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קל 
בהוצאות 

הכבדות

בשם ה׳ נעשה ונצליח!

הטבות זהב  1+2   חינם
על מוצרים מובילים    ברשת יש

 עגלת קניות ברשת יש
בשווי 180 ₪ במתנה

 5,000 ₪  הלוואה
אוללא ריבית

טי
תנ
או

ההנחה תינתן בקנייה ראשונה בשווי של 180 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי יש מבית כאל וניתנת למימוש עד שנה מיום ההצטרפות.  מתנת ההצטרפות הנ"ל או כל הטבה שתבוא במקומה )ככל שתהיה(  הינה הטבה חד פעמית ללקוח וניתנת  רק ללקוחות 
חדשים אשר לא החזיקו בזמן כלשהו כרטיס אשראי יש מבית כאל. לא ניתן  לממש את ההטבה בקניית סיגריות, מוצרי חשמל / משלוחים ותרומות. ההטבה תמומש בפעם אחת, ללא צבירה לקנייה הבאה. בכפוף לתקנון מועדון לקוחות יש. תחילת הזכאות 
מותנית בקליטת  הנתונים במערכות הרשת. הלוואה ב-0% ריבית: מותנית באישור כאל ובכפוף לתקנון. ההלוואה ניתנת פעם אחת  בלבד לחשבון ממנו נפרע הכרטיס, אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב  בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
*מימוש ההנחה  1+2בכפוף למגוון הקיים ומלאי המוצרים בכל סניף וסניף בעת ביצוע הקניה. מותנה בתשלום כל מבצעי הכרטיס באמצעות כרטיס אשראי יש מבית כאל באותה קניה. בכפוף לתקנון המועדון. ההטבות בתוקף עד 31 בינואר 2020.

הצטרפו עכשיו 
בכל סניפי

 ונהנים מפטור מדמי כרטיס לשנה ומהטבות חדשות ואטרקטיביות,
בנוסף לעשרה מוצרים ב-10% הנחה קבועה ברשת יש ומבצעי 

׳השלישי עלינו׳ במגוון חנויות ברחבי הארץ

עוברים לכרטיס אשראי יש-כאל החדש 
שעושה לכם קל בהוצאות הכבדות

קל לכם להתחדש!
60,000 מחזיקי כרטיס אשראי יש
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מוגש כמידע לחברי מכבי

* עפ״י נתוני 2016
* פורסם במגזין ממון, ידיעות אחרונות, י"ד בשבט תשע"ח  30.1.18

שיעור הפניות המאושרות 
לועדת חריגים

33%

64%

מכבי מאוחדת

במכבי
מאשרים

טיפולים מחוץ לסל 
הבריאות

2 פי

שניים!
טובים פי



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ט"ו בשבט תשע"ח 31/1/18 בני ברק8 121/3/1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 מנהל סמינר שרנסקי ז"ל
בד"ה: איש החינוך הרב משה צבי רייס זצ"ל, המנהל 
בבני  גור  חסידי  ומחשובי  שרנסקי  סמינר  של  הרוחני 

ברק, נפטר ממחלה והוא בן 75 בפטירתו.
המנוח היה איש חינוך, הקים את 'בית יעקב חסידי' 
בירושלים, כתב טור שבועי על הפרשה במשך עשרות 
שנים, חיבר סדרת ספרים 'קריאי מועד' על התורה והיה 
מקורב לאדמו"רי גור. העמיד דורות של תלמידות לשם 

ולתפארת.
מבית  בצהריים  חמישי  ביום  התקיים  הלווייתו  מסע 
לבית  ברק  בבני  החיים  אור  ברחוב  גור  של  המדרש 

העלמין באשדוד בהשתתפות קהל רב. ת.נ.צ.ב.ה.

 מעמד לימוד 'חובות הלבבות'
השבוע התכנסו זקני המשגיחים בבית מרן שר התורה 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  בראשות  קנייבסקי,  הגר"ח 

אדלשטין, בכינוס רב רושם לחיזוק לימוד המוסר.
יושר"  "ארחות  ארגון  ידי  על  נערך  המיוחד  הכינוס 
שבראשות הרב אריה קניבסקי, נכדו של מרן שר התורה. 
רבבות  בקרב  המוסר  לימוד  לעידוד  הפועל  הארגון 
לומדים מידי יום, מציין את התחלת לימוד הספר חובות 
לכל  שווה  בשפה  ומבוארת  חודשית  בחלוקה  הלבבות 

נפש.
הגה"צ  בהם  המשגיחים,  גדולי  גם  השתתפו  בכינוס 
חיים  רבי  הגה"צ  מיר,  ישיבת  משגיח  חדש  אהרן  רבי 
נח  רבי  הגה"צ  ישראל,  עטרת  ישיבת  משגיח  וואלקין 
רבי  הגה"צ  בתפארתה,  תורה  ישיבת  משגיח  פלאי 
חזקיהו מישקובסקי משגיח ישיבת ארחות תורה שנשא 
ישיבת  משגיח  שפירא  ליב  אריה  רבי  הגה"צ  דברים, 
משגיח  קלרמן  א"א  רבי  הגה"צ  לצעירים,  פוניבז' 
בישיבת פוניבז' וכן בנו של מרן הגראי"ל זצ"ל הגאון 

רבי שרגא שטינמן, ראש ישיבות ארחות תורה.

 תנורי חימום לזקנים וקשישים
רב  בסיפוק  מסכמים  לזולת'  אליהו  'יד  בארגון 
לקשישים  שחולקו  החימום  תנורי  חלוקת  מבצע  את 
פניות מקשישים  מספר  קיבלו  בארגון  שואה.  ולניצולי 
הקר,  ביתם  את  לחמם  המבקשים  משפחותיהם  ובני 
ועקב מצוקה כספית אין באפשרותם לקנות תנור חימום, 
בעקבות כך נעתרו בארגון לבקשה ורכשו בעבורם תנור 

חימום ואף סייעו 
להתקינו בביתם.

טפר,  זאב 
הארגון,  מראשי 
"ברצוני  מסר: 
לכל  להודות 
ואחד  אחד 
עצמו  על  שלקח 
שכזאת,  תרומה 
שמי  אני  ובטוח 
בית  שמחמם 
הקב"ה  שכזה 
ליבו  את  יחמם 

וביתו".

מאת: עוזי ברק

בית החולים 'מעיני הישועה' הושק השבוע 
השיקוף  בחדר  מסוגו.  חדש  שיקוף  חדר 
החדש מכשיר שיקוף המשלב גם רנטגן, נוסף 
מתוצרת  הוא  המכשיר  הקיים.  המכשיר  על 
בתחום,  בעולם  המובילה  החברה  סימנס, 
פועל  הוא  בשוק.  ביותר  לטוב  נחשב  והוא 
בטכנולוגיה של תמונה ממוחשבת ללא צורך 

גם  במיוחד  והותאם  וקסטות,  בפילמים 
התמונה  איכות  ופגים.  ילדים  לבדיקות 
החדר  בעולם.  מהטובות  היא  המופקת 
לצוות  מאוד  ליעיל  ונחשב  מאוד  מרווח 

המפעיל.
עלות בינוי החדר ורכישת הציוד החדש 

הגיעה לכ-2,500,000 שקלים.
פועל  הדימות,  מכון  חדרי  כל  כמו 
המומחים  וצוות   24/7 השיקוף  חדר  גם 
מטופלי  לכלל  ומסור  מקצועי  מענה  נותן 

ומאושפזי המרכז הרפואי.
הבריאות,  שר  סגן  במעמד  במקביל, 
הישועה"  "מעיני  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
'לאומית  ומנכ"ל  רוטשילד  שלמה  הרב 

הושקה  אלון,  ניסים  מר  בריאות'  שירותי 
השבוע עמדת המידע הדיגיטלית החדשה של 
'לאומית שירותי בריאות' ב'מעייני הישועה'. 
בעמדה ניתן לקבל מגוון רחב של שירותים, 
התיק  ותמצית  דיגיטלי  מרשם  שירותי  כולל 
מיידי   תורים  זימון  המבוטח,  של  הרפואי 
מהווה  העמדה  השקת  נוספים.  ושירותים 
המשך של העמקת שיתוף הפעולה הפורה בין 
ל'לאומית  הישועה'  'מעייני  הרפואי  המרכז 

שירותי בריאות'.
המנכ"ל  אמר  העמדה  השקת  במעמד 
בריאות'  שירותי  "'לאומית  כי  אלון,  ניסים 
עמדה  להציב  וזכות  חובה  לעצמה  רואה 
שתשרת את הציבור החרדי  כחלק מהרחבת 
השירותים הדיגיטליים המתקדמים גם למגזר 
החרדי". סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן 
שיתוף  את  חיובי  באור  רואה  "אני  אמר: 

הפעולה בין 'מעייני הישועה' ל'לאומית'".

מנכ"ל  הביא  הישועה',  'מעייני  ברכת  את 
המרכז הרפואי הרב שלמה רוטשילד, שציין 
בין   הפורה  הפעולה  שיתוף  את  לשבח 
'מעייני הישועה' ל'לאומית שירותי בריאות': 
''לאומית שירותי בריאות' הינה חלק מקהילה 
החרדית אותה משרת המרכז הרפואי 'מעייני 
שירותי  את  להתאים  צורך  ואין  הישועה' 
שיתוף  להעמקת  שמביא  מה  למגזר,  הקופה 

הפעולה", אמר הרב רוטשילד.

בטקס, הכריז סגן שר הבריאות ח"כ יעקב 
בפעילות  להמשיך  מתכוון  הוא  כי  ליצמן 
אינטנסיבית למניעת התחרות האגרסיבית בין 
המלחמות  להפסקת  ולהביא  החולים  קופות 
הכוללת  מלחמה  כיום,  הנחזה  כפי  הקשות 
ותחרות קשה  לעיתים שכר מופקע לרופאים 
הכספים  השקעת  תחת  לקוחות,  גניבת  על 

בשיפור השירות למטופלים.
ביניהן  לעשות  החולים  לקופות  ניתן  "לא 
באמצעים  כך  על  נעמוד  ואנו  קרטל, 
שונים. לא ניתן לקופות להרוס אחת את 
השנייה, אך גם לא ניתן להן יחד לפגוע 
צריכה  הבריאות  מערכת  במבוטחים. 
הוגנת  תחרות  חולים.  קופות  ארבע 
מטיבה עם הציבור והייתי שמח שהייתה 

קמה קופת חולים נוספת חמישית".
היה  שלא  התקופה  במהלך  לדבריו, 
במשרד הבריאות נחשף לתלונות שונות 
הבריאות  מערכת  אודות  מהציבור 
"אפילו יותר מהתקופה שהייתי במשרד" 
שינוי  לבצע  נכון  כי  להחלטה  והגיע 

במצב הקיים בעניין זה.
מנכ"ל קופ''ח לאומית מר ניסים אלון, 
שנכח בעת דבריו של סגן שר הבריאות, קם 
השר  סגן  של  בעמדתו  תומך  הוא  כי  ואמר 
קופות  מוציאים  כסף  הרבה  "מידי  ליצמן: 
ושיפור  שירות  שאינם  דברים  על  החולים 
עלולים  זה  במצב  למטופלים.  השירותים 
יותר.  עמוק  לגירעון  החולים  קופות  להגיע 
שירותים,  על  היא  שהתחרות  לוודא  צריך 
שאינם  בזבוזים  על  ופחות  שירות  זמינות, 

מועילים ללקוחות".

מאת: עוזי ברק 

ברוך דיין אמת: ביום רביעי בשבוע שעבר 
'מעייני  החולים  בבית  מרומים  לגנזי  הסתלק 
זלמן  שלמה  רבי  הגאון  ברק  בבני  הישועה' 
בבני  יעקב  משכנות  שכונת  רב  זצ"ל,  אולמן 
בעיר,  והפוסקים  הדיינים  ומגדולי  ברק 

כשהוא בן 91 שנה.
הגרש"ז אולמן זצ"ל נולד בגרמניה לאביו 
הרב ישראל אולמן זצ"ל וכבר משחר ילדותו 
מלחמת  לאחר  הברוכים.  בכישרונותיו  נודע 
ישראל.  לארץ  ועלה  ניצל  השנייה  העולם 
בבחרותו למד בישיבת פוניבז' לצד רבו הרב 

אליהו דסלר זצ"ל והיה ממקימי הישיבה.
גדולי  של  בצלם  הסתופף  אולמן  הרב 
ומאורי הדור ובראשם מרן בעל ה'חזון איש' 
אשר ממנו ינק את תורתו והיה משתעשע עמו 
בדיונים הלכתיים. באחד מהימים כשנפתחה 
אליו  איש  החזון  פנה  בר"ג  מעורבת  בריכה 
פרידלנדר  חיים  ורבי  ברגמן  שלמה  רבי  ואל 
ארוכה,  לחליפה  להחליף  מהם  וביקש  זצ"ל 
בקדושה  תתחזקו  אתם  "באים  להם  באמרו 

ובצניעות, זה ישפיע גם עליהם".
לאחר שהגיע לפרקו שימש כר"מ בישיבת 

נקרא  זמן  כעבור  ברק,  בבני  סופר  חתם  חוג 
ת"ח  היה  דין.  בבתי  ופוסק  כדיין  לשמש 
בקיא בכל חדרי התורה וההלכה, הסביר פנים 
תדיר לכל אדם והתייחס לבני קהילתו באופן 

מיוחד.
שכונת  כרב  לכהן  מונה  תשמ"ו  בשנת 
קהילתו  את  הנהיג  ברק.  בבני  יעקב  משכנות 
כאשר  השכונה,  משמר  על  והגן  רמה  ביד 
מחד הקפיד על כל ענייני ההלכה ועמידה על 
משמר הקדושה ומאידך עשה זאת בנחת תוך 

הסברת פנים ורוח טובה.
עליות  ידע  אולמן  הרב  של  הרפואי  מצבו 
מספר  אושפז  האחרונות  ובשנים  ומורדות 
לפני  וחולשה.  ריאות  דלקות  בשל  פעמים 
כשלושה שבועות אושפז שוב בביה"ח מעיני 
מצבו  שם  נמרץ,  טיפול  במחלקת  הישועה 
שבשבוע  עד  והונשם  הורדם  והוא  התדרדר 
את  השיב  הצהריים  אחר  רביעי  ביום  שעבר 

נשמתו לבוראו. 
ביקש  שנחלש  ומאז  הרפואי  מצבו  בשל 
תחתיו  מקומו  את  שימלא  ישראל  רבי  מבנו 
ובבית  יעקב'  'משכנות  של  כרבה  לשמש 

הוראה בשכונה.
הלווייתו יצאה בשעה 22:00 מרחבת בית 

ברחוב  יעקב'  'משכנות  בשכונתו  מדרשו 
קהילות יעקב, כאשר גדולי ישראל משתתפים 
וסופדים לו  והוא נטמן בבית העלמין פוניבז' 

בבני ברק.
תשע"ג:  בשנת  הגרש"ז  רשם  בצוואתו 
"באשר לא ידע אדם את עתו ובאשר כל ימי 
היותי כאן בשכונת משכנות יעקב השתדלתי 
לי  החזרתם  אתם  ואף  באמונה  אתכם  לנהוג 
שתמשיכו  לב  בכל  אבקש  באמונה,  הנהגה 
כאשר  במקומי  למנות  לי  נאמנים  להיות 
אסתלק מתפקידי את בני רבי ישראל שליט"א, 
על  אחרי  הקהילה  את  להנהיג  ימשיך  אשר 
דרך התורה והשלום, ותזכו שכל ימיכם יהיה 
שלום ושלווה בשכונתנו. אוהבכם ומברככם, 
שלמה זמן אולמן". ועל זה הוסיף בכתב ידו 
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל: "היות והדברים 
את  וחתם  הדברים"  על  חותם  הנני  ישרים 

שמו.
ל'קו עיתונות' נודע כי מיד בסיום השבעה 
ייכנס בנו להתברך אצל גדולי ישראל ובהמשך 

יתקיים מעמד הכתרה.
במקביל, כבר בימי ה'שבעה' הוקמה ישיבה 
המדרש  בבית  ערב  כולל  ונפתח  קברו  על 

'משכנות יעקב' לעילוי נשמתו. ת.נ.צ.ב.ה.

שיקוף  חדר  הושק  הישועה',  'מעיני  הרפואי  המרכז  והנהלת  ליצמן  יעקב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן  במעמד 
מהמשוכללים בעולם ונחנכה עמדת מידע של 'לאומית'

ליצמן ב'מעיני': "תחרות מטיבה לציבור"

צילום דוד זר

  בביה"ח מעייני הישועה נפטר רבי שלמה זלמן אולמן זצ"ל, רבה של שכונת משכנות יעקב, כשהוא בן 91 בפטירתו
בנו רבי ישראל אולמן מונה לשמש אחריו כרב הקהילה, על פי צוואתו שנחתמה על ידי מרן הגראי"ל זצ"ל

בגיל 91: הגרש"ז אולמן זצ"ל



בחודשים הראשונים בהם התינוק הקטן יוצא לאוויר העולם, הוא זקוק לחיבוק החם והעוטף שלך, אמא.
גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?!

שנה חצי  גיל  עד  לתינוקות  להורים  מוגבלת  במבצע  ההשתתפות   • נטו   ₪7,000 בסך  חודשית  משכורת  לפי  הפרס   *שווי 
 Little Babies  /  Freedom Dry האגיס:  חיתולי  מגוון   • תשע״ח )18.1-14.2.18(  בשבט  ב׳-כ״ט  התאריכים  בין  מתקיים  המבצע   • 

• יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!

חיתולי  את  פיתחנו  עבורך  במיוחד  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. 
Huggies Little Babies, עם שכבת Gentle Protection בעלת כריות 
עור תינוקך. ולהגנה מקסימלית על  וייחודיות לספיגה אופטימלית  רכות 

נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

מוישי בן 3 חודשים



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי 2017

המוסד לביטוח לאומי קבע:
ההשקעה של מאוחדת בלקוחותיה 

מורגשת בשטח שנה אחרי שנה!
למאוחדת בבני ברק!הכי הרבה מצטרפים 

הם מספרים סיפורים...

כל הסיבות הטובות להצטרף למאוחדת!

 מגוון שירותי
רפואה מקצועיים

זמינות תורים 
למגוון רופאים

 המרכז
לבריאות האישה

 שת״פ ייחודי
עם מעייני הישועה

שעות פעילות 
רצופות 8:00-20:00

פריסת מרפאות 
בנגישות גבוהה

התאמה מלאה
לאורח החיים

מנהלי קשרי הקהילה
זמינים עבורכם

אנחנו ממשיכים להוביל
שנה אחרי שנה

  מאוחדת  מכבי  כללית  לאומית 

711

275

-228-758

לאומיתכלליתמכבימאוחדת
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בני ברק ט"ו בשבט תשע"ח 121231/1/18

מאת: עוזי ברק 

רגעי מתח נרשמו בשעות הערב המוקדמות 
אשר   8 כבן  ילד  ברק.  חמישי בבני  יום  של 
שיחק עם חבריו בביתם שברחוב אלשיך בבני 
ברק, מעד מסיבה שאינה ברורה מחלון הדירה 
נאחז  הוא  הנס  ולמרבה  רביעית  שבקומה 
בסורגים שבקומה השנייה. תושבי הבית אשר 
הבחינו בילד הזעיקו את כוחות ההצלה בזמן 

שהם אוחזים בילד בכדי שלא ייפול.
שהוזעקו  העירייה  של  הביטחון  כוחות 
השנייה  הקומה  עבר  אל  טיפסו  למקום, 
הילד  את  בזהירות  והורידו  הילד  נתקע  שבה 
בקומת  בטוחות  ידיים  עבר  על  מהסורגים 

הכניסה.
הצלה  ב'איחוד  חובש  אלעזר,  בן  שמעון 
למקום  מסר: "כשהגעתי  ברק',  בני  סניף 

בילד  הבחנתי 
נמצא  אשר   8 כבן 
לסורגים  מחוץ 
שאיננה  מסיבה 
כשהילד  ברורה. 
הוא  מהחלון  חולץ 
כוחות  ידי  על  נבדק 
שהגיעו  ההצלה 
ולמרבה  למקום. 
נזקק  לא  הוא  הנס 

לטיפול רפואי".
כי יש  הצלה' מזכירים  'איחוד  בארגון 
בבתים  שיש  הסורגים והמעקה  את  לבדוק 
קטנים  של  ומעידות  נפילות  למנוע  מנת  על 

וגדולים.

מאת: עוזי ברק 

כונני  של  שגרתי  סיור  במהלך  חם:  על 
המתנדבים  שמעו  שישי,  בליל  השומרים 
עוזיאל  ברחוב  הבניינים  אחד  מכיוון  צעקות 
בהמולה  מבחינים  שהם  כדי  תוך  ברק,  בבני 

במקום. 
כי  הבינו  המתנדבים  שערכו  מבירור 
שפרצו  לאחר  גנבים  שני  נמלטו  מהמקום 
קשורות  שהיו  חשמליים  אופניים  לזוגות 
והחלו  היססו  לא  הכוננים  הבניין.  מאחורי 
במרדף אחר החשודים שבסופו נתפסו השניים 

כשברשותם כלי פריצה מתקדמים.
שוטרי  ידי  על  החשודים  נעצרו  בהמשך 
לתחנת המשטרה  ונלקחו   )2 )יח"ס  דן  מרחב 
בפני  להביאם  הוחלט  שם  חקירה.  להמשך 

שופט להארכת מעצרם.
מתקבלות  השומרים  במוקד  כי  יציין 
בני  תושבי  מאזרחים  רבות  שיחות  באחרונה 
ברק שאופניהם נגנבנו. בכל מקרה של גניבת 
אופניים ממליצים בארגון השומרים לפנות אל 

תחנת המשטרה לצורך הגשת תלונה.

מאת: עוזי ברק

למשרד  שפנו  תושבים  דרישת  בעקבות 
את  לסבסד  החרדים  ולח"כים  התחבורה 
תל  החולים  לבית  בקווים  הנסיעה  עלויות 
השומר, לאחר שבמשך כמה חודשים הפסיק 
שר  סגן  מסר  עמדי',  'אתה  החסד  קו  לפעול 
הבריאות יעקב ליצמן כי בקרוב עומדים לקצר 
יסודר הנושא  את קו 134 ולתגבר אותו ובכך 
של הנסיעות היקרות ולא מסבסדות והארוכות 

ע"י דן לתל השומר.
"אליכם חברי  נכתב,  שנשלח  במכתב 
בני  ועיריית  התחבורה  משרד  הכנסת ונכבדי 
עולה  ציבורית  בתחבורה  נסיעה  ברק. כידוע 
מאחר  ש"ח, אולם   5 קו  רב  הנחת  לאחר 
מסודרת  תחבורה  אין  ברק  בני  ולתושבי 
 9 צריכים לשלם  חולים תל השומר הם  לבית 
ש"ח לצד. כמו כן אין להם בזה חופשי יומי/

צורך  ביותר, אין  מוזל  שזה  שבועי/חודשי 
חולים  בבית  קרוב  דהו  למאן  שכשיש  לספר 

כמה הוצאות יש".
ישנו  כי  במכתב  הגיב  הבריאות  שר  סגן 
מענה  שנותן  השומר  לתל  ברק  מבני   134 קו 
השומר,  לתל  ברק  מבני  מעבר  ללא  ישיר 
"הוא באמת קצת יותר מידי מפותל בבני ברק 
מקוצר  מסלול  לו  ייצרו  הנראה  וככל  בעיקר, 
יותר ותמורת קיצור המסלול גם יתגברו אותו 

לאור הביקוש".  
שנפתח  החסד  קו  מופעל  כרגע  כי  יצוין 
החסד  ארגון  של  ההסעות  קו  סגירת  בעקבות 
לאחר  חודשים.  כארבעה  לפני  עמדי'  'אתה 
ששלמה ברגר פתח את קו החסד 'דרכי מרים' 
 9 היא  בו  הנסיעה  עלות  כאשר  אמו,  לזכר 
כמו  הוא  הנוסעים  ופיזור  ואיסוף  שקלים 

בתחנות של 'אתה עמדי'.

סופם של גנבים

בשורה למשפחות 
חולי תל השומר

לאחר מרדף במהלך ליל שישי - נתפסו זוג גנבי אופניים חשמליים 
בעיר בני ברק • הגנבים נלקחו על ידי שוטרי הסיור לתחנת המשטרה

ויתוגבר,   134 קו  יקוצר  ליצמן: "בקרוב  יעקב  סגן שר הבריאות 
ובכך יסודר הנושא של הנסיעות הארוכות והלא מסובסדות לבית 

החולים תל השומר"

הילד באוויר מחולץ

צילום: דוברות השומרים

חילוץ דרמטי: בן 
8 נאחז בסורגים
בקומה  באוויר  נתלה  שמעד,   8 כבן  ילד 
ואזרח  שכנים   • לארץ  שמים  בין  שנייה 

שגילו תושייה הצילו את הילד

מאת: עוזי ברק 

של  תלונות  הגיעו  עיתונות'  'קו  למערכת 
שכנים המתגוררים ברחוב אבן גבירול מס' 34 
פינת בן פתחיה מס' 36 בבני ברק, על מדרכה 

גדולה שבורה ולא מסודרת כלל.
מטרים,  מספר  של  בשטח  במדרכה  מדובר 
ולעגלות  רגל  להולכי  קשה  הפרעה  שמהווה 

ילדים ואשר במשך 
זמן רב לא סודרה.

השכנים,  לדברי 
היו במקום גם נציגי 
ובנוסף  העירייה 
מספר  פנו  הם  לכך 
למספר  פעמים 
בעירייה,  גורמים 
 ,106 למוקד  כולל 
ללשכת ראש העיר, 
התשתיות  לאגף 
נוספים  ולגורמים 
לא  דבר  ושום 

התקדם בנושא.
העירייה  מזכיר 

'קו  לפניית  הגיב  טננבוים  אברהם  ודוברה 
תיקון  על  סוכם  שביררתי,  "כפי  עיתונות': 
המדרכה, וכמובן, שבמהלך הגשמים לא ניתן 
גשמים  ירידת  לאחר  זאת,  עם  ויחד  לבצעו, 
יבוצע  הוא  יסודי,  תיקון  שיאפשר  באופן 

בהקדם".
סידור  ביצוע  אחר  תעקוב  העיתון  מערכת 

המדרכה לטובת דיירי הרחוב.

מאת: עוזי ברק

נציגי  הרצוג:  קרית  בשכונת  כיוון  משנים 
של  הבעיה  את  לפתור  מנסים  העירייה 
'קרית  בשכונת  'דן'  חברת  של  אוטובוסים 

הרצוג' ולצורך כך מבצעים שינויים.
ברק  בני  עיריית  נציגי  של  סיור  במהלך 
ונציגי התושבים בשכונה, הוחלט על שינויים 
בשכונת  התחבורה  בהסדרי  משמעותיים 
בין  בטוחה,  כשכונה  המוגדרת  הרצוג'  'קרית 
חלקו  העברת  תהיה  המשמעותיים  השינויים 
של מסוף התחבורה של חברת 'דן' לרחוב הרב 
המרכזי  הכנסת  בתי  לבניין  ממול  אברמסקי, 
'פארק  העירוני  לפארק  ובצמוד  השכונה  של 

הזית' וסמוך למוסדות לימוד רבים בשכונה. 
עובדי העירייה צבעו את אבני השפה בצבע 
הולכים  הקרובים  בימים  כן  כמו  צהוב,  אדום 
אברמסקי  ברחוב  התנועה  כיוון  את  לשנות 

עומסי  וסילוק  הרגל  הולכי  בטיחות  לצורך 
לאורך  קרובות  לעתים  המתרחשים  התנועה 

רחוב הרלינג צבי.
החל  העירייה,  נציגי  של  ההחלטה  פי  על 
הכניסה  תתאפשר  לא  הקרובים  מהשבועות 
לרחוב חיי-טייב, יגאל אלון דרך הכיכר ברחוב 
הרלינג צבי-חיי טייב, והכניסה אל רחובות אלו 

תהיה מותרת אך ורק מרחוב הרב אברמסקי. 
עוד הוחלט כי רחוב הרב אברמסקי גם הוא 
יהיה חד סטרי ולא תתאפשר יציאה ממנו אל 

רחוב צבי הרלינג והרב גניחובסקי.  
התושבים  לנציגי  כרגע  ברור  שלא  מה 
מדוע העובר מסוף האוטובוסים חזרה לרחוב 
הואיל  המרכזי.  הכנסת  בית  מול  אברמסקי 
ולדבריהם זה בניגוד להמלצות קציני משטרת 
שזה  הטוענים  המקום  ותושבי  בעבר  תנועה 
במיוחד  המקום  לילדי  בטיחות  חוסר  מהווה 

כשבסמוך למקום ישנם מוסדות חינוך רבים.

המדרכה ברחוב בן פתחיה פינת אבן גבירול לא סודרה 
במשך זמן רב, למורת רוחם של הולכי רגל ומשתמשי 
המדרכה  תיקון  על  "סוכם  העירייה:  דובר    הדרך 

שיאפשר תיקון יסודי, ויבוצע בהקדם"

תסודר ההפרעה 
הקשה להולכי רגל

של  האוטובוסים  תחנת 
חברת 'דן' הוזזה לרחוב 
בית  מול  אברמסקי 
כולו  והרחוב  הכנסת 

ייהפך לחד סטרי 

שינויי תנועה 
ב'קרית הרצוג' 



גם בחורף, מזגני אלקטרה!

PLATINUM

CLASSIC

החל מ-₪55 לחודש

החל מ-₪48 לחודש
3שנות 
אחריות*

3שנות 
אחריות*

כפוף לתקנון המפורסם באתר החברה. בתוקף עד ה-28.2.2018 או עד 
גמר המלאי. לצרכנים פרטיים בלבד. מותנה בתשלום בכרטיס אשראי. 
במכירת מזגנים ביתיים בלבד באמצעות מרכז ייעוץ ומידע. *שנה ראשונה 
אחריות מלאה על פי דין + 2 שנות אחריות נוספות מלאות בתשלום 

חד פעמי של 99 ₪ כולל מע«מ. המחיר לא כולל הובלה/ התקנה.

המבצע כולל 
דגמי אינוורטר

36 תשלומים 
ללא ריבית על מגוון מזגני אלקטרה



בני ברק ט"ו בשבט תשע"ח 121431/1/18

מאת: עוזי ברק

רשות  לשכת  הורחבה  מהשבוע  החל 
בקשות  לקבלת  ברק  בבני  וההגירה  האוכלוסין 
והטיפול בנושא עבר מתל אביב  מקלט חדשות, 
שלשכת  לאחר  זאת  ברק.  בבני  הרשות  ליחידת 
שנים  כמה  במשך  שפעלה  והאגירה  האוכלוסין 
בבקשות  המטפלת  אביב  בתל  אברבנאל  ברחוב 

מקלט לעובדים זרים נסגרה.
לצורך כך נבנו בימים האחרונים אוהלי המתנה 
בהם  החורף,  של  הקשים  האוויר  מזג  תנאי  נגד 
הבקשות.  מגישי  של  גדול  קהל  להמתין  יוכלו 
שגרם  לתושבים  מטרד  היווה  הדבר  אביב  בתל 
הועבר  זה  ולכן  כבישים  וחסימת  לכלוך  לרעש, 

לאוזר התעשייה בבני ברק.
זרים  בעובדים  הטיפול  את  להעביר  ההחלטה 
שהתקיימו  דיונים  בתום  התקבלה  ברק,  לבני 
בהנהלת הרשות, בראשות המנכ"ל פרופ' שלמה 

מור יוסף.
דלת  האחרונה  שבעת  לאחר  נעשה  זה  צעד 
הכניסה ללשכה בת"א הושחתה ובמקום הושלכו 
"ראשים כרותים ודם" נגד עובדי רשות ההגירה, 

וחוקרי המשטרה פתחו בחקירת האירוע.
עדיין לא ברור מה דעתה של עיריית בני ברק 
בכירי  פעלו  רבות  שנים  שבמשך  לאחר  בנושא, 
העירייה יחד עם פעילים בשכונת פרדס כץ וקרית 
הזרים  העובדים  של  פעילותם  את  למנוע  הרצוג 

בעיר ולצמצם את מגוריהם בשכונות.

עוזי ברק

מזה תקופה ארוכה שתושבי השכונות בני ברק 
כאשר  ילדים,  לעגלות  פריצות  ממכת  סובלים 
במקרים רבים מתעוררים ההורים בשעות הבוקר 
וגני  הלימוד  מוסדות  לכיוון  לצאת  במטרה 
הערך  יקרת  הילדים  עגלת  כי  ומגלים  הילדים, 
ונגנבה  נפרצה   - לבניין  מתחת  קשורה  שהייתה 

באישון לילה.
השבוע, כך מקווים תושבי העיר, הגיעה הסאגה 
מתנדבי  הוזעקו  שני,  יום  בליל  כאשר  לסיומה. 
בעקבות  בעיר,  נחום  לרחוב  השומרים  ארגון 
חשודה  אודות  הארגון  למוקד  שהגיע  דיווח 

הקשורות  ילדים  לעגלות  לפרוץ  מנסה  אשר 
פריצה  בכלי  נעזרת  כשהיא  מגורים,  בתי  תחת 
בכונני  החשודה  הבחינה  כאשר  שברשותה. 
להימלט  החלה  היא  במהירות,  שהגיעו  הארגון 
החשודה  נתפסה  קצר  מרדף  בתום  מהמקום. 
)כבת 40( כשברשותה כלי פריצה מתקדמים בהם 
ככל הנראה תכננה לפרוץ לעגלות ילדים נוספות. 
וכלי  תכשיטים  החשודה  ברשות  נמצאו  בנוסף 
כסף בעלי ערך רב שייתכן ונגנבו במהלך הלילה.

של  הסיור  שוטרי  ידי  על  נעצרה  החשודה 
יוחלט האם להביאה  משטרת מרחב דן והבוקר 

בפני שופט להארכת מעצרה.

אלי כהן

המטלות הרבות שיש למפקד שיטור עירוני 
בעיר מורכבת כמו בני ברק, הפכו את תפקיד 
מפקד השיטור העירוני לתפקיד נחשב במרחב 
רועי בעדני את  יחליף פקד  דן. בשבוע הבא 

מפקד השיטור העירוני מאיר סויסה.
במהלך השנים האחרונות פיקד סויסה על 
תושבי  למען  רבות  ופעל  העירוני  השיטור 
תיק  מחזיק  הדוק עם  פעולה  בשיתוף  העיר 
השיטור העירוני סגן ראש העיר מנחם שפירא.
והמשטרה  העירייה  אלו  שנים  במהלך 
המאבק  את  מלא  פעולה  בשיתוף  קידמה 
הורדת  לצד  בעיר,  השב"חים  בתופעת 
הפריצות לדירות בבני ברק בעשרות אחוזים 
נפתחו  כאשר  ובחגים,  שבוע  בסופי  גם 
מוקדים בעיר לגוי של שבת ביוזמתו של סגן 
'עזר  'בטרם',  ראש העיר מנחם שפירא, כמו 
התושבים  להגיע  יכולים  שם  ועוד  מציון' 
על  שבת  של  לגוי  לדווח  השבת  במהלך 
לפקחים  הדברים  את  מעביר  והוא  חשודים 
במהלך  הרבנים.  הוראת  כפי  גויים  ושוטרים 
השנים האחרונות פיקד סויסה גם על אירועים 
שונים בהם הלוויות גדולות של גדולי תורה 

ורבנים.
שוטרי  לעיר  נוספו  האחרונה  בתקופה 
השיטור הרגלי הנמצאים ברחובות המרכזיים 
מטפלים  והם  ואיצקוביץ,  עקיבא  רבי  כמו 
החשמליות  האופניים  תופעת  בבעיית  גם 
המסכנים את עוברי אורח וכבר טופלו על ידי 
כוחות ההצלה בשנה האחרונה עשרות פצועים 
אף  לאחרונה  חשמליות.  מאופניים  שנפגעו 
הסמיכה העירייה גם את הפקחים העירוניים 
החשמליות  האופניים  רוכבי  את  לאכוף 

הנוסעים במדרכה ומסכנים את התושבים.
רועי  פקד  החדש  העירוני  השיטור  מפקד 
וכבר  הבא,  בשבוע  לתפקיד  יכנס  בעדני 
בימים אלו ערך ישיבות עבודה עם סגן ראש 
אליהו  לשכתו  ומנהל  שפירא  מנחם  העיר 
בעיר  הקהילות  בין  בקשר  העומדים  ארנד 

לבין המשטרה.
יחידת  למפקד  קודם  סויסה  מאיר  פקד 
הקרוב  ובחודש  אביב,  תל  במחוז  הפרשים 
שימש  בעדני  רועי  פקד  רפ"ק,  דרגת  יקבל 
בשבוע  וכאמור  דן,  במרחב  תפקידים  בשלל 

הבא יכנס לתפקיד באופן רשמי.

באו זרים בנחלתך

נעצרה גנבת עגלות
ילדים ותכשיטים

רשות האוכלוסין וההגירה בעיר מתרחבת: בקשות המקלט של 
העובדים הזרים הסודנים והאריתראים עברו מתל אביב לבני ברק

סום
פר

אשון
ר

מפקד השיטור היוצא והמפקד הנכנס עם סגר"ע מנחם שפירא 

מפקד שיטור 
חדש בעיר

למפקד  ימונה  בעדני  רועי  פקד 
ויחליף  ברק  בבני  העירוני  השיטור 
את פקד מאיר סויסה שקודם למפקד 

יחידת הפרשים במחוז תל אביב

מודיעין עילית | חיפה | בית שמש ירושלים | בני ברק | אשדוד 

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית

The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

 שמרנו לך
 מקום אחרון

 במגמות
ההנדסאים

הזדרזו להרשם: 
*2245

כדי לא להפסיד 
את ההזדמנות 

שלך!

בוגר מכינה?

 אם אתה בוגר מכינה / בעל תעודת בגרות 
 זו ההזדמנות שלך להצטרף למגמות ההנדסאים

של המרכז החרדי ולהצליח בגדול!

הפתיחה אי״ה בחודש אדר

אתה
מספיק
ב  גר 

הנדסת תוכנה 
והגנת סייבר

 הנדסתהנדסת בניין
חשמל

אדריכלות
ועיצוב פנים

ירושליםירושלים
בני ברק
אשדוד

בני ברק
אשדוד

בית שמש
חיפה

ירושלים
בני ברק
אשדוד



להוי ידוע ששחיטת בקר בחו"ל תחת השגחת ופיקוח "בד"ץ נוה ציון" מתבצעת על פי ההוראות הברורות של מרן ראש הישיבה הגאון 
רבי שלום כהן שליט"א ומיושמת בשטח הלכה למעשה בפיקוחם הצמוד של חתני דבי נשיאה שלוחי דרבנן עליהם סומך בכל עניני 

הכשרות מרן ראש הישיבה, המוסרים נפשם למען הכשרות הרבנים הגאונים רבי יוסף חיון שליט"א ורבי יצחק זיאת שליט"א.
מאחר ושמענו לאחרונה כי אינשי דלא מעלי מנצלים את רמת הכשרות הגבוהה של "בד"ץ נוה ציון" ומפרסמים שבשר המיובא מאותם 
"בד"ץ נוה ציון" כביכול, אף אם אין תוויות, חותמות,  מפעלי בשר בחו"ל המייצרים עבור הבד"ץ מתאריכים מסויימים, הינם בכשרות 
והלוגרמות של הבד"ץ, ומחזקים טענתם בזאת שהבד"ץ שחט במפעל פלוני ובתאריך אלמוני וכביכול השחיטה הינה ברמת הכשרות של 

"בד"ץ נוה ציון".
לידיעתכם: מפעלי בשר בחו"ל שוחטים עד 500 ראשי בקר ליום, "בד"ץ נוה ציון" שוחט  300 ראשי בקר ליום בלבד. לאחר שהבד"ץ 
מסיים לשחוט את הכמות לאותו היום לפי הנחיות הבד"ץ המחמירות, הצוות הנוסף מטעם הבד"ץ אינו ממשיך לשחוט על מנת להשלים 

את המכסה היומית ל-500 בקר ליום אלא המפעל ממשיך לשחוט בכשרות רבנות.
הננו להודיע בזאת בצורה ברורה ביותר, כי אין כל אחריות וכשרות מטעם הבד"ץ אלא אך ורק על הבשר היוצא עם תוויות חותמות 
והלוגרמות של "בד"ץ נוה ציון" . כל בשר אחר, גם אם נשחט באותו המפעל בו עבדנו באותו התאריך אינו באחריותנו, אלא באחריות 

הרבנות הראשית.

1. כל אנשי הצוות היוצאים לשחיטת חו"ל, מראש הצוות ועד אחרון המשגיחים נבחרים ע"י חברי הבד"ץ רק לאחר בדיקה מדוקדקת 
וקפדנית ברמת המקצועיות וביראת שמים. בנוסף ממונה מטעם הבד"ץ מפקח האחראי על כל הצוות הנבחר שהינו תלמיד חכם 
וירא שמים בתכלית, הבקיא בכל הלכות השחיטה והבדיקות עם ניסיון של עשרות שנים המשגיח במקום בזמן שחיטת הבד"ץ 

בלבד.
2. צוות השוחטים כיום מונה שישה שוחטים כאשר חמישה מהם בודקי סכינים מומחים ביותר ובנוסף ישנו משגיח מיוחד לבדיקת 

וושטות.
3. בנוסף לבדיקת הסכין ברטוב לאחר כל שחיטה ושחיטה, מתבצעת בדיקה נוספת של הסכין ביבש לאחר כל 5 בהמות.

4. בשחיטת הבד"ץ כיום נמצאים שני בודקי פנים במקביל וזאת כדי שיהיה זמן כפול על מנת שכל בודק יבדוק במתינות בהמה 
אחת מתוך שתי בהמות.

5. בשחיטת הבד"ץ נמצאים שני בודקי חוץ, כאשר אחד מהם בודק על שולחן נפרד את ריאות החלק בלבד ואילו השני בודק על 
שולחן אחר את ריאות הכשר בלבד ע"מ לאפשר לבודק החוץ מטעם הבד"ץ לבדוק ביסודיות ובמתינות.

6. ההנחיות וההקפדות בבדיקת הריאה היא מהמחמירים ביותר ולכן באופן יחסי לכשרויות אחרות כמות החלק בהשגחת הבד"ץ 
הינה נמוכה באופן ניכר.

7. בשחיטת הבד"ץ ישנו משגיח מיוחד לבדיקת כרסים.

יראה הקהל ויזהר שלא לסמוך ולרכוש אך ורק אריזות המופיע עליהם חותמת והלוגרמה 
של "בד"ץ נוה ציון" בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א

גילוי דעת

הנ"ל רק חלק מחומרות המיוחדות תחת השגחת הבד"ץ

ועד הכשרות שע"י "בד"ץ נוה ציון"

בד"ץ דק"ק "נוה ציון" תכב"ץ
בראשות מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בס"ד י"ג שבט תשע"ח

להלן רק חלק מהחומרות וההקפדות המיוחדות הנהוגות בשחיטה המהודרת תחת השגחת "בד"ץ נוה ציון":
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בני ברק ט"ו בשבט תשע"ח 1231/1/18 18

פנים לשעבר המלומד  חם, שר  לב  בעל  יקר  ספרדי  יהודי 
בהקלטות מודלפות שפותחות את מהדורות החדשות, האזין 
השבוע להקלטת הפסיכולוגית מרחוב בלפור מראשיתה ועד 

סופה, וממש לא הופתע.
את ההקלטה שהפכה עם פרסומה ללהיט המושמע ביותר 
אהבה  לב,  טוב  נוטף  במשפט  נתניהו  שרה  פתחה  במדינה, 
 – לרגליה  נר  הפציינט  שטובת  לפסיכולוגית  כיאה  ואחווה, 

ובלבד שהרצפה עליה הן דורכות תהא מצוחצחת.
"צריך לעזור לפליטי דרפור. אני עושה את זה!" הרעימה 
הגברת בקול רעש גדול – במשפט שחמק לכל הרוקדים על 

הדם מתחת לרדאר.
תשע שנים אחרי שנאמר, נשלף לו המשפט המהולל בעיתוי 
לרוץ  שריו  את  מעודד  הגברת  של  בעלה  בו  ביום   – אומלל 
לאולפנים כדי לתמוך בגירוש המסתננים. נתניהו כדרכו, מנכס 
לעצמו את הטיפול בתופעה, אך הדלפת דברי הרעייה מאותם 
אלה  בימים  שמשוכתב   – הזיכרון  את  לרענן  אפשרה  ימים, 

ממש על ידי לשכת ראש הממשלה.
לגודל האירוניה, השכתוב הזה הגיע לשיאו שעה קלה לפני 
פרסום ההקלטה, בעת שנתניהו ישב בחברת שותפיו במסגרת 
תקשורתי  לחיפוי  והתחנן  הקואליציה  מפלגות  ראשי  פורום 
על  ולהגן  לצאת  הליכוד  משרי  לבקשותיו  בניגוד  ארטילרי. 
עתה  לעת  מבקש  נתניהו  שמהשותפים  הרי  משפחתו,  כבוד 

להגן רק על כבוד ממשלתו.
על  להגן  כדי  די  עושים  שאינם  לשריו  בטרוניה  בא  ביבי 
השמאל  "ארגוני  המסתננים.  נגד  הממשלה  של  ידיה  מעשי 
מקלט  כמבקשי  אותם  ומציגים  השיח  על  השתלטו  הקיצוני 
"יש  אמר,  הוא  עבודה",  מהגרי  הם  המכריע  שרובם  למרות 
פה קמפיין גדול ומתוכנן של השמאל הקיצוני, כולנו צריכים 

להתגייס ולא רק אני".
תמול  רק  ששב  ליצמן  חייבים.  נותרו  לא  מצדם  השרים 
סגן שר,  שלשום לשולחן הממשלה בפריבילגיה של הגדרת 
להשתתף  ואימתי  להיעדר  אימתי  להחליט  לו  המאפשרת 

בישיבות הממשלה, הבהיר שהוא - כמו מתנדב איחוד הצלה 
- נלחץ לסייע לפציינט עוד לפני שנתניהו פנה לעזרה. 

רשמי  מחאה  מכתב  ליצמן  שיגר  שעבר  חמישי  ביום 
'רופאים לזכויות אדם' נגד  במסגרתו תקף את עצומת ארגון 
מהלך 'יציאה מרצון' של המסתננים. "נדהמתי לראות מכתב 
נגד הרחקת מסתננים מתחומי  רפואה, המוחים  אנשי  מטעם 
האנושות'.  שידעה  מהקשות  כ'פגיעה  הגדרתם  תוך  ישראל, 
כסגן שר הבריאות והאחראי על משרד הבריאות, עמדתם זו 
אינה מייצגת את מערכת הבריאות בישראל. הניסיון, השפל 
בעיניי, לצייר את חותמי המכתב כדואגים הבלעדיים לחמלה 
זרים  מפקירה  שכביכול  ישראל  ממשלת  לעומת  ולזולת, 

ומגרשת אותם באכזריות – הינו פסול ושקרי".
ייתכן  בישראל,  הוכתר לשר הפופולרי  בה  הזהב  בתקופת 
שליצמן היה חושב פעמיים, בטרם ישגר מכתב שכזה המעורר 
מרבצם עיתונאים וסטיריקנים. אבל ליצמן של הזמן הזה, רואה 
"החלטתי  התקשורתית.  החנופה  ממנעמי  שנגמל  כמי  עצמו 
שמה שכותבים עליי לא מעניין אותי, גם בתקשורת החרדית 
וגם בתקשורת החילונית", אמר לי בחמישי האחרון בלשכתו 
הלאומי.  המאמי  ממשבצת  בהשלמה  שנפרד  כמי  ונראה 
על  שבועי  למבחן  תעמוד  הזאת  שההכרזה  מבוססת  בהנחה 
ידי כמה וכמה עיתונאים, מאתגרים ולא מאתרגים – נותר רק 
הפוליטיקאי  לו  שיקום  הזמן  הגיע  אכן  בהצלחה.  לו  לאחל 
שיעשה למען שולחיו באמת ובתמים, ולא למענם של כותרות 

העיתונים.
לשר  גם  נשלח  ליצמן  של  החד-משמעי  מהמכתב  העתק 
בענייני  כנראה  עסוק  שהיה  נתניהו,  בנימין  בתואר,  הממונה 
נקל  המודלפות,  ההקלטות  רקע  על  האחרון.  בסופ"ש  ביתו 
תפקידו  את  ולמלא  במסמך  מלעיין  ממנו  נבצר  מדוע  להבין 
במהלך שהותו בחיק משפחתו. כל מי שביקר בספרייה, מודע 

לכך שהשקט הסביבתי הוא תנאי בסיסי לקריאה.
אריה מכלוף דרעי תיאר באוזני ראשי מפלגות הקואליציה 
ציבורי  מהלך  מובילים  הרדיקאלי  השמאל  ארגוני  איך 

רשות  ממנכ"ל  לשלול  הזויה  דרישה  כדי  עד  בינלאומי 
האוכלוסין וההגירה פרופ' שלמה מור יוסף את תעודת הרופא 
בבקשות  לטיפול  משרות  וחמש  ארבעים  "הוספנו  האישית. 
לקבלת מעמד פליט", תיאר דרעי והוסיף לנתונים שראו אור 
לראשונה בישיבת הממשלה, את המידע ולפיו כ-500 בקשות 
פליטות אושרו למסתננים מדרפור. גם דרעי כמו חבריו, תהה 
מדוע לשכת ראש הממשלה אינה מציפה את הנתונים. האיש 
שלעברו כוונה השאלה, שר החוץ בנימין נתניהו, גילה שהוא 

הפך מחוקר לנחקר.
בנט ששאל  נפתלי  החינוך  היה שר  ביותר  החריף  המבקר 
את ראש-הממשלה מדוע השרים לא מקבלים נתונים שיסייעו 
נודע  האחרונים  בימים  "רק  תקשורתית.  להתמודד  בידם 
גורשו  האפריקאים,  המסתננים  של  לגירושם  שבמקביל  לי 
מצפים  איך  מולדתם.  לארץ  בחזרה  אוקראינים  כ-4,000 
מובאים  לא  האלה  הפרטים  אם  הממשלה,  עמדת  על  שנגן 
ולא  ברבו  שסונט  כתלמיד  המחנך,  השר  שאל  לידיעתנו", 

בפעם הראשונה.

שר לעזאזל
 

הממשלה,  ראש  אשת  של  המרגליות  מפיק  לפיה  נחזור 
דרפור,  פליטי  סוגיית  לצלצולי הפעמונים שיוצאים מגרונה. 
הפכה  סיועה,  את  רבה  בגאווה  הזכירה  היא  אליה  שבנוגע 
נגד  ונשכני  במועד בו הוקלטה בשנת 2009, לקמפיין אכזרי 

שר הפנים דאז, אלי ישי.
שמפיצים  המחלות  רשימת  את  כשתיאר  קשות  שגה  ישי 
נתוני משרד הבריאות.  המסתננים, זאת למרות שהתבסס על 
הוא טעה שבעתיים כשעשה זאת בחדווה של עורך סדר פסח 
תקופות  והזכיר  גזעני  היה  הניחוח  על עשר המכות.  המספר 
אפלות, אך התוכן שהשמיע בשיחות סגורות היה ענייני. ישי 
המקצוע  גורמי  עם  שוחח  לשטח,  ירד  מחקר,  עבודת  עשה 
ועדה מקצועית שמינה בראשות אמנון  והתבסס על מסקנות 
ימים  באותם  שכינוהו  כפי  מסתננים",  סופר  "אמנון   – סופר 

פעילי הארגונים הרדיקליים. 
בעיית  את  שזיהה  הראשון  היה  ישי,  אלי  אלא  נתניהו  לא 
וגירוש  הגדר  פתרון  יישום  בין  לשלב  ודרש  המסתננים 
בחוד  נגדו  שהתייצבה  מי  לישראל.  שחדרו  המסתננים 
החנית, כחלק מאותה תדמית של אישה משכילה שיח"צניה 
המקליטים דאגו אז לשוות לה, הייתה רעיית ראש הממשלה. 
יותר  ראוי  קמפיין  לעצמם  לבחור  יכלו  לא  הגברת  יח"צני 
עם  המשכילה  הגברת  את  לעמת  מאשר  התדמית  להעצמת 

עמדותיו של השר החרדי החשוך. 
נתניהו נפגשה עם ילדי המסתננים, פנתה לראש הממשלה 
הון תקשורתי, כחלק  ועשתה מהסיפור  דפי התקשורת,  מעל 
ישי  אלי  אותו   – הפנים  שר  נגד  שניהלה  נגטיבי  מקמפיין 
לטורים  לאחור  דפדוף  ממשלה.  לראש  בעלה  את  שהכתיר 
של  למדי  כאוב  תיעוד  מגלה  ימים,  באותם  כאן  שהתפרסמו 
וטענותיו  הממשלה  ראש  עם  שיחותיו  את  שתיאר  ישי,  אלי 

הקשות נגד האמבוש שנעשה לו על ידי הרעייה.
ישי התייצב אז לבדו מול כל העולם ואשתו )של נתניהו(. 
הזוג נתניהו, לא רק שלא זיהה למן הרגע הראשון את הבעיה, 
 2018 מודל  שנתניהו  בפתרונות  מלכתחילה  צידד  אף  אלא 
מייחס לשמאל הרדיקאלי, כאשר בה בשעה הגברת המשכילה 
את  להעצים  כדי  כפסי-כו-לו-גית  בתוארה  שימוש  עושה 
שלום",  היקר  "אלי  התארים.  נטול  הספרדי  בשר  הפגיעה 
שהתקיימה  אחרי  קצרה  תקופה  הפנים  לשר  הגברת  כתבה 
השיחה שתוכנה הודלף השבוע בקול תרועה רמה, "אני פונה 
אליך כאם לשני בנים צעירים וכפסיכולוגית בשירות הציבורי. 

בית ספר לפוליטיקה

זר כנגדו

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

לא מעניין אותו התקשורת, ליצמן בראיון ל'קו עיתונות'. צילום ארכיון
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ליצמן של הזמן הזה, 
רואה עצמו כמי שנגמל 

ממנעמי החנופה 
התקשורתית. "החלטתי 

שמה שכותבים עליי 
לא מעניין אותי, גם 

בתקשורת החרדית וגם 
בתקשורת החילונית"

אלמלא שאול אלוביץ' 
וביבי כבר לא, ניתן היה 

לחשוב שההדלפה 
לוואלה ממוקדת מטרה, 

כחלק מאותו קמפיין 
מתמשך. אספקת 

השמפניה שנשפכה 
כמים – נראית לפתע כמו 

חלופה טבעית לכדורי 
שינה, על רקע הקולות 

הצורמים שעולים מרחוב 
בלפור. לא עננת שחיתות 

נדבקת לגבר שחוטף 
צעקות בדציבלים כאלה 

על בסיס יומי, אלא 
בעיקר תחושת רחמים.

אני מבקשת ממך מעומק לבי להשתמש בסמכותך לפי החלטת הממשלה 
ולאפשר לרוב רובם של 400 הילדים הנותרים להישאר בישראל". המכתב 
של  תוארה  השמטת  שלקח  הלשכה  ויח"צני  אפשרית  מדיה  בכל  הופץ 
הגברת נצרב בבשרם, דאגו לאזכר את תפקידה המושכל בשירות הציבורי 
– בכל אתר ונייר עיתון בו אוזכר פועלה. תשע שנים חלפו עברו להן ביעף. 

הילדים הקטנים בגרו, והתפוח נפל לו בתוך גבולות הערוגה.
כמו הבעל שהפנה את גבו לאלי ישי על הכרמל והפך אותו לשר לעזאזל, 
כך הרעייה שתקעה את הסכין, דאגה גם לסובב אותה מספר פעמים. "חובה 
לישי,  אז  וכתבה  הוסיפה  היא  לילדים",  פתרון  למצוא  ישראל  מדינת  על 
תרמו  אלה  שפניותיי  להאמין  רוצה  "אני  בעיתונות,  המכתב  את  שקרא 
במשהו לעמדתו של ראש הממשלה להשאיר כ-800 ילדים מתוך ה-1,200. 
אני משוכנעת שגם במקרה זה תוכל למצוא פתרונות יצירתיים לקבוצת ילדי 
שמוקנות  והסמכויות  הממשלה  החלטת  במסגרת  הנ"ל  הזרים  העובדים 
ובאינטרסים  ההגירה  במדיניות  יפגע  ובאופן שלא  הפנים,  בחוק כשר  לך 

הלאומיים של ישראל כמדינה יהודית".
המשפחה,  בני  כל  כלפי  לימים  שתאומץ  הידועה  במתכונת  ביבי, 
הפרקליטים והמקורבים, הסביר לשר המתלונן שזה לא הוא אלא היא. הוא 
הבית של  באתרי  התיאורים  את  קרא  ובכלל  ראה,  לא  לא שמע,  ידע,  לא 

אותם ימים – ישראל היום בפרינט ואתר וואלה ברשת. 
תשע שנים חלפו והקמפיין חזר אל הגברת כבומרנג, ולמרבה האירוניה 
דווקא באמצעות האתר שהפיץ בשעתו את דבר הגברת ברחבי הממלכה. 
האינטרס  ורע.  טוב  אין  כולה,  בפוליטיקה  כמו  הזה,  שבסיפור  ללמדך 
הרגעי הוא שמדבר מגרונם של הפוליטיקאים, שהופכים מסנגור לקטגור, 
מאבירי הפליטים לרודפיהם. על הפסיכולוגיה בגרוש הזאת, יכול לחתום 

כל סטודנט מתחיל במדעי המדינה. 

היסוד הנפשי
קשה להאמין שנתניהו, מר נתניהו, יזם, בישל וקידם את הדלפת ההקלטה, 

אך אין ספק שמשפטית – ההדלפה בעת הנוכחית שירתה את מטרותיו. עוד 
לפני מינויו של מנדלבליט ליועמ"ש לממשלה הודלפה הידיעה על פנייתו 
של עו"ד ויינרוט ליועמ"ש דאז יהודה וינשטיין ובקשתו שלא להגיש כתב 
אישום נגד הגברת מטעמים אישיים, שנתמכים בהקלטה שפורסמה השבוע. 
באתר חדשותי שאינו  לראשונה  פורסמה  ההיא  הידיעה  למרבה ההפתעה 

חשוד בלשון המעטה בשנאה לראש-הממשלה. 
של  המרתקת  הכתבה  מתוזמנת,  בהשלמה  כמו  לעולם  באה  כך  אחר 
אילנה דיין ב'עובדה' במהלכה הצליחה דיין לגרום לעורך הדין המפולפל 
וינרוט, לפתוח את סגור לבו ולערוך חשבון נפש – תוך שהוא מחטט גם 

בנבכי נפשה של הפסיכולוגית, אל מול פני האומה.
העולם  גם  הרגשי,  העולם  גם  זה  אצלה  השכלי.  העולם  רק  זה  "אצלו 
הנפשי", הוא אמר אז על רעיית ראש-הממשלה במה שנדמה באותם רגעי 
שידור כפליטת פה. "מה מני נפתלי ריבונו של עולם, רצה?" המשיך עורך 
הדין שתיאר איך "שרה כל כך מכונסת בתוך האספקטים שלה, איך שהיא 
רואה את התמונה, שהיא לא מסוגלת לעשות איזשהו מעבר עדין לאיזשהו 

טיעון עדין".
מה שנראה היה בתחילה כנפילה לא אופיינית של עורך הדין המחושב, 
התוכנית  של  אלא  המתראיין,  של  לא  אך   – כמעידה  לבסוף  אכן  התברר 
'עובדה' שנתנה במה, עם גודש של אמפתיה לכל טיעוני ההגנה של ראש 
שמגן  מסור,  בעל  הכל  בסך  הוא  ביבי  היא.  אלא  הוא  לא  זה  הממשלה. 

בחירוף נפש על כבוד רעייתו, חרף כל הקשיים והמשברים הנפשיים.
שההדלפה  לחשוב  היה  ניתן  לא,  כבר  וביבי  אלוביץ'  שאול  אלמלא 
לוואלה ממוקדת מטרה, כחלק מאותו קמפיין מתמשך. אספקת השמפניה 
שנשפכה כמים – נראית לפתע כמו חלופה טבעית לכדורי שינה, על רקע 
הקולות הצורמים שעולים מרחוב בלפור. לא עננת שחיתות נדבקת לגבר 
שחוטף צעקות בדציבלים כאלה על בסיס יומי, אלא בעיקר תחושת רחמים. 
הממשלה  ראש  הגדיר  המסכן(,  )שמשון  נעבעכדיקער"  דער  "שימשען 
עוצמתה.  למרות  המתמסכנת  ישראל  של  מצבה  את  אשכול  לוי  המנוח 
מהשבוע האחרון, נתניהו היה שמח לצאת – עם אותו דימוי של אומללות 

מגוננת, כל הדרך להמלצה.

אלי ישי עם כותב השורות מלווים את המסתננים הראשונים שגורשו, נתב"ג 2010
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

למרות החשדות: ראש 
העיר חוזר

חובש כיפה לראשות העיר

כפר סבא

ראשון לציון

אילת

מול מאות משתתפים השיק השבוע רפי סער 
שכיהן  סער,  העיר.  לראשות  מועמדותו  את 
כמנכ"ל  מכן  ולאחר  העירייה  כמנכ"ל  בעבר 
ניסיונו  את  להציג  הרבה  השרון,  הוד  עיריית 
העשיר, הנחוץ לניהול נכון של העיר. באותו 
ברשימתו,   2 מספר  על  סער  הכריז  מעמד, 

סמנכ"ל העירייה לשעבר דני הרוש.
חשדות  בצל  מגיעות  סבא  בכפר  הבחירות 
לשחיתות המרחפות מעל ראש העיר יהודה בן 
חמו. למרות שעדיין לא הוחלט האם להגיש 
לא  שהוא  הרווחת  הערכה  אישום,  כתב  נגדו 
נמנים  כה  עד  הקרובות.  בבחירות  יתמודד 
כשמונה מועמדים שהכריזו על ריצה לתפקיד.

חוזר  צור  דב  לציון  ראשון  עיריית  ראש 
לתפקידו, לאחר תקופת הרחקה. על פי הסיכום 
בין סנגורו של צור, עו"ד טל שפירא, לבין אנשי 
במשטרה,  הונאה  לחקירות  הארצית  היחידה 
עליו  ייאסר  אך  בעירייה,  לעבודתו  יחזור  צור 
מהמעורבים  מי  לאי  הקשור  נושא  בכל  לדון 
בתיק, כמו כן לא ישתתף בדיוני וועדת המכרזים 

והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
למעורבות  חשדות  עומדים  צור  נגד  כזכור, 
שבמרכזה  פרשה  בעירייה,  שחיתות  בפרשת 
החשדות,  פי  על  ביטן.  דוד  חה"כ  עומד 
תמורת  שקלים  אלפי  מאות  קיבלו  המעורבים 
האחרון  בדצמבר  נדל"ניים.  פרויקטים  קידום 
נעצר צור, וכחלק מתנאי שחרורו, נאסרה עליו 

הכניסה למוסדות העיר. 

האדום,  הים  שמי  מעל  מבליח  חדש  מועמד 
הלא הוא עוה"ד יצחק מויאל, תושב למשפחה 
ומצוות.  תורה  שומר  שורשית,  אילתית 
את  ולכבוש  מגזרי  ממיתוג  להתרחק  בניסיונות 
המובהקת,  החילונית  בעיר  המצביעים  קהל 
להוביל  והצהרות  ראיונות  בסדרת  הוא  מנסה 
חוק  על  ביקורת  מתח  היתר  ובין  ליברלי,  טון 
חדשים  פסטיבלים  לפתוח  והבטיח  המרכולים 

בשבתות.
"אני כאדם דתי סבור כי כל מה שקשור לדת 
לא צריך לעשות בדרך של חקיקה", אמר ל'ערב 
ינהג בסוגיית המרכולים,  ערב'. כשנשאל כיצד 
יישאר  אילת  העיר  של  קוו  "הסטטוס  ענה: 

וישמר. עולם ימשיך לנהוג כמנהגו". 
מויאל הפתיע והודיע כי הוא "מתחייב לעשות 
יותר. למשל יש לי אג'נדה לפסטיבלים, כל סוף 
שבוע באילת צריך להיות פסטיבל. אז תגיד לי 
זו שבת זה סוף שבוע, נכון זו עיר תיירות. עיר 
תיירות לא רק שצריכה לשמור על הקיים היא גם 

צריכה להמשיך ולהתפתח".
בראשות העיר אילת עומד יצחק הלוי, המכהן 
שעולים  השמות  ברציפות.  שנים   15 בתפקיד 
הם   – מויאל  מלבד   – מולו  לריצה  כמועמדים 
יו"ר האופוזיציה  סגן ראש העיר יהודה מורדי, 
המקומית והמתמודד לשעבר דובי כהן, וחברת 

המועצה לימור להב.

למרות הרב: 'בני תורה' מריצים מפלגה

רשימה  להריץ  החליטה  תורה'  'בני  סיעת 
הלבטים  באלעד.  הקרובות  בבחירות  מטעמה 
לאור  זאת  קלים,  יחסית  היו  באלעד  ריצה  על 
ישראל  העיר  ראש  כלפי  כעסים  הצטברות 
פרוש. ההחלטה צפויה להביך חלק מנציגי דגל 
התורה כיום, ולהעמיד את רב העיר בסיטואציה 

לא קלה.
בבחירות המקומיות האחרונות, הריץ הפלג 
בלבד;  ערים  בשלוש  מפלגות  הירושלמי 
לקראת  עילית.  ומודיעין  ירושלים  ברק,  בני 
ביתר  הסיכויים  נבחנים  הקרובות,  הבחירות 
הערים החרדיות, כאשר השיקולים המנחים הם 
רצון  ומאידך,  אחד,  מצד  ציבור,  בנציגי  צורך 

כללי להפגין כוח.
נמצאים  הם  תורה',  'בני  אנשי  לטענת 
למענה.  זוכים  לא  וצרכיהם  באלעד,  בתנופה 
פרוש  ישראל  העיר  ראש  עם  המתיחות  שיא 
נגדו  ישראל,  למשטרת  הצדעה  באירוע  נרשם 
פרוש  של  בניצוחו  אך  מלחמה,  בפלג  קידשו 

ועוכבו  מפגינים  של  אוטובוסים  הורחקו 
במקום יציאתם.

הפלג  לאנשי  בעיר,  לנעשה  קשר  בלי 
פרוש,  משפחת  עם  מרה  יריבות  הירושלמי 
היישוב  אנשי  את  מייצגת  היסטורי  שבאופן 
הישן, ולמעשה "דורכת" על המשבצת שלהם 

ומפריכה את מאבקיהם. 
תורה'  ב'בני  מפלגה,  להריץ  הכוונה  מלבד 
מציינים  והם  מאזניים,  ללשון  להפוך  מצפים 
לקריספל  פרוש  בין  הבחירות  הכרעת  את 
להשפעתם  כראייה  קולות,  מאות  של  בהפרש 

הפוטנציאלית.
צפויה  הקלפיות,  שיפתחו  לפני  הרבה  עוד 
העיר  את  להכניס  תורה'  'בני  של  הריצה 
למתיחות, וזאת על רקע יחסים שבריריים של 
הציבור הליטאי בעיר. שהלא, רבה הראשי של 
העיר נחשב למזוהה עם אנשי הפלג הירושלמי, 

ולמילתו משקל רב.
עד כה, הוביל רב העיר קו עקבי הדוגל באי 

הרב  הקהילות.  היפרדות 
הפלג  של  מוסדות  להקמת  נחרצות  התנגד 
הירושלמי בעיר, אך דעתו לא נשמעה, ובשנים 
פי  על  מוסדות.  מספר  נפתחו  האחרונות 
נפרדת,  לריצה  גם  להתנגד  צפוי  הרב  הערכה, 
עד  מים  באו  כי  טוענים  בפלג  לכעת,  נכון  אך 

נפש, והם ירוצו בכל מחיר.
בין  גישושים  מתקיימים  האחרונה  בתקופה 
ברק  העיר  ראש  סגן  לבין  הירושלמי  הפלג 
פי  על  כוחות.  איחוד  לבחון  במטרה  צברי, 
קיימו  הצדדים  עיתונות',  ל'קו  שהגיע  המידע 
שיחות והעלו אפשרות של חיבורים, הנוגעים 
לריצה  וגם  העיר  לראשות  בצברי  לתמיכה  גם 

במפלגה משותפת.
יכול  לא  "אני  בתגובה:  מסר  צברי  ברק 
מוקדם  אבל  הפניות,  של  קיומן  את  להכחיש 
מכדי לפרסם. לא לחינם שם התנועה שלנו הוא 
ולעזור  כי מטרתה לאחד  ישראל',  'יחד שבטי 

לכמה שיותר מגזרים".

אלעד

מתחמם: הפלג הירושלמי יריץ מפלגה וינסה לסגור חשבון עם ישראל פרוש  הנפיצות: רב 
העיר צפוי להתנגד למהלך  וגם: האם יירשם שיתוף פעולה עם ברק צברי? המנכ"ל הכריז על ריצה
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ש"ס למפלגה גדולה דרוש: אחראי מערכת בחירות

אריה  ש"ס  יו"ר  עמד  חמישי,  יום  בצהרי 
מהדהדת:  בהצהרה  ויצא  שמש,  בבית  דרעי 
פתח  הוא  הבא".  העיר  ראש  יהיה  "אבוטבול 
המערכת  את  והכניס  ופרוש,  גפני  עם  חזית 
מכן,  לאחר  יומיים  לתזזית.  המוניציפאלית 
דחייה  על  דרעי  הודיע  חולשה,  ענות  בקול 

נוספת במינוי מנהל מוניציפאלי, "עד פסח".
סוף השבוע האחרון חשף את הבעיה איתה 
קרבות  שהבחירות  למרות  ש"ס.  מתמודדת 
מצליח  לא  עדיין  דרעי  מתחממות,  והגזרות 
למצוא מי שייקח על עצמו את תפקיד האחראי 

על בחירות מקומיות.
נושאו  על  ומורכב.  תובעני  בתפקיד  מדובר 
לרדת  הפנימית,  הפוליטיקה  בנבכי  להתמצא 
בין חצרות,  רגישויות, לפשר  עיר, להבין  לכל 
החלטות  ולקבל  קהילות,  של  פאזל  להרכיב 
ולסחוף  לנער את הפעילים,  ובעיקר,  כואבות, 

כמה שיותר מצביעים.
דמות  דרעי  מחפש  האחרונים,  בחודשים 
ראויה להטיל עליה את המשימה, אך לא עולה 
שנערך  התנועה,  לנציגי  גיבוש  בכנס  בידו. 
בסופ"ש האחרון בטבריה, הודיע דרעי בפאנל 
את  ינהל  מי  אכריז  מוצ"ש  "עד  כי  ליל-שישי 
מוצאי  כשהגיע  המוניציפאלית".  המערכת 
המועצת  עם  אחת  "בעצה  כי  הודיע  שבת, 

הוחלט לדחות את ההכרזה".
עלו  לתפקיד  המיועדים  השמות  בבורסת 
איש  איש  לפניכם,  הם  הנה  דמויות,  מעט  לא 

ומעלותיו, חסרונותיו וסיכוייו.

יגאל גואטה

נתפר  עליו  האיש  הוא  גואטה  יתרונות: 
מחובר  כמוהו  אין  הראשון.  מהרגע  התפקיד 
מאמון  נהנה  ובעיקר,  רעים,  איש  לשטח, 
וחיוני  נדיר  מצרך  התנועה,  יו"ר  של  מוחלט 

להצלחה.
חסרונות: גואטה עזב את החיים הציבוריים 
נפשו  נקעה  ומאז  חביבות,  לא  בנסיבות 
שרשרת  הכל,  למרות  הפוליטי.  מהעיסוק 
התנועה  מיו"ר  דרכה  את  עושה  שליחים 
גואטה  כה  עד  אך  נמרצים,  חיזור  בניסיונות 

מסרב לתפקיד.

יעקב מרגי

בטוח  מתכון  מחפשים  אם  יתרונות: 
להצלחה, הרי שהוא נמצא בדמותו של מרגי. 
הוא ניהל בהצלחה את המערכת המוניציפאלית 
נציג,  כל  עם  בהיכרות  לו  שני  ואין  ב-2008, 

משפחה, פעיל ועיר.
חסרונות: מרגי "נחשד" בהזדהות עם היו"ר 
הרב  עם  עודפים  ובקשרים  ישי  אלי  המודח 
שש  לא  עצמו  מרגי  בנוסף,  סר.  וחינו  עמאר, 

כלל לתפקיד.

מיכאל מלכיאלי

בכנסת,  יתרונות: הפנים החדשות של ש"ס 
הוא גם התקווה הגדולה שלה. הוא צעיר, נמרץ 
לו רקורד מוניציפאלי מתקופת  יש  ודומיננטי, 
ח"כ  הוא  ובעיקר:  ירושלים,  בעיריית  חברותו 

"פנוי", שאינו נושא בתפקיד ממשלתי.
"להפיל"  מכדי  צעיר  מלכיאלי  חסרונות: 

עליו תיק שכזה.

חיים ביטון

'בני  החינוך  אימפריית  מנכ"ל  יתרונות: 
יוסף' הגיע הכי קרוב לתפקיד, וסיכוייו גבוהים 
ביותר. הוא איש מקצוע ומנהל מצליח ומוערך. 

פורמאלית הוא מחזיק כיום בתפקיד.
חסרונות: השאיפה היא למנות איש שיהיה 
פחות  והדבר  בבחירות  ליל  עד  מבוקר  שקוע 
מתאים למי שעל כתפיו מונח עול ניהול רשת 

החינוך.

משה אילוז

רשת  כמנכ"ל  תפקידו  מתוקף  יתרונות: 
האירועים  בכל  אילוז  מעורב  המעיין',  'אל 
תנועה  איש  הוא  אילת.  ועד  מדן  המפלגתיים, 

בכל רמ"ח ושס"ה.
חסרונות: הרשת נמצאת בתנופת פיתוח של 
זקוקה  שהמפלגה  האחרון  והדבר  מדרשות, 
רוחני,  במפעל  חיובי  מומנטום  איבוד  הוא  לו 

לטובת שכשוך רגליים בביצה הפוליטית.

יהודה אבידן

בישימון,  דרעי  עם  שהלך  האיש  יתרונות: 

שקמו  הדילים  ורוקמי  הממולחים  גדול  הוא 
לתנועה הקדושה. הוא סמכותי, מקרין ביטחון, 
ושום דבר לא חומק מחוש הריח המשובח בו 

ניחן.
העירונית  בחברה  שכיר  אבידן  החסרונות: 
הפוליטית,  פעילותו  את  המגבילה  אשדוד, 
גם  מבית.  יריבים  מעט  לא  לו  קמו  ובנוסף, 
ירידות  ידעו באחרונה  יו"ר התנועה  יחסיו עם 

ועליות.

מועמדים נוספים: סגן ראש עיריית מודיעין 
עילית אבנר עמר וחה"כ יואב בן צור.

נולד",  לא  שעוד  האיש  את  מחפש  "דרעי 
דרישות  לו  "יש  בש"ס.  בכיר  גורם  אומר 
גבוהות, ובצדק, אבל כרגע לא נראה שמישהו 
החבר'ה  הפרויקט.  את  להרים  מסוגל 
שהוא  בגלל  מהתפקיד,  מתחמקים  האיכותיים 
מתכון לצרות. אתה נאלץ להתלכלך מול חברי 
מועצה וקהילות, וברגע האמת ההכרעה בידיו 

של דרעי".
את  מאיישת  לא  שש"ס  יום  "כל  לדבריו, 
לוהט,  השטח  קולות.  מאבדת  היא  התפקיד, 
המפלגות עובדות. אל מאגר המצביעים - שגם 
ככה מאותגר מאז פטירת מרן – לוטשות עיניים 
מפלגות מקומיות, הגיע הזמן לעשות מעשה".

לפני מספר חודשים, השיקה התנועה תוכנה 
להזין  שנועדה  מיליונים,  בהשקעת  חדשנית 
המועצה  חברי  ע"י  הנעזרים  נתוני  את  לתוכה 
פקודה.  ליום  מאגר  מבניית  כחלק  השונים, 
מהנציגים  וחלק  מתפקדת  ממש  לא  התוכנה 
לניירות,  רגילים  "אנחנו  קיומה.  על  מתלוננים 
למפלגה,  מודרניזציה  לעשות  ניסו  רשימות, 
אבל אנחנו לא מבינים מה רוצים. שום מחשב 

לא יכול להוות תחליף לעבודת שטח".
"כפי  בתגובה:  נמסר  ש"ס  ממפלגת 
השבת,  של  בסיומה  הודיע  דרעי  הרב  שהשר 
בהתייעצות עם ההנהגה הרוחנית של התנועה, 
ומיותרת  מוקדמת  תסיסה  למנוע  כדי  וכן 
בשטח, הוחלט לדחות את מינוי מנהל המערך 

המוניציפאלי עד לאחר פסח".
סייע בהכנת הכתבה: ארי קלמן

יו"ר ש"ס אריה דרעי מחפש נואשות אחר מנהל תחום מוניציפאלי, בחוסר הצלחה  מה הן דרישות 
התפקיד, מי המועמדים, ומה ההשלכות בשטח?  "בכל יום שעובר  - המפלגה מאבדת קולות"

פרסום 

ראשון
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איש העסקים פנה, השר דחה

ראש פינה

חיפה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הודיע  ברנזון,  אהרן  הוותיק,  המושבה  איש 
הקרובות  בבחירות  התמודדותו  על  השבוע 
ומדריך  עסקים  איש  ברנזון,  המועצה.  לראשות 
כראש   1993-2000 השנים  בין  כיהן  טיסה, 
המועצה, ופרש באמצע הקדנציה לטובת עסקים 
בחו"ל. בבחירות האחרונות, ניסה לקחת מחדש 
את המושכות, אך הפסיד ליריבו אביהוד רסקי. 
מתמודדים  וכשמולו  ל-70  נושק  כשגילו  כעת, 
בראשות  לזכות  ברנזון  ינסה  וצעירים,  חדשים 

המועצה מחדש.
תושבים,  כ-3,000  מתגוררים  פינה  בראש 
הנושאים  מועצה.  חברי  שבעה  בה  ומכהנים 
הם  התושבים  שלוות  את  שטורדים  העיקריים 
פקקים, ו"איומים" מצד שכנות המושבה לספח 

אותה ולבטל את קיומה העצמאי.

השר ותושב חיפה יובל שטייניץ דחה הצעה 
להתמודד על ראשות העיר, כך פורסם לראשונה 
ההצעה  את  לשטייניץ  שהגיש  מי   .20 בערוץ 
המחזיק  זאבי,  גד  החיפאי  העסקים  איש  הוא 
ביריבות מרה וארוכה עם ראש העיר יונה יהב. 
זאבי תר אחר מועמד שמסוגל להביס את יהב, 
כשהוא מציע מצדו משענת כלכלית נדיבה. על 
פי הדיווחים, זאבי לא אומר נואש, והוא מנהל 
מנת  על  מובילות,  דמויות  מספר  עם  מגעים 

לגייס אותן למרוץ.
חרדי  לחיבוק  יהב  זכה  השבוע  כך,  ובתוך 
חם, מול עיניהם הכלות של אנשי דגל התורה, 
המנהלים נגדו מערכה כבדה. בדינר של חסידות 
אורח  יהב  היה  השבוע,  שנערך  ויז'ניץ  סערט 

הכבוד וזכה לכבוד רב ולתארים מפליגים.

חשיפת 'קו 

עיתונות'

מונה
קרית ש

פתח תקווה

האופוזיציונר הדומיננטי
 פתח קמפיין

מול  בולט  כמועמד  המסתמן  גרינברג,  רמי 
ראש העיר איציק ברוורמן, השיק השבוע באופן 
העיר,  לראשות  הבחירות  קמפיין  את  רשמי 
באירוע ססגוני ועמוס תושבים. את נאום הבכורה 
ניצל כדי לתקוף חזיתית את ראש העיר המכהן, 
הוא  ומכאוביה.  העיר  תחלואי  את  ולהעלות 
לתושב,  בשירותים  דרמטי  שינוי  להביא  הבטיח 

בנראות החיצונית, ובהקטנת המנגנון העירוני.
גרינברג, חבר מועצה מטעם 'הליכוד', מפורסם 
העיר  לראש  והקולני  הדומיננטי  כמתנגד  בעיר 
בעבודה  כוחו  את  בנה  והוא  ברוורמן,  הנוכחי 
המועמד  הוא  לכעת,  נכון  שנים.  לאורך  עקבית 

הבולט ביותר – לצד ברוורמן – במרוץ.
רבה,  השפעה  תקווה  בפתח  החרדי  לציבור 
מנדטים.   4 המונה  ש"ס  סיעת  מצד  בעיקר 
החרדים מחזיקים בקשרים הדוקים עם ברוורמן, 
שותפות  נדיבה.  יד  ולמתת  קשבת  לאוזן  וזוכים 
הסתה  של  מחיר  גובה  החרדים-ברוורמן 
ידי  על  היתר  בין  המובלות  פרועות,  והשמצות 
דרך  ברוורמן  את  שמנגחים  אופוזיציה,  גורמי 

החרדים.
גורם חרדי לא מהין  נוכחית, אף  זמן  בנקודת 
שאינו  במתמודד  תמיכה  על  בפומבי  להצהיר 
היחידה  החרדית  הדמות  לדוגמה,  כך  ברוורמן, 
שנכחה באירוע של גרינברג היה הרב יהושע לוי, 
בנו של הבבא ליאון זצ"ל. בשיחות פנימיות, חלק 
מהגורמים לא שוללים מהפך של הרגע האחרון, 

וחבירה של החרדים למתמודד חדש.

בני ברק

לון
אשק

יהדות התורה צפויה לרוץ בבחירות בקרית 
שמונה, לאחר שנחלה כישלון בבחירות שלפני 
'דגל  מפעיל  תורכב  המפלגה  האחרונות. 
התורה' אליהו לוי, ובראשה יעמוד איש 'הבית 

היהודי' וחבר המועצה לשעבר גבריאל חסין.
יהדות  הריצה  בחירות,  מערכות  שתי  לפני 
לטובת  כאשר  בעיר,  מפלגה  לראשונה  התורה 
"מותג" מוכר יותר, נבחר השם 'אגודת ישראל'. 
לעשרות  זוכה  לכנסת  שבבחירות   - המפלגה 
קולות בודדים מקרית שמונה - נשענת על אותו 
מאגר מצביעים של ש"ס, וגם על נציגיה; הנציג 
שמעון,  בן  מישל  היה   מטעמה  שהתמודד 

שכיהן עד הבחירות כחבר מועצה מש"ס.
לרשימה חסרו 100 קולות לאחוז החסימה, 
אך היא הצליחה לגרוע מנדט מש"ס. בבחירות 
ריצה,  על  ויתרה  התורה  יהדות  האחרונות, 
להכניס  שהצליחה  ש"ס,  למען  עבדו  ואנשיה 

שני מנדטים.
התורה  יהדות  צפויה  הקרובות,  בבחירות 

את  שמוביל  מי  ולהתמודד.  לזירה  לחזור 
אליהו  בעיר,  התורה'  'דגל  פעיל  הוא  המהלך 
אליה  בעיר,  הראשון  כאברך  המוגדר  לוי, 
הגיע במסגרת קרן וולפסון לפני שני עשורים. 
לוי מלא טענות כרימון על הנציגות הנוכחית, 
וחנוך  שפירא  מנחם  עם  שוחח  הוא  ולדבריו, 

זייברט, וקיבל אישור עקרוני לריצה.
ברשימה  הראשון  המקום  את  לוי,  לדברי 
יעניק לגבריאל חסין, פעיל חברתי וחבר מועצה 
לשעבר. "זה לא משנה אם יקראו לך יש עתיד 
או מר"צ - בקרית שמונה יצביעו לפי היכרות 
חשיבה",  אין  בפריפריה  לצערי,  משפחתית, 

אומר לוי ומסביר את הבחירה בחסין.
בבחירות  רעננה  המפלגה  ש"ס,  ובגזרת 
נציגים  והכניסה  שורותיה,  את  האחרונות 
באמצע  אדר.  ועופר  חיים  יהודה  חדשים; 
עם  כהזדהות  מהמפלגה,  אדר  ערק  הקדנציה, 

אלי ישי, והצטרף למפלגת ראש העיר.
על  נושא  בעיר  הדתי  הציבור  משא  את 

כתפיו יו"ר ש"ס יהודה חיים, שהצליח להביא 
טיפול  מוסדות,  בהקמת  מרשימים  הישגים 
סגנות  את  קיבל  חיים  לנזקקים.  ועזרה  בנוער, 
וויתר על השכר, בהוראת רבו  ראש העיר, אך 

האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה.
שיוצב  חדש  נציג  לצרף  חיים  עמל  כעת, 
במקום שני ברשימה, כהיערכות לבחירות. "יש 
לנו תכניות גדולות, בראשם הקמת כולל, אנחנו 

מאמינים שנגדיל את כוחנו", הוא אומר.
בקריית שמונה כ-20,000 בעלי זכות הצבעה. 
בעבר עמד אחוז ההצבעה על כ-53%, והמדד 
למנדט כ-600 קולות. בעיר ישנה קהילה דת"ל 
הבית  אך  מפורסמת,  הסדר  ישיבת  עם  גדולה 
הוא  העיר  ראש  אחד.  במנדט  מחזיק  היהודי 
השנייה.  הקדנציה  לו  וזו  מלכה,  ניסים  הרב 
בראשונה התמודד עצמאית, וכעת מכהן מטעם 

הליכוד.

התנאים של חברון: הסכמה מגדולי 
ישראל וסקרים

דגל ואגודה נפרדות, ש"ס רוצה ראשות

עם תשתית ארגונית, אהדה גוברת וקופת מזומנים - המפלגה העל-מגזרית צוברת תאוצה  חברון גרנביץ' נערך 
להוביל ומציב תנאי סף גבוהים

סלט אשקלוני: נציג אגודת ישראל לא קיים את הסכם הרוטציה, מייסד אגודה מגבש חזית דתית 
ודגל פורשת לריצה עצמאית  יו"ר ש"ס הרב אביטן על האפשרות שיתמודד לראשות העיר: "לא 

אשקר, יש פניות לא מועטות"

המגעים להקמת מפלגה על-מגזרית חדשה 
כוונתם של  צוברים תאוצה: לאחר שנחשפה 
אנשי עסקים ומחנכים מקומיים להריץ מפלגה 
חדשה שתתמודד בבחירות הקרובות, ופנייתם 
את  להוביל  גרנביץ  חברון  הקיוסק  לבעל 
המפלגה, משוחח גרנביץ עם 'קו עיתונות' על 

כוונותיו והיערכותו להתמודדות.
לא  בכלל  אני  בעיר,  לשמועות  "בניגוד 
שלי",  ברעיון  מדובר  ולא  המהלך  את  יזמתי 
עובדה  היא  החדשה  "המפלגה  חברון.  אומר 
מאד  אנשים  עומדים  ומאחוריה  מוגמרת, 

ארגונית  תשתית  הקימו  הם  וחזקים.  מוכרים 
ופלטפורמה מפלגתית, ואפילו קופת מזומנים 

עשירה עומדת לטובת המפלגה".
אליו  פנו  החדשה  המפלגה  אנשי  לדבריו, 
לבחון  במטרה  פגישות,  מספר  קיימו  והם 
מטעמה  וריצה  הרשימה  בראש  עמידתו  את 
לקבלת  תנאי  מציב  גרנביץ'  העיר.  לראשות 
מגדולי  שבשתיקה  הסכמה  קבלת  התפקיד; 

ישראל.
ישראל'  'עוכר  ישנו  בחירות  מערכת  "בכל 
תורן, ואני לא מתכוון להיכנס למשבצת הזאת. 

אני מחויב לגדולי ישראל, ודרשתי הסכמה – 
גם אם לא רשמית – לריצה של מפלגה בלתי 
תלויה. אני מניח שאפשר יהיה להגיע להבנה 
להיגמל  צריכה  תושבים   200,000 בת  שעיר 
מהסכמי רוטציה מיושנים ושלטון דיקטטורי, 

ולתת לתושבים לבחור ראש עיר כלבבם".
תנאי נוסף שמציב גרנביץ' הוא הזמנת סקר 
 2 שווים  שאנחנו  נגלה  "אם  מקיף.  מקצועי 
מנדטים, אין טעם לריצה. אם סקר פנימי יעניק 
להוביל  באמת  נוכל  מנדטים,   4 לפחות  לנו 

שינוי".

התורה  ודגל  ישראל  אגודת  פנימי:  קרע 
על  הקרובות,  בבחירות  בנפרד  לרוץ  צפויות 
רקע יחסי איבה בין הנציגים, שהתפתחו מאי 
בלתי  נראים  שהדברים  למרות  רוטציה.  קיום 
הפיכים, מנסה מייסד 'אגודה' בעיר לאחות את 
אגודה- של  משותפת  ריצה  ולהוביל  הקרעים 

דגל-ש"ס-הבית היהודי.
הייתה  בעיר  הראשונה  החרדית  המפלגה 
אגודת ישראל בראשות ניסים כלפון, המזוהה 
דגל  הצטרפה  בהמשך  אמונים.  שלומי  עם 
רצו  יחדיו  בוכניק,  יהושע  נציגה  עם  התורה, 

ברשימת יהדות התורה. 
בשיתופי  הדתיות  המפלגות  רצו  בעבר, 
 2 הייתה  התוצאה  ולרוב  חלקיים  פעולה 
לש"ס.  אחד  ומנדט  התורה  ליהדות  מנדטים 
בנפרד,  המפלגות  רצו  האחרונות,  בבחירות 
להישג  זכתה  ש"ס  הכוחות;  יחסי  את  ושינו 
צנחה  התורה  יהדות  נציגים,   3 של  מדהים 

הכניסה  לא  היהודי  ואילו הבית  למנדט אחד, 
אף נציג.

ברשימת  רענון  נרשם  הנוכחית  בקדנציה 
הוחלפו  ובוכניק  כלפון  כאשר  התורה,  יהדות 
יעקובי  ובאבשלום  מאגודה  עשור  באברהם 
מקומו  את  לפנות  היה  אמור  עשור  מדגל. 
ע"פ  יעקובי,  דגל  לנציג  הקדנציה  במחצית 

הסכם רוטציה - אך לא עשה כן.
יעקובי  מבהיר  הרוטציה,  קיום  אי  רקע  על 
דגל  הקרובות  בבחירות  כי  עיתונות'  ל'קו 
גם  וזה  ביחד,  נלך  "לא  לאגודה.  תחבור  לא 
את  שהביא  מי  לדבריו,  גפני".  של  החלטה 
יכולים  והם  דגל,  פעילי  הם  הקולות  מרבית 
בקלות להכניס נציג לבדם: "דגל עובדת הרבה 
נוער  בני  של  ענק  במאגר  מדובר  נוער,  עם 
שנותנת  בקבוצה  יבחרו   17 לגיל  שכשיגיעו 

להם".
מביע  כלפון,  ישראל  אגודת  מייסד  מנגד, 

לגבש אחדות. בשיחה עם  ומנסה  אופטימיות 
עם  כבר  "ישבנו  כלפון:  אומר  עיתונות',  'קו 
אנשי ש"ס והבית היהודי, וכנראה יהיה איחוד 
סיעות דתיות". לדבריו, האחדות עשויה לפתור 
את המתיחות מול דגל. נציג דגל יעקובי מגיב 
לדברים בסקפטיות: "אם הם ילכו יחד – נדע 

להתמודד".
החלק המשמעותי ביותר בפאזל הוא סיעת 
ניסה  אביטן,  יעקב  הרב  הסיעה,  יו"ר  ש"ס. 
לאחר פרישת שמעוני לקבל את ראשות העיר, 
בחוסר הצלחה, ולפי הערכות, ינסה להתמודד 
מתייחס  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  בבחירות. 
ינווט  עולם  "בורא  ואומר:  לדברים,  אביטן 
מועטות,  לא  פניות  יש  לא אשקר,  דרכנו.  את 
ב"ה  אנחנו  מועצה,  ומחברי  מתושבים 
מקובלים על רובם, אבל האם אני חותר לזה? 

התשובה היא לא".

אחרי הכישלון: יהדות התורה 
תתמודד שוב

לאחר שהתמודדה, הפסידה ולקחה פסק זמן, הפעם תנסה יהדות התורה לרוץ שוב, יחד עם איש 
הציונות הדתית  ש"ס מחפשת נציג שני, בעקבות עריקת חבר המועצה

האם הקאמבק יצליח הפעם?

פרסום 

ראשון
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מאת: ארי קלמן 

בראיון ראשון לתקשורת החרדית מאז נכנס לתפקיד יו"ר 
"הגדרת  משנתו.  את  אמסלם  דוד  ח"כ  פורס  הקואליציה, 
שהקואליציה  לכך  לגרום  זה  הקואליציה  יו"ר  של  התפקיד 
קובע  לא  אני  הסיפור.  כל  זה  ימיה,  את  ותמלא  תתקדם 
מדיניות, לא מוביל חקיקה כמעט, התפקיד שלי הוא לדאוג 
בפרוצדורה  יעברו  הפרטיים  והחוקים  הממשלה  שחוקי 

הנדרשת ובלי תקלות".
שבא  לחוק  מתנגדת  שלימה  שסיעה  קורה  איך 
מהקואליציה )ישראל ביתנו לחוק המרכולים(, ואתה כיו"ר 

הקואליציה שותק?
"שלא יהיו ספקות, כל מפלגה שנכנסה לקואליציה חתמה 
על הסכם קואליציוני שהגדיר בדיוק את קווי הפעולה שלה, 
ההסכם  במסגרת  היא  נכנסה  ביתנו  כשישראל  דנן  ובמקרה 
זה   – הזה  בחוק  לתמוך  מחויבת  הייתה  לא  הקואליציוני 

ההסכם שלה".
יש לך חשש שהיא תצביע נגד עוד חוקים של הקואליציה?
"אני לא מכיר את ההסכם הקואליציוני לפרטי פרטים, אבל 
בגדול בכל נושא דת ומדינה הרעיון הוא לשמור על הסטטוס 
קוו ולכל צד יש איזו זכות ווטו, אני מקווה שלא יעלו עוד 
חוקים כאלה בכל מיני מעטפת כזו או אחרת שמישהו יבוא 
ויאמר שזה נוגד את הסטטוס קוו. לכן גם ביקשתי שהחוקים 
ופחות  בקונצנזוס  שיהיו  חוקים  אלו  הקצר  בטווח  שיעלו 

כאלה שיש עליהם מחלוקות".
ניתן  ובראשם  להגיע  שצריכים  חוקים  יש  אופן  בכל 

למנות את חוק הגיוס...
את  עדיין  מכיר  לא  אני  בזה.  גם  נטפל  זמנו  "כשיגיע 
הנושא, כרגע אני לא נמצא באירוע הזה, אני מניח שבסוף 

הזה  בעניין  חוק ממשלתית  הצעת  לגבש  הממשלה תצטרך 
שתיתן מענה הולם בסוגיה הזו. זו סוגיה מורכבת שנצטרך 

לדון בה ולתת עליה את הדעת".
ואם יצטרכו פסקת התגברות וכחלון יתנגד?

"אני לא מכיר את הנוסח המשפטי, אבל אני לא בטוח שאי 
אפשר לנסח חוק שכולם יהיו מרוצים ממנו וגם בג"ץ יקבל 
אותו. כשנגיע לשם וזה לא יהיה עוד הרבה זמן.. זה סוגיה 
מורכבת, ראש הממשלה ושר הביטחון עוסקים בכך. זה חוק 

משמעותי להמשך קיומה של הקואליציה".
התורה  יהדות  להתנגדות  תצטרף  ש"ס  שגם  סיכוי  יש 
לחוק עונש מוות למחבלים, מה שאומר שאין רוב לחוק. 

מה תעשה בעניין?
"אנחנו חיים משבת לשבת. החוק הזה כרגע עבר קריאה 
זו בעיה שיש התנגדות חרדית, אבל אני לא צריך  טרומית. 
השנים  עשר  במהלך  שיהיו  הבעיות  כל  את  לפתור  עכשיו 
חוק  רק  זה  עיניי  לנגד  שעומד  מה  הקצר  בטווח  הבאות. 

התקציב וחוק הלאום. מיד אחרי זה נקדם את השאר".
מה חשבת כאיש מסורת על מה שעשה ליברמן בשבוע 

שעבר, כשהגיע בעיצומה של שבת לאשדוד?
לי דברים לומר אני אומר אותם לשר  "בדרך כלל כשיש 
ואפגוש  כך  על  אתו  דיברתי  התקשורת.  דרך  לא  הביטחון 
אותו שוב בעניין הזה. אני משאיר את זה ביני לבינו בסוגיה 
הזו. בוודאי שזה לא עשה לי טוב על הנשמה, אני מניח שלא 
וזו המשימה  ואני לא חרדי, צריך לתקן את הדברים  לי  רק 

שלי".
אתה נעזר בדוד ביטן מאחורי הקלעים?

מבקש  אני  בו,  נעזר  אני  אישית,  שלי  חבר  הוא  "תמיד, 
ממנו שיעשה משימות מסוימות שהוא התחיל בהן וגם מה 

שאין לי זמן, הוא היד ימין שלי ועוזר לי על בסיס שבועי".

מה חשבת על הקלטות שרה נתניהו?
"מצער אותי כאזרח. אני המום עד לאן התדרדרנו כחברה, 
שנים  מאוד  הרבה  הקלטות  שומרים  מקליטים,  אנשים 
יש חוק  זה להקליט?  ומוכרים אותם בעבור בצע כסף. מה 
מכשירי  עידן  מאז  להקליט,  שאסור  שהבינו  סתר  האזנות 
הסלולר אתה לא יודע עם מי אתה מדבר ואתה לא יודע מי 

מקליט אותך ומי לא, הפכנו לחברה בלי כללים".
הפרטי.  ביתם  בתוך  אנשים  מקליט  שאתה  חוצפה  "זה 
בכלל אני כאיש ציבור בבית שלי אני אבא ואדם פרטי בדיוק 
רוצה  מישהו  אם  בכנסת  מילא  אז  אחר,  אדם  בן  כל  כמו 
לצלם אותי שיבוא. צריך לתת לאדם את הפרטיות, גם ראש 
והוא בא הביתה.  לו אישה  הוא אבא שיש  הממשלה בסוף 

שם הוא לא ראש ממשלה ואשתו היא אשתו.
"תמיד כשמישהו ירצה לפרסם משהו הוא יעשה את עצמו 
צדיק, ישתמש בחופש הביטוי וחופש העיתונות, אבל מרוב 
מה  יעשה  אחד  כל  מחר  שלנו.  החברה  את  הרסנו  חופשים 

שהוא רוצה במסגרת חופש הביטוי..."
בסקרים לאחרונה לפיד צובר פער ממשי, אתה חושש?

"בכלל לא".
החקיקה הדתית שהייתה לאחרונה בכנסת מזיקה לליכוד?

המון  הפחיד  המרכולים  חוק  בעיה.  בזה  רואה  לא  "אני 
אלא  חרדית,  סוגיה  לא  היא  השבת  סוגיית  אבל  אנשים. 
שהאופוזיציה  המרכולים  שחוק  חושב  אני  יהודית.  סוגיה 
מפיצים  והם  שקרים  במסע  רחוקים  למחוזות  אותו  לוקחת 
אינפורמציה מטעה והציבור חושב שהולכים מחר לסגור את 
החנויות... החוק רק שומר על הסטטוס קוו, גם החרדים וגם 
אנחנו אין לנו שום עניין להפר את הסטטוס קוו, אנחנו רוצים 
לחזק את הצביון היהודי במדינת ישראל, אבל הרעיון הוא 

רק לשמור על המצב הקיים".
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בראיון ראשון מאז נכנס לתפקיד יו"ר הקואליציה, פורש ח"כ דוד אמסלם את משנתו על התנגדות ישראל 
ביתנו לחוק המרכולים: "לא הייתה מחויבת לתמוך בחוק הזה"  על ביקור ליברמן באשדוד: "לא עשה לי 

טוב על הנשמה"  חושף: "ביטן מסייע לי בהנהלת הקואליציה מאחורי הקלעים"

 "חוק הגיוס משמעותי להמשך הקואליציה"
בלעדי: יו"ר הקואליציה בראיון ראשון לתקשורת החרדית



ההגרלה הגדולה על  2+1 רכבים

הרגע
הגורלי

ועוד פרסים יקרי ערך!
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פרס 1

 שווי הפרס:59,900*

מיצובישי ספייס סטאר
Mitsubishi Space Star

₪

פרס 2

 שווי הפרס:59,900*

מיצובישי ספייס סטאר
Mitsubishi Space Star

פרס 5פרס 4פרס 3 חנוכיה 
גדולה

 זוג
 פמוטים
ענק

 בקבוק
 יין
לקידוש

₪

הגרלת בונוס

*94,100  שווי הפרס:

 רכב מיצובישי אטרז‹
Attrage Mitsubishi

₪

לרוכשי 2 
כרטיסים 

ומעלה 
בלבד

על כל כרטיס, מתנה מיידית ללא הגרלה לבחירה

סט 
זמירונים 
ותפילות

סט כיסוי 
לטלית 

ולתפילין

סט מפואר 
לליל הסדר 

 שובר
 ₪ 100

לרכישה 
בהילולים

סידור 
דמוי 

עור

תמונת 
מורנו הרב 

שליט«א

גביע מפואר 
לקידוש

כסוי לגפרורים בד כיסוי לפלטה
לנרות שבת

 יין
הבריתות

 ביתנטלה מפוארת
מזוזה 
מפואר

להצטרפות: 1700-700-770     055-6688008
ר ש ע מ י  פ ס כ מ ש  ו כ ר ל ה  ו ו צ מ ף  א ו ן  ת י נ  : ם י נ ב ר ה ת  א ר ו ה פ  » ע

א ל ו ל י ה ה ד  מ ע מ ב ת  ו נ ת מ ה ת  ק ו ל ח *

בונוסים

שי במתנה י ס של ברכישת שני כרטיסים:  כרטי
במתנה סים  כרטי  5 כרטיסים:  5 ברכישת 
ברכישת 10 כרטיסים: 20 כרטיסים במתנה

ברכישת 20 כרטיסים : 60 כרטיסים במתנה 

על כל 2 כרטיסים - כרטיס בהגרלת הבונוס ובנוסף:

א. ההגרלה בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי המוסדות. דגם 
יהו,  וסוג הרכב נתון לשינוי בכפוף לתקנון. ב. בחיובי מיסוי לו 
לכסף  הרכב  זכיית  את  להמיר  ניתן  ג.  כחוק.  הזוכה  יחוייב 
ט.ל.ח. ד. התמונות להמחשה בלבד!  מזומן, בכפוף לתקנון! 

בחסות:

-
 ימים

אחרונים
-

"ז שבט תשע"ח 12/2/18 מרכז הקונגרסים אווניו
כ

המרכזית השנתית

הילולת
תורה "עטרת חכמים" בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"אהצדיקים

ת ה
סדו

מו
"י 

שע

מוקד הכרטיסים
יפה

קלטת את 
המסר מהר

שיחה נכנסת למוקד
כזה מסר...

איך אפשר שלא 
לקלוט???

שיחה נכנסת למוקד

מוקד הכרטיסיםההילולא היא עבור ישיבת פונוביז'?
 שלום וברכה!

לא! עבור מוסדות התורה "עטרת חכמים"

שיחה נכנסת למוקד
יפה! ומה הקשר פונוביז'?

מוקד הכרטיסים
זהו שבשנת תש"פ זה ראשי תיבות

תהא שנת פונוביז'

שיחה נכנסת למוקד
ראיתי מודעה 
שלכם לתרום 

לפונוביז'

מוקד הכרטיסים
אה...

 בגלל שהשנה היא 
שנת תשע"ח

זה ראשי תיבות
תהא שנת עטרת חכמים

שיחה נכנסת למוקד
ואז אתם מזמינים את כולם

לתרום לפונוביז'?
מוקד הכרטיסים

כן זה המהלך
 כי גם אם אתה לא ממש

שייך לעטרת חכמים
 השנה אתה חייב את

זה לעצמך
כי זו השנה שלנו

מוקד הכרטיסים

תכלס'
כמה כרטיסים אתה קונה?

מדהים!שיחה נכנסת למוקד

שיחה נכנסת למוקד
אם אתה אומר שהשנה זה שלכם תביא 10

055-6684848 | 055-6688008 
לרכישה: 1700-700-770



בני ברק ט"ו בשבט תשע"ח 122431/1/18

אלי כהן

בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה נגד רשת 
ניכתה  הרשת  כי  נטען  ובה  ש״ס,  של  החינוך 
דמי  עבור  שקל,  כ-40  לעובדים  חודש  בכל 
כי  המשפט  בית  קבע  המפלגתי,  לעיתון  מנוי 
מנויים  שהיו  לעובדים  כספים  תחזיר  הרשת 

בעל כרחם.
על פי ההחלטה, עובדי הרשת יקבלו החזר 
לאחר  עבודה,  חודש  לכל  שקל   40 סך  על 
לעיתון  כמנויים  להירשם  בזמנו  שהתחייבו 
הפשרה  היא  זו  ליום'.  'יום  דאז  המפלגתי 
שהושגה השבוע בבית הדין לעבודה בתביעה 
ייצוגית שהוגשה על ידי איש התקשורת אבישי 
גרינצייג, שיקבל אף הוא 70 אלף שקל. עורכי 
אלף   150 יקבלו  התובענה  את  שהגישו  הדין 

שקל.
קובי  עוה"ד  בתובענה, שהוגשה באמצעות 
לתובע  "נמסר  כי  נטען  רייף,  ושירלי  רפאלי 
שקבלתו לעבודה מותנית בחתימתו והסכמתו 
חודשיים  סכומים  משכרו  תנכה  הנתבעת  כי 
בגין המינוי לעיתון. יודגש כי הסכום החודשי 
בלי  הנתבעת,  ידי  על  שרירותי  באופן  נקבע 
מתן הסבר או חישוב ובלי שיכול היה התובע 

להעלות טענה בנושא".

השווי המשוער של תביעת חברי הקבוצה, 
לפי התובענה, הוא 22 מיליון שקל, וזאת לפי 

חישוב של 6,550 עובדים ברשת החינוך.
בנטען  הודתה  לא  החינוך  רשת  כי  נציין 
עובד  לכל  תעניק  כי  הודיעה  אלא  בתביעה, 
אחד  לכל  שקל   40 של  סכום  אליה  שיפנה 
האמורה.  בתקופה  ברשת  עבודתו  מחודשי 
הפשרה קיבלה תוקף של פסק דין בבית הדין 

האזורי לעבודה בתל אביב.
"אני  עיתונות':  ל'קו  מסר  גרינצייג  אבישי 
שמח שבסוף מסכת התלאות הצלחתי להביא 
בשורה ליותר מ6,500 עובדים של רשת מעין 
כדין  שלא  מהם  נגזל  שכספם  התורני  החינוך 
עבור מימון עיתון שהם כלל לא היו מעוניינים 
השנים  ב7  מהם  שנגזלו  הכספים  כל  בו. 
בדרישה  ויפנו  במידה  להם  יוחזרו  האחרונות 

למעין החינוך התורני.  
לטובת  לרשת  כספים  העבירה  "המדינה 
ושרתים  מזכירות  מורים,  של  משכורות 
לידיים  הגיעו   ₪ מיליוני  שנה  מדי  מסורים. 
זכויות  רמיסת  תוך  ליעדם,  במקום  פרטיות 
מקווה  אני  והמוחלשים.  השקופים  העובדים 
שהרשת תפיק גם לקחים להבא ותדאג לשמור 

על זכויות העובדים שלה ולא תתעמר בהם".

הילה פלח

ההשקעה והמאמצים הגדולים של מאוחדת 
והציבור  עצמה  את  הוכיחה  ברק  בני  בעיר 
הנתונים שהתפרסמו  פי  על  מצטרף בהמוניו: 
עולה כי מאוחדת מובילה בכמות המצטרפים 

השנה בעיר בני ברק. 
אלישע  מר  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל 
שנים  מזה  כי  ואמר  הנתונים  על  בירך  הוסמן 
העיקריים.  בפרמטרים  מובילה  שמאוחדת 

בולטת  כי  ציין  הוא 
ההובלה  במיוחד 
בציבור  מאוחדת  של 
כאשר  החרדי, 
מהווה  מאוחדת 
הקופה הגדולה ביותר 
בכל  החרדי  בציבור 
רק  והמגמה  הארץ, 

גדלה. 
בכל  "השקענו 
ובשנה  הארץ 

ברק  בני  בעיר  גם  שאת  ביתר  האחרונה 
מאמצים גדולים ואנו מציעים כיום את השירות 
המקצועי הזמין והטוב ביותר. על פי הנתונים 
מאוחדת היא הקופה המתאימה ביותר לציבור 
החרדי, ואנו רואים בכך אתגר ומחויבות בכל 
להעניק  ולפעול  להמשיך  כשבכוונתנו  הארץ 

את שירותי הרפואה הטובים ביותר", אמר. 
בעיר בני ברק חוללה מאוחדת מהפכה של 

למאוחדת  הצטרפו  האחרונה  בשנה  ממש. 
"כוכבים"  המוגדרים  מומחים  רופאים  כ-30 
ובהם מנהלי מחלקות בכירים וידועי שם, וכן 
פתיחת מרכז בריאות האישה חדשני במרפאת 
של  מינוי  הפגים,  מרפאת  פתיחת  שיר,  מרום 
מנהלי קשרי קהילה נוספים. כן הייתה מאוחדת 
הראשונה בחתימת הסכם שיתוף פעולה מלא 

עם בית החולים מעייני הישועה. 
ומנהל  מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  ר' 
במחוז  החרדי  המגזר 
"המספרים  אומר: 
הפנומנליים המוכיחים כי 
במספר  מובילה  מאוחדת 
בבני  השנה  המצטרפים 
וכבוד  אות  הם  ברק, 
ומוכיחים כי הציבור יודע 
מקצועי  שירות  להעריך 
אנו  פשרות.  ללא  ואדיב 
של  בעיצומה  מצויים 

המהפכה והיא טרם הסתיימה". 
מנהלת השיווק במחוז מרכז גב' שרון שניר 
האחרונה  בשנה  מובילה  "מאוחדת  אומרת: 
רואים  ואנו  ברק  בבני  הרפואה  שירותי  את 
את התוצאות בהצטרפותם של רבים מתושבי 
העיר. אנו שוקדים כל העת על מנת להמשיך 
ולפתח עוד את השירותים הרפואיים בהתאמה 

מלאה לצרכי המגזר". 

עבדתם ברשת החינוך של ש"ס ונגבו ממכם דמי מנוי עבור 'יום ליום'? 
בפשרה שהושגה בבית המשפט נקבע כי כספכם יושב בחזרה

רשת החינוך תחזיר 
את דמי המנוי

מנהל מחוז מרכז במאוחדת מר אלישע הוסמן: "אנו רואים בכך 
אתגר ומחויבות כשבכוונתנו להמשיך ולפעול להעניק את שירותי 

הרפואה הטובים ביותר"

דו"ח קובע: מאוחדת מובילה 
במספר המצטרפים בעיר

ארי קלמן וישראל פריי

פרסום ראשון: השר לענייני ירושלים והגנת 
הסביבה זאב אלקין מהליכוד, עשוי להתמודד 
ואכן  במידה  זאת  ירושלים,  העיר  לראשות 
ראש העיר המכהן ניר ברקת יעזוב את ראשות 
שלא  ויחליט  לכנסת  להתמודד  במטרה  העיר 
שאכן  כרגע  שנראה  כפי  שוב,  לעירייה  לרוץ 
את  לטרוף  שעשוי  מי  כזה,  במקרה  יקרה. 

הקלפים הוא השר אלקין. 
ממעמד  ונהנה  בעצמו  כיפה  חובש  אלקין 
מכל  החרדים  הפוליטיקאים  בקרב  מיוחד 
נחשב  אף  אלקין  האישי,  ולאמונם  הסיעות 
ימינו של ראש הממשלה בנושאים רבים  כיד 
כולל  לראה״מ  החרדים  בין  בציר  ומחזיק 
שליחויות רגישות וטיפול בנושאים מורכבים, 

גם המו"מ הקואליציוני נוהל בחלקו על ידו.
ביתר  ישירות  פוגעת  שכזאת  מועמדות 
לראשות  להתמודד  שבכוונתם  המועמדים 
העיר, חלקם כבר הודיעו על כך וחלקם טרם 
שהחיבור  ליאון,  משה  השאר  בין  זאת.  עשו 
שלו לליברמן הפך להיות נטל מבחינה חרדית 
השבת  שמירת  נושא  שם  בירושלים  ובפרט 

חשוב ורגיש. 
חביליו  יוסי  תורג'מן,  כמאיר  מועמדים  גם 
או עופר ברקוביץ' יתקשו להתמודד עם אלקין. 
במפלגות  שיוחלט  ככל  חרדי  מועמד  מנגד, 
פיצול  כזה את  לנצל במקרה  החרדיות, עשוי 

הקול החילוני ולזכות בראשות העיר.
בימים  החל  אלקין  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
ריצה  לקראת  אישי  מטה  לגבש  האחרונים 

אפשרית ואף גייס יועץ חרדי לעניין. 
שהעניק  בראיון  התגאה  עצמו  אלקין 
לאחרונה ל׳קו עיתונות׳ וסיפר כי "אני חושב 
שמאז שנכנסתי לתפקיד הייתה טענה מוצדקת 
של הנציגים החרדים בראשות העיר, שפעילות 
הממשלה בירושלים והמשרד לענייני ירושלים 
לא לוקחים בחשבון את האוכלוסייה החרדית.

"אני נכנסתי למשרד כאשר אני יודע ומבין 
אינטגרלי  חלק  היא  החרדית  שהאוכלוסייה 
להיות הכתובת של  צריך  ואני  מתושבי העיר 

דברים  כבר  לנו  יש  שלנו.  השונות  התוכניות 
של  תכנית  לנו  יש  במציאות.  לראות  שניתן 
ראש  עם  פתחנו  מזמן  ולא  ציבוריים,  פרקים 
העיר את פארק 'סנהדרין' אחרי שיפוץ יסודי, 
גאה  מאוד  ואני  באזור  ממש  של  מהפכה  זה 
בהם. אבל יש לנו גם אירועים בירושלים כמו 
'עולים לירושלים' – אירוע ענק שעשינו בקיץ 
למגזר החרדי, שם היינו המתקצב המרבי שלו 

ובלעדינו הוא לא היה קם.
חומש  תכנית  על  כשעבדנו  עכשיו,  "גם 
התעקשתי  היובל,  תכנית  לקראת  בירושלים 
החרדי  במגזר  התעסוקה  את  גם  שנכניס 
חינוך  במוסדות  תומכים  אנחנו  בירושלים, 
דווקא  גבוהה.  השכלה  של  ובפרויקטים 
בעיריית  החרדיות  המפלגות  כל  של  נציגים 
ירושלים כולם אומרים שבשנתיים האחרונות 

יש מהפכה שלימה בתחום הזה".
נציין כי אלקין עצמו אינו מתגורר בירושלים 
את  היטב  מכיר  הוא  אך  עציון,  בגוש  אלא 
ירושלים,  לענייני  כשר  תפקידו  מתוקף  העיר 
להעביר  יכול  הוא  לבסוף,  ויתמודד  ובמקרה 
את כתובת מגוריו לירושלים עצמה עד כחצי 

שנה לפני מועד הבחירות. 
בלשכת אלקין בחרו להכחיש את הידיעה.

מלבד אלקין, גם יו״ר הקואליציה ח"כ דוד 
עיתונות׳  ל׳קו  בלעדי  בראיון  מודה  אמסלם 
עדיין  העיר  לראשות  להתמודד  האופציה  כי 

מונחת אצלו על השולחן. 
ראשות עיריית ירושלים זה חלום ישן. אתה 
בראיון  אמסלם  נשאל  זה?  על  חושב  עדיין 
ישראל'  'כל  במוסף  השבוע  בסוף  שיפורסם 
זמן,  עוד  "יש  כי  והשיב  עיתונות',  'קו  מבית 
יש לדברים קצב אחר. לכן כרגע  בפוליטיקה 
ראש  על  היא  ירושלים  תמיד  זמן.  עוד  יש 
שמחתי, ירושלים זה המקום הכי חשוב בעולם 
ואני תמיד אסייע לה בכל תפקיד שאפשר, גם 
כאזרח. לגבי הבחירות זה בסוף השנה יש לנו 
עוד זמן, נגיע קרוב ואז נקבל החלטה סופית, 
אין טעם למהר לקבל אותה. אני לא נועל שום 
ישלח  הקב"ה  לאן  יודע  לא  אתה  אופציה, 

אותך".

בעקבות ההבנה כי ברקת ככל הנראה לא יתמודד שוב לראשות 
העיר, השר לענייני ירושלים זאב אלקין שוקל להתמודד לתפקיד 
וצפוי  החרדיות  הסיעות  עם  טובים  יחסים  על  שומר  אלקין   
להחליש את יתר המועמדים  במקביל, גם יו"ר הקואליציה ח"כ 
אמסלם שוקל להתמודד ומצהיר בראיון ל'קו עיתונות': "אקבל 

החלטה כשנתקרב לבחירות"

 אלקין שוקל התמודדות 
לראשות העיר ירושלים

אלקין. צילום: אוהד צויגנברג

פרסום 

ראשון
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יאיר שטיינר  

נגד  המיוחד  החינוך  תלמידי  הורי  במאבק  מדרגה  עליית 
עיריית ביתר עילית: שופט בית המשפט העליון נועם סולברג 
קבע - בהחלטה תקדימית ראשונית  - כי על עיריית ביתר עילית 
ההורים  ימים.  שבועיים  בתוך  לעתירה  להגיב  החינוך  ומשרד 
זכויותיהם  מרמיסת  ילדינו  את  יציל  "בג"צ  כי  תקווה  מביעים 
מהיר  סוף  ויעשה  בראשה  והעומד  עילית  ביתר  עיריית  ע"י 
נעשתה  לערכאות  הפניה  ארוכות".  שנים  המתמשכת  לפרשה 

באישור רבנים.
לאחר  תצלום(  )ראו  לבג"צ  חמישי  ביום  הוגשה  העתירה 
שעיריית ביתר עילית טענה כי בית המשפט המחוזי אינו מוסמך 
לדון בעתירה בשל היותה של ביתר עילית "שטח כבוש". שעות 
ספורות לאחר קבלת העתירה נתן בית המשפט החלטה ראשונה 
וקבע כי על עיריית ביתר עילית להגיב לעתירה בתוך פרק זמן 
קצר של שבועיים בלבד, עד יום חמישי כ"ג בשבת, 8 בפברואר 

2018 למניינם. 
יגאל ארנון, שהגיש  עו"ד בועז פייל, ממשרד עו"ד הצמרת 
מאוד  קצר  זמן  בפרק  "מדובר  כי  לכתבנו  אומר  העתירה  את 
במונחי בג"צ. נראה כי בית המשפט רואה כנכונה את הבקשה 
למתן צו על תנאי וקיום דיון דחוף בעתירה וזאת כדי למנוע את 
נכים  בילדים  חינוכי-טיפולי  טיפול  חינוך  המשך הפגיעה במן 

וחסרי אונים".
ועומד  העירייה  של  יחסה  את  פייל  עו"ד  מגולל  בעתירה 
עד  ארוכות,  שנים  במשך  המיוחד  החינוך  ילדי  כלפי  בראשה 
להגשת העתירה באישור רבנים וגדולי תורה. העתירה הוגשה 
לאחר שלפני כשנתיים וחצי וועד ההורים התבקש ע"י הנהלת 
במטרה  העירייה  מול  להתערב  המיוחד  לחינוך  המוסדות 
שהעירייה תמשיך להעביר את התקציבים המגיעים לילדים ע"פ 
החוק. לטענת וועד ההורים, למרות מספר ישיבות שהתקיימו עם 
ראש העיר ועוזריו, ועוד שלושה סיורים של ראש העיר במוסדות 

לא חלה כל התקדמות 
לפתרון  מעשית 
"אפשר  הבעיות. 
אפשר  להיפגש. 
ואפשר  להצטלם 
בורקס  איתו  לאכול 
נתקע  הכל  אבל  ביחד 
כשמגיעים למעשים".

עוה"ד  מוסיף  עוד 
בעתירתו  פייל  בועז 
מספר  "לפני  לבג"צ: 
ביה"ס  הועבר  שנים 
חינוכי  מוסד  לטובת 
כך  )שהעירייה  אחר 
ביקרו(  חפצה  נראה, 
וראוי  חדש  ממבנה   -
ללא  קרוואנים,  לאתר 
ועם  וגגונים  חצרות 

דליפות מי גשמים לתוך חדרי הלימוד והטיפול.
שפעל  מביה"ס  חלק  הועבר  שנים,  כשלוש  לאחר  "אמנם 
החינוך  משרד  ע"י  שנבנה  ייעודי  למבנה  הקרוואנים  במתחם 
וועד  של  איתנים  מאבק  לאחר  רק  זה  היה  אך  מיוחד,  לחינוך 
ההורים ודרישה חד משמעית של פיקוח משרד החינוך להקצות 
עד  זאת,  למרות  חסידי.  החינוך  לב  לביה"ס  הנ"ל  המבנה  את 
תנאים  ללא  קרוואנים,  ביה"ס באתר  נותרו חלק מכיתות  היום 

מינימאליים".
עוד מציין עו"ד פייל העתירה כי "בניגוד לייעודו ע"י משרד 
החינוך של המבנה למוסד לחינוך מיוחד, החליטה המשיבה 1 
)העירייה( לאכלס בו גם בי"ס רגיל, תוך הותרת חלק מביה"ס 

לחינוך מיוחד בקרוואנים הישנים כאמור".
חפצים  "נזרקים  פייל,  עו"ד  הוסיף  בכך",  די  לא  "אם 
יום על שמשות ולתוך כיתות הלימוד של  ואבנים כמעט מידי 
בתלמידים  ובהלה  נזק  גרימת  תוך  המיוחד,  החינוך  תלמידי 
ובמורות. מזכירה ספגה אבן בראשה. מורה לפני לידה נתקפה 
פוגעות  אלו  שפגיעות  לציין  למותר  השיעור.  באמצע  בחרדה 
באחת המטרות המרכזיות של כל מוסד לחינוך מיוחד, לטעת 
העצמי.  ודימויים  ביטחונם  והעלאת  ערך  תחושת  בתלמידיו 
הרגיל  החינוך  מילדי  סופגים  המיוחד  החינוך  תלמידי  בנוסף, 

כינויים כגון: "מפגרים" "אוטיסטים" "חולי נפש" ועוד. 
בשל  ולפיו  עולה חשש,  העותרים  בלב  זו,  התנהלות  "נוכח 
כל  )ובלא  המיוחד  החינוך  לתלמידי  מיועד  המוסד  של  היותו 
נדחק הוא לתחתית סדרי העדיפויות של העירייה   – "ייחוס"( 
והדבר בא לביטוי הן בהקצאת מבנה שאינו ראוי, והן בהימנעות 

מתשלום אגרות החוץ – בניגוד גמור להוראות הדין". 

בראשה  והעומד  העירייה  של  זו  חמורה  התנהלות  לאור 
עו"ד  מתריע  המיוחד  החינוך  תלמידי  כלפי  רובינשטיין  מאיר 
הולם,  תקציב  "בהיעדר  בג"צ:  שופטי  בפני  בעתירתו  פייל 
מן  נחסכים  כך  ובשל  ומהותי,  מתמשך  מגירעון  המוסד  סובל 
חד  בדין  נקבע  אשר  חיוניים,  וטיפולים  שירותים  התלמידים 
משמעית כי יינתנו להם. טיפולים אלה אינם בגדר מותרות, כי 
אם בגדר צורך הכרחי. השפעת השירותים והטיפולים ותרומתם 
השכלי  הגופני,  תפקודם  ולקידום  התלמידים  כישורי  לפיתוח 
כמעט  ניכר  אלו  טיפולים  והיעדרם של  קריטית,  הינה  והנפשי 

מיידית בהתנהגותם של התלמידים וביכולתם להשתלב".

 
ההורים החליטו: יוצאים למאבק במאיר רובינשטיין 

בביתר  המיוחד  החינוך  לתלמידי  הורים  כ-150  כך,  ובתוך 
באולם  שבת  במוצאי  שהתקיים  חרום  לכינוס  התכנסו  עילית 
'הגפן' בביתר עילית לצורך דיון וקבלת החלטות בדבר המשך 
המאבק נגד העירייה והעומד בראשה. בתחילה הוזמנו ההורים 
כדי  הכינוס  של  המדויק  המיקום  את  לציין  מבלי  חרום  לכנס 
למנוע איומים והטרדות על בעלי האולמות ולשבש את הכנס. 
להורים נמסר מיקום האירוע בהודעה טלפונית אישית במוצאי 
שבת, רק כשעה לפני האירוע. ההורים הגיעו בהמוניהם ומילאו 

את האולם עד אפס מקום. 
פנו  אנונימיים  גורמים  כי  נודע  עיתונות'  'קו  לכתב  ואכן, 
המיוחד,  החינוך  כנציגי  התחזות  תוך  בעיר,  אולמות  לבעלי 
במטרה לנסות ולברר האם האירוע מתקיים אצלם. אולם, לאחר 
שלא צלחו נעשה ניסיון נוסף לשבש את הכנס חרום. דבר שלא 

צלח.
זלפריינד  יוסף  את הכנס פתחו מנהל ת"ת דרך התורה הרב 
שהרחיב על המצב בו נאלצים לצמצם כוח אדם תוך כדי מאמץ 
לתלמידים.  והטיפולי  השירותים  בסל  קיצוצים  למנוע  עילאי 
לתאר  האריך  צבי"  "נחלת  בישב"ק  משגיח  לפק.  נתנאל  הרב 
צוות  מתמודד  עימם  והטיפולים  החינוכיים  האתגרים  את 
הישיבה, והחובה של כולנו לפעול למניעת קיצוצים בטיפולים 

לתלמידים.
ההורים  בפני  תיאר  וייסנשטרן  אלחנן  הרב  המוסדות  מנהל 
ואת  האחרונות  בשנים  העירייה  התנהלות  השתלשלות  את 
החוק  לפי  הנדרש  את  לתת  מסרב  העיר  ראש  כי  העובדה 
בסביבת  ביטוי  לידי  באה  ההזנחה  המיוחד.  החינוך  לילדי 
התקציבים  ובאי-העברת  קרוואנים  באתר  מוזנחת  לימודים 
שהצטברו לכדי מיליוני שקלים. "ראש העיר מסרב כבר מספר 
שנים להיפגש במטרה לפתור את העניין. אני פונה מכאן לראש 

העיר להתעשת ולשנות את גישתו לחינוך המיוחד".
הנחה  האנושי,  ולמוסר  לחוק  בניגוד  כי  ציין  בדבריו 
המיוחד  החינוך  ילדי  תקציבי  את  דווקא  להפסיק  רובינשטיין 
האחרונות  בשנים  ואכן,  בעיר.  המיוחד  החינוך  מוסדות  לכל 
כולם עומדים בפני סכנת קריסה וסגירה, כפי שכבר קרה בעבר 

לשלושה מוסדות לחינוך מיוחד בעיר.
בוצעה  הצדדים  כל  עמדות  שמיעת  ולאחר  הדיון  בתום 
המאבק  והעצמת  המשך  בדבר  ההורים  בין  באולם  הצבעה 
נחוש  ציבורי  לצאת למאבק   – משמעית  חד  היתה  והתוצאה 

ונוקב נגד רובינשטיין. 
בהצבעתם אישרו ההורים את ההצעה לצאת לפעילות רחוב 
ומשלחות לגדולי ישראל עד להסדרת הענין. בשיחה עם כתבנו 
תיאבק  אמא  כל  ילדינו.  למען  הכול  "נעשה  ההורים:  אומרים 
יגיעו  וילדים  הורים  של  משלחות  ילדיה.  למען  לביאה  כמו 
לרבנים ואדמו"רים בתחינה לעזרה. נקים אוהל מחאה מול ביתו 
של שר החינוך נפתלי בנט ומול ביתם של מקבלי ההחלטות. 

נעביר את הלימודים מהקרוואנים לעירייה". 

השופט נועם סולברג קבע: עיריית ביתר 
עילית תגיב לעתירה בתוך שבועיים

ההורים: אנו מקווים שבג"צ יציל את ילדינו מרמיסת זכויותיהם ע"י עיריית ביתר עילית והעומד 
בראשה"  באסיפה מיוחדת החליטו ההורים בהצבעה על יציאה למאבק ציבורי נחוש נגד ראש 
העיר רובינשטיין  בתכנית: עצרות תפילה, משלחות לרבנים ואדמו"רים והפגנות מחאה  "כל 

אמא תיאבק כמו לביאה למען ילדיה. נעביר את הלימודים מהקרוואנים לעירייה"  שערוריה  

מ

בג"צ בהחלטה ראשונית בפרשת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית:

 החלטת בג"צ: להגיב בתוך שבועיים

מעקב

בבית המשפט העליון

בג"ץ  772/18 - א'

כבוד השופט נ' סולברג לפני:

1. וועד ההורים במוסד החינוך המיוחד "לב  
    החינוך חסידי"

העותרים:

2. זלמנוביץ אליהו בשם בנו
3. יוסקוביץ ישראל בשם בנו ו-45 אח'

נ  ג  ד
     

1. עיריית ביתר עלית המשיבים:
2. חינוך ועתיד

3. משרד החינוך

עתירה למתן צו על-תנאי ובקשה לקיום דיון

עו"ד בעז פייל בשם העותרים:

החלטה

תגובה מקדמית מטעם המשיבים תוגש עד יום 8.2.2018.

ניתנה היום, ט' בשבט התשע"ח (25.1.2018).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   O01.doc_18007720   אש

www.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט

 יוצאים למאבק. כנס הורי ילדי
החינוך המיוחד במוצאי שבת

העתירה. חושפת התנהלות קשה
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ְוִאְׁשּתֹו ֶאל מֶֹׁשה ֶאל  ּוָבָניו  ִיְתרֹו חֵֹתן מֶֹׁשה  ַוָּיבֹא 
)יח,  ָהֱאֹלִקים  ַהר  ָׁשם  חֶֹנה  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהִּמְדָּבר 
ה(. יתרו היה איש חשוב וכהן מדין. למרות 
המדבר  אל  ויצא  ומולדתו,  עמו  את  עזב  זאת 
השמם, כדי ללמד תורה מפי משה רבנו. כי זו הצורה 
בהלכות  הרמב"ם  שכתב  כפי  לתורה,  לזכות  היחידה 
להיות  אדם  של  בריתו  "דרך  א(:  הלכה  ו  )פרק  דעות 
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג 
אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב 
אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן 
ממעשיהם.  ילמד  שלא  כדי  בחשך,  ההולכים  הרשעים 
הוא ששלמה אומר, 'הֹוֵלְך ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכם ְורֶֹעה ְכִסיִלים 

ֵירֹוַע'".
רבותינו הקדושים לימדונו, שכאשר אדם ניגש ללמוד 
בני  ראשונים  "אם  של  הרגשה  מתוך  לבוא  עליו  תורה, 
מלאכים, אנו בני אנשים. ואם ראשונים בני אנשים, אנו 
כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי 
פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים" )שבת קיב ע"ב(. מה 
יאיר? הגמרא  היה כה מיוחד בחמורו של רבי פנחס בן 
)חולין ז ע"א( מספרת, שפעם אחת הזדמן רבי פנחס בן 
את  להאכיל  המקום  מבעלי  וביקש  דרכים,  למלון  יאיר 
משובחות,  שעורים  באבוס  המלון  בעלי  הניחו  חמורו. 
האכסניה  בעלי  סברו  לאכול.  הסכים  לא  החמור  אבל 
את  לקחו  אוכל. מה עשו?  אינו  ולכן  כי החמור מפונק, 
השעורים וניפו אותן בכברה, אולם החמור עדין לא נגע 
פסולת  משאריות  השעורים  את  בידיהם  ניקו  באוכל. 
לא  החמור  במאומה,  הועיל  לא  זאת  גם  אבל  ואבנים, 

הסכים לטעום מכל שהוגש לפניו.
יאיר, ושאלוהו מדוע  פנו בעלי המלון לרבי פנחס בן 
יאיר:  בן  פנחס  רבי  להם  אמר  לאכול.  חמורו  מסרב 
השעורים  את  עישרתם  לא  אולי  מעשרן?"  לא  "דילמא 
בטרם הגשתם אותן לפני החמור? עמדו בעלי האכסניה, 
עישרו את השעורים, והניחו אותן לפני החמור, שלמרבה 
הפלא החל לאכול את כל שהוגש לפניו, בלי לבחול בדבר. 
יכול היה החמור לדעת האם המזון שהוגש לפניו  כיצד 

מעושר או לא, כלום שרתה על הבהמה רוח הקודש?! 
אלא, שחמור זה היה אצל רבי פנחס בן יאיר, ואפילו 
קרש, בהמה או חמור הנמצאים במחיצת הצדיק - מקבלים 
את השפעת הקדושה. למרות שאין בהם כל דעת ותבונה, 
שרבם  כפי  אסור,  מדבר  להתרחק  שיש  מרגישים  הם 
של  שאוירה  וכשם  מאד.  עד  ענין  באותו  זהיר  ואדונם 
ארץ ישראל מחכים, כך גם האויר של הצדיק מחכים, עד 
שאפילו החמור החומרי מרגיש כי אוכל זה לא בשבילו 
ויש צורך לעשות בו איזה תיקון לפני שניתן יהיה לאכלו.

אנו  אנשים,  בני  ראשונים  "אם  חז"ל:  שאמרו  זהו 
כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי 
פנחס בן יאיר אלא כשאר חמורים", כלומר, דרגתנו כה 
אנו  שלעומתם  עד  הראשונים,  הדורות  מדרגת  רחוקה 
של  מחמורו  בתכלית  השונה  פשוט,  כחמור  חשובים 
זו  מאדונו.  קדושה  השפעת  שקיבל  יאיר,  בן  פנחס  רבי 
בלימוד  נפתח  בטרם  בקרבנו  לפעם  שצריכה  ההרגשה 

התורה ובהבנת דבריהם של גדולי הדורות.

הולך את חכמים יחכם

כאשר אדם אינו יודע להעריך את הראשונים כמלאכים, 
מגיע למדרגת אדם.  הוא עצמו בקושי  כי  סימן  יש בכך 
שהוא  הרי  אדם,  כבני  הראשונים  את  מעריך  הוא  ואם 
עצמו משול לחמור פחות מחמורו של רבי פנחס בן יאיר, 

כיון שאינו מסוגל לקבל השפעה רוחנית.
דמן  יוסי  רבי  על  מספרת  ע"א(  כד  )תענית  הגמרא 
יוקרת, שהיה ברשותו חמור אשר עמד להשכרה. כאשר 
היו השוכרים מסיימים להשתמש בחמור, הם היו מניחים 

על גבו את דמי השכירות, ומשלחים אותו לדרכו. אולם 
בחמור זה הייתה מוטבעת תכונה מופלאה. כאשר הניחו 
עליו את דמי השכירות המדוקדקים והמדויקים, הוא היה 
עוקר את רגליו ושב בריצה לבית אדונו, אך אם השוכרים 
היו מוסיפים או פוחתים מדמי השכירות, היה החמור נועץ 
הפעמים  באחת  ממקומו.  לזוז  ומסרב  בקרקע  רגליו  את 
השכירות  דמי  את  החמור  גב  על  השוכרים  העמיסו 
המדויקים, ועדין נותר החמור לעמוד בלא תנועה. לבסוף 
בדקו השוכרים ומצאו כי שכחו זוג נעלים על גבי האוכף. 
תיכף כשהסירו את הנעלים מגבו, פתח החמור בדהרה, 

ושב לביתו של רבי יוסי דמן יוקרת.
דמי  את  לחשב  מסגל  אינו  הדעת  חסר  ודאי שהחמור 
השכירות, ולהבחין בין ממון בעליו לממון אחרים. אולם 
כיון שרבי יוסי דמן יוקרת הקפיד על זהירות מגזל, ונשמר 
כל ימיו שלא ליטול חלילה פרוטה שאינה שלו, ההנהגה 
הטהורה הזו חלחלה אל בין כתלי ביתו, והשפיעה אף על 

חמורו.
ומזאת נחכים ונלמד עד כמה גדול כח הסביבה, שהרי 
אם חמור בהמי הנמצא בסביבה רוחנית, כה מושפע מכח 
הקדושה, קל וחומר שאדם הנמצא במחיצת צדיקים הופך 

להיות מושפע, וזוכה לכוון את דרכיו ברוח הקדושה.
הגדושים  מסוים  באזור  או  בסביבה  מצוי  אדם  כאשר 
תורה  ובשעורי  בתפלה  בטהרה,  בתורה,  שמים,  ביראת 
את  ומשנה  עליו  משפיעה  הזכה  הרוחנית  האווירה   -
ברוחניות  המוקף  ביותר,  הפשוט  האדם  גם  אישיותו. 
וטהרה, עם הזמן מושפע ומרגיש את הקדושה המפעמת 
בחללו של המקום. ועל ידי כך, בסופו של דבר, הוא חש 
לתורה  אחריו  בניו  ואת  עצמו  את  לחנך  עליו  כי  ומבין 

וליראת שמים טהורה.

שכר המשפיל עצמו על דברי תורה

יתרו כהן מדין, היה איש נכבד בעמו. למרות זאת רצה 
רעיא  רבנו,  ומשה  ישראל  עם  מסביבת  מושפע  להיות 
מהימנא. לשם כך הוא עזב את ביתו ומקומו, יצא למדבר 
השומם, וקיבל בהרכנת ראש ובענוה את מרותו של משה 
רבנו. זאת מפני שידע כי רק על ידי ְׁשִהָּיה בסביבה רוחנית 
טהורה, והבנת ערכם העצום של תלמידי החכמים, יוכל 

לקנות תורה.
אמרו חז"ל )שבת פג ע"ב(: "אין דברי תורה מתקיימין 
אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר: 'זֹאת ַהּתֹוָרה ָאָדם 
ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל'". ודאי אין כונת חז"ל למיתה ממש, שהרי 
הדברים  כונת  אלא  כולה.  התורה  את  דוחה  נפש  פיקוח 
לזכות לתורה, צריך להקריב עבורה  היא, שאדם הרוצה 
את כל חייו, עד כדי כך שלא יהיה אכפת לו כלל מענייני 
מטרתו  וכל  החיים,  ומתפנוקי  חברתי  ממעמד  ממון, 

ומגמתו תהינה אך ורק ללמד את התורה הקדושה.
דוגמא לכך נתן למצוא בתנא הקדוש רבי עקיבא, שזכה 
טבועה  שהייתה  הענווה  מידת  ידי  על  התורה  לגדלות 
בו. רבי עקיבא קיבל על עצמו להיות במצב של תכלית 
בית  של  תינוקות  במחצת  ישב  ארבעים  ובגיל  ַהִּׁשְפלּות, 
הפסוקים  פרושי  ואת  הא"ב  אותיות  את  הלומדים  רבן 
)אבות דרבי נתן פרק ו(. מאחר שרבי עקיבא השפיל את 
עצמו עד עפר כדי לקנות תורה, זכה להבין את משמעותם 
של כל קוץ וכל תג בתורה הקדושה ולדרש כתרי אותיות 

)ילקוט שמעוני שמות ד' קע"ג(.
התורה,  עבור  עצמו  את  להשפיל  מוכן  אדם  כאשר 
ומרוממת  אותו  מגדלת  עצמה  התורה  דבר  של  בסופו 
נשגב,  כה  למעמד  להגיע  יתרו  זכה  כך  משום  אותו. 
כאשר התורה הרימה אותו על נס, ועל שמו נקראה פרשה 

שלימה, העוסקת בנתינת התורה הקדושה. 
)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך" ח"א עמוד ת"ה 
ואילך, עיין שם עוד רעיונות והסברים נפלאים בעניין זה(.

לי  תהיו  "ואתם  נאמר:  תורה  מתן  לפני  הראשון  בציווי 
אותה  מהי  להבין  יש  ו(.  )יט,  קדוש"  וגוי  כהנים  ממלכת 
"ממלכת כהנים" שהקב"ה מייעד לה את בני ישראל? רש"י 
אומר שכהנים הכוונה שרים, מהו א"כ ממלכת שרים? מלך יכול 
איך  א"כ  אחד.  בכתר  משמשים  מלכים  שני  אין  שהרי  אחד,  להיות 

אפשר להיות ממלכה של שרים?
הבן איש חי זצ"ל הסביר זאת על פי משל: אדם ראה בחלון ראוה 
דמות של תרנגול העשוי מנוצות, שנראה לו כאילו חי. הוא רץ במנגנון 
ומקרקר  בכנפיו  מנפנף  ראשו,  את  מניע  בקרבו,  המורכב  מתוחכם 
במקורו, והמון אנשים מביטים בפליאה במחזה המענין. שאל האיש: 
תמה  זהובים!"  מאות  הוא  "עולה  לו:  אמרו  בכמה?"  זה,  "תרנגול 
ושאל: "איך יתכן שמחירו מאות זהובים כאשר הוא תרנגול מדומה 
שאינו יכול להטיל ביצים ואי אפשר לאכול את בשרו, לעומת תרנגול 

אמיתי שניתן לקנותו בכמה פרוטות?"
שמיים,  מעשה  הוא  אמיתי  תרנגול  שבעולם.  "שוטה  לו:  אמרו 
ולכן הוא נמכר בזול ומחירו פרוטות  ולרבבות,  ויש כמוהו לאלפים 
ספורות. אבל תרנגול זה הוא המצאה מתוחכמת, והושקעו בו מחשבה 

וכושר המצאה, לכן מחירו כה יקר!"
אף כאן מצווה הקב"ה: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים". דעו לכם 
שעם ישראל הוא החשוב והיקר. ואם תשאל, מה כה יקר בעם ישראל, 
"וגוי  היא  התשובה  קדושים?  ושרפים  מלאכים  רבבות  ישנם  והלא 
היהודים  אבל  בקדושתם,  פלא  ואין  רוחניים  הם  המלאכים  קדוש". 
הם  הרי  זאת  עם  ויחד  ויצר,  גוף  בעלי  ודם,  בשר  כלומר  "גוי",  הם 
קדושים בעבודתם העצמית ויגיעתם הרבה, על כן הם יקרים וחביבים. 
עד שהם גבוהים יותר מכל שרפי מעלה. כך שאין הכוונה למלך במובן 

השליטה, אלא מלך מבחינת המדריגה הרוחנית הגבוהה.
"כה  המילים:  את  להקדים  יש  זה  לציווי  מדוע  להבין  יש  כן  אם 
תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל... ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 
יעקב",  "בית  זאת חז"ל כפי שהובאו ברש"י:  וגוי קדוש". שפירשו 
אלו הנשים ו"בני ישראל", אלה הגברים? וכי במסר זה יש הבדל בין 

נשים לגברים?
לך   - יעקב"  לבית  תאמר  "כה  כך:  זאת  פירש  זצ"ל  סופר  החתם 
ואמור לנשים – ומה תאמר להן? "ותגיד לבני ישראל", תאמר להן 
שהן יאמרו לגברים, לבעליהן ולבניהן? "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 
וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר להן שיגידו – אל בני ישראל". 
כי רק הן יכולות להשפיע ולהפוך את עם ישראל לעם קדוש וממלכת 

כהנים.
 – בעיניך  אתה  קטון  אם  "הלא  הכתוב:  מתקיים  ורעיה,  אם  בכל 
ראש שבטי ישראל אתה!" )שמואל א טו-יז(. אין היא רשאית לגמד 
את  ולדעת  באמת  להכיר  עליה  אלא  תפקידה.  את  ולמזער  עצמה 
המציאות: ארחות הבית תלויים בה, חינוך הילדים מוטל על כתפיה. 
וכבר אמרו: הבעל, ראש המשפחה, הוא אמנם הראש. אבל האישה 
כיוון  לכל  ומסובבו  הראש,  יפנה  לאן  קובע  והצוואר   , הצוואר  היא 
שירצה... היא מחליטה איך יתחנכו ילדיה למורשת ומסורת, לערכים 
המשנה  תלתה  בכדי  לא  הליכות.  ולנועם  לאמונה  טובות,  ולמידות 
יהושע, אשרי  בן חנניה באמו: "רבי  יהושע  גדלותו של רבי  את כל 

יולדתו".
הנשים – שואלת הגמרא )ברכות יז( – בזכות מה זוכות הן לעולם 
הבא? כלומר, מה המטלה העיקרית המוטלת על כתפיהן? מה משימתן 
תורני  לחינוך  ילדיהן  הכוונת  בזכות  והתשובה:  בעולם?  העיקרית 

ודרבון הבעלים להשתתף בשיעורי תורה. זו תשובתה של הגמרא. 
זכיה בחיי עולם הבא אינה דבר קל ולא באה בקלות. הגמרא )ברכות 
מושגים  הדברים שאינם  כאחד משלושת  הבא  העולם  את  מונה  ה.( 
אלא על ידי ייסורים. משימה כבידה היא לנווט אווירת בית, להחדיר 
אמונה כנה, ביטחון מושרש, דקדוק בכשרות, שמירת טהרה, צביון 
רוחני מרומם. להשגיח על חנוך הצאצאים, לפקח על התנהגותם ועוד 

ועוד...
זה תפקידה של האישה, לפיכך קרויה היא "עקרת הבית" – עיקרו 
מכוחה,   – וזיוו  אורו  באחריותה,   – הבית  של  צביונו  כל  בית.  של 
של  הרוחנית  למדרגה  להגיע  פעולתה.  תוצאת   – ומדרגתו  דרגתו 

ממלכת כהנים ושרים ניתן רק בזכות האישה.
את  להעמיד  הנאמן,  הרועה  רבינו  משה  נשלח  תורה  מתן  לפני 
לדורות  התורה  תונחל  ידן  על  רק  כי  תפקידן.  חשיבות  על  הנשים 
עולם, ותימשך שלשלת הדורות לנצח. כל אישה, כל אם ורעיה, מהוה 
את החוליה המחברת בין דור מתן תורה לדור הבא, ובכך נוחלת את 

חלקה בעולם הנצחי עדי עד. 

ממלכת כהנים להידבק בחכמים

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



פנסים

כיסויים למושבים

מטענים לפלאפונים

מגבים

מנורות

אמריקן גולד - קפלן
הסופרמרקט לאביזרי רכב

רח׳ יצחק נפחא 1 ב״ב ליד שפע טוב. טל׳: 03-5092200

מצברים


שמנים ותוספים
כיסויים להגה




ריחנים לרכב




מראות

מבצע ענק!
קנה מוצר בחנות

קבל את המוצר השני

הנחה!! 50%ב-
(הזול מביניהם, לא כולל מנורות ומצברים)
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1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

2 6 • uv • • cr 156 •
50% 18 18

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

משקפיים
בחינם

2018  שנה חדשה
חדשהזכאות
חדשהזכאות

חברי מאוחדת וכללית

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



באדיבות: רשת BBB, רשת מסעדות ההמבורגרים המובילה בישראל

לאישה
מי יפצה על נזקי הסערה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פונדו שוקולד 

טיפים
  גשמי הברכה שבאו עלינו לטובה לאחרונה, הביאו יחד איתם גם נזקים כבדים
עו"ד עמיקם חרל"פ עונה לשאלותינו ומסביר מה קורה במקרה של נזק והאם ניתן 

לתבוע ולממש את זכות הפיצוי  מי רשאי לתבוע ואת מי?

אגס,  תפוח,  פטל,  בננה,  תותים,  פירות: 
ענבים, אבטיח, מלון, אפרסק, תפוז ועוד.

סוכריות  מרשמלו,  ועוגיות:  ממתקים 
עוגה  חתיכות  רכות,  עוגיות  חמוצות, 

ועוד

תוספות לטבילה:מצרכים )ל-6 אנשים(:

טעימה

5 כללי ברזל: 
איך לטפל בשיער 

בימי החורף?

200  גרם שוקולד מריר
1 מכל שמנת מתוקה

2  כפות סוכר
1/2  כפית תמצית וניל

בקערה  או  פונדו  בכלי  יחד  להמיס 
חסינת אש. 

נוזלי עם הרבה שמנת מתוקה שנשמר  גנאש שוקולד  - מטבל של  פונדו שוקולד הוא קינוח חם 
שאפשר  וטעים  מוצק  מזון  כל  או  תותים  מרשמלו,  עוגיות,  של  חתיכות  בו  שטובלים  ומתוק  חם 
לחתוך ולטבול. במקור הפונדו הינו מטבל גבינה חם, המוגש בקערה מיוחדת, ממנה אוכלים מספר 
אנשים ביחד. מקורו של הפונדו בשוויץ, והוא נחשב למאכל הלאומי של הקנטונים דוברי הצרפתית 

במדינה. קבלו מתכון לפונדו שוקולד מנצח וקל להכנה: 

יש  החמים,  הקיץ  שבימי  לכל  ידוע 
השמש  נזקי  בשל  בשיער  לטפל  צורך 
החורף  בימי  אך  הסביבתיים,  והתנאים 
שגם  אחרות  בעיות  על  מתמודדים  אנו 
מה  אז  מבוטל.  לא  טיפול  מצריכות  הן 
מומחה  גלעד,  חיים  לעשות?  כדאי 
 FARCOM בכימיית השיער והבעלים של
הטיפוח  מוצרי  מותג   ,PROFESSIONAL

הבינלאומי לשיער, מציע טיפים לטיפול 
ושיקום השיער בעונת החורף.

שעלינו  העיקרית  הבעיה   – תספורת   .1
להתמודד איתה בימי החורף היא בראש 
לאחר  השיער  את  לשקם  ובראשונה 
ונזקי  ישראל  חודשים ארוכים בחום של 
לשיער  שמעניקים  לפני  לכן,  השמש. 
את מה שהוא צריך בחורף, חשוב לתקן 
או  בתספורת  ולהתחיל  הקיץ  נזקי  את 
תוריד  בחורף  תספורת  הקצוות.  גזירת 
בשלב  ותסייע  השרופים  הקצוות  את 

הראשוני של שיקום השיער.

שימוש   – טיפולית  במסכה  שימוש   .2
במסכה הוא מומלץ כמובן כל השנה, אך 
בחורף במיוחד, מכיוון שהמסכה מזינה, 
ומחזירה  השיער  את  מחזקת  מעשירה, 
הקיץ  ימי  במהלך  שאיבד  החיות  את  לו 

החמים.

בימי   - מפוצלים  בקצוות  טיפול   .3
ולהישבר  להתפצל  נוטה  השיער  החורף 
ולכן כדאי להשתמש בסיליקון או סרום 
והקצוות  השיער  על  ולמרוח  לשיער 
ולהחדיר  מפוצלים  קצוות  לאחד  כדי 

ויטמינים חיוניים לשערה.

השיער  החורף  בימי   - הזנה  הענקת   .4
היבש,  האוויר  מזג  בשל  מאוד  יבש 
לשיער  להעניק  להקפיד  חשוב  ולכן 
שתואם  בשמפו  חפיפה  בעזרת  לחות 
לכם והשלמת הפעולה על ידי תכשירים 

המכילים כמות גבוהה של לחות.

5. זמן לצבוע את השיער- אם ברצונכם 
לעשות שינוי ולצבוע את השיער, החורף 
הצבע  הקיץ  בימי  שכן  נהדר,  זמן  הוא 

נוטה לדהות מהר יותר.

את  שפוקדות  הקשות  הסופות  "בשל 
מדינתנו הקטנה, רבים נאלצים בעל כורחם 
מדובר  אם  שנשאר,  ההרס  עם  להתמודד 
ברכוש או בגוף, ולעיתים מדובר בעלויות 
חרל"פ  עו"ד  מסביר  ביותר",  גבוהות 
ומנתח את האפשרויות. "אם כך, מי בעצם 
אחראי על עלויות אלו, וכיצד ניתן להשיג 
מצב  בעקבות  לנו  המגיעות  הזכויות  את 

שכלל לא הייתה לנו שליטה עליו?"

עסק  לבעל  פיצוי  מגיע  מקרים  באילו 
האוויר?  ממזג  כתוצאה  נזק  לו  שנגרם 
הוצפו  ששדותיו  חקלאי  האם  לדוגמא: 
זכאי לפיצוי כלשהוא? אם כן-כיצד הוא 

יכול לממש את זכותו לפיצוי?
לקבל  מסוימים  במקרים  יכול  עסק  בעל 
ממזג  כתוצאה  שנגרמו  לנזקים  פיצוי 
אחריות  ותוטל  במידה  זאת  סוער,  אוויר 
בגין  המקומית  המועצה  או  העירייה  על 
שגרמו  בפעולותיה  אפשרית  התרשלות 
לנזק. בתי המשפט לא אחת הטילו אחריות 
כי עליהם  על רשויות אלו מתוך התפיסה 

לדאוג בפעולות ואמצעים שונים למניעת נזקי גשמים.
מקרה של הצפה שגרמה לנזקים חקלאיים, יש לבחון את נסיבות המקרה 
על מנת לקבוע האם קיימת אחריות כלשהיא לרשות המקומית בגין הנזק 
שנגרם לעסק/שדה, ובמידה וכן, ניתן לתבוע אותה לקבלת הפיצוי. לעיתים 
ניתן להטיל אחריות לנזק אף על רשות הניקוז המקומית בגין התרשלות 

במניעת הנזקים שנגרמו. )העדר ניהול תקין של רשת הניקוז וכדומה(.

הרשות  של  מרשלנות  כתוצאה  נגרם  שלא  העסק  הצפת  של  במקרה 
המקומית, יש לבחון את פרטי פוליסת הביטוח לעסק באם קיימת. יצוין 
כי בפוליסות בתי עסק בדרך כלל לא קיים כיסוי בסיסי לנזקי סערה בגין 
חדירת מים, ונזקים אלו מכוסים בדרך כלל רק אם נעשתה הרחבה מפורשת 
של הפוליסה לעניין זה. בכל מקרה מומלץ לבחון היטב את תנאי הפוליסה 

ואת ההרחבות לנזקים תאונתיים אפשריים.

מזג  בשל  דרכים(  בתאונת  )שלא  עבודתו  במהלך  שנפגע  עובד  האם 
האוויר זכאי לפיצוי? מי אחראי לפצותו?

לאור העובדה כי התאונה התרחשה במהלך העבודה, יש לעובד אפשרות 
לפעול למצות את זכויותיו כ"נפגע עבודה" מול המוסד לביטוח לאומי. 
במסגרת זו לעובד הזכות לקבלת דמי פגיעה )עפ"י שיעור פיצוי הקבוע 
לשם  רפואיות  וועדות  בפני  לעמוד  ואף  חודשים(,  שלושה  עד  בחוק 
מרשלנות  כתוצאה  נגרם  והנזק  במידה  ישנה.  באם  נכותו  דרגת  קביעת 
אי  וסערה,  גשמים  למצבי  בטיחותית  הסדרה  אי  )כמו  העבודה  מקום 
נקיטת אמצעי מניעת רטיבות וכדומה(, ניתן להגיש אף תביעה כנגד מקום 
העבודה אשר אחראי למחדל שהוביל לנזק שנגרם לעובד כתוצאה מפגעי  

מזג האוויר.

עשיתי תאונה בדרך לעבודה בגלל הגשם- האם זה נחשב לתאונת עבודה? 
בהתאם לחוקי המוסד לביטוח הלאומי על מנת שתוכר תאונה בדרך אל 
העבודה או ממנה כתאונת עבודה כחוק, יש לעמוד בכמה תנאים: התאונה 
שארעה גרמה לפגיעה הגופנית, התאונה ארעה בנסיעה או בהליכה והתנאי 
הנוסף קשור לדרך- ישנן 3 חלופות לכך: התאונה ארעה כשהעובד היה 
בדרך מהבית לעבודה או מהמקום שבו הוא לן, מן העבודה לביתו או תוך 

כדי יום העבודה. 

תנאי נוסף להכרה בתאונה בדרך כתאונת עבודה הוא כי קיים קשר סיבתי 
לבין  התאונה  בין  סיבתי  קשר  נדרש  כלומר,  הנסיעה,  לבין  התאונה  בין 
"סיכוני הדרך". המבחן הנהוג בבית הדין לעבודה הוא מבחן ה"אלמלא" 
שפירושו, שאלמלא הצורך הנובע מעבודתו של אדם, הוא לא היה מצוי 
בזמן מסוים במקום אשר נפגע בו. פגיעה של עובד בתאונת דרכים מוכרת 
בדרך כלל כתאונת עבודה, משום שתאונת דרכים מוכרת כ"סיכון דרך" 

מקובל. 

ממי אפשר לקבל פיצוי במקרה של תאונה?
ניתן לקבל פיצוי הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת הביטוח המבטחת 
בביטוח חובה את הרכב )ממנו נפגע העובד או נסע(. בכל מקרה הנפגע 
אינו זכאי לקבל יותר מ-100% פיצוי בגין הנזק, למרות העובדה שיש שני 
הפנייה  ועיתוי  שונה  פיצוי  מנגנון  גורם  לכל  כי  יובהר  מממנים.  גורמים 
לכל אחד מהגורמים גורר השלכות על שיעור קביעת הפיצוי הסופי, לכן 

מומלץ להתייעץ עם מומחה בכל מקרה לגופו. 

עו"ד עמיקם חרל"פ, מומחה בדיני נזיקין, רשלנות וביטוח ממשרד עמיקם 
/http://www.harlap.co.il 'חרל"פ ושות
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052-5435075

סניף החלוצים 10 
ת הרצוג ב"ב

קרי
052-4333900 
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050-6860841
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ממתקים 
למהדרין

ט.ל.ח עד גמר המלאי התמונות להמחשה בלבד!

אמא 
ועגלת 
תאומים

שרביט/כתר

חדר תינוקות
תלמידים ואופניים

פעוטון 
מטבח

&25
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אוטובוס נוסעים

מסוק משטרה
גי‘פ ספארי

מנוף עצים

משאית זבל

רכב גרר 
ניידת משטרה 
(דגם 2018)

משאית גדולה

משאית מנוף

אמבולנס גדול
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משאית עפר

מגוון פאות לפורים 
מלאי מוגבל!!!
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2 ב-
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פיקות
כובע צבעוני

מארז למשלוח מנות
ווסט ”להיות בשמחה”
”אמא של שבת“

משקפיים אף 
+ שפם
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי חיים - עופות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מתן מענה,אמירת תשובה.  "וענו הלויים ואמרו מה ___ 
האמורה להלן בלשון הקדש" )סוטה ז ד(

5.ארוחת הבוקר.  "ב____ שחרית" )גיטין סט:(
7.מבצר,מחנה מבוצר."__ הישנה של צפורים")ערכין ט ו(
8.נוזל כל-שהוא המשמש לצביעה,לרפואה וכדומה. "בכל 

כותבין בדיו ב___ בסקרא" )גיטין ב ג(
9.משופע ב-,מרובה ב-.  "כך היתה לאה ____ בבנים" 

)ויקרא רבה ל( )בלשון נקבה(
11.קיצור המילים : בראש פרשה. )בהיפוך אותיות(
14.יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

16.בית-השחי או הזרוע העליונה שמן המרפק ועד השכם. 
"מביא חבית וממלא מים ומכניס ביד עד ה____" )ערכין 

יט:(
17.לוח דק של מתכת.  "____ של זהב" )סוכה ה.(

18.אחת מחמש בנות צלפחד שדרשו להן ירושה בנחלת 
אביהן שמת במדבר בימי משה ולא השאיר אחריו בנים 

זכרים.  "מלכה ו___" )במדבר כו לג(
19.בחירה,פעולת הבורר."ר' הושעיה אמר יש ____" 

)ביצה לז:(

1.זרע,צאצא."ונמכר לגר תושב עמך או ל___ משפחת גר" )ויקרא 
כה מז(

2.לעולם,תמיד,תדיר. "תשכחני ____" )תהלים יג ב(
3.דשא,עשב.  "ואחר כל ____ ידרוש" )איוב לט ח(

4.חי,בילה,עשה.  "נשא אשה ו___ עמה עשר שנים ולא  ילדה" 
)יבמות ו ו( )בהיפוך אותיות(

5.לוח קורה צרה.  "עושין ___ לביראות ארבעה דיומדין")עירובין ב 
א( )בלשון יחיד(

6.ביושר לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב___ לבב")מל"א ט ד(
10.התמדה בבקשה,השתדלות יתרה וממושכת,תביעה חוזרת ונשנית. 

"כל לשון עתר לשון ___ ורבוי הוא" )רש"י בראשית כה כא(
12.שליח,אדם שנמסרה לו שליחות מסוימת.  "____ נאמן לשלחיו" 

)משלי כה יג( )בהיפוך אותיות(
13.בן אצר מבני שעיר החורי. "אלה בני אצר __")ברא' לו כז(

14.כשהוא בטוח,בשלוה,בלא פחד.  "הולך בתם ילך ___")משלי י ט( 
)בהיפוך אותיות(

15.קרש,לוח שנגזר מעץ.  "התנור שחצצו ב___ או ביריעות"   )כלים 
ח א( )בלשון יחיד(

16.מקום.  "בכל ____" )זבחים ט.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

איה, וגוזל, עיט, אפרחים, ודרור, ערב, האנפה, והדיה, צפור, הדוכיפת, ותכיים, קאת, הינשוף, חסידה, קפד, 
הכוס, יונה, שלו, העטלף, לילית, תר, הפרס, נץ, בת היענה,  השחף, נשר, התחמס, עוף

ישרישאוהנמאאנתהגא

תאצסנדיגפהינשופשד

סשפתראאושישקתשריט

תאוושלעחיראתהגסיא

תדראזקפדשתסנדאעדה

אמאואתיונהשיואגענ

תאגניתדצנתתגכנטמע

תואבאהסנמנראילשיי

שתראישהסדיתשפישיה

דעתדאתיוסגחנתלאכת

סנהיחאלתשוארסינתב

תוימאשיאנאכתפתשוא

תחסידהפנאהאהתאאנת

1.כינוי לארץ ישראל על שם חיה
2. מה המשותף לחיפה, אשדוד, יפו ואילת?

3. מהו הפארק הגדול ביותר בתל אביב?                                                                                                              
4. מקום בגליל בו נותר הישוב היהודי הקדום ביותר?

5. היכן ההר ששמו כשם צורתו- גמל? 
6. רוכש אדמות העמק

7. על שם מי הישוב ייטב?
8. האם שמו של "כוכב הירדן" מופיע בתנ"ך?

9. מה שמו העברי של צומת מסמיה?
10. שמם של מי כלול בשם הישוב ארגמן?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. ארץ הצבי 2. ערי נמל 3. פארק הירקון 4. פקיעין 5. בגליל המערבי, סמוך לכביש 
עכו-צפת 6. יהושע חנקין 7. יצחק טבנקין 8. לא 9. משמיע שלום.בני ראם 10. אריק 

רגב, גד מנלה



קרקעות
אחוזת הנשיא
Ⅱ החדשה
רחובות

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

073-2755601

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח



עד שישימבצעים בימי שני 

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’   |6099821-03 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .5704963-03  .15 נויפלד  רח’   |   5796771-03 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |5448588-03
-03  .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03  .2 פרדו  רח’   |  5226858-03  .24 מלצר  הרב  רח’   |  6324538-03  .11 קוק  הרב  רח’   |  6566551-03  .15 רשב’’ם 
 |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:   |  5755232-03  .17 קלישר   |  5179802-03  .1 חיים  תורת   |  9479944
-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד: 
|  6566336-03  25 ניסנבאום   בתים:   |  -08  9419465  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  9040905-04 חסידים.  כפר  א.ת  רכסים:   |  6899718

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

1-2
7 ב-

ט"ז-י"ז בשבט

מארזי ביסלי נאשוס עוגות בחושות
20 יח'

סוגים שונים
'מעולה'

3*80 גר'
אסם

6*1.5 ליטר
לא כולל מקס

עוף ירושלים
מחפוד

400 גר'
סוגים שונים

אסם

שישיית מרינדה/
סבן אפ/פפסי

כבד עוף קפוא קורנפלקס 'מעולה'
1 ק"ג

שלישיית פודינג וניל

3 ב-890
20

קבוקים עם שומשום 
או גרעיני חמניה שחורים

פיצוחים 
ופירות יבשים מיה

ב-

הם
ני

בי
מ

ד 
אח

*

במתנה! 

קנה

קבל

קפה טסטר צויס
קלאסית/שברי בוטנים

כולל פיקדון510 גר'

מנטוסשלישיית תירס
אלסקה קוד: 72753

200 גר'

מיץ ענבים'מעולה' 1 ליטר/חמאת בוטנים 'מעולה'
יין שמים 750 מ"ל

29905 990 890
10ליח'ליח'

          קנה ב-
ממגוון מוצרי טרה               

קבל זוג תבניות ניקול
במתנה!

1990

3990

5 ב-

890 890
ליח'

19901990

י"ג-י"ז בשבט29.1-2.2.18
דיסק של 

מרן ראש הישיבה 
הרב שטיינמן זצוק"ל

דון.
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