


לבחור תנובה זה... 

)יעקב מאלעד(

 ״לתת להם 
 את הטוב ביותר 
בעיניים עצומות״

בעיניים עצומות. בחירה אחת. 

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.
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לבחור תנובה זה... 

)לאה מירושלים(

״ליהנות מהטעם
הכי טעים שיש״

טעם אחד. בחירה אחת.
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אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 גר'

RC

 &2990

גבינה צהובה עמק

קמח

טחינה אחוה
בד"ץ

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &15

 &20

ב-

 &20

 &13

ב-

 &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

500 גר'

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים
נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

2 ב-3 ב-

3 ב-2 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

2 ב-50& 

 &20 3 ב-

48 גלילים

לקילו1.5 קג'

מוצרי 
השבוע חלב טרה כריותפרסיל ג'ל

וניל / עוגיות / שוקולטה

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

גבינת טרה

 &10 &16

 &10 &25

משקה ג'אמפ

ב-

ב-

 &25 &15  2 2 ב-ב-

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

שישיה
RC

 &40  2

20& ב-  5

10& ב-  3

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

ארטיק קראנץ 
מארזי קרלונסטלה

שוקו יוטבתה

פסטות ויליפוד בד"ץ

ב-

10 קילו

 &69
אבקת כביסה אריאל

 &3790  &18 ב-90 ב-

פילה סלמון 
(אילתית)

 &10 ב- 7

 &32 ב- 2  &22 ב- 2

 &8 90

 &2390 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

5 ב-10& 

קוטג' טרה

נקניקיות זוגלובק
מחפוד בשרי

 &2990

קרם הגנה 
דר' פישר

לחם חיטה מלאה
מאפיית אגמי
 ימים ה' - ו' 

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1890
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

 &50

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 
בירה מאלט 
1.5 ליטר

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

2 ב-30& 
מארז 5 יח' 
לה פרוטה
נסטלה

 &790

בקניית זוג

400 גר

ב-

 &1490
ב-

שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

סוכר

 &18 90

2.7 ליטר

במגוון טעמים

 &18 90

תרכיז אחווה
4 ליטר

גבינת טרה 750 גר'

בקניית 
זוג

 &8 90
גבינת תנובה 850 גר'

גבינת סימפוניה

10& ב-  2

 &10 ב-

נוזל כלים 
פיירי
1.350 ליטר

1 ליטר

 &30 2 ב-
קפה ארומה 
עלית / רד מאג
 





שמחה
ברגעים של

הטעם האמיתי



שמחה
ברגעים של

הטעם האמיתי



17 21.7.2017   ˆ   ידיעות רמת גן

פתוח מ-7:00 בבוקר עד 15:30 
ז'בוטינסקי 92 בני ברק

להזמנות 03-5780459 ,054-2047299  משה
חניה חינם בכניסה למסעדה או מאחורי המסעדה

 * בקניה מעל 300 ש"ח 2 תשלומים * בקניה מעל 300 ש"ח משלוחים חינם בגוש דן

* בקניה מעל 500 ש"ח 4 תשלומים

בס"ד

מתקבלות הזמנות

לשבתות/חתן , בר מצוות

 ואירועים

משגיח צמוד במקום

נהנים ומרוויחים
מצטרפים חינם

למועדון החברים של צנעני
)הצטרפות בקופה(

    מאז 1991 

מסעדת

לאכול טוב
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יום שישי וערבי חג מידי 
ביריד אוכל מוכן
השף מאיר דוד מזמין אתכם לקרנבל טעמים

תוספות                             ל  100 גר' 
₪   3.3 אורז לבן מאודה   
₪   3.3 אורז עם ירק באחש   
 ₪   3.3 אורז לבן עם שקדים וצימוקים  
 ₪   3.3 אורז מג'דרה                    
 ₪   3.3 אורז אדום     
₪   3.3 פתיתים   
₪   3.3 תפו"א קוביות בפפריקה 
₪   3.3 סירות תפו"א   
₪   3.3 תפו"א פום דושז  
₪   4.5 תפו"א זעיר עם קליפה בטימין  
אנטי פסטי ירקות מאודים            4.5   ₪
₪   3.3 פירה עם בטטה   
₪   3.9 במיה ברוטב עגבניות ונענע  
₪   3.9 בטטה בפסטו   
שעועית ירוקה מוקפצת                4.5   ₪
₪   3.3 קישואים ברוטב עגבניות 
זיתים מרוקאים    3.3   ₪
אפונה ירוקה עם סלרי ופטריות   3.3   ₪
קוסקוס     3.3   ₪
מרק ירקות לקוסקוס                        3.3   ₪
פסטה ברוטב עגבניות     3.3   ₪
לקט ירקות מוקפצים                      3.3   ₪
גזר גמדי עם אננס וצימוקים   3.3   ₪
גרגירי תירס מתוק    3.3    ₪
₪  5.9 פרוסות חצילים מטוגנים/ציפוי   

לחמים                    
₪  10 חלה              
לחמניה                        4  ₪

לאפה                                         4  ₪ 
לחוח                                        5  ₪ 
  ₪  5 תימנית                פיתה 
פיתה      2  ₪

ממולאים                             ל  100 גר' 
מרק בשר תימני 1.5 ל'               29 ₪
בורקס בשר במילוי בשר ובצל            6.4 ₪
רול בשר בתוספת צימוקים ושקדים      6.4 ₪ 
מפרום במילוי בשר             6.4 ₪
מוסקה במילוי בשר            6.4 ₪
פלפל ממולא אורז ובשר            6.4 ₪
דלורית במילוי בשר             6.4 ₪
ארטישוק במילוי בשר             6.4 ₪

קובה סלק              5.9 ₪ 
מבחר פסטלים/סיגרים             5.9 ₪ 
קובה במילוי בשר/קנישס                        5.9 ₪
קרעפלאך בשר             6.9 ₪
קרעפלאך תפו"א            5.9 ₪
טורטיה בשר יח'                                         13 ₪
טורטיה עוף יח'                                         13 ₪

דגים :                                      ל  100 גר' 
פילה מושט ברוטב אדום           8.9    ₪
פילה מושט ברוטב לימונים כוסברה ושום           8.9    ₪
דג סול בציפוי מוזהב                                 6.4   ₪
קציצות דג נסיכה           7.6    ₪
₪ 11.9 פילה סלמון ברוטב מזרחי      
פילה סלמון בעשבי תיבול                       11.9 ₪
דג נסיכה ברוטב חריימה          7.6    ₪

פינה צמחונית                     ל  100 גר' 
קיגל אטריות-תבנית    13 ₪
קיגל תפו"א-תבנית                         13 ₪
פשטידת ירק                      5.9  ₪
פשטידת תפו"א מעקודה               5.9  ₪
פלפל/קישוא ממולא צמחוני        5.9  ₪
קציצות ירק                      5.9  ₪

עיקריות           
לשון בקר ברוטב ירקות
צלי בקר ברוטב פטריות

פילה בקר ברוטב פטריות ויין אדום
גולש קדירת בקר מבשר צלעות

סצ'ואון בקר עם ירקות מוקפצים
סטייק פרגית במרינדה על האש

סטייק פרגית בעשבי תיבול
סטייק עוף במרינדה על האש

קציצות בקר ברוטב עגבניות
קציצותבקר ברוטב פטריות

קציצות עוף ברוטב ירקות
שניצלים בציפוי מוזהב

שניצלונים בציפוי מוזהב
קציצות קבב הבית

שווארמה הודו
שווארמה פרגית

רצועות עוף מוקפץ עם ירקות
כבד עוף עם בצל מטוגן

שוקיים עוף בגריל
כרעיים עוף בגריל

כרעיים עוף בקארי
מעורב ירושלמי

חמין עם בשר
תבשיל גונדי

ל 100 גר'
₪ 13.9
₪ 13.9
₪ 13.9
₪    8.9
₪    8.9
₪ 12.9
₪ 12.9
₪    7.6
₪    6.9
₪    6.9
₪    6.9
₪    7.6
₪    7.6
₪    8.5
₪ 12.9
₪ 12.9
₪    6.9
₪    9.9
₪    7.4
₪    7.4
₪    7.4
₪    8.4
₪    5.9
₪    6.4

חדש בצנעני
פינה ארגנטינאית

*נתחי בשר ענקיים
בטעמים ומרינדות שונות

*אסדו עגל במרינדת עשבי תיבול
*חזה עגל במרינדת יין אדום ושום

*כתף בקר בצליה איטית
מוגש עם רוטב פטריות בצד

סלטי הבית        ל 100 גר'
חומוס עם גרגירים ירק ותבלין       2.8 ₪
סלט טורקי                        2.8 ₪
סלק אדום                         2.8 ₪
גזר מקוראי                        2.8 ₪
תירס במיונז                        2.8 ₪
מטבוחיה                         2.8 ₪
חציל במיונז                        2.8 ₪
חציל מטוגן בתחמיץ עם ירקות קלויים        2.8 ₪
חציל מטוגן ברוטב עגבניות             2.8 ₪
חציל רומני                        2.8 ₪
חילבה                         2.8 ₪

כבד קצוץ
סלט ביצים                         

גזר מגורד גוליאן פקנטי                    2.8 ₪
סחוג אדום/ירוק                        2.8 ₪
טחינה ירוקה                        2.8 ₪
קולסלאו                         2.8 ₪
כרוב לבן תחמיץ                        2.8 ₪
תפו"א במיונז                        2.8 ₪
כרוב סגול במיונז                        2.8 ₪ 
כרוב אדום בחמיץ בתפוזים ותפוחים             2.8 ₪
סלט בטטה בצ'ילי                         2.8 ₪
פלפלים בתחמיץ                        2.8 ₪
סלט טאבולה                        2.8 ₪
עגבניות מפולפות                         2.8 ₪
טורשי                         2.8 ₪
מלפפון בתחמיץ                        2.8 ₪

₪ 5.9
₪ 8.9

 בס"ד

 משה וקובי ממסעדת צנעני מזמינים אותך אישית
לקרנבל טעמים של השף מאיר דוד בימי שישי ביריד האוכל מוכן 

 ומעניקים לכם 15% הנחה
זבוטינסקי 92 בני ברק

משלוחים 03-5780459

*אין כפל מבצעים    *תקף בימי שישי   *עד ג' אלול תשע"ז 25/8/17
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בהכשר הרב 
 מחפוד שליט"א
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רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

טכנו
שרוליק

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות, מתנות ועוד.

שכפול מפתחות

 אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 18.8.17  כו׳ באב תשע׳׳ז 

ידיות שפכטל

1 ליטר    10.00 ש’’ח
5 ליטר    24.00 ש’’ח
18 ליטר  56.00 ש’’ח

שפכטל

5 ליטר    39.00 ש’’ח
18 ליטר 124.00 ש’’ח

סיד סינטטי צבע פלסטיק 
אקריליק לבן

1 ליטר     18.00 ש’’ח
2.5 ליטר  38.00 ש’’ח
5 ליטר     56.00 ש’’ח
18 ליטר  140.00 ש’’ח

סל שוק

מוט טלסקופי לרולר

2 מטר    23.00 ש’’ח
3 מטר    29.00 ש’’ח

זוג ידיות לדלת מנעול בולדוג ניקל

 44.00 ש’’ח
16x45
16x70

צילינדר גלגלת צילינדר רגיל איזמל מקצועי מסור ברזל מסור עץ

טרפנטין 1 ליטר

16w קטלן קטלן כפול

650W ג׳קסון

 270.00 ש’’ח

 109.00 ש’’ח

מברגה אימפקט +
2 סוללות

599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח

 12v
18v

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 

סולם אלומיניום 4
שלבים

199.00 ש’’ח 

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

190.00 ש’’ח

LED פנס נטען
תאורת חירום

27.00 ש’’ח

פנסים טלסקופיים מתכווננים שרשורי

קצף פוליאוריתן

חומצת מלח 1 ליטר סייפון חומר לפתיחת 
סתימות 1 ליטר

מסור גרונגמפתח צינורות

פטיש תפסניםפטישיםמפתח שוודי

סופר 7

 26.00 ש’’ח

מברשת  אסלה

 15.00 ש’’ח 12.00 ש’’ח

מכסה כרום ׳׳4 
מתכת

ניאגרה דו און 
פלסאון

ניאגרה טיטאן 
ליפסקי

ברז מזיגה מפואר 
למתקני מי שתיה

 127.00 ש’’ח

ברז אמבטיה 2 ידיות 
כולל צינור ומזלף

 140.00 ש’’ח

מאוורר שולחןמאוורר תלוי ׳׳16מאוורר עמוד ׳׳16

98.00 ש’’ח

קומקום חשמלי
 2 ליטר

מגן למכשירי חשמל 
מתח וברקים

 53.00 ש’’ח

מאוורר ריצפה ׳׳16 מאוורר תעשייתי ׳׳18
קומבינה 3 אפשרויות

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

מוט מקלחת 
3 מצבים

59.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

מפות פלסטיק PVC רוחב 1.40 מ׳

8.00 ש’’ח למטר

סולמות דרגש הוריקן מאוורר טורבו 
דיגיטלי + טיימר

סל כביסה ראטן
60 ליטר

44.00 ש’’ח 335.00 ש’’ח 

פוליפילה קלסימוטינר 1 ליטר

8.00 ש’’ח
1 ק׳׳ג    5.00 ש’’ח

5 ק׳׳ג    25.00 ש’’ח

פתיון ג׳ל 15 גר׳ סודה קאוסטיק
להדברת נמלים

 87.00 ש’’ח

סיליקון אקרילי

 7.00 ש’’ח

ספריי צבע

תאורת חירום LED 120 לדים
120v נטענת

 114.00 ש’’ח

 73.00 ש’’ח

נטלה כסף מעוטר נטלה מתכת כרום בונדרול

1 ליטר    18.00 ש’’ח
5 ליטר    49.00 ש’’ח

מברשת צבע איכותית

צינור שרשורי למזגן

 3.00 ש’’ח למטר

מעדן זרימה לברז 
הברגה פנימית 
והברגה חיצונית

 5.00 ש’’ח

זוג ידיות אקרילי 
לברז

 9.00 ש’’ח

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

185.00 ש’’ח

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

109.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

175.00 ש’’ח

מאוורר תעשייתי 
׳׳30 תלוי

139.00 ש’’ח

ברז קיר ארוך

מתלה על מקלחון 
ניקל כרום

 222.00 ש’’ח 148.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

׳׳2    6.00 ש’’ח
׳׳3    9.00 ש’’ח

׳׳4    11.00 ש’’ח
׳׳5    13.00 ש’’ח
׳׳6    15.00 ש’’ח

2 שלבים  110.00ש’’ח
3 שלבים 140.00ש’’ח
4 שלבים 184.00ש’’ח

 17.00 ש’’ח 10.00 ש’’ח 18.00 ש’’ח

 18.00 ש’’ח 23.00 ש’’ח 19.00 ש’’ח 46.00 ש’’ח 19.00 ש’’ח

מנעול רתקרתק למנעול

10    59.00 ש’’ח
13    69.00 ש’’ח
16    99.00 ש’’ח

10    53.00 ש’’ח
13    69.00 ש’’ח
16    89.00 ש’’ח

׳׳10    29.00 ש’’ח
׳׳12    42.00 ש’’ח
׳׳14    49.00 ש’’ח

קטן     22.00 ש’’ח
 16.00 ש’’ח 22.00 ש’’חגדול    59.00 ש’’ח

שטוח    17.00 ש’’ח
 18.00 ש’’ח 53.00 ש’’ח 13.00 ש’’חשפיץ    23.00 ש’’ח

 25.00 ש’’ח
ידית עץ    24.00 ש’’ח
ידית צהובה 28.00 ש’’ח

400 גר׳  19.00 ש’’ח
500 גר׳  24.00 ש’’ח
1 ק׳׳ג     32.00 ש’’ח
2 ק׳׳ג     58.00 ש’’ח

׳׳8      25.00 ש’’ח
׳׳10    29.00 ש’’ח
׳׳12    39.00 ש’’ח

מברגה אימפקט 
   12w ליטיום

   12w מברגה נטענת

׳׳12    90.00 ש’’ח
׳׳16    99.00 ש’’ח 85.00 ש’’ח 119.00 ש’’ח

תלייה 
עמידה
239.00 ש’’חנמוך 540.00 ש’’ח

מאוורר תעשייתי
׳׳30 עומד

520.00 ש’’ח

 283.00 ש’’ח 379.00 ש’’ח

 16.00 ש’’ח

 189.00 ש’’ח

 15.00 ש’’ח

מידהמידה

מבצעים
חמים!

רק בשעות 15-19מבצע שכפולי מפתחות
מפתח חורים 10 ש׳׳׳חמפתח רגיל 3 ש׳׳ח

 אפשרות להתקנת 
ברזים ועבודות 

תחזוקה ושיפוצים



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

בני ברק12 י"ז באב תשע"ז 9/8/17 121//1 תש"ע בא " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 הגר"ח בירך את המסיימים 

לרגל סיום מסכת בבא 
לבית  הגיעו  בתרא, 
מרן שר התורה הגאון 
קנייבסקי,  חיים  רבי 
ממשתתפי  חלק 
היומי  הדף  שיעור 
יום  מידי  שמתקיים 
העיתונאי  של  בביתו 

זר, ברחוב קאליש מול בית הכנסת הגדול  והצלם דוד 
הישן. מרן בירך את מגיד השיעור הרב חננאל טירן ואת 

המשתתפים שיזכו לסיים את כל הש"ס.

 שמחת בית בריסק

נערכה  השבוע 
האירוסין  שמחת 
הגדול  הגאון  לבן 
פיינשטיין,  דוד  רבי 
בית  ישיבת  ראש 
נכדת  עם  יהודה, 
הגר"י טוקר מר"י אור 
בהשתתפות  ברוך, 

המונים מתלמידי ישיבות בריסק ופוניבז'. במשתתפים: 
ר"י  סולוביצ'יק  הגרא"י  פוניבז',  מר"י  ברמן  הגרח"פ 

בריסק, הגרמ"צ ברלין ר"י רבנו חיים עוזר ועוד.

 היענות להתרמת דם של "רפואה וחיים"

התרמת  למבצע 
השבוע  שנערך  דם 
בבני  ויז'ניץ  במעונות 
"רפואה  ע"י  ברק 
וחיים" בשיתוף מד"א 
מאות  הגיעו  והצלה, 
שהתגייסו  אנשים 
דם  מנות  לתרום 

לבקשת גופי הרפואה וההצלה בארץ הזקוקים בדחיפות 
למלאות את המחסור החמור בבנק הדם. 

ההתרמה  למבצע  נערכו  וחיים  רפואה  באגודת 
מתנדבי  עשרות  קצרה.  ובהתראה  מלאה  בהיערכות 
כשהם  והתשאול  הרישום  עמדות  את  איישו  האגודה 
מבצעים את הבדיקות המקדימות בזריזות ובמקצועיות. 
ראשי בנק הדם וגופי ההצלחה הודו לרפואה וחיים על 
העזרה הגדולה בגיוס מאות מנות דם שיעניקו רפואה 

וחיים לזקוקים לכך.

 הכלל חסידי עבר למשכנו החדש 

בשורה טובה להורים והתלמידים עם מעברו של הת"ת 
ירושלים  לרחוב  ו'  שבשיכון  גלויות  קיבוץ  מרחוב 

במרכז העיר – דבר שיקל על ההורים.
האדמו''ר  של  ובנשיאותו  בעידודו  נוסד  אשר  הת"ת 
מביטש'קוב נותן מענה חינוכי וגשמי להורים שרוצים 
שבנם יגדל על דרך החסידות, תורה ויראת שמים, עם 
הקניית יידע נרחב לחיים כאשר הלימודים הינם בשפה 
ושפות  חסידים  ערכים  בהקניית  ומשולבים  העברית 
יום לימודים ארוך, המקל על  אידיש ואנגלית בשילוב 

הורים עובדים.
השתתפו  שעברה  בשנה  הת"ת  וחניכת  בפתיחת 
חנוך  מר  העיר  ראש  ובראשם  השונות  הקהילות  נציגי 
זייברט, אשר בירך ושיבח בדבריו על היוזמה הראויה 
הכלל  לציבור  מענה  הנותן  ת"ת  לפתיחת  והמשובחת 

חסידי שעד היום לא היה לו מענה כראוי בעירנו.
מקומות  נוספו  החדש  למשכנו  הת"ת  של  המעבר  עם 
להורים  ומאפשרים  הנמוכות  לכיתות  נוספים  לימוד 
במספר  קשר  ליצור  הבאה  לשנה  מסודרים  לא  שעדין 

052-7141969 ולהסדיר את לימודי ילדיהם.

מאת: עוזי ברק 

ברק  בבני  ח'  כיתות  מסיימי  כ-1500 
מרכזיים  מעמדים  בשלושה  השתתפו 
כניסתם  לקראת  לדרך"  "צידה  ומרשימים 
לישיבות הקטנות: לתלמידים מתלמודי תורה 
ולבוגרי  חסידיים  ת"תים  לתלמידי  שונים, 
בהשתתפותם  המזרח,  עדות  לבני  ת"תים 
של  ובעידודם  ישראל  גדולי  של  ובברכתם 
במסגרת  הת"תים,  ומנהלי  הישיבות  ראשי 

ארגון  של  הישיבה"  "שערי  פרויקט 
"מאירים", המופעל על ידי המחלקה לילדים 
הרב  שבהנהלת  ברק,  בני  בעיריית  ולנוער 

שמעון קשש.
מעמד גדול התקיים בהשתתפות הגרב"ד 
פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת 
גדולי התורה, בהשתתפות כ–800 תלמידים 
לאחר  נערך,  המעמד  ברק.  בבני  מהת"תים 
מחשובי  משלחת  נכנסה  שעברה  שבשנה 
הפרויקט,  נציגי  עם  יחד  הת"תים,  מנהלי 
למרן הגר"ח קנייבסקי לקבלת ברכה והכוונה 
לקראת הכנס החשוב. מרן עודד את חשיבות 
סוגיית ההדרכה המיוחדת הנדרשת לבחורים 
הישיבות  להיכלי  כניסתם  עם  הצעירים 

הקטנות. 
התקבל  גדולה  ובהתרגשות  רב  בכבוד 
מנת  על  עצמו  את  שהטריח  הישיבה,  ראש 
ראש  הזכיר  במשאו  התלמידים.  את  לחזק 
אתם  יקרים!  "ילדים  ברגש,  וקרא  הישיבה 
עוברים כעת למהלך אחר בחיים. עד עכשיו 
תורה  למדתם  שלו  תורה  בתלמוד  אחד  כל 
מחנכים  ככה  חיידר,  בכל  כמו  מהמלמדים, 
ילדים אצלנו, עכשיו אתם עוברים לישיבה".

לאחר מכן התקיים סמפוזיון מרתק ומאלף 
הת"ת  בין  במעבר  המעשיים  האתגרים  על 
טוביה  הרה"ג  לישיבה הקטנה, בהשתתפות 
פולק, משגיח ישיבת עטרת ישראל והרה"ג 
יצחק.  ברכת  בישיבת  משגיח  קוזניץ,  דוד 

מעשיות  שאלות  הועלו  הפאנל  במהלך 
בכנס  בישיבה.  היום-יום  לחיי  הנוגעות 
רובינשטיין, מ"מ  גם הרב אברהם  השתתפו 
רה"ע והרב מנחם שפירא, סגרה"ע, ששיבחו 
במסירות  בעירייה  במלאכה  העוסקים  את 
מנהלי  פורום  עם  מלא  ובשיתוף  מרובה 

הת"תים.
מעמד מרכזי נערך לכלל תלמידי הת"תים 
בטוב  המעמד  את  הנחה  בעיר.  החסידיים 
ארגון  יו"ר  שטיין,  משה  יצחק  הרב  טעם 
להרב  הטוב  הכרת  על  שעמד  "מאירים", 
דגל  את  שהציב  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך 
ליאות  ללא  ופועל  מעייניו  בראש  החינוך 
בעיר.  החינוכיים  הפרויקטים  שגשוג  למען 
מנהל  טויסיג,  אהרן  רבי  הגה"צ  המשפיע 
רוחני של ישיבת אלכסנדר, העניק לתלמידים 
את  לצלוח  כיצד  רב-השנים  ניסיונו  מפרי 
היא  וכיצד  לישיבה,  מהת"ת  החד  המעבר 

הדרך לגדול לבן עלייה בישיבה.
התלמידים  מאות  זכו  קודש  בהדרת 
להצלחתם  מפורטים  הדרכה  דברי  לשמוע 
מסטריקוב,  האדמו"ר  מפי  הישיבה  בעולם 
במעבר  הכרוכות  ההתמודדויות  את  שציין 
שנשמעו  המעוררים  בדבריו  המסגרות.  בין 
והעמלות  היגיעה  כמה  עד  ציין  קשב  ברוב 
דווקא  ולאו  ההצלחה,  את  הקובעת  היא 
נקודות הנחוצות  הכישרונות. כמו כן הזכיר 
מפגעי  ההתרחקות  כמו  בדורנו,  להצלחה 

הזמן אשר רבים חללים הפילו.
משא מאלף נשא המחנך הרב פנחס ברייער, 
מראשי ארגון "מאירים", שעמד בדבריו על 
לצמוח  ומסייעת  העומדת  הנכבדות  תחושת 
ולגדול בדרך הישרה והראויה, וכיצד להפוך 
מילד לבוגר, תוך שהוא שוזר פנינים ונקודות 
נחוצות להצלחה. הרב מנחם מנדל איזנברג, 
המעמד  את  וכיבד  השתתף  רה"ע,  סגן 

החשוב.
מעמד ייחודי נערך למאות תלמידי תלמודי 
תורה לעדות המזרח בראשות הגר"ש בעדני, 
חבר מועצת חכמי התורה. הנחה את המעמד 
זכריהו,  מיכאל  הרה"ג  מאלפים  בדברים 
ר"מ ישיבת ברכת יעקב, שעמד על הנקודות 
וכיצד  הזמנים  בין  לימי  המעשיות הנחוצות 

לפתוח את התקופה הראשונה בישיבה.
כך שעל  על  בדבריו   עמד  בעדני  הגר"ש 
היטב  לזכור  לישיבה  שעולה  תלמיד  כל 
תאמין",  ומצאת  "יגעת  חז"ל  דברי  את 
עלולים  בישיבה  הדרך  שבתחילת  למרות 
ויודע  עיניו בראשו  לצוץ קשיים, אך החכם 
כדי  להתייגע  המכשולים,  על  להתגבר 
שנוכל למצוא אח"כ את האור הגנוז בתורה. 
ממשיכים  ולא  א'  שיעור  מתחילים  בישיבה 
אין   לגמרי,  חדש  עולם  שזה  כיון  ט',  כיתה 
דף  לפתוח  ניתן  עתה,  עד  שהיה  למה  קשר 
עלייה.  לבן  ולגדול  בתורה  להתייגע  חדש, 
ובא  השתתף  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב 
בעירייה  הפועלים  לכל  ולהודות  לחזק 

לקידום פרויקטים חשובים אלו. 
ארגון  שע"י  ישיבה"  "שערי  פרויקט 
לילדים  המחלקה  ע"י  הפועל  "מאירים" 
ברוב  פועל  ברק  בני  בעיריית   360 ולנוער 
התורה  בתלמודי  ח'  כיתות  בקרב  מסירות 
במסגרת  האחרונים.  החודשים  במהלך 
התכנית, התקיימו סדרות מפגשים חווייתיים 
לתלמידי כתות ח' בתלמודי התורה, העולים 
אלו,  מפגשים  במהלך  הקדושות.  לישיבות 
קיבלו התלמידים ידע, כלים ויכולות לצלוח 
לישיבה,  המעבר  תקופת  את  בהצלחה 
מרוממת  לחוויה  זו  מתח  תקופת  ולהפוך 
ההורים  ציבור  קיבלו  במקביל  ומועילה. 
להצלחתו  הקשור  בכל  מתאימה  הדרכה 
ודרכי  הישיבה  בעולם  הבחור  של  ועלייתו 
זכתה  הסדנא  ההתבגרות.  בגיל  החינוך 
שקיבלו  ההורים  מקרב  נלהבות  לתגובות 
כלים מקצועיים להתמודדות בחינוך הילדים 
לישיבה  כניסתם  זה לקראת  בגיל משמעותי 

וגיל הבגרות.
גרליץ,  יוסף  להרב  הודו  הת"תים  מנהלי 
יהונתן ספרא,  איש חינוך רב פעלים; להרב 
מנהל אגף החינוך; להרב ראובן קורלנסקי, 
חבר וועדת ההיגוי של התכנית 360 לילדים 
לשכת  מנהל  זכריהו,  יעקב  להרב  ונוער; 
סגרה"ע הרב אליהו דדון שסייע רבות בקיום 
יעקב  ולהרב  המזרח   עדות  לבני  המעמד 
ליכטמן, מפקח הפרויקט, אשר פועל מטעם 
התכנית 360 להצלחתו במהלך השנה כולה.

נערכים לישיבה קטנה
 בשלושה כנסי ענק 

כ-1500 נערים מסיימי כיתות ח' השתתפו בשלושה כנסים ענקיים שהכינו אותם 
לקראת ההתמודדות בישיבות קטנות  ראש ישיבת פוניבז': "עוברים למהלך אחר 

בחיים"  הגר"ש בעדני: "עלולים לצוץ קשיים"

כ"ק האדמו"ר מסטריקוב 

הגרב"ד פוברסקי נואם בפני מאות מסיימי כיתות ח' 

הגאון הגדול רבי שמעון בעדני 

בהתרמת דם



 

 

עכשיו 
בנקודות 
המכירה

טרה שמחה להציג את מוצרי טרה הראשונים
בכשרות בד"צ העדה החרדית

יותר בריא, יותר טעים.

בשעטו"מ!

מוצרי החלב האיכותיים של טרה,
ללא חומרים משמרים ובטעם נפלא!

חפשו את סמל בד"צ העדה החרדית 
על המוצרים
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מאת: עוזי ברק

ופרמדיקים,  חובשים  הצלה,  איחוד  מתנדבי 
הדרכת  האחרונים  השבועות  בארבעת  העבירו 
ילדים  גני   40 מ-  לתלמידים  בדרכים  זהירות 

מהחינוך המיוחד בבני ברק. 
הילדים  יציאת  לקראת  התבצעה  ההדרכה 

לחופש הגדול. 
"בחופשות אנו עדים למעורבות גדולה יותר 
ילדים  גם  ביניהם  דרכים,  בתאונות  ילדים  של 
ראש  פלדמן,  אפי  מסביר  המיוחד",  מהחינוך 
מול  "ההדרכה  הצלה.  באיחוד  ברק  בני  סניף 
שונה  היא  המיוחד  מהחינוך  ילדים  של  כיתה 
מהדרכה בגן רגיל. לכן, צוות המדריכים שלנו 
ילדי  מול  לפעילות  מיוחדת  הכשרה  קיבלו 
ב-40  פעלו  האחרון  ובחודש  המיוחד  החינוך 

גנים בעיר. 
"אנחנו מרגישים שהדגשים שהעברנו בנושא 
זהירות בכביש בסביבת הבית, ברחוב ובמסגרת 
בזכות  הרבה  היטב,  ונטמעו  חלחלו  טיולים 
מצד  הפעולה  ושיתוף  המדריכים  של  הגישה 
לקבל  שמחנו  המוסדות.  של  החינוכי  הצוות 
המוסדות  מנהלי  מצד  מאוד  חיוביות  תגובות 
ומצד ההורים שהסכימו שההדרכה היא חיונית 
לקראת  ובפרט  בכלל  הילדים,  של  לביטחונם 

היציאה לחופש", מציין פלדמן. 
את  להרחיב  "בכוונתנו  כי  מוסיף  פלדמן 
ואנו  בעיר  נוספים  לגנים  הזאת  הפעילות 
אלינו  לפנות  המוסדות  מנהלי  את  מזמינים 

לתיאום ההדרכות".

המחנך הרב 
נפתלי רבי זצ"ל

העמיד תלמידים הרבה בישיבות 'מגן הילד' ו' 
ישועות יעקב'  לימד, גידל והשקיע את כל כוחותיו 

בתלמידיו מתוך אהבה כאב רחמן
מאת: עוזי ברק 

וקינה,  הספד  עת  באב,  ט'  ערב  שני,  ביום 
נחטף המחנך הדגול, הרה"ג נפתלי רבי זצ"ל, 

אל גנזי מרומים והוא בן 67 בפטירתו.
הרמב"ם  ישיבת  מבחירי  היה  נפתלי  הרב 
אל  והגיע  והתעלה  עלה  שם  הידועה, 
בשעות  כי  סיפר,  לבניו  טהורות.  פסגות 
בית  אל  בלאט  נכנס  היה  המאוחרות,  לילה 
המדרש ושופך דמעותיו כמים אל מול היכל 
שערי  את  יפתח  שהקב"ה  בתחינה  הקודש, 
ליבו בלימוד התורה, עד אשר זכה למתיקות 

מיוחדת בה.
מרת  הצדקת  הרבנית  לרעייתו  נישא  עת 
בהיכלי  לשקוד  המשיך  תבלחט"א  שרה 
ישראל  גדולי  ע"י  נקרא  אשר  עד  התורה 
לרעות את צאן העם ולהנחות את ילדי ישראל 
"מגן  המתיבתא  את  והעמיד  העולה  בדרך 
הילד" כשבמסירות היה עובר מעיר לעיר כדי 

להביא מרחוק בנים ולקרבם לעבודת ה'.
כוחותיו  כל  את  השקיע  קץ  אין  בסבלנות 
החלשים,  את  עודד  הישיבה,  בתלמידי 
אליו  מזמינם  מביתו,  אוכל  להם  מביא  היה 
כמו  כדי שיטעמו טעמה של שבת,  לשבתות 
ששטפו  תלמידיו  אלפי  לילדיו.  רחמן  אב 
העידו  השבעה,  בימי  מעונו  את  בדמעות 
למשפחות  בסתר  מתן  על  נפשו,  אצילות  על 
נזקקות, לשכניו ולכל נזקק והעידו, כי שלהם 

וכל תורתם, שלו הוא.
התורה  ולימוד  הגדולה  מסירותו  למרות 
אחיו,  באזני  מתאונן  היה  הישיבה,  בהיכל 
הגה"צ המחנך הרב בנימין רבי זצ"ל, שאין לו 
די זמן להשקיע בלימוד התורה, משכך, קבעו 
לעצמם את שעות הצהריים, במקום למנוחה 
מעמל התלמידים, לעמל התורה. כשחש שגם 
הגה"צ  אל  הקודש  אל  עלה  מספיק,  אינו  זה 

פיו,  את  לשאול  זצוק"ל  שרעבי  מרדכי  רבי 
אולי יורה לו את הדרך חזרה אל בית המדרש, 
אלא שציווה עליו להמשיך בחינוך התלמידים 
כמוך  מחנכים  בעולם,  ייעודך  זה  דע,  ואמר, 

מעטים הם וזו מטרת חייך.
בעקבות  שנה,  מארבעים  למעלה  לאחר 
ימי  תמו  עיר,  בכל  התורה  תלמודי  פריחת 
"ישועות  בת"ת  לחנך  עבר  אז  המתיבתות, 
באהבתו  ידוע  היה  שם  שבחולון,  יעקב" 
העצומה לתלמידים, המתיק בליבם את יראת 
והפיח בליבם את ההתרגשות להבין מהי  ה' 

סגולת בן התורה בדור חשוך ויתום זה.
לפני כשבע שנים, עת נחלש וחלתה רעייתו 
הרבנית הצדקת, נאלץ להניח את מטה הרועה 

והקדיש את כולו ללימוד התורה.
הותיר אחריו משפחה מפוארת בנים וחתנים 
העוסקים בתורה ובגמילות חסדים ואת אחיו 
בעל החסד הרב ציון רבי שילחט"א. הציבור 
האלמנה  בעבור  בתפילה  להעתיר  נקרא 
הרבנית שרה בת ברכה, לרפוא"ש בתוך כלל 

חולי עמו ישראל.

זהירות בדרכים 
לילדים המיוחדים

40 גנים של החינוך המיוחד קיבלו הדרכות בנושא זהירות 
בדרכים ממתנדבי איחוד הצלה שהוכשרו לכך

הרב רבי זצ"ל

מתנדב איחוד הצלה 
בהדרכת ילדים

להרשמה: 
2245* )שלוחה 3( 

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology ירושלים

בני ברק | אשדוד 
מודיעין עילית 

חיפה | בית שמש

טי
תנ
או

הקורסים 
שיוציאו אתכם
אנשי מקצוע!

יצאתי
ען ק

 שנת הלימודים החדשה ב׳מרכז החרדי׳ 
 פותחת בפניכם מגוון אפשרויות למקצוע מכובד ומפרנס

הירשמו כעת ובעז״ה תצאו מקצוענים!

מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי חשמל	 
הנדסאי תוכנה 	 
הנדסאי עיצוב תעשייתי	 
הנדסאי בנין – ניהול הבניה	 
הנדסאי בנין -  תכנון מבנים	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

הנדסאים מינהל

מזכירות רפואית	 
ניהול מחסן ממוחשב	 
ניהול מערכות משרד	 
יבוא, יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות בילדים במעונות יום	 

יעוץ מס	 
חשבות שכר	 
הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3 ראשי 	 

חשבונאות

תחזוקת מחשבים	 
 	MICROSOFT ניהול רשתות

מחשבים וטכנולוגיה

 	-C.B.T 
 מיועד לבעלי תעודות 
ונסיון בתחום הטיפולי.

טיפול רגשי
א׳ אלול - המועד האחרון!

בשנה זו הוקדם תאריך ההרשמה 	 
לקבלת מימון ללימודי הנדסאים, הזדרזו להרשם 	 

לגברים 100% מימון | לנשים מלגות גבהות	 



קונים
3 אריזות אוראו

מתקשרים
לטלמסר 03-3739000

עונים נכון
והכי מהר על 3 שאלות

פרווה  העוגייה הטעימה והמוכרת
עכשיו בכשרות מהודרת!

חשבוניות  את  לשמור  יש   •  )3-17.8.17( תשע״ז  באב  י״א - כ״ה  התאריכים  בין  מתקיים  המבצע 
בלבד להמחשה  התמונה   • ט.ל.ח   • לתקנון  בכפוף   • לזכייה  כתנאי  המבצע  מתקופת  הקנייה 
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סגן שר האוצר בבני ברק: "אגביר 
את כוחו הכלכלי של המגזר"
במהלך ביקור בפרירמת BDO בבני ברק, בליווי ראש 
העיר, הצהיר איציק כהן כי בכוונתו "לפעול על מנת 

להגדיל את תמריצי תעסוקת חרדים"

מאת: עוזי ברק

סגן שר האוצר איציק כהן וראש עיריית בני 
ברק חנוך זייברט ביקרו בצהרי חמישי האחרון 
החשבון  ראיית  פירמת  של  המחודש  בסניף 
והייעוץ העסקי BDO בבני ברק. השניים סיירו 
באגפים החדשים של המשרד ונועדו עם רו"ח 
יואל טולדנו, שותף וראש אשכול, מנהל סניף 
בני ברק ורו"ח ארז סופר, שותף מנהל בפירמה. 
פירמת BDO היא אחת הפירמות הגדולות 
בישראל בעולם בתחום הייעוץ העסקי וראיית 
החשבון והיא מנהלת בנוסף על סניפיה השונים 
במודיעין  חרדיים  סניפים  שני  הארץ  ברחבי 
 BDO של  המיוחד  הסניף  ברק.  ובבני  עילית 
בבני ברק המעסיק כ-80 נשים חרדיות ומשלב 
התעסוקה  כללי  על  ושמירה  מחד  מקצוענות 

כהלכה. 
וסופר  דנו עם טולדנו  וראש העיר  סגן השר 
באתגרים שבניהול סניף מסוג זה ועל האמצעים 
הגידול  להמשך  לסייע  ניתן  בהם  הממשלתיים 

וההתפתחות של מיזם זה שמוערך מאוד על ידי 
גדולי הדור. 

כהן ציין כי בכוונתו "לפעול על מנת להגדיל 
שהגופים  ולדאוג  חרדים  תעסוקת  תמריצי  את 
כדי  ובמועד  בזמן  יתוגמלו  הזכאים לתמריצים 
נוספות  חרדיות  נשים  להעסיק  לסניף  לסייע 
המגזר  של  הכלכלי  כוחו  את  להגביר  ובכך 

החרדי".
זייברט ציין את היתרון הגדול של שמקבלים 
החרדי  בסניף  הכספים  בניהול  חרדיים  עסקים 
כפולה  תרומה  מדובר  כי  וציין   BDO של 
חרדיות  נשים  בהעסקת  תמיכה  אחד  "מצד 
שירותים  ומאידך  הקהילה  ובתוך  לבית  קרוב 
ועמותה  בינלאומית בהתאמה לכל עסק  ברמה 

בקהילה החרדית". 
ועובדות  עובדים  "שילוב  סופר,  ארז  לדברי 
עצמו  את  מוכיח  בפירמה  החרדי  מהמגזר 
מקרוב  להכיר  לנו  המאפשרת  טובה  כהשקעה 
את הצרכים של המגזר ולהתאים את השירותים 

שאנחנו מעניקים בצורה המיטבית ללקוח".

ממצים זכויות ממשרדי ממשלה
עיריית בני ברק בשיתוף אתר כל זכות: מאגרי מידע 

כשרים ונגישים לתושבי העיר למיצוי זכויות

מאת: עוזי ברק 

מאגר   - זכות"  "כל  ואתר  ברק  בני  עיריית 
המידע המקיף ביותר בארץ על זכויות תושבים 
יוצאים בימים אלו בשיתוף  והדרך למימושן, 
פעולה בפרויקט חדשני להצבת עמדות מידע 
יוצגו  בהן  החרדי,  לציבור  כשרים  )קיוסקים( 
אלפי ערכים ונתונים שיסייעו לציבור בהכרה 
ובמיצוי זכויות מול משרדי ממשלה ומשרדים 

ציבוריים אחרים.
המקיף  המידע  מאגר  שהינו  זכות",  "כל 
כוונות  בלא  חינם,  פועל  לציבור,  ביותר 
מיליון  מ-4.6  למעלה  משרת  והוא  רווח, 
מ5,400  למעלה  מכיל  המאגר  בשנה.  פונים 
כזכויות  תחומים  של  רחב  במגוון  מידע  דפי 
ועוד.  זקנה  מוגבלויות,  בריאות,  עובדים, 
להשתמש  החרדי  לציבור  לאפשר  כדי  ברם, 
גרסה  פותחה  זכות",  ש"בכל  הרב  במידע 
)קיוסקים(,  המידע  עמדות  בעבור  ייחודית 
המכילה רק דפי מידע המופיעים באתר, ואינה 
מאפשרת כל גישה לרשת האינטרנט, להוציא 
הדפסת טפסים מאתרי ממשלה. בשלב ראשון, 
עצמה  במרכז  עמדות:  שתי  בקרוב  תיפתחנה 
מיצוי  ובמרכז  ברק  בני   ,28 יהושע  שברחוב 
זכויות בתחנת שי"ל שברחוב רבי עקיבא 89, 

בני ברק.
ההחלטה על הצבת עמדות המידע נתקבלה 
ציבור  אישי  עם  חשיבה  מפגש  סדרת  לאחר 
חרדיים, שעמדו על הצורך של המגזר החרדי 
מגוון   על  מידע  לקבלת  ונגיש  מהימן  בביצוע 

בבני  העמדות  הצבת  קידום  לצורך  זכויותיו. 
ברק, פעל צוות משימתי בהנחיית עו"ס ארלט 
מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים של 
העירייה; עו"ס חוה נבון, מנהלת מרכז עצמה 
באגף ועו"ס הדס גרינוולד, רכזת תחום מיצוי 
הינה  המידע  עמדות  הפעלת  בעיר.  הזכויות 
בה  העירייה,  של  יותר  רחבה  מתכנית  חלק 
פועלות העובדות הסוציאליות כעו"ס למיצוי 
זכויות אקטיביות, שמטרתן לאפשר למשפחות 
והטבות  הניתן,  ,ככל  זכויות  ביותר  להסתייע 

להן הן זכאיות במסגרת החוק.
את  ציין  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
הציבור,  כלל  לרווחת  המידע  עמדות  הקמת 
זכות",  "כל  עם  ויעיל  בשיתוף פעולה מבורך 
ארגון המידע הגדול, ואת שילובו של פרויקט 
לקידום  הנרחבות  העירוניות  בפעילויות  זה 
תסייע,  העירייה  כי  והדגיש  לתושבים  שירות 
לפיתוח  ובאמצעים,  בתקציבים  יכולתה,  ככל 
הזכויות  של  ומיטבי  מרבי  למיצוי  המסגרות 

לאוכלוסיית העיר.
הרב מנחם מנדל אייזנברג, סגן רה"ע וראש 
ועו"ס  חברתיים  לשירותים  העירוני  האגף 
ארלט מויאל, מנהלת האגף סקרו בפני עובדי 
המידע,  עמדות  מערכת  תכנית  את  האגף 
מתנדבים  בעמדות  יוצבו  ראשון  כשבשלב 
להדרכת האוכלוסייה בשימוש בעמדה ובסיוע 
התהליך,  סיום  עם  המידע.  במציאת  לפונים 
עם  תדפיס  הפונים  עבור  המערכת  תדפיס 

המידע לו הוא זקוק להמשך התהליך.

סגן שר האוצר בביקור
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בני ברק י"ז באב תשע"ז 12189/8/17

בן שנה וחצי מבני ברק טבע בג'קוזי
במהלך חופשה ביישוב ברק בצפון הארץ טבע בן שנה 
בג'קוזי ופונה במצב בינוני לבית החולים העמק בעפולה 

נשרף  שבת  בליל 
'סערט  המדרש  בית 
יואל  ברחוב  ויז'ניץ' 
שמים,  בחסדי   
ניצלו  התורה  ספרי 
  נפגע  לא  ואיש 
נזק כבד נגרם למקום 
מגבית  ונפתחה 

חירום לשיקום

 שריפה כילתה את בית 
המדרש סערט ויז'ניץ

מאת: עוזי ברק

המדרש  לבית  נגרם  ביותר  כבד  נזק 
בבני  יואל  ברחוב  ויז'ניץ  סערט  דחסידי 
כתוצאה  שפרצה  ששריפה  לאחר  ברק 
הכנסת,  בית  את  כילתה  חשמלי  מקצר 

שהפך למאכולת אש.
השריפה פרצה בליל שבת, לאחר שכל 
ובחסדי  במקום  היו  לא  כבר  המתפללים 

שמים איש לא נפגע. 
בארון  שהיו  התורה  ספרי  בנוסף, 

הקודש ניצלו אף הם בנס.
המדרש  בית  לשיקום  חירום  מגבית 
לאחר  השבת,  בצאת  מיד  נפתחה 

שהתבררו ממדי הנזק והשריפה שכילתה 
כולל ספריה  את הרהיטים בבית הכנסת, 
תורנית עשירה שנרכשה רק לאחרונה ובה 

היו מאות ספרים חדשים.
עיריית  ראש  למקום  הגיע  במוצ"ש 
לעמוד  כדי  זייברט,  חנוך  הרב  ברק  בני 
לסייע  אפשרויות  ולבחון  הנזק  היקף  על 

לשיקום המקום. 
הציבור נקרא להירתם למגבית החירום, 
יהיה לחזור ולהתפלל בבית  בכדי שניתן 
ימות  כל  במשך  חיים  השוקק  הכנסת 

השבוע. 
לתרומות נא להתקשר אל הר"ר מענדל 

שוורץ בטלפון: 052-718379

מאת: יאיר קורן

עם  שהתארח  ברק  מבני  וחצי  שנה  כבן  ילד 
בבריכה  טבע  הארץ  בצפון  ברק  במושב  משפחתו 
פרטית. מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'גלבוע' העניקו 

לו טיפול רפואי ראשוני ומצבו מוגדר בינוני. 
בינוני  באורח  פונה  הפעוט  מהטביעה  כתוצאה 

לבית החולים העמק בעפולה.
עדי קניאס מתנדב באיחוד הצלה סיפר: "כשהגעתי 
למקום נתקלתי בילד ללא הכרה לאחר שטבע בבריכה 
פרטית של צימר בו שהה עם בני משפחתו לרגל ימי 
הרפואי  הטיפול  כדי  תוך  הנס  למרבה  החופשה. 
ופעולות ההחייאה בסיוע אחות רפואית שגרה בסמוך 

הילד שב להכרה מלאה ומצבו מוגדר בינוני".

כבן  "פעוט  נמסר  צפון  מחוז  משטרת  מדוברות 
שנה ושבעה חודשים שהתארח עם משפחתו )תושבי 
בני ברק( בצימר בישוב ברק, טבע בג'קוזי. כתוצאה 
בינוני לבית החולים  מהטביעה הפעוט פונה באורח 
וקוראת  שבה   ישראל  משטרת  בעפולה.  העמק 
ללא  וצעירים  ילדים  תינוקות,  להשאיר  לא  לציבור 
השגחה ליד ברכה או כל מקור של מים. רוב הטביעות 
אין  שבו  הקצר  בנתק  ובמהירות,  בשקט  מתרחשות 

השגחה".
גם באגף דוברות והסברה של איחוד הצלה קוראים 
ילדים  להשאיר  ולא  עין  לפקוח  האזרחים  לכלל 
בקרבת בריכות מלאות במים )בפרט בריכות ביתיות( 
ללא השגחה צמודה, ובסיום השימוש בבריכה ראוי 

ומומלץ לרוקן את המים בכדי למנוע אסונות.

יו"ר הקואליציה אצל מרן שר התורה
מרן  של  במעונו  ביקר  ביטן  דוד  ח"כ 
התברך,  ברק,  בבני  קנייבסקי  הגר"ח 
הממשלה  ראש  עבור  ברכה  ביקש 

והתבקש לגדל זקן
ארי קלמן 

בשבוע  הגיע  ביטן  דוד  חה"כ  הקואליציה  יו"ר 
ראש  ביועצת  מלווה  ברק  לבני  )חמישי(  שעבר 
הממשלה למגזר החרדי הגב' רבקה פאלוך. במהלך 
מרן  ברכת  את  לקבל  הקואליציה  יו"ר  עלה  הביקור 

שר התורה הגר"ח קנייבסקי. 
עם כיפה לראשו סיפר חה"כ ביטן למרן שר התורה 
על פעילותו בכנסת ועל הדאגה שלו לציבור החרדי, 
"אני עושה כל מה שאני יכול למען השבת, תקציבי 
שר  מרן  אמר.  הישיבות"  בני  וגיוס  התורה  עולם 

התורה בירכו שימשיך לעשות עוד שנים רבות למען 
הציבור החרדי.

סיפר  רשב"ם  ברחוב  התורה  שר  מבית  ביציאתו 
תחושה  הייתה  "זו  אליו:  שנלוו  לעיתונאים  ביטן 
הממשלה  לראש  ברכה  ממנו  ביקשתי  מרוממת. 

נתניהו. הוא נתן ברכה ואמר לי בסוף לגדל זקן".
הביקור  את  שתיאם  מי  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
היה יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני, שהתבקש 
גפני  ברק'.  מבני  'הצדיק  את  לפגוש  ביטן  מחה"כ 
נכדו  עם  יחד  הביקור  את  ויזם  לבקשתו  מייד  נענה 

ונאמן ביתו של הגר"ח – הרב יעקב קנייבסקי.
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לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
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זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

189

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



בני ברק 22 י"ז באב תשע"ז 129/8/17

חמישה ימים לפני ששרי מפלגתו יצאו להגנתו, הגיע 
התגובה  הן  רמות  תשואות  שבו  למקום  הממשלה  ראש 
המשתתפים  משטרתיות.  לחקירות  היחידה  הטבעית 
לצדו  שישבו  החרדים  והבכירים  בקהל  שנכחו  החרדים 
רך, הרעיפו  נתניהו בפשתן  על במת הכבוד, איתרגו את 
למרות  במחמאות  כיסיו  את  מלאו  תשבחות.  ראשו  על 
המאוחרות  לתגובות  בהשוואה  המחאות.  פיזר  שלא 
אין  היהודי,  והבית  כולנו  הליכוד,  שרי  של  והמאולצות 
מנוס מלקבוע כי יש משהו גלותי, בתגובת הרפלקס של 

הפוליטיקאים החרדים. 

השכונה  חנוכת  בטקס  נתניהו  שקיבל  החרדי  החיבוק 
החדשה בביתר עילית, אוזכר גם בסרטון הקצר שהעלה 
ומיד לאחר החתימה הרשמית  לרשת הווירטואלית תכף 
של עסקת עד המדינה עם ארי הרו, "נאמן ביתו" – כפי 
כבויות,  נראו  ביבי  של  עיניו  במחוזותינו.  זאת  שמכנים 
רק  מגבוה.  לו  שהוכתב  טקסט  המקריא  שבוי  כשל 
לרגע  נראה  עילית,  בביתר  המרגש  הביקור  את  כשאזכר 
ניכר  געגוע  של  שהבזק  חטוף  אותו  כמו  באישוניו,  זיק 
לו  המחזיקים  משפחתו  קרובי  את  מאזכר  כשהוא  בפניו 

אצבעות.
להזמין את נתניהו לחגיגת בנייה חרדית, זה בערך כמו 
להזמין את שי פירון לטקס פתיחת זמן אלול של ישיבה 
ולא  מעשים  של  בפרמטר  נבחן  היה  נתניהו  אם  גדולה. 
דיבורים, הוא היה צריך להיות אחרון המוזמנים לאירוע 
שבו כיכב בסופ"ש שעבר. לא היה ראש ממשלה שבמשך 
בכלל,  לחרדים  כך  כל  מעט  בנה  קדנציה  שנות  שמונה 
חרדי  פוליטיקאי  בפרט.  עילית  בביתר  היושבים  ולאלה 
אולמרט,  כהונת  שנות  שבשלוש  חשבון,  השבוע  עשה 
נבנו יותר יחידות דיור בביתר עילית מאשר בכל שמונה 

שנות שלטון נתניהו מאז נבחר בשנית ב-2009.
ההסבר לכך לא נעוץ רק בזהות מי שישב בבית הלבן. 
כתב  מול  לפחות   – מקלות  נסיבות  יש  אומנם  לנתניהו 
הראש  על  לו  היה  חודשים  כמה  לפני  עד  הזה.  האישום 
לאולמרט  שהתייחס  הבן  בוש  מול  העוין,  אובמה  את 
החיובי.  במובן  ולא  שלו,  את  תרם  ביבי  גם  אך  כחבר, 

אולמרט התחייב לבנות בתוך הגושים וניצל את הוויתור 
על הבנייה בישובים המבודדים כדי לשווק יחידות דיור 
הקפיא  זאת,  לעומת  נתניהו  ובאריאל.  עילית  בביתר 
הבחנה  לכל  סירב  ולאחריה  קצרה  לתקופה  הבנייה  את 
שנאכף  אמריקאי  וטו  הייתה  התוצאה  לביתר.  יצהר  בין 
באופן מלא על קרקעות המדינה ביישובים הגדולים. על 
הקרקעות הפרטיות ביישובים המבודדים שמחוץ לגושים 

– צצו דירות כמו פטריות.
של  שהיחס  להסביר  היה  ניתן  הקודמת,  לקדנציה  עד 
אי-יחסו  כמידת  שוויוני,  הוא  החרדית,  לבנייה  נתניהו 

מאז  השתנה  זה  כל  ישראל.  כלל  של  הבנייה  למצוקת 
קדנציית שר האוצר לפיד, עם היוזמות מדירות החרדים 
בוועדת  גפני  ידי  על  )שהוכשלה  אפס  מע"מ  ובמרכזן 
הכספים. עם או בלי תואר נלווה, מה שהיה הוא שיהיה(. 
גם בקדנציה הנוכחית, אנו רואים ניסיון ממשי לצנן את 
עליות המחירים, עם הצפת המדינה בפרויקטים של מחיר 
רצון,  מלהשביע  רחוקות  בינתיים  התוצאות  למשתכן. 
ניסיון, מה שאי אפשר  אבל במגזר הכללי לפחות נעשה 

לומר על מה שמתרחש במגזר החרדי. 
ח"כ מנחם לייזר מוזס שאף פעם לא עושה הנחות, גם 
לעצמו, הודה בסוף מושב הקיץ בכך שבכל הנוגע לפתרון 
נכשל.  הוא  החרדית  העסקונה  של  הציון  הדיור,  מצוקת 
הכנסת  חברי  מציגים  שבה  בקדנציה  דווקא  קרה  זה  כל 
החרדים הישגים מרשימים כמעט בכל התחומים, למעט 

בפתרון המצוקה הקשה מכל. 
מאיר  עילית  ביתר  עיריית  ראש  של  לזכותו  ייאמר 
ראש- בהשתתפות  האירוע  את  שהפיק  רובינשטיין 
תום.  עד  אותה  וניצל  הזדמנות  זיהה  שהוא  הממשלה, 
במקום להשתרך בדרכים, לשבת באולם מיוזע מול עשרות 
בכמה  אותו  שיזכו  הגואלות  להדלפות  ולחכות  בחורים 
התיישב  הוא  ומיד(,  תכף  כך  )ועל  במהדורות  כותרות 
ממלכתית.  ארומה  עם  כותרות  וקטף  הבמה  בקדמת 
נתניהו  הקשה,  הציבורית  באווירה  כי  הבין  רובינשטיין 
כטוב  ינדב  גם  ואולי  חיבוק  לקבל  ההזדמנות  על  יעוט 
ליבו אי אלו הבטחות. עוד לא נולד הפוליטיקאי, שחטף 

סטירה מאמירת מילה טובה.

להיבנות מהחורבן
הדיור,  שבתחום  היה  דומה  שבוע-שבועיים  לפני  עד 
בשנייה.  ימומש  לא  הראשונה,  במחצית  הושג  שלא  מה 
צופים  אנו  בהם  הזעזועים  שדווקא  להיות  מאוד  יכול 

בימים האחרונים, הם סיבה לתקווה. 
הראשון  הממשלה  לראש  להפוך  מתכוון  לא  נתניהו 
חקירות  רקע  על  עוד"  יכול  "איני  שמצהיר  בישראל 
פליליות. בניגוד לסיפורי המורשת )רבין( שכמה עיתונאים 
מנעמי  על  ויתר  לא  לפניו  ממשלה  ראש  אף  מטפטפים, 
הראשונה  בקדנציה  רבין  יצחק  בפני  מיוזמתו.  השלטון 
אולטימטום חד  ברק  דאז אהרון  היועמ"ש  ידי  על  הוצג 
נאחז  אולמרט,  אהוד  לדין.  לעמוד  או  לפרוש  משמעי: 
של  משותף  במהלך  מהקוקפיט  שנזרק  עד  בהגאים 
מבית  נתניהו,  של  לשותפיו  אין  עתה,  לעת  וברק.  לבני 
לבחירות,  והיסחפות  בהדחתו  מיידי  אינטרס  ומחוץ, 
מכל הנימוקים הידועים שפורסמו בעבר גם כאן. נתניהו 
עשוי לפרוש מיוזמתו טרם הגשת כתב אישום – אך ורק 
כי  כך  אחר  לטעון  כדי  מחדש,  ולהיבחר  לנסות  במטרה 
זכה באמון הציבור חרף כתב האישום המסתמן, ולפיכך 

ביכולתו להוסיף ולכהן.
בקונסטלציה הזאת, ובניגוד לקדנציות קודמות, דווקא 
חלקה האחרון של הקדנציה עשוי להפוך ל'תור הזהב' של 
השותפים בממשלה. כחלון שכבר זיהה את הסיטואציה, 
מיסוי  חוק  של  המחודשת  העברתו  את  ידרוש  כי  הכריז 
שהעריכו  קודמות  לתחזיות  בניגוד  וזאת  שלישית,  דירה 
ככל  כוחו מתחזק  כי  מבין,  כחלון  הניסיון.  על  יוותר  כי 
שנתניהו נחלש, וכי ראש הממשלה יעשה הכול כדי ששר 

האוצר ייתן לו חבל ולא יכרוך אותו סביב צווארו.
מחולשת  שחוששים  החרדים  הכנסת  חברי  עם  הצדק 
אפשר  אי  בחירות,  בואכה  נשואות  כשהעיניים  נתניהו. 
להגדיל תקציבים וגם לא לסגור את המדינה בשבתות – 
או  לפיד  של  אזרחי  לקמפיין  תבערה  חומר  לספק  ובכך 
דרישות  וצריך להציג  ויחידה, אפשר  גבאי. בחזית אחת 
הקשה  הדיור  במצוקת  כמובן  ומדובר  תוצאות,  ולהשיג 
משאבים  להקצאת  הדרישה  אם  החרדי.  המגזר  של 
תוצג  המדינה,  שמקדמת  בפרויקטים  לחרדים  שוויוניים 
בצורה הנכונה – היא לא תציף את כולנו בגל עכור של 
הסתה. המסר אמור להיות ברור: "איננו מבקשים להיות 
בן יקיר של הממשלה, אך לא נסכים להיות בנים חורגים", 
דוברם  אשר,  יעקב  ח"כ  בתבונה  בעבר  זאת  שניסח  כפי 

הבלתי רשמי של הבונים החורגים.
או  כדרכה  שתסתיים  הקדנציה,  תום  ועד  מעתה  אם 
שלא כדרכה, ימוקדו המאמצים בהנעת פתרונות אמיתיים 
למצוקת הדיור החרדית, ייתכן מאוד שלא רק כחלון, אלא 
גם אנחנו נצא מורווחים. העמדתו של אטיאס בראש ועדת 
ההיגוי לפרויקט הבינוי הגרנדיוזי בשפיר והכללת נציגים 
מכל פלגי המגזר בצוות שהוקם - היא התחלה טובה. גם 
הנכונות לחתום על הסכם גג לבניית 12 אלף יחידות דיור 
הקדנציה  תום  שמבחן  אלא  ראויה.  יוזמה  היא  באלעד, 

בית ספר לפוליטיקה

הראשונים שגיבו

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

פלטפורמה למסרים מושחזים. סימפוזיון 'בין הזמנים'
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עיניו של ביבי נראו 
כבויות, כשל שבוי 

המקריא טקסט 
שהוכתב לו מגבוה. 

רק כשאזכר את 
הביקור המרגש 

בביתר עילית, נראה 
לרגע זיק באישוניו, 

כמו אותו חטוף 
שהבזק של געגוע 
ניכר בפניו כשהוא 
מאזכר את קרובי 

משפחתו המחזיקים 
לו אצבעות

כמו קשיש שאיבד 
את זכרונו לטווח 

הקצר ומפליג על 
כנפי הזיכרונות מן 

העבר, הזכיר דרעי 
את התייצבותו של 
ליצמן לצידו בעת 
שהותו בגלות. על 
המתחים שהתגלו 

לאחרונה בין 
השניים, הנוכחים 

לא תוזכרו וגם מנויי 
העיתונות הספרדית 

המתחדשת, לא 
יקראו

המילים למעשים, ההבטחות  והפיכת  תום  עד  בניצול ההזדמנות  יהיה 
לעובדות. לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, לימדונו חז"ל. 
של  בלפור,  בית  מחורבן  להיבנות  מסוגלות  שלנו  הדיור  יחידות  גם 

בנימין נתניהו.

ערבי שררה
חילול  של  האלמנט  )כולל  החילוני  לפוליטיקאי  'שבתרבות'  כמו 
הקודש, אך לא קדושת השבת(, כך הקעמפים הישיבתיים לפוליטיקאי 
אכסניה  מתחים,  להפגת  סדנה  קיטור,  לשחרור  מפלט  מקום  החרדי. 
להעצמת עימותים. העסקנים מדברים בחופשיות מול בני נוער נופשים 
תוקלט  לכך שכל אמירה מתסיסה  אלי אקשן, כשהם מודעים  הששים 
עוזרי  על  חזקה  הנוכחים,  ידי  על  תודלף  לא  ואם  ומיד,  תכף  ותודלף 
עם  כנתינתם.   - והמוסר  התורה  דברי  את  שיעבירו  המסורים  הח”כים 

הרבה אש ותימרות עשן. 
מרביצי תורה ומוסר אמיצים שפוגשים את הנערים השבים מהקעמפים 
הנוער  למיטב  שנגרם  החינוכי  שהנזק  מספרים  הזמן,  פתיחת  עם 
פגעי  על  לעיתים  עולה  הפוליטיים,  הסימפוזיונים  של  השררה  בערבי 
ההשתתפות בערבי שירה חסידיים )נפרדים, נפרדים(. כמה מהמחנכים 
אף נוהגים להיעדר בהפגנתיות ממופעי האגרוף המילולי הללו, בסוג של 
הלכה ואין מורין כן. לדאבון ההורים והמבוגרים האחראיים, טרם נמצא 
איש משמרות החינוך שיעז לצאת חוצץ נגד ערבי הזמר האקטואלי בהם 

מככבים בכירי הפוליטיקאים החרדים.
הראשון שזיהה את הפלטפורמה כהזדמנות להעברת מסרים מושחזים 
שמוקם  מהתקופה  עוד  הכספים,  ועדת  יו”ר  הוא  הנעורים  בני  דרך 
רשמית כח”כ השני ברשימת דגל התורה. הגולם הסימפוזיוני הזה קם 
השבוע על יוצרו. בשעה שגפני העביר את פגרת הקיץ בעוד דיון משמים 
נוכחותו, עמיתיו ראשי הסיעות החרדיות  בוועדת הכספים שחייב את 

הדרימו לסימפוזיון גור בערד. הרוצה להתחכם - ידרים.
הבית, שר  ונציג  דרעי  אריה  הפנים  הופיעו שר  פרחי החסידות  מול 
הבריאות יעקב ליצמן והציגו לנוכחים לכידות הדדית, דוגמתה נראתה 
כמו  היהודי.  הבית  יו”ר  לבין  ליצמן  בין  ורק  אך  האחרונות  בשנתיים 
הזיכרונות  כנפי  על  ומפליג  הקצר  לטווח  זכרונו  את  שאיבד  קשיש 
שהותו  בעת  לצדו  ליצמן  של  התייצבותו  את  דרעי  הזכיר  העבר,  מן 
בגלות, מחוץ לפוליטיקה הישראלית. על המתחים שהתגלו בין השניים 
מילים,  להכביר  לנכון  מצא  לא  מהשניים  איש  האחרונים,  בחודשים 
כך  על  תקראו  לא  הספרדית המתחדשת,  בעיתונות  להניח שגם  וסביר 

מילה בתקופה הקרובה.

נטו גפני
כל האהבה והאחווה, השלום והרעות האמורים לעיל, הפכו לבלתי 
רלוונטיים כשעניינו של החבר משה גפני עלה על סדר היום. מול עדת 
איש  ליצמן  את  לראות  כדי  כרטיסים  שקנו  התשחורת,  בני  המעריצים 
רופאים  מול  שמתעמת  הממלכתי  השר  את  ולא  הפנימיים  המאבקים 
סוררים, שיגר יענק’ל את הבליסטראות הפנים מפלגתיות לכיוונה של 
דגל התורה. חזקה על העיר ערד, שלא תצא מתחומיה התאספות חרדית 

ללא קטטה הגונה.
של  עודפות  גולגולות  ומנה  חסידית  עוצמה  של  מפגן  הציג  ליצמן 
היום בקעמפ משלו,  גפני שהופיע למחרת  ושטריימל.  ספודיק  חובשי 
הציע לערוך ספירה שתוכיח רוב ליטאי במגזר. הסיכוי שכל זה יקרה זהה 
להסתברות שיש עתיד תקיים פריימריז פנימיים לראשות המפלגה. כמו 
בסיומן של כל חופשות בין הזמנים בשני העשורים האחרונים, יחזרו בני 
הישיבות מהקעמפים היישר לפתיחת זמן אלול כשהם מורעלים - איש 

על מחנהו ואיש על דגלו. 
בהגיע רגע המבחן האמיתי, בליל סגירת הרשימות, תישאר דגל התורה 
עוד  היא  אחרות  בקונסטלציות  הטוב.  במקרה  האחוזים,  ארבעים  עם 
יכולה לסיים עם שניים מול ארבעה ולהזדקק לחסדיו הנורווגיים של סגן 
בזו  בסימפוזיונים  נמנע מהשתתפות  - שבינתיים  פרוש  השר האגודאי 
החופשה. תקופת הפריימריז שלו, מתפרשת על פני כל השנה, במחוזות 

אחרים. בחצרות ולא באספות.
טקסטים  כמה  יודע  המי  בפעם  והשמיע  מותקף,  עצמו  שמצא  גפני 
שאין להם כיסוי ברגע האמת, יכול להתנחם השבוע במספר-מזל מעולם 
אחר. הכרעת חמשת שופטי הבג"ץ שהורו על השבת הדיון בחוק מיסוי 
מול  גפני  נטו  שלו.  אישי  ניצחון  היא  הכספים  לוועדת  שלישית  דירה 

ברוטו כחלון, שצמרת האוצר התייצבה לצדו.
את העילות לפסילת הליך הבזק בוועדה גפני ניסח במעשיו, בכוונת 
לו  דווקא בבג"ץ, הסבה   – 'כוונת המחוקק החרדי'  מכוון. התממשות 
השבוע הנאה מרובה. גם העמדתה של ועדת הכספים במרכז, כחורצת 

גורלות, גרמה לו קורת רוח לא מעטה. 
את  מקיים  שאינו  כך  על  גפני  את  תקף  כחלון  הקדנציה  בראשית 
והנה,  נקמה,  הבטיחו  כחלון  אנשי  וכלשונן.  ככתבן  האוצר  הוראות 
בחלוף חצי קדנציה פלוס - רואים כולם מי מתדפק על דלתו של מי. לו 

רק ניתן היה לנחול הישגים מספריים שכאלה, גם בתוך יהדות התורה.

גיבוי חרדי בלי תנאי מוקדם או חשבון עתידי. נתניהו בביתר עילית. צילום: ישראל ברדוגו
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חיפה

כפר סבא

ראש העיר הורחק 
לחודשיים נוספים

חברת המועצה ממרצ: 
"שוקלת להתמודד 

לראשות העיר"

יו"ר ועד שכונת נווה שאנן 
לשעבר יתמודד למועצה

מי  ברבי,  צבי  חיפה.  העיר  למועצת  חדשה  רשימה 
שכיהן במשך שנים כיו"ר ועד שכונת נווה שאנן-רמות 
רמז, מתכוון להתמודד בבחירות המוניציפליות הבאות 

למועצת העיר בראש רשימת פעילים מהרובע. 
שהכריז  לאחר  שנה  מגיעה  התמודדות  על  הכרזתו 
רבים  אשר  השכונה  ועד  יו"ר  מתפקיד  התפטרותו  על 
ממנה תושבים חרדים. בנימוקים להתפטרות טען ברבי 
כי העירייה “משחקת בו ואינה נותנת לו לעבוד”. ברבי 
הגדול  שהוא  הוועד,  בראש  שנים  כשלוש  לפני  הוצב 
31 חברים  מונה  ואשר  בחיפה  בוועדי השכונות  ביותר 

בהרכב מפלגתי זהה לזה של מועצת העיר.
רחב,  תומכים  מעגל  לו  יש  כי  השבוע  הצהיר  ברבי 
להערכתו תומכים בו קרוב ל-10,000 בוחרים. לדבריו, 
מכיוון ששיעור המצביעים בבחירות המוניציפליות הוא 
נמוך, הוא מביא עמו נדוניה משמעותית. ההחלטה על 
ההתמודדות היא סופית, ולמרות הקרע שנוצר מול יהב 
בו  יתמכו  כי  גדולים  סיכויים  מהועד,  התפטרותו  בעת 

לראשות העיר.

ראש העיר לחרדים: 
"משמר את האינטרס החילוני" בית המשפט האריך את תנאי הרחקתו של ראש עיריית 

שמונה  נוספים.  בחודשיים  חמו  בן  יהודה  סבא  כפר 
חודשים עיריית כפר סבא מתפקדת ללא ראש עיר. עם 
זאת, בית המשפט דחה את בקשת המדינה לאסור על בן 

חמו להמשיך לעסוק בתפקידו כראש עיריית כפר סבא.
השופט התבטא במהלך הדיון: "אין ספק כי הרחקת 
האוסרת  הוראה  בשילוב  העירייה  מן  מכהן  עיר  ראש 
עליו לעמוד בקשר עם עובדי העירייה, היא צעד דרסטי 

שיש לנקוט במקרים חריגים בלבד".
החשוד  של  העיסוק  פניו  "על  הוסיף:  הוא  עוד 
בתפקידו עלול להקל על ביצוע עבירות דומות, מתחום 
כפי   - עניינים  ניגוד  תוך  ובעיקר  השלטונית  השחיתות 

שעל פי החשד עשה בעבר", אמר השופט.
לפני כשבועיים הודיעה המשטרה כי התגבשה תשתית 
ראייתית לכאורה נגד בן חמו, בחשד לביצוע עבירות של 
שחיתות ציבורית. על פי החשד, ראש העיר פיתח מסלול 
אישי לקבלת תרומות בשווי מאות אלפי שקלים, אותם 
קיבל מאנשי עסקים תוך ניצול מעמדו והצגת מצג שווא 
לפיו התרומות מיועדות לרכישת מוצרי מזון לרווחתם 
של תושבי העיר, כאשר את התרומות העביר למקורביו 

ולשימושו האישי.

ים  בת  עיריית  מועצת  חברת  מורג,  פיאסצקי  קטי 
מטעם סיעת מרצ, אמרה השבוע כי היא "לא שוללת 
המועצה  חברת  ים".  בת  העיר  לראשות  התמודדות 
לאחר  ים  בת  לראשות  לרוץ  שוקלת  מהאופוזיציה 

פניות שהגיעו אליה מתושבים.
לבחירות  בנוגע  אלי  פניות  "נעשו  דבריה,  פי  על 
המקומיות בתקופה האחרונה. אני לא מתכוונת לשקר 
- אני חושבת על זה וברצינות. עוד לא החלטתי אם אני 

רצה או לא, אני בהחלט שוקלת בחיוב".
הדתיים,  נגד  דבר  שום  לי  "אין  הוסיפה:  היא  עוד 
ההיפך, אני דואגת ומסייעת רבות לבתי הכנסת בעיר – 
לדתיים אין מה לחשוש ממני". חברת המועצה הלכה 
יד ביד עם ש"ס בבחירות האחרונות נגד ראש העירייה 
אלי  המפסיד  המועמד  עם  ביד  ויד  בכר,  יוסי  המכהן 
יריב. בעוד ש"ס נכנסו לקואליציה של בכר, פיאסצקי 

מורג העדיפה להילחם על עקרונותיה מהאופוזיציה.

צפת

בעוד המשטרה ממליצה להעמיד לדין 
גם  שוחט,  אילן  צפת  עיריית  ראש  את 
שקט.  שורר  לא  החרדית  הנציגות  בקרב 
שבעה  נציגים יש לציבור החרדי בצפת, 
באם אלו יהיו מאוחדים, צפויים החרדים 
ובמאמץ  בעירייה,  כוחם  את  להגדיל 
משותף גם ראשות העיר אינה חלום רחוק.

רבים  קולות  נשמעו  האחרונה  בעת 
פריימריז  לערוך  הקוראים  החרדי  במגזר 
'קו  שבדיקת  אלא  מפלגה,  בכל  פנימי 
חריפים  דעות  חילוקי  מגלה  עיתונות' 
יש  כי  נראה,  החרדים.  הנציגים  בין 
מקומם  את  לאבד  החוששים  כאלה 
ובאמירות  בתקווה  להיתלות  ומעדיפים 
כי גדולי ישראל ישמרו עבורם את מקומם 
בגלוי  הקוראים  יש  לעומתם  בבחירות, 
חוששים  לא  שהם  משום   – לפריימריז 
מה  להם  שאין  משום  או  למקומם, 

להפסיד, מאחר ומצבם בכי רע.
בעוד נחמן גלבך, נציג 'אגודת ישראל' 
פריימריז,  לערוך  קורא  מהקואליציה, 
לזר  אליעזר  המועצה  חברי  מתנגדיו, 

ועמנואל לוי, אומרים כי גדולי ישראל הם 
אלו שיכריעו מי יהיו הנציגים ויקבעו את 

אופי הרשימה. 
אומר  הוא  לזר  אליעזר  עם  בשיחה 
למועצת  כפוף  "אני  עיתונות':  ל'קו 
אעשה.  לי  שיורו  ככל   - התורה  גדולי 
לי  אין  פריימריז,  על  יחליטו  הם  באם 
 - לפעולותיי  הציבורית  שההערכה  ספק 

תתבטא היטב בתוצאה".
עיתונות'  ל'קו  טוען  עצמו  גלבך 
ב'אגודת  הנציגים  לכלל  פנה  הוא  כי 
ישראל' להשתתף בפריימריז ולקבוע את 
מעריך  "אני  הרשימה.  את  שיובילו  מי 
הפריימריז,  ייערכו  הקרובים  שבחודשים 
יש  במועצה,  להשתלב  לאפשרות  מעבר 
אחדות  שמנשבת  עירונית  אמירה  כאן 
שותפים  להיות  הקהלים  לכל  וקריאה 

בעשיה העירונית", הוא טוען.
לוי המייצג את  חבר המועצה עמנואל 
'דגל התורה' נשמע תקיף יותר: "פריימריז 
דבר  ומנגד  בעולם  טוב  הכי  להיות  יכול 
רע. ברגע שאתה מתחיל להפוך למישהו 

בלי  פוליטי  להיות  הופך  זה  עצמאי 
שהכול  הראוי  מן  שמים,  לשם  עסקנות 
לוי  הרוחנית".  ההנהגה  ידי  על  ייקבע 
מודה כי במידה ויהיו מועמדים מוסכמים 
על גדולי ישראל - אפשר לקיים פריימריז 

בין אותם המועמדים.
לא  הוא  כי  מוסיף  התורה'  'דגל  נציג 
לקדנציה  שוחט  באילן  תמיכה  שולל 
לאופוזיציה.  אותם  שזרק  למרות  נוספת, 
לדבריו: "לא תהיה קריאה בגלוי לתמוך 
חופש  תינתן  אלא  חילוני,  במועמד 
כי  מעריך  הוא  דבריו  בסיום  בחירה". 
אין סיכוי לנציג חרדי לכבוש את ראשות 
בתקופת  תהיה  שהעיר  למרות  העיר, 

הבחירות עם רוב חרדי – דתי.
נהוראי  ש"ס,  מטעם  העיר  ראש  סגן 
לא  "אני  עיתונות':  ל'קו  אמר  לחיאני 
בכל  כפופה  מפלגת ש"ס  פריימריז.  בעד 
החלטה למועצת חכמי התורה ולשלוחם 
מאוד  קשה  דרעי.  אריה  התנועה  יו"ר 
לענות על שאלה שהיא כלל לא מעשית".

הנציגות החרדית קרועה 
בשאלת הפריימריז

למרות הרוב החרדי-דתי בעיר, מתקשים נציגי הציבור להשיג את ראשות העיר 
ולפעול במשותף  'קו עיתונות' בדק: האם יש סיכוי לפריימריז שיבדוק את 

כוחה של כל רשימה?  לזר: "אם גדולי ישראל יתמכו - אקבל תוצאה טובה" 
 גלבך: "יהיו פריימריז בחודשים הקרובים"  לוי: "רק אם גדולי ישראל 

יבחרו את המועמדים"  לחיאני: "שאלה לא מעשית, כפופים למועצת"

חובות
ר 'אגודת ישראל' תרוץ 

ברשימה נפרדת

רחובות:  בעיר  לבחירות  וחצי  שנה 
ספור  אין  ידעה  בעיר  החרדית  הנציגות 
האחרונות.  בשנים  ומחלוקות  תככים 
חסידות  נותרה  האחרונה  בקדנציה 
בשל  בעירייה,  נציגות  ללא  קרעטשניף 
הבית  מול  רוטציה  הסכם  כיבוד  אי 
היהודי. כעת, הם שואפים לרוץ ברשימה 
החסידיות  הקהילות  עם  עצמאית 

ולהכניס נציג בפני עצמם לעירייה. 
בבחירות  רקע:  מעט  קודם,  אך 
האחרונות רצו המפלגות אגודת ישראל 
בעיר,  היהודי ברשימה משותפת  והבית 
ישראל  אגודת  בין  סכסוך  לאחר  זאת 
הסיכום,  לפי  המקומית.  התורה  לדגל 
קרעטשניף  חסידות  נציג  הומינר  פנחס 
ברשימה  השלישי  במקום  הוצב 
המשותפת עם הבית היהודי, תוך הסכם 
ל-2  תזכה  והרשימה  שבמידה  חתום 
)הבית  מוזס  אבי  יפנה  בלבד,  מושבים 

היהודי( את מקומו לטובת הומינר.
להכנסת  חסרו  קולות  ממאה  פחות 
ובאגודת  ברשימה,  השלישי  הנציג 
ההתחייבות  לקיום  ציפו  ישראל 
להתפטרות. אלא שאבי מוזס ואמיתי כהן 

שחתמו על ההסכם מטעם הבית היהודי 
סירבו לעשות כן. הומינר עתר משפטית 
אחרי  שנתיים  היהודי.  הבית  נציגי  נגד 
המשפט.  בית  החלטת  באה  הבחירות, 
השופט דחה את העתירה מחוסר סמכות 
משפטית וטען כי מאחר ומדובר בהסכם 
להתערב,  סמכות  לו  שאין  הרי  פוליטי 
אולם לא חסך בביקורת נגד נציגי הבית 

היהודי.
כעת, בקרעטשניף עושים חשבון נפש 
חבריהם  על  להסתמך  לא  ומעדיפים 
ולנסות  היהודי,  ומהבית  מ'דגל', מש"ס 
להכניס נציג למועצה בזכות עצמם. על 
להם  יש  שביצעו  ובדיקות  הערכות  פי 
לפחות כ-700 קולות, והם חותרים לצרף 
מ'אגודת  נוספות  קהילות  אחד  לגוש 
דז'יקוב  ויז'ניץ,  מחסידויות  ישראל', 
ששורר  הכעס  למרות  זאת  וחב"ד. 
בחסידות  בכירים  על  ישראל'  ב'אגודת 
אותם  "גררו  שלדבריהם,  קרעטשניף, 

להסכם כושל עם הבית היהודי".
השאיפה של בכירים ב'אגודת ישראל' 
עם  יחד  משותפת  לרשימה  לחזור  היא 
בעבר  שהיה  כפי  התורה'  ו'דגל  ש"ס 

ולרוץ כגוש אחד כל הציבור החרדי. אך 
מהרעיון,  מתלהבים  לא  התורה'  ב'דגל 
מחסידות  בעבר  שנכוו  לאחר  זאת 
הומינר  אז,  ההסכם  פי  על  קרעטשניף. 
במחצית  תפקידו  את  לעזוב  היה  אמור 
התורה'  'דגל  נציג  לטובת  הקדנציה 
בכירים  זאת.  לעשות  סירב  הוא  אך   -
עיתונות'  ל'קו  אומרים  התורה'  ב'דגל 
בעירייה,  לייצוג  זוכה המפלגה  כיום  כי 
"למה  מונטג.  שלמה  כנציג  משמש  שם 
עם  בריצה משותפת  סיכונים  לקחת  לנו 
אגודת ישראל אחרי שהם תקעו לנו סכין 

בגב?". תהו.
'קו  עם  ששוחחו  בחסידות  גורמים 
ראש  על  תרעומת  הביעו  עיתונות' 
העיר רחמים מלול, לטענתם, מן הראוי 
הסכמים  יאכוף  העיר  שראש  היה 
סיעות  בין  רוטציה  על  קואליציוניים 
המשפט  בית  "אכן,  שלו.  בקואליציה 
צדק כשהכריע כי מדובר בעניין פוליטי, 
שראש  מצפים  אנחנו  כך,  ומשום 
לצדק  וידאג  הקורה  לעובי  ייכנס  העיר 

במועצה".

אחרי כישלון הרוטציה עם 'דגל' ועם הבית היהודי, ובעקבות 
הערכות פנימיות של האלקטורט הפוטנציאלי - מתכננים בחסידות 

קרעטשניף ריצה עצמאית בבחירות הקרובות

פרסום 

ראשון

בת ים
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יו"ר האופוזיציה לראש העיר: 
"החרדים יבגדו בך"

פתח תקווה

מאת: אבי רבינא

בית שמש
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פריימריז  לקיים  נערכים  אמונים'  ב'שלומי 
כי  יודגש  שמש.  בית  בעיר  השנייה  בפעם 
לאלו  הדומים  פתוחים  בפריימריז  מדובר  לא 
עדיין  אך  העבודה,  ובמפלגת  בליכוד  הנערכים 
לכן  קודם  נראתה  שלא  דרך  פורצת  יוזמה  זו 
במפלגות חרדיות. לא כל אדם רשאי להתמודד, 
והמועמדים באים מתוך שורות מפלגת 'שלומי 

אמונים'.
יהיו נציגי הקהילות  מי שיבחרו את הנציגים 
שיקבלו את הזכות לבחור על פי גודל הקהילה. 
הפריימריז  עריכת  כי  אומרים  אמונים  בשלומי 
לחסידויות  משתייך  שלא  מי  כל  עבור  נועדה 
שיוכל  בכנסת,  משבצת  כבר  יש  להן  הגדולות, 
להצביע ולהתמודד לתפקיד, כאשר המטרה היא 
שהוא  כך  הנציגים,  בבחירת  הציבור  את  לערב 
ירגיש הרבה יותר שייך למפלגה ויהיה לו דרבון 

ללכת להצביע.
כי בין האישים הצפויים  נודע  ל'קו עיתונות' 
הפנימיות,  בבחירות  לפריימריז  עצמם  להעמיד 
גולדברג  שמעון  המכהנים  המועצה  נציגי 
ואברהם פרנקל. מלבדם צפויים להתמודד חיים 
הפנימיות  בבחירות  קליין.  ומשה  ברנדוויין 
טירר שהוצנח  בעבר התמודד שמוליק  שנערכו 

מבחוץ, ספק אם יתמודד גם הפעם.
יו"ר סיעת 'כוח' שמעון גולברג אישר בשיחה 
לקראת  פריימריז  ייערכו  כי  עיתונות'  'קו  עם 
שרואה  מי  "כל  לדבריו:  הקרובות.  הבחירות 
על  להתמודד  יוכל  מועמדות  ויגיש  ראוי  עצמו 

מקום ברשימה".

חמישה מועמדים בפריימריז 
של שלומי אמונים

ישיבת מועצה סוערת התנהלה השבוע בעיר 
להצבעה  הובאו  הישיבה  במהלך  תקווה.  פתח 
החרדי  לציבור  ישירות  הנוגעות  הצעות  מספר 
התבטא  גרינברג  רמי  האופוזיציה,  יו"ר  בעיר. 
בלהט הדברים נגד ראש העיר ברוורמן על יחסו 
כלפי הציבור החרדי. אך כבר במהלך הישיבה 
גרינברג  בשם  דברים  ובהם  מסרונים  נשלחו 

אותם לטענתו לא אמר.
למרות  כי  עולה  עיתונות'  'קו  מבדיקת  אך 
החמורים  הדברים  גרינברג,  של  הכחשותיו 
כלפי הציבור החרדי אכן נאמרו במהלך ישיבת 
המועצה. בלהט הדברים אמר גרינברג: "סקטור 
לא  כן, אבל  גם  יקבלו  אין בעיה שהם  מסוים, 
אל  מסוים...  פוליטי  סקטור  שרק  להיות  יכול 
תדאג, הוא יתקע לך סכין בגב כמו שהוא עושה 
לאחרים,  כמו  להם  לתת  בעיה  אין  לכולם. 

אבל..."
הדברים  את  שאמר  הכחיש  עצמו  גרינברג 
את  מנהלים  הם  ואך  הרמה  את  "תבינו  וכתב: 
העיר. ברור שזה לא מה שאמרתי אבל אין להם 
בעיה גם לשקר בניסיון להרפות את ידיי לדאוג 

לכלל תושבי העיר".
"הם מפיצים זאת כי אני כחבר מועצה דורש 
דתיים,  חילונים,  בעיר,  הציבורים  שכל  ודואג 
יקבלו כל אחד את מה  יהודים  וגם לא  חרדים 
ולא כמו שהיום  לו  שמגיע לו ובמקום שמגיע 

יש אפליה לרעה של ציבורים שלמים".

ירושלים ח"כ אמסלם ל'קו עיתונות': "חושב 
להתמודד, תלוי אם ברקת עוזב"

להיערך  צפויות  משנה  יותר  בעוד  רק 
וכמו  ירושלים,  עיריית  לראשות  הבחירות 
מחממים  כבר  מהמועמדים  חלק  נראה  שזה 
מנועים, יחד עם זאת, ככל שחולף הזמן נראה 
כי ראש העיר ניר ברקת וויתר על ההתמודדות 
להתמודד  ישוב  הוא  וכי  הארצית  בזירה 
של  התמודדות  בירושלים.  שלישית  לקדנציה 
המתמודדים,  מפת  את  לשנות  עשויה  ברקת 
אשר רובם בטוחים כי במידה ויתמודד אפסו 

סיכוייהם, והם יקפלו את הציוד.
רשימת  מתמודד,  לא  ברקת  וניר  במידה 
דודי  ח"כ  ארוכה.  להיות  עשויה  המתמודדים 
החזקים  הח"כים  לאחד  הנחשב  אמסלם 
התמודדות  שולל  לא  הליכוד  במפלגת 
שראש  בכך  זאת  מסייג  אך  העיר,  לראשות 
הסיכוי  מה  יתמודד.  לא  ברקת  ניר  העיר 
שתרוץ לראשות העיר? נשאל אמסלם השבוע 

מבית  ישראל'  'כל  במוסף  שיפורסם  בראיון 
'קו עיתונות', והשיב: "אני כל הזמן חושב על 
 ,100% לא  שהיא  החלטה  לוקח  לא  אני  זה. 
בבוא  הפיס,  מפעל  כרטיסי  קונים  לא  אנחנו 
ואקבל  אתייעץ  העניין,  את  אבדוק  אני  היום 

את ההחלטה".
אמסלם גם נשאל האם דיבר עם החרדים על 
תמיכה אפשרית? והבהיר: "אני לא מדבר עם 
אף אחד עדיין. זה ביצה שלא נולדה, נראה אם 
החרדים.  עם  מה  נראה  ואז  עוזב,  העיר  ראש 
הפנים  וועדת  יו"ר  אני  בינתיים  ונראה.  נחיה 

וניר ברקת הוא ראש העיר ירושלים".
בתקופה  כי  עולה  עיתונות'  'קו  מבדיקת 
למפלגת  רבים  אלפים  ברקת  פקד  האחרונה 
עיר  כראש  תפקידו  את  מנצל  ברקת  הליכוד. 
רחבי  מכל  רבים  ליכוד  פעילי  לעיר  ומביא 
הארץ לסיורים בראשותו, כשאת חלקם הגדול 

הפוליטיים  הזעזועים  לליכוד.  בעצמו  פקד 
בליכוד עשויים להשפיע על החלטתו של ניר 
ייאלץ  לא  כי  הסיכויים  שגוברים  ככל  ברקת, 
או  כך  נתניהו.  מול  בראש  ראש  להתמודד 
כך, ביקורת חריפה נשמעת מהקואליציה של 
הליכוד.  במפלגת  התמידי  עיסוקו  על  ברקת 
סגנו, עופר ברקוביץ אומר ל'קו עיתונות': "לא 
בריא לעיר שראש העיר לא שקוע במאה אחוז 

בענייני ירושלים".
שיתמודדו  כמי  שסומנו  נוספים  מועמדים 
במידה וברקת לא יתמודד, בצד החרדי נמצא 
עד  הצהיר  שלא  דייטש  יוסי  העיר  ראש  סגן 
"יש  כי  אומרים  מקורביו  אך  יתמודד  כי  כה 
היתכנות כזו". כמו גם סגרה"ע מאיר תורג'מן, 
סגרה"ע עופר ברקוביץ יו"ר סיעת התעוררות 
שעברה  בפעם  שזכה  ומי  המועצה  וחבר 

לתמיכת החרדים - משה ליאון.

ברקת ממשיך לבחון את השטח בליכוד והוא עדיין שוקל התמודדות בזירה הארצית, 
בפרט אם נתניהו ייאלץ לפרוש  יו"ר ועדת הפנים ח"כ דודי אמסלם: "אני כל 

הזמן חושב על זה. לא מדבר עם אף אחד עדיין"

מתגבשת עתירה נגד הסכם 
הגג: "פגיעה בעיקרון השוויון"

ראשון  ביום  להיחתם  שצפוי  הגג  הסכם 
תושבים  קבוצת  סערה.  מעורר  בעיר אשדוד 
האוצר  לשר  "בהול"  במכתב  השבוע  פנתה 
כחלון ולראש העירייה יחיאל לסרי נגד הסכם 
הגג, אשר לטענתם: "מהווה פגיעה בעיקרון 
מסורתי,  או  חרדי  שאינו  מי  בכל  השוויון 
ודין הסכם הגג להיפסל". התושבים צפויים 
ההסכם,  נגד  הקרובים  בימים  לבג"ץ  לעתור 

במה שעשוי 'לתקוע' אותו.
הסכם  את  אישרה  העיר  מועצת  בינתיים, 
ראשון  ביום  לחתום  צפויים  עליו  הגג, 
משה  האוצר  שר  נתניהו,  רה"מ  במעמד 
כחלון ושר הבינוי יואב גלנט. ההסכם כולל 

בנייה של 30 אלף דירות חדשות ברחבי העיר 
ישירות  בתנאים המכוונים  בשנים הקרובות, 

ובמיוחד לצעירים. 
גולת הכותרת בסיפור הן כ-8,000 יחידות 
החרדי.  לציבור  שיוקצו  מוזל  במחיר  דיור 
שיוקצו  הדירות  מכלל  ב-25%  מדובר 
דירת  מחיר  כאשר  מוזל,  במחיר  לחרדים 
שלושה חדרים צפוי לעמוד על כ-800 אלף 
ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר  של  בהובלתו  שקל, 

אריה דרעי.
נכתב:  הגג  הסכם  נגד  העותרים  במכתב 
תוך  מלאה,  בשקיפות  שיעשה  רצוי  "היה 
שיתוף ציבור תושבי העיר. מהלך כזה חייב 

העיר,  במועצת  מעמיק  בדיון  מלווה  להיות 
הוראות  על  הציבור  נבחרי  יעברו  במסגרתו 
הסכם הגג, יקבלו את כל הנתונים שבבסיסו, 
ינהלו שיח אמיתי באשר להשלכותיו ויקבלו 
ענייני להשגותיהם. למרבה הצער אף  מענה 

אחד מעלה לא נעשה".
חלקים בציבור החילוני בעיר יצאו השבוע 
בקמפיין מסית נגד התכנית: "אנחנו עובדים 
קשה ומשלמים מסים ואילו החרדים חוסמים 
פרס  ומקבלים  נפשם  כאות  עושים  כבישים, 
אף  העותרים  יהיה".  ולא  יקום  לא  כך?  על 
לטקס  מחוץ  ראשון  ביום  להפגין  מתכוונים 

חתימת הסכם הגג.

אחרי החגיגות על הקצאת 8 אלף יחידות דיור לחרדים באשדוד, מסתמן עיכוב 
ממושך  תושבים חילוניים תקפו את ההסכם במכתב בהול לשר האוצר וראש 

העיר, והם מתכוונים לעתור לבג"ץ

דוד
אש

ת 
רמ

רון
הש ראש העיר לחרדים: 

"משמר את האינטרס החילוני"

בערי  החילוניות  סמל  השרון,  רמת  העיר 
השרון, הפכה בתקופה האחרונה לזירת אגרוף 
האחרונים  וחילוניים,  דתיים  תושבים  בין 
טוענים ל"הדתה" בבתי הספר, ואילו הדתיים 
טוענים כי ראש העיר מתנכל במכוון למוסדות 
מועצה  בישיבת  צעדיהם.  את  ומצר  דתיים 
גרובר  אבי  העיר  ראש  יצא  השבוע,  שנערכה 
נגד והצהיר כי הוא זה שהוביל את  במתקפת 
נגד  יצא  בעיר,  בשבת  הציבורית  התחבורה 
הרפורמי  לציבור  ודאג  הספר  בבתי  הפרדה 

בעיר.
לטענות  גמור  בניגוד  כי  הזכיר  העיר  ראש 
שהועלו כנגדו, הוא זה שבאמת דואג לשמור 

בעיר:  החילוני  המגזר  של  האינטרסים  על 
"בכהונתי קידמנו הסעות 'שאטלים' ותחבורה 
ציבורית בסופי שבוע, הובלנו את המאבק נגד 
מעודדים  אנחנו  בכיתות,  המגדרית  ההפרדה 

ביקורים בבית-הכנסת הרפורמי בעיר".
נאפשר  לא  זאת,  "עם  הוסיף:  העיר  ראש 
פסילה גורפת וכוללנית של ציבור כלשהו ולא 
להשפיע  אחר  או  כזה  קיצוני  גורם  לאף  ניתן 
על התכנים הנלמדים בבתי הספר. חשוב שלא 
להקצין לצד השני ולשמור על הגיון בריא ועל 
חילוני  בגן  שבת  קבלת  כל  לא  פרופורציות. 
היא פעילות מסיונרית. לא כל גננת שמברכת 
שבת-שלום  בברכת  שישי  ביום  הילדים  את 

צריכה לקבל גידופים מההורים". 
תושבים חרדים בעיר לא מופתעים מדבריו 
העירייה  "ראש  לדבריהם,  העיר.  ראש  של 
נבחר 'בזכות' קמפיין מסית נגד הציבור החרדי 
הם  הבחירות".  תקופת  כל  לאורך  ניהל  אותו 
מזכירים את דבריו של ראש העיר נגד המועמד 
"אני  מולו:  שהתמודד  קורצקי  יעקב  החרדי 
חושש מיעקב קורצקי. הוא לא מתאים לרמת 
השרון ולסגנון החיים שבה. זה לא רק הכיפה 
של קורצקי. כשבאים ומנסים להפוך את מגרש 
הרבה  רואה  וכשאני  חרדי,  למתנ"ס  הכדורת 

כוללים וישיבות שצצים במורשה..."

אבי גרובר בישיבת המועצה: "קידמנו הסעות 'שאטלים' ותחבורה ציבורית בסופי 
שבוע, הובלנו את המאבק נגד ההפרדה המגדרית בכיתות, אנחנו מעודדים ביקורים 

בבית-הכנסת הרפורמי בעיר"



בני ברק י"ז באב תשע"ז 12269/8/17

מאת: ארי קלמן

דירה  מיסוי  חוק  כי  השבוע  הכריע  בג"ץ 
של  הכספים  בוועדת  לחקיקה  יחזור  שלישית 
עתירתם  לאחר  זאת  מחדש,  לאישורו  הכנסת 
של כמה בעלי דירות שטענו כי ההליך בכנסת 

היה לא תקין. 
הסבירו  העליון  המשפט  בית  שופטי 
בהליך  מהותי"  פגם  "נפל  כי  בהחלטתם 
הדיון  את  להחזיר  יש  כי  וקבעו  החקיקה, 
בית  נשיאת  הכנסת.  של  הכספים  לוועדת 
המשפט העליון השופטת מרים נאור טענה כי 
"במקרה שלפנינו נחצו כל הקווים האדומים".

כחלון,  משה  האוצר,  שר  )שני(,  שלשום 
ועדת  ויו"ר  ביטן  דוד  חה"כ  הקואליציה  יו"ר 
כספים חה"כ משה גפני, סיכמו כי חוק מיסוי 
קריאה  לקראת  לדיונים  יחזור  שלישית  דירה 
שניה ושלישית בוועדת הכספים כבר במהלך 

התקופה הקרובה. 
בג"ץ  החלטת  על  בירך  גפני  הועדה  יו"ר 
לפסול את המס על בעלי שלוש דירות ומעלה. 
בראיון לתכניתה של קרן נויבך אמר גפני "אני 
בג"ץ.  שופטי  עם  מסכים  לא  פעם  אף  כמעט 
שכתבה  מה  עם  לחלוטין  מסכים  אני  הפעם 

מחוקק  לא  אני  צודקת.  היא  נאור.  הנשיאה 
שנחשב  גפני  של  אישי  בהישג  מדובר  ככה". 

מוביל ההתנגדות למהלך.
החורף  במושב  החקיקה  במהלך  כזכור, 
הקודם, ביקשו ח"כים ובראשם ראש הממשלה 
דירה  מיסוי  חוק  על  שלא להשתתף בהצבעה 
שלישית, משום שהם מחזיקים בשלוש דירות 
וחוששים לניגוד עניינים. היועמ"ש של הכנסת 
כי  וועדת האתיקה אף הציעה  ינון  אייל  עו"ד 
ימסרו  דירות  שלוש  ברשותם  שיש  ח"כים 
הודעה אישית קודם ההצבעה בכנסת על החוק 
המשפטים  משרד  אך  עניינים,  לניגוד  מחשש 
כי  קבע  בו  דעת משפטית,  חוות  בזמנו  פרסם 
בהצבעה על החוק אין משום חשש של ניגוד 

עניינים.
מחמשת  לאחד  האם  בדק  עיתונות'  'קו 
הנשיאה   - בהכרעה  שהשתתפו  השופטים 
מרים נאור, אסתר חיות, ניל הנדל, נעם סולברג 

ומני מזוז – ישנה דירה שלישית בבעלותם.
כי  נמסר  השופטת  הרשות  מדוברות 
שדנו  השופטים  חמשת   – שלילית  "התשובה 
של  בעלים  אינם  השאילתה  מושא  בעתירות 

שלוש דירות או יותר."

מאת: ברוך ברגמן

אחד  הרו,  ארי  דבר:  נפל  האחרון  בשבוע 
ומי  נתניהו  הממשלה  ראש  של  ממקורביו 
הפך  האחרונות,  בשנים  הסגל  כראש  ששימש 
רחבה.  משמעות  ישנה  למהלך  מדינה.  לעד 
אם עד עתה ברוב הפרשות הנתונים היו בגדר 
המדובר  המדינה  עד  של  שגיוסו  הרי  חשדות, 
הגשת  כדי  עד  החשדות  את  לחזק  עשוי   -
רבים  סיכויים  יהיו  שבו  מבוסס  אישום  כתב 

להרשעה. 
נתניהו  כתב השבוע  להתקדמות,  בהתייחסו 
כי הוא "לא מתייחס לרעשי הרקע", ו"ממשיך 
גם  אך  ישראל",  אזרחי  למענכם,  בעבודה 
נתניהו  היום שאחרי  כי  בליכוד החלו להפנים 
שרים  שונים,  דיווחים  פי  על  מתמיד.  קרוב 
על  לריצה  להיערך  החלו  במפלגה  בכירים 
ראשות המפלגה, חלקם אף עושים זאת כמעט 
בגלוי, כמו שר התחבורה ישראל כץ שלא סוד 

כי הוא מכוון לכס ראשות הממשלה. 
נתניהו רמז השבוע כי הוא שם לב מי משרי 
הליכוד מתראיין להגנתו ומי לא. חבר הכנסת 
דוד ביטן, מנאמני ראש הממשלה ומי שמשמש 

כיו"ר הקואליציה, אף הוסיף כי מי שלא יגן עם 
ראש הממשלה, "נבוא אתו חשבון בפריימריז".

למרות הדברים, נראה כי מי שמכוון לראשות 
המועמדים  עתה.  גם  זאת  עושה  הממשלה, 
ספק  ללא  הם  הימין  למחנה  מחוץ  הבולטים 
עתיד  יש  ויו"ר  גבאי  אבי  הציוני  המחנה  יו"ר 
שניהם  זאת.  מסתירים  שאינם  לפיד  יאיר 
יושבים באופוזיציה וכל רצונם הוא להפיל את 

שלטונו של ראש הממשלה נתניהו. 
אך לפיד וגבאי תלויים גם במפת המנדטים, 
הימין  גוש  כרגע,  מצביעים  שהסקרים  וככל 
עדיין שומר על ההובלה, כאשר בתוכו מסומנים 
שלושה מועמדים פוטנציאליים להנהגה - יו"ר 
תומך  חוץ  שכלפי  בנט  נפתלי  היהודי  הבית 
חזרתו  שמאז  סער  גדעון  הממשלה,  בראש 
לליכוד מסומן שוב כיורש העתידי וישראל כץ, 

שמעמדו בתוך הליכוד מבוסס היטב. 
כתב:  בה  הודעה  הוציא  אף  בנט  השבוע 
ואני  החפות  חזקת  עומדת  הממשלה  "לראש 
אישום".  כתב  ללא  תסתיים  שהחקירה  מקווה 
הגשת  לאחר  כי  היהודי,  הבית  יו"ר  רמז  בכך 
לראש  גיבוי  ייתן  אם  ספק  אישום,  כתב 

הממשלה. 

שלישית  דירה  מיסוי  חוק  האוצר:  שר  נגד  לגפני  הישג 
יחזור שוב להליכי חקיקה בועדת הכספים  בדיקת 'קו 
עיתונות': האם לשופטי ההרכב יש שלוש דירות ומעלה?

החקירות נגד ראש הממשלה מעמיקות ובמפלגות מתחילים 
להיערך ליום שאחרי  בעוד באופוזיציה המועמדים המרכזיים 
הם אבי גבאי ויאיר לפיד, בימין מתמודדים ראש בראש נפתלי 

בנט, גדעון סער וישראל כץ

בג"ץ ביטל את 
'חוק כחלון'

היערכות פוליטית 
ליום שאחרי נתניהו

  כיתות הלימודים של מכלול מתקיימות בפיקוח רוחני וחינוכי רצוף והדוק בכל תקופת הלימודים
  כמו"כ יתקיימו שיעורי קודש והשקפה.

  בסיום הלימודים יינתנו ליווי מקצועי ורוחני בתקופת התחלת העבודה בפועל

עקב עומס הפניות באין מענה יש להשאיר הודעה ונחזור בהקדם

בבעיות  וטיפול  לאבחון  רשמית  הכשרה  הלימודים:  הקניית 
הדיבור והשמיעה ברישיון משרד הבריאות

ניתן לעבוד במכוני טיפול פרטניים, בבתי  הלימודים:  בסיום 
בעמותות  וכן  המיוחד,  והחינוך  הרגיל  החינוך  במסגרות  ספר 
רב  ביקוש  קיים  כעצמאיות.  וכן  אלו  בתחומים  המסייעות 
לדוברות  ובמיוחד  החרדי,  המגזר  מקרב  תקשורת  לקלינאיות 

שפת האידיש.

הרווחה  משרד  מטעם  מוכרת  תעודה  הלימודים:  הקניית 
המאפשר רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

בסיום הלימודים: ניתן לעבוד במגוון תחומים בהם: טיפול 
של  בהתמודדות  סיוע  במצוקה,  ונערות  ילדות  של  בבעיות 
הפעילים  מגוונים  חסד  בארגוני  עבודה  ומשפחותיהם,  חולים 
במגזר החרדי. קיים ביקוש גדול לעובדות סוציאליות חרדיות 

בכל הערים החרדיות בארץ.
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אסון בנגב: הרוג ופצוע 
בהתרסקות מסוק

זהר ז"ל

אלי מזרחי

נוסף  וקצין  נהרג  במילואים  צה"ל  קצין 
נפצע באורח קשה בלילה שבין שני לשלישי 
בהתרסקות מסוק בדרום הארץ. הקצין שנפצע 
החולים,  בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  פונה 
"צה"ל  משפחותיהם.  לבני  נמסרה  והודעה 
שנהרג  הקצין  של  המשפחה  בצער  משתתף 
נמסר  ואת משפחת הפצוע",  וימשיך ללוותה 

מדובר צה"ל. 
דודי  במילואים  רב-סרן  הטייס  הוא  ההרוג 
)דוד( זהר ז"ל, איש צוות אוויר, בן 43 מחיפה. 
זהר נחשב לטייס ותיק וביצע שירות מילואים 
האוויר  חיל  בבסיס  הקסם"  "מגע  בטייסת 
וארבעה  אישה  אחריו  הותיר  הוא  ברמון. 

ילדים. 
מפקד חיל האוויר, אלוף אמיר אשל, הנחה 
על הקמת צוות מומחים בראשות קצין בדרגת 
עוד  המקרה.  נסיבות  לבדיקת  אלוף-משנה 
מערך  קרקוע  על  האוויר  חיל  מפקד  הנחה 
לפי תחקיר  לסיום התחקיר.  עד  מסוקי הקרב 

אימון  בטיסת  היה  המסוק  כי  עלה,  ראשוני 
באזור הדרום וכאשר שב חזרה לבסיס, דיווח 
למסלול  סמוך  והתרסק  טכנית  תקלה  על 

הנחיתה. 
הייתה  זה,  בסיפור  המכוערת  האנקדוטה 
שמועות  להכחיש  נאלץ  צה"ל  דובר  כאשר 
שמות  ובהם  החברתיות  ברשתות  שפורסמו 
בין  המסוק.  בהתרסקות  כביכול  הרוגים 
השמות שהופצו היה שמו של הרמטכ"ל גדי 
לאחת  בצה"ל.  נוספים  בכירים  וכן  אייזנקוט 
ההודעות צורפו אף קורות חייו של הרמטכ"ל, 

מה שהשווה נופך אמין להודעה המחרידה. 
כי  סיפר  בניהו  אבי  לשעבר  צה"ל  דובר 
במהלך הלילה קיבל שיחות מגורמים שקיבלו 
את השמועה וביקשו לדעת אם הדבר נכון. "זה 
חוליגנים שהפיצו את השמועה הזאת", אמר 
בניהו. "עכשיו זה עוד נסבל, מה יהיה במצב 
חייב  צה"ל  כאלו.  הודעות  כשיופצו  מלחמה 
אף  צה"ל  דובר  הלילה  במהלך  בזה".  לטפל 
מסר כי "כל שמועה בדבר מותם או פציעתם 
של מפקדים נוספים באירוע היא אינה נכונה".

אחר  וקצין  נהרג  צה"ל  קצין 
מסוק  בהתרסקות  קשה  נפצע 
אפאצ'י בבסיס חיל האוויר בנגב 
 מצה"ל נמסר כי מערך מסוקי 
להודעה  עד  הושבת  האפאצ'י 
חדשה  וגם: השמועה הזדונית 

שהופצה על הרמטכ"ל

נתיב שלילי: תקלה חמורה 
במכשירים 'כשרים'

בדיקה מגלה: באמצעות 
ניתן  פשוטה  טכניקה 
סלולר  במכשירי  לגלוש 
של חברת נתיב - במגוון 

אתרים שאינם כשרים

אוריאל צייטלין וישראל בר

תקשורת  "פתרונות   – נתיב  בחברת 
הרבה  קדימה  אחד  צעד  התקדמו  מתקדמים", 
ככשרה  שמצטיירת  מחברה  למצופה  מעבר 
לחלוטין. תחקיר 'קו עיתונות' חושף בעייתיות 
לידי  להגיע  שאמורים  במכשירים  ממש  של 

אברכים, מחנכים ולעיתים גם נערים. 
ראשיתו של הסיפור לפני תקופה, אז הגיעה 
פניה ל'קו עיתונות' מאחד מצרכני חברת נתיב, 
הוא מחזיק, כאשר  אותו  אודות כשל במכשיר 
העניין  את  לסדר  שעשה  ניסיונות  לטענתו 

בצורה שקטה ויעילה – לא צלחו. 
או  פעמית  חד  בתקלה  מדובר  האם  בדקנו 
נוכל  פשוטה  שבטכניקה  לנו  והסתבר  מגמה, 
במיוחד,  בעייתיים  לאתרים  להיכנס מהמכשיר 
מקומות בילוי מפוקפקים, ואפילו רח"ל יצירת 
בתפריט  עוד  רבים.  שהפילה  כת  עם  קשר 
פסולים,  צפייה  חומרי  עם  אתרים  האפשרי: 

אתרים נוצריים ואף גרוע מזה.  

מבית  הזמן'  'כל  באתר  הפרצה  פרסום  לפני 
'קו עיתונות', ניסינו בדרכים שונות ליצור קשר 
עם חברת נתיב, אך לא עלתה בידינו. רק למחרת 
גורם  עם  קשר  ליצור  הצלחנו  הכתבה,  פרסום 
בכיר בחברה, ולטענתו "גם חברות טכנולוגיות 
גדולות יש להן פרצות, מתקנים וסוגרים אותן. 
זה קורה, זה היה רק אצל לקוחות בודדים, זה 
עשרות  לנתיב  משפטי.  במבחן  ויעמוד  שקר 
אלפי לקוחות מרוצים. נתיב הוכיחה את עצמה 
הכי  עם הטכנולוגיה  כחברה  כ-15 שנה חברה 
יטופלו  הן  תקלות  ויש  במידה  בשוק.  חזקה 

באופן מידי".
הוחלט  התחקיר  כל  שלאורך  לציין  חשוב 
השיטה  את  הקוראים  לידיעת  להביא  שלא 
הקלילה בה ניתן להיכנס לאותם האתרים, וזאת 
בידם  המחזיקים  את  להכשיל  שלא  מנת  על 
בטכניקה  מדובר  כי  יובהר  ועדיין,  זה.  מכשיר 
והיא  מיוחדים,  באמצעים  צורך  ללא  פשוטה, 

נבדקה בכמה מכשירים שונים. 

צילום מסך מתוך אתר החברה

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'
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האם אלאור אזריה אכן אשם? 

סיפורו של אלאור אזריה אינו רק הסיפור 
זה הסיפור של   - האישי שלו ושל משפחתו 
בחג  הדממה  את  פילחה  אחת  ירייה  כולנו. 
הפורים לפני כשנה וחצי וחיסלה את המחבל, 

ומאז גרמה לטלטלה למדינה שלמה.
בעוול  נוסף  פרק  של  לסופו  כעת  הגענו 
לבלות  שבמקום  המצטיין,  ללוחם  שנעשה 
ולהגן  חבריו  עם  הצבאי  שירותו  המשך  את 
על עם ישראל בחברון, נאלץ לבלות בבסיס 

סגור לבדו מלא במחשבות על מה שקרה. 
היה  המחבל  שאם  כך  על  דובר  רבות 
- אלאור  דוקר מישהו  או  נפץ  מפעיל מטען 
היה נשפט, לו הוא היה נמנע מלעשות את מה 

שהוא אכן עשה בפועל.
בין  הדרך.  אורך  לכל  אלאור  את  ליוויתי 
כמה  ושמעתי  הדין  בבית  ישבתי  השאר, 
פעמים את צמד המילים "קדושת החיים" – 

"אלאור אזריה פגע בקדושת החיים".
חיים  קדושת  כזה  דבר  אין  ברור:  שיהיה 
קדוש  דבר  שום  במחבל  אין   - מחבלים  של 
שכל  אמרתי  תמיד  מחוסל!  שהוא  וטוב 
בראש.  כדור  עם  אירוע  לסיים  צריך  מחבל 
ולא  חיים  חפצת  במדינה  לנהוג  יש  כך 
לראות במקום זאת לוחם צה"ל מושפל ונתון 

למשפט ביזיוני.
יחד עם זאת, על מנת לסיים סוף סוף את 
למשפחתו  ייעצתי  הזו,  האומללה  הסאגה 

של אלאור ולפרקליטיו שלא לגשת לערעור 
לקוות  נותר  כעת  עשו.  אכן  הם  וכך  נוסף 

שהרמטכ"ל ימתיק את עונשו.
את  להפיק  מחובתנו  לכך,  מעבר 
של  מהבטחות  שבענו   - להמשך  הלקחים 
כנסת.  חברי  ושל  שרים  של  המדיני,  הדרג 
כמחוקקים היה לנו מספיק זמן בין ההחלטה 
בערכאה  ההחלטה  לבין  הראשונה  בערכאה 
אני  הפרשה.  של  לסיומה  להביא  השנייה 
אישית חיכיתי עד להכרעה בערעור וכעת יש 

לפעול במישור החקיקתי.
בהצעת  לתמוך  הכנסת  לחברי  קורא  אני 
החוק שלי שתגרע אחריות פלילית מפעולה 
כדי  וזאת  טרור,  אירוע  בעת  חיים  להצלת 
לעצור את 'אפקט אזריה', אשר מביא לרתיעה 
של גורמי הביטחון מלפעול בשטח ומלגדוע 
באמצעות  באיבו  בעודו  טרור  אירוע  את 

חיסולו של המחבל.
כולי תקווה שיהיה בכך כדי לסייע למניעת 
צה"ל  לוחם  שבו  מקרה,  של  הישנותו 
חבריו  על  להגנה  פועל  שהוא  לאחר  נכלא 
כלל  ועל  השורה  מן  אזרחים  על  הלוחמים, 

עם ישראל.
ברור:  בקול  לומר  יש  התחתונה  בשורה 
אסור  חנינה.  לקבל  צריך  אזריה  אלאור 

שיישב ולו דקה אחת בכלא!

שחור  דגל  הניף   הצבאי  הדין  בית 
מעבר  הישראלית.  החברה  של  פניה  מול 
להרשעה של החייל אלאור אזריה, הכרעת 
מחדש  ומגדירה  לכת  מרחיקת  היא  הדין 
מהו טוהר הנשק, מהו צבא מוסרי וכיצד 
החיילים והמפקדים בו אמורים להתנהג. 

הזה.  במשפט  צורך  היה  כך  לשם  רק 
בכפר  הטבח  לאחר  הונף  הדגל  בשעתו 
הונף  הדגל  השבוע   .1956 בשנת  קאסם 

שוב.
פרץ התגובות שבא אחרי הכרעת הדין 
הזו  שהארץ  הקשים  מהמחזות  אחד  היה 
במרכז  התאספו  מאות  רק  נכון,  ראתה. 
הגיבו  אלפים  על  אלפים  אבל  אביב,  תל 
השתוללה  ושם  החברתיות  ברשתות 
שנאה גדולה כלפי בית הדין הצבאי, כלפי 
הרמטכ"ל, כלפי מוסדות שלטוניים ואנשי 

ציבור.
יש לברך על החלטת בית הדין הצבאי. 
רק  אינה  זו  החלטה  וברורה.  חדה  היא 
אזריה,  אלאור  של  הפרטי  למקרה  נוגעת 
אלא שולחת מסר ברור לכל חיילי ומפקדי 
שלו,  היסוד  ערכי  כי  ומבטיחה  צה״ל 
בראשם טוהר הנשק, ימשיכו ללוות אותנו 
צה״ל  של  מבחינתו  באפילה.  לפיד  כמו 
צה״ל  וסופית.  פסקנית  אמירה  נאמרה 

ימשיך בדרכו המוסרית.

מה  כל  עשו  החייל  של  פרקליטיו 

המשפט  את  להפוך  כדי  שיכולתם 

עצמו.  בחייל  כל  קודם  ופגעו  לפוליטי 

להגיע  וענייני  שקט  בניהול  היה  אפשר 

מה  אזריה,  אלאור  עם  ולפשרה  להבנות 

שכמובן לא קרה. צירופו של יורם שפטל 

לדלקה  בנזין  להוספת  משול  לתביעה 

במקום להסתייע במכבי אש.

פרשת אזריה שיקפה שנאה גדולה של 

שחושב  למי  הישראלי  בציבור  חלקים 

באמצעות  הגשתי  בעבר  מהם.  אחרת 

על  ישראל  תלונה במשטרת  קצין הכנסת 

איומים שהגיעו אליי: "על התגובה שלך 

לך  מאחל  אני  אזריה,  אלאור  במשפט 

שהילדים שלך יירצחו על ידי מחבלים". 

הישראלית  החברה  כי  לדעת  צריך 

עברה מבחן גדול. אני שב ומשבח את בית 

הדין הצבאי על הכרעת הדין שהניפה דגל 

שחור, דגל של אזהרה בפניה של מדינת 

ישראל, של צה"ל ושל חייליו.

בעד: דגל אזהרה
ח"כ נחמן שי
המחנה הציוני

נגד: מחבל צריך למות
ח"כ אורן חזן

יההליכוד
פד

קי
 וי

ם:
מי

לו
צי

חשובה! הוִדעה

הבעֹל"ט החגים ֹלֱקראת
עמותות מוסִדות, מנהֹלי

המעונינים וארגונים
במרוכז ֹלרכוש

ֱקניה תווי
במיוחִד מוזֹלים
מזון ֹלרשתות

ֹלפנות: ניתן

053-2842575|054-8461070

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעונות אמונה ברמת גן 
ובגבעת שמואל

 דרושות: 

מטפלות
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה 

ואוהבת לילדים. אפשרויות להשתלמות 
ולקידום מקצועי.

052-4239577 
 nogaa@emunah.co.il



מרכז התת”ים

בסניף בני ברק זמני פתיחה: א-ה 10.00-22.00 רצוף | מר”ח ניסן 10.00-23.00 | יום שישי וערב חג 9.30-14.30
מוצ”ש שבת הגדול משעה אחר צאת השבת ועד חצות

בני ברק, ר’ עקיבא 80 פינת ירושלים  03-5523340

המכירה תתקיים מכ”ב אדר ועד ערב חג הפסח בכל סניפי רשת מרכז התת”ים
הצלחנו בס”ד לארגן מכירה מסובסדת לבחורי ישיבות ולאברכי הכוללים

2 ב-120 שח קולקציה 
קודמת

מכנסים

25 שח 70 שח  עניבות 
מבחר ענק 

2 ב-200 שח חולצות מקס לורן 260 שח
ללא גיהוץ החדש 

2 ב-140 שח  חולצות מקס לורן 180 שח
כחול

2 ב-120 שח חולצות מקס לורן 150 שח
אפור

חולצות מקס לורן
אל קמט

2 ב-160 שח  200 שח

חליפה יוקרתית קלאסי 499 שח 280 שח

350 שח חליפה יוקרתית פרימיום 599 שח

499 שח חליפת חתנים marshel 799 שח

80 שח מכנס קלאסי 130 שח

90 שחמכנס פרימיום  150 שח

vitalio 220 שחנעלי עור  399 שח

 חגורות עור
מבחר ענק

35 שח 70 שח

2 ב-15 שחגרביים 100% כותנה  2 ב-30 שח

בס”ד

אלעד
רח‘ חוני המעגל 26 

03-7160640

נתיבות
רח’ ירושלים 15

08-9248023

ירושלים
מלכי ישראל 41 קומה א’

02-6501071

המכירה תתקיים מעתה ועד ר”ח אלול בכל סניפי רשת מרכז התתי”ם

לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט
הת”ת המרכזי

180 שח

זמני פתיחה: א-ה 10:00-22:00 רצוף | יום שישי 14:30 - 9:30 סניף בני ברק

מידות 38-40

חליפות
פרימיום 
קולקציה
קודמת

3 ב- 150 שח 2 ב- 120 שח

2 ב- 
500 שח

800 שח
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חשוב לי שהציבור החרדי, שאני 
לו רוחש כבוד עמוק, לא יקופח

לראשונה - נתניהו בביתר עילית: במעמד מרשים 
סגן שר  הפנים,  בהשתתפות ראש הממשלה, שר 
כנסת  חברי  שרים,  הכספים,  ועדת  יו"ר  החינוך, 
ואישי ציבור רבים - נערך מעמד הנחת אבן הפינה 
  ג'  הגבעה השלישית של ביתר עילית  לגבעה 
  יח"ד חדשות  ייבנו למעלה מ-1,100  בשכונה 
באחווה,  יחד  פועלים  "אנחנו  בנאומו:  רה"מ 
בכבוד הדדי, בשותפות אמתית. לא בהתנגחויות, 
ולא בפוגענות"  רובינשטיין: "העיר היום היא 
שיהיה  רוצה  אני  תושבים,  'בן'  52,000  כמניין 

כמניין 'בת'  402,000 תושבים"

נתניהו בביתר עילית: 

"
"

אלי כהן

עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית: בטקס רב רושם – לראשונה בביתר 
העיר,  אל  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  הגיע   - עילית 
הגבעה   - ג'  לגבעה  הפינה  אבן  הנחת  בטקס  והשתתף 
חדשות  דירות  כ-1,100  ייבנו  עליה  והחדשה,  השלישית 

לציבור החרדי.
בעיר  נתניהו  הממשלה  ראש  של  הראשון  ביקורו  זהו 
השתתפו  רה"מ  ומלבד  יהודה,  בהרי  והחסידות  התורה 
ונשאו דברים רבני העיר שליט"א, שר הפנים הרב אריה 
דרעי, סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, יו"ר ועדת הכספים 
הרב משה גפני, ראשי הקהל, מנהלי מוסדות, ואישי ציבור 

רבים נוספים.
המרא דאתרא הגאון רבי יעקב תופיק אביעזרי פתח את 
בביאור  מרחיב  כשהוא  המשתתפים,  את  בירך  האירוע, 
שלום  משמיע  מבשר  רגלי  ההרים  על  נאוו  "מה  הפסוק 
מבשר טוב משמיע ישועה", והקשר שלו לאירוע בו אנו 

חונכים גבעה חדשה לעיר.

שוויון ושותפות אמיתית
ראש הממשלה נתניהו חלק בנאומו שבחים לראש העיר 
רובינשטיין על "עשייתו ופעלתנותו הרבה", אבל גם סיפר 
על חיבתו לשם ההיסטורי של העיר ביתר: "ישנם מקומות 
שיש לי קשר נפשי אליהם – קודם כל בגלל ְשַמם. כשאני 

שומע את השם 'ביתר', איני יכול  להישאר אדיש". 
ממשלה  "אין  נתניהו,  אמר  ביו"ש  לבנייה  בנוגע 
שעושה יותר למען ההתיישבות בארץ ישראל מהממשלה 
כאן  ולקצר  עכשיו  כאן  לבנות  הולכים  אנחנו  בראשותי. 
עשרים  עד  שעה  רבע  בערך  יוריד  החדש  הכביש  כביש, 

דקות בהגעה".
עם  הקשר  על  לדבר  ההזדמנות  את  ניצל  גם  נתניהו 
 - מיוחד  באופן  הזה  ביום  מדגיש  "אני  החרדי:  הציבור 

עמוק,  כבוד  לו  רוחש  שאני  החרדי,  שהציבור  לי  חשוב 
לא יקופח. כולנו אחים, וכולנו שווים. אנחנו פועלים יחד 
באחווה, בכבוד הדדי, בשותפות אמתית. לא בהתנגחויות, 
הוא חלק  הציבור החרדי  דרכי.  איננה  זו  בפוגענות.  ולא 
מהמדינה וחלק מהעם, והוא צריך לקבל את מה שמגיע לו 

באופן הגון ושוויוני.

ממניין "בן" למניין "בת"
לכל  בדבריו  הודה  רובינשטיין  מאיר  העיר  ראש 
השותפים בהישגים הכבירים של העיר - לראש הממשלה, 
לסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, לשר הפנים והפריפריה 
גפני:  הרב משה  הכספים  ועדת  וליו"ר  דרעי,  אריה  הרב 
"הרב מאיר פרוש הוא מורי ורבי בעשייה, הוא נושם את 
העיר 24 שעות ביממה; שר הפנים הרב אריה דרעי הוא 
ידיד העיר, מסור בכל ליבו לשכבות החלשות, ומה שהוא 
עשה בשנה אחת – לא עשו שרי פנים בארבעים שנה; גם 
בוועדת הכספים אצל הרב גפני יש לנו עזרה גדולה, בכל 
פעם שאני מגיע אליו עם צורך, אני יודע שיש מי שמסייע 

ודואג".
ישראל  עם  ישב  יומיים  "לפני  רה"ע,  אמר  בנאומו 
וראה את  לנו, הביטה  "זכור ה' מה היה  ובכה  על הארץ 
והיום  לנכרים",  בתינו  לזרים  נהפכה  נחלתינו  חרפתינו, 
מגילת  של  האחרונים  הפסוקים  את  חוגגים  בס"ד  אנו 
זו  ימינו כקדם",  ונשובה חדש  איכה, " השיבנו ה' אליך 
השמחה והחגיגה של היום הזה והמעמד הזה, מהקינה של 

"בתינו לנכרים" לנבואה של "חדש ימינו כקדם".
מועצג"ת  חבר  שליט"א  מצאנז  האדמו"ר  מרן  "כ"ק 
שאל אותי כמה תושבים יש פה בעיר, עניתי לו 52 אלף 
"בת"  כמניין  שנהיה  ברכה  מבקשים  ואנו  "בן",  כמניין 
בבקשה  דבריו  את  וסיכם  רובינשטיין,  סיפר   ,"402,000
וכן  החדש,  התעשייה  אזור  בניית  "זירוז  על  להורות 
תכנון וקידום גבעות העיר החדשות ב'3 ו-ב'4, בהן יוכלו 

להיבנות עוד אלפי יחידות דיור".

"רשויות לא רוצות חרדים"
אמר  דרעי  אריה  הרב  ופריפריה  גליל  נגב  הפנים,  שר 
בנושא  הרבה  הכי  עושה  הזו  "הממשלה  כי  בנאומו, 
מצוקת הדיור, אבל המצוקה של הציבור החרדי - הרבה 
בגלל  בעיקר  מאוד,  קשה  המצוקה  בעייתית.  יותר  עוד 
סירוב רבים מראשי הערים - לבנות ולפתח שכונות למגזר 
מקלט.  למבקשי  הפכו  שלנו  הצעירים  הזוגות  החרדי. 
ללא  כמעט  לצערי  ורשות,  רשות  כל  עם  נאבקים  אנחנו 
השחור  מהגוש  מובן  בלתי  ופחד  סטיגמות  יש  הצלחה. 

הזה ומההשתלטות".
יחידות   9,000 לעוד  תכנון  יש  "בביתר  הוסיף,  דרעי 
דיור, אנחנו מניחים את אבן הפינה, אבל הבשורה הגדולה 
המתכננים  לגופים  להורות  היא,  לביתר  לתת  שאפשר 

לקדם 9,000 יח"ד בביתר"
לראש  בנאומו  פנה  פרוש  מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן 
הממשלה, "אנו מבקשים היום, אנא שלא תהיה הגבלות 
מעליהם.  בתים  ובבניית  הקרקעות  וברכישת  בעליה 
יחידות  לאלפי  הטבעי  הריבוי  עקב  זקוק  החרדי  הציבור 
דיור. התכנסנו כאן היום, לא סתם כדי להכריז, אלא כדי 

להחליט, להמשיך להאמין ולבנות עוד ועוד".

"חיבור טוב בקואליציה"
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני אמר בנאומו, "כבוד 
גדול שאתה פה. עברנו שנתיים וחצי של חיבור טוב מאוד 
חלק  אופוזיציה.  איש  אני  שמטבעי  למרות  בקואליציה, 
גדול מזה שאנחנו יכולים להגיד לעולם כולנו - הנה העם 
היהודי חי וממשיך את מורשתו ולומד תורה - יש לך חלק 
גדול בעניין הזה ואנחנו מודים לך על כך. "אמרת שהכל 
לא  זה  אבל,  שזו המגמה שלך.  נכון  וזה  בשוויון,  נעשה 

קורה בכל בארץ".

צילום: ישראל ברדוגו
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בנושא ביתר אמר גפני, "כיו"ר וועדת הכספים, מאיר 
מייעץ  אני  שאיתו  היחיד  העיר  ראש  הוא  רובינשטיין 
כדאי  איך  מוניציפאליים,  תקציבים  על  הצבעה  כל  לפני 

להצביע בנושא הזה".
בנושא החקירות נגד נתניהו אמר גפני, "כל כך בולט 
כי  בבחירות,  שלא  לאדמה,  מתחת  אותך  שמחפשים 

בבחירות הם לא יצליחו, אנחנו נצביע עבורך".
מיוחד  שי  לרה"מ  העיר  ראש  העניק  הנאומים,  בתום 
חתמו  לאחריו  מיוחדת,  בהקדשה  כסף  מצופה  שופר   –
והניחו  היסוד המפוארת שהוכנה,  המכובדים על מגילת 

את אבן הפינה לשכונה החדשה, שיותר מ-200 יח"ד כבר 
שווקו בה והבנייה עומדת להתחיל. מאות דירות נוספות 
כבר אושרו, והשיווק צפוי להתחיל בימים הקרובים ממש.

1,100 יח"ד חדשות
הגבעה החדשה גבעה ג' - מצטרפת לשתי אחיותיה - 
גבעה א' וגבעה ב', המאכלסות כיום קרוב ל-8,000 יח"ד. 
עבודות התשתית בגבעה החדשה נמצאות בשלב מתקדם, 
של  הבנייה  עבודות  יחלו  הקרובים  בימים  כבר  וכאמור 
למעלה  הגבעה  תכיל  ס"ה  הראשונות.  הדירות  מאות 
והיצע  הבנייה  רצף  את  שמשמר  דבר  יח"ד,  מ-1,100 

הדירות החדשות בעיר.
בזמן  שהייתה  העמוקה  ההקפאה  למרות  כי  יצוין, 
אם  הבנייה,  רצף  העת  כל  נמשך  בביתר  אובמה,  ממשל 
למגורים  הגואה  לביקוש  יחסית  נמוכים  במספרים  כי 
כבירה  לחצים  למערכת  הודות  ניתנו  האישורים  בעיר. 
 - החרדי  הציבור  נציגי  באמצעות  העיר  ראש  שהפעיל 
ושר הפנים הרב אריה  סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש 
דרעי, שהצליחו להביא לעיר פעם אחר פעם מנות נאות 
של שיווקים, כאשר הפעם האחרונה הייתה עם 755 יח"ד 

חדשות.
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הלהיט החדש: הדרן וייז
הסמארטפונים הכשרים של 'הדרן' חברו לבשורת 'וויז' 

וקיבעו את מעמדה בהובלת השוק
הילה פלאח

'הדרן'  חברת  שמחוללת  התמורות  את 
החרדי,  במגזר  המסוננת  הטכנולוגיה  בשוק 
שמתרחב  הלקוחות  מעגל  מרגישים.  כולנו 
רק  אליו  צירף  האחרונה,  בתקופה  ועוד  עוד 
לאחרונה עוד אלפי מנויים שנהנים מ"מכשיר 
וויז", מוצר שהושק לאחרונה ומכה גלים בכל 

ריכוזי היהדות החרדית. 
נסיעות.  שירותי  מספקת  לא  "הדרן"  לא, 
שוק  את  ולהוביל  להמשיך  נשארת  היא 
מהודרת,  בכשרות  המסוננת,  הטכנולוגיה 
אז  ביותר.  הנוחים  ובמחירים  במקצועיות 
מה כן? שוב צעד קדימה לפני כולם, הציבה 
טכנולוגית  קידמה  של  חדש  רף  "הדרן" 
חווית   - וייז"  "מכשיר  מושלמת.  בהתאמה 
אפליקצית  דרך  לדרכים,  מושלמת  ניווט 
בטאבלט  או  גלקסי  במכשיר  הנמכר  "וייז", 
של  ביותר  המהודרת  בכשרות  סמסונג  מבית 

ועדת הרבנים שע"י "בית דין צדק בני ברק".
במכשירים  מדובר  כי  מזכירים  בהדרן 
הטכנולוגיה  פסגת  ביותר,  איכותיים 
הסלולרית "סמסונג", המיועדים למשתמשים 
לצרכי פרנסה במסלול הבטוח והשמור ביותר 

לענייני  הרבנים  ועדת  של  הישיר  בפיקוחה 
לצד  ברק.  בני  בד"צ  בהכוונת  תקשורת 
הכשרות המהודרת והבטוחה נהנים הרוכשים 
בשוק,  המקצועיות  פסגת  שהוא  ממכשיר 

חדשני ואמין.
בשנה  "רק  כי  בחברה  מציינים  עוד 
 1452 במכשירים  עודכנו  בלבד  האחרונה 
בקידמה,  לעמוד  בכדי  עדכוני מערכת שונים 
שהטכנולוגיה שלא עוצרת לרגע, מספקת לנו. 
2,178 אפליקציות לחנות  כמו"כ הוספנו עוד 
הכרחיים  לצרכים  מענה  לתת  בכדי  הכשרה, 
המעוניינים  ה',  יראי  הלקוחות  קהל  עבור 

להישאר שמורים לכל אורך הדרך".
את  לקוחותינו  לקהל  לספק  "שמחים 
ביותר  והמקצועיים  המתקדמים  המכשירים 
במחירים  מאידך,  ביותר  והשמורים  מחד, 
הסיסמה  כי  מתברר  בשוק.  ביותר  הטובים 
'פשוט עובד. הדרן' - פשוט עובדת, אומרים 
בחברה בסיפוק ומדגישים כי מוקד המכירות 
וקוראים  הציבור  לשירות  הכן  עומד   *3230
לנצרכים לפרנסתם להצטרף לאלפי הלקוחות 
ביותר  הטוב  מהמוצר  וליהנות  המרוצים, 

במחיר המשתלם ביותר". 

הילה פלאח

שחוו  ממשפחות  ונערים  ילדים  מאות 
אסונות ישתתפו בשבוע הקרוב במחנה נופש 
זק"א  ארגון  מארגן  אותו  חוויתי  שיקומי 
אדום  בהרי  יתקיים  הנופש  מחנה  ישראל. 
וייטלו בו חלק ילדים ממשפחות נפגעי טרור 

תאונות דרכים ואסונות. 
נופש,  מקיים במשך השנה מחנות  הארגון 
טרור  נפגעי  לילדים  הולדת  וימי  כיף  ימי 
כן  כמו  משפחותיהם,  ובני  דרכים  ותאונות 

מצמיד לילדים חונכים במשך כל השנה.
השבוע  שיתקיים  השיקומי  הנופש  במחנה 

ואתגרים  חוויות  למגוון  המשתתפים  יזכו 
ובהם סנפלינג, ביקור במצפה רמון, שיט בים 
סוף, ביקור בפארק אתגרים ובפארק יוטבתה, 
אטרקציות  ומגוון  ימי  ספורט  ג'יפים,  טיולי 

ותוכניות אומנותיות נוספות. 
אומר  שבקס  חזי  ישראל  זק"א  מנכ"ל 
טראגיים  אסונות  שחוו  משפחות  "בני  כי 
דרכים  תאונות  או  קשים  טרור  אירועי  כמו 
ואת  המראות  את  שוכחים  לא  טראגיות, 
התחושות לאורך כל ימיהם, ולכן אנו רואים 
חשיבות רבה להמתיק את יומם ולאפשר להם 
חוויות שישכיחו מהם, ולו במעט את הימים 

הקשים".

הילה פלאח

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב 
ב"ב ערך סיור מקיף במעבדות שבהם מוקדי 
'בוני  ארגון  של  ההלכתי  והפיקוח  ההשגחה 
שטרן  הגרש"א  ביקר  הסיור  במהלך  עולם'. 
ועמד  שבראשל"צ  אסותא  הרפואי  במרכז 
שננקטים  השונים  הפעולה  דרכי  על  מקרוב 
על ידי צוות המשגיחות שהוכשרו ע"י גדולי 
ומאורי הדור זצוק"ל. הוא בחן את ההקפדה 
המפוקחות  לפעולות  הקשור  בכל  המוחלטת 
והמחלקה שבראשותה של  בתוככי המעבדה 

דר' אריק כהנא.
מנהל  כהנא  אריק  ד"ר  ערכו  הסיור  את 
פאשה  וד"ר  ראשל"צ  באסותא  המחלקה 
הרב  בפני  שהציג  המעבדה,  מנהל  איזיקסון 
בין  שטרן את שיתוף הפעולה העמוק הקיים 

ארגון 'בוני עולם' לבין המרכז הרפואי.
בסיום הביקור במקום ציין הגרש"א שטרן 
והמקצועיות שבמעבדה  הגבוהה  "את הרמה 
וראיית  הנתונים  קבלת  לאחר  כי  והוסיף 
בהחלט  כי  לקבוע  ניתן  בשטח  העובדות 
ההשגחות הניתנים ע"י בוני עולם הם שלמות 
ולא נמצא בהם ולו סדק קטן למכשול בס"ד, 
וחלקה  רצופה  יסודית  בצורה  נעשה  והדבר 
דבר  סופו.  ועד  למתחילתו  השלבים  בכל 
המעיד על רמת העשייה בארגון באין פשרות 
והעמידה על כל דקדוקי ההלכה והקדושה". 

מהנהלת  לבנון  אליקים  לרב  הודה  כן  כמו 
שלמה  הרב  את  ובירך  הסיור  על  הארגון 
בוכנר יו"ר ומייסד הארגון והרב ברוך הלפרין 
העוסקים  וכל  בארה"ב  הארגון  מהנהלת 

במלאכה לברכת שמיים בכל מעשיהם. 

הגרש"א שטרן: "בוני עולם לא 
מתפשר על דקדוקי ההלכה והקדושה"

רב מערב ב"ב סייר במעבדות המשוכללות 
של אסותא בראשל"צ, המפוקחות על ידי 

'בוני עולם' בראשות הרב שלמה בוכנר

זק"א יקיים מחנה 
נופש לילדים

ְלַבְבֶכם  ַעל  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶאת  ְוַׂשְמֶּתם 
ְלאוֹת  אָֹתם  ּוְקַׁשְרֶּתם  ַנְפְׁשֶכם  ְוַעל 
ֵעיֵניֶכם  ֵּבין  ְלטוָֹטפֹת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל 
)דברים יא, יח(. הזוהר מכנה את התפילין 
ו ע"א(  'תגא דמלכא'. הגמרא אומרת )ברכות 
שהקב"ה כביכול מניח תפילין, ומה כתוב בהן? 
ּוִמי ְכַעְּמָך ְּכִיְׂשָרֵאל ּגוֹי ֶאָחד ָּבָאֶרץ )שמואל ב ז, 
כג(, ומה כתוב בתפילין שלנו? ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' 
הקב"ה,  אמר  ד(.  ו,  )דברים  אחד  ה'  אלוקינו 
אתכם  מייחד  ואני  למטה  אותי  מייחדים  אתם 

מלמעלה )ברכות שם וחגיגה ג ע"א(.
התפילין הם הקשר שהיהודי קושר את עצמו 
תפילין"  "להשים  נאמר  לא  ולכן  הקב"ה,  עם 
ְוָהיּו ְלטוָֹטפֹת ֵּבין  ָיֶדָך  אלא ּוְקַׁשְרָּתם ְלאוֹת ַעל 
את  לקשור  מצוה  יש  ח(,  ו,  )דברים  ֵעיֵניֶכם 
התפילין על הזרוע כנגד הלב ועל הראש כנגד 
עולם,  ולהתחבר לבורא  ובכך להתקשר  המח, 
קושר  התפילין  מצוות  של  הזה  הנפלא  הקשר 
את היהודי לבוראו ומושך על עצמו אור נפלא 

וקדושה גדולה. 
מברדיצ'וב,  יצחק  לוי  רבי  על  מספרים 
סנגורם של ישראל, שלאחר תשעה ימים שלא 
וחג  הסוכות  חג  בשל  בחו"ל  תפילין  הניח 
שמיני עצרת, קם ממיטתו מבעוד לילה והמתין 
בצפייה גדולה שיגיע זמן הנחת תפילין, ומרוב 
שהניחם  שכח  התפילין  את  להניח  תשוקתו 
שבר  מהמהירות  וכתוצאה  הוויטרינה,  בתוך 
זאת  היא  פי שהתורה  על  ואף  הוויטרינה.  את 
ימי  בתשעת  תפילין  להניח  שאסור  שאמרה 
החג, מכל מקום בפועל לא הייתה לו המצווה 

היקרה הזאת, ולכן השתוקק כל כך לקיימה.
כמה  דמלכא".  "תגא  הם  התפילין  כאמור 
תפילין,  שמניח  בשעה  לשמוח  צריך  האדם 
ולא  במהירות,  מברכים  שלצערנו  אנשים  יש 
יודעים את מעלתה היקרה של מצוות תפילין. 

שדיבר  עליו  העלילו  מווילנא,  הגאון  בזמן 
כנגד  ומרד  הסתה  דברי  בשבת  בדרשתו 
המשפט  בית  אישור  נתינת  עם  מיד  המלכות, 
של  מדרשו  לבית  וקצינים  שוטרים  הגיעו 
בישראל  חלילה  נקמה  לעשות  כדי  הגר"א 

ולגרור אותו בבושה מבית המדרש. 
זמן הגר"א היה עטור בטלית  בדיוק באותו 
הקדושה,  התורה  בדברי  ושקד  ותפילין 
וראוהו  הגר"א  את  לקחת  נכנסו  כשהשוטרים 
והחלו  בליבם,  ופחד  מורא  נפל  התפילין  עם 
לדבר עמו בדרך ארץ בנימוס ובכבוד, והודיעו 

לו שראש העיר ביקשו למשפט. 
הכרכרה,  על  ועלה  לבקשתם  נענה  הגר"א 
ותלמידיו הלכו אחריו בציפייה לראות מה יקרה 
לאולם  בראשו  התפילין  עם  כשנכנס  לרבם, 
הדיונים פני שופט בית הדין השתנו, ופנה אל 
הגר"א בצורה יפה ומכובדת: "יש לנו ידיעות 
המלוכה  נגד  ומרד  הסתה  דברי  דיבר  שכבודו 
בדרשתו בשבת, האם הדברים נכונים?" הגר"א 
לא היסס וענה לשופט: אני אחזור בשבילך על 
כל מילה ומילה שאמרתי בדרשה בשבת, ואתה 
תחליט. וכך הגר"א חזר על כל דרשתו, ונמצאו 
דבריו אמת. לאחר הדיון שוחרר הגר"א בכבוד 

גדול. 
מה  שזה  יתכן  כיצד  המומים,  היו  תלמידיו 
פסוק  שזה  ואמר  אליהם  פנה  הרב  שקרה, 
ִנְקָרא  ִּכי ֵׁשם ה'  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ָּכל  "ְוָראּו  מפורש, 
ודרשו  י(,  כח,  )דברים  ִמֶּמָּך"  ְוָיְראּו  ָעֶליָך 
אלו  ה'?  שם  מהו  ע"א(,  ו,  )ברכות  רבותינו 
תפילין שבראש. "אני הייתי עם תפילין בראש, 

ולכן הם פחדו ממני", סיים הגר"א.
התלמידים לא הסתפקו בתשובה זו והמשיכו 

שלקחו  יהודים  ראינו  הרי  "רבינו,  לשאול, 
אותם עם תפילין בראשם ובכל זאת הגויים לא 

פחדו מהם, יסביר לנו רבינו פשר הדבר".
חז"ל  נפלאה,  תשובה  הגר"א  להם  ענה 
ולכאורה קשה,  דרשו "אלו תפילין שבראש", 
הראש".  שעל  תפילין  "אלו  להגיד  להם  היה 
הבדל  שיש  בזה  לנו  הורו  ז"ל  חכמינו  אלא 
רק  היינו  הראש,  על  תפילין  שמניח  אחד  בין 
בתוך  אותם  שמניח  אחד  לבין  לראשו,  מעל 
הראש – שהתפילין ממלאות את כל חלל מוחו 
ומחשבתו, וכל זמן שלובשם מכוון לשעבד לה' 
יתברך את הנשמה שהיא במוח ואת הלב שהוא 
כנגד הזרוע, שהם עיקר התאוות והמחשבות.  

התפילין  את  "הנחתי  הגר"א,  אמר  "אני", 
ְוָראּו  הפסוק   דברי  בי  והתקיים  הראש,  בתוך 
ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך. 
אם התפילין הם באמת בתוך הראש של האדם, 
הגויים ירעדו מפניו, אך אם הם רק מעל הראש 

אין לגויים את הפחד והמורא ממנו.



הרוסים  הגלו  זצ"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  את 
כיון  לו  לתת  יכלו  לא  פרך  עבודות  לסיביר, 
שהיה קטן קומה, ולכן נתנו לו לשטוף חדרים. 
ליהודים  נתנו  ולא  אכזר  היה  בסיביר  המשטר 
להיכנס עם חפצי קודש, אך הרב גלינסקי היה 
ומסתנן  מכנסיו  בכיס  התפילין  את  מחביא 

במעבר בלי שיראוהו בשל קטנותו.
רבים  יהודים  השחר,  בעלות  יום  מידי 
הרב  של  חדרו  ליד  התייצבו  לסיביר  שהוגלו 
שמע.  קריאת  וקראו  תפילין  הניחו  גלינסקי, 
לגלות  שנזרק  רוסי  קצין  גם  היה  חדר  באותו 
להניח  לילה  בעוד  קם  הרב  וכשהיה  בסיביר, 
את התפילין היה רואה את אותו קצין רוסי קם, 
מוציא מתיקו את בגדי הקצונה עם כל התארים 
וממלמל  לובשם  עליו,  התפורות  והדרגות 
דום",  לעמוד  "כולם  בלחש,  מילים  מספר 

"להתקדם, לקפוץ.."
לפשר  ושאלו  לקצין  ניגש  גלינסקי  הרב 
בעבר  ואמר,  התרגשות  הקצין  התמלא  הדבר, 
עלי  העלילו  אך  ומכובד,  גדול  גנרל  הייתי 
יודעים  שכולם  וכפי  לסיביר..  ונזרקתי  עלילה 
ועושים  כלל  האדם  את  מחשיבים  לא  בסיביר 
שאתרגל  חושש  ואני  חול,  של  גרגיר  ממנו 
לחיות כאדם מושפל, ולכן הבאתי עמי את בגדי 
הקצונה וכל בוקר אני לובשם וממלמל בלחש 
מילות פקודה כדי שארגיש שאיני מושפל ולא 

אאבד את העליוניות הפנימית שלי.
יהודי  בוקר  כל  ואמר,  גלינסקי  הרב  סיים 
ומניח תפילין, עושה אימונים  מתעטף בטלית 
מלכי  מלך  של  בנו  שהוא  לשכוח  שלא  כדי 
המלכים הקב"ה, לובש מדים, ברוך אתה ה'.. 
להניח  ה'...  אתה  ברוך  בציצית..  להתעטף 
ישראל  שמע  מילים,  כמה  ממלמל  תפילין, 
וזוכר  תפתח,  שפתי  ה'  אחד..  ה'  אלוקינו  ה' 
שהוא בנו של מלך, אתה במפקד המלוכה- אל 
תזלזל בעצמך, אל תשפיל את עצמך- תישאר 

ביהדותך.
כל יהודי מעלתו רמה ונישאה, בנו של מלך, 
ואף שכעת נמצאים אנו בגלות ומושפלים, אם 
נלבש את מדי המלוכה כל בוקר, נתעטף בטלית 
ונניח תפילין, נרגיש שאנו בנים של מלך מלכי 

המלכים, ולעולם לא נשכח זאת.
ישראל  בישועת  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
ֱאֹלקיכם  יֹאַמר  ַעִּמי  ַנֲחמּו  ַנֲחמּו  השלימה, 

)ישעיה מ, א(, בקרוב, אמן.

תגא דמלכא

מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

במחנה ייהנו הילדים מאטרקציות מגוונות בהרי 
אדום  מנכ"ל זק"א ישראל חזי שבקס: "רואים 

חשיבות רבה להמתיק את ימיהם הקשים"
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לאישה

שיער בריא בקיץ הישראלי

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פילה סלומון ביין לבן

קרני השמש נמדדות ביחידה שנקראת ננומטר-1/9 - קרינה אולטרא 
סגולית. בקרינה זו יש שלושה קבוצות: 

קרניים קצרות uvc 200-290 ננומטר - קרניים אלו מזיקות ביותר   
פרט  בעור  מלפגוע  אותה  עוצר  הארץ  כדור  סביב  האוזון  אבל  לעור, 

לאוסטרליה וניוזילנד ששם יש חור באוזון והנזקים שם קשים מאוד.
הבינוניות  הקרניים   - ננומטר   uvb  290-320 בינוניות  קרניים   
בעור  לנזק  וגומרות  העור(  של  העליונה  באפידרמיס)השכבה  פוגעות 

שיכול לגרום לסרטן העור וגם לכוויות בעור.
 קרניים ארוכות uva 320-400 ננומטר - הקרניים הארוכות עוברות 
את האפידרמיס ללא נזק ומגיעות לדרמיס )השכבה השניה של העור( 
וכאן הן עוזרות לריפוי מחלות עור כגון אסטמה של העור, פסוריאזיס, 

וויטליגו.

חשוב לדעת
יותר)ים  שולטות   uvaה קרני  יותר,  נמוך  הגיאוגפי  שהמקום  ככל    

המלח( ועוזרות בריפוי. 
  ככל שהאזור הגיאוגרפי בינוני קרני הuvb )אשדוד, תל אביב נהריה, 

ועוד( שולטות יותר. 
  קרני השמש עוזרות לפעולה של ויטמין d שנמצא בעור בצורה בלתי 

פעילה, וכשנחשפים לשמש ויטמין d יהיה פעיל.
לשהות  מומלץ  לכן  בעצמות,  הסידן  ספיגת  את  מחזק    d ויטמין    

במקום שמש בין 10-15 דקות ביום.
ראשונה-  דרגה  דרגות:  ב-3  לכוויות  לגרום  עלולות   uvb-ה קרני    

פוגעת רק באפידרמיס בכאב, צריבה ונפיחות. מומלץ טיפול במריחת 
משחת ביאפין, אפשרי גם פנסטילס ג׳ל , ואלוורה. לא משאיר סימנים, 
אולם בנשים כהות עור עלול להשאיר פיגמנטים בגוון חום/אפור. דרגה 
יש  ובועות.  שלפוחית  כאב,  לאודם,  גורמת  בדרמיס,  פוגעת  שנייה- 
להימנע מזיהום ופתיחת הפצע. מומלץ לטפל במשחת סילברול לאלה 
שאינם רגישים לסולפה-)פולים(. דרגה שלישית- פוגעת בהיפודרמיס 
הוא  הטיפול  מאש/התחשמלות.  ונגרמת  העור(  של  שלישית  )שכבה 
ויחליטו  יבחנו  הרפואי  הצוות  כאשר  החולים  לבית  ישירות  בהעברה 

בטיפול.
  למעלה מ-10.000 איש מאובחנים מידי שנה במחלת סרטן העור - 

בקרב  חופשיים(  רדיקלים  )שחרור  לשמש  נוצר מחשיפה  העור  סרטן 
במערכת  פגיעה  משפחתית,  נטייה  עם  עור  בהירי  אנשים  קבוצות 

החיסון, וחשיפה לחומרים כימיים- רדיואקטיבים.
בסיס-בשכבה  תאי  *סרטן  מקומות:  בשלוש  להימצא  יכול  הסרטן    

הבסיסית של העור בי.סי.סי, מקורו בשכבה הבאזלית. הסרטן לא שולח 
מופיע  שלו.  באזור  רק  גודל  מתפזר,  אינו  למוות,  גורם  לא  גרורות, 
באזורי עור שנחשפו לשמש- ראש, צוואר וידיים. מופיע כפצע מדמם 
ולא מתרפא. *סרטן תאי קשקש- שכיח בבהירי עור, נדיר בכהות עור, 
מקורו בשכבה הקוצית. שולח גרורות, יש צורך לנתח, לטפל בטיפול 
והשפתיים  הלשון  האוזן,  באזורי  מופיע  קשקש  תאי  סרטן  כמוטרפי. 
בשכבה  יושב  במלונציטים,  מקורו  *מלנומה-  גושים.  בצורת  ויוצא 
מבוקר  לא  מגידול  נובע  מסוכן,  גידול  העור,  של  והשניה  הראשונה 
של התאים המלונציטים. צבעו חום שחור. מתחיל כנקודת חן שעברה 
השינוי  הלימפה.  צינורות  דרך  אחרים  לחלקים  מתפשט  בעור.  שינוי 
מתרחש בגוון, בגבול בצבע ובגודל. יכול להופיע גם אצל כהות עור, 

נטייה גנטית ותוצאה משיזוף יתר בתקופת הילדות.
 חשוב ביותר להשתמש בתכשירי ההגנה נגד השמש. ישנם 2 סוגים: 

חוסמי קרינה sunblock ומסנני קרינה-sunscreens , כאשר החוסם 
קרני  את  חוסם  קרינה  והמסנן   ,uvbוה  uvaה קרני  את  חוסם  קרינה 
לחולי  )טוב  לעור.  לחדור   uva-ה לקרני  נותן  אולם  לגמרי,   uvb-ה
ברמת   sun block - 50spf השמש  החוסם  את  ישנו  פסוריאזיס(. 

חסימה מאוד גבוהה שניתן להשיג אצל נעמי בבוטיק.

ההמלצות של נעמי שבתאי:
 בכל תקופת הקיץ הגני על עורך על ידי מריחת תכשירים מתאימים, 

אפילו ליציאה קצרה.
 הימנעי מחשיפה לשמש בשעות 10:00-16:00

 לבשי ביגוד ארוך, כובע ומשקפי שמש, העדיפי ישיבה בצל.

 תמיד זכרי: חשיפה לא מבוקרת בשמש הוא גורם מספר 1 להזדקנות 

העור.

Nana.shabtay@gmail.com  / 058-4723400 :לייעוץ או שאלות בתחום

טיפים

2 ק״ג פילה סלמון טרי )לא 
להתפשר להביא מהשוק(

2 סלסלאות פטריות שמפיניון 
חצי ק״ג שרי בצבעים מיוחד

2 כפות שום טרי פרוס
1 חבילה בזיליקום 

מלח פלפל כף ג׳ינג׳ר טרי 
קצוץ דק
שמן זית 

יין לבן
2 לימונים טריים 

בצל ירוק
מחבת מונע הדבקות )טפלון( 

״עור השמש״
אם אתן לא רוצות שהשיער שלכן יישרף, יתייבש או ייהרס בקיץ הזה 

כדאי לכן לקרוא את הטיפים הבאים

טעימה
המרכיבים ל-8 מנות:

כאשר  השנה  עונות  בכל  כמעט  שמש  שטופת  בארץ  חיים  אנו 
עונת הקיץ אשר אנו נמצאים בה היא החמה מכולן  נעמי שבתאי 
ממדיקל בוטיק קוסמטיקה רפואית רב תחומית מסבירה על הסכנה 

ועל תוצאות החשיפה לשמש בצורה בלתי מבוקרת הרבים  הנזקים 
הטמונים בשמש הקופחת 
ידועים  הקיץ  בימי 
הנוגע  לכל בכל  ומוכרים 
עור  בריאות  על  לשמירה 
כאשר  והפנים,  הגוף 
המודעות למריחה וריסוס 
של מקדמי הגנה מיושמת 
הקהל  מרבית  ידי  על 
הישראלי. עם זאת, לא רק 
העור רגיש לנזקי השמש, 
העלול  השיער  גם  כי  אם 
מהחום  כתוצאה  להיפגע 
בבריכה  והשהייה  הגבוה 

ובים, אליהם מתלווה הלחות הרבה. הושבנו את מומחית 
השיער לילי פסקינו, מבעלי מרכזי פתרונות השיער "דורון 

פסקינו" לשיחה ואספנו טיפים מעולים. לקרוא וליישם:

ובריכה- אין כמו בילוי בים או בבריכה כדי לצנן  ים   .1
עצמנו ולהתחמק מהשמש החמה, אך חשוב לזכור כי אלו 
כוללים מפגש בלתי נמנע עם כלור ומלח הגורמים לפירוק 
חלבון הקראטין והתייבשות מהירה של השערה. הפתרון 
הברור הוא כמובן שימוש בכובע ים אטום עשוי סיליקון 
למרוח,  היא  נוספת  הגנה  דרך  ישיר.  מגע  ומונע  מבודד 
כמות קטנה של מסיכה לשיער המועשרת  טרם הטבילה 
בפני  אותה  ואוטם  השערה  את  המזין  קראטין,  בחלבון 
מעניקים  אנו  כך  בעצם  מזיקים.  וחומרים  מלחים  כניסת 
שכבת הגנה נוספת לשערה. רצוי להסתכל במרכיבים של 
המסכה לפני הרכישה ולוודא כי חלבון הקראטין מופיע 
למעלה ברשימה. כך נדע שהחומר נמצא בה בריכוז גבוה 

והשפעתו תהיה יעילה.

עם  במגע  בא  אכן  ושיערנו  במידה  כפולה-  חפיפה   .2
מי הים או הבריכה, רצוי לחפוף אותו ביסודיות פעמיים 
את  ממנו  שהוצאנו  בטוחים  להיות  בכדי  הטבילה  לאחר 

המלחים ושאר הכימיקלים המזיקים.

לאחר  עדיפה  השיער  הברשת  טיימינג-  של  עניין   .3
עדיפה  תמיד  במרכך מתאים. החפיפה  ושימוש  החפיפה 
לקריעתו  תגרום  יבש  שיער  הברשת  לח.  כשהשיער 

ולהיווצרות חשמל סטטי. 

משתמשות  מאיתנו  רבות  השיער-  מטיגון  היזהרי   .4
לשיער  הבריאים  שמנים  המכילים  שונים  בחומרים 
ושיאה.  מרוקאי  שמן  כדוגמת  כלל  בדרך  אותו  ומזינים 

שמנים  של  המפגש  זאת  עם 
אלו עם קרני השמש הלוהטות 
יגרום לטיגון השערה ולתוצאה 
עדיף  ייבושה.  של  הרסנית 
בחומרים  משימוש  להימנע 
לשמש  היציאה  בעת  אלו 
מבוססי  בחומרים  ולהחליפם 

סיליקון.

5. לחות מוגברת- קרני השמש 
ישיר  באופן  היוקדות  החזקות 
על השיער והקרקפת מייבשות 
לתהליך  וגורמות  אותו 
הזדקנות מואץ. רצוי להשתמש 
בכדי  הגנה  שכבת  המעניקים  בלחות  עשירים  בחומרים 
לצמצם את הנזק ואף למנוע את השפעת הלחות על עיצוב 
השיער. גם הפעם רצוי לבחור בכאלו המבוססים על מים 

ולא על שמנים.

השמש  מפני  בהגנה  הראשון  הכלל  כובע-  חבישת   .6
על  ישמור  האהוב  האקססורי  כובע,  חבישת  כמובן  היא 
שיערכן. בחרו בכובע רחב שוליים וכך תשמרו בו בעת על 

בריאות השיער ועור הפנים.

7. מים במקום לחיים - מסתבר כי שתיית מים אינה יעילה 
רק לעור בריא ומתוח, אם כי גם לשמירה על לחות השיער. 
כאשר עור הקרקפת רווי במים, השורשים צומחים רכים 
וטבעיים יותר ומראה השיער משתפר. עם זאת שתייה של 
משקאות המכילים אלכוהול עלולה לייבש את השיער ועל 

כן יש להימנע ככל הניתן מצריכתם.

את  ויותר  די  מחממת  השמש  ולמחליק-  לפן  להניח   .8
השיער ולכן מומלץ להניח בחודשי הקיץ למכשירי הפנים 
מסתדר  אינו  שיערנו  זאת  בכל  אם  השונים.  והמחליקים 
מהרגיל  נמוכה  חום  בדרגת  להשתמש  רצוי  בלעדיהם, 

ולזמן קצר. 

9. מסכה- רצוי להשתמש במסכה המשקמת ומרככת את 
השיער. חשוב להתאים את המסכה לסוג השיער ולוודא 

.A וויטמין UV כי יש בה מסניי קרינה

סימנים  להראות  החל  והשיער  במידה  לשקם-  ניתן   .10
ניתן בהחלט לשקמו באמצעות טיפול  ופיצול,  יובש  של 
חלבון  את  מרוכזת  בצורה  לשיער  המחדיר  קראטין, 

הקראטין ומעניק לו ברק וחיות מחודשים.

באדיבות: השף אלי מנחם ממסעדת רודריגז

אופן ההכנה:
1. מחממים את המחבת היטב על אש גבוהה 
חותכים את פילה הסלמון למנות בגודל שתי 

אצבעות 
2. בוזקים מעט שמן זית על המחבת ומניחים את 

כל מנות הסלמון על הצד של העור 
3. מפזרים מעט מלח פלפל על הבשר של הדג 
העור  של  הצד  על  דקות  שלוש  למשך  צורבים 

ולאחר מכן דקה על כל צד של הבשר של הדג 
מוציאים את הדגים הצידה מוסיפים מעט שמן 

זית לאותה מחבת מקפיצים בה את הפטריות 
והעגבניות החתוכות עם השום והג׳ינג׳ר

4. מוסיפים מעט יין לבן מקפיצים מוסיפים מלח 
פלפל מיץ לימון ואת עלי הבזיליקום 

הפטריות  את  מניחים  המנה:  הרכבת 
את  מניחים  מעל  הצלחת  בתחתית  המוקפצות 
מניחים  בצד  הבשר  של  הצד  על  הסלמון  פילה 

פלח לימון ומעט בצל ירוק
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי נגינה חלק ב'
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. קנאה. "ועל הגזל ועל ____  ה____" )ערכין טז.(
7. הוא פוגע בכל מי שמזדמן עמו. "פרא אדם ____   

____" )בראשית טז יב(
8. קיצור המילים : קרבן פסח.

9. לפי, בגלל, בשל, בסיבת. "אתנהלה לאטי ____ 
המלאכה" )בראשית לג יד(

11. הכחיש כל חטא. "וארחץ ב____ כפי" )תהלים 
עג יג(

12. ____ חזקה. כנוי לספר "משנה תורה" לרמב"ם
13. מתנה."לך יובילו מלכים ____" )תהלים סח ל(

14. נדנוד, ניע, זיז. "ו____ שפתי יחשך" )איוב טז ה(
16. משבחיה של ארץ ישראל. ארץ זבת חלב ו____

17. תערובת של אפר,קנים וטיט שטחים בה 
את קורות התקרה או את הנסרים שבה  בבתים 

שגגותיהם שטוחים. "תקרה שאין עליה ____" )סוכה 
א ז(

11. קמצנים. "ה_____ שורפין אותו" )פסחים ז ח(
2. עסק בהבלים, היה ריק ופוחז. "אפרים רעה רוח ו____ ____" )הושע 

יב ב( )בלשון עבר(
3. מאותיות ה - א"ב.

4. מחלת עין הנגרמת ע"י חדירתם של כלי דם שמקורם בלובן שבעין 
לתוך הקרנית הגורמת לכך שהקרנית תתעכר. "או דק או ____" )ויקרא 

כא כ( )בכתיב מלא(
5. אביו של פגעיאל הנשיא למטה אשר בימי משה. )במדבר א יג(

6. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מלמעלה למטה : א' - 10, 
ב' - 30, ג' - 3

10. ליטוש,השחזה והברקה. " ____ טהור" )כלים יד א(
13. רסיס הניתז בשעת חטיבת עץ או בשעת הקצעת מתכת. "כי___ 

יהיה" )הושע ח ו( )בלשון יחיד(
15. ____ בלי די. לאין שיעור,ולאין סוף. "ברכה ___ בלי די" )מלאכי ג י( 

)בהיפוך אותיות(
16. רב, מספיק. "אני הוא שאמרתי לעולם ____" )חגיגה יב.(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תגאעדגשסנגנאשסנתא

תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא

רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת

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

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים, 
שלישים, מצלתים, שמינית, משרוקיתא, תף, נבל, קתרוס

  28תשבץ מספר ש
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www.merkazhasapot.co.il 073-780338036

ירושלים: שמואל הנביא 61 )הכניסה מפינת יואל( א'-ה' 10:00-22:30 רצוף |  ירושלים תלפיות: פועלי צדק 3 
)פינת יד חרוצים( א'-ה' 10:00-20:00 רצוף, יום ו' 9:30-13:30 | בני ברק: יואל 3 )פינת רח' השלושה( א'-ה' -10:30

22:30 רצוף,   שלישי אחה"צ בין 15:00-19:00 סגור | בית שמש: בן קיסמא 23, שכונת יפי נוף )קומה 2-( א'-ה' 
א'-ה' ערב: 20:00-23:00.  )קומה 1-(  אבני נזר 28   :OUTLET מודיעין עלית, קרית ספר   | ערב: 19:00-23:00 

התמונות להמחשה בלבד | המבצע בכפוף לתקנון 
המלאי מוגבל | ט.ל.ח. | עודפי ייצור

073-7803380www.merkazhasapot.co.il

ספה פינתית עור 
ראשים מתכווננים

ספה 3 מושבים עור 
חזק במיוחד

ספה פינתית 100% 
עור מכל הכיוונים 

מיוצר באיטליה

ספה 2 מושבים 100% 
עור מכל הכיוונים 

מיוצר באיטליה
מערכת ישיבה 3+2 

עור חזק במיוחד

₪ 4,990₪ 1,999₪ 8,990₪ 2,490₪ 3,990
₪ 11,900₪ 4,850₪ 17,900₪ 5,500₪ 8,990 בקניה זו 

חסכתם: 
₪ 6,910

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 2,851

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 8,910

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 3,010

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 5,000

על כל הצעת 
מחיר שתביאו:

תקבלו $100 פחות! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! בות! י בהתחי



ף 
וק

בת
ם 

עי
בצ

המ
6.

8.1
ב 7

בא
ד 

 י"
שון

רא
ם 

מיו
18

.8
.17

ב 
בא

"ו 
 כ

שי
שי

ם 
 יו

עד

  

ב-
 2

גר'
 25

0
רה

ט

ג' 
וט

ק

₪
תתף במבצע990

מש
    

ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

לו
 יו

דן
מע

ים
שונ

ם 
וגי

ס
בה

תנו

ב-
 3

₪
10

₪

רה
ט

מוו
ת 

צפ
 ק

דן
מע תתף במבצע790
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ב-
 4

₪
ב-

 3

ים
שונ

ם 
וגי

ס
רה

ט

קס
מי

ר 
ול

מ

11
תתף במבצע90

מש
    

ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
 לי

1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

בה
תנו

לב
 ח

ות
קא

ש
מ

890
₪

15
90

ה ₪
פל

 יו
דת

אג
מ

נת
וד

מע
ת 

קו
תי

במ
14

75
97

01
/5

29
46

וד:
ק

בה
תנו

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

11
90

"ל
 מ

22
5*

6
בה

תנו

ית
שי

שי
ת 

גד
מא

קו
שו

ת 
קיו

ש

₪

14
76

12
92

וד:
ק

בה
תנו

YY
Y 

לה
ופ

י

890
₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

דן
מע

ת 
גד

מא
לו

קר
ניל

ו/ו
וק

ש
בה

תנו

ב-
 2 22

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

14
75

81
17

/ :
וד

ק
53

99
8/

14
75

81
00

בה
תנו

ה 
פל

 יו
דת

אג
מ

רט
וגו

ן/י
לב

₪1
290

53
98

ד:1
קו

בה
תנו

ת 
גד

מא
רי

 פ
לה

ופ
י

19
90

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
 לי

1
בה

תנו

טון
קר

 ב
לב

ח

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ב-
 2 10

גר’
 40

0
בה

תנו

בה
הו

 צ
נה

בי
ג

₪

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

19
90

ם 
רי

הי
המ

ם 
עי

בצ
המ

ר! 
צו

ע
אן!

 כ
בר

 כ
יץ

הק
של 

11
90

”ג
לק

59
90

”ג
לק

39
90

”ג
לק

בן
 ל

וד
ה

17
90

ק 
קני

/נ
גר'

 60
ה 0

רמ
סט

 פ
ות

וג
/ז

גר'
 30

ה 0
רמ

סט
פ

ל 
יצ

שנ
פי 

טי
/ח

ות
סי

לא
 ק

ות
יצ

קצ
ר'/

7 ג
00

מי 
סל

דו
הו

מ
ח’

לי

ח’
1 י

8
ות

פי
רו

ט
10

טר
לי

 1
ור

ומ
יל

מ

לה
קנו

מן  
ש

ב-
 3 20

מח
/ק

כר
סו

ב-
 3

”ג
 ק

1
ות

ול
גד

 ה
ות

חנ
הט

ב-10
 3

סם
א

ר’/
1 ג

.75
ר 

יב
פת

ק”ג
 1 

ית
חמ

ל
18

90
ח’

לי

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ח’
2 י

4/
30

ה 
יד

גל
עי 

בי
ג

ה’
ול

מע
‘

ב-
 2

11
90

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ית
רמ

/כ
ה’

ול
מע

‘
לו

איג
890

וף
 ע

גר
ור

מב
/ה

בב
ק

וד
חפ

מ

קר
 ב

גר
ור

מב
 ה

בב
ק

וד
חפ

מ

ף 
עו

ת 
קיו

קני
נ

ר’
4 ג

00
וד

חפ
-מ

ים
של

רו
ף י

עו
פי

וצ
 מ

8 
ס’

 מ
יר

שר די
בל

וד
חפ

 מ
וף

 ע
ים

פי
כנ

פי
וצ

 מ
5 

ס’
 מ

תף
 כ

לי
צ

די
בל

דא
לנ

ף 
עו

ם 
פיי

כנ

ב-25
 2 ב-35
 2

14
90

ב-
 2

ר’
3 ג

00
-5

00
ים

שונ
ם 

וגי
ס

הן
 כ

פי
 ר

לל
כו

בר
 צ

טי
סל

ב-
 2 20

בק
לו

זוג

 
ב-

 2 25
ח/

אוו
מל

א/
פו”

 ת
קס

ור
ב

פי
יס

קר
ו/

יל
/פ

ים
על

ק 
בצ

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

סם
 א

רזי
מא

ב-
 2

17
90

ר’/
2 ג

5*
10

ה 
מב

 ב
רז

מא
 /’

גר
 60

*4
ט 

וג
ה נ

מב
 ב

רז
מא

ר’/
2 ג

5*
5 /

50
*3

פו 
רו

אפ
רז 

מא
ר’/

5 ג
5*

ל 4
רי

י ג
סל

בי
רז 

מא
גר’

 50
*4

סי 
יפ

צ’
רז 

מא

ח’
2 י

5
”מ

 ס
85

*7
5

תון
שפ

א
790

ר’
4 ג

5-
65

ית
על

ם/
אס

ס/
טו

רי
דו

י/
סל

בי
ה/

מב
ב

ל/
בצ

ת 
עו

טב
ס/

טו
צ’י

דס
קי

ס 
יפ

צ’
פו

ת

ב-
 5 15

שר
פי

ר 
ד”

ך/
רכ

/מ
פו

שמ
ל 

רק
ס

כך
מר

פו+
שמ

ל 
רק

ס
ר/

יט
1 ל

ון 
סב

ל 
א

ם/
רי

ש
 ק

יר
מת

ל 
רק

ס
רין

זמ
רו

ם 
קר

ל 
רק

ס
19

90
ח’

לי

ר’
2 ג

00
סם

/א
ית

על
19

90
ח’

לי
אג

 מ
רד

ס /
נמ

ה 
קפ

ני 
עו

צב
ם/

לו
יה

ת 
סו

כו
טון

קר
ת 

סו
כו

ב-
 3 10

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ח’
4 י

0/
50

ה’
ול

מע
‘

”ג
 ק

1
ס 

לק
נפ

ור
ק

ה’
ול

מע
‘

12
90

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ים
יל

גל
 4

8

פט
סו

ט 
אל

טו
ר 

ניי
32

90

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ר’
5 ג

5
יל

גר
עי/

טב
ס 

גל
רינ

ף 
טי

ח
ה’

ול
מע

‘
ב-

 3 10

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
לי

 1
.5

ים
שונ

ם 
וגי

ס
ב-

 4 20
ים

עמ
בט

ם 
מי

טר
 וו

פס
שוו

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
לי

 1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

בי
ביי

ל 
ול

 כ
לא

ה 
יס

כב
ך 

רכ
מ

דין
ב

12
90

טר
לי

 1
.5

ים
שונ

ם 
וגי

ס
ג/

רינ
ספ

תה
נג 

רי
ספ

ב-
 4 20

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ר’
1 ג

20
-1

60
ים

וק
קל

לי
ת/

טנו
טנ

 ק
ות

רי
וכ

ס
דה

מי
יר

פ
890 ח’

לי

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

טר
לי

 1
ים

שונ
ם 

וגי
ס

ק 
צ’י

מינ
יט

ו
890

ת 
ם/ו

שי
רו

ד
ה 

וד
עב

 ל
ות

ם/
אי

ופ
ק

ל: 
בט

ם 
טי

פר
ת 

רו
שמ

במ
05

2-
68

17
73

6

ם:
ניי

ופ
הא

כי 
זו

"ב
 ב

לד
יפ

 נו
יף

סנ
ר 

כט
רו

 פ
פ'

ש
מ

"ב
 ב

לר
וט

 ק
יף

סנ
יג 

קנ
פ' 

ש
מ

עד
אל

ף 
רי

 ה
יף

סנ
ון 

יט
 ס

אל
רי

גב
פר

 ס
ית

קר
ף 

סני
מן 

ש
יר

 ה
פ'

ש
מ

”ב
 ב

הו
מי

יר
ף 

סני
ני 

יא
 ל

פ’
ש

מ

ול
ה ז

ככ
ב, 

רו
 ק

מה
כ

ם 
ב’’

רש
ח’ 

ר
 |

 6
09

98
21

-0
3

ג. 
צו

הר
ת 

ריי
ק

 12
ון 

אל
ל 

גא
 י

רח’
 |

 .5
70

49
63

-0
3

 .1
5

ד 
פל

נוי
ח’ 

ר
 57

96
77

1-
03

ג. 
צו

הר
ת 

ריי
ק

 2
3

קי 
בס

חו
גני

ח’ 
ר

 |5
44

85
88

-0
3

 .1
51

מן 
הנ

כ
ח’ 

ר
 |

 57
89

48
2-

03
הו. 

מי
יר

ת 
פינ

 3
4

א 
יב

עק
ר’ 

ח’ 
ר

 |
 57

91
43

3-
03

 .1
8

לר 
וט

ק
ח’ 

ר
ק: 

בר
ני 

ב
  

ים
יפ

סנ
ד 

חס
ה

יב 
נת

 9
09

93
66

-0
3

 .1
ף 

הרי
ח’ 

ר
 |

 7
36

44
41

-0
3

 .’’
סף

יו
כז 

מר
’’ 

19
ה 

עי
שמ

ח’ 
ר

ד: 
לע

א
 |

 57
55

23
2-

03
 .1

7
שר 

לי
ק

 |
 51

79
80

2-
03

 .1
ם 

חיי
ת 

תור
 |

 9
47

99
44

-0
3

 .2
5

ק 
קו

חב
ח’ 

ר
 |

 57
03

07
8-

03
 .2

דו 
פר

ח’ 
ר

 |
 5

22
68

58
-0

3
 .2

4
צר 

מל
ב 

הר
ח’ 

ר
 |

 63
24

53
8-

03
 .1

1
ק 

קו
ב 

הר
ח’ 

ר
 |

 65
66

55
1-

03
 .1

5
 -0

8
 9

41
94

65
ר( 

עב
לש

פן 
)ג

 4
0

ט 
שפ

המ
ת 

בו
תי

 נ
רח'

ר: 
ספ

ת 
קרי

ש!
חד

  
90

40
90

5-
04

ם. 
די

סי
ח

ר 
כפ

ת 
א.

ם: 
סי

רכ
 |

 6
89

97
18

-0
4

 .9
ל 

כא
מי

ה: 
יפ

ח
 |

 8
52

36
39

-0
8

 .1
5

בי 
רש

ח’ 
ר

  
| 

 61
03

66
3-

08
 .8

ל 
הל

 |6
43

04
56

-0
8

 .2
2

ס 
קנו

הור
 |

 8
ס 

קנו
הור

ד: 
דו

ש
א

 |
 3

5
בי 

רש
ח 

ר
ד: 

פל
רכ

ב
 |

8-
9.

8.
17

ב 
בא

"ז 
-י

ט"ז
עי 

בי
ור

שי 
לי

ש
ם 

מי
בי

ת 
קו

יר
עי 

בצ
מ

בן
 ל

"א
פו

ת
רוז

א

ק”ג
290ל

₪

רוז
 א

זר
ג

ק”ג
390ל

₪

ית
ור

דל

ק”ג
390ל

₪

גו
מנ

ק”ג
590ל

₪

רי
ש

ק”ג
590ל

₪

צל
ב

ק”ג
290ל

₪

יח
בט

א

190
₪ ק”ג

ל

ות
ית

 פ
ית

רי
שי

ע
מן

בר

590

890

ת 
ניו

חמ
 ל

ית
שי

שי

ים
שונ

ם 
וגי

ס
ית

על
ע/

שב
 ל

בע
ר

ות
חצ

ד 
ע

ב-
 2 20

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ון!
עד

מו
רי 

חב
 ל

די
לע

ב

ות
יד

גל

גל
לי 

ן ג
לגו

ש
וה

רו
/פ

בי
חל או
רי

יס
מינ

ת 
יד

גל או
רי

ב-
 3 ב-
 6

15
90

14
90

29
90

10

ץ’
אנ

קר
ף/

כי
קו 

שו
לה

סט
/נ

או
רי

יה
מר

קר
ה 

 ל
דת

לי
ג

טר
לי

 1
.2

ים
שונ

ם 
וגי

ס
לה

סט
נ

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

רי
וצ

 מ
יג

ש
לה

תן 
ני

ש
הא

ל 
וע

ל 
נג

מ
ון!

עד
מו

רי 
חב

ל
וף

שיז
ם 

קר
30

ול 
אס

טר
אול

29
90

₪

וב
קר

 ה
יף

סנ
ת ל

ש
לג

א 
, נ

שה
חד

ה 
שנ

ס ל
טי

כר
 ה

קף
תו

ש 
דו

חי
ל

ים
ש

מו
מי

 3
ל-

ל 
גב

מו
י/

נת
ש

וי 
מנ

מי 
 ד

"ח
ש

 2
0

ת 
עיי

בי
ר

לי
תו

ני 
בו

מג
890

ה 
יס

כב
ך 

רכ
מ

וד
ס

טר
לי

 4
12

90
ופ

ש
קט

וג 
ז

"ל
 מ

75
0*

2
סם

א
15

90
רק

 מ
די

שק

ר'
4 ג

00
סם

א
790

רס
תי

ת 
שיי

לי
ש

קה
לס

א
5

ס/
קו

וס
/ק

ים
ית

פת
ה/

סט
/פ

ות
רי

יט
א

לס
וד

ל נ
כול

א 
ה ל

חמ
ה 

מנ

סם
א

ב-
 3

10
90

ך/
תו

 ח
יר

 ני
ית

שי
שי

שו
טי

ת 
שיי

מי
ח

ה'
ול

מע
'

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

790

ר'
5 ג

50
-5

80
ה'

ול
מע

רי '
מו

שי
ר/

גז
ה ו

פונ
/א

רס
תי

ס/
מו

חו
ה/

פונ
א

ה/
בנ

 ל
ית

וע
שע

 2
2%

ת 
ניו

גב
 ע

סק
ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

ב-
 5 20

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

תתף במבצע
מש

    
ה   

 גם פריט ז

תנה!
מ

 ב
כב

ר

”ג
לק

14
90


	Kvbb1p001new
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006new
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015new
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019new
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030new
	Kvbb1p031new
	Kvbb1p032
	Kvbb1p033
	Kvbb1p034
	Kvbb1p035
	Kvbb1p036
	Kvbb1p037
	Kvbb1p038
	Kvbb1p039
	Kvbb1p040

