבר ומפקד השיטור העירוני.
אופציות  ובדיקת  ממושכים  דיונים  לאחר 
הצילום  מערכות  התקנת  על  סוכם  שונות, 
היממה,  שעות  בכל  שיפעלו  הרחוב,  לאורך 
וירשמו אוטומטית דו"חות לחונים במקומות 
לבן"  ב"אדום  אוטובוסים,  תחנות  אסורים 
ובכל נקודה אסורה. פתרון שכבר הוכיח את 

עצמו בהיבט זה.
הרחוב  סוחרי  של  לטענותיהם  בתגובה 
"ברור  טננבוים:  הרב  העירייה  דובר  הגיב 
מעל לכל ספק, שאלמלא מצלמות אלו, וכך 
גם היה עד להתקנתן, היה מצב בלתי אפשרי 
לתנועה בכביש עמוס זה, וביחוד בגלל המוני 
נקבעו  השונים  הקווים  כאשר  אוטובוסים, 
בלא  התחבורה  משרד  ע"י  רבות  פעמים 
שבלעדי  הוא,  המצב  העירייה.  עם  תיאום 
המצלמות היה מדובר בקטסטרופה תנועתית. 
"באשר לזמני רישום הדו"חות מאז החניה 
חברה  ע"י  שנקבע  זמן  זהו  לצילום,  ועד 
במשך  שבדקה  בארץ,  מהידועות  מקצועית 
זמן ניכר את הנושא ויעצה בהתאם לתוצאות 

בדיקת התחום.
הוא,  בחנויות  הכלכלי  המצב  "נושא 
גם  אלא  ברק,  בבני  רק  לא  בעייתי  בחלקו, 
בשל  וזאת  אחרות,  ובמדינות  הארץ  בכלל 
באמצעות  מחו"ל,  לרכישות  רבים  מעבר 
המחשב, וזו, אכן, בעיה שמחד גיסא מוזילה 
לצערנו  יוצרת  גיסא,  מאידך  אך,  מחירים, 
שעל  ספק  ואין  מהסוחרים,  לחלק  קשיים 
עם  להתמודד  ארצית,  כבעיה  הממשלה, 
תחום זה ולחפש פתרון שיתאים לבעיה זו על 

כל היבטיה - הסוחרים והצרכנים".

השומר במשבר: תנועה זורמת 
ועסקים קורסים

רחוב  לאורך  שהוצבו  תנועה  מצלמות 
השומר - כהנמן שחררו את הפקקים, אבל 
כי  טוענים  החנויות  ובעלי  הסוחרים  מנגד 
דרסטית את כמות הקליינטים  הדבר צמצם 
ופגע בהכנסות    זרימת תנועה מול כישלון 

עסקי - הסיפור המלא ופתרון אפשרי
אחת המצלמות

הרחוב ריק מקליינטים, צילומים: עוזי ברק

עיתונות'תחקיר 'קו 

החידוש בבית הגר"ח
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בני ברק י"ח בכסלו תשע"ח 12146/12/17

מאת: עוזי ברק 

סיימה  ישראל  משטרת 
חקירת שוד בסך 800 אלף 
ש"ח ממוביל כספים בבני 
ברק. תיק החקירה הועבר 
ושבועיים  לפרקליטות 
נגד  הוגש  שנעצר,  לאחר 

החשוד כתב אישום.
התקבל   15.11 בתאריך 
דיווח  ישראל  במשטרת 
בלדר  של  שוד  אודות 
כספים ברחוב מצדה בבני 

ברק. 
שני  החשד,  פי  על 
באיומי  שדדו  חשודים 
כאמור  ובו  תיק  אקדח 
800 אלף ש"ח. החשודים 

ברחו מהמקום.
שהוזעקו  שוטרים 

בסריקות  החלו  למקום 
לאיתור  נרחבות 
נעצר  בסיומן  החשודים 
תושב   ,30 )בן  החשוד 
לחקירה  והובא  לוד( 

במרחב דן. 
החשוד  של  מעצרו 
לעת  מעת  הוארך 
התשתית  ביסוס  ולאחר 
הראייתית הוגש נגדו כתב 
למעצרו  ובקשה  אישום 

עד תום ההליכים.
ממשטרת ישראל נמסר 
מול  הדין  את  תמצה  כי 
בביטחונו  הפוגעים  אלו 
האזרח  של  וברכושו 
המשטרה  החוק.  שומר 
ותנקוט  לעבריינים  תגיע 

ביד נוקשה.

מאת: עוזי ברק 

שבת  יום  של  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
ברק.  בני  האחרון, התחוללה דרמה ברחובות 
בשעה שכל תושבי העיר היו בדרכם לתפילת 
התרחש  מהתפילה,  בחזרה  היו  וחלק  שחרית 
משטרה  ניידות  מספר  עם  משטרתי  מרדף 

ברחבי העיר אחר רוכב אופנוע כבן 19.
בעוד רוכב האופנוע מנסה לחמוק מניידות 
ובניסיונו לקצר דרך רחובות צרים,  המשטרה 
הנביאה  דבורה  ברחוב  האופנוע  רוכב  נסע 
קטנים.  ילדים  בשני  פגע  בריחתו  ובמהלך 
כבן  השני  והפעוט  שנים   4 בן  האחד  כאשר 

שנתיים. 
הילדים נפצעו באורח קל עד בינוני וקיבלו 
של  השבת  תורני  ע"י  ראשוני  רפואי  טיפול 

'איחוד הצלה סניף בני ברק'.
הצלה  'איחוד  של  השבת  תורן  בורר  יעקב 
סניף בני ברק' סיפר: "בסביבות השעה 9:20 
הוזעקתי ע"י מוקד החירום של 'איחוד הצלה' 
לרח' דבורה הנביאה בבני ברק. בזירה הבחנתי 
שככל  אופנוע  מרוכב  שנפגעו  ילדים  בשני 
הנראה נמלט ממרדף משטרתי. הילדים נחבלו 
בפלג גופם העליון. הענקתי להם טיפול רפואי 
את  שפינה  האמבולנס  להגעת  עד  ראשוני 

הילדים למרכז הרפואי שניידר".
רוכב האופנוע שהיה ממוקד מטרה לברוח 
בנסיעתו  המשיך  שבעקבותיו.  מהמשטרה 
את  מפקיר  שהוא  תוך  כלום,  קרה  לא  כאילו 

הילדים הפצועים בשטח.

רוכב האופנוע נמלט מרכבי המשטרה שהיו 
ברחובות העיר דרך הגשר המחודש של רמת 

אלחנן שחזר לפעילות לפני מס' שבועות.
מדוברות משטרת מרחב דן נמסר "בפעילות 
גן,  ברמת  השבוע  סוף  במהלך  יזומה  אכיפה 
את  שעורר  אופנוע  ברוכב  השוטרים  הבחינו 
שגרתית.  לבדיקה  לעצור  לו  והורו  חשדם 
בשוטרים  האופנוע  רוכב  הבחין  זה  בשלב 
השוטרים  נסיעתו.  מהירות  את  להגביר  והחל 
נשמע  לא  כשהנהג  אחריו  בנסיעה  החלו 
להוראות השוטרים לעצור והגביר את מהירות 
נסיעתו וסיכן את שאר משתמשי הדרך. הנהג 
המשיך ברכיבה פרועה, פרץ גדר הפרדה נכנס 
לעיר בני ברק ופגע בשני ילדים קטנים. הילדים 
נפצעו באורח קל )ע"פ גורמי הרפואה( ופונו 
השומר.  תל  החולים  בבית  טיפול  לקבלת 
מאומצת  בחקירה  פתחה  ישראל  משטרת 
לאיתור זהותו של הנהג ותוך זמן קצר הצליחו 

לאתרו".
ברק,  בני  תושב   ,19 בן  שנתפס,  החשוד 
כי  עלה  בחקירתו  דן.  במרחב  לחקירה  הובא 
הנ"ל פסול לנהיגה מחודש יוני האחרון לחמש 

שנים.
לבית  הובא  הוא  ראשון,  ביום  למחרת, 
המשטרה  ביקשה  שם  בת"א,  השלום  משפט 

להאריך את מעצרו.
של  הנחוש  מאבקה  כי  נמסר  מהדוברות 
משטרת ישראל בנהגים המסכנים את הציבור 
האזרח  של  סיכונו  את  למנוע  מנת  על  נמשך 

הנורמטיבי העושה שימוש בדרך.

רוכב האופנוע שנהג בפסילה ניסה להימלט משוטרים ודרס 
שני ילדים ברחובות בני ברק בעת הימלטותו  לאחר השבת 

הוא נלכד

נתפס רוכב אופנוע שדרס 
שני ילדים בשבת

הכספים שנשדדו ונתפסו, צילום: דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד חשוד שנעצר בעקבות שוד 
בסך 800 אלף שקלים ברחוב מצדה בבני ברק 

כתב אישום 
נגד השודד

ניתן להשיג גם בסניפי  : ירושלים כנפי נשרים 22  |  חיפה ארלוזורוב 7
אשדוד רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת חיים  |  בית שמש נחל ניצנים 8

בכפוף לתקנון | 200 יחידות מלאי מינימום לסניף בתוקף עד ז׳ טבת תשע״ח, 25.12.17

ירושלים מלכי ישראל 24  |  בני ברק ר׳ עקיבא 61



)2 0 / 1 2 / 1 7 ( ח  ״ ע ש ת ת  ב ט ׳  ב ד  ע ף  ק ו ת ב  | ל  ו פ י ט י  מ ד ל  ל ו כ ר  י ח מ ה
לרוכש יחידות   2 ל- ומוגבלת  בלבד  בישראל  המכירה   | ום  י  30 בתוך  אספקה 

טכנולוגיה
ללימוד
יהדות
ותורה

המבצע מסתיים בב׳ בטבת תשע"ח )20/12/17( - אל תחמיץ

מבצע פרוייקט השו"ת 
גרסה 25 וגרסה +25

הזדמנות! לפני צאת 
הגרסה החדשה!

הדרך המופלאה לקדם את לימוד התורה שלך.
רבים מחבריך כבר שם ומה איתך?

רק מפרוייקט השו"ת תוכל לקחת טקסט מדוייק להפליא ולעשות העתק הדבק מיידית, ללא הגהה נוספת

כלי עזר ללימוד-יחודיים למאגרים מבית פרוייקט השו"ת

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

חיפוש חכם ומדוייק באלפי הספרים  •
המכילים מעל 500 מליון מילים  
טקסטים מוקלדים בדיוק מירבי  •

600,000 קישורים בין מאגרים  •
שימוש מיידי בטקסט בהעתק והדבק  •

מפתח נושאים ענק  •
תולדות התנאים והאמוראים  •

מדריך למשתמש - מצגת קולית  •
היחיד עם צורת הדף של התלמוד   •

הבבלי הכוללת את כל הקישורים והכלים  

גירסה 25
ללא אנצ' תלמודית

₪825₪2400
עד 10 תשלומים בכרטיס אשראי

מחיר קטלוגי מחיר מבצע

גירסה 25 פלוס 
כולל האנציקלופדיה 

התלמודית

₪2700
מחיר קטלוגי

1025₪

מחיר מבצע 18,250 מאמרים סרוקים מתוך 
כתבי עת תורניים עם חיפוש מלא

להזמנות: 052-7638790



בני ברק י"ח בכסלו תשע"ח 12166/12/17

מאת: עוזי ברק

שקטה  פעילות  של  שנתיים  לאחר 
בני  עיריית  השבוע  מכריזה  ואינטנסיבית, 
הסיוע  תכנית  של  מעשית  הפעלה  על  ברק 
למשפחות מצוקה "ביטחון תזונתי" של משרד 
עם  עירונית  בשותפות  רוחבי  באופן  הרווחה, 

גופי הצדקה המרכזיים והקהילות השונות.
העיר,  תושב  הוא  המהלך  על  שחתום  מי 
הרווחה  משרד  מול  העת  כל  שהתנהל  אברך 
המקצועית  הפקידות  בראשו,  והעומדים 
הרווחה, מתוך מטרה להפוך את  גורמי  וכלל 
התכנית למודל משותף באופן רוחבי מול כלל 

הקהילות.
בהתאם לתכנית המשותפת למשרד הרווחה 
ולג'וינט ישראל, מעניק משרד הרווחה תקצוב 
ביטחון  להענקת  ברק,  בני  עיריית  שותפה  בו 
נמוך  תזונתי למשפחות במצב סוציו אקונומי 
במיוחד, באמצעות סלי מזון קבועים בהתאם 

לגודל המשפחה וצרכיה הספציפיים.
הממשלתי  הזכיין  ידי  על  תופעל  התכנית 
מול  ירושלים',  'אשל  עמותת  במכרז  שזכה 

הקהילות  וכלל  המרכזיות  הצדקה  קופות 
ברחבי העיר.

זייברט,  חנוך  הרב  השתתפו  בה  בפגישה 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר,  ראש 
ירושלים',  'אשל  וראשי  ההיגוי  פורום  רה"ע, 
סוכמה השותפות התקציבית העירונית ומערך 
הפעילות מול קופות הצדקה ונציגי הקהילות.

בימים הקרובים תכנס עיריית ב"ב את פרום 
ההיגוי המשותף להחלת התכנית באופן מהיר.

הרב חנוך זייברט, ראש העיר אמר כי מדובר 
באופן  ולעיר  כולו  החרדי  לציבור  בבשורה 
רובינשטיין,  אברהם  לרב  הודה  הוא  פרטני. 
מ"מ רה"ע שבנחישות והתמדה סייע להבשלת 

המיזם ומימושו.
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע ציין כי 
זהו רגע מכונן לא רק לבני ברק אלא לרבבות 
שיתוף  כאשר  הארץ,  רחבי  בכל  משפחות 
העירונית  לרשות  הממשלה  בין  הפעולה 
מעניקות סל סיוע קיומי למחיה לכל ילד וילד 
"בני ברק תהיה המודל הראשון,  באשר הוא. 

למודל המורחב, ליישום ולהצלחה", מסר.

מאת: עוזי ברק
 

חוברת מקיפה ועדכנית, מעוצבת וייחודית, 
מידע  למתן  המיועדת  עמודים,  עשרות  בת 
המטפלים  משפחות  לבני  ביותר  נרחב 
ע"י  לראשונה,  הופקה,  הקשישים,  בהוריהם 
בני  עיריית  של  חברתיים  לשירותים  האגף 
ברק, האגודה למען הזקן בבני ברק, מרכז שקד 
לטיפול בקשישים וג'וינט ישראל, וזאת כחלק 
זייברט,  חנוך  הרב  ע"י  בה  שהוחל  מהמגמה 
להשקיע  לתפקידו  כניסתו  עם  העיר,  ראש 
לציבור  השירות  תחומי  כל  את  ולשדרג 

התושבים.
ארלט  עו"ס  מדגישות  החוברת  בפתח 
לשירותים  העירוני  האגף  מנהלת  מויאל, 
מנהלת  סעדון,  בן  מירב  ועו"ס  חברתיים 
תוחלת  התארכה  בס"ד  כיום  כי,  שקד,  מרכז 
החיים, וניתן לראות קשישים רבים בני תשעים 
הציבוריות  למערכות  בנוסף  אך  ומעלה, 
ע"י  נעשה  הטיפול  עיקר  לקשישים,  העוזרות 
בני משפחה, הרואים בכך חוב הלכתי ומוסרי, 
רבים,  ונפשיים  פיזיים  גם משאבים  דורש  אך 
ולא אחת בני המשפחה זקוקים לקבל מידע או 

תמיכה, ולא תמיד הם יודעים לאן לפנות.
במרכז שקד הפועל בבני ברק, ובו שירותים 
לבני  גם  ניתנים  לקשישים,  ביותר  מגוונים 
מידע,  ומתן  ייעוץ  פרטני,  ליווי  משפחה 
להקניית  סדנאות  רגשית,  לתמיכה  קבוצות 

מיומנויות, הפגה מטיפול  והסברה קהילתית.
בתחומים  עוסקת  החדשנית  החוברת 
שושנה  גב'  ע"י  שנאסף  עדכני  ובמידע  רבים 
חירום,  כשירותי  שקד,  מרכז  מתנדבת  ויצמן, 
שירותי בריאות חירום, שירותי האגף העירוני 
לשירותים חברתיים, מועדונים ל"גיל הזהב", 
ביטוח  תומכות,  קהילות  הזקן,  למען  אגודה 
לאומי, משרד הבריאות, קופות חולים, שירותי 
משפחה,  ובני  הזקן  זכויות  מציון",  "עזר 
אבות,  בתי  סיעוד,  חברות  רשימת  מטפלים, 
)גמילות  גמ"חים  וייעוץ,  מידע  שירותי 

חסדים(, זכויות משפטיות והגנה על הזקן.
מתן   - לקשישים  העירוניים  השירותים  בין 

הקשישים  של  המיוחדים  לצרכים  מענים 
באמצעות צוות עובדות סוציאליות מקצועיות 
אוזן,  גילה  עו"ס  של  בריכוזה  ומיומנות, 
ייעוץ  באגף,  ותיקים  אזרחים  תחום  רכזת 
משפחתו,  ולבני  לזקן  חומרי  וסיוע  וטיפול 
ביכולות  סוציאלי בבעיות של שינויים  טיפול 
סיעודי  ביטוח  חוק  ובריאותיות,  תפקודיות 
מועדונים  לכך,  מותאמת  תבנית  ובניית 
הסדרת  לעיוור,  שירות  למבוגרים,  חברתיים 
לחצני מצוקה וקהילה תומכת, ארוחות חמות.

אלו, מופעלות בבעלות פרטית  לכל  בנוסף 
שלושה  הרווחה  ומשרד  העירייה  ובשיתוף 
אור  מרכז   - משולבים  בתים  בעלי  כוללי 
יהושע שע"י מוסדות גור, מרכז "חמדת צבי" 
כללי ומרכז "חזון נחום" ויז'ניץ, ובהם שיעורי 

תורה, הרצאות, התעמלות, הסעות וארוחות.
לרשות האגף העירוני לשירותים חברתיים, 
סגן  אייזנברג  מנדל  מנחם  הרב  שבראשות 
ל"גיל  מועדונים   11 גם  מופעלים  רה"ע, 
כשחלק  שובע,  אסתר  גב'  בהנהלת  הזהב", 
 ,58 גיל  עד  לנשים  מיועדים  מהמועדונים 

אחרים מגיל 72-58, וישנם מגיל 72 ומעלה.
מופעלים,  החברתיים  למועדונים  בנוסף 
באמצעות האגודה למען הזקן, שלושה מרכזי 
תומכים  לשירותים  הזקוקים  לקשישים  יום 
וזכאי חוק סיעוד, כשבמרכז ניתנים לקשישים 
וארוחת  בוקר  ארוחת  ושוב,  הלוך  הסעות 
יד,  מלאכת  התעמלות,  פיזיותרפיה,  צהריים, 

קורסים ותכניות חברתיות מגוונות.
ניתנים באמצעות  נוספים  נרחבים  שירותים 
באמצעות  מוסדי  סידור  סיעוד,  ביטוח  חוק 
משרד הבריאות, סיוע בהתאמת דיור, שירותי 
קופות חולים לקשישים, שירותי "עזר מציון" 
ובמסגרתם גם מועדון לניצולות שואה, מידע 
בזקן,  המטפלות  המשפחה  בני  זכויות  על 
רפואי  ייעוץ  על  מידע  סיעוד,  חברות  שירותי 
התנדבותיים,  ארגונים  חמישה  באמצעות 
של  גמ"חים  שואה,  לניצולי  ספציפי  ומידע 
ועזרה  רפואי  ציוד  השאלת  לבתי"ח,  הסעות 
זכויות  התנדבות,  ארגוני  ע"י  לחולים  וסיוע 

משפטיות והגנה על הזקן.

בני ברק נבחרה לעיר הראשונה שתפעיל באופן רוחבי את תכנית 
התמיכות "ביטחון תזונתי" למשפחות מצוקה

האגף לשירותים חברתיים מספק את כל המידע עם ליווי וייעוץ 
למען הזקנים והקשישים בעיר

ראשונה בארץ: 'ביטחון 
תזונתי' בבני ברק

והדרת פני זקן 

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

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

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

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

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

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

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

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

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

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

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

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

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

טרי

טרי

קפואקפוא

קפואקפוא

קרטון כנפיים

קרפיון/מושט

VIP מארז

פילה סלומון
נורבגי

קבב
כבש/פקנטי/חריף

קרטון עוף

כבד עוף

צוואר בקר
6 עופות במארז

5990

1990

1990

2990

1290

790

1890

2490 2290

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

ליחי'

לק"ג

לק"ג

לק"ג לק"ג

בקניית 2 יחידות

מוגבל ל-2 קרטונים

חנוכה שמח
אשפר, מאחלת לכל בית ישראל

בני ברק: שלמה המלך  שלמה המלך 17 טל:  טל: 03-671830003-6718300

חנוכה שמח
אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

חנוכה שמח
אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

מחולק, ארוז במגשים ונקי 
משומן ועורות מיותרים.

מחולק, ארוז במגשים ונקי 
משומן ועורות מיותרים.

קפוא

לשניצל לחזה
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ארי קלמן

חרדים  מוסדות  הדרת  על  עיתונות׳  ׳קו  חשיפת  בעקבות 
ש״ח,   100.000 של  בשווי  חכמות  לכיתות  מוסדות  מתקצוב 
וביוזמת חבר הכנסת משה גפני שפנה לשר החינוך נפתלי בנט 
בו  מכתב,  באמצעות  אבואב  שמואל  החינוך  משרד  ולמנכ״ל 

ביקש לשנות את העניין בדחיפות, נפתרה הבעיה. 
החינוך.  לשר  גפני  כתב  מידה",  קנה  בכל  שערורייה  "זאת 
ה׳קול  את  שינה  החינוך  ומשרד  שלו  את  עשה  הלחץ  וכאמור, 

קורא׳ כך שיתאים גם למוסדות חרדים.
בהטבה  המעוניין  מוסד  נדרש  המקורי  קורא'  ב'קול  כזכור, 
להחזיק כיתות ז–ט, ובכך הדירו את מוסדות המוכש״ר שאינם 
מחזיקים בכיתות ט', מאחר ומדובר בשנת הלימודים הראשונה 

בישיבה קטנה.
ב'קול קורא' המתוקן שהופץ בתחילת השבוע, נכתב "כיתות 
א׳ עד ח׳ )כולל(״, ובכך נכללים גם מסודות המוכש״ר שיוכלו 

ליהנות מתקציב זה. 
כזכור ב׳קו עיתונות׳ נחשף הסיפור לפני שבועיים, ופורסם כי 
ב'קול קורא' של משרד החינוך לתקצוב כיתות לימוד חדשניות 
החלטת  בעקבות  שהגיע  המדע,  ומשרד  החינוך  משרד  מטעם 
לכיתות  הצפון  ביישובי  הלימוד  כיתות  את  לשדרג  ממשלה 
יכולים  טכנולוגיות, נכתב כי כלל בתי הספר מחטיבת הביניים 
לבניית  שקל   100,000 של  סך  על  העומד  התקצוב,  את  לקבל 
כיתה חדשנית ומתקדמת, הכוללת מכשירי טאבלט לתלמידים, 

מסכים עבור המורים ועוד שלל שיפורים טכנולוגיים.
למוסדות  גם  מיועד  הוא  כי  נכתב  המקורי  קורא'  ב'קול 

המוכש״ר )דהיינו מוסדות חרדים בצפון(, אלא שבסעיף לאחר 
מכן נכתב כי אחת מהדרישות המחייבות לצורך קבלת התקציב, 
את  שהדיר  מה  ו-ט,  ח  ז,  כיתות  יהיו  ספר  בית  שבאותו  היא 
החרדים מאותה תכנית, עוולה שתוקנה השבוע על ידי השר בנט.

הטיפול  את  שהוביל  גפני,  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
בנושא, מסר ל'קו עיתונות': "אני מברך את שר החינוך נפתלי 
המציאות  מכורח  היה  שזה  אפילו  העיוות.  תיקון  על  בנט 
ומלכתחילה בתי הספר החרדיים היו אמורים להיות מתוקצבים, 
אני משבח את משרד החינוך על התיקון החשוב ומעתה גם בתי 
יהנה מאותם  א-ח  הכיתות  רצף  עם  הציבור החרדי   הספר של 

תקציבים המגיעים לו כחוק".

גפני נאבק ומשרד החינוך 
ביטל את האפליה

ולאחר  עיתונות'  'קו  חשיפת  אחרי  בלבד  שבועיים 
פנייתו של חה"כ משה גפני לשר החינוך על אפליית 
ה'קול  את  שינה  החינוך  משרד   - חרדים  מוסדות 
המוכש"ר  מוסדות  גם    העוולה  את  ותיקן  קורא' 

יוכלו להתמודד במכרז לבניית כיתות חכמות

בעקבות 

קו 
ת '

חשיפ

עיתונות'

אחרילפני

עולים לירושלים ונהנים מחנוכה ירושלמי. 
הטעמים, הניחוחות, הצבעים והאורות... 

בקיצור, אין כמו חנוכה בירושלים!

מוזיאון ישראל
פנס הקסם – צורות וצבעים, 
חידת חנוכה, הסברים מאירים 

וסיורים

מוזיאון ארצות המקרא
”פרומתאום ומתנת האש“ 

סיור תיאטרלי, סדנת יצירה 
בעקבות האש

מוזיאון המדע
לה-לה-לד – מיצבים מאירים 

 ,MAKE-ברוח תנועת ה
סיורים וסדנאות יצירה

המוזיאון לאמנות 
האסלאם

עלילות עלי באבא בחנוכה – 
הצגה מסיירת, סדנאות 

יצירה, פינות איפור, 
תלבושות וצילום

גבעת התחמושת
סיור מודרך «מחומה 

לתקומה» באתר הקרב 
ובמוזיאון

מרכז מורשת מנחם בגין
סדנת תיאטרון חוויתי, חידון 

אינטראקטיבי, סדנאות יצירה

מוזיאון יהדות איטליה
הכנת חנוכיות מפסטה 

צבעונית, צביעת כדי חרס 
וסיורים במוזיאון

מוזיאון חצר היישוב הישן
מופע תיאטרלי, משחק 
משימות אינטראקטיבי, 

תצוגה מיוחדת 
של חנוכיות. סיורי חנוכיות

מוזיאון מגדל דוד
תעלומת האוצר האבוד – 

משחק משפחתי עצמאי 
ברחבי המצודה

מוזיאון הרצל
סיור עששיות, הדלקת נרות 

חגיגית וסופגניות

מוזיאון אסירי המחתרות
מוזיאון חי - סיפורים בדרך 
להקמת המדינה. סדנאות, 
ומשחק משימות משפחתי

מוזיאון הטבע
פעילות בנושא השמן והזית 

ותצוגה בנושא הפקת שמן

עין יעל – מוזיאון פעיל 
למלאכות עתיקות

יום פעילות לכל
המשפחה ב- 20.12.17

הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

בחנוכה הקרוב, הילדים נהנים 
מכניסה ללא תשלום למגוון מוזיאונים

 חולצות ניו יורק    חוגגים חנוכה בירושלים
NEW-YORK SHIRTS 

רבי עקיבא 121 ב"ב 
שעות פתיחה א-ה 10:15-14:15 / אחה"צ 17:00-21:00 / יום ג' סגור / יום ו' 10:15-12:30

לכל לקוחותינו היקרים אצלנו האיכות מדברת ...

חג חנוכה שמח!

מבחר חולצות 
ללא גיהוץ

מבחר סריגים 
לנוער

מבצע ענק סריג 
 של לבון 

+ צעיף )כותנה(

 חפתים
סברובסקי

 צעיפים כותנה 
מיוחד

60 30 120₪  רק 75 180₪ 130 ₪

חגורות עור
דגמים מיוחדים

 מבחר עניבות 
יוקרה

 חולצות
OHHA

החל מ- 69 70₪  החל מ- 30 90₪ 59 ₪



הכניסה לילדים  בחנוכה 
 

 חינם*
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מאת: אלי כהן

ישורון'  'תולדות  בארגון  רבתי  התרגשות 
ספר  הכנסת  לקראת  רוסיה,  עולי  בקרב  הפועל 
הכנסת  לבית  והדר  פאר  ברוב  שייכנס  תורה 

שע"י הארגון במרכז העיר חיפה.
הארגון  נציגי  נכנסו  האחרון  השבוע  במהלך 
מנת  על  ישראל,  גדולי  של  למעונם  ורבניו 
כשאל  התורה,  בספר  אות  בכתיבת  להתכבד 
שע"י  והכולל,  הישיבה  בני  מצטרפים  הביקור 

הארגון.
תחילה התקבלו במאור פנים על ידי מרן ראש 
במצבם  שהתעניין  אדלשטיין,  הגרי''ג  הישיבה 
הגאון  הארגון  מנשיא  מבקש  שהוא  כדי  תוך 
רבי בן ציון זילבר שיתרגם את הדברים לרוסית, 
ושאל אותם באיזה שפה הם לומדים והאם הם 
כי  מרן  אמר  בחיוב  כולם  ולכשענו  'שמחים', 

'זהו סימן טוב מאד'.
בברכת  הנוכחים  כל  את  מרן  בירך  לסיום 

הצלחה בתורה, פרנסה וזיווג הגון.
לאחר מכן נכנסו בני הישיבה למעונו של מרן 
האות  את  שכתב  קנייבסקי,  הגר''ח  התורה  שר 
בברכה  כולם  את  ובירך  בס"ת,  -האחרונה  'ל' 

והצלחה.
לסיום המסע, עלו לבית ראש ישיבת פוניבז' 
הגרב"ד פוברסקי שהתפעל מפעולותיו הברוכות 
של המפעל 'תולדות ישורון' בגידול בני התורה, 
ואמר לנאספים כי "יש 'יהודים', ויש ב'ני תורה', 
שאתם  אשריכם  חיים,  אותם  לא  בכלל  וזה 

מצליחים להפוך את עולי רוסיה ל'בני תורה''.
רציף  וקשר  פעולה  שיתוף  ישנו  כי  יצוין 
דגל  לבין  רוסיה  ועולי  ישורון  תולדות  בין 
התורה, כאשר סגר"ע בני ברק ומנהל המחלקה 
מנחם  הרב  התורה  דגל  של  המוניציפאלית 
ויו"ר סיעת דגל התורה בירושלים הרב  שפירא 
אליעזר ראוכברגר עומדים בקשר רציף עם ראשי 

הקהילה להמשך הסיוע והתנופה של הקהילה.

מאת: יענקי קצבורג

לפטירתו  ה-20  היארצייט  יום  יחול  השבוע 
שבדרון  הגר"ש  האגדי  הירושלמי  המגיד  של 
זצ"ל. בעקבות כך, שוחח כתב 'קו עיתונות' עם 
נכדיו ושמע סיפורים מופלאים שלא פורסמו עד 
כה, בכתבה נרחבת שתפורסם במוסף שבת של 

'כל ישראל' בסוף השבוע.
בין השאר, אחיינו יו"ר החינו"ע הרב אברהם 
יוסף לייזרזון, שהיה יד ימינו ונאמן ביתו, אומר 
ל'קו עיתונות': "היה פעם שטענו עליו  בראיון 
מאוד  והוא  ליצנות,  קצת  יש  שלו  שבדרשות 
דעתו,  מה  ושאל  איש  לחזון  הלך  מזה,  חשש 
העיניים  את  שיעצום  ממנו  ביקש  איש  החזון 
נאום  וימסור  משה'  ב'זכרון  שהוא  ויחשוב 
בפניו, ואכן ר' שולם עצם עיניים ופתח בדרשה 
מול חזון איש, כאשר הוא סיים החזון איש אמר 

לו 'ר' שלום, אתה יכול להמשיך לדרוש'".
"המשנה  מפעל  מראשי  שטנצל  יונתן  הרב 
מכתבים  צרור  עיתונות'  ל'קו  חושף  היומית" 

כיצד  המגלה  הירושלמי,  המגיד  של  ידו  בכתב 
בימים  אביב  בתל  הדרשות  את  לארגן  פעל 

שהציבור עוד לא זכה להכיר את ר' שולם.
עיתונות':  ל'קו  אומר  שבדרון  הר"מ  נכדו 
זוכר  שאינני  'הארץ'  של  עיתונאי  "בתשי"ח 
הצלחתו,  סוד  מהו  סבא  את  שאל  שמו  את 
וכך  בפניו  דרשה  לשאת  מוכן  שהוא  והשיב 
וביקש לשמוע  ישב מרותק  והעיתונאי  יתרשם, 
נכנסה  הדרשה  הכל.  ורשם  והקליט  ועוד  עוד 
שהם  מה  על  כתבה  בצירוף  'הארץ'  לעיתון 
הגדירו 'מטיף שלא על מנת לקבל פרס', בכתבה 
בעיתון  לכתוב  לו  התיר  שסבא  כתב  העיתונאי 
כי הוא סילף  וסבא הצטער שדיבר אתו  חילוני 
את דבריו. 'הארץ' ניסה להבין האם סבא מקבל 
שאפילו  לשמוע  והתפעלו  הדרשות,  על  כסף 
הוצאות על הנסיעות הוא לא מקבל. פעם אחת 
שהשיק  ראה  שלי  ואבא  מקום,  באיזה  דיבר 
הסביר  והוא  קרוע.  ש"ח   1,500 סך  על  שקיבל 
'אני לא לוקח כסף על דרשות, אפילו לא שקל'".

 20 שנה לרבי שולם
נכדי  עם  שוחח  עיתונות'  'קו  כתב 
שחושפים  הירושלמי,  המגיד 
לראשונה את הסיפורים שלא סופרו 
עצמו  על  לגזור  רצה  מתי  מעולם, 
הטיל  מי  לעשן,  הפסיק  כיצד  נידוי, 
וטו כדי שהרב קוק לא יסדר קידושין 

בחתונתו, ומתי התראיין ל"הארץ"?

הראיון המלא יפורסם 
בסוף השבוע ב-

גדולי ישראל 
בירכו את 
עולי רוסיה

'תולדות ישורון'  נציגי ארגון הקירוב 
ליוצאי רוסיה, הגיעו למעונם של מרנן 
אדלשטיין  הגרי"ג  קנייבסקי,  הגר"ח 
לקראת  והתברכו  פוברסקי  והגרב"ד 

הכנסת ספר תורה

 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

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

2 6 • uv • • cr 156 •

כללית: ירושלים - כנפי נשרים 10
מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות

ימים
אחרונים

ימים
אחרונים
למימוש זכאות משקפיים בחינם

לשנת 2017 לחברי מאוחדת וכללית

משקפיים
בחינם
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גורם בכיר בליכוד ששוחח השבוע עם נתניהו בעת שדוד 
ביטן ננעל בחדר החקירות למשך שעות ארוכות, התלבט בינו 
לבין עצמו איזה מהנחקרים הסדרתיים חש בודד יותר. ביטן 
ביטן  בלשכתו.  שמתרוצץ  נתניהו  או  חוקריו  עם  שמתלוצץ 
הוא אחרון מקורביו של נתניהו במערכת הפוליטית ובתקופת 
החקירות הוא הפך לצוק איתן, לסלע קיומו של ראש הממשלה. 
זהו האיש שמבטא בקולו המחוספס את מחשבותיו הכמוסות 
של נתניהו, במהימנות רבה יותר מהמסרים שמושמעים בקול 

הבריטון של ראש-הממשלה.
היישר   - הממשלה  ראש  בלשכת  האדם  כל  כדרך  בלכתו 
לחדרי החקירות, מצטרף ביטן - ולשם שינוי, בניגוד לאחרים, 
עוד  שנמשכת  לשיירה   - בלשכה  לעיסוקיו  ישיר  קשר  ללא 
כל  ונעדר  לחלוטין  מקרי  החקירה  תזמון  שעברה.  מהמאה 
כוונה רעה, בדיוק באותה מידה שחוק ההמלצות שביטן יזם, 
דחף וקידם, נבע מתום לב מוחלט וללא כל קשר אישי לעסק 
הביש של ראש הממשלה. אך לא בביטן עסקינן, אלא בבטן 

הרכה של ראש הממשלה.
ידי  על  ומועסק  הלשכה  של  אמותיה  בדלת  שבא  מי  כל 
מעבר  המשוגרת  בחשבונית  בעקיפין,  או  במישרין  נתניהו 
לים או בתלוש משכורת על חשבון משלם המיסים, יודע שזה 
מגזרי  רקע  על  מפלה  ואינה  נגמרת  לא  הרשימה  רע.  ייגמר 
דוד  הרו,  וארי  סיידוף  עזרא  לרנר,  ופרח  אשל  נתן  ומגדרי: 
שרן וגיל  שפר. לכל איש יש אישום )לכאורה(. במסדרונות 
המשטרה מספרים על עוד בדיקה שהחלה להתנהל לאחרונה 
החברתיות,  ברשתות  מסרים  בהפצת  הנחשד  מקורב  נגד 
בדרכים יצירתיות, ולא בהכרח חוקיות. תמונת המצב הזאת, 

תתבהר גם היא בקרוב.
בלשכה  ימיהם  את  לשרוד  שהצליחו  ומקורבים  יועצים 
מעשנים  כמו  הפכו,  בבגדיהם,  דבק  הסיגרים  שעשן  מבלי 
הממשלה.  ראש  של  והמבזים  המבקרים  לגדולי  שנגמלו, 
להסביר  כדי  תחנה  בכל  שעולה  לוי  יוסי  לשעבר  הדובר 
ההסברה  מטה  ראש  נתניהו.  את  להחליף  העת  הגיעה  מדוע 
יועז הנדל שעושה זאת מדי שבוע במקום הסמלי מכל - על 
דפי הנוניתון. הבולט מכולם השבוע, היה עוד מקורב-קצה, 
סנוקרת  במוצ"ש  והחטיף  ולפנים,  לפניי  נתניהו  את  שהכיר 
עוזי  ברוטשילד עמד  הנואמים המאולתרת  לפניו. מעל במת 
ארד, ונאם כגדול האופוזיציונרים. יותר אלדד מיניב, יותר מני 
מנפתלי )עוד עובד לשעבר, אם כי לא מקורב, שנבעט ובעט(.

שהופכים  לשעבר  לראשי-ממשלה  מקורבים  ראינו  כבר 
שולה  היא  מכולם  הבולטת  לרועץ.  מיועץ  לקטגור,  מסנגור 

זקן, עדת המדינה, שהקליטה את אולמרט. גם לנתניהו יש עד 
מדינה )אחד, לעת עתה( בדמותו של ארי הרו. אלא שהבדל 
גדול יש, בין עדי מדינה בעל כורחם שאקדח מוצמד לרקתם, 
נתניהו שמסתערת עליו כמו  לבין עדת היועצים לשעבר של 
את  להפליל  הברירה  מוצבת  מדינה  עדי  בפני  זאבים.  להקת 
פה,  שפותחים  נתניהו  של  היועצים  אדונם.  את  או  עצמם 
מתנדבים לעשות זאת ללא תמורה. פרו-בונו לטובת המדינה. 

כדבר הזה, לא היה.  

בית האבל
את מקורבי נתניהו אפשר לאפיין קטגורית בשתי קבוצות: 
ואלה  כורחם,  בעל  החקירות  בחדרי  עליו  שמדברים  אלה 
הטוב.  מרצונם  ובכיכרות,  בערוצים  פה  עליו  שפותחים 
עם  האחרונים  בחודשים  נתניהו  חווה  הגדולה  הנפילה  את 
דוד  סודו  ואנשי  יועציו  ביותר,  המובהקים  מקורביו  כניסת 
נשאר  לו,  בצר  ותשאול.  חקירה  לעול  מולכו  ויצחק  שמרון 
לנתניהו להישען רק על הביטן לבדו. האיש שלא דפק חשבון 
הליכוד  כששרי  שוטרים.  של  פניהם  חילה  ולא  לחוקרים, 
חרקו שיניים והמקורבים התפזרו לכל עבר, ביטן היה עבור 
נתניהו האיש הנכון במקום הנכון. האיש שביצע ביום, את מה 

שהנתניהוהים )בלשון רבים( חלמו בלילה.
חקירת ביטן באה לנתניהו בתזמון הגרוע מכל. בה בשעה 
הסתימות  את  לשחרר  כדי  לביבים  עבורו  יורד  שהאיש 
את  רק  שרואה  כאינסטלטור  ההמלצות,  חוק  של  האחרונות 
טובת משלחו. ביטן נותר תקוע, כשמכסה הביוב פתוח היישר 

במרכזה של לשכת ראש הממשלה. אוי לצחנה.
האבל,  בבית  קלה  לשעה  התנחם  נתניהו  הנוכחי  במצבו 
ביקור  וינרוט.  משפחת  בבית  האחרון  בשישי  בביקורו 
האבלים הוכיח לאחרוני הספקנים שהראיון של עו"ד וינרוט 
לאילנה דיין ב'עובדה' שבמסגרתו, מתח כביכול ביקורת על 
ראש הממשלה ובעיקר על רעייתו, לא היה שידור חוקר אלא 
שעליו  מבוים  שידור  אלא  נפש,  חשבון  לא  שירות.  תשדיר 
ניתן להגיש חשבון ללקוח. אלמלא בכך היה מדובר, לא היינו 
רואים את הגברת נתניהו שאינה שוכחת ולעולם לא סולחת, 

מבקרת בלבביות כזאת, את המשפחה השכולה. 
אדם:  מכל  החכם  דברי  את  לומר  ניתן  נתניהו השבוע  על 
בדיחה  משתה.  בית  אל  מלכת  האבל  בית  אל  ללכת  טוב 
ספרדי,  אבל  לבית  ללכת  טוב  כי  גורסת  טעם,  סרת  מגזרית 
את  המפנק  אשכנזי  משתה  לבית  מלכת  במטעמים,  עמוס 

אורחיו בקריסטל ושוופס. באסוציאציה למצבו הפוליטי של 
ביבי ניתן לומר כי טוב לו ללכת לבית האבל החרדי – ברחוב 

הבני-ברקי שעדיין שומר לו אמונים בהערצה. 
חרדי,  לבית משתה  הליכה  היא  כמובן  העליונה  העדיפות 
מאיר  השר  סגן  של  לבנו  שנערכה  הברכות  שבע  כסעודת 
נופת  נוטפי  נאומים  למשמע  והתפנק  הגיע  נתניהו  פרוש. 
לעיני כלתו ללא קשר לאופיו  אותו  צופים, כחתן שמהללים 
הבעייתי. בעדיפות שנייה, ואל מול האופציה של הליכה לבית 
משתה תל-אביבי, אכן טוב ללכת לבית האבל החרדי. בבתי 
הקפה של תל-אביב נתניהו הפך למוקצה מחמת מיאוס. שם 

נרדף לשחיתות שלטונית. האיש שדבק בו ריח הבואש.

המופע של איווט
שבוע  לפני  עד  שנחשד  היחיד  הקואליציה,  מרכיבי  מכל 
ראש  הוא  הבחירות,  להקדמת  נתונה  שהעדפתו  בכך  )גם( 
הממשלה. לכל השאר – מטרה הפוכה. על האינטרס החרדי 
לא  הימנה  טובה  שסיטואציה  הקיימת,  המסגרת  בשימור 
שהסכסוכים  כחלון  על  גם  להרחיב.  מיותר  בקלפים,  קיימת 
יותר  לו פלטפורמה איתנה  הפנימיים במפלגתו לא מעניקים 
מדי לריצה עצמאית – כבר דובר פה בעבר. כשמעבר לכביש 
אין שום  לכחלון  גבאי,  אבי  לאויב  לו האוהב שהפך  ממתין 
הזמן  הזאת,  מהבחינה  באדום.  הצומת  את  לחצות  אינטרס 
שחולף עושה לו טוב והופך את גבאי, מיום ליום, לפוליטיקאי 

ישן. 
כחלון הוא יהודי מאמין שמקווה כי במהלך כשנה מהיום 
מחירי  ירידת  של  המסתמנת  המגמה  את  לקבע  בידיו  יעלה 
הבאות.  הבחירות  לקראת  מעמדו  את  שיזניק  מה   – הנדל"ן 
שבמצבו  חפץ  בנקיטת  להישבע  מוכנים  בליכוד  חברים 
הפנים-מפלגתי הסבוך, כחלון לא ירוץ עצמאית פעם נוספת 
אלא יגשש את דרכו חזרה לליכוד כבשורה החדשה, של זה 
שיצא החוצה כדי לבנות, וחוזר כדי לשקם, בתעריף של מחיר 

למשתכן.
סדר החשיבות  לפי  )לא בהכרח  ושקד  בנט  היהודי,  בבית 
הזה( הם אומנם היחידים שנהנים מתוצאה טובה יותר בסקרים 
– אך גם הם מבינים שהשפעה גדולה מזו שיש להם כיום, לא 
תהיה. בקדנציה הנוכחית הם מובילים את הטון ומיישרים את 
נתניהו לימין, כאשר כבונוס, נתונה בידיהם הוועדה לבחירת 
שופטים. שקד מגשימה את עולמה בחייה. היא גם מכפיפה 
את הכללים לרצונה, וגם רצה לספר לחבר'ה כיצד מתנהגים 

השופטים.  
נותרנו עם ליברמן, שהתאהב במשרד הביטחון כפי שעריק 
ספרתי  חד  תעריף  עם   .6 כלא  למנעמי  מתמכר  ירושלמי 
לו,  גם  אין לאיווט מה לחכות לבחירות מוקדמות.  בסקרים, 
רק שליברמן  יותר בקלפים,  אין תוצאה טובה  כמו לחרדים, 
כקלפן מומחה, יודע איך לשמור 'פוקר פייס' טוב מהאחרים. 
השבוע הוא התייצב בפתח ישיבת הסיעה והסביר למצלמות 

איך מנע את העלאת חוק המרכולים להצבעה.
המציאות כמובן שונה. החוק לא עלה למרות שהובטח לו 
רוב )ערבי! ממש, גויים של שבת(, היות וכל חוקי הקואליציה 
האצבע  גם  בחקירה,  ומצוי  חולה  כשהראש  בשבוע.  עוכבו 
נעה בכבדות. ליברמן זיהה את ההזדמנות ובכישרון רב הסביר 
שיתנגד  הבטיח  הוא  העלאתו.  את  מנעה  לחוק  שהתנגדותו 
על  איום  של  צליל  מהשמעת  להימנע  הקפיד  אך  להבא,  גם 

שלמות הקואליציה – במידה והחוק יעבור.
במופע  משתתף  ליברמן  'צמאה',  במופע  רזאל  יונתן  כמו 
למזלו הטוב של  ראה.  לא  כאילו  לעיניו מסקנטייפ,  ומדביק 
ומשתתפי  למארגני  רזאל,  של  המזל  לביש  בניגוד  איווט, 
המופע הפוליטי, אין כל עניין לעשות שיימינג לאומן ולפרסם 
שהופיע  ואחרי  עשה,  שלו  את  רזאל  התרגיל.  את  ברבים 

בית ספר לפוליטיקה

מצחין מהראש

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

עיניים עצומות לרווחה. ליברמן בישיבת הסיעה 
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בשבע הברכות לבנו של סגן 
השר פרוש, התפנק נתניהו כחתן 
שמהללים אותו לעיני כלתו ללא 
קשר לאופיו הבעייתי. בעדיפות 

שנייה, טוב ללכת לבית האבל 
החרדי של וינרוט, מלכת לבית 
המשתה התל-אביבי, שם הפך 

ביבי למוקצה מחמת מיאוס. 
האיש שדבק בו ריח הבואש

כמו יונתן רזאל במופע 'צמאה', 
ליברמן משתתף במופע ומדביק 

לעיניו מסקנטייפ. רזאל את 
שלו עשה, ואחרי שהופיע – 

לגזור מעט רייטינג על חשבונו, 
זו בוננזה לא רעה. החברים 

הקואליציוניים של ליברמן לעומת 
זאת, בונים על השתתפותו 

במתכונת דומה גם במופע הבא

רעה. החברים  בוננזה לא  זו  רייטינג על חשבונו,  לגזור מעט   –
השתתפותו  על  בונים  זאת,  לעומת  ליברמן  של  הקואליציוניים 
שתבוא  בהצבעה  הבא,  במופע  גם  דומה  במתכונת  הפעילה 

)אינשאללה( על תיקון חוק הגיוס.

המלצות קואליציוניות
בחצי היובל האחרון, הפסיד הימין פעמיים בחירות – ובשני 
המקרים, ההדחה התבצעה על רקע קמפיין של סיאוב ושחיתות. 
רקע  על  לרבין  הפסיד  לאחור(,  הזוי, במבט  )כמה  ב-92'  שמיר 
לברק  הפסיד  ב-99',  נתניהו  נמאסתם".  "מושחתים  קמפיין 
כשפרשיות בראון-חברון ועמדי, הצחינו את סביבתו. המשטרה 
והפרקליטות המליצו על הגשת כתבי אישום ונתניהו ניצל בעור 
אליקים  של  בדמותו  וחנון,  רחום  יועמ"ש  של  בעטיו  רק  שיניו 
 – כן  דווקא  לאחריו  דוגמתו.  היה  לא  שלפניו  רובינשטיין, 
היועמ"ש הקודם יהודה וינשטיין, שנתניהו מתרפק על זכרו, כמו 
המנכ"ל  של  הזהב  לתקופת  שמתגעגע  בטבע  דירקטוריון  חבר 

אלי הורביץ ז"ל.
אינם  העבר  שלקחי  כמי  נתניהו  התנהל  האחרון  לשבוע  עד 
העידו   – לבקרים  חדשות  שהתפרסמו  הסקרים  לעניינו.  נוגעים 
המשיך  נתניהו  מהחשדות.  ומתעלם  לכותרות  אדיש  שהציבור 
והליכוד בראשותו נצמד לרף שלושים  גדולים  להוביל בפערים 
המנדטים. ביבי הסיק, שגם כחשוד, הוא טוב ליהודים. ההנחה 

בסביבתו הייתה שכל זה עלול להשתנות עם פרסום ההמלצות. 
אישום  כתב  להגשת  ועד  המשטרה  של  ההמלצות  מהגשת 
כדרכו, האם  בעצלתיים  להכריע,  צריך  היועמ"ש  ארוכה.  הדרך 
להגיש כתב אישום וגם זה בכפוף לשימוע, שאף לו יוקצה, אם 
כהונת  לשלהי  לאחור  התבונן  נתניהו  די.  בלי  עד  זמן  וכאשר, 
להביא  כדי  בהמלצות  יהיה  שדי  וחשש  אולמרט,  אהוד  קודמו 
לתחילת הסוף. לפני כחודש נכתב כאן על התרחיש שהציג בכיר 
הליכוד שמאסו  בכירי  ידי  על  פוליטי  הנעת מהלך  בליכוד, של 
בראש הממשלה. הבכיר גם הצביע על הטיימינג, שיתרחש ברגע 
בו סיפורי השמפניה ועלילות הסיגרים יהפכו מרכילות עיתונאית 
למסקנות רשמיות של חוקרי המשטרה שבסופן שורה תחתונה 

של המלצה על כתב אישום. 
ביבי  נראה  איומות,  מחשבות  אותן  מתרוצצות  כשבראשו 
בעיני שותפיו כמי שנחוש ללכת עד הסוף - או לחקיקה שתמנע 
איים  כשנתניהו  מוקדמות.  לבחירות  או  ההמלצות,  פרסום  את 
באמצעות שלוחיו על שותפיו בהליכה לבחירות, הם השתכנעו 
בשימור  רצונם  כגודל  טעון.  אקדח  בידיו  מחזיק  שהאיש 
הקואליציה, כך גברה חרדתם מפני הקדמת בחירות שייזום ראש-

הממשלה. 
הביביתון  נגד  החקיקה  היה  עיניהם  לנגד  שעמד  התקדים 
לפירוק  והובילה  נתניהו  של  לראשו  מעל  שקודמה  )לשעבר(, 
הממשלה הקודמת. בקודים של נתניהו – חוק ההמלצות שאמור 
היה לעבור בקריאה שלישית היום )רביעי(, היה שווה במשקלו 
כל  של  התייצבות  הייתה  התוצאה  היום.  ישראל  לחוק  הסגולי 
שהיה  ההמלצות,  חוק  מאחורי  בקואליציה  הבכירים  השותפים 
אמור לעבור השבוע כמו סכין בחמאה. או בהקשר החרדי: כמו 

שהיינו רוצים ומצפים שחוק הגיוס והמרכולים יעברו.
 – כדורים  נטול  באקדח  מנופף  נתניהו  כי  שזיהו  הראשונים 
כי  דרעי  על  איים  עוד  לוין  יריב  שעבר,  במוצ"ש  החרדים.  היו 
לא  חקיקה  ששום  והצהיר  להיכנע  שלא  נחוש  ראש-הממשלה 
יש  האם  בחנו  החרדים  החברים  הקרובים.  בשבועיים  תעבור 
דברים בגו כשהם נזהרים שלא לחצות את הגבול. דרעי לא הופיע 
לישיבת הממשלה, ולאחריו גם גפני – לא התייצב לישיבת ראשי 
מפלגות הקואליציה. נתניהו הגיב בהתקפלות נחושה ומיהר לזמן 
ישיבה דחופה שבמסגרתה ביקש להגיע להבנות ברורות שימנעו 
הסלמה. החרדים שישבו בחדר, ויתר השרים שהתבוננו מבחוץ 

הבינו שנתניהו, כמוהם, נצמד לכיסאו ואינו חפץ בבחירות.
הסקרים שהתפרסמו בעיתוני סופ"ש שעבר העידו שהניצחון 
של נתניהו אינו מובטח כפי שהסתמן עד לא מכבר. לפחות לפי 
מצביעי  אמון.  ומאבד  הולך  שהציבור  מסתבר  הסקרים,  מדד 
הימין הרך, לא רווים נחת מהתנהגותם הבוטה של האדונים ביטן 
ואמסלם – וזה עוד בטרם פורסמו החשדות נגד הבריון מראשון 
לציון )הביטוי כמובן לתפארת המליצה, ואינו משקף את אופיו 
והליכות(.  לנימוסים  ואות  סמל  והאדיב,  החביב  האיש  של 
ההפגנה ברחוב רוטשילד – תרמה גם היא להחלטה של כחלון, 
גילו  ולאחריו בנט ושקד, לשמוט את השטיח. כשעשו זאת הם 
שבניגוד למה שמכר להם הקוסם, השטיח לא מעופף, והקרקע 

מתחתיו – יציבה.
במשבר חוק ישראל היום, נתניהו לקח את הסיכון ופיטר את 
חזרה  של  יותר  טובה  אופציה  נראתה  כשבאופק  ולבני,  לפיד 
נקלטה  הזה,  מהשבוע  הטבעיים.  השותפים  של  הטבעי  לחיקם 
והקלפים  פעם  מאי  חלש  שנתניהו  התובנה  הפוליטית  במערכת 
הולכים ונשמטים מידיו. בסיטואציה הנוכחית לא רק להם – אלא 
יותר  אופציות  על  ממשיות  המלצות  אין  הממשלה,  לראש  גם 
המשטרה  מסקנות  ולמרות  ההמלצות  חוק  נפילת  חרף  טובות. 
וחותכות  ברורות  להיות  ואמורות  בקרוב  להתפרסם  שצפויות 
של  רגע  על  יוותר  לא  להיום,  נכון  שנתניהו  הרי  החי(,  )בבשר 
כשהוא  חייו  על  הנאבק  סופני  כחולה  כמוהו,  עצמונית.  נשימה 

מודע לכך שהאלטרנטיבה, עלולה להיות הרבה יותר גרועה.

לכל איש יש אישום. רה"מ נתניהו ויו"ר הקואליציה ביטן
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

בן חמו: "גור לא יצליחו להוריד אותי בבחירות"

מועמד ש"ס נבחר לרבנות

ערד

בת ים

בקדנציה  מהומות  מעט  לא  ידעה  ערד  העיר 
בין  פוסקים  בלתי  מתחים  כולל  האחרונה, 
חרדים לחילונים - גם מההיבט הפוליטי סבלה 
את  שלטונית.  ורציפות  יציבות  מחוסר  ערד 
הקדנציה הנוכחית פתח ראש העיר באיחור של 
פליסקוב  טלי  של  בחירתה  עם  חודשים  מספר 
בתפקיד  שכיהנה  לאחר  כנסת  חברת  לתפקיד 
מ-2010. בצל העימותים שפחתו בעת האחרונה 
בן חמו למתקפה בראיון  ניסן  יוצא ראש העיר 
ל'קו עיתונות': "חסידי גור הבינו שאין להם למי 

לחבור בשביל להוריד אותי", הוא אומר.
"הקול  נוספת:  להתמודדות  נערך  חמו  בן 
החרדי התפצל בבחירות האחרונות, כך גם יקרה 
בבחירות הבאות. חב"ד, ש"ס והציונות הדתית 
בקואליציה,  גור  עם  לשבת  בעיה  לי  אין  איתי. 
בהתחייבות  שהגדרתי  בקו  להיות  צריך  זה  אך 
שמירת הסטטוס קוו, כרגע אני לא מוכן לשלם 

את המחיר שגור דורשים". 
עתיד'  'יש  מפלגת  את  המייצג  העיר  ראש 
כעיר  ערד  את  לשמר  כוונותיו  את  מסתיר  לא 
יסגרו לי  80% חילונים, לא  חילונית: "יש כאן 
לעבוד  עסק  מבתי  ימנעו  לא  בשבת,  כבישים 
המצב  וסדר.  טרור  כאן  לי  ישליטו  ולא  בשבת 
להפעיל  גור  לחסידי  אתן  לא  אך  נרגע,  קצת 

צופרי שבת בניסיון להרעיש לי את העיר".
בין  חבירה  של  אפשרות  על  מגחך  חמו  בן 
אף  "אין  נגדי:  מועמד  והרצת  לליכוד  ליצמן 
זה  את  מפנימים  הם  מולי,  שיתמודד  מועמד 
שהם לא יצליחו לנצח אותי. ליצמן התבטא נגדי 
בצורה מאוד קשה ואמר: 'אני אקלקל לך כל מה 
רק  ילכו  גור  הזה  יכול בממשלה'. במצב  שאני 

עם מי שיסכים לתת להם חיבוק דב".

העיר  לרבנות  בחירות  נערכו  )שלישי(  אמש 
בין  העיר  מועצת  של  הישיבות  באולם  ים  בת 
השעות 16:00 ל-18:00. תוצאות האמת הגיעו 
בשעה 18:30, אז נודע כי מרבית החברים )19( 
בחרו במועמד ש"ס ומועצת חכמי התורה הגאון 

רבי אליהו בר שלום לכהן כרב העיר.
חכמי  מועצת  נשיא  לתמיכת  זכה  המנצח, 
יוסף.  הגר"י  והראשל"צ  כהן  הגר"ש  התורה 
רבנים נוספים שהגישו את מועמדותם הם  הרב 
מאיר זבולון, הרב משה נהוראי והב, הרב יהודה 
חייק, הרב ישראל מלכה הרב מנחם גלינצשטיין. 
הרב יצחק כהן, הרב מרדכי אנגלמן, הרב אליהו 
בר שלום, הרב יעקב רוזין, הרב אבישי טהרני, 

הרב משה גבאי והרב רועי לביא.

בחירות  לראשונה  נערכו   2013 בבחירות 
יעקב  העיר  וראש  עילית  מודיעין  לעיריית 
גוטרמן נבחר לקדנציה רביעית, ברוב של 85.5 
נציג  ברגר,  אברהם  התמודד  מולו  אחוזים. 
מפלגת בני תורה. הבחירות נערכו במקביל גם 
מנסה   2018 בחירות  לקראת  העיר.  למועצת 

גוטרמן למנוע את קיומן של הבחירות.
גוטרמן",  יעקב  אצל  קשבת  אוזן  לנו  "יש 
עילית  מודיעין  העיר  מועצת  חבר  לנו  אומר 
המכהן  אלישיב,  שמואל  תורה'  'בני  מטעם 
בכובעו השני כמנכ"ל עיתון 'הפלס'. ב-2013 
ולמועצה  לראשות  "הפלג"  אנשי  התמודדו 
הערכות  גוברות  כעת  מנדטים,  שני  והכניסו 
זאת  למרות  לבחירות.  העיר  את  יגררו  לא  כי 
אנחנו  שלנו  הצרכים  "את  אלישיב:  מבהיר 
גוטרמן, הכל מתחיל  מקבלים, מתנהלים מול 
ונגמר אצלו, אך החלטה על בחירות תהיה כלל 
בכל  לרוץ  החלטה  ותתקבל  במידה  ארצית, 

הארץ, נתמודד לכאורה גם במודיעין עילית".

שמואל  חברים  בה  תורה"  "בני  מפלגת 
אלישיב ויהודה שם טוב הישובים באופוזיציה, 
לשלושה  לגדול  אלישיב  להערכת  צפויה 
יחזקאל אריאל.   מנדטים, הנציג השלישי הוא 
משמשים  לא  השניים  מועצה  חברי  לדברי 
אינם  ובהצבעות  העיר,  לראש  אופוזיציה 
"ישיבת  אלישיב:  הקואליציה.  נגד  מצביעים 
משמעות  אין  דקות,  בחמש  מסתיימת  מועצה 
יודעים  לא  התושבים  רוב  בעירייה,  לנציגים 
מי הנציגים ומה השמות שלהם, הכל עובר פה 

אחד".
העיר  לראש  הנציגים  בין  האידיליה  על 
אבנר  העיר  ראש  מסגן  דומים  דברים  שמענו 
מגוטרמן  מבקש  שאני  מה  "כל  )ש"ס(:  עמר 
ש"ס  של  היחיד  הנציג  אני  היום  מקבל.  אני 
בעירייה לאחר שמספר שתיים שלי גולן חסידי 
יושב באופוזיציה, אבל אני שווה כמו ארבעה 
נגדי,  יש להם טענות  רק ממורמרים  מנדטים. 
מיגרנו את תופעת האפליה בעיר ומייצגים את 

הציבור הספרדי בכבוד".
על אופציית הרצת רשימה חדשה בראשות 
כפי  חסידי  גולן  המועצה  וחבר  מזרחי  יוני 
לא  "הם  עמר:  אומר  עיתונות'  ב'קו  שנחשף 
את  לעבור  סיכוי  להם  אין  רשימה,  יריצו 
מזרחי  יוני   2013 בבחירות  החסימה.  אחוז 
היו  רובם  קולות,   700 וקיבל  רשימה  הריץ 
מחשמונאים וגני מודיעין שהיו חלק ממודיעין 
התנתקו  הללו  היישובים  היום,  עילית, 
ממודיעין עילית למטה בנימין, כך שאין סיכוי 
מחפשת  ש"ס  כי  הוסיף  עמר  כזו".  לרשימה 

נציג חדש במקום גולן חסידי.
כסגן  המכהן  עמר,  מבקש  דבריו  בסיום 
כי הוא ומשפחתו  ראש העיר בשכר, להבהיר 
מתגוררים במודיעין עילית ולא במקום מגוריו 
הקודם באשדוד: "במהלך השבוע אני מתגורר 
אם  באשדוד,  אני  ובשבתות  עילית,  במודיעין 
מועצת חכמי התורה תחליט, אחזור לאשדוד, 

כעת  אני מעדיף את מודיעין עילית".

עין עילית
מודי אלישיב: "מקבלים הכל מגוטרמן", עמר: "לא 

תרוץ מפלגה נגד ש"ס"
מנגד,    ארצית  החלטה  תהיה  אם  רק  לבחירות  וירוצו  מגוטרמן  מרוצים  תורה'  ב'בני 
הפילוג בש"ס המקומית מבטיח הליכה לקלפי  סגן ראש העיר אבנר עמר מש"ס: "רק 

לממורמרים יש טענות נגדי, מזרחי וחסידי לא יריצו רשימה"

 בליכוד נערכים להדיח את מוטי ששון

טבריה
יו"ר האופוזיציה: אני ראש העיר הבא

סוף  עושה  האופוזיציה  יו"ר  פיניאן,  ציון 
התמודדותו  על  לראשונה  ומודיע  לשמועות, 
בן  יוסי  המכהן  העיר  ראש  מול  העיר  לראשות 
את  לקבל  פועל  וותיק,  ליכוד  איש  פיניאן,  דוד. 

תמיכת ראשי הליכוד. 
בן דוד מגיע לבחירות הללו עם נקודת פתיחה 
רעה עבורו. מהפך שהתרחש בעקבות הבחירות 
לרבנות העיר הביא להקטנת הקואליציה לשבעה 
חברים בלבד מול שמונה של האופוזיציה. הסתה 
פועל  הזמן  וברוב  ברחובות  משתוללת  נגדו 

להישרדות הקואליציה השברירית שלו.
התרחש  ובניה  לתכנון  הועדה  ישיבת  במהלך 
הוא  אף  שצפוי  קובי  רון  בין  חריף  עימות 
את  "הרסת  קובי:  פיניאן.  ציון  לבין  להתמודד 
שני  בושה,  "אתה  פיניאן:  הביתה".  לך  טבריה 
טבריה".  את  שהרסת  היום  רק  לי  אמרו  שרים 
קובי: "אתה הורס את טבריה 25 שנה, גמרת את 
הקדנציה שלך אם תרצה או לא תרצה". פיניאן: 
"על אפך ועל חמתך אני ראש העיר הבא, תרשמו 
כולם אני ראש העיר הבא של טבריה, ואני אשמח 

שתשב באופוזיציה ואני אענה לך על שאלות".

בית שמש

לון
חו

עימות פנים חרדי בלתי נמנע 
לאחר שאבוטבול הודיע על ריצה לקדנציה נוספת, ב'דגל התורה' לא מתכוונים לוותר  ההערכה 
בעיר: גרינברג יתמודד ראש בראש מול אבוטבול  גורם בש"ס: "אבוטבול הצליח לסנדל את דרעי"

העירייה  ראש  של  הכרזתו  לאחר  ימים 
לראשות  התמודדותו  על  אבוטבול  משה 
העיר לקדנציה שלישית, נראה כי ראש העיר 
יתמודד מול מערכה לא פשוטה מבית. ב'דגל 
הכרזת  צדדית  רואים בהצהרתו החד  התורה' 

מלחמה על נציגי התנועה בעיר.
ההערכה הרווחת בעיר היא כי 'דגל התורה' 
תציב מועמד מטעמה לראשות העיר, כשככל 
שמואל  העיר  ראש  בסגן  מדובר  הנראה 
גרינברג, זאת לאחר שמונטג זוהה כמי שניסה 
התנועה  הנהגת  על  חיצוני  לחץ  להפעיל 
שנחשף  כפי  אבוטבול,  עם  תרגיל  באמצעות 

ב'קו עיתונות'.
הבחירות  מערכת  משחזור  חוששים  בעיר 
הציבור  את  שהכניסה  ב-2013  אלעד  בעיר 
בראש  ראש  התמודדו  אז  למערבולת.  החרדי 

שרוליק פרוש מול צוריאל קריספל, כעת יהיו 
אלה גרינברג ואבוטבול.

אמונים'  ו'שלומי  ישראל'  'אגודת  בש"ס, 
'דגל  במועמד  יתמכו  כי  הצהירו  לא  עדיין 
ישראל'  ו'אגודת  אמונים'  ב'שלומי  התורה'. 
'דגל  של  מזה  קטן  נציגים  מספר  יש  להם 
תגדיל  משותפת  ריצה  שרק  יודעים  התורה' 
את כוחם מול 'דגל התורה' המפלגה החרדית 
הגדולה בבית שמש. אך גם אם ירוצו ברשימה 
בתמיכה  כי  הסיכויים  גוברים  מאוחדת, 

לראשות העיר יתפצלו בין 'דגל' לאבוטבול.
הפרטים  את  אישר  התורה'  ב'דגל  בכיר 
כי  הבהיר  אך  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
פנים מפלגתי.  לפיצול  יוביל  לא  פיצול חרדי 
מועמד  חודשים  מספר  בתוך  תציג  "התנועה 
התורה'  'דגל  העיר,  לראשות  מטעמה  אחד 

היא המפלגה הגדולה בעיר, הגידול המרשים 
האחרונה  בקדנציה  בעיר  התושבים  במספר 
עם  המזוהה  ליטאי  ציבור  הגירת  בשל  הוא 
תמכנו  בהן  מערכות  שלוש  לאחר  התנועה, 
במועמד ש"ס - 'דגל התורה' תאמר את דברה 
בקלפי". הבכיר מוסיף ומציין כי "דגל מוכרת 
כתנועה מחושבת, ואם היא תחליט לרוץ בכל 
בטוחה  היא  משמע  חרדי,  פנים  למאבק  זאת 

בסיכוייה לנצח".
מנגד, גורם בש"ס טוען כי "למרות הקשר 
של  הארצית  להנהגה  אבוטבול  בין  הרופף 
דרעי  השר  את  לסנדל  הצליח  הוא  התנועה, 
לא  אם  במועמדותו.  פומבית  תמיכה  שהביע 
ישתנה משהו דרמטי, הוא יוכל לרוץ עד הסוף 

גם אם יהיה נגדו מועמד מדגל התורה".

בכל  להסתער  נערכת  'הליכוד'  מפלגת 
הכוח על תפקיד ראש עיריית חולון בבחירות 
תאוצה,  יצבור  אכן  המהלך  אם  הקרובות. 
בשל  רק  ולא  ממש,  של  במהפך  מדובר  יהיה 
העובדה שראש העיר מוטי ששון, איש מפלגת 
העבודה, מחזיק בהגה השלטון מזה 24 שנים 
גם  אלא  ודומיננטי,  חזק  עיר  לראש  ונחשב 
בשל העובדה כי נכון להיום, מפלגת 'הליכוד' 

מחזיקה בנציג בודד במועצת העירייה.
ראויים  עצמם  שרואים  המועמדים  אחד 
לתפקיד, ומבקשים להתמודד בטעם 'הליכוד', 
ביתנו'(,  )'חולון  קינן  שי  המועצה  חבר  הוא 
יעמיד  שהליכוד  בוודאות  לומר  יכול  "אני 
מועמד לראשות העיר", אומר קינן בראיון ל'קו 
דמוקרטית,  מפלגה  היא  "הליכוד  עיתונות'. 
בפריימריז  להיבחר  יצטרך  מועמד  אותו  ולכן 
מאי.  בחודש  שיתקיים  המקומי,  הסניף  של 

עד אז הכול יהיה מתון, אבל אחרי הפריימריז 
בליכוד, להערכתי העיר תתעורר".

מורכבת  בעיר  הפוליטית  הסיטואציה 
על  נמנים  המועצה  מחברי  שליש  במיוחד. 
שליש  ששון,  בראשות  העבודה  מפלגת 
ושליש  ועצמאיות(,  )ש"ס  שונות  ממפלגות 
נציג  רק  מתוכם  הליכוד,  עם  למזוהה  נחשב 
רשמי אחד של המפלגה. בבחירות הקרובות, 
הקרעים,  את  לאחות  השלטון  מפלגת  תנסה 
ולקבץ את כל הפזורים לעמוד מאחורי מפלגה 

אחת ובעיקר מועמד מטעמה לראשות העיר.
התוצאות  לכנסת  האחרונות  "בבחירות 
כיו"ר מטה  קינן, שכיהן  אומר  היו מצוינות", 
חולונים הצביע  הבחירות. "אחד מכל שלשה 
חסרי  מספר  עם  מתכתב  בהחלט  וזה  מחל, 
אני  המפלגה.  עם  המזוהים  בעיר  המועצה 
שלטון,  כמפלגת  'הליכוד',  שלמועמד  מאמין 

יהיה ערך גדול יותר ממתמודד עצמאי".
כשנה  חולון  עיריית  ראש  כסגן  כיהן  קינן, 
ושלשה חודשים, עד פיטוריו, בעקבות סירובו 
נרחבים  "לחלקים  התקציב.  בעד  להצביע 
מששון,  גדולה  אכזבה  יש  החולוני  מהציבור 
25-45, קבוצת  הגילאים  לציבור שבין  בעיקר 
פתרונות  להם  ניתן  אנחנו  הצעירים.  הזוגות 
ומענה, ומועמד צעיר בהכרח יהיה יותר קשוב 

להם".
מוביל  חילונית,  מפלגה  נציג  שהוא  למרות 
קינן בתקופה האחרונה מאבק עיקש, בדרישה 
פארק,  לה  במתחם  כשרה  מסעדה  לפתוח 
"הפארק  פרס.  ולפארק   2000 לימית  הסמוך 
הזה נבנה מכספי ציבור, ולכן צריך לתת מענה 
העיר  מתושבי   40% כולל  הציבור,  לכלל 
ממתחם  למעשה  ומודרים  כשר,  שאוכלים 

שנבנה מכספי הארנונה שלהם", הוא אומר.

להתמודד  קינן  שי  המועצה  חבר  מתכנן  העבודה,  איש  של  שליטה  שנות  עשרות  אחרי 
לראשות העיר מטעם הליכוד, באם ינצח בפריימריז  על הדרך, הוא מנהל מאבק למען 

שומרי הכשרות בעיר 
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 ראש העיר וסגנו במעצר: חשש 
מבחירות מוקדמות

חיפה

ראשון לציון

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

העיר  כי  נראה   2018 בחירות  לפני  שנה 
כי  שהכריז  יהב  רבות.  כותרות  תספק  חיפה 
את  לסדוק  מצפה  רביעית  לקדנציה  יתמודד 
בעוד  מאזניים.  לשון  המהווה  החרדי  הקול 
וש"ס  התורה'  'דגל  כי  גבוהה  סבירות  קיימת 
הרי  העיר,  לראשות  אחד  במועמד  יתמכו 
שבקרב קהילות החסידים פועל ראש העירייה 

יונה יהב לפצל את התמיכה החרדית.
מבין רשימת מועמדים שהכריזו כי יתמודדו 
בולטים  להתמודד,  שוקלים  כי  או  לראשות 
שניים: חברת מועצת העיר עינת קליש רותם 
ודוד עציוני. רותם חברת אופוזיציה בעיריית 
מוקדם  לבחירות  הקמפיין  את  פתחה  חיפה 
בחוגי  זמנה  מרבית  את  ומשקיעה  מכולם 
בית. דוד עציוני היה בכיר בלשכת שר האוצר 
בנזקי  לטפל  מטעמו  ממונה  והיה  כחלון 

השריפה בחיפה.
על  רשמי  באופן  הכריז  לא  עציוני 
התמודדותו, אך הכרזה שכזו, תהיה רק למען 
העבודה  את  הקמפיין.  בפתיחת  הרשמיות 
את  עזיבתו  לאחר  מיד  החל  עציוני  בשטח 
את  מובילים  התורה'  ב'דגל  האוצר.  משרד 
המאבק להחלפתו של יונה יהב ופועלים לאחד 
את יתר המפלגות בתמיכה במועמד נגדי. בכיר 
ב'דגל' חשף השבוע בפני 'קו עיתונות' כי הם 
לראשות:  רותם  בקליש  תמיכה  שוללים  לא 
יהב  את  לנצח  הסיכויים  מירב  עם  "המועמד 

יקבל את תמיכתנו", אמר הבכיר.
ל'קו עיתונות' נודע כי המועמד דוד עציוני 
מועצת  חבר  עם  הבא  בשבוע  להיפגש  צפוי 
העיר מיכי אלפר )דגל התורה( ולגשש בדבר 
שמועות  העיר.  לראשות  בו  המפלגה  תמיכת 
כי  בישרו  העיר  ראש  לשכת  מכיוון  שהופצו 
בכוונתו  אין  וכי  "קש"  מועמד  הינו  עציוני 
הוא  עציוני  עם  בשיחה  הסוף.  עד  להתמודד 
מגחך: "במידה ואני מכריז על ריצה לראשות 
זה רק בשביל לנצח". על אפשרות של  העיר 
תמיכת החרדים בו הוא מספר על ידידות בינו 
לראשי המפלגות ליצמן וגפני ובטוח כי בזמן 

אמת יקבל את תמיכתם.

ראשון  עיריית  ראש  לבחירות,  משנה  פחות 
צור הצטרף למצעד הנחקרים בחשד  לציון דב 
לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת 
הון. בית משפט השלום בראשון לציון עצר את 
בחמישה  מעצרו  את  והאריך  ראשון  ביום  צור 
דוד  הקואליציה  יו"ר  בהם  חשודים,   18 ימים. 
ביטן, נחקרו בפרשת עבירות השחיתות בעיריית 
ראשון לציון. בין החשודים גם סגן ראש העיר 

אייל מושיוב, שחשוד בקבלת שוחד. 
העיר.  בראשות  שניה  קדנציה  מכהן  צור  דב 
מטעם  כשהתמודד  ניצח   2008 בחירות  את 
וזכה  שוב  ניצח   2013 בבחירות  שינוי.  מפלגת 
חודשים  לפני מספר  העבודה.  לתמיכת מפלגת 
שלישית.  לקדנציה  התמודדותו  על  צור  הודיע 
את  לבלום  עשויים  שרוי  הוא  בהן  החקירות 
כוונותיו הפוליטיות ולהוביל לפתיחה מוקדמת 

של המרוץ לראשות העיר.
פרקליטו של דב צור, עו"ד טל שפירא אמר 
"אנחנו  כי  לציון  בבית משפט השלום בראשון 
וניתן  החשוד  את  לעצור  מקום  שאין  סבורים 
להסתפק בחלופת מעצר, כמו מעצר בית מלא. 
החקירה מתמקדת להבנתנו באירועים מהעבר, 
ידי  על  הן  המדינה,  מבקר  ידי  על  הן  שנבדקו 

פרסומים נרחבים בתקשורת".

 ההסכם בין דיין לפרוש הוביל לפיצוץ 
ישיבת המועצה

ישיבת מועצת העיר אלעד שהתכנסה בערב 
רביעי האחרון, אמורה הייתה להיות עוד ישיבה 
יוצעו  הצעות,  יועלו  בה  ומשמימה,  שגרתית 
מינויים, וייערכו הצבעות על נושאים שעל סדר 
מתחילתה,  דקות  תוך  שינוי,  לשם  אך  היום, 
נאלץ  העיר  וראש  לסוערת,  הישיבה  הפכה 
ננעלה,  אמנם  הישיבה  באמצע.  אותה  לנעול 
אבל קולות הזעקה והמהומות הדהדו עוד שעה 
ניסים גאון  ארוכה מהקומה השנייה של רחוב 

.1
מי שהגיע חדור רוח קרב ונחוש להביע את 
ממקימי  לשעבר  גנסיה,  חיים  היה  מחאתו, 
ושבהמשך  לש"ס,  שחברה  הצעירים  מפלגת 
מה  פרוש,  לקואליציית  דיין  אבי  נציגה  ערק 
פרוש  בפני  וסלל  הספרדי,  הגוש  את  ששבר 
את הקמת הקואליציה העירונית. גנסיה, שהיה 
שותף לדרך של דיין, הרגיש נבגד, והפך ליריב 

מושבע של דיין ולגדול המקטרגים של פרוש.

המהומה הגדולה החלה דווקא לאחר נעילת 
כל  את  מילולית  תקף  שגנסיה  לאחר  הישיבה, 
הנקרים בדרכו. תחילה תקף את סגן ראש העיר 
צוריאל קריספל. "כואב לי מה שעשה אבי דיין 
מגיעים  כזאת,  מועצה  ישיבת  שותקים.  ואתם 
ואתם, אף אחד לא אומר  ומפוצצים את הכל, 
וקריספל  תקפצו..."  תגידו,  תעירו,  מילה? 

עונה: "מה זה לקפוץ, זה לא פינת החי...?"
לשותפו  ישירות  המתקפה  עברה  בהמשך 
 24 צמודה,  שמירה  קיבל  דיין  "אבי  לשעבר. 
שעות, בעשרות אלפי שקלים, למה לא שאלתם 
איפה הכסף של השמירה? מי מחברי המועצה 
בפ"ת  בוסו  הגיע?  זה  סעיף  מאיזה  שאל  פה 
קיבל שמירה אחרי שהוא קיבל מטעני חבלה, 
אבי דיין מה שמו לו, תפוחי אדמה ואורז? על 
זה שמירה 3 חודשים? אף אחד מכם לא שאל 
מאיפה  תקציבי?  סעיף  מאיזה  הכסף?  מאיפה 

"?₪ 70,000

בעת  שנחתם  לפרוש  דיין  בין  בהסכם 
הצטרפותו של דיין לקואליציה ונחשף השבוע 
לראשות  בחירות  ונערכו  "הועיל  נכתב: 
זכה  שבהם  בחירות  אלעד,  העיר  ולמועצת 
הרב ישראל פורוש בראשות העיר אלעד, ומר 
נבחר כנציג מפלגת הצעירים בסיעת  דיין  אבי 
ש"ס במועצה. והואיל ולאור תוצאות הבחירות 
העיר  מראש  נבצר  השונות,  הסיעות  ועמדת 
כראוי  תתפקד  שהעיר  כדי  קואליציה  להקים 
מבקשים  והצדדים  והואיל  התושבים  לטובת 
תושבי  לטובת  פעולה  בשיתוף  יחד  לפעול 
לקוי  ותפקוד  הזנחה  של  שנים  לאחר  העיר, 
מצד נבחריה, והואיל וחבר המועצה רואה את 
תפקידו,  כעיקר  העיר  של  ושגשוגה  קידומה 
תוצאות  מניעת השיתוק שנוצר בעקבות  כולל 
הבחירות והואיל והצדדים עשו הסכם זה על פי 

ייעוץ משפטי שקיבלו".

חיים גנסיה, ממקימי מפלגת הצעירים שנציגה דיין חבר לראש העיר בתחילת הקדנציה, חולל מהומה 
ופוצץ את ישיבת המועצה

פרסום 

ראשון

פרסום 

ראשון

צפת

אלעד

אשדוד

בשבועות  שנערך  מקיף  טלפוני  במשאל 
האחרונים בקרב תושביה החרדים והדת"ל של 
עצום,  בפער  המוביל  המועמד  כי  עולה  צפת, 
הוא אליעזר לזר, חבר מועצת העיר צפת ויו"ר 
ב'קו  שנחשף  כפי  אשר  בצפת  ישראל  אגודת 

עיתונות', שוקל להתמודד לראשות העיר.
הצבעה  זכות  מבעלי   4052 נשאלו  בסקר 
הבחירות  אם  אחת:  שאלה   2018 בבחירות 
מצביעים?  הייתם  למי  היום  מתקיימות  היו 
שוחט  אילן   .1 אופציות,   5 ניתנו  למשיבים 
)אגודת  לזר  אליעזר   .2 המכהן(  העיר  )ראש 
שלמה   .4 )הליכוד(  אוחנה  שוקי   .3 ישראל(  

חדד )עצמאי( 5. מועמד אחר.
השיבו  שנשאלו,  התושבים   4052 מתוך 
 68.95% כדלהלן:  והתוצאות  תושבים   1018
אליעזר לזר, אילן שוחט 11.88%, שלמה חדד 
שונה  ואפשרות   6.38% אוחנה  שוקי   ,9.52%

3.24%. מדובר בפער עצום לכל הדעות, ונראה 
לזר  אליעזר  זוכה  לה  הרבה  שהפופולריות 

בציבור הרחב - מתורגמת היטב לשטח. 
הליך  את  שבדק   חיים,  בן  שלמה  עו"ד 
ל'קו  מסביר  ותוצאותיו,  הטלפוני  המשאל 
עיתונות' כי "בשונה מסקרים אינטרנטיים אשר 
ניתן להצביע בהם כמה פעמים או אפילו סקרים 
מתוך   500 או   400 מדגימים  אשר  מקצועיים 
כלל הציבור - מדובר כאן במשאל טלפוני בזמן 
מצבם  את  נכונה  משקפים  אשר  ונתונים  אמת 

של המועמדים בקרב הציבור''.
בבחירות 2013 המתמודד המרכזי מול שוחט 
מהקולות  כ-28%  שקיבל  חדד  שלמה  היה 
הקול  מהקולות.   51% שקיבל  שוחט  לעומת 
שלומי  בעוד   2013 בבחירות  התפצל  החרדי 
ש'דגל  הרי  שוחט  עם  הלכו  וש"ס  אמונים 
תמכו  ליצמן  של  ישראל'  ו'אגודת  התורה' 

בשלמה חדד.
החרדי  הציבור  כיום 

7 נציגים  מונה למעלה מ-60% מתושבי צפת. 
מאוחדים,  יהיו  אלו  באם  במועצה,  לו  יש 
בעירייה  כוחם  את  להגדיל  החרדים  צפויים 
משבעה  פחות  לא  העיר.  בראשות  ולזכות 
שוקלים  הם  כי  כה  עד  הודיעו  מועמדים 
ראש  הוא  הראשון  העיר.  לראשות  להתמודד 
מטעם  שמתמודד  שוחט  אילן  המכהן  העיר 
החקירות  למרות  זאת  ביתנו,  ישראל  רשימת 
נגדו והודעת המשטרה על המלצתה להעמידו 

לדין.
נכנסו  נוספים שלא  מתמודדים פוטנציאלים 
לסקר הם ויקי אלקבץ מועמדת מטעם העבודה 
נראה כי איש מבין  ועו"ד תמיר סבאן. עד כה 
אינו חזק מספיק להתמודד מול  הנ"ל  השניים 

יתר המועמדים.

מסתמן: 'קול הלב' ו'יחד' יחברו נגד ש"ס
דוד בן חמו ל'קו עיתונות: "מתנהלים מגעים בין 'יחד' ל'קול הלב', המגעים עדיין לא הבשילו 

לכדי ביצוע, אך אני בהחלט לא שולל חבירה"  הקרב על ראשות העיר מתחמם

בחירות  למערבולת  נכנסה  אשדוד  העיר 
יחיאל  ד"ר  המכהן  העיר  לראש  כורחה.  בעל 
לקדנציה  התמודדותו  על  שהכריז  לסרי 
נוספת צפויה מערכת בחירות סוערת. במהלך 
שבוע שעבר )שלישי( ערך חבר מועצת העיר 
איחוד  כנס  כצנלסון  שמעון  מהאופוזיציה 
אביגדור  הביטחון  שר  בראשות  מפלגות 
ליברמן. כצנלסון ששווה כיום ארבעה מנדטים 
ביתנו' המחזיקה  'אשדוד  התאחד עם מפלגת 

בשני מנדטים בראשות ולדימיר גרשוב.
באשדוד קיימת מפלגה נוספת המייצגת את 
בוריס  בראשות  אשדוד'  'קהילת  רוסיה  עולי 
עם  ומזוהה  מנדטים  בשני  המחזיקה  גיטרמן 

ראש העיר לסרי. 

נתן את החלטתו.  הציבור החרדי עדיין לא 
אחת  כל  מחזיקות  ישראל  ואגודת  ש"ס 
בארבעה מנדטים. מפלגת 'קול הלב', רשימה 
ספרדית שהתמודדה במקביל לש"ס - מחזיקה 
'קול  בין  מגעים  נערכים  כעת,  מנדטים.  בשני 
הלב' למפלגת 'יחד' בראשות אלי ישי לריצה 

משותפת.
הארציות  בבחירות  קיבלה  'יחד'  מפלגת 
הצדדים  עם  בשיחה  קולות.  אלפים  כששת 
המפלגות  "איחוד  המגעים:  את  מאשרים  הם 
ולפגוע  מנדטים  הארבעה  את  לפרוץ  עשוי 
בארבעה  כיום  המחזיקה  ש"ס  של  בכוחה 
חמו  בן  דוד  הרשימה  יו"ר  אומר  מנדטים", 
'יחד'  בין  מגעים  "מתנהלים  עיתונות':  ל'קו 

ל'קול הלב', המגעים עדיין לא הבשילו לכדי 
ביצוע, אך אני בהחלט לא שולל חבירה ל'יחד' 

בראשות אלי ישי".
כצנלסון  שמעון  העיר  לראשות  המועמד 
איחוד  בגלל  אטומי  בלחץ  "כולם  הגיב: 
לא  בהחלט  אני  הרוסי.  הקול  של  הכוחות 
מאמין שמישהו יריץ את גיטרמן לראשות, כי 
זה יהיה מגוחך. אני מאמין, כי הרוסים יתאחדו 
ביחד. 'אשדוד ביחד' היא הרשימה בראשותי 
ואני אשמח שכולם יתאחדו סביב מועמד אחד 
ולהחליף  העירייה  מדיניות  את  להחליף  כדי 
בקרוב  להכריז  צפוי  כצנסלון  השלטון".  את 
שיתמודד  החם  לשם  ולהפוך  התמודדותו  על 

מול ראש העיר המכהן יחיאל לסרי.

 הסקר שמכתיר את לזר לראשות העיר
יותר מאלף תושבים השתתפו בסקר שכלל את חמשת המועמדים המרכזיים לראשות 

 המועמד לראשות העיר ייפגש עם העיר צפת  התוצאות: לזר מוביל בענק, אחריו שוחט וחדד
נציג 'דגל'
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יו"ר  נחקר  בו  שבוע  הישראלית,  בפוליטיקה  דרמטי  שבוע 
הקואליציה ח"כ דוד ביטן בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים. 
נחקרו בעת  ביטן הוא אחד מבין רשימת בכירים בממשלה אשר 
האחרונה וגורמים לזעזועים בקואליציה, ביניהם: ראש הממשלה 
חזן  אורן  ח"כ  דרעי,  אריה  השר  כץ,  חיים  השר  נתניהו,  בנימין 

ונוספים. 
בהקלטות  מגובים  נגדו  שהחשדות  ביטן,  נחקר  ראשון  ביום 
לו.  המיוחס  את  מכחיש  הוא  אך  שעות.   14 במשך  ומסמכים, 
חובותיו  את  כיסה  ג'רושי  חוסאם  שהעבריין  חושדים  במשטרה 
פשע  בארגון  חבר  ג'רושי,  מצדו.  שקיבל  סיוע  תמורת  ביטן  של 
הפועל באזור רמלה, נעצר אף הוא כחלק מהחקירה. הוא מכחיש 
את המיוחס לו, ועורכי דינו, נדיר בראנסי ואורי בר עוז, מסרו כי 

בינו לבין ביטן "אין קשרים עסקיים ולא קשרים אחרים".
במסגרת הפרשה הותר לפרסום כי משה יוסף, איש עסקים וחבר 
במשטרה.  שנחקרו  העצורים  בין  הוא  ביטן,  דוד  ח"כ  של  קרוב 
מעצרו של יוסף הוארך בתחילת השבוע ב-12 ימים. סנגוריו ציינו 
תשובות  ומוסר  לביטן  האישית  קרבתו  רקע  על  נחקר  "הוא  כי 

מלאות".
על פי החשד, ביטן נקלע לחובות גבוהים לשוק האפור ונקלע 
ג'רושי.  משפחת  אנשי  נחלצו  הכנסת  חבר  של  לטובתו  לסחרור. 
אנשי ארגון הפשיעה אמרו לביטן כי בתמורה למחיקת החוב הם 
בעיר.  והמבוקשים  היוקרתיים  הנדל"ן  למתחמי  במכרזים  יזכו 
זה שעמד בקדמת המכרזים,  זאת, ארגון הפשע הוא לא  יחד עם 
במשפחת  ביקשו  הזו,  מהעסקה  כחלק  ביטן.  של  מקורביו  אלא 
ג'רושי לקבל לידיהם את המכרז על מתחם האלף, מתחם מבוקש 

החולות  משטחי  באחד  מדובר  לציון.  ראשון  העיר  במערב  ויקר 
האחרונים שנותרו בעיר והוא הוצא למכרז לפני מספר שנים.

ביטן  טען  כך  הון",  הלבנתי  ולא  שוחד  קיבלתי  לא  "מעולם 
חקירתו  במהלך  החוקרים  בפניו  שהעלו  להאשמות  בתגובה 
ואמר  נגדו  ההאשמות  את  תוקף  בכל  הכחיש  ביטן,  במשטרה. 
כי הוא לא מכיר את משפחת ג'רושי. "מעולם לא פגשתי אותם, 

שונאיי מפיצים עליי שמועות, מה לי ולארגון פשע?"
גורם אכיפה בכיר אמר כי חומר החקירה נגד ביטן נובע מאיסוף 
מודיעין נגד ארגוני פשיעה וכי מדובר בחומר חזק ומוסמך, שלא 
מפרשיות  ולא  לציון  בראשון  מועצה  חברי  של  מעדויות  הגיע 
יותר  מעורבים  בפרשה  כי  הגורם  מסר  כן  כמו  שנחקרו.  קודמות 
משני ארגוני פשיעה. יש בחקירה עשרות נחקרים אבל רק חמישה 

נחקרים מרכזיים, בהם ביטן.
ייאלץ  ביטן  כי  ההערכה  רווחת  הממשלה  ראש  של  בסביבתו 
ל'קו  אומר  רוה"מ  ממקורבי  אחד  הפוליטיים.  החיים  את  לסיים 
שהדברים  כמו  הזו,  מהפרשה  אותו  יחלץ  נס  "רק  כי  עיתונות' 

נראים כרגע הוא יודיע בקרוב על פרישה מהחיים הפוליטיים".
עם  שוחח  הון  ולהלבנת  לפלילים  מומחה  גולדמן  ירון  עו"ד 
'קו עיתונות' וחשף כי עבירות מסוג זה בהן חשוד ביטן עלולות 
לסיים את דרכו הפוליטית: "יש סיכוי לצאת מזה בשלום רק אם זה 
יתברר כלא נכון, על פי החשדות נגדו סיכוייו לצאת מזה בשלום 
אפסיים. המשטרה ישבה הם על התיק כשנה וחצי, יחד עם זאת 
העיתוי של הפיכת החקירה מסמויה לגלויה בעייתי מאוד בשבוע 

בו עולה חוק ההמלצות המכוון נגד המשטרה".
אף  נחקרה  ביטן,  דוד  הקואליציה  יו"ר  של  אשתו  ביטן,  חגית 
היא בתחילת השבוע במשרדי להב 433 במסגרת פרשת השחיתות 
אחותה  בבית  בית  למעצר  נשלחה  ביטן  לציון.  ראשון  בעיריית 

לתיאום  עליה לשוחח עם בעלה מחשש  ונאסר  ליום חמישי,  עד 
נוספים  חשודים  חמישה  לחקירה  עוכבו  )ג'(  אמש  גרסאות. 

בפרשה.
לחוק  תיקונים  שני  על  אמש  החליטה  הפנים  ועדת  כך  בתוך 
ראייתית  יש תשתית  ההמלצות, האוסר על המשטרה לפרסם אם 
להגשת כתב אישום. על פי התיקונים, החוק לא יחול על חקירות 
שכבר החלו, והיועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה יוכלו 
לבקש את עמדת המשטרה בכתב. שלשום הודיע ראש הממשלה, 
בנימין נתניהו, כי ביקש שהחוק ינוסח כך שלא יחול על החקירה 

בעניינו.
החקירות מובילות לשמועות על מרד בליכוד לצד ריח בחירות 
יו"ר ש"ס  הוא  פתוח  תיק  יש  נגדו  נוסף  שר  הכנסת.  במסדרונות 
אריה דרעי. בסקרים האחרונים ש"ס דשדשה בשל חקירות היו"ר, 
אך סקר 'ערוץ 2' שפורסם ביום שני העלה חיוך על פניו של דרעי 
שהתרומם מעט לחמישה מנדטים לאחר תקופה בה לא עבר את 

אחוז החסימה.
נערך בקרב מדגם מיצג של כלל האוכלוסייה ע"י מכון  הסקר 
מדגם בשיתוף ד"ר מינה צמח ומנו גבע והוצג בחדשות 2, ומעלה 
כי לו היו הבחירות נערכות כיום הייתה מפלגת הליכוד זוכה ב-24 
הייתה  הציוני  המחנה  הנתונים,  פי  על  ב-22.  עתיד  ויש  מנדטים 
 ,12 המשותפת  הרשימה   ,12 היהודי  הבית  מנדטים,   18 מקבלת 

יהדות התורה 7, ישראל ביתנו 7, מרצ 7, כולנו 6 וש"ס 5.
ביותר  המתאים  המועמד  מי  השאלה  לנשאלים  הוצגה  בסקר 
לתפקיד ראש הממשלה - בנימין נתניהו זוכה ל-39% תמיכה מול 
אבי גבאי שמקבל 19% ול-35% תמיכה כשהוא מתמודד מול יאיר 

לפיד שמקבל 20%.

אחרי נתניהו, דרעי וכץ, נחקר יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן במשך כ-14 שעות בחשד לעסקה שרקח עם משפחת פשע מרמלה, 
לפיה בני המשפחה כיסו את חובותיו והוא מצדו סייע להם במכרזים יקרים  מקורבי רוה"מ מעריכים: ביטן ייאלץ לפרוש 

מהחיים הפוליטיים  האם נתניהו יבחר ללכת לקלפי בטרם הגשת כתב אישום?

ממשלה בחקירה: יו"ר הקואליציה 
חשוד בשוחד מארגון פשע

טלפון רב קווי:

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'
ירושלים: רחוב יחזקאל 7 פינת רחוב חגי
אלעד: מ”מ נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2 
מודיעין  עילית: רחוב רשב"י 7 (מול המעלית)
ביתר עילית: רחוב הרן 6 כיכר העיר

בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”) 
אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מעל בר-כל)

רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב' 04-8268800 
נתיבות: רמב”ם 13 פינת רח' ירושלים 08-6659000
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שלשום  קווים:  בחברת  נהג  של  חוצפה 
)השם  ח.פ.  המתין  בצהריים,   1 בשעה  )שני( 
המלא שמור במערכת( מישיבת פוניבז' בתחנת 
עקיבא  רבי  פינת  ז'בוטינסקי  ברחוב  האוטובוס 
לקו 68 שנוסע לתל השומר, שם התכוון להגיש 

את טפסי הדיחוי כפי שנדרש.
רשות הדיבור לבחור, שמספר ל'קו עיתונות': 
קו  והגיע  האוטובוס  את  דקות  בכמה  "פספסתי 
268 שמגיע כמעט לשם, מרחק של כמה דקות 
הליכה. שאלתי את הנהג אם לנסוע אתו או שזה 

סיבוב ארוך".
בחר  הנהג  לשאלה,  לענות  שבמקום  אלא 
לתחקר את הבחור, ועל פי עדותו שאל אותו אם 

הוא מתגייס לצה"ל. 
גיוס'.  ללשכת  להגיע  צריך  ש'אני  "עניתי 
והנהג ענה 'אם אתה לא מתגייס לצה"ל אני לא 
את  סגר  אותך'.  אקח  ואני  תתגייס  אותך,  לוקח 

הדלת והמשיך לנסוע".
ושם  קווים  לחברת  פנה  הוא  הבחור,  לדברי 

הגיבו לו כי המקרה בטיפול.
'קו עיתונות' פנה לחברת קווים, אך עד סגירת 

הגיליון לא התקבלה תגובת החברה.

בפני  הדלת  את  סגר  קווים  חברת  של   268 קו  נהג 
בחור ישיבה שהיה בדרכו להגיש דיחוי בתל השומר 
תוך שהוא מגיב "כשתתגייס אקח אותך"   הבחור 

התלונן בחברה ושם הגיבו לו כי הנושא בטיפול

חוצפת הנהג:
 "אם אתה לא 

מתגייס אני לא 
לוקח אותך"

wert

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

בואו ללמוד בקמפוס החרדי בבר-אילן
לתואר אקדמי בתחומים מבוקשים

מכינה לתואר אקדמי 100% מימון*

התכנית מאפשרת שילוב של עבודה עם לימודים

בעתיד עשויים להיפתח מסלולים נוספים
פתיחת מכינה בשבט תשע"ח

מחפש/ת 
כיוון?

הקמפוס החרדי

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

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

B.A בפסיכולוגיה | נשים 
B.A בניהול לוגיסטיקה | גברים

 גובה 230 רוחב 80
עומק 30

סנדוויץ'

₪650

 ארון 4 דלתות
סנדוויץ' 

₪1,400
ארון הזזה 

טריקה 
 שקטה

ניתן לשדרג לסנדוויץ' 
במבחר צבעים

₪1,400

חדרי שינה ארגזים + 
 תחתית + שידה סנדוויץ'

ניתן לקבל עם ראש  מרופד

₪2,500
מיזרונים 
מולבשים

190*80

₪150

 שולחן לסלון
+ 4 כסאות בוק

₪2,000

ספריית קודש 
160 סנדוויץ'

ניתן לקבל עם במה

₪1,800

 ספת היי רייזר

פתיחה ל-3 מיטות ₪1,400 

פתיחה ל-2 מיטות ₪1,100
ניתן לרכוש מיזרונים ב- 150

 ספה
 ניתן להוסיף 
יחידה של 2

₪2,000

שולחן נפתח 
ל 4.2 מ'

במחיר לא ניתן לפרסום!

 שולחן + 6 כסאות בוק
 + 4 ניתן לרכוש כסאות בנפרד 

החל מ-150₪

₪2,900

מיטת ילדים
נפתחת ל-3

₪2,200
 ספריית קודש

 בשילוב עץ מלא
 כל הצבעים

גודל 1.60 מ'

במחיר פצצה!

ספת היירייזר בבדי יוקרה

₪1,500

 ספה נפתחת ל3 מיטות
 באיכות מיוחדת

במגוון צבעים

רק ₪2,500

מבצעים
חסרי תקדים
לבני התורה

   לקראת
      עונת החורף

רח' כהנמן 111 בני ברק, )החנות צמודה לקוקה קולה בבנין גרנד הול(
 טלפקס: 03-9211183  |  דני: 058-6906140  |  ראובן: 052-5240542  |  שעות פתיחה: 11:00-22:00
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בני ברק ▪ גוש עציון ▪ בית עילית ▪ מודיעין עילית ▪ בית שמש ▪ ירושלים



70%
הנחה

 חיסול עד
כל מלאי מוצרי חנוכה

במחירי יבואן
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הילה פלח

השבוע  ביקר  מש"ס  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
במטה הלאומי המשולב של מד"א בקרית אונו. 
במהלך ביקורו קיבל סקירה נרחבת מפי מנכ"ל 
מד"א אלי בין על מגוון פעילות הארגון, בהם 
בנק  מבנה  על  והסבר  מד"א,  של  הדם  שירותי 
ברמלה  להיבנות  שעתיד  והממוגן  החדש  הדם 
ופרויקט 'נאמני חיים'. כמו כן קיבל סקירה על 

של  הארצי  המתנדבים  מערך 
אזרחים  אלפי  הכולל  מד"א, 
במקרה  חיים  להציל  הערוכים 
קיבל  מיוחדת  סקירה  הצורך. 
החרדיים  ההצלה  ארגוני  על 
עם  פעולה  בשיתוף  הפועלים 
חיי  להצלת  ומסייעים  מד"א 

אדם בכל רחבי הארץ. 
חבר  נחשף  הסיור  במהלך 

הכנסת לפעילות המבצעית של הארגון, הכוללת 
טיפול  וניידות  אמבולנסים  מ-1,000  למעלה 
חשמליים,  אופניים  אופנועים,  כ-500  נמרץ, 
שני מסוקים, למעלה מ-16,000 מתנדבים, מהם 
כ-6,000 מתנדבי נוער וכ-21,000 'נאמני חיים' 
והתרשם במיוחד משילוב האופניים החשמליים 

במערך הארגון. 
במהלך הסקירה התעניין חבר הכנסת בחוק 
בחוק  אדום  דוד  מגן  של  בהגדרתה  מד"א, 
ישראל,  במדינת  יחידה   - סטטטורית  כאגודה 
ראשונה,  עזרה  שירותי  לתת  בחוק  שתפקידה 

פינוי לבתי חולים ושירותי דם בשגרה ובחירום. 
כמו כן, שמע על מגוון הצעות החוק העוסקות 
איכון  להתיר  החוק  בהצעת  והתעניין  במד"א 
סלולרי על מנת לאתר אנשים בזמן סכנת חיים 

ולהעניק להם טיפול רפואי.
להודות  רוצה  "אני  מסר:  מלכיאלי  ח"כ 
מאוד  מוערך  אתה  בין.  אלי  מד"א  למנכ"ל 
במסדרונות הכנסת. מד"א בשבילי, זה האנשים 
כשהוא  שלי  בילד  שטיפלו 
שנים,  שמונה  לפני  נחנק 
הוא  האמבולנס  את  כשהזמנו 
וצוות מד"א  הגיע מהר מאוד 
לי  יש  חייו.  את  הציל  המסור 
פינה חמה בלב בשבילכם ואני 
אשמח לעזור ולסייע בחקיקה 

בעניינכם כי זה מציל חיים".
בין:  אלי  מד"א,  מנכ"ל 
ההצלה  ארגוני  כלל  של  וידיד  חבר  "אתה 
הרבה  עוסק  אתה  אדום,  דוד  מגן  ובוודאי של 
בהצלת חיים ובסופו של דבר יודע שהכי חשוב 
הוא להגיע כמה שיותר מהר לאנשים שצריכים 
בטוח  אני  התמיכה.  על  לך  מודה  אני  טיפול. 
שנחשפת בביקורך היום במד"א לדברים שלא 
בקידום  לעזור  הרצון  על  לך  מודה  ואני  הכרת 
פרויקטים וחקיקה על מנת לחזק עוד יותר את 
כוחו של מד"א כך שנוכל להעניק טיפול רפואי 

ולהמשיך ולהציל חיים".

ח"כ מלכיאלי במד"א: "הצילו את 
בני לפני שמונה שנים"

מלכיאלי ביקר במטה הארצי המשולב של מד"א בקרית אונו וקיבל 
 בסיכום הביקור  ופעילותו המשמעותית  סקירה מקיפה על הארגון 
אמר מנכ"ל מד"א, אלי בין: "אני מודה לך על התמיכה והרצון לסייע 

ע"מ שנוכל להמשיך להציל חיים"
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מאת:  אבי רבינא

יעקב  הבריאות  שר  הודיע  כשבועיים  לפני 
כשר  ומתפקידו  מהממשלה  פרישתו  על  ליצמן 
בשבת.  ברכבת  עבודות  ביצוע  בשל  הבריאות 
המשך  על  השפיעה  לא  ליצמן  של  התפטרותו 
גדולי  ובהוראת  מאחר  הקואליציה,  של  קיומה 
ממנה,  פרשו  לא  החרדיות  המפלגות  ישראל 
במשרד  השר  של  שליטתו  כי  נראה  זאת,  עם 
שאנשי  העובדה  מלבד  פחתה,  לא  הבריאות 

לשכתו נותרו במשרד בתפקידים בכירים. 
ל'קו עיתונות' נודע כי בסביבת ראש הממשלה 
עמלים לקדם בזריזות את הפרוצדורות שיאפשרו 
את  לסיים  ומעוניינים  לכהונתו,  לחזור  לליצמן 
הסיפור בהקדם האפשרי. בנוסף, נודע כי ליצמן 
ניהול המשרד  עצמו ממשיך לקחת אחריות על 
האוצר,  משרד  מול  כגון  שונים,  בהקשרים 
למרות שהאחריות הרשמית הוסרה מעליו מאז 

התפטרותו.
משרד  אתמול  שפרסם  במודעה  בנוסף, 
הבריאות',  'שר  עדיין  ליצמן  מכונה  הבריאות, 

מה שעשוי אולי להוות טעות גרידא, אך גם יותר 
מרמז למצב בפועל.

לדברי גורמים, ליצמן וסביבתו עדיין מעורבים 
להם  שגם  כשנראה  הבריאות,  במשרד  בנעשה 
ברור כי העזיבה היא זמנית בלבד. אנשי הלשכה 
בעוד  בירושלים,  המשרד  בתוך  נמצאים  עדיין 
חקיקה  לתיקון  פועלים  המשפטים  במשרד 
שיאפשר לליצמן לחזור שוב למשרד במתכונת 
שהיה  כפי   - שר  של  סמכויות  עם  שר  סגן  של 

בכהונתו הראשונה, לפני בג"ץ לפיד.
היא  ליצמן  עזיבתו של  כי  לכך  רבות  עדויות 
בעיקר 'למראית עין'. השבוע, ח"כ יהודה גליק 
איסור  גיל  להעלאת  חוק  הצעת  הניח  )ליכוד( 
מכירת מוצרי טבק ל־21. לדבריו, הוסבר לו על 
יורדת  כי ההצעה  ידי בכירים במשרד הבריאות 
להמתין  שבכוונתם  מכיוון  מהפרק,  עתה  לעת 
לחזרתו של ליצמן למשרד, אז יקדמו הצעת חוק 
ממשלתית בנושא. כזכור, ליצמן נתקל בקדנציה 
האחרונה בביקורת חריפה על כך שאינו מקדם 

הגבלות משמעותיות יותר על העישון.

פאות איכות 
במחיר הוגן

המכירה תתקיים בימי החנוכה, 15:00-10:00 בלבד

ירושלים 9 בני ברק | 03-6165770

אתי קרן
אחריות. אמינות. איכות

סטודיו

יער 
 מש
שובח

מ לרגל חנוכה מכירה מיוחדת!
 פאות בכל האורכים והצבעים

הנחה
לד

נפ
וז

 ר
של

פי
 :

ם
לו

צי

הכירו: ח"כ במעמד שר הבריאות

ליצמן אמנם עזב את תפקידו הרשמי כשר הבריאות, 
  במשרד  החזק  האיש  עדיין  הוא  בפועל  אך 
החקיקתי  הנושא  להסדרת  מצפים  רוה"מ  בסביבת 

וחזרתו באופן רשמי
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

לז,  )בראשית  כְּנַָען  בְֶּאֶרץ  ָאִביו  ְמגוּרֵי  בְֶּאֶרץ  יֲַעקֹב  וַיֵּשֶׁב 
הובא ברש"י(  ה,  פג,  רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו  א(- 
הזה  הפחמי  פשתן,  טעונים  גמליו  נכנסו  הזה  הפשתני 
'ניצוץ  לו  משיב  אחד  פיקח  הזה,  הפשתן  כל  יכנס  ָאָנה  ָּתַמּה, 

אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו'.
הפרשה  בסוף  למעלה  הכתובים  האלופים  כל  ראה  יעקב  כך 
הקודמת, ָּתַמּה ואמר מי יכבוש את כולם, השיב לו הקב"ה ואמר: 
יֹוֵסף )בראשית לז, ב(, וכתיב  ַיֲעקֹב  ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות  מה כתיב למטה 
ֵעָׂשו  ּוֵבית  ֶלָהָבה  יֹוֵסף  ּוֵבית  ֵאׁש  ַיֲעקֹב  ֵבית  ְוָהָיה  יח(  א,  )עובדיה 
ָבֶהם  ְוָדְלקּו  כולם,  את  שמכלה  מיוסף  יוצא  אחד  ניצוץ   - ְלַקׁש 

ַוֲאָכלּום )שם(.
הניצוץ הזה התגלה במלא תוקפו ואתנו לפני כאלפיים שנה בשעה 
שעמד העם היהודי מול האימפריה היוונית האדירה. היוונים כבשו 

את ליבם של צעירי הצאן מעם ישראל ופיתו אותם. 
ועליה  היהודי,  העם  בפניה  שעמד  ביותר  הקשה  המלחמה  זו 
התפלל יעקב לפני הקב"ה ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו )בראשית 
מלחמה  ואחווה.  אהבה  של  בגדר  אלי  אחי-שבא  מיד  יב(,  לב, 

שנעשית בעקיפין בדרך של אהבה וחיבה היא קשה יותר. 
ולהתגונן כצוק איתן  ידע לעמוד  העם היהודי במשך כל הדורות 
נגד האויב שבא לקראתו בחרב ובחנית, וכשהיה צורך מסרו עצמם 
ימירו חלילה וחס את  להישרף ולמות על קידוש ה' ובלבד שלא 

דתם. 
נגדם במטרה  והכירו את האויב הבא  ישראל  זה בזמן שידעו  כל 
להשמיד להרוג ולאבד, אך כשבאו היוונים והפגינו אהבה ואחווה 
ורצו כביכול לחיות ביחד, רוב רובו של העם היהודי התפתה והלך 
וזה  נהפכו למתייוונים!  יהודים  אחריהם. למעלה מתשעים אחוז 
ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרָתְך  "ְלשְַּׁכָחם  היוונים  של  תכלית  כל  בעצם  היה 
י ְרצֹוָנְך" )מנוסח על הניסים(- שעם ישראל לא יחיה כמו עם  ֵמֻחקֵּ
ליבם  ישראל, אך לאחר שרכשו את  בית  הגויים  ככל  יהודי אלא 

התחילו להטיל עליהם גזירות קשות ונוראות-
את  יבקעו  תפילין  שיניח  מי  באש.  יישרף  שבת  שישמור  מי  כל 
ראשו בגרזן, כל מי שיעסוק בתורה יידקר בחרב, ועוד ועוד גזירות 

קשות ונוראות. 

לצערנו הרב לפני שנים לא מועטות חווינו זאת שוב על בשרנו, אנו 
מכירים היטב את התנהגותם של הנאצים הארורים, הכל היה אצלם 
בסדר מופתי בנימוס ובדרך ארץ, "טנקשי","בנקשי", אך מאחורי 
זה הסתתרה יד מגואלת בדם, רצח עם המוני, שריפת אנשים חיים 

והפיכתם לאפר. 
הרשעה  יוון  מלכות  זו  ב(,  א,  )בראשית  ְתהֹום  ְּפֵני  ַעל  ְוחֶֹׁשְך 
שהחשיכה עיניהם וליבם של ישראל מאביהם שבשמים )מכילתא 
דרבי ישמעאל יתרו, ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז עו(, 
מזה פחד יעקב אבינו, ִּכי ָיגְֹרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה )דברים ט, יט( 
של היוונים הרשעים שיבואו על ישראל בדרך של אהבה ואחווה 

במטרה לאבד מהם את כל הרוחניות שהייתה בהם.
אבל, "אל דאגה", אמר הקב"ה ליעקב, ניצוץ אחד של אש יוצא 
יבוא  הזרות,  התרבויות  כל  את  עשו-  בית  כל  את  ושורף  ממך 
אך  זהו  היהודי  האדם  של  ועמידתו  שאחיזתו  יבינו  וכולם  יום 
ובקיום  התפילין  בהנחת  השבת  בשמירת  הקדושה,  בתורתו  ורק 
המצוות, ניצוץ אחד של אש התורה הקדושה ילך ויבעיר את הכל, 
ְוָהָיה ֵבית ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש )עובדיה א, 

יח(. 
ֵנס  ַנֲעֶׂשה  ַקְנַקִּנים  ּוִמּנֹוַתר  חשמונאי,  מבית  שנשאר  הניצוץ  זהו 
גדול,  נס  נעשה  שממנה  קטנה  שמן  טיפת  נשארה  ַלּׁשֹוַׁשִּנים. 
וזאת בזכות שנשארו קבוצת יהודים שלא הרכינו את ראשם בפני 
האימפריה היוונית ותרבותם הזרה, אלא עמדו איתנים. הם שרדו 
ואנחנו ממשיכים את דרכם, ממשיכים את רוח המכבים הקדושים. 

  
ְּבִהְתַהֶּלְכָך ַּתְנֶחה אָֹתְך  

יוסף הצדיק, הקטן  יֹוֵסף.." )בראשית לז, ב(.  ַיֲעקֹב  "ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות 
שבשבטים, ירד למצרים, ערוות הארץ, ובכל זאת נשאר בקדושתו 
צדקתו של  להודיעך  ה(,  א,  )שמות  ְבִמְצָרִים  ָהָיה  ְויֹוֵסף  וטהרתו, 
במצרים  שהיה  יוסף  הוא  אביו,  צאן  את  הרועה  יוסף  הוא  יוסף, 
ונעשה מלך ועמד בצדקותו )ילקוט שמעוני שמואל א' רמז קכ"ד, 

הובא ברש"י שם(. 
זז  לא  הצדיק  יוסף  ז(,  לד,  )דברים  ֵלחֹה  ָנס  ְוֹלא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  ֹלא 

ֹיאְמרּו  ֵּכן  ַעל  חשבונותיו,  את  חישב  הזמן  כל  בה',  מהדביקות 
ַהּמְֹׁשִלים ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון )במדבר כא, כז וע"ע בב"ב עח ע"ב ובמסילת 
ישרים פ"ג ד"ה והנני רואה(, ועבד ועמל על תיקון מידותיו,  כל 
הזמן היה דבוק באלוקיו, ודמות דיוקנו של אביו תמיד ניצבת מול 

עיניו )תנחומא וישב סימן ט(.
ְזֻקִנים  בכל עת היה יוסף משחזר את לימודו שלמד מאביו, ִּכי ֶבן 
הּוא לֹו )בראשית לז, ג(, ֲאֵרי ַבר ַחִּכים הּוא ֵלּה )אונקלוס שם(, יעקב 
ודאי שגם את שאר  ליוסף הצדיק.  לו  תורתו שהיה  כל  לימד את 
יעקב  והרגיש  ידע  אך  תורה,  בהם  והרביץ  יעקב  לימד  השבטים 
ולשרוד  שליוסף צריך להוסיף עוד חכמה מיוחדת, איך להישאר 

גם כשנמצא רחוק מההורים והאחים, בודד במערכה.
ארבע  במשך  רכש  אותה  רבה  ועוצמה  כח  יוסף  לבנו  נתן  יעקב 
לקראת  עצמו  את  הכין  בהם  ועבר,  שם  בבית  שישב  שנה  עשרה 
ההליכה לבית לבן, שלא לכפוף את ראשו בפני הרשע, ולהישאר 

ביראתו חכמתו ומידותיו הטובות. 
ראה יעקב ברוח קודשו שיוסף בנו עלול לעבור את כל מה שהוא 
משען  ללא  לבד,  הארץ,  ערוות   - במצרים  להיות  עבר,  בעצמו 
חכמה  השבטים,  משאר  יתירה  חכמה  לו  העניק  ולכן  ומשענה, 
ּתְֹלדֹות  "ֵאֶּלה  וזהו שכתוב  הראש!  את  להרכין  ולא  איתן  לעמוד 
ַיֲעקֹב-יֹוֵסף" )בראשית לז, ב(, הוא השקיע בו את הכל, השריש בו 
את הסוד איך להיות בין הגויים ולא להרכין את הראש בפניהם, לא 

ללמוד ממעשיהם הרעים.
ואצולי  מגנא  אגוני  התורה  הקדושה,  התורה  לימוד  הוא  והסוד 
הרע  מיצר  ומצילה  הייסורים  מן  מגינה  ע"א(,  כא  )סוטה  מצלא 
ַוֲהִקיצֹוָת  ָעֶליָך  ִּתְׁשמֹר  ְּבָׁשְכְּבָך  ַּתְנֶחה אָֹתְך  ְּבִהְתַהֶּלְכָך  )רש"י שם(, 
גם  בה,  להגות  האדם  שירבה  וככל  כב(,  ו,  )משלי  ְתִׂשיֶחָך  ִהיא 
בה  ימצא  כך  אותו,  סובבים  והצרות  וכשהקשיים  לחץ  במצבי 
עצה ותושיה, בינה וגבורה, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה 

)ישעיה לה, י(. 
יהי רצון שנזכה להגות בתורה לשמה ונראה בקרוב בישועת ישראל 

השלימה, אמן.

ְיָוִנים ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים נראים אמנם זהים, אולם הפתרון של יוסף לחלומות 
אלו היה שונה כרחוק מזרח ממערב. בעוד שלשר המשקים אומר יוסף כי בעוד שלושה ימים 
ישיבו פרעה על כנו, ויתן כוס פרעה כמשפט הראשון, הרי לעומתו לשר האופים הוא אומר 

את הבשורה הקשה, שבעוד שלושה ימים ישא פרעה את ראשו מעליו ויתלה אותו על העץ.
רבים שאלו מהיכן למד יוסף את ההבדל התהומי הזה בין החלומות, כאשר לכאורה הם זהים?

רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל אמר שבחלומו של שר האופים נאמר: שבסל העליון יש מעשה אופה 
שאותו אוכל העוף. עופות אינם מתקרבים לאדם חי, הם מפחדים ממנו. רק כשאדם ל"ע מת עופות 
יאכלו את בשרו ולא יפחדו ממנו. כאשר יוסף שומע ששר האופים רואה בחלומו את העוף האוכל 

מהסל שבראשו כשהוא לא נרתע ולא פוחד, הבין שהוא יענש בתליה.
אך יש הבדל נוסף בחלום, שיש בו מוסר השכל לכל אחד מאיתנו. שר המשקים המספר ליוסף על חלומו 
אשכלותיה  הבשילו  נצה  עלתה  כפורחת  שריגים...  שלושה  ובגפן  לפני.  גפן  והנה  "בחלומי  אומר: 
ענבים" )בראשית מ, ט-י(. מה עושה שר המשקים בכרם? הלא תפקידו לכאורה רק למזוג את היין 
לכוס פרעה? ויותר מכך, גם בתוך הכרם אנו רואים שהוא מגלה מקצועיות גדולה כפי שרש"י מבאר 
את המילים: "שריגים-זמורות ארוכות", "והיא כפורחת"-נדמה לי בחלומי כאילו היא פורחת, ואחר 
הפרח עלה ניצה ונעשה סמדר, ואחר כך הבשילו". ולאחר שהוא רואה את אותם שריגים מובחרים 
נאמר: "... ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה", הוא במו ידיו 
סוחט את הענבים ישירות אל כוס פרעה, ורק לאחר כל התהליך הוא מניח את הכוס על כף יד פרעה. 
מדוע הוא שותף בכל התהליך? ממתי המוזגים הם העושים יין, הרי בדרך כלל הם מקבלים יין מוכן 

שאותו שופכים לכוס?
מו(.  ביום")כתובות  שמהרהר  ממה  אלא  בלילה  חולם  אדם  "אין  חז"ל:  שלמדונו  היא,  התשובה 
חלומותיו בלילה מעידים על אישיותו ומעמדו בהקיץ. מתוך חלום זה הבין יוסף ששר המשקים לא 
מסתפק בפעולה שטחית של מזיגת יין מהחבית אל כוס פרעה, אלא מגלה אכפתיות יוצאת דופן ביחסו 
לתפקיד. הוא מבין את רום תפקידו ועל כן הוא מתלווה לתהליך התהוות היין מרישא עד גמירא. הוא 
נותן אמון באיש. הוא זה שבוחר את הענבים המתאימים ואת הזמן המתאים לבצירה, והוא זה  לא 
שסוחט במו ידיו ישירות אל כוס פרעה. אמנם קרתה תקלה כשזבוב סורר חדר ליין,  ולכן שילם את 

המחיר בישיבתו בכלא, אך בסופו של דבר איש לא פקפק באיכפתיות שלו להצלחת המשימה.
מנגד חלומו של שר האופים: "אף אני בחלומי והנה שלושה סלי חורי על ראשי. ובסל העליון... מעשה 
אופה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי". )מ', יז( אין תיאור על שדה חיטה ועל איכותה. לא שמענו 
משהו על הקצירה, הדישה, הטחינה, הלישה והאפייה. אצלו רואים רק את התוצאה: סלים עם לחמים 
מהמאפייה. מלבד זאת, הלחמים גלויים לעוף השמיים. כך שלא פלא שנמצאו אבנים בלחמיו? הלא 
התנהגותו הייתה מלווה בזלזול מחפיר. הוא סומך רק על המאפייה כשהלחם למלך,  והוא רק המוציא 

והמביא. אם ימצאו תקלות, אזי הם אשמים... מובן אם כן שקיבל עונשו ביושר.
הקב"ה זיכה אותנו בילדים טהורים, עלינו לדעת שתפקידנו אינו רק להיות 'המוציא והמכניס' לתלמוד 
תורה, ואת השאר יעשו המלמדים, כי אם כך נעשה, עלולים אנו כשר האופים למצוא אבנים במעשה 
ידינו. עלינו להיות נוכחים ואכפתיים בכל הליך הגדילה של ילדינו. אם נעשה כך, נזכה בעז"ה לראות 

נחת יהודית אמיתית, זרע ברך ה'.
בפרשת עקב נאמר הציווי: "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך... ובשכבך ובקומך" 
יא,יט(. שואלים המפרשים: מדוע הכתוב פותח בלשון רבים: "ולמדתם אותם את בניכם",  )דברים 
ומסיים בלשון יחיד: "לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך"? מיישב בעל ה'מנחם 
ציון' על דרך הדרוש, שהפיסקה הראשונה היא בלשון רבים, מפני שהתורה מטילה חוב ואחריות על 
כל ציבור מישראל להקים מוסדות לימוד לילדי ישראל. אך המשכו של הכתוב בלשון יחיד: "לדבר בם 
בשבתך בביתך", כאן מטילה התורה את החוב, הזכות והאחריות על כל אב בישראל להמשיך את אותו 
חינוך שבניו מקבלים בתלמוד תורה בכל שעות היום ובכל עת. לא להסתפק במלאכה כשר האופים 

אלא להיות אכפתי ולדאוג כשר המשקים.
התורה כללה את שני החובות והאחריות כלפיהן בכתוב אחד, כדי להורות, כי הא תלוי בהא. איכות 
הלימודים בבית המדרש תלוי באווירה שיש בית ההורים. אם חלילה הילד יחוש הבדל בין אווירת 
הקודש של הת"ת לבין אווירת החולין שבבית, והוא יתקשה מאד להצליח. רק חינוך עם אכפתיות 
מהחל ועד כלה יגרום בסייעתא דשמיא להוציא פרי הילולים זרע ברוך ה'. ההצלחה תלויה בעבודה 

מהכרם ועד היין.

מהכרם ועד היין
  הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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הריצה אל האושר

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סופגניית קסם

טיפים
אריאל:  באוניברסיטת  ההתנהגות  למדעי  במחלקה  חדש  מחקר 
"ריצה מסבה אושר לאדם ועונה על הצורך בתחושת שייכות והפגת 

בדידות של המתעמלים"

לקראת חנוכה, סוגת מציעה מתכון לסופגנייה בהכנה מהירה 
ופשוטה הכוללת 2 מרכיבים בלבד • מתכון פרווה ללא ביצים

שמטרתו  ההליכה,  יום  לכבוד 
לחשיבות  המודעות  חיזוק 
האוכלוסייה  בקרב  ההליכה 
מחקר  נערך  הישראלית, 
כי  שמצא  אריאל  באוניברסיטת 
מגיעים  נפשית  ורווחה  אושר 

בעקבות ריצה.
הריצה  את  הפך  המודרני  העידן 
לסמל  ואפילו  אדם  לכל  לנגישה 
כוללים  היום  החיים  סטטוס. 
בד  גופנית  בפעילות  צמצום 
חיים  לאורח  כמיהה  עם  בבד 
בריא, הביאו רבים לעסוק בריצה 
ואינטנסיבי.   יומיומי  באופן 
להתפשטותה  הביא,  זה  דבר 
הריצה  של  והשתרשותה 
כפעילות ספורטיבית משמעותית 
בקרב אנשים רבים ופיתוח ריצות 
מרתון המוניות בכל מקום על פני 

הגלובוס. 
עיסוק בתחום הריצה מסב לאדם  המחקר עסק בשאלה- האם 
נבדקים,   129 על  התבסס  המחקר  נפשית?  ורווחה  אושר 
המשתתפים   .)38.5 ממוצע  )גיל  ייחסית  בוגרת  מאוכלוסיה 
שבועי  בסיס  על  ורצים  קבועה  בזוגיות  כולם  היו  במחקר 
)לפחות 5 ק"מ בכל יום(. בנוסף, כמחציתם מרוויחים 20,000 

₪ ומעלה.
ובוחן  ייחודיות המחקר היא בכך שהוא מתמקד בענף הריצה 
ריצה  שבין  הקשר  את  המסבירים  הפסיכולוגיים  הגורמים  את 

לתחושת אושר.
כל הנבדקים דווחו על תדירות הריצה, הם מלאו שאלון שביעות 
מספקת  שריצה  הבסיסיים  הצרכים  נבדקו  וכן  מהחיים  רצון 

עבורם: 

ויעדים  אישיות  מטרות  בהשגת  צורך   - במסוגלות  צורך   •
אישיים דרך עמידה באתגרים והשגת תוצאות רצויות.

אישית  אחריות  בתחושת  צורך   - באוטונומיה  צורך   •
מטרות  ביצוע  דרך  ופעולות  התנהגויות  של  חופשית  ובחירה 

משמעותיות לאדם  

וקרבה  שייכות  רגשי,  ביטחון  תחושת   - בשייכות  צורך   •
לאחרים.  

את  המגדיל  הוא  השבועיות,  הריצות  מספר  כי  נמצא  במחקר 
סמינריונית  עבודה  במסגרת  נעשה  זה  מחקר  האושר.  תחושת 
רייזר  אבירה  ד"ר  של  בהנחייתה  כהן  ונריה  אורבך  מירון  של 
מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל ולפני כמה 

חודשים זכתה העבודה כעבודה מצטיינת במחלקה. 

בניסיון להבין מהו הצורך המהותי ביותר של הרצים עליו עונה 
הצורך  על  עונה  הריצה  פעילות  כי  מהמחקר  עלה  זה,  ספורט 
בתחושת שייכות והפגת בדידותם של המתעמלים. בדיון נדונו 
מתוך  רק  לא  לרצים.  השייכות  תחושת  של  הרבות  התרומות 
תחושת חברות ואחווה שמתפתחים בין הרצים אלא גם מתוך 
תחושת העצמה אישית שנוצרת כשהרצים חשים חלק מקבוצה, 
המודרנית  בעת  ועולה  הולך  הקבוצה  של  שהסטטוס  בייחוד 
וכיום רבים מתגאים להיות מוגדרים ומזוהים כאנשים השייכים 

לקבוצת הרצים. 

של  הזוג  בן  תמיכת  של  ההשפעות  את  המחקר  בדק  בנוסף, 
הרצים. אמנם נמצא כי תמיכת בן הזוג בפעילות הריצה משפרת 
גם היא את תחושת האושר של הרץ אך היא אינה משפיעה על 

עוצמת הקשר שבין כמות ריצה שבועית לבין אושר. 

1. מניחים את החומרים בקערת המיקסר עם וו לישה.
2. לשים באיטיות עד שהתערובת מתאחדת. מגבירים מהירות ולשים כ-4 

דקות עד לקבלת בצק אחיד שנפרד בקלות מדופנות הקערה.
3. קורצים מהבצק כ-20 חתיכות במשקל 80 גרם כל אחת, ומכדררים.

4. מניחים את כדורי הבצק על משטח עבודה מקומח, מכסים בניילון או 
מגבת נקייה ומשהים להתפחה במשך כ-45 דקות, עד שהבצק מכפיל את 

נפחו.
5. מחממים שמן לטיגון עמוק לטמפרטורה של כ-180 מעלות. 

להזהבה.  צד,  מכל  דקות  כ-2  סבבים  בכמה  הסופגניות  את  מטגנים   .6
מעבירים לנייר סופג.

7. מזריקים לכל סופגנייה ריבה או קרם שוקולד ומאבקים באבקת סוכר.

לקראת החורף הקרב ובא קיבצו מומחי מכון התקנים 
הישראלי מספר טיפים חשובים שיוכלו לסייע במניעת 

נזקי הגשם ובמניעת רטיבות בבית

הנזקים  מקור  אולם,  הבית  בתוך  נראים  הרטיבות  נזקי 
הללו הוא בדרך כלל מבחוץ. לכן יש לבדוק לפני תחילת 

החורף או לאחר תקופה ללא גשם, את הבית מבחוץ:

ציפוי המבנה
קיימים  אם  לבחון  יש  "שפריץ"-  של  חיצוני  בציפוי   •
בו סדקים. את הסדקים צריך לתקן על מנת שלא יחדרו 
דרכם מים ויגרמו לרטיבות בקירות. בנוסף, אחת למספר 
לאיטום  ציפוי  בחומר  הקירות  את  למרוח  כדאי  שנים 

מפני חדירת מים.

• בציפוי חיצוני של אבן או אריחי קרמיקה- יש לבדוק 
יש  מלאים.  שהם  ולוודא  האבנים  בין  המרווחים  את 

למלא מרווחים בכדי למנוע חדירה של מים.

איטום
• יש לוודא כי החומר האוטם את פתחי הבית )דוגמת 

חלונות( במצב תקין בכדי למנוע חדירה של מים.

גג המבנה
• גג רעפים- יש לבדוק כי הרעפים בגג אינם שבורים או 
סדוקים. חשוב לבדוק שהרעפים בקצה התחתון של הגג 
)רעפים ראשונים( מקובעים לשלד הגג כדי שלא יעופו 
ברוחות חזקות. יש לנקות את הגג, לפני הגשם, ממפגעים 
בגג  המפגעים  וכו'...  כדורים  מסמרים,  פסולת,  כגון: 
שהמים  במקום  סביבם.  מים  של  להצטברות  גורמים 
לרטיבות,  וגורמים  מחלחלים  הם  למרזב  ישירות  ירדו 
ובמקרה הגרוע להצפה. לפני יום גשום יש לזכור לסגור 

את הפתחים של עליית הגג. 

התקינות  את  הגשמים  לפני  לבדוק  חשוב  שטוח-  גג   •
של שכבות האיטום. במקרה של חשד לגבי התקינות יש 

להיעזר במומחה לאיטום גגות. 

אטימות  את  לבדוק  יש  הגג-  על  המותקנים  אביזרים   •
החיבורים של האביזרים הנמצאים על הגג: דודי שמש, 
ושלא  וכו'... כך שלא חודר דרכם מים  כבלים, מזגנים 
את  גם  לבדוק  כדאי  התקנתם.  בעת  הגג  איטום  נפגע 
של  במקרה  יעופו  שלא  כדי  האביזרים,  של  יציבותם 

רוחות חזקות.

מרזבים
• את מרזבי הבית חייבים לשמר נקיים כדי שהמים יזרמו 
לגרום  יכול  סתום  מרזב  וחלקה,  מהירה  בצורה  בהם 
להצפה. כדאי לשים רשת בפתחי המרזב כדי שלא יכנסו 
או  המים  זרימת  של  להאטה  שיגרמו  אביזרים  לתוכו 

להצפה. 

שיפועים
יש  גן  ובדירות  קרקע  בקומת  קרקע,  צמודי  בבתים   •
הבית.  אל  החצר  מכיוון  הריצוף  שיפועי  את  לבדוק 

שיפועים המכוונים אל הבית עלולים לגרום להצפה.

בידוד תרמי
מחוסר  כתוצאה  גם  להיגרם  יכולה  רטיבות  לעיתים   •
למנוע  נועדו  תרמי  בידוד  )מערכות  תרמי  בידוד 
לכן  הבניין(  מעטפת  דרך  וקור  חום  של  אנרגיה  מעבר 
כדי  פתוח  חלון  להשאיר  רצוי  הבית  את  כשמחממים 
לכתמי  יגרום  לא  החימום,  מתהליך  הנוצר  שהעיבוי, 

רטיבות ועובש בקירות.

חומרים לכ-20 סופגניות:

אופן ההכנה:

טעימה

מניעת נזקי גשם 
ורטיבות בבית

1 ק"ג תערובת קסם לחלה של סוגת
550 – 500 גרם מים חמימים



 על חובות ארנונה
משנים קודמות*

הנחה50%

משרד הפנים

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

ותוספות פיגורים מיותרות.

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

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

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

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

 מבצע
סגירת חובות ארנונה

אוטוטו... זה נגמר*
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת שמות תכשיטים במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.ערמת תבן. "כהדוש ____ במו" )ישעיה כה י(
5.קהל רב. "ועד זקן כל ה___" )בראשית יט ד(
7.חריצות,זריזות,התמדה.                            

"צדקה של ____" )רש"י סנהדרין לח.(
8.מומחה לעירוב מיני בשמים.                     

"מעשה ____" )שמות ל לה(
9.קיצור המילים : צרכי שבת.

10.נתעוררו בליבו רגשי חמלה או חיבה לפלוני.  
_____  מעיו לו )עליו(.   )ירמיה לא יט(

11.לח,רענן,חדש,שהופיע זה מקרוב. "וימצא לחי-
חמור ____" )שופטים טו טו( )בלשון זכר(

12.בן-רגע,תכף ומיד,לאלתר. "בין השמשות  כ____   
____ זה נכנס וזה יוצא" )ברכות ב: (

15.יין שלא נמהל במים. "וישתה ____    ____ איני 
והא רבה ורב יוסף" )סנהדרין ע.(

16.נאה,יפה,חמוד. "כל עץ ____ למראה" )בראשית 
ב ט( )בלשון נקבה(

1.שלטון,שררה. "ותהי ה____ על שכמו" )ישעיה ט ה(
2.מעמד,קיום,עמידה. "ולא תהיה לכם ___" )ויקרא כו לז(

3.ביאה אל אדם או למקום מסוים כדי לראותו.                  
"____ חולים" )בבא קמא ק.( )בלשון רבים(

4.תעה,אבד דרכו.                                                         
"את שיו ____" )דברים כב א( )בלשון יחיד(

6.מי שמוסר לשלטונות ידיעות-סתר על פלוני 
כדי להרע לו,מספר רעות על פלוני באוזני אחר.                      

"ול____ אל תהי תקוה" )תפילת שמונה עשרה(
9.מגדל,מצודה. "ויבאו אל- ____ בית" )שופטים ט מו(

11.תביעה,דברים שאדם משמיע להוכחת דרישתו או 
צידקתו. "הואיל והודה במקצת ה____ ישבע" )כתובות 

יג ד(
13.נקירה או לגימה של עוף.                                          

"כ___ של תרנגולין שמנקרין באשפה" )עבודה זרה ד.(
14.כלכל,פירנס,נתן אוכל. "ועל אכילת מזון שאתה ____ 

ומפרנס אותנו" )ברכת המזון(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

הלבנה, צבאם, שחקים, חמה, שמש, ירח, המאור הגדל, כוכב, המאור הקטן, כימה, מאורי אור, 
כסיל, צבא המרום, ענן צבא השמים 

יתדאנתישראשנמאאמא

תגשחקימידהשכאנאנג

סהרשיגשימתסאדושסנ

תנשישמיאתישגרנחלא

שבסנשאותלגשיאמידג

שלאמארינמאאשהסנגי

יהסנהנתידונקשישהא

אמאקתאמארישיאנתרג

סנטנישאסנתתגחיתוד

ננאשהכתגצנתרגהשאא

שניאונאיבשיאמאנמא

תעבכדישראישיאנתהג

תצבאהמרומדכסנתישא

1. לאלו רבעים נחלקת ירושלים העתיקה?
2. על שם מי העיר נתניה?
3. מתי נוסדה תל - יוסף?

4. מה פירוש "ואדי"?
5. מי יותר צפונית: פתח תקווה או רעננה?

6. מי יותר דרומית: נס ציונה או ראשון לציון?
7.שכונת נווה שאנן נמצאת בערים...

8. שכונת בורוכוב נמצאת ב...
9."קרית מלך רב" היא כינוי ל...

10.מה שם הישוב בגבאת הרדאר?
תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. הרובע היהודי, המוסלמי, הנוצרי, והארמני 2. על שם נתן שטראוס, נדיב יהודי 
ידוע 3. ב- 1921, לאחר מות יוסף טרומפלדור 4. גיא. נחל המוביל מים בחורף בלבד 
5. רעננה 6. ראשון לציון 7. תל אביב, חיפה וירושלים 8. גבעתיים 9. ירושלים  10. 

הר אדר

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

כתר )אסתר ב יז(
נזר )שמואל ב א ,  י(

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

פאר )ישעיהו ג כ(
מצנפת )ויקרא טז , ד(

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

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

שביסים )ישעיהו ג , יח(



קולקציית סידורי עת רצון החדשה כבר על המדפים!

הטבעת שם אחת חינם על כל 99 ש"ח, יש כפל מבצעים < בתוקף עד ד' בטבת תשע"ח < בכפוף לתקנון < טלח



הטמפרטורות צונחות?

כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 03-
5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-
9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 
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המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

ט"ו בכסלו 3.12.17
עד יום שישי 

כ' בכסלו 8.12.17
סניף קוטלר

פתוח במוצ"ש
משעה אחרי צאת השבת

 עד 23:00

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי י"ז-י"ח בכסלו 5-6.12.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
240

₪

דלורית

לק”ג
390

₪

דלעת

לק”ג
390

₪

חציל 
חממה

לק”ג
390

₪

קלמנטינה
מיכל

לק”ג
390

₪

בננה
מובחרת

לק”ג
490

₪

עגבניה

לק”ג
490

₪

פלפל
אדום/צהוב

לק”ג
490

₪

בטטה
מובחר

לק”ג

      490
₪

תפוז

לק”ג

      390
₪

ספרינג תה

1.5 ליטר
סוגים שונים

כנפיים קהילות
קפוא

נר חנוכה ערכת חנוכה

'מעולה'מוצק

לחמית 

150-200 גר'
סוגים שונים

אסם

קוד:689301/
685341
400 גר'

אסם
אבקת מרק עוף/

רכיבים טבעיים

3*360 גר'
מעדנות

שלישיית פיצה

פודינג/ג'לי

80 גר'
סוגים שונים

אסם

5 ב-20

700 גר'
חלבי

מטרנה 
2 ב-90מהדרין/שלבים  ביסקויט 

פתי בר  וניל

1.75 ק"ג
אסם

טחינה אחוה1790

500 גר'

790

שקדי מרק

400 גר'
אסם

890

רטבי אסם

290 מ"ל
סוגים שונים

1490
2 ב-

חומץ אסם
1 ליטר

1 ליטר

מיץ לימון אסם

10
2 ב-

15
2 ב-

דון.
וע

המ
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 מ

על
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חלי
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י ה
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ל ע
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הפ
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שאי
ד ר
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תי
ת נ
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לא
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ד ג

* ע
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נא
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מכי
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ידו

יח
 3-
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מו
 *  

בד
בל

שה 
מח

לה
ות 

מונ
הת

 * .
ל.ח

ט.

טבלאות
1790שוקולד פרה

4 ב-

איטריות/פסטה/
מנה חמה ללא נודלס

סוגים שונים
אסם

5 ב-20

2 ב- חטיפי פריכונים 80 גר'/
ביסלי גדול 200 גר'

סוגים שונים
אסם

פתילות 
רגיל/משושה

'מעולה'

890
4 ב-

קפה נמס

200 גר'
עלית

1990

עשיריית גפרורים 
קטנים 'מעולה'

גפרורים גדולים
'מעולה'

10
3 ב-2 ב-
790 נר חנוכה 

לוקס

לא נוטף
'מעולה'

זוג קטשופ

2*750 גר'
אסם

1690

790

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

בלעדי לחברי מועדון!

190

20
5 ב-

3990

10
לק"ג

עוף קהילות
1990לק"גקפוא

2 ב-
10

₪

250 גר'
תנובה

גבינה

1090

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה
16 יח'
תנובה

3 ב-
990

באדי

₪

500 גר'
תנובה

690₪ ₪

מאגדת יופלה
פרי

קוד: 53981
תנובה

מאגדת קרלומשקאות חלב

1990 1790 ₪

1090

1090

המחירים גם!

490 2990

2 ב-
790

סוגים שונים
לא כולל

אקסטרא ובלונדי 
עלית
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