


*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 

רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.
**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

מיליון שקלים 
לרכישת דירה!

ההגרלה תתקיים 
בתאריך ז׳ בסיוון 

תשע״ח )21.5.2018(.

ניתן לשלוח מעטפות 
עד י״ח באייר 

תשע״ח )3.5.2018(.  

ככל שתשלחו יותר 
מעטפות תגדילו את 
הסיכוי שלכם לזכות!

    הגדולהההגרלה

הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

בכל שבוע תוגרל 
חבילת מוצרים יוקרתית 

או ריהוט של אחד 
מחדרי הבית

השבועיתההגרלה

מוצרי חשמל

סלון יוקרתי פ. אוכל וארון ספרים

חדר ילדים

חדר תינוקות

חדר נוער

הלבשת הבית
ההגרלה ב-י׳ באדר תשע״חסט כלים לאירוח ל-24 סועדים ההגרלה ב-ג׳ באדר תשע״ח

ההגרלה ב-י״ז באדר תשע״ח

ההגרלה ב-ט׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-ז׳ באייר תשע״ח
ההגרלה ב-ל׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ד באדר תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ג בניסן תשע״חחדר הורים

ההגרלה ב-י״ד באייר תשע״חמטבח

1

3

5

8

6

9

7

10

4

2

ההגרלה ב-ב׳ בניסן תשע״ח

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**
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ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אדוארד
אלופים בחיסכון

טיטולים

4 ב-100& 2 ב-10& 4 ב-10&  10& 3 ב-100&  ב-

מארז בונבוןחלות לכבוד שבת טיטולים לחם חיטה מלא חיתולי האגיס
חוגלה פרמיוםאגמי

מוצרי 
השבוע

L תבניות ביצים

מארז במבה
9+1
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פיירי
675 מ"ל

מיקס חטיפים 
'עלית' 

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

ממרח טונה

מגבונים
רביעייה

עוגיות 
מיני קוקיס

פיצה זוגלובק 
שלישייה

כוס מהודרת 
לקידוש 

אבקת כביסה 
אריאל  

ג'ל פריסל
2.7 ליטר

ופל עדין ארוז
40 יחידות

מרק טעם 
עוף

ויטה 1 קילו 

חלב
ליטר וחצי
תנובה

גליליות/ופל
עדין

מארזי קרלו

קרטון דג פילה אמנון

(מושט)

ליחידה

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

סוכר

חטיפי שוקולד נוגט
בד"ץ העדה החרדית

בקנייה מעל 150 ש"חמוגבל ל- 10

קומקום חשמלי 
מנרוסטה/ מצנם/ 
טוסטר

נרות חימום

 &3990

 &2490

 &890

 &3490

 &1690

 &10

 &10

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

יינות למשלוחי מנות

5 ב-10& 

בורקס גבינה/תפו"א/
מלוואח/
ג'חנון
זוגלובק 

סלומון נורבגי
1 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

יין סלקטד
כרמל מזרחי

3 ב-20& 

ג'אמפ
ליטר וחצי

13& ב-  3 100& ב-  7

קליק שקיות חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

יין כריזמה
ארזה / אמירים

 &22  &12 &10 2  2 10

48 גלילים

נייר
טואלט

גבינת תנובה
850 גרם

פסטות ויליפוד
בקניית 5 קליקיםהעדה החרדית

ב- ב-ב-ב-
אוזני המן 
ברמן

מרכך כביסה 
מרוכז 1 ליטר

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

בקניית מוצרי חלב 
'תנובה' ב- 49 ש"ח 

כד חלב מתנה

שוקו 'תנובה' 
1 ליטר

 &290

6 קילו

**

*

***



כיף לשחק

חבילת
מדבקות 
פורימיות 
מצורפת 
למארז

הביתהזכייה של

גם              משתתף במבצע

כיף לשחק גם בפורים! מארז קרלו מיני עם קצפת 
שניתן להפוך לאריזת משלוח מנות מעוצבת וחגיגית





מההרגל 
ת  ו נ ק ל

דבר  כל 
להתרוצץ  אחר,  במקום 
לשלם לחנות,  מחנות 

יקר זמן  ולבזבז  ביוקר 
שאין לך. ברשת יש חסד 

של  גדול  מגוון  תמצא 
פורים מוצרים  לסעודת 

ומה שצריך לחג  במבחר
גדול ובמחירים משתלמים 

שתמיד
יוציאו
אותך

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

בשם ה' נעשה ונצליח!

 חסד זה פשוט!
מגוון מוצרים לפורים שיעשו לכם שמחת חג!





לא  להתפשר
עשי לך כלל ברזל:

אלטמן מציגה:
ברזל Comfort ברזל ללא פשרות

פטנט חדשני לספיגת ברזל

נוח לעיכול
טעים במיוחד

מתמוסס בקלות בפה

בריאות לכל שלב בחיים 6505
לייעוץ עם

המומחים חייגו:



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ט בשבט תשע"ח 14/2/18 בני ברק10 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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,פישל רוזנפלד,  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

 כנס למנהלי תלמודי תורה
פורום  ביוזמת 
חינוכיים  מנהלים 
התוכנית  בשיתוף 
לילדים   360
והמחלקות  ונוער 
)חינוך  השונות 
שפ"ח,  מיוחד, 
באגף  ונוער(  ילדים 
בעיריית  החינוך 
ביום  התכנסו  ב"ב 

ליום  תורה  תלמודי  מנהלי  עשרות  השבוע,  שלישי 
"הילד המיוחד" שכלל פאנלים מקצועיים  בנושא  עיון 

בתחום.

 משגיח הכשרות נפטר בפתאומיות
חנוך  הרב  בד"ה: 
משגיח  ז"ל,  ליפשיץ 
הגרמי"ל  של  בכשרות 
לנדא, קיבל דום לב ונפטר 
באופן פתאומי כשהוא בן 
איחוד  מתנדבי  שנים.   64
הצלה ומד"א הוזעקו ביום 
ברחוב  לביתו  בלילה  שני 
שקיבלו  לאחר   4 הושע 
הודעה על דום לב, במשך 
בו  לבצע  ניסו  רב  זמן 
סדרת פעולות החייאה אך 
למרבה הצער נקבע מותו.

לפני  שעות  כמה 
השתתף  עוד  פטירתו 
בה  משפחתית,  בשמחה 

השתתפו כל גיסיו ואחיותיו וזכו כל ילדיו לראותו שמח 
נשמתו בפתאומיות.  כולם השיב  לב  ולדאבון  ומשמח, 
הלווייתו יצאה בצהרי היום מביתו ברחוב הושע אל בית 
החסידים דגור ברחוב מהרש"ל 10 בדרכו האחרונה אל 

בית העלמין ויז'ניץ בבני ברק. ת.נ.צ.ב.ה.

 אמבולנס של מד"א ביצע תאונה
הצהריים  בשעות 
הוזעקו  רביעי  יום  של 
בבני  ההצלה  כוחות 
ברק להעניק סיוע רפואי 
שנפגע   20 כבן  לצעיר 

מאמבולנס.
השעה  בסביבות 
אמבולנס  הוזנק   14:00
אדום  דוד  מגן  של 

לקריאה ברחוב אבוחצירה. כאשר האמבולנס חצה את 
תאונת  אירעה  אבוחצירה/זבוטינסקי  הרחובות  צומת 

דרכים בין האמבולנס לבין רוכב קטנוע )משלוחים(.
רפואי  סיוע  שהעניקו  ההצלה  כוחות  הגיעו  למקום 
מפגיעות  שסבל  הקטנוע(  )רוכב   20 כבן  לגבר  ראשוני 
נמרץ  טיפול  ניידת  להגעת  עד  העליון  גופו  בחלק 
כשמצבו  בלינסון  הרפואי  למרכז  הפצוע  את  שפינתה 

מוגדר קשה.

 מזוזה ב'תינוק בריא'
קבע  רפואה  עסקני  בהשתתפות  רושם  רב  במעמד 
השבוע האדמו"ר מרחמסטריבקא מזוזה במשרדי ארגון 
בבעיות  הנתקלות  למשפחות  המסייע  בריא",  "תינוק 
גנטיות שונות וזקוקות לאבחון, לסיוע והכוונה. את פני 

האדמו"ר קיבלו הרה"ג יצחק 
שטרנבוך יו"ר הארגון ועסקן 
שטרן.  חיים  הרב  הרפואה 
הסב  המזוזה  קביעת  לאחר 
ונשא  לחיים  ל'טיש'  הרבי 

דברים. 

מאת: יענקי קצבורג

הרישום  תקופת  הסתיימה  מהצפוי  מוקדם 
לשנה  משנה  ברק,  בבני  הקטנות  לישיבות 
הולכת  הקטנות  לישיבות  הרישום  תקופת 
מרנן  בתוקף  עמדו  בעבר  בזמן,  לאחור 
זצ"ל  שטיינמן  והגראי"ל  לפקוביץ  הגרמי"ל 
שגורר  מה  מוקדמות,  בחינות  עריכת  נגד 
התורה  ותלמודי  ח',  כיתות  ילדי  אצל  רפיון 
הבולטים בעיר - תשב"ר, באר יהושע, קרלין, 
תורת אמת ומשכנות יעקב - פעלו לפי הכללים 
שנקבעו. אך הזמנים נפרצו, תחילה במודיעין 
עילית ובשנה האחרונה כאמור גם בבני ברק, 
רק בישיבות בירושלים המבחנים נערכים רק 

בקיץ, בתקופת המבחנים לישיבות הגדולות.
בישיבות  מקפידים  היו  בעבר  "אם 
חודש  לפני  מבחנים  להתחיל  לא  הליטאיות 
פורים,  לפני  לא  הספרדיות  ובישיבות  ניסן 
בשנה זו כבר בט"ו בשבט הרישום לישיבות 
הליטאיות  הישיבות  דווקא  כאשר  נעול.  היה 
מקדימות את הספרדיות ובהרבה", אומר לנו 

אחד הרשמים הותיקים.
נדמה כי הסיבה לכך היא התחרות הגדולה 
בין הישיבות, בעקבות פתיחת ישיבות קטנות 
חדשות וניסיון חזרתן של ישיבות ותיקות אל 
מרכז הבמה, דבר הגורם לישיבות רבות לנסות 
תלמודי  עם  'דילים'  ולסגור  מחטפים  לבצע 
התורה עוד בטרם עת, כאשר בישיבות רבות 
הרישום סגור כבר בטרם המבחנים והמבחנים 
התורה  תלמודי  גם  בלבד.  לפורמליים  הפכו 
לשמור  כדי  להקדים  נאלצים  הספרדים 
לעצמם מקומות בישיבות האשכנזיות ומשכך 
את  להקדים  הספרדיות  הישיבות  גם  נגררות 

הרישום, ורישום גורר רישום.
מאוד  מוכרת  הקטנות  הישיבות  מפת 
האחרונים  בעשורים  נפתחו  שלא  וכמעט 
בשנה  אך  התורה,  בעיר  קטנות  ישיבות 
על  והשפיעו  ישיבות  כמה  הוקמו  שעברה 
הרישום, שלושה מראשי הישיבות הבולטים 
בישיבות לצעירים בעיר הם אחים, כאשר אח 
נוסף מכהן כראש ישיבה לצעירים בירושלים, 
ר"י  שינקר  חיים  רבי  הגאון  באחים  מדובר 
בית  ר"י  שינקר  צבי  רבי  הגאון  משה,  דרכי 
קהילות  ר"י  שינקר  משולם  רבי  והגאון  דוד 
יעקב, האח מירושלים הוא הגר"ב שינקר ר"י 

תפארת התלמוד.
הגר"ב  בראשות  מתתיהו  בית  ישיבת 
ישיבה  שעברה  בשנה  להקים  עמדה  ויסבקר 
לצעירים לבני בוגרי הישיבה אך הרעיון ירד 

מהפרק לעת עתה.
לשיעור  התקבלו  לצעירים  פוניבז'  ישיבת 
שיעורים,  לשני  שיתחלקו   – בחורים   76 א' 

אבדות  האחרונות  בשנים  ידעה  הישיבה 
גדולות בפטירת ראש הישיבה מרן הגרמי"ל 
איינשטיין  שמואל  הרב  מכן  ולאחר  זצ"ל 
על  שומרת  זאת  בכל  זצ"ל,  נבנצאל  והגר"נ 
כוחה כישיבה המובילה בעיר עם ביקוש רב, 
הוא  הבחורים  קבלת  על  כיום  שאחראי  מי 
הגרח"י יעקובוביץ, ר"מ בישיבה. את השיעור 
לבני שיעור א' מוסרים הגאונים הרה"ג יוסף 

וינברג והרה"ג אליהו פלאי.
שעברה  בשנה  שהוקמה  הבולטת  הישיבה 
אלישע  הרה"ג  בראשות  תבונות'  'דעת  היא 
האחרונה  לישיבה  שנחשבת  כהן,  מאיר 
כל  על  והכוונה  נשיאות  לקבלת  שזכתה 
וכיום  זצ"ל  הגראי"ל  ממרן  בפתיחתה  פרט 
בהכוונת ר"י פוניבז' מרן הגרי"ג אדלשטיין, 
שאף הורה שלא להרחיב את מספר הבחורים 
תבונות  לדעת  שיעור.  לכל  שמתקבלים 
התקבלו 34 בחורים לשיעור א', בדומה לשנה 

שעברה.
א'  לשיעור  התקבלו  מרדכי  דברי  ישיבת 
שיעורים.  לשלושה  שמתחלקים  בחורים   70
והרה"ג  מן  יוסף  הרה"ג  בראשות  הישיבה 
המבוקשות  לאחת  כיום  נחשבת  ברמן,  יוסף 
של  בנים  רק  לקבל  מקפידה  הישיבה  ביותר. 
תלמידי חכמים, והדבר המאפיין אותה מלבד 
שמירת  על  ההקפדה  גם  בתורה,  השקיעות 
לישיבה  שמגיעים  הבחורים  של  העיניים 

בהסעות מאורגנות.
ישיבת תפארת ציון )נצח( התקבלו לשיעור 
שיעורים.  לשני  שהתחלקו  בחורים   50 א' 
בעיר  הוותיקה  לישיבה  נחשבת  הישיבה 
שהוקמה על ידי החזו"א זי"ע, ועומדת כיום 
בשנים  קנייבסקי.  שלמה  הרה"ג  בראשות 
בדמות  שדרוג  עברה  הישיבה  האחרונות 
כמו  ידועים  צעירים  צוות  אנשי  כמה  הוספת 
הרה"ג  שפירא,  מנחם  משה  הרה"ג  המשגיח 
אליהו אורצל והרה"ג גדליה הוניגסברג, נכד 
קניבסקי,  והגר"ח  זצ"ל  הגראי"ל  מרנן  של 
שהיה ר"מ עד לא מכבר בישיבת שערי תורה.

התקבלו  לצעירים  סלבודקה  בישיבת 
כשלושים תלמידים. 

א'  לשיעור  התקבלו  חכמה  משך  בישיבת 
30 בחורים, שנחלקו לשני שיעורים. 

הגר"ש  בראשות  יעקב  קהילות  בישיבת 
שטיינמן והגר"מ שינקר התקבלו לשיעור א' 

30 בחורים שנחלקו לשני שיעורים.
בישיבת בית מאיר התקבלו 25 בחורים.

שהייתה  שלמה  עטרת  ישיבת  בסניף 
בראשות  וכיום  אוזבנד  הגרח"מ  בראשות 
א'  לשיעור  התקבלו  שרייבר  עוזיאל  הרה"ג 
66 בחורים שנחלקו לשני שיעורים. לישיבה 

מונה משגיח חדש הרה"ג צבי פוברסקי. 

הגר"ח  שבראשות  משה  דרכי  בישיבת 
בחורים   40 א'  לשיעור  התקבלו  שינקר 

שנחלקו לשני שיעורים.
הרה"ג  בראשות  מרדכי  תפארת  ישיבת 
יאיר זק"ש, רושמת הצלחה גדולה כבר כמה 
שנים, ובהנהלת הישיבה מדברים על הרחבת 
 54 התקבלו  העומס.  בעקבות  הישיבה  מבנה 

בחורים.
פרמר  הגר"מ  בראשות  'צעירים'  לישיבת 

התקבלו כ-40 בחורים.
לישיבת בית דוד התקבלו כ-50 בחורים.

לישיבת חמד התקבלו 26 בחורים.
הגרח"י  בראשות  תורה  שערי  לישיבת 

שפירא התקבלו 40 בחורים.
בראשות  דעת(  )אמרי  קרלין  לישיבת 
הרה"ג יחיאל שלזינגר התקבלו כ-30 בחורים.
'היכל שמואל'  נוספת היא  ישיבה חדשה 
פרובר  ישעיהו  אברהם  הרה"ג  בראשות 
ישראל,  עטרת  בישיבת  מכבר  לא  עד  שכיהן 
ורשמה  שעברה  בשנה  נפתחה  הישיבה 
הצלחה, גם השנה הצליחו לסגור שיעור של 

כ-30 בחורים.
טוביה התקבלו 40 בחורים  היכל  לישיבת 

הנחלקים לשני שיעורים.
לישיבת גבעת רוקח בראשות הרה"ג אהרן 
בכרך והרה"ג משה דרבקין, התקבלו כעשרים 

בחורים.
לישיבת תורה ודעת בראשות הרה"ג אריה 

אלחדד התקבלו 30 בחורים.
הגר"ב  בראשות  אפרים  ברכת  לישיבת 
פנחסי התקבלו לשיעור א' 30 בחורים. בוגרי 
לישיבות  ילדיהם  את  שולחים  כבר  הישיבה 

קטנות ומעדיפים את הישיבה בה למדו.
ישיבת שערי תבונה בראשות הרה"ג אהרן 
חדד, נחשבת כאם הישיבות הספרדיות בבני 
ברק, ובה התקבלו לשיעור א' 36 בחורים. גם 
ישיבת דבר אברהם הספרדית בראשות הגר"א 

חדד התקבלו 36 בחורים.
אליה  שהביקוש  ספרדית  ישיבה  עוד 
ברישום עולה היא ישיבת דרכי דוד שהוקמה 
לבית  סמוך  וממוקמת  שנים  כארבע  לפני 
מרן הגר"ח קניבסקי, בראשות הרה"ג אליהו 
בחורים   28 התקבלו  אליה  ואשר  יגודיוב, 

מצוינים.
ישיבת דרך חיים של הרה"ג רפאל אלקריף 
גדול,  ביקוש  לה  ויש  בעיר  מאוד  נחשבת 

השיעור מתחלק לשניים.
מנחם  הרה"ג  של  יואל  עטרת  ישיבת  גם 

שמואלי רשמה הצלחה ברישום לישיבה.
יש לציין כי בעיר התורה בבני ברק ישיבות 
קוצר  מפני  אך  נוספות,  וטובות  נחשבות 

היריעה לא פורטו כולן.

רויקט 
פ

מיוחד

הקטנות  לישיבות  הרישום  עברו,  לשנים  בניגוד 
מוקדם  שהחל  אחרי  הסתיים,  כבר  ברק  בבני 
הישיבות  בין  קשה  תחרות  ברקע:    מהרגיל 
חדשות  וישיבות  הבולטים,  התורה  ותלמודי 
הישיבות  מי    האחרונה  בשנה  שהוקמו 
המובילות, כמה בחורים התקבלו לכל ישיבה ומי 

נקראת 'אם הישיבות הספרדיות' בעיר?

הסתיים הרישום: מפת 
הישיבות הקטנות בעיר

פוניב'ז לצעיריםדרכי דוד



המבצע בתוקף בין התאריכים כ״ג בשבט - כ׳ באדר תשע"ח )8.2-7.3.18( * הקוד 
נמצא בחלק הפנימי של גב האריזה, מתחת ללוגו טיטולים פרימיום * כלל אריזות 
בלבד  אחד  בקוד  מזכים  האריזות  סוגי  כל  במבצע,  משתתפות  פרימיום   טיטולים 
* למימוש הזכאות לפרס יש לשמור את האריזות ולהציגן * המבצע בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

רוכשים
5 אריזות

ויכולים לזכות
בשובר מתנה!

מתקשרים 
03-3738080

ומחלקים לכם 300 ₪ מתנה לרכישה ברשת 
טיטולים מזמינים אתכם לשופינג

בכל שבוע

זוכים!!!

50

מזינים את הקודים שבתוך האריזות* 
ועונים נכון ומהר על 2 שאלות 
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מאת: עוזי ברק

העמדת  על  דו"חות  שקיבלו  רבים  נהגים 
החדשות,  מהמצלמות  השומר  ברחוב  רכבם 
את  מקשיחים  העירייה  אנשי  כי  מספרים 
ולא  העירייה  בכירי  בהוראת  בנושא  עמדתם 
תיעוד  ויש  הואיל  דו"חות,  לבטל  מוכנים 

לביצוע העבירה. 
נודע  עיתונות'  ל'קו 
שמוכנים  נהגים  ישנם  כי 
פירוט  אפילו  להביא 
וללכת   GPS-ה מחברת 
עם  לעימות  משפט  לבית 
התובע העירוני על העוול 
להם.  שנעשה  הגדול 
בינתיים, שום דיון בנושא 
לא התקיים, והרבה נהגים 

לעניינים  המשפט  בבית  להישפט  ביקשו 
כמה  בעוד  רק  שיתבצע  דבר  מקומיים, 

חודשים, לאחר חג הפסח.
החנויות  בעלי  ידי  על  מתנהל  נפרד  מאבק 
במקום, וכפי שפורסם ב'קו עיתונות', בשבוע 
שעבר סגר חברון גרנביץ את חנותו, וכמותו, 
הם  כי  אומרים  ברחוב  החנויות  רבים מבעלי 

נמצאים בפני סכנת סגירה.

אברהם  ר'  ברק,  בני  עיריית  לדובר  פנינו 
המצלמות  את  מפעיל  מי  שהסביר  טננבוים, 
בהתקנת  "הטיפול  מתנהלת.  המערכת  וכיצד 
המצלמות ובהפעלתן מתבצע על ידי החברה 
באמצעות  המופעלת  ברק,  לבני  הכלכלית 
העירייה",  מועצת  ולא  משלה,  דירקטוריון 
מסביר טננבוים וחושף: "המצלמות מופעלות 
חברה  מת"א,  פלייס'  'סייפר  חברת  ידי  על 
לתקופת  בתחום,  מיומנת 
השנה.  כמחצית  של  פיילוט 
מתפרסם  כחודש  בעוד 
לתקופה  זיכיון  לקבלת  מכרז 
כך,  ומשום  יותר,  ממושכת 
בחוק  משמעות  כל  אין 
חיצונית,  או  מקומית  לחברה 
המכרז  בתנאי  לעמידה  אלא 
הטובה  ההצעה  ולבעלת 

ביותר".
מציין  החברה,  של  הרווחים  נתוני  לגבי 
את  זמנית  המפעילה  "החברה  טננבוים: 
אך  מהדו"חות,   15% מקבלת  המצלמות 
הצפי  כחודש,  בעוד  שיוצא  החדש,  במכרז 
שלאחר פרסום המכרז וקבלת ההצעות יעמוד 
שזה  )כמובן,  מההכנסות  אחוז   10 עד  מ-6 

תלוי בתוצאות המכרז(".

מאת: עוזי ברק 

השבוע  ערכו  ירוק  אור  עמותת  מתנדבי 
הפנינג  ברק  בבני  שרה"  "אחוזת  במוסד 
הדרכות  שכלל  לילדים  בדרכים  בטיחות 
ילדי  לכ-40  הועברה  התכנית,  חווייתיות. 

הפנימיה. 
לילדים",  ירוק  "אור  התכנית  במסגרת 
ספר  לבתי  פעילויות  שלל  ובה  ניידת  מגיעה 
יסודיים ברחבי הארץ במטרה להטמיע בילדים 
להם  ולהקנות  בדרכים  הבטיחות  כללי  את 
מהנה  בצורה  הסכנות,  עם  להתמודד  כלים 
כילדים  התנהגותם  לשינוי  בדרך  וייחודית, 

בהווה וכמבוגרים בעתיד. 
מחברת  תלמיד  כל  מקבל  הפעילות  בסיום 
הפעלות  דפי  של  מגוון  הכוללת  מיוחדת 
בדרכים  זהירות  בנושא  לילדים  ומשחקים 
וללמוד  ועוזרת להם להמשיך לפגוש, להכיר 
המחברת  הפעילות.  לאחר  גם  הנושא  את 
מותאמת לגילאים שונים, כך למשל במחברת 

של כיתות א'-ג' ימצאו התלמידים דפי צביעה, 
עם  ראשונית  והכרות  מושגים  חידון  גזירה, 
לוח התמרורים ואילו למחברת של כיתות ד'-

ו' הותאמו חידונים, אמנות בטיחות, תשחצים 
והכרות מורחבת עם לוח התמרורים.

הפעילות ביום ההפנינג מתמקדת בשלושה 
נושאים עיקריים: רכיבה בטוחה על אופניים, 
כהולך  נכונה  והליכה  ברכב  בטוחה  נסיעה 
חברי  מדריכים  מגיעים  הפעילות  אל  רגל. 
שני  הספר  בבתי  שמקימים  הצופים,  תנועת 
לתלמידי  אחד   - הפעילות  למען  ענק  מתחמי 
תלמידי  יותר,  לבוגרים  והשני  א'-ד'  כיתות 

כיתות ה'-ו'. 
 2017 "בשנת  נמסר:  ירוק  אור  מעמותת 
פחות  בני  ילדים   27 דרכים  בתאונות  נהרגו 
לבטיחות  חינוך  כי  מאמינים,  אנו  מ-14. 
להפחתה  יוביל  צעיר  בגיל  כבר  בדרכים 
משמעותית במספר תאונות הדרכים בישראל. 
הילדים שאנו מחנכים היום לבטיחות בדרכים, 

הם אחרי הכל, הנהגים של מחר".

מאת: עוזי ברק 

"מדי שנה אנו נתקלים בפגיעות של בני נוער 
בנפצים,  משימוש  כתוצאה 
חזיזים וזיקוקים. למרות זאת, 
שמתעלמים  גורמים  ישנם 
וממשיכים  מהסכנות 
להפיצם", כך ציינו במשטרה 
נפצים  עשרות  שתפסו  לאחר 

וצעצועים מסוכנים.
במהלך סוף השבוע שעבר, בפעילות יזומה 
לאיתור צעצועים מסוכנים, בוצע חיפוש בביתו 
של חשוד בן 20 ברחוב אשל אברהם בבני ברק, 

ע"פ צו חיפוש שהוצא על ידי בית המשפט. 
נפצים,  עשרות  נתפסו  החיפוש  במהלך 
וזיקוקים  אוויר  כדורי  אוויר,  רובה  חזיזים, 
אשר  לשימוש  ואסורים  מסוכנים 
זומן  החשוד  בבית.  הוסתרו 

לחקירה בתחנת דן.
משטרת ישראל תמשיך להגביר 
והאכיפה  ההסברה  פעילות  את 
ומכירה  הפצה  למנוע  מנת  על 
מסוכנים.  צעצועים  אותם  של 
להימנע  ולהורים  הנוער  לבני  פונה  המשטרה 
"צעצועים  באותם  השימוש  את  ולמנוע 

מסוכנים" שהשימוש בהם אסור עפ"י חוק.

שומרי השומר: מי אחראי לשטף הדו"חות?

אור ירוק מציגה: בטיחות בדרכים – חוויה לילדים

חברת סייפר פלייס מקבלת 15% רווח מכל דו"ח שניתן ברחוב 
זמני  בזיכיון  מדובר    החדשות  במצלמות  השומר 
לתקופת פיילוט של כחצי שנה, ובעוד כחודש יתפרסם 

מכרז לקבלת זיכיון לתקופה ממושכת יותר

נתפסו עשרות נפצים וצעצועים מסוכנים
במהלך צו חיפוש שהוצא על ידי בית משפט בבית ברחוב 
אשל אברהם, נתפסו צעצועים מסוכנים  החשוד נלקח 

לחקירה באזהרה בתחנת משטרת 'מרחב דן'

בדיקת 'קו 

עיתונות'

צילום: מתוך אתר חברת סייפר פלייס

נותנים
לקולקציה

לדבר

נותנים
לקולקציה

לדבר

בס“ד

תחרות התירוצים הגדולה
רוצים משקפיים בחינם? חפשו תירוץ מבריק למה הגיע הזמן להחליף

ar280 או לסניפים
.com שולחים תירוץ למייל

והתירוצים הנבחרים יתפרסמו ויזכו במשקפי שמש במתנה!
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בחינם!
אלפי משקפיים

אצלנו במשפחה
יש כמה אחים ובני דודים
שיצאו מולטיפוקל!





לעו
              כשאתם רוצים לכבד

ד
משלוח מנות מכובד

 מתחיל עם רבע לשבע
גלילי וופל מצופים שוקולד במילוי 
קרם עשיר ובמגוון טעמים נפלאים.
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מאת: עוזי ברק 

על  'דן'  חברת  הודיעה  האחרון  בשבוע 
שינויים ושיפורים בקווי התחבורה הציבורית 
בבני ברק. אחד השינויים המרכזיים הוא שינוי 
כאשר  והלילה,  הערב  בשעות   11 קו  מסלול 
בפרסומים הרשמיים של החברה מופיעות כל 
התחנות שנוספו, אך מאידך ברשימת התחנות 

שבוטלו רשומות רק 2 תחנות.
עולה,  החדש  המסלול  שמבדיקת  אלא 
שהוא כולל שינוי מהותי תוך כדי ביטול של 
רבי  רחוב  אורך  לכל  חשובות  תחנות  כמה 
עקיבא מתחילתו עד רחוב חזו"א.]תחנת ר"ע 
שמואל הנביא, ר"ע הרב קוק, ר"ע ירושלים, 

ר"ע גן ורשא[ בשני כיווני הנסיעה. 
עיתונות',  'קו  עם  נוסעים ששוחחו  לטענת 
כאשר  לרעה,  מהותי  שינוי  כאן  יש  למעשה 
בשעות  ב"ב  מרכז  תושבי  את  שימש  הקו 
עזרא  נחמיה  לאזור  בנסיעתם  והלילה  הערב 
וחזור, ופשוט שינו את עיקר המסלול וביטלו 
לכל תושבי מרכז ב"ב עשרות נסיעות יומיות 
מבלי לתת גיבוי על ידי הוספה בקווים אחרים, 

כביכול היה זה קו מיותר.
היה  זה  קו  נוסעים,  אותם  שערכו  מבדיקה 
קווים  כאשר  ביותר  התדיר  הלילה  בשעות 

ואכן  אלו,  בשעות  קטנה  תדירותם  אחרים 
מלאות,  ממש  היו  בו  הנסיעות  כלל  בדרך 
השמחה  מאולמות  שחוזרים  בשעות  ובפרט 
רבים  כאשר  עזרא,  פינת  נחמיה  בתחנת 
זמן  להמתין  צריכים  ופעמים  הממתינים שם, 
וכעת הם חוששים  והאוטובוסים מלאים,  רב 
ההחלטה  בעקבות  ביותר  יחמיר  שהמצב 

הבעייתית. 
דובר חברת 'דן' איתן פוקסמן הגיב: "אכן, 
שונה מסלול קו 11 בשעות הערב. השינוי הינו 
לרווחת  ושיפורים  שינויים  של  מסדרה  חלק 
שונה  המסלול  שנית,  ברק.  בני  העיר  תושבי 
הקו  נוסעי  של  ונשנות  חוזרות  בקשות  בשל 
לאחר  התחבורה.  למשרד  והן  דן  לחברת  הן 
נוסעים  ספירות  הכוללת  מדוקדקת  בחינה 
הערב  בשעות  הקו  לשינוי  שהבקשה  התבהר 
המשתמשים  למרבית  תועיל  ואף  מוצדקת 
בו. בסך הכל מדובר על שלוש נסיעות לשעה 

משעה 18:30 בערב.
"כמו כן, תגברנו את תדירות קו 92 שנוסע 
על רחוב רבי עקיבא וניתן להיעזר בו. השינוי 
בתחילתו, יש לבחון את השפעתו לאורך זמן 
ובמידה ויהיה צורך נדע להתייחס במקצועיות 

הראויה כפי שעשינו עד כה".

מאת: עוזי ברק 

פנחס טננבוים, יועצו ודוברו של הרב הראשי 
הראשית,  הרבנות  מועצת  ונשיא  לישראל 

הרב  הגאון 
דוד לאו, יעזוב 
הבא  בחודש 
תפקידו  את 
ברבנות לטובת 
למשרד  מעבר 
ם  י ט פ ש מ ה

בירושלים. 
 , ם י ו ב נ נ ט
ם  י י ס ש
לאחרונה תואר 
שני במשפטים 
באוניברסיטת 
אביב  תל 
ואוניברסיטת 
נורת'ווסטרן 
עובר  בשיקגו, 

כעת למשרד המשפטים כדי להתחיל התמחות 
המשפטי  ליועץ  המשנה  אצל  במשפטים 

לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ.
טננבאום נחשב לאחד מיועציו הקרובים של 
את  גם  בהצלחה  במקביל  וניהל  הראשי  הרב 
מערך הדוברות של לשכת הרב הראשי במשך 
למעלה מארבע שנים שהיו סוערות ומאתגרות 

עמדה  במהלכה  ומדינה,  דת  יחסי  בתחום 
פוסקות  בלתי  התקפות  מול  הראשית  הרבנות 
מצד  וגיורים  הנישואין  הכשרות,  מערך  על 
אחד, ובמקביל פועלת לקדם רפורמות נרחבות 
רפורמת  כמו 
ת  ו ר ש כ ה
מקדם  אותה 
הראשי  הרב 

לישראל. 
 , ף ס ו נ ב
שימש טננבוים 
וועדת  כחבר 
ם  י ז ר כ מ ה
הרבנות  של 
הראשית וקידם 
ת  ו מ ר ו פ ר
ת  י ת ו ע מ ש מ
ת  ל ע ו ת ל

הציבור. 
לגורם  טננבאום  נחשב  הראשית  ברבנות 
הרבנות  עובדי  מצד  להערכה  שזכה  מקצועי 
רפורמת  בקידום  מרובה  השפעה  בעל  והיה 

ומהלכים ברבנות. 
אביו   - צעיר  מגיל  תקשורת  ינק  טננבוים 
הוא המזכיר והדובר המיתולוגי של עיריית בני 

ברק, אברהם טננבוים.

טענות נוסעים: 'דן' פוגעת בנו 

מהרבנות הראשית 
למשרד המשפטים

תושבים מתלוננים על שינוי המסלול של קו 11 • חברת 
דן: "השינוי בתחילתו, יש לבחון את השפעתו לאורך זמן 

ובמידה ויהיה צורך נדע להתייחס במקצועיות"

לישראל  הראשי  הרב  של  והדובר  היועץ  טננבוים,  פנחס 
ובנו של דובר העירייה, עובר לעבוד עם היועץ המשפטי 

לממשלה לאחר שסיים תואר שני במשפטים  

צילום: יוסי שווב





לנסיכה שלך מגיע
טיפות של

ברק

סדרת טיפוח שיער לילדות: 
שמפו, מרכך ותרסיס מרכך מתיר קשרים 

לשיער רך ומבריק לאורך כל היום.

עם טיפה 
של שמן 

ארגן

עם נגיעה של 
פרוטאין משי
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מאת: עוזי ברק

בית הכנסת "נתיבי שמעון" היושב 
ירושלים בב"ב  בצומת הרחובות ר"ע 

נמצא בימים אלו בסכנת סגירה.
ענק  שלט  נתלה  הכנסת  בית  על 
חוב  בעקבות  בסכנה"  הכנסת  "בית 
שקלים  מיליון  מ-2  למעלה  של  גדול 

לרשויות המס.
לפני 25 שנה נרכש בית הכנסת ע"י 
אשר  זצ"ל,  זגורי  עמרם  רבי  הרה"צ 
לתורה  מקום  להקים  נפשו  את  מסר 
שהציבור  שנה   25 וכבר  ולתפילה 
בנץ  מתפילה  זה  ממקום  נהנה  הרחב 
בשעות  בכולל  לימוד  ועד  החמה 
לפני  עקא,  דא  הלילה.  של  הקטנות 
בית  גבאי  אל  מכתב  הגיע  כשנה 
איום  ובו  המיסים  מרשויות  הכנסת 
למכירת  לפועל  להוצאה  פניה  על 
בית הכנסת בשל חוב של 2,147,000 
לא  הנובע מכך שבזמנו המוכר  שקל, 
שילם מס שבח. לאחר בקשות הואילו 
ברשות המיסים להפחית את הריביות 

סף  על  החוב  את  ולהשאיר  והקנסות 
 450,000 בסך  שזה  וההצמדה  הקרן 

שקלים.
למתפללי בית הכנסת האברכים אין 
וועד  הזה  הסכום  כל  את  לשלם  כסף 
בית הכנסת ניגש לרבנים הגאונים הרב 
שמעון  בן  ניסים  והרב  בעדני  שמעון 
וחתמו על 'קול קורא' לציבור לתרום 
שלא  הכנסת  בית  את  להציל  מנת  על 
ייפול לידי רשויות המס וכונסי נכסים.

ל'קו עיתונות' נודע כי חצי מהסכום 
כבר נאסף.

ר' שלמה אלמליח, בנו של רב בית 
"אני  עיתונות':  ל'קו  אומר  הכנסת, 
רוצה לנצל את הבמה הנכבדת ולפנות 
בפניה נרגשת לכל אחד ואחד לעשות 
וממונו  באונו  ולהשתדל  ה’  למען 
להציל את בית הכנסת שלא ימוט ח"ו, 
אפשרי  שמים  כבוד  הרבות  ולמען 
הכנסת,  בית  ליד  בקופה  כסף  להניח 
וגם   .9774 קוד:  קהילות  עמדות  בכל 
054- בטל:  שליח  עם  או  באשראי 

."8405155

מאת: עוזי ברק 

לנדא  יעקב  הרב  ברחוב  חדשים  גני-ילדים  שלושה 
חנוך  חלק  נטלו  בו  מרשים,  בטקס  נחנכו  ברק,  בני   ,8
רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  העיר;  ראש  זייברט, 
סגני רה"ע אליהו דדון, העומד גם בראשות אגף החינוך 
אגפים  מנהלי  החינוך,  משרד  נציגי  שפירא;  ומנחם 

ומחלקות ואישי ציבור.
מדובר בגני ילדים חדשים, 
שנבנו  ומרווחים,  מפוארים 
גנים  שלושה  של  במקומם 
כה  עד  ממוקמים  שהיו 
הבניה  עלות  בקראוונים. 
עמדה  הגנים  שלושת  של 
מיליוני  מ-3,5  למעלה  על 

שקלים.
את  שקבע  העיר,  ראש 
החדש  לגן  בכניסה  המזוזה 
עם משתתפי הטקס והשמיע 
את  הדגיש  ברכה,  דברי 

הניתן,  ככל  לבנות,  עיניו  לנגד  רואה  שהוא  החשיבות 
ילדי  למען  מרווחות  כיתות  ויותר  יותר  המרבי  ובאופן 
העיר, ובד בבד, לשפץ כיתות קיימות, כדי להכניס בהן 
תנאים טובים יותר ומשופרים יותר. ראש העיר גם שיבח 
לילות  וצוותו המסור, העושה  בדבריו את אגף החינוך 
יצא  ששמן  ברק  בבני  החינוך  מערכות  לקידום  כימים 

לתהילה.
עבודת  את  שיבח  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
למרחקים,  יצא  עבודתן  שטיב  החינוכי  והצוות  הגננות 
וכי בגנים אלו ניתן להיווכח כי פעולות שהעירייה עושה, 
סופן הינה התוצאה לרווחת הילדים. הרב יהונתן ספרא, 

מנהל אגף החינוך עמד בדברי ברכתו על הצורך לראות 
כל ילד במרכז ולדאוג לכל צרכיו ובכל התחומים.

חדשות,  גן  כיתות   22 בעיר  נבנו  האחרונה  בשנה 
גן  ובהן  שקלים,  מיליון   23 של  כוללת  כספית  בעלות 
כיתות  חמש  ש"ח;  מיליון   1 בסך  הגר"א  ברחוב  חדש 
גן חדשות ברחוב צייטלין בעלות כספית של 5.5 מיליון 
שקלים; שש כיתות חדשות ברחוב הרב מצליח שבקריית 
הרצוג בסכום של 6 מיליון שקלים; 
ארבע כיתות חדשות במתחם קריית 
 4.2 של  כספית  בעלות  נדבורנא 
גן  כיתות  ושלוש  שקלים  מיליון 
חדשות במסגרת תלמוד-תורה "פני 
מ-3.5  למעלה  של  בסכום  מנחם" 

מיליון שקלים.
החדש  הילדים  גן  חנוכת  בטקס 
מנהל  זיידמן,  חנוך  גם  חלק  נטלו 
אגף תשתיות ופיתוח ובינוי מוסדות 
המשנה  לוי,  יהודה  וציבור;  חינוך 
סגני  דדון,  ושמואל  החינוך; שמעון קשש  אגף  למנהל 
מנהל האגף  סגן  כהן-צדק,  אינג' שמואל  מנהל האגף; 
ומהנדס האגף; יוסף סטל, מנהל מח' גני הילדים באגף; 
יוסף צימט, עוזר רה"ע; נחמיה שקדי, עוזר מ"מ רה"ע; 
יוסף  רה"ע;  סגני  עוזרי  ארנד,  ואליהו  זכריהו  יעקב 
יעקובוביץ, עוזר מאיר לנגסאם, חבר הנהלת העירייה; 
אילוז,  שולמית  צהרנים;  מח'  מנהל  סגן  זלץ,  רוני 
אגף  חשבת  גורדון,  מלי  רו"ח  החינוך;  משרד  מפקחת 
החינוך ומרגלית כהן, מפקחת גני ילדים מטעם העירייה.

הצילו את בית הכנסת

סכנת סגירה מרחפת מעל בית הכנסת "נתיבי שמעון" 
של  חוב  בעקבות  עקיבא,  רבי  פינת  ירושלים  ברחוב 

למעלה מ-2 מיליון שקלים לרשויות המס

מתקן משחקים באחת מהחצרות החדשות 

שלושה גני ילדים חדשים
נקבעו המזוזות בטקס חנוכת שלושה גני ילדים חדשים עירוניים ברחוב 

הרב יעקב לנדא
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היין חומות   | נחמיה  האחים   | המשמח  ירושלים  היין  שירת  ברק  בני  פיסטוק  של  הבית  שמש  בית  המשתתפות:  החנויות 
700 יחידות מארזי פרלינים במלאי.  1/3/18 או עד גמר המלאי. בהתאם למגוון הקיים בכל חנות.   המבצע תקף עד לתאריך ה- 
ווקר,  ג'וני  סדרת  הינם:  במבצע  המשתתפים  המותגים  עת.  בכל  המבצע  את  לשנות/להפסיק  הזכות  את  לעצמנו  שומרים  אנו 
ט.ל.ח בלבד.  להמחשה  התמונות  מ"ל.   700 הינו  בקבוק  של  מינימלי  גודל  וגורדונס.  קמפרי  סמירנוף,  וואן,  קטל  בולט,  סדרת 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

קנה ממגוון המשקאות שבמבצע וקבל מארז פרליני שוקולטינה מתנה!

 עמדות אריזה
מחכות לכם 

בחנויות!

היבואן הרשמי בישראל
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יאיר שטיינר  

סולברג  נועם  בג"צ  ששופט  אחרי  שבועיים  צפוי:  היה  זה 
הורה לעיריית ביתר להגיב לעתירת הורי ילדי החינוך המיוחד 
– התגובה המיוחלת הגיעה. אבל גם הפעם, העירייה לא בחלה 
את  לדחות  במטרה  לאמת,  הסותרים  מקוממים  בתירוצים 

העתירה נגדה על הסף. 

כי  הודיעו  התלמידים  הורי  המשפטי,  בהליך  הזלזול  לאור 
במקביל,  העירייה.  נגד  המאבק  את  להחריף  החלטה  קיבלו 
גורמים המזוהים עם ראש העיר רובינשטיין אינם שוקטים על 
השמרים וכמה מהם מתכננים לכאורה פעולות נקם נגד מובילי 

המאבק. 

מיותרת",  "העתירה  כי  טוענת  ביתר  עיריית  בתשובתה, 
מעולם  העירייה  פתוחה.  לדלת  מתפרצים  ש"ההורים  משום 
לא טענה שאינה חייבת להעביר את התקציבים, ההורים אינם 
רואה  נמנה  הסף.  על  העתירה  את  לדחות  ויש  עמותה  חברי 
חשבון לבדיקת היקף חובות העירייה לחינוך המיוחד. העברנו 

את כל החוב במלואו".

התשובה  על  זעם  זועמים  בביתר  מיוחד  לילדים  הורים 
העירייה  כיצד  לבכות.  או  לצחוק  אם  יודע  "אינני  הצינית: 
יכולה, בו זמנית, להחזיק את המקל משני קצותיו? מחד, היא 
טוענת כי 'ההורים לא צד בעניין' משום שאינם חברי עמותה 
ולכן יש לדחות את העתירה על הסף; מאידך, היא טוענת כי 
'הדלת פתוחה בפניהם' וכי ההורים מתפרצים לדלת פתוחה".

אך כאילו לא די בכך, העירייה ממשיכה לסתור את עצמה: 
מצד אחד, היא טענה בתשובתה לבג"צ כי מעולם לא התכחשה 
לעובדה שהיא צריכה להעביר את התקציבים ולתת מבנה ראוי 
לתלמידים, אולם בה-בעת, במשך יותר מ-4 שנים, היא אינה 
וילדי החינוך המיוחד  עושה זאת: התקציבים אינם מועברים 
זה שנים בקרוואנים רעועים, המסכנים את בריאותם  לומדים 

ומעכבים את התפתחותם החיונית. 

לכלי- מתגובתה  שונה  לבג"ץ  העירייה  תשובת  אגב, 
המוסדות.  ולהנהלת  להורים  הזו,  בסערה  שעסקו  התקשורת 
עד כה טענו אנשיו של רובינשטיין כי "העירייה איננה חייבת 

לשלם וכי הדבר נתון במחלוקת משפטית".

הלוליינות של עיריית ביתר, כך נדמה, כבר הפכה לתופעה. 
לא רק אחד בפה ואחד במעשה, כי אם שניים בפה: 2 גרסאות 

ויותר בכל נושא.

הנה דוגמא: יומיים לפני תשובתה לבג"צ, העבירה העירייה 
להם.  המגיעים  התקציבים  מן   15% מיוחד  לחינוך  למוסדות 
כי  העירייה  טענה  השבוע,  העליון,  המשפט  לבית  בתגובתה 
אחר-כך  מיד  במלואם.  התקציבים  כלל  העברת  את  השלימה 
נוספה הפסקה הבאה: "העירייה מתכוונת למנות רואה חשבון 

לבדיקת היקף החובות".

השבוע  אמרה  מיוחד,  לחינוך  במוסד  הלומד  לילד  אמא 
ההורים  לאינטליגנציה.  בושה  היא  העירייה  "תגובת  בכאב: 
והילדים נמצאים במרכז הפרשה הזו וסובלים ממנה יום-יום. 
אנחנו וילדנו משלמים מחיר קשה, כואב ובלתי הפיך בהעדר 
בילדים  וטיפולים  לימודים  לקיום  ראויים  ותנאים  תקציבים 
ציני,  הינו תרגיל משפטי  המיוחדים. העברת 15% מהתקציב 
בו פושטת העירייה את טלפיה בפני שופטי בג"צ ואומרת – 

כשר אני".

בית  זילות  היא  המשפט  לבית  העירייה  "תגובת  לדבריה, 

המשפט. במשך שנים ארוכות לא הועברו כספים כלל בטענה 
שאין חובה לשלם ופתאום יומיים לפני מועד הגשת התשובה 
מעבירה העירייה סכום פעוט שהוא אפילו לא לעג לרש. אני 
עד  מים  הגיעו  אחרת.  חרדית  לעיר  לעבור  ברצינות  שוקלת 
נפש. כל יום שהילד שלי לומד בקראוון זו התעללות לשמה; 
למשפחתי  גורם  להתפתח,  מבני  ומונע  שמעוכב  שקל  כל 

ולשאר המשפחות סבל איום ונורא. זה משהו שלא יכופר".

את  למלא  מסרבת  העירייה  שנים  "במשך  הוסיף:  בעלה 
ובכך  שקל  מיליון   2.5 של  חוב  צברה  הילדים,  כלפי  חובתה 
של  ובבריאותם  בשילובם  בעתידם,  הפיך  בלתי  לנזק  גרמו 

הילדים...". 

יד ימין לא יודעת מיד שמאל? כנראה שבכל הנוגע לעיריית 
ביתר המצב גרוע יותר. שתי הידיים פשוט עסוקות בלערבב את 
דעת הקהל, את בית המשפט, את ההורים, את משרד החינוך 

ואת כל שאר הגורמים הרלוונטיים.

לאור העדר ההתקדמות ובתום ארכה של שבועיים נוספים 
שניתנה לעירייה כהזדמנות ליישר את ההדורים, החלו ההורים 
מן  לכמה  כך,  ובתוך  נרחב.  למאבק  ליציאה  בהתארגנות 
ההורים נודע כי תומכי ראש העיר מאיר רובינשטיין מאיימים 
הכוונת:  על  נקם.  ובפעולות  השמצות  במסע  נגדם  לצאת 
"את  אמר:  ההורים  במחאת  המעורה  גורם  המחאה.  מובילי 
יצאה  המאבק  רכבת  להפסיק.  אפשר  אי  כבר  הזאת  המנגינה 

לדרכה במלוא הכוח ואנו ניאבק על למיצוי זכויות ילדינו".

ההורים קוראים לשר החינוך נפתלי בנט ולסגנו הרב מאיר 
העיר  ראש  את  ולהעמיד  בפרשה  במהירות  להתערב  פרוש 
ההורים:  ביקשו  השניים  אל  שנשלח  במכתב  הנכון.  במקומו 

"אל תתנו לו לקחת את ילדינו כבני ערובה".

של  החינוך  ועדת  ליושב-ראש  שנשלח  נוסף,  במכתב 
הכנסת, הרב יעקב מרגי, הם כתבו: "ליבת הוויכוח הוא עצם 
היחס של הרשויות החרדיות לילדים המיוחדים במגזר. בעבר 
ומבלי  זכויות  כל  ללא  הבית  בתוך  מוחבאים  אלו  ילדים  היו 
שקולם יישמע. כיום ב"ה ההורים אינם מסתירים את הילדים, 
אך הרשויות החרדיות לא הפנימו את זה ורומסים את הזכויות 
של הילדים. מדובר בתפוח אדמה לוהט שהתגלגל לפתחו של 
יחס החברה  להכריע בשאלת  החינוך שיידרשו  ומשרד  בג"צ 
היו  השנים  כל  שבמשך  המיוחד,  החינוך  לילדי  החרדית 

מוחבאים ומופלים". 

בנושא באופן בהול  פנה  כי מרגי כבר  נודע  עיתונות'  ל'קו 
למאיר רובינשטיין ולראשי משרד החינוך.

"זו בושה לאינטליגנציה; 
עיריית ביתר פושטת טלפיה"

כל התקציבים  בבג"צ: "העברנו את  רק 15% מהתקציב, אך טענה  למוסדות החינוך המיוחד  העירייה העבירה 
הנדרשים"  ההורים: "הילדים משלמים מחיר קשה, כואב ובלתי הפיך"   בתום ארכה של שבועיים נוספים 

יוצאים ההורים למאבק רחוב  לא נרפה!

מ
בתגובה לבקשת עיריית ביתר מבג"צ לדחות את עתירת ההורים בנוגע לתלמידי החינוך המיוחד:

לא נרפה !
 

במאבק  לצאת  ההורים''  ''ועד  החליט  מאז  האחרונים,  בחודשים 
מהכפשות,  סופגים  הם  עילית,  בביתר  המיוחד  החינוך  ילדי  להצלת 
והגרוע  הנמוך  מהזן  שווא  והאשמות  במשטרה  פיקטיביות  תלונות 

ביותר.
הולכי רכיל מפיצים שמועות כזב שהצד השווה של כולן הוא לשון 
הרע ורכילות שאין בינם לבין המציאות כלום ומטרתם להרתיע, לפגוע 
בהורים ובכך למנוע מהילדים הרכים את המגיע להם בזכות ולא בחסד.

לפי הנחיית גדולי ישראל שעימם אנו נועצים, לא נשיב למשמיצים -  
'הנעלבים ואינם עולבים עליהם הכתוב אומר כצאת השמש בגבורתו' - 
אך אנו נערכים – באישור רב ובלית ברירה - לאפשרות שניאלץ לתבוע 
אותם במטרה לעצור את ההכפשות. אבל זו הבעיה הקטנה שמטרתה 
להסיט אותנו מהדרך. זה לא יצליח: נתמקד במאבק שלנו למען ילדי 

החינוך המיוחד. לא נרפה ממנו, 'בכל מאודך ובכל נפשך'.
והנה נמסר לנו כי אנשי מדון מתעתדים לצאת לפעולות נקם בשל 
המאבק אליו יצאנו, אחרי עשרות מפגשי הידברות שלא צלחו ולאחר 5 
שנים שבהם התקציבים אינם מועברים לילדים המיוחדים, שממשיכים 

ללמוד בכל תקופת הזמן הזו בקראוונים.
רבותי,

המאבק הזה הוא מאבק של אין ברירה, של להיות או לחדול. המאבק 
הזה הוא על הילדים שלנו. הילדים הטהורים של כולנו; ילדי החינוך 
המיוחד  החינוך  ילדי  כלפי  הגישה  לה.  מחוצה  וגם  בביתר  המיוחד 

וזכויותיהם חייבת להשתנות מן הקצה אל הקצה.
ומצוות,  תורה  שומר  שאינו  הכללי,  במגזר  דווקא  כי  העובדה 
מטפחים את ילדי החינוך המיוחד ומעניקים להם זכויות יתר – ומנגד 
זכויות:  ומקופחי  העירייה  בידי  מוזנחים  הללו  הילדים  עילית  בביתר 
והתקציבים  ומעופשים  לומדים שנים ארוכות בקרוואנים עלובים  הם 

שלהם נותרים בקופת העירייה – היא אות קלון וחילול השם!
ארגוני  ובמאות  בעשרות  המלא  חסד,  שכולו  במגזר  אצלנו  דווקא 
החינוך  ילדי   - ברית  בני  ושאינם  ליהודים  למיניהם  וגמ"חים  חסד 
כוח  להם  שאין  בגלל  רק  בהם  מתעמרים  עודף?  סרח  הם  המיוחד 
פוליטי מאורגן? משום שהוריהם אינם מקהילה אחת מאורגנת - אלא 

ממגוון של קהילות ועדות קדושות?
וזאת למודעי!

מבטיחים  אנו  כהורים  עלינו.  המופעל  לטרור  להיכנע  בדעתנו  אין 
אל  פומבית  בקריאה  מכאן  פונים  אנו  ילדינו.  את  נפקיר  לא  שלעולם 
ראש העיר ר' מאיר רובינשטיין, להצטרף אלינו במאבק לשינוי הגישה 

לילדי החינוך המיוחד. 
שנים ארוכות שאנו מתחננים אליך והנה הגיעו מים עד נפש. כל דמי 
הילדים זועקים אלינו מן הקרוואנים. כמה זמן אפשר להבליג שילדים 
היריעה  תקצר  בהם?  פוגעים  אחרים  שילדים  בוכים  הביתה  חוזרים 
מפירוט כל הסיפורים מסמרי השיער של הורים שסובלים בבית ושנתם 

נודדת, בגלל ילדים שלא מטופלים.
חבל שנדרשנו להגיע לזה. בושה וכלימה היא לעיר ביתר, שילדיה 
והשמצות  בוז  של  לקיתונות  זוכים  משפחותיהם  ובני  האומללים 

מאנשים המציגים את עצמם כתומכים שלך.
 ר' מאיר! אנו קוראים לך לגלות אחריות ציבורית ולתת לילדים את 
המגיע להם בצורה מכובדת ועניינית. תהיה זו בושה גדולה לכולנו אם 

שופטי בג"צ הם יהיו אלו שיורו לך לתת לילדים את המגיע להם.
בשם ההורים אנו קוראים לך רגע לפני, התעשת!

אין לנו ספק שההחלטה האמיצה שלך להפסיק את הפגיעה בילדים 
של כולנו, תביא ברכה לעיר כולה ושינוי גישה ביחס הציבור החרדי 
לילדים אלו. פנינו להבנה כאילו אין מאבק ופנינו למאבק כאילו אין 

הבנה.
את המגיע  לילדינו  ולתת  ברגע  את הפרשה  לסיים  ניתן  בהחלטתך 

להם ביושר.
והלוואי שתבחר בדרך השלום והצדק.

 הנהלת המוסד / ההורים

עקב
מ



ּבּוִטיק
חנות קטנה ויוקרתית המתמחה

בפריטים ייחודיים ואופנתיים.

קולקציה חדשה וייחודית מחכה לכם בסניפי הבוטיק של רשת קרל
קרל חליפות

לאנשים ששמים לב לפרטים הקטנים

קרל עניבותקרל עניבותקרל עניבות
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ארי קלמן

חקירות  של  שנה  לאחר  פוליטית:  דרמה 
והעידו  נחקרו  במהלכן  הממשלה,  ראש  נגד 
לעולם,  מסביב  עדויות  ונגבו  חבריו,  גם 
כי השלימה את כל חומרי  המשטרה סבורה 
את  לדין  להעמיד  ממליצה  והיא  החקירה, 
ראש הממשלה נתניהו בתיק 1000 בו נחשד 
בקבלת טובות הנאה מהטייקון ארנון מילצ'ן 
באשמת  מוזס(  נוני  )פרשת   2000 ובתיק 

שוחד. 
פרסום  עם  מיד  הגיב  הממשלה  ראש 
התנהלות  את  ותקף  חי  בשידור  ההמלצות 
המשטרה, לדבריו "ההמלצות הללו פורסמו 
שנפתחה  בעת  משנה  למעלה  לפני  כבר 
המשטרה  המלצות  ממחצית  יותר  החקירה. 
הפעם.  יקרה  גם  וכך  כלום  בלא  מסתיימות 
בהמלצות שפורסמו הערב מתלווה צל כבד, 
אי אפשר להשתחרר מהרושם שהן הושפעו 
חקירה  גורמי  של  בסיס  חסרות  מתחושות 

שמאמינים שאני פעלתי נגדם".
נתניהו הבהיר כי ימשיך להנהיג, וציין כי 
מדובר ב"טענות הזויות, מופרכות לחלוטין. 
סיקור  או  סיגרים  בשביל  עובד  לא  אני 
הגורמים  שכאשר  בטוח  אני  אוהד.  עיתונאי 
המשפטיים המוסמכים יבחנו את כל החומר 
הם יגלו עד כמה ההמלצות הללו מופרכות". 
שיש  הגיחוך  את  נתניהו  פירט  בהמשך 
לדבריו באישומים, כאשר בתמורה לסיגרים 

פעל לסגירת ערוץ 10 שהיה שייך למילצ'ן.
שאלת השאלות היא מה יעשה שר האוצר 
שאחרי  ביום  כחלון  משה  'כולנו'  ויו"ר 
מהרחוב  גם  נגדו  מופעל  הלחץ  ההמלצות, 
וגם  האחרונה  בעת  שמתנהלות  והמחאות 
כי  הצהיר  שכחלון  למרות  מהאופוזיציה, 
אם  גם  הממשלה  את  להפיל  בכוונתו  אין 
נגד  אישום  כתב  להגיש  תמליץ  המשטרה 

ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
כחלון אמר כי "אין מה לעסוק בספקולציות 
והוא  ברור,  החוק  המשטרה.  המלצות  לגבי 

להתפטר  הממשלה  ראש  שעל  קובע 
הגשת  על  מחליט  שהיועמ"ש  לאחר 

כתב אישום נגדו". כחלון אף הוסיף 
"אני  הממשלה:  ליציבות  בנוגע 
פירוקים  קבלן  לא  בנייה,  קבלן 

במועדן  ייערכו  הבחירות   -
בנובמבר 2019".

הקואליציה  חברי  יתר 
מביעים  החרדים  ובראשם 
אימון מלא במשטרה, אך בד 

בבד גם מגבים את ראש 
הממשלה. עם זאת, 

כבר  חלקם 
ציינו 

בעבר ל'קו עיתונות' כי אם ההמלצות תהיינה 
חמורות הם יקבלו החלטה בהתאם. 

המפכ"ל מגיע לכנסת

בראשות  הפנים  וועדת  תתכנס  )ד(  היום 
חה"כ יואב קיש )הליכוד( לדיון דחוף בנושא 
ראש  בחקירות  המשטרה  התנהלות  "בחינת 
הממשלה", דיון אליו זומן מפכ"ל המשטרה 
של  דבריו  בעקבות  זאת,  אלשיך.  רוני 
בשבוע  "עובדה"  לתכנית  בראיון  המפכ"ל 
פרטיים  חוקרים  כי  טענות  עלו  בה  שעבר 
עקבו אחר חוקריו של נתניהו. אלשיך אישר 

כי יגיע לדיון.
של  דרישה  בעקבות  תתכנס  הועדה 
ובצלאל  )הליכוד(  זוהר  מיקי  הכנסת  חברי 
לזמן  שביקשו  היהודי(  )הבית  סמוטריץ' 
הסברים  לקבל  מנת  על  לוועדה  אלשיך  את 
לדבריו בריאיון. קיש הבהיר בעקבות זאת כי 
על  הפרלמנטרי  בפיקוח  חשיבות  רואה  הוא 
עבודת המשטרה אך כי אינו מתכוון "לאפשר 
המשטרה".  לניגוח  כלי  תשמש  שהוועדה 
בהחלט  ואני  דיון  לעשות  "חשוב  לדבריו, 
הבעיה שלהבנתי  לדרישת הח"כים.  מתחבר 
דווקא מהשמאל יטענו שאני מנסה לנגח את 
פרלמנטרי  ופיקוח  לא  ניגוח  אז  המשטרה. 

כן".
"מי  הוועדה:  לכינוס  הגיבו  באופוזיציה 
ופגמים  סימנים  במציאת  עסוקים  שהיו 
לזמן  החליטו  המפכ"ל,  של  הראיון  בעיתוי 
זיהום  כולו  הפנים שכל  בוועדת  לדיון  אותו 
כך  והחוקי״,  הפוליטי  בין  וערבוב  חקירה 
החוק  ״שלטון  כי  שציין  חסון  ח״כ  הגיב 
ושמירה על עצמאות המשטרה מעניינים את 
מטרה  מולם  השום,  כקליפת  ושולחיו  קיש 
ברורה - לאיים על המפכ"ל ועל סביבתו. אני 
קורא למפכ"ל לא להגיע לדיון 
של  בחקירותיו  העוסק 
הממשלה.  ראש 
מלכודת  זו 

מתוכננת״.
כי  נציין 
ועדת  יו"ר 
ח״כ  הכספים 
גפני  משה 
הצעה  הגיש 
לסדר  דחופה 
בדברי  לדון 
בראיון  המפכ״ל 
ל'עובדה'.

המשטרה: 
נתניהו לקח שוחד
המשטרה  פעמים,  שבע  הממשלה  ראש  נחקר  בה  שנה  לאחר 
סבורה כי חומרי החקירה בתיק 1,000 ו-2,000 נאספו והתגבשו 
לכדי המלצה על העמדה לדין באשמת שוחד  כיצד ינהגו חברי 
הקואליציה לאחר פרסום ההמלצות?  היום: דיון מיוחד בועדת 

הפנים על חקירות נתניהו

המלצות דרמטיות

צילום: אוהד צויגנברג

יש לנו הזדמנות 
במיוחד בשבילך :(

מורה יקר!

קליטה מהירה 
לעבודה

עדיפות למורים בעלי ידע בהעשרה: ציור, מלאכה, 
משחקי חברה, אנגלית, חשבון, אלקטרוניקה וכו'

שכר גבוה 
מאוד

שעות עבודה נוחות

העבודה בתלמודי תורה 
ובחדרים בעיר רחובות

ביום שלישי ה' אדר 20.2.18 בשעה 19:00
במרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 ב״ב

לגבריםיום הסברה יתקיים אי״ה:
בלבד!

לחוגי העשרה שעות אחה"צ

דרושים מורים
בעלי ניסיון



www.big-lease.co.il
בני ברק: רחוב כהנמן 106 אולם תצוגה 
39 ירמיהו  רחוב  ירושלים:  תצוגה  רכב חדש, בכל דרך שתבחראולם 

לרגל מסירת הרכב ה-

5,000
הפנינג מכירות

ענק!
עם הטבות והנחות מיוחדות

 100% מימון | טרייד אין אטרקטיבי - נכנסים ויוצאים עם רכב חדש
הטבות באבזור | אספקה מיידית | תשלום חודשי הנמוך ביותר

30 שטיפות 
חינם!

לדוגמא:

בכפוף לתקנון, ט.ל.ח.

4,99

2012

2013

2014

2015

2016

20172011 509

514
רכבים רכבים

רכביםרכבים

רכבים רכבים

רכבים

734
609

793

876

965

רכבים
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יעקב אמסלם

כבר למעלה מעשור שראשי הממשלה בכלל וראש הממשלה 
הנוכחי בנימין נתניהו בפרט מתריעים על האיום האיראני המתגבר 
גרעיני,  נשק  בעתיד  לייצר  מסוגלים  שיהיו  כורים  בניית  בדמות 
אך למרות זאת, קשה לומר שאלו לא הופתעו מהעימות האווירי 
העובדה  איראן.  מול  ישראל  בשמי  האחרונה  בשבת  שהתרחש 
כי מתחת לאף, ומטרים מגבולה הצפוני של ישראל בונה איראן 
מעצמת נשק, משכיחה לעת עתה את האיום הגרעיני התיאורטי. 

 4:25 לילה שקטה בשבת האחרונה. בשעה  הכל החל בשעת 
האזוריות  ובמועצות  שאן  בבית  אזעקה  הופעלה  בוקר  לפנות 
גלבוע ועמק המעיינות. הסיבה: כלי טייס זוהה במערכות ההגנה 
האוויריות של צה"ל בשלב מוקדם לאחר המראתו משדה תעופה 
המכונה t-4 באזור תדמור. צה"ל החל במעקב אחריו עד שהופל 
המטוס  אפאצ'י.  מסוג  צה"לי  קרב  מסוק  ידי  על  הרמה  בדרום 
בעקבות  הירדני.  הגבול  בקרבת  ישראלי  בשטח  נפל  האיראני 
שאן  בית  בקעת  בשטח  אדום  צבע  אזעקות  הופעלו  כאמור  כך 

והסביבה.

 - המל"ט  הפלת  ומלבד  בצלחת,  ידיהם  טמנו  לא  בצה"ל 
שמאוחר יותר הובהר כי הופל כדי לבחון אותו טכנולוגית – תקף 
צה"ל כמה יעדים, בהם רכיבי השיגור של המטוס האיראני בעומק 
סוריה. כמו כן, הושמד קרון השליטה וכל האמצעים המעורבים 

בשיגור הכטב"מ. 
ההתקפות  במהלך  ממש.  של  דרמה  התחוללה  שכאן  אלא 
לכיוון  נ"מ  טילי  עשרות  נורו  בסוריה,  ישראל  של  האוויריות 
להביא  הצליח  הטילים  אחד  סוריה.  צבא  ידי  על  המטוסים 
להפלת מטוס ישראלי, לאחר עשרות שנים בהן לא הופל מטוס 
ישראל,  בשטח  לקרקע  צלל  המטוס  אויב.  צבא  ידי  על  ישראלי 
בסמוך למצפה הרדוף. בנס, הטייסים הצליחו להימלט באמצעות 
כיסא המפלט ונחתו בשלום סמוך למקום הנפילה. משם הועברו 

לקבלת טיפול רפואי.
"צה"ל פועל בנחישות כנגד ניסיון ההתקפה האיראנית, הסורית 
למגוון  במוכנות  נמצא  צה"ל  הישראלית.  הריבונות  והפרת 
תרחישים וימשיך לפעול על פי הצורך ככל שיידרש", מסר דובר 
כי  זה  ישראלי בכיר הוסיף בשלב  גורם  צה"ל לאחר האירועים. 

"ישראל רואה בחומרה את שהתרחש".

האיום האיראני
בולטת  ישראלי,  במטוס  בפיזית  מהפגיעה  יותר  כי  נדמה 
הפגיעה המוראלית. עשרות שנים שלא הופל מטוס ישראלי על 
ידי גורם זר, וחיל האוויר קיבל תדמית של בלתי פגיע מפני אויב. 
עד לאירוע זה. מוקדם עדיין לקבוע מה הוביל לפגיעה החמורה, 
הניצחון,  את  לחגוג  ההזדמנות  את  פספסו  לא  באיראן  אך 
לעוברים  וממתקים  קפה  חילקו  דמשק  ברחובות  כלשונם: 
ושבים ובאיראן נשמעו קריאות שמחה לרגל ההצלחה. בהודעה 
שפרסם חיזבאללה לאחר האירועים נאמר כי "הפלת מטוס הקרב 
הישראלי על ידי מערכות ההגנה של חיל האוויר הסורי מסמנת 

עידן אסטרטגי חדש באזור".
המטוס.  להפלת  מאחריות  להתנער  מיהרה  איראן  מנגד, 
"הדיווחים על הפלת מטוס איראני בישראל, כמו גם מעורבותה 
של איראן בתקיפת מטוס ישראלי, מגוחכים כל כך. איראן נותנת 
דובר משרד החוץ האיראני  צוטט  כך  לסוריה",  ייעוץ צבאי  רק 
בכלי  צוטטו  וסורים  איראנים  בכירים  מנגד,  קאסמי.  בהראם 
ואיומים  אזהרות  משגרים  כשהם  רשמיים  ערביים  התקשורת 
לעבר ישראל: "התקיפות של ישראל על אדמת סוריה הסתיימו. 
מעתה התגובה לכל פעולה תוקפנית של ישראל תיענה בתגובה 

קשה".
פתחה  "ישראל  ציין:  באיראן,  המהפכה  משמרות  מפקד  סגן 
עליה את שערי הגיהנום. הטענות של ישראל ולפיהן מל"ט של 
צבא איראן הפר את ריבונותה הן שקריות וחסרות בסיס ונועדו 

להסוות את פשעיה של הישות הציונית".
עם זאת, בכוונתה של ישראל להנמיך ככל האפשר את הלהבות 
זמן.  של  עניין  הוא  נוסף  עימות  כי  ההבנה  למרות  איראן,  מול 
"היום ברור לכולם מה שידענו מזמן, איראן מבקשת לייצר פיקוד 
קדמי בשטח סוריה, שמטרתו פגיעה בישראל. לא ניתן לזה יד", 
אמר השבוע אלוף פיקוד הצפון יואל סטריק. "לא נסכן את אזרחי 
ישראל, לא נאפשר לערער את יציבות האזור. פנינו אינן להסלמה, 
אך היכולת גבוהה ולא נהסס להשתמש בה. מי שיחצה את הגבול, 

פשט ודרש, יזכה לתגובה הולמת".
להסלמה.  השבוע  התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  גם 
בישיבת שרי הליכוד אמר: "הצבנו קווים אדומים ברורים - פעלנו 
ונמשיך לפעול לפיהם. החיילים שלנו שומרים על מדינת ישראל 
בצורה  והבהרנו  קשות  מכות  אתמול  נתנו  בהם.  גאים  ואנחנו 
חד משמעית לכולם שכללי הפעולה שלנו לא השתנו במאומה. 

נמשיך לפגוע בכל ניסיון לפגוע בנו ובכל פגיעה בנו".

לראשונה: עימות אווירי בין ישראל לאיראן
ישראל: מטוס  עם  וחריג  ראשון  עימות  נרשם  איראן,  על מסוכנותה של  לאחר שנים של התרעות 
ישראלי הופל לאחר שהגיב על חדירת מזל"ט איראני • באיראן חגגו, אך הבהירו: "הדיווחים על 

הפלת מטוס איראני בישראל, כמו גם מעורבותה של איראן בתקיפת מטוס ישראלי   מגוחכים"
הריסות המטוס

שרידי המטוס המרוסק

דוח הפנסיה זה סינית בשבילך?

• ניתוח תיק החיסכון הפנסיוני שלך
• הצגת מסלולי פרישה )הון, קצבה, סכומים פטורים, סכומים חייבים(

• טיפול במענקי פרישה
• מקלט מס

• פריסת מס/היוון קיצבה
• תיאומי מס/החזרי מס

• מילוי טפסי 161א, 161ד, 116 ג' וכו'
• עמידה מול רשויות המס )ליווי צמוד(

• מומחיות בפנסיות ותיקות בדגש לנשים בנות 62 שצברו 70% זכויות

עזבת עבודה? לפני פרישה לגמלאות?

העתידלשילשיהפנסיה 
mypension4u@gmail.com :טלפון: 050-6472153 דוא"ל

אנו נסייע לך למקסם את זכויותיך!

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעונות אמונה 
 בגני תקווה, באור יהודה 
בגבעת שמואל ובבר אילן

דרושות: 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 
לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

בעלת ניסיון וידע בתחום.

מטפלות 

מבשלת
052-4239577 נוי
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הראיון המלא בסוף השבוע ב-

ארי קלמן. צילום: פישל רוזנפלד

"נתניהו בצדק נתן הוראה לחברי הקבינט לא 
לדבר, יש חברי קבינט שמפטפטים את עצמם 
לדעת וגורמים נזק בלתי רגיל באיומים שלהם, 
לתקופת  שתחזור  לבנון  על  לאיים  שיפסיקו 
ובהיסטוריה  במדינאות  ביטוי  יש  האבן, 
שנקרא 'מיס קלקולציה', שמישהו בצד השני 
באיזה  יושב  ההחלטות  קבלת  במסדרונות 
ראיתי  נכון.  לא  משהו  ומבין  בונקר  שהוא 
במהלך חיי הפוליטיים איך בצד השני אנשים 
ולכן  שהתכוונת,  מה  את  נכון  לא  מבינים 
האמירות מיותרות, כולל 'ראש הנחש'", פותח 
יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג את 
הראיון ל'קו עיתונות', שיפורסם במלואו בסוף 

השבוע ב'כל ישראל'. 
מבחינה  מאוד  חמור  אירוע  היה  "האירוע 
חדש  לעידן  נכנסים  אנחנו  ובעצם  ביטחונית 
לאזור  האיראנית  הכניסה  מול  רגיש,  ומאוד 
מלחמת  בעקבות  סוריה  מיציאת  כתוצאה 
הקווים  את  להציב  צריכה  וישראל  האזרחים 
האדומים והיא יודעת לעשות את זה, התפקוד 

פה היה לדעתי ללא רבב".
אתם תוקפים את נתניהו בכל הזדמנות אבל 
יש עוד שרים וחברי כנסת שנחקרים ופחות 

שומעים שאתם תוקפים אותם...
למערכת  לתת  שצריך  בכך  מאמין  "אני 
להתערב  ולא  שלה  את  לעשות  החוק  אכיפת 
באמת  אנחנו  האחרות  בפרשות  שניתן,  ככל 
החוק  אכיפת  למערכת  ונותנים  מתערבים  לא 
התחיל  זה  נתניהו  בעניין  שלה.  את  לעשות 
אכיפת  מערכת  על  הסתער  שנתניהו  בגלל 
להצר  ובניסיון  באיומים  בבוטות,  החוק, 
על  אותו  תוקפים  אנחנו  ולכן  רגליהם,  את 
והיועץ  המשטרה  כלפי  שלו  ההתלהמות 
המשפטי ומערכת אכיפת החוק, ולגבי הנושא 
זהירות  תשמע  דווקא  שם  העניין,  של  לגופו 
ולא  לעבוד  למערכת  נותנים  כולם  כי  רבה, 

מנסים להפוך את זה לאירוע פוליטי".
תתמודד שוב על תפקיד יו"ר המפלגה?

לחזור  כמיהה  לי  אין  שם,  נמצא  לא  "אני 
מפלגת  חברי  שאומרים,  כמו  הפשע  לזירת 
העבודה החליטו מה שהחליטו, לא אהבתי את 
לאבי  ונותן  זה  את  ואני מכבד  קרה  כשזה  זה 
גבאי את הכלים, ואני אומר לעצמי שאני יכול 
שלי.  השליחות  וזו  ישראל  לעם  בהם  לעזור 
גם אם אהיה שר בכיר ואשפיע על גורלה של 

המדינה, זה גם בסדר".
בחוק  גבאי  של  להתקפות  שותף  אתה 

המרכולים?

רק  מאמין  דת,  במלחמות  מאמין  לא  "אני 
הקבוצות  בכל  מאמין  ואני  ובדיאלוג  בדיבור 
בחברה הישראלית ובדיאלוג עם כל הזרמים. 
ברל  תנועתנו  בכך שהמייסד של  גאה  גם  אני 
העם  של  גדולה  הכי  שהמתנה  קבע  כצנלסון 
אני  שני  מצד  השבת,  זו  לאנושות  היהודי 
חושב שאריה דרעי מיהר יותר מידי עם החוק 
והוציא איזה שד מיותר מהבקבוק ואפשר היה 

בלעדיו".
די  שנראה  תקציב  לקראת  עכשיו  אנחנו 

חברתי, על פניו תתקשו לתקוף אותו.
'קו  קורא  כל  עצמו  את  ישאל  "תראה, 
טוב  יותר  שירות  מקבל  הוא  האם  עיתונות' 
לחדר  הולך  כשהוא  האם  למשל,  מהמדינה. 
האם  השירות?  של  שיפור  מרגיש  הוא  מיון 
מקבל  הוא  הרווחה  למחלקת  הולך  כשהוא 
שלו  הילדים  הספר  בבתי  טוב?  יותר  שירות 

מקבלים שירות יותר טוב? 
מענה  נותן  לא  התקציב  דבר  של  "בסופו 
לבעיות היסוד, יש פה דברים טובים חד וחלק, 
אבל כשיש שם רפורמה בסיעוד שגורמת לכך 
במקום  לכיסם  הכסף  את  ישלשלו  שאנשים 
יש  בהחלט  הזקנים,  עבור  הטיפול  את  לקבל 

מה לתקוף שם". 
ממשלה  של  קונסטלציה  רואה  אתה  האם 

בראשות המחנה הציוני?
חלופית  ממשלה  לייצר  שאפשר  "סברתי 
עוד בכנסת הזו. היא כרגע לא נראית מעשית 
אלא אם תהיה התפטרות של ראש הממשלה, 
חושב  אני  אפשרית.  שהיא  ברור  בעתיד  אבל 
שיש לנו יחסים טובים עם המפלגות החרדיות, 
יותר מיש עתיד, אם הציבור ייתן בנו אמון אז 

אבי גבאי יוכל להרכיב ממשלה".
"זה לא סוד שהיה דיאלוג ממש מצוין בזמן 
אין  הרוחנית,  ההנהגה  עם  כולל  הבחירות, 
בכלל צל של ספק שיכולתי להרכיב ממשלה. 
התחייבות  הייתה  אם  שאלה  מתעוררת 
הזמן  כל  אומרים  הם  נתניהו,  תחת  לממשלה 
שאם הייתי מביא עוד מנדט אחד היו הולכים 

איתי".
ומה תעשו בעניין סוגיית הגיוס?

"צריך להבין שהקהל שלנו חופף את הקהל 
של יש עתיד, אנחנו גם מאמינים בגיוס לצה"ל, 
אף פעם לא הסתרנו את עמדתנו בוודאי בחוק 
הגיוס. החוק של יש עתיד עכשיו הוא מבוסס 
החרמנו  שלה.  במסקנות  שתמכנו  הועדה  על 
ניסינו  באופוזיציה.  כשהיינו  ההצבעה  את 
למצוא פשרות בתחום הזה וזה אחד האתגרים 

שנחפש עבורם פתרונות לקראת הבחירות".

"אירוע חמור. התפקוד 
היה ללא רבב"

יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק )בוז'י( הרצוג בראיון מיוחד 
דת  ומאבקי  נתניהו  חקירות  הביטחוני,  המצב  בעקבות 
על  "הסתער  נתניהו:  על  הטענות  את  מסביר   • ומדינה 
מערכת אכיפת החוק בבוטות ואיומים" • מפרט את הבעיות 
בתקציב: "תשאלו את עצמכם אם טוב לכם יותר" • וגם: 
האם יתמודד שוב לראשות המפלגה, מה הסיכוי לממשלה 

בראשות המחנ"צ וכיצד יתמודדו עם סוגיית הגיוס?
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אלי כהן

בית  ראש  קוק,  הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון 
מרן  לבית  הגיע  ירושלים,  הכללי  הוראה 
הגרי"ג אדלשטיין להעניק לו את ספרו החדש 
למעלה  ובו  נישואין  הלכות  על  הלכה'  'ציוני 

מ-1000 פסקי הלכה 
מרן  מרבו  שקיבל 
אלישיב  הגרי"ש 
חופה  בענייני  זצ"ל 
שבע  וקידושין, 

ברכות ושידוכים.
מרן הגרי"ג קיבלו 
הודה  פנים,  במאור 
היקרה'  ה'מתנה  על 
ופתח  כלשונו 
בפרק  הספר  את 
בהוראות  העוסק 

לו  סיפר  הגרב"צ  שידוכים.  בנושא  והדרכות 
כי לפני כשנתיים, כשנודע למרן ראש הישיבה 
עריכת  מלאכת  על  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
והורה שלא  הדברים  על  לעבור  ביקש  הספר, 
שקיבל  החשובות  מההדרכות  כמה  להדפיס 
ממרן הגרי"ש – ונימוקו: "בנושא השידוכים, 
נדרשת זהירות רבה, ואי אפשר לדמות מילתא 
למילתא". "זה היה מאד חשוב לראש הישיבה 

וביקש לעמוד על כך. כמובן, השבתי לו כי כל 
אשר יורה לנו, כן נעשה".

משיעורי  ספר  כשהוציא  כי  סיפר  עוד 
למרן  פנה  ברכות,  מסכת  על  הגרי"ש  מרן 
הסכמה.  למכתב  חתימתו  שיצרף  הגראי"ל 
הגראי"ל  השיב 
הזהב  בלשונו 
"אם  ובענוותנותו: 
אצטרף,  אני  תלחצו 
מה?!  בשביל  אבל 
הרי  יקנו  הספר  את 
של  החתימה  בגלל 
אלא  אלישיב,  הרב 
שגם  כבוד.  מה? 
כבוד  חתמתי.  אני 
זה חזיר! והרי אסור 

לאכול חזיר..."
התפעם  הגרי"ג 
מהדברים. "הזהירות מכל מילה שהיתה לרבינו 
ר' אהרן ליב, הרגישות שלו ב'בין אדם לחברו' 
וכיצד ברח מכל סרח כבוד. ממש מבהיל על 

הרעיון. צריך להתחזק ללכת בדרכיו".
בהלכה  שאלות  קוק  הרב  העלה  בהמשך 
ובירך בברכת כהנים, כשראש  ובענייני חינוך 
הישיבה משיבו בברכה חמה להמשך הרבצת 

התורה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

הילה פלח

תחום הנדל"ן, זה ענף שהולך ומתפתח ויש 
בו מחסור בעיקר בתוך העולם החרדי. הציבור 
לו  יש  תמיד  לא  אבל  בנדל"ן  מתעניין  מאד 

הדרוש.  הרקע  כל  את 
ניתן  בשטח  מבדיקה 
דרישה  יש  כי  לראות 
לאנשי  מבוטלת  לא 
רציניים  מקצוע 
היא  השאלה  בתחום. 
ללמוד  ניתן  היכן 
על  כזה  מקצוע 
שהרי  סעיפיו?  כל 
בוודאות אלו לימודים 
תוצאות  שיניבו 

כלכליות טובות.
מבדיקה שערכנו מצאנו כי הקמפוס החרדי 
מסלול  מציע  אונו  האקדמית  הקריה  של 
לימודים חדש של תואר ראשון במנהל עסקים 
ובתוספת  בשיווק  או  במימון  התמחות  עם 

לימודי תעודה בנדל"ן.
בי"ס  מקימים  שבאונו  הוא  "הרעיון 
חיים  ד"ר  מסביר   הנדל"ן",  למקצועות 
זיכרמן, מנהל אקדמי של הקמפוסים החרדים 
מכשירים  "אנחנו  אונו,  האקדמית  בקריה 
אנשי מקצוע בתחום הנדל"ן, ונותנים תשתית 
פורמלית כשהמטרה היא לתת מגוון רחב של 
מאד  הרבה  הוא  נדל"ן  כי  בתחום.  מקצועות 
מקצועות החל מתיווך, איזון וניהול פרויקטים 

ייעוץ משכנתאות ועד יזמות וניהול".
לימודי  במסגרת  הוא  הנדל"ן  תחום 

תעודה?
הסטודנטים לומדים לתואר ראשון במינהל 
לומדים  ובנוסף  שיווק  או  במימון  עסקים 
שקשור  מה  בכל  התואר  על  תעודה  לימודי 
מתמקצעים  ממש  הם  נדל"ן.  של  לתשתית 

ולומדים בין היתר את כל התשתית המימונית, 
של  הכרה  לצורך  והתכנונית  המשפטית 
פרויקטים נדלניים. אלו שיסיימו 3 שנים תואר 
בעצם יצאו עם תשתית מקצועית מאד רחבה 
מכרזים  פרויקטים.  כרוכשים  או  כיזמים  בין 
התוכנית  קוראים.  איך   –
כאלו  להכשיר  נועדה 
בתחום  להיות  שרוצים 
כעצמאיים או כשכירים. 

באים  שלנו  "המרצים 
את  ומביאים  מהתחום 
הניסיון שלהם מהשטח", 
זיכרמן,  ד"ר  מוסיף 
מקיימים  אנחנו  "בנוסף 
לדוגמא  פעולה,  שיתופי 
יועץ משכנתאות בנוסף על הלימודים לתואר 
לעבוד  להתחיל  התואר  כדי  תוך  יכול  הוא 
לשיתוף  איתו  ומתן  במשא  שאנחנו  בבנק 
פעולה. תעודות נוספות יהיו  בשיתופי פעולה 

עם גופים גדולים".
אתה רואה הצלחה לנרשמים?

אני חושב שזו תהיה הצלחה גדולה מאד, כי 
אלו אנשים שיכולים להתקבל לעבודה באופן 
מיידי עם ידע נרחב מאד בתחום. זה לא קורס 
קצר בנושא אחד, זה מאד מעמיק בכל הקשת 
את  מקבלים  הם  הנדל"ן.  עולם  של  הרחבה 
והבניה,  , חוקי התכנון  כל הכלים הניהוליים 
תמ"א 38, משכנתאות, קריאת חוזים, מכירים 
הנדל"ן  לימודי  ועוד.  בתחום  מפתח  אישי 
להשתלב  בכדי  הנדרש  הידע  את  מעניקים 
בשוק העבודה בתחומים אלו ולהתפתח בהם. 
לגברים  מיועד  הייחודי  הלימודים  מסלול 
אור  ובקמפוס  ירושלים  בקמפוס  ומתקיים 
יהודה. זה הזמן להירשם למכינות הייעודיות 
ולהצטרף למחזור הלימודים הקרוב. לפרטים 

נוספים: 072-223-7551

פסקי ה'שידוכים' שהושמטו 

אתה יכול לבנות על זה

הגרב"צ הכהן קוק העניק למרן הגרי"ג אדלשטיין ספר חדש בהלכות נישואין 
וסיפר על הוראה מפתיעה שקיבל ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

לאור התפתחות הענף: התמקצעות בנדל"ן ורכישת ידע מקצועי בענף זה 
הם:  הנדרשים  הלימודים  במסגרת  שמצאנו  הנושאים  בין    הבא  הדבר 
יעוץ  רכישה,  קבוצות   ,38 תמ"א  מקרקעין,  מיסוי  ניהול,  שיווק,  יזמות, 
משכנתאות ועוד  ד"ר חיים זיכרמן: "השאיפה היא להעלות את הנדל"ן 

קומה מבחינת המקצועיות והרמה הלימודית והמעשית"

צילום: דוד זר 

לפרטים נוספים: 072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לימודי הנדל"ן יקנו לך את הידע הנדרש בכדי להשתלב 
בשוק העבודה בתחומים אלו.

המסלול מיועד לגברים ומתקיים בקמפוס החרדי אונו בירושלים ובאור יהודה.

 יזמות  שיווק  ניהול  מיסוי מקרקעין
 תיווך  השקעות  תמ"א 38

 קבוצות רכישה  יעוץ משכנאות ועוד

המכינות מתחילות !

חדש באונו! תואר ראשון במנהל עסקים
 עם התמחות במימון / שיווק 

בתוספת לימודי תעודה בנדל"ן

רוצה
להתמקצע 

בנדל"ן?
אתה יכול

לבנות עלינו!



לפרטים והרשמה:

המרכז להכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק
03-7707300/1

סבסוד
מלא!

סדרה של 5 מפגשים בנושאי ניהול תקציבי נכון ומאוזן עם

הר״ר צבי שטרנפלד
יועץ ומרצה בארגון מסילה

בסדרה יינתנו כלים מעשיים לבניית תקציב אישי

יש דרכים לסגור את המינוס

פעם אחת
ולתמיד!

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

רוצה לראות רק פלוס?
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מקפיד  ידועות  שסגולותיה  הקטורת'  'פיטום  באמירת  לא 
לאחרונה נתניהו, אלא בפיטום המקטרת. אישים שישבו עמו 
לאחרונה במרחב הביתי הופתעו לגלות כי את הסיגר המושמץ 
החליפה המקטרת – עמה משחק נתניהו במהלך השיחה. יש 

עשן גם בלי סיגר. 
כסגולה  הקטורת'  'פיטום  אמירת  מתוארת  הקדוש  בזוהר 
לעשירות ובהיעדרם של גבירים מממנים, אין ספק שהחלפת 
הסיגרים היקרים במקטרת הזולה )יחסית, הכל יחסי באזורנו( 
היא סגולה לחיסכון כספי ניכר. לו רק היה נתניהו מקפיד כך 
בפרוטות בשנים האחרונות, וחס על כספם של מילצ'ן ופאקר 

כעל כספו שלו.
השורות  קריאת  )ובשעת  להתפרסם  שצפויות  המסקנות 
ביבי מאז  נקודת השפל של  הן  ייתכן מאוד שכבר פורסמו(, 
חזר לתפקיד ראש-הממשלה. הדעת לא סובלת את הסיטואציה 
שבה ראש ממשלה חוזר על אותן שגיאות שבגינן כבר כמעט 
ואיבד בעבר את כיסאו ואת חירותו. אבל זה כבר עניין לפסי-

כו-לו-גים ולקרימינולוגים. 
יצלח  ביבי  האם  היא  מילצ'ן(  )של  הדולר  מיליון  שאלת 
נתניהו  ניסה  האחרונים  בחודשיים  הקרובים.  השבועיים  את 
ובכך  ההמלצות  שיפורסמו  לפני  הציבורי  השיח  את  לנהל 
להפוך את עצם פרסומן לחדשות האתמול. לכחלון היה נוח 
הייתה  כשהשאלה  לממשלה  אמונים  להצהיר  יותר  הרבה 
תיאורטית ולהודיע בפומבי כי לא יפרוש מהממשלה על רקע 
פרסום ההמלצות. נקודת המוצא של כחלון ושל ביבי הייתה 
שהסינדול העצמי המוקדם יאפשר לכחלון לצלוח את מועד 

הפרסום – מבלי לפרק את הממשלה.
לא אלשיך היהיר ולא בנט הזהיר יכריעו את גורלה הקרוב 

מהכבוד,  הרודף  כל  הקואליציה.  של 
האיש  כאן,  וגם  אחריו  רודף  הכבוד 
שהגורל ייעד לכך הוא דווקא זה שהכי לא 
מעוניין בתפקיד – ומדובר כמובן במשה 

כחלון. 
ניהל  כבר  הוא  אחת  בחירות  מערכת 
בעורמה כשהתקשורת והמצביעים מיקמו 
את  שיחליף  האיש  משבצת  על  אותו 
נתניהו. אחרי שחבר לנתניהו בניגוד לכל 
מה שהועידו לו, כחלון המיומן הצליח גם 
תיגר.  עליו  לקרוא  וגם  לנתניהו  להיצמד 
למרות שהפך ללשון המאזניים של מחנה 
כשל  נותר  שלו  הציבורי  הדימוי  הימין, 
לממשלה  האיש שלא מאפשר  סף.  שומר 
במערכת  לפגוע  ישראל  בתולדות  הימנית 

שלטון החוק ולשנות סדרי עולם.
יותר  מאפשר  לא  ההמלצות,  פרסום 
גל  אם  בלי.  ולהרגיש  עם  ללכת  לכחלון 
כחלון  את  יסחף  לא  הצפוי  המפגינים 
היו  כלא  יישכחו  האוצר,  למשרד  מחוץ 
החוקים ששיבש והמהלכים שעצר. האיש 
ודמותו  עמוד הקלון התקשורתי  אל  יוקע 

תונצח כמי שהגן על נתניהו בגופו.
כל  לעברו  שמשוגרים  קרב  מטוס  כמו 
עצמו  ימצא  נתניהו  בסביבה,  הנ.מ.  טילי 
בשבועיים הקרובים תחת מתקפה – כמוה 

אפילו הוא עדיין לא חווה. אם יצליח לעבור בשלום גם את 
לראות  קשה  יציבה,  קואליציה  על  ולשמור  האלה  הימים 
משהו שימנע מהממשלה הנוכחית להגביה יעף ולנחות ביעד 

שנקבע מראש – אי שם ב-2019.
שנתניהו  כמה  עד  סומך,  נתניהו  מנדלבליט  היועמ"ש  על 
על  שיוחלט  עד  ומינה.  גידל  שהוא  באנשים  לבטוח  מסוגל 
לקיומו  ועד  בכלל,  אם  לשימוע  בכפוף  אישום  כתב  הגשת 
של שימוע אם וכאשר, יחלפו חודשים ארוכים, במהלכם שני 

הצדדים ידאגו לדחוס לתוכם חדשות מכל הסוגים והמינים. 
מנדלבליט לא אהב את הראיון של אלשיך ל'עובדה' אבל 
אהב פחות את המתקפה הישירה של נתניהו נגד שומרי הסף. 
היועמ"ש  את  גם  אילץ  המשטרה,  של  לעברה  המדויק  הירי 
רוחו.  מורת  את  סגורות  בשיחות  ולהחצין  שורות  לצופף 
הוריד  השבוע  שבמהלך  נתניהו  גם  קיבל  הללו  המסרים  את 

פרופיל ונמנע מלשוב ולתקוף חזיתית את מפכ"ל המשטרה.
למשך  להיגאל  כדי  נתניהו,  זקוק  תמימות  שבתות  לשתי 
ראש  כס  על  בטוחה  ישיבה  המשך  של  שלמה  קדנציה 
הנוראים  הימים  הם  עבורו,  הקרובים  הימים  הממשלה. 

האמיתיים.

קודש וחו"ל 
שרים ששהו השבוע שעות ארוכות בחברת נתניהו בישיבת 
הראשונה  בפעם  ולא  התפעלו  הקבינט,  ובדיוני  הממשלה 
מיכולת ההתנהלות של ראש הממשלה. לתיאורי הדם, היזע 
של  המרתק  הסיכום  ובספר  בטורים  לקרוא  שניתן  והדמעות 
בן כספית שהתפרסם לאחרונה, לא היה זכר בשפת גופו של 

האיש שמחזיק את מושכות המדינה.
מבכירי  אחד  התנהלותו  את  הגדיר  ובתבונה,  רוח  בקור 
השרים שמתקשה לפרגן בימים כתיקונם לראש הממשלה, אך 
מאוחר  כשבשלב  כן.  מלעשות  להימנע  היה  יכול  לא  הפעם 
לכך  ורמז  לוין  עמירם  )במיל'(  האלוף  לשידור  עלה  יותר 
שראש הממשלה גורר את המדינה לכאוס בטחוני כדי להינצל 
שתיאר  הבכיר  השר  לעזרתו  נחלץ   – ההמלצות  מכותרות 
והימנעותו מלהיגרר לתגובה  נתניהו  דווקא את מתינותו של 

כואבת בהרבה.
מתברר, כי במהלך דיוני הממשלה והקבינט ולאחר שגורמי 
המודיעין גילו באוזני השרים כי האיראנים הם שהורו לסורים 
להפעיל את כל מנגנוני ההגנה כדי להשיג את היעד של הפלת 
מיליטנטיים,  היותר  - השמיעו כמה מהשרים  ישראלי  מטוס 
ביקורת לא פשוטה על התגובה המתונה של ישראל. בעולם 
עוצמתית  מכה  מהנחתת  נמנע  שנתניהו  רק  לא   - המעשה 
שעלולה לגרור את המדינה למלחמה, אלא שתגובתו הייתה 

המתונה ביותר בארסנל הכלים שהוכן לשעה שכזאת.
לנציגים  הגיש  בגין  מנחם  המנוח  הממשלה  ראש  כאשר 
החרדים בליל המהפך של 77' הצעה שאי אפשר לסרב לה – 
ולא במובן המאפיוזי, הביע מרן הרב שך זצ"ל את חששו מכך 
ולאחריו  מצרים  עם  השלום  קרב.  אלי  ישוש  הימין  שמנהיג 
מלחמת שלום הגליל הוכיחו שהמציאות הישראלית מורכבת 
שמורכבותו  לומר  אפשר  נתניהו  על  חששותיה.  כל  מסך 
הגדולה בכל התחומים אינה באה לידי ביטוי בפן הביטחוני. 
שזהירותו  מודים  יריביו  גדולי  גם  הזה,  לתחום  הנוגע  בכל 

אומנותו. 
של  מתגלגל  מהלך  לראות  קשה  נתניהו,  של  במשמרת 
תגובה לא מידתית שנגררת למלחמה – כפי 
שאירע בקדנציית אולמרט במלחמת לבנון 
זהיר  קודמיו,  מכל  חששן  האיש  השנייה. 
שסלדה  החרדית  ההנהגה  מתחריו.  מכל 
ידי  ועוצם  כוחי  של  מהתנהלות  תמיד 
מורגשת  לא  שכזאת  שסלידה  חבל  )ומה 
הציבור  מול  להתנהלות  שנוגע  במה  גם 
החילוני במדינה( לא יכולה לבקש לעצמה 
ראש-ממשלה ראוי יותר מנתניהו, שמגלה 
זהירות יתירה למרות שסיטואציה של כאוס 

ביטחוני מבטיחה לו שקט פוליטי.
הליכוד,  מטעם  הקודם  הממשלה  ראש 
של  התכונה  כן  גם  בו  טבועה  שהייתה 
ביטחונית,  וזהירות  מדינית  עיקשות 
שמיר.  יצחק  המנוח  הממשלה  ראש  היה 
את  בלם  הוא  הראשונה  המפרץ  במלחמת 
השרים, גם מקרב המערך, שביקשו להגיב 
בעוצמה, בין השאר בסיועו של השר הצעיר 
אריה מכלוף דרעי. כמו שומרי שבת רבים, 
חשוף  האחרונה  בשבת  דרעי  עצמו  מצא 
 – ומכופלות  כפולות  בעוצמות  לחדשות 
ממקור  והניתוק  הכנסת  בית  אווירת  שרק 

חדשות אמין יכולים להעצים. 
אם מתוככי בית הכנסת בישראל חדשות 
שבגולה  הרי  בעוצמתן,  מוכפלות  השבת 
טפטופי  את  וכמה.  כמה  אחת  על  הדוויה 

בית ספר לפוליטיקה

פיטום המקטרת 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

התפרץ בזעם, ליצמן. צילום: פישל רוזנפלד
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כשהגיע מידע על 
הקבינט שעומד להתכנס 

ועל תגובה ישראלית 
קשה, סבר דרעי שאירועי 

השבת של מלחמת 
המפרץ הראשונה חוזרים 

על עצמם ופסיקת מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל מאותם 
ימים, מחייבת אותו לחלל 
את השבת כדי להשתתף 

מרחוק בישיבה. בשלב 
מסוים דובר על כך שנציג 

השגרירות יגיע למקום 
שהותו של חבר הקבינט 
עם טלפון מאובטח, מה 
שלא יצא לבסוף לפועל 

לרגל דחיית ישיבת 
הקבינט למועד שלאחר 

השבת.

מעניינת יותר התשובה 
שהשמיע נתניהו בשמו 
של איווט. ליברמן – כך 

נתניהו – הסביר לי 
שההתנהלות שלו כעת, 

טובה גם לכם. עדיף לכם 
שהוא ישמיע את הקול 
האנטי-חרדי וייקח את 
המנדטים המתנדנדים 

מלפיד. הרי הוא כבר 
הוכיח לכם פעם אחר 

פעם שברגע האמת 
אין לו שום בעיה לשבת 

לצדכם כשותף ולהעביר 
הכל, אז למה שלא 

תשתתפו אתו במשחק 
ושניכם תצאו מורווחים?

של  השילוב  בצרפת.  ששהה  בעת  האחרונה  בשבת  דרעי  שמע  החדשות 
קודש וחו"ל – הפך את ההתרחשויות להרבה יותר מסעירות.

כשהגיע מידע על הקבינט שעומד להתכנס ועל תגובה ישראלית קשה, 
סבר דרעי שאירועי השבת של מלחמת המפרץ הראשונה חוזרים על עצמם 
ופסיקת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מאותם ימים, מחייבת אותו לחלל את השבת 
כדי להשתתף מרחוק בישיבה. בשלב מסוים דובר על כך שנציג השגרירות 
יגיע למקום שהותו של חבר הקבינט עם טלפון מאובטח - מעין 'ורד הרים' 
צרפתי - מה שלא יצא לבסוף לפועל לרגל דחיית ישיבת הקבינט למועד 

שלאחר השבת.
כבר  הפוליטית  המערכת  בערב,  בראשון  נחיתתו  שעם  העובדה  עצם 
עד  רגעים  לכמה  ולנו  לדרעי  הזכירה   – ובאות  הקרבות  בהמלצות  עסקה 
כמה תלויים חיינו בסביבה בסייעתא דשמיא. ירבו הכותרות על המלצות, 
 – הרעה  מצפון  תיפתח  שלא  ובלבד  ומשונות  שונות  גזירות  לנו  יתווספו 

וחודש אדר יהפוך לנו מששון לתוגה.

למזהיר ולנזהר
ללשכתו  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן  התפרץ  שעבר  שני  יום  בצהרי 
נתניהו, בלי לתאם את הביקור  של השר הממונה בתואר וראש הממשלה 
כנהוג במערכת )הבריאות והפוליטית(. הרקע לגיחה הבהולה היו קריאות 
לחוק  בנוגע  הסיעה  ישיבת  במסגרת  שהושמעו  ליברמן  איווט  של  הקרב 
כאן  הובאה  ומתחכמת,  מורכבת  תהיה  שתמיד  ליברמן  גרסת  הגיוס. 
במלואה בשבוע שעבר, אבל מה שנחשפת כאן לראשונה, זו ההתרחשות 

שהתחוללה באותן שעות מאחורי הקלעים.
אחרי ביקורו של איווט בקניון ביג באשדוד בעיצומה של השבת, נועדו 
חברי הכנסת החרדים עם נתניהו שביקש מהם להירגע. היות והחבר הטוב 
לשלום  להנהן  אפילו  ומסרב  עתה(  )לעת  מגע  ניתק  דרעי  מכלוף  אריה 
לכיוונו של שר הביטחון, לא נותר לחברים אלא לדרוש מנתניהו לקחת את 
ינמיך  שליברמן  לכך  להביא  הבטיח  נתניהו  האישי.  לטיפולו  איווט  גזרת 

להבות והחרדים מצדם השמיעו קול מחאה כדי לצאת ידי חובה.
הסטטוס-קוו הזה החזיק מעמד למשך שבוע, עד לרגע בו נשאל ליברמן 
שונות  נוסחאות  לידיעתו  שהובאו  הבהיר  איווט  הגיוס.  חוק  תיקון  על 

וכי החקיקה היחידה שתעבור  עליו  אינן מקובלות  שניסחו החרדים אשר 
את  ושמע  בלשכתו  שישב  ליצמן  הביטחון.  משרד  מתוך  שתצא  זו  היא 
הקולות הבין באותו רגע שליברמן אומר קדיש על הניסיון להסדיר את חוק 

הגיוס בקדנציה הנוכחית.
 – בליווי אחד מחברי הסיעה  נתניהו  לגיחה מהירה ללשכת  ועד  מכאן 
נתניהו:  כלפי  אישיות  היו  ליצמן  שהשמיע  הטענות  קצרה.  הדרך  הייתה 
הבטחת לנו להרגיע את שר הביטחון ואנחנו מצדנו לא שברנו את הכלים. 
איך ייתכן שתוך פחות משבוע, ליברמן מבעיר לנו גם את גזרת הגיוס, ועוד 
עושה שימוש בסמכותו כשר ביטחון כדי להעמיק את הקרע ולהעצים את 

המשבר?
העובדה שליצמן השמיע את הדברים בחדרי חדרים, מלמדת שלפחות 
מישהו אחד הפנים משהו מאירועי השבועות האחרונים. אבל מעניינת יותר 
נתניהו –  איווט. ליברמן – כך  נתניהו בשמו של  היא התשובה שהשמיע 
הסביר לי שההתנהלות שלו כעת, טובה גם לכם. עדיף לכם שהוא ישמיע 
הוא  הרי  מלפיד.  המתנדנדים  המנדטים  את  וייקח  האנטי-חרדי  הקול  את 
לשבת  בעיה  שום  לו  אין  האמת  שברגע  פעם  אחר  פעם  לכם  הוכיח  כבר 
לצדכם כשותף ולהעביר הכל, אז למה שלא תשתתפו אתו במשחק ושניכם 

תצאו מורווחים?
ליצמן הגיב בזעם מופגן עד שלרגע חשש השר הממונה לבריאותו של 
סגנו. לא יכול להיות שיותר משנה לפני הבחירות ליברמן ינהל קמפיין על 
הראש שלנו ואנחנו נשב בשקט - אמר ליצמן - אם איווט לא יירגע גם אנחנו 

נעצים את התגובה ואם זה ייגרר לבחירות אל תבוא אלינו בטענות.
הממשלה  ראש  של  הפראנויה  את  העצימה  רק  ליצמן  של  האמירה 
מהתהפכות צפויה של איווט. ההיסטוריה הפוליטית מלמדת כי התהפכות 
שכזאת מתרחשת ללא כל התראה מוקדמת של הינעלות על המטרה. כמו 

טיל סורי, ביבי נורה מכיסאו ורץ להרגיע את שר הביטחון. 
קולות ההסברה שיצאו בשלישי-רביעי מלשכת איווט והובאו גם כאן אך 
לפני שבוע, היו כנראה המשך ישיר לאותן שיחות. פתרונות גיוס טרם הונחו 
על השולחן אך לעת עתה לפחות, נפסקו קרבות הירי הפנים קואליציוניות. 
מסתבר כי לא רק בגזרה הביטחונית, אלא גם בזירה הפוליטית, ביבי הפך 
מאמר  ובנו  בו  שיתקיים  ייתן  ומי  המזהירים.  ולראשון  הזהירים  לגדול 
המשורר רבי דונש בן לברט בזמירות השבת: ולמזהיר ולנזהר שלומים תן 

זהירותו אומנותו, נתניהו השבוע. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

איש תקשורת בראשות 
'הבית היהודי'

מהייטק לראשות העיר

בת ים

מודיעין

אשדוד

שמם של ראש העיר יוסי בכר וממלא מקומו 
פרסומי  על  יותר  להתנוסס  יוכל  לא  ברנז,  רפי 
הבחירות  ועדת  יו"ר  השבוע  פסק  כך  העירייה, 

האזורית השופט בדימוס עודד מודריק.
שהגיש  עתירה  בעקבות  ניתן  הדין  פסק 
פרסום  נגד  שמואלי,  שמעון  החברתי  הפעיל 
חוברות לציבור החרדי, ובה מידע על פעילויות 
נציגי  בה  שקיבלו  נרחבת  במה  לצד  עירוניות, 
בתעמולת   מדובר  שמואלי,  לטענת  העירייה. 
בחירות, העושה שימוש בכספי התושבים ע"מ 
לפאר את שמם ולקדם את מועמדותם של נציגי 

הציבור בבחירות.
אנשי  טענו  לעתירה,  תשובותיהם  יתר  בין 
לציבור  פונה  והחוברת  בהיות  כי  העירייה 
ותמונתם של מ"מ  החרדי, הרי שנדרשים שמם 
הטיעון  כשרות...  של  כגושפנקה  העיר  ראש 
נדחה על הסף, והשופט ציין כי מלבד שלא ניתנו 

לו כל תימוכין, גם "סבירותו נמוכה מאד".
מדרישות  מרבית  נדחו  התחתונה,  בשורה 
לעתיד,  כללים  התווה  השופט  אך  העותר, 
הוראות  פי  על  העירייה.  אנשי  את  שמגבילים 
ככל  פרסומים  להוציא  יכולה  העירייה  השופט, 
מידע  בהם  שיהיה  ובתנאי  רוחה  על  העולה 
אינפורמטיבי לתושב בלבד. השופט אסר להציג 
בפרסומים את שמם או תמונתם של ראש העיר 

או "גורם אחר העומד לבחירה".

מהפך מקומי: איש התקשורת הסרוג עמיעד 
היהודי'  'הבית  סיעת  בראש  יעמוד  טאוב, 
הקרובות.  בבחירות  אותה  ויוביל  במודיעין 
טאוב נכנס לתפקיד אחרי 15 שנות שלטון של 
פריימריז  בתום  חרל"פ,  מיכאל  המועצה  חבר 

פנימיים של חברי הסניף המקומי.
מקומו  על  לשמור  חרל"פ  ניסה  בתחילה, 
ברגע  אך  התפקיד,  על  טאוב  מול  ולהתמודד 
טאוב  זכה  וכך  מועמדותו,  את  הסיר  האחרון 
לתמיכה 'פה אחד' במועמדותו. בישיבה חגיגית 
בן  אלי  הרב  השר  סגן  בהשתתפות  שנערכה 
הבטיח  אורבך,  ניר  המפלגה  ומנכ''ל  דהאן 
טאוב להגיע "לכל שכונה, לכל בית כנסת ולכל 
המפלגה  השפעת  את  להגדיל  במטרה  מפגש", 

ולהתחבר לתושבים.

מתמודד  נכנס  באשדוד,  הרותחת  הזירה  אל 
ותמיכה  פוליטי  ניסיון  כל  חסר  ואנונימי,  חדש 
מפלגתית, המאמין ביכולתו לכבוש את ראשות 
את  הכירו  תושבים.  מיליון  כרבע  בת  העיר 
ההיטק  מקצוע  את  שזנח   ,44 מיקדש,  דרור 
ממנו התפרנס בעשרים שנה האחרונות, לטובת 

התמודדות לראשות העיר.
גבי  על  מיקדש  שיגר  מועמדותו  בשורת  את 
ובתוכו  מצעו,  את  פרש  שם  החברתית,  הרשת 
כמו  בשבת  הסגורים  ציבור  מתקני  "פתיחת 
והצגות  מופעים  וקיום  לאומניות,  המשכן 
מיקדש  ושבתות".  חול  ימי  השבוע,  ימות  בכל 
לסרי  יחיאל  כלפי  החילוני  הזעם  על  "רוכב" 
ועל שתיקת חברי מועצה חילונים. הוא משוכנע 
ביכולתו להביא עשרות אלפי קולות ואף מבטיח 

להיות זמין לכל תושב ביום בו ייבחר.
אשדוד  העיר  לראשות  המועמדים  ברשימת 
יחיאל לסרי, שמעון  נמנים עד כה: ראש העיר 
שטרם  גלבר,  הלן  המועצה  וחברת  כצנלסון 

הכריזה רשמית.

פתח תקוה

עתודת העסקונה של 'דגל': צעירים, 
מוכשרים ומקושרים

סיעת  שיהיה,  ככל  זהיר  חישוב,  כל  פי  על 
את  להגדיל  צפויה  שמש  בבית  התורה'  'דגל 
כוחה משמעותית בבחירות הקרובות ולהכניס 
למשבצות  העיר.  למועצת  חדשים  נציגים 
צעירים  עסקנים  מספר  להיכנס  ינסו  החדשות 
להפוך  עשוי  יחסית  הזוטר  שהתפקיד  בעיר, 

עבורם למקפצה פוליטית.
'דגל  מחזיקה  הנוכחית,  העיר  במועצת 
התורה' בשלשה נציגים; משה מונטג, שמואל 
גרינברג וישראל סילברסטיין. אם לא תתרחש 
ימשיכו  הנוכחיים  הנציגים  ממש,  של  דרמה 
יהיה  שנפתח  והמרוץ  מקומותיהם  את  לתפוס 
למקומות הרביעי והחמישי הנחשבים ריאליים.

היא  כולם,  על  המוסכמת  הפתיחה  נקודת 
הליטאית  הקהילה  מקרב  נציג  להביא  הצורך 
בוער  צורך  ובעיקר,  העיר,  במרכז  המתפתחת 
הגידול  עיקר  בה  ג',  ברמה  לקהילות  לייצוג 

בציבור הליטאי.
מפת  את  לשרטט  מנסה  עיתונות'  'קו 
מועצת  חבר  לתפקיד  האפשריים  המועמדים 
שמועמדים  כאלה  חמים,  שמות  בהם  העיר, 
בצמרת  מדוברים  חלקם  עצמם,  מטעם 
המפלגה, אחרים בעלי סיכוי פחות. ביניהם גם 
מועמדים שבאופן רשמי מסרבים לתפקיד, אך 

בפועל מקדמים את עצמם בכל הכוח.

גם  להעלות  חשוב  התמונה,  להשלמת 
בהקשר הנוכחי, את המתיחות בצמרת הסיעה, 
בין מונטג לגרינברג, דבר העשוי להשליך על 
זהות הנציגים החדשים, כאשר לכל בכיר ישנה 

העדפה משל עצמו. ובכן, הנה הרשימה:
אברהם–פישר–-–מייסד הקהילה החרדית בבר 
אילן. איש עשייה מסור, הצליח לנווט בתבונה 
הקהילה,  נגד  חילונים  שקידשו  המאבקים  את 
הוא  העירוב.  חוטי  בתלישת  לשיאם  שהגיעו 
בייחוס  ומחזיק  פרטיג,  שלמה  הרב  של  איש 
לא רע: אחיין של חה"כ מקלב, וגיס של מנחם 

שפירא.
של  הכנסת  בבית  גבאי  –- קרביץ– ידידיה–
הוא  ג'.  רמה  מרבני  אלבק,  חנוך  רבי  הגאון 
בעיקר  מופנים  הציבוריים  ועיסוקיו  תורה,  בן 

לנושאים חינוכיים ורוחניים.
של  קהילתו  איש   - ליכטנשטיין– חגי–
הרבנית  הדמות  מאירוביץ,  אלעזר  רבי  הגאון 
ת"ת  מנהל  הוא  ג'.  ברמה  ביותר  המשפיעה 

דרכי יושר ובולט בעשייתו הציבורית.
ונמרץ,  מקושר  צעיר  –- גולדברג– אליהו–
ובית  הרצל  ברחוב  החרדית  הקהילה  ממקימי 
בנדל"ן  עוסק  השחר'.  'איילת  דשם  הכנסת 

וצמוד לחבר המועצה משה מונטג.
שמש,  בית  תושבי  -–עבור  גולדהירש– יוסי–

עוזרו  הוא  לתיאורו.  מילה  להוסיף  צורך  אין 
ואחד  גרינברג,  של  שנים   8 מזה  הצמוד 
העסקנים היותר יסודיים. מכיר היטב את מערך 
מתמצא  המחלקות,  את  בעירייה,  הפקידות 
כמעט  שאין  ונדמה  הסעיפים,  ובתתי  בחוקים 

תושב שלא נעזר על ידו.
בחפציבה,  הקהילה  נציג   - ורשואר– מנחם–
העיר,  רבני  לכל  מקושר  ונמרץ,  צעיר  פעיל 
בבחירות  בשכונה.  ילדים  גני  ומנהל  מייסד 

אחרונות הוצב במקום שמיני ברשימה.
יאיר–אייפרמן–-–תושב רמה א', עוזרו הצמוד 
וחינני,  דינאמי  ואיש  מקלב,  אורי  חה"כ  של 
שובץ  הקודמות  בבחירות  פנייה.  לכל  שעוזר 

במקום שישי.
ארה"ב  יליד  עסקים,  -–איש  קאופמן– יונה–
הצדקה  קופת  את  מנהל  א'.  רמה  ותושב 
קשריו  את  בשמחה  ומעמיד  השכונתית, 
ויכולותיו לזקוקים לעזרה. בבחירות האחרונות 
הקהילה  רב  כנציג  הרביעי,  במקום  הוצב 

האמריקאית, הגאון רבי אלימלך קורנפלד.
'בני  ארגוני  על  מופקד  היה  זמורה–-  חיים–
הישיבות' ו'בית המוסר', ודאג לפעילויות לבני 
התורה, בעיקר בהבאת רבנים ומגידי שיעורים. 

באחרונה הוריד פרופיל.

בית שמש

•–קבלו–את– 'דגל–התורה'–עתידה–להכניס–נציגים–חדשים–למועצת–העיר–הבאה,–והמרוץ–כבר–נפתח–
רשימת–המועמדים–הפוטנציאליים–לתפקיד–שעשוי–להפוך–למקפצה–פוליטית

אזור

וביד  אותנו  להכות  אחת  ביד  אפשר  "אי 
יו"ר  דברי  כך  תמיכתנו",  את  לבקש  השנייה 
סיעת ש"ס בפתח תקווה אוריאל בוסו, על רקע 
המאבק המתחמם לראשות העיר. בוסו מתייחס 
לקולות ההסתה האנטי חרדיים שעולים בעיר, 
מאנשי  גבית  לרוח  זוכות  הטענות,  פי  ושעל 
דרך  ברוורמן  את  לנגח  שמנסים  האופוזיציה 

הסתה שפלה נגד הציבור החרדי בעיר.
החברתיות,  לרשתות  שנכנס  מי  ספק  "ללא 
רואה פעילים בולטים במטה של רמי גרינברג, 
אומר  מסיתים",  הכי  הפוסטים  את  מעלים 
בוסו. "זה דבר שאי אפשר להכחיש אותו, אני 
מקווה הדברים האלה לא ילכו ויתחזקו לקראת 

הבחירות אלא ילכו ויתמעטו".
בוסו מוסיף: "הוא תמיד הכחיש את הקשר 
והבין  הבעיה  את  זיהה  חושב שרמי  אני  שלו, 
להנהגת  להגיע  בשביל  דבר,  של  שבסופו 
העיר, צריך לעבור דרך הציבור הדתי והחרדי, 
הבין  הוא  עכשיו,  עד  בה  שנהגו  ושההסתה 

שהיא לא תעבוד לו והוא התרחק מזה. לפחות 
ממה שאני שומע ממנו הוא ניתק קשר מזה".

ערים  ראשי  זוכים  הערים  במרבית  בעוד 
מול  בסקרים  מובהק  ליתרון  המכהנים 
שהקרב  נראה  פ"ת  בעיר  חדשים,  מתמודדים 
לכל  שגורם  מה  מאד,  צמוד  להיות  הולך 
הצדדים לרכז כוחות בניסיון להטות את תמיכת 

המצביעים.
ברוורמן  מול  במאבק  כמוביל  שמסתמן  מי 
'הליכוד'  ומועמד  המועצה  חבר  כאמור,  הוא, 
רמי גרינברג, שהשיק לפני מספר שבועות מטה 
ויצא בקמפיין. מועמד נוסף הוא חבר המועצה 
שבבחירות  בשארי,  חיים  עוה"ד  לשעבר 
ומפלגתו  זעום  קולות  מספר  קיבל  האחרונות 

לא עברה את אחוז החסימה. 
מי שבלט כמתמודד חזק, הוא בכיר השב"כ 
בקמפיין  פתח  שכבר  אקרמן,  ליאור  לשעבר 
על  הודיע  הוא  השבוע,  חודשים.  מספר  לפני 

הקפאת מועמדותו בגלל נסיבות אישיות.

במי  הכריע  טרם  בעיר  החרדי  הציבור 
מהמועמדים לתמוך, והדעות בין אנשי הציבור 
הדבר  בוסו,  לדברי  חלוקות.   - השטח  ופעילי 
העובדה  היא  בוודאות,  כעת  שנכון  היחיד 
המנדטים  ארבעת  על   – כולו  הדתי  שהציבור 
של ש"ס, שלשה של הבית היהודי ושני נציגי 
בתמיכה  מאוחד  כגוש  ילך   - התורה  יהדות 
את  הכרענו  היום  שעד  "כמו  העיר.  לראשות 
הבחירות, גם הפעם אנחנו נכריע אותן. בסופו 
לציבור  טוב  שהכי  מה  את  נעשה  דבר  של 

החרדי ולתושבי העיר".
אלי  ליחס  "הניסיון  גרינברג:  רמי  תגובת 
שיקרי.  ואף  פסול  הינו  והדתה  דת  מלחמות 
לעשייה  בוקר  מידי  ניגש  אני  בעשור האחרון, 
כאשר  מוחלט  כפיים  בניקיון  שלי  הציבורית 
טובתו הבלעדית של הציבור נמצאת לנגד עיני. 
הריב  ומחרחרי  האינטרס  בעלי  של  הניסיונות 
אני  יצלח,  לא  הציבור  לבין  ביני  טריז  לתקוע 

אהיה ראש העיר של כולם".

 'דגל' עלולה לאבד אחיזתה

חבר המועצה זועם: "דרעי דילג עלינו"

משה לרנר, הנציג הוותיק וממשיך דרך חמיו, שוקל לפרוש מהחיים הציבוריים  נציג ש"ס: "יש לנו 
מלחמה עם הבית היהודי, חשוב שנישאר מאוחדים"

חבר מועצת העיר ונציג 'דגל התורה' משה 
לרנר, שוקל לסיים את תפקידו הציבורי בעיר. 
אחיזתה  את  לאבד  עשויה  'דגל'  המשמעות: 
ביישוב השקט שבפאתי תל אביב, מאחר ואין 

בנמצא דמות שתוכל להיכנס לנעליו.
והיא  תושבים,  כ-13,000  מתגוררים  באזור 
בעלת צביון חילוני מובהק. הסיעה השלישית 
קולות,  ל-722  שזכתה  שס"ג,  היא  בגודלה 
נציג  למועצה,   11 מתוך  נציגים  שני  והכניסה 

ש"ס אלי פילורזדה ונציג 'דגל' משה לרנר.
שמרבית  ספק  אין  המעורבים,  כל  לפי 
אך  ש"ס,  מצביעי  מקרב  מגיעים  הקולות 

לפעילות הקירוב של נציג 'דגל התורה' ישנה 
הקולות  את  מביאה  למעשה  והיא  השפעה 
באזור  רצה  בעבר  שני.  המנדט  להשלמת 
הבית  את  שכללה  מאוחדת,  דתית  מפלגה 

היהודי, דגל התורה וש"ס.
לזכותו של נציג 'דגל' - משה לרנר, עומדת 
כאשר  השושלת",  "ממשיך  הוא  העובדה כי 
חמיו יונה מושקוביץ היה חבר מועצה ודמות 

מרכזית בחיים התורניים באזור.
בשיחה עם 'קו עיתונות', מביע לרנר ספקות 
באשר להמשך דרכו ולא בטוח אם ימשיך. מי 

שעשויים ליהנות מהפרישה הם אנשי ש"ס.

פילורזדה,  אלי  המועצה  חבר  עם  בשיחה 
תוך  לצידו,  יישאר  לרנר  כי  תקווה  הוא מביע 
לראשו:  כתרים  וקושר  שבחים  מרעיף  שהוא 
גדול  מהפך  ביצענו  משותפת  "בעבודה 
ביישוב בשנים האחרונות, אשמח מאד לראות 
לנו  "יש  לדבריו  לצידי בהמשך הדרך".  אותו 
שנישאר  וחשוב  היהודי  הבית  עם  מלחמה 
מאוחדים וחזקים". פילורזדה אף מביע ספקות 
נוכח הידיעה כי לרנר שוקל לפרוש: "הוא לא 
יפרוש כל כך מהר, יש לו עוד הרבה מה לתת 

ויש לו רצון להישאר".  

"אי אפשר להכות בחרדים ולבקש את תמיכתם"
יו"ר–ש"ס–אוריאל–בוסו–מתייחס–למועמד–לראשות–העיר–רמי–גרינברג:–"פעילים–בולטים–במטה–

שלו–מעלים–פוסטים–הכי–מסיתים"–•–וגם:–בכיר–השב"כ–לשעבר–פורש–מהמרוץ

צו איסור פרסום
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ראש העיר הנוכחי רון חולדאי מביס בקלות 
את מתחריו הפוטנציאליים מ'הליכוד', השרים 
גלעד ארדן ואופיר אקוניס, כך עולה מסקר מכון 
'מעריב'.  שהזמין  פוליטיקס'  'פאנלס  המחקר 
על פי הסקר, במקרה של התמודדות חולדאי-

לחולדאי  יצביעו   40% בראש,  ראש  אקוניס 
של  במקרה  באקוניס.  שיתמכו   18% לעומת 
קרב חולדאי-ארדן, התוצאה היא: 41% לטובת 

חולדאי לעומת 28% לטובת ארדן.
מלמדים  בסקר,  מרתקים  היותר  הנתונים 
התמיכה  בשיעור  ומפתיעה  כללית  ירידה  על 
בראש העיר הנחשב לבלתי מנוצח. על השאלה 
לקדנציה  חולדאי  ברון  תתמכו  האם  הכללית, 
מהנסקרים   44% ענו  העיר,  לראשות  נוספת 

בשלילה, לעומת 39% תומכים.
שלש  רקע  על  מתפרסמים  הסקר  ממצאי 
ומוגדרות  לכותרות  באחרונה  שעלו  סוגיות 
העלמת  המסתננים,  מחלוקת';  כ'מעוררות 
רכב  מיזם  לטובת  חנייה  מקומות  מאות 
שיתופי, וסיפורו של ראש העיר על אכילת כלב 

בוויאטנם.

עד לפני 5 שנים, התרכז שלמה )מומו( ביטון 
בפרנסת משפחתו, אותה הוציא מקיוסקים בעיר. 
בשדרות  לשיפוצים  יצאה  שהעירייה  לאחר 
הוא  בעסקיו,  קשות  פגעו  שלדבריו  התמרים, 
לחבר  והפך  העיר,  למועצת  לרוץ  החליט 
מועצה. השבוע, הוא הלך צעד קדימה, והודיע 
על התמודדות לראשות העיר, בתקווה להחליף 

את ראש העיר הוותיק מאיר יצחק הלוי.
מהפכני  לשינוי  להביא  ביטון  של  בתכנית 
בעיר, לפיו העירייה תגבה מס מכל תייר, ממנו 
תוכל לממן את השקעתה האדירה בתיירות. "לא 
מיליוני  שנה  בכל  תוציא  אילת  שעיריית  יתכן 

שקלים לתאגיד התיירות", אמר ל'ערב ערב'.
בעיר,  אקוטית  הכי  הבעיה  מה  השאלה  על 
ענה: "מצב הפרנסה כאן על הפנים, בעיר שבה 
העסק הכי פורח הוא השוק האפור, חובה לקום 
דמותו  כיצד  השאלה  על  מעשה".  ולעשות 
העממית תתאים לראשות, השיב: "אין פקולטה 
לראשי עיר. כל ראשי העיר שהיו לאילת הגיעו 
רהיטים  שמכר  הוכמן  מרפי  ניסיון,  כל  ללא 
מלון  בבית  קב"ט  שהיה  קדוש  גבי  דרך  לפני, 

וכלה במאיר שניהל סניף קטן של מכללה".

קריית ביאליק

רשימת הדוקטורים
ירוצו  ורטהיים,  ורפי  הדרי  גל  הדוקטורים 
לאחר  לביאליק',  חדשה  'מנהיגות  ברשימת 
שהמגעים בינם לבין 'יש עתיד' לריצה מטעמה, 
כשלו. הדרי, חבר מועצה לשעבר, יעמוד בראש 
הרשימה, ואילו ורטהיים, שכיהן בראשות העיר 

בין השנים 2003-2008, ישמש כסגנו.
את  להחליף  מתיימר  לא  הדוקטורים  צמד 
להתמודד  הצפוי  דוקורוסקי,  אלי  העיר  ראש 
להיות  נחושים  הם  אך  מתחרה,  ללא  עצמו  מול 
צייתנית  גומי  חותמת  שאינה  דומיננטית  "סיעה 
איכות  לנושאי  דגש  לתת  בכוונתם  ומפוחדת". 

הסביבה ושיפור החינוך.

אזור

אלעד

קין
קרית מוצ

כץ מגיב לסערה: "בדרך התורה ניתן לפתור הכל"

חבר המועצה זועם: "דרעי דילג עלינו"

סערת פרוש-ויז'ניץ: חבר המועצה חיים מאיר כץ מתייחס לראשונה למהומה, לשמועות הכוזבות 
על התפטרותו שהופצו כשהיה בדרך ללונדון ועל הסיכויים ליישור הדורים

שמעון ביטון, רב מזמר וחבר מועצה, הביא לש"ס הישג נאה בבחירות, אך מאז לא מצליח 
להתרומם והוא מאוכזב מחוסר הגיבוי • מגעים בינו ובין ראש העיר לאיחוד סיעות

ישראל  העיר  ראש  בין  הקבועה  המתיחות 
חסידות  ונציג  המועצה  חבר  לבין  פרוש 
ויז'ניץ, חיים מאיר כץ, התעצמה השבוע עוד 
יותר, בעקבות חשיפת 'קו עיתונות' על המאבק 
ישראל'  'אגודת  את  לקרוע  שמאיים  הפנימי 

האלעדית. 
הודעות שהפיצו השבוע גורמים אנונימיים 
 - התפטרות  על  מודיע  כץ  כי  נטען  בהן   -
נשארו  אך  לטלטלה,  המערכת  את  הכניסו 
בגדר תעלומה, באשר כץ עצמו שהה באותה 

עת בטיסה.
בדרכו לבית נגיד לונדוני מפורסם אותו ינסה 
לגייס לטובת מוסדות החסידות, מתייחס חיים 

קשר  כל  מכחיש  לסערה,  לראשונה  כץ  מאיר 
להרחיק  מנסה  ובעיקר  הפיטורין,  להודעת 
בשלום  לדבוק  ומבקש  מהמהומה  עצמו  את 

ובעשייה ציבורית רחוקה מאור הזרקורים.
לא  עצמי  אני  הודעה,  שום  הוצאתי  "לא 
זה  איפה  יודע  לא  אני  הודעות,  בכלל  מקבל 
נכתב, מי כתב את זה ומה כוונותיו. לא חקרתי 

אחרי זה", דברי כץ.
ובלי ההודעה, יש סיכוי שהמתיחות תביא 

להתפטרות?
אנחנו  ב"ה  השתנו,  שדברים  חושב  "לא 
לאנשים  בעזרה  המוסדות,  בניהול  עסוקים 
מתעסקים  לא  אנחנו  בפניות,  ובטיפול 

בהודעות או כתבות, רק בדברים חיוביים".
ייתכן שמישהו ניסה לנקום בך דרך הפצת 

ההודעה?
זה, אני לא אומר  "יש כאלה שאומרים את 

שום דבר, אני גם לא בודק את זה".
מאמין שאפשר יהיה להתגבר על המשבר 

ולאחות את הקרעים?
בו  שהולכים  דבר  שכל  יודע  אני  "כיהודי, 
הולכים  אנחנו  פתרונות.  יש   – התורה  בדרך 
מחנך  רבע'  שהויז'ניצער  כמו  התורה  בדרך 
ניתן  שלא  דבר  שיש  חושב  לא  אני  אותנו, 
והוא  טוב  דבר  תמיד  זה  שלום  אותו.  לפתור 

בהחלט יכול להיות".

"5 שנים דרעי לא היה פה, ביקשתי וביקשתי 
סיבוב  עשה  הוא  ואז  הגיע,  לא  הוא  אבל 
שמואל,  קריית  אתא,  קריית  עכו,  בכרמיאל, 
התקשרתי  כעסתי,  מאד  דילג.  הוא  ועלינו 
לממונים ואמרתי להם שאני עוזב את ש"ס, זה 

לא ייתכן ככה".
ביטון,  שמעון  נושא  הכאוב  המונולוג  את 
מטעם  מוצקין  קריית  עיריית  מועצת  חבר 
סיעת ש"ס. הוא התמודד לראשונה לפני ארבע 
למפלגה,  קולות   963 להביא  והצליח  שנים, 
בעיר חילונית מובהקת. מאז, מתמודד הוא עם 
בלתי  כמעט  שטח  תנאי  עם  קשוח,  עיר  ראש 
אישית  אהדה  בין  גדול  פער  ועם  אפשריים, 

כלפיו לבין הישגים דלים בפעילות.
תושבים  כ-41,000  מונה  מוצקין  קריית 
ציבור  תקדים.  חסרת  בנייה  בתנופת  ונמצאת 
גרעין  לעומת  בנמצא,  בה  ואין  כמעט  חרדי 
עומד  יובל,  חצי  מזה  מתפתח.  לאומי  דתי 
מתוך  כשבשתיים  צורי,  חיים  העיר  בראשות 
עצמו,  מול  התמודד  בחירות,  מערכות  ארבע 

ללא מתחרים.
את מועצת העיר מרכיבים 15 חברים, 7 מהם 

שלטון  שנות  אחרי  העיר.  ראש  סיעת  חברי 
ללא מיצרים, בעיר מורגשת תסיסה ובבחירות 
מול  מועמדים   3 להתמודד  צפויים  הקרובות 
אליו  לחבר  לנסות  אותו  שמביא  מה  צורי, 
גישוש  התקיים  הניסיונות,  במסגרת  תומכים. 
בין צורי לבין סיעת ש"ס, במטרה לצרף אותם 

לסיעתו ולרוץ ברשימה משותפת למועצה.
נציג ש"ס ביטון לא מאשר ולא מכחיש את 
ניסיון החיבור, אך אומר: "צורי הוא ראש עיר 
בבחירות  ביותר,  לקטנות  שיורד  בארץ  יחיד 
ניסה  מלחמה,  נגדי  קידש  הוא  הקודמות 
אמר  הוא  איך  אבל  הכוח,  בכל  אותנו  לבלוע 
לי, 'ראש עיר שלפני הבחירות זה לא ראש עיר 
שנים  ל-5  קרוב  אני  מאז  הבחירות',  שאחרי 
איתו בקואליציה. הייתה לי מריבה איתו לפני 
שנתיים וחצי ראיתי שרק אני מפסיד, קדקודי 
גורם  רק  זה  כי  לריב איתו  לי לא  ש"ס הציעו 

להפסדים".
נכון להיום, העשייה של ש"ס כמעט ואינה 
מורגשת בעיר, בין היתר בשל נדידת משפחות 
שמואל  בקרית  לימוד  למוסדות  מתחזקות 
אך  אברכים  כולל  בעיר  היה  בעבר  הסמוכה. 

נכשל,  ילדים,  גן  ניסיון לפתוח  גם  נסגר.  הוא 
לאחר שנרשמו אליו ילדים בודדים.

לא  העיר  ראש  הקרשים,  על  אני  "כרגע 
כעסו  נובע  ומשם  ביטון,  אומר  אותנו",  סופר 
הפנים  שר  לנו,  קשה  "מאד  ש"ס.  צמרת  על 
מתפקידו יכול לעשות יותר, אחרי שביקשתי, 
עם  אבל  סיור,  דרעי  של  בלשכה  לנו  קבעו 
את  העבירו  יום  באותו  בדיוק  שלנו,  המזל 
קבעו  לא  מאז  נדחה.  והסיור  המרכולים  חוק 
לנו תאריך חדש. נכון שאין לנו מוסדות, אבל 
אנחנו  הקיים,  על  הלחם,  על  נלחמים  אנחנו 

חייבים שמישהו יבעט בנו כלפי מעלה".
בבחירות האחרונות הבאתם 1,000 קולות, 

איך עושים את זה בעיר חילונית?
"אני מוכר בקרית מוצקין כרב מזמר, שוחט, 
לאזכרה,  מאזכרה  רץ  בריתות,  עושה  אני 
הקודמות  בבחירות  טובה.  לי  זוכרים  אנשים 
גם  חילונים,  היו  שלנו  מהמצביעים   70%
ואני  חילונים,  יהיו  רובם  הבאות  בבחירות 

מאמין שהפעם אצליח להכניס שני מנדטים".
נמסר:  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  של  מטעמו 

"בקרוב יתקיים סיור בקריית מוצקין"

סקר: חולדאי בסכנה

ירושלים
מאיר תורג'מן רץ לראשות העיר

ירושלים,  עיריית  ראש  סגן  תורג'מן,  מאיר 
הכריז חגיגית על ריצה לראשות העיר. תורג'מן 
את  העלה  הישגיו,  את  מנה  משנתו,  את  פרס 
מצוקות התושבים והבטיח לתת מענה מושלם 

כשיעלה על כס הראשות.
תורג'מן החל את דרכו המוניציפאלית לפני 
רשימה עצמאית  בראש  אז התמודד  20 שנה, 
עם  תורג'מן  של  יחסיו  העיר.  למועצת  ונכנס 
ובעיקר  עליות  ידעו  ברקת  ניר  העיר  ראש 
אופוזיציוני  קו  נקט  השנים  וברוב  מורדות, 
תקיף במיוחד, ולא גמר להתקוטט עם ברקת. 
ישיבת מועצה  הייתה  הזכורות,  אחת הסצנות 
אליה הגיעו שוטרים בהזמנת ברקת, והוציאו 

את תורג'מן הזועם.
בבחירות  הרשימות  סגירת  לפני  רגע 
הירושלמית  הפוליטיקה  הופתעה  האחרונות, 
הוא  כי  הודיע  תורג'מן  צפוי:  בלתי  מחיבור 
חובר לראש העיר ניר ברקת, בתמורה למקום 

את  לקבל  הבטחה  ועם  ברשימה  השלישי 
את  ברקת  כיסה  בנוסף,  העיר.  ראש  סגנות 
עלויות הקמפיין של תורג'מן שהוערכו בכחצי 

מיליון שקלים.
מועמדים  לרשימת  מצטרף  תורג'מן 
סלמן  אבי  ברקוביץ,  עופר  בהם  חילונים, 
גיבש  לא  עדיין  החרדי  הציבור  חביליו.  ויוסי 
והוא מצפה להחלטת ראש העיר  את עמדתו, 

ברקת האם הוא רץ בשלישית. 
של  הודעתו  התקבלה  העירונית  במערכת 
תורג'מן בסקפטיות, גורם עירוני תהה באזננו 
"האם הפעם תורג'מן ילך עד הסוף ויוכיח את 
כוחו, או שמא הוא פתח בקמפיין לתפקיד סגן 
ראש העיר הבא, בניסיון לסגור 'דיל' נוסף עם 

ברקת או מי מהמועמדים שיובילו במערכה".
בתוך כך, גוברות הערכות בעיריית ירושלים 
כי ראש העיר ניר ברקת לא מתכוון להתמודד 
ל'קו  אומרים  בעירייה  בכירים  לתפקיד.  שוב 

עיתונות' כי "נדמה שברקת מיצה את ירושלים 
גם  ופניו למישור הארצי –  אחרי עשר שנים, 
אם נתניהו עדיין נשאר בליכוד. הוא מבין גם 
שאי אפשר להגיע מיד לכס ראשות הממשלה 
בממשלה  כישוריו  את  להוכיח  יצטרך  ובדרך 

ובזירה הארצית".
המגזר  בפני  ניצבות  יפרוש,  וברקת  במידה 
'דיל'  לסגור  האחת  אפשרויות,  שתי  החרדי 
השם  כזה  כשבמקרה  חילוני  מועמד  עם 
דרעי  ידי  על  הנתמך  ליאון,  משה  הוא  החם 
וגורמים ב'דגל התורה'. האופציה השנייה היא 
אופציה  העיר,  לראשות  חרדי  מועמד  להציב 
של  סיכוי  ישנו  אכן  כי  ייווכח  אם  שתתממש 
הקול  פיצול  בשל  התפקיד,  את  לכבוש  ממש 
שהוזכרו  השמות  שתי  כזה  במקרה  החילוני. 
עד כה כמועמדים רלוונטיים הם שמו של נציג 
אגודת ישראל יוסי דייטש ושמו של נציג דגל 

התורה יצחק פינדרוס.

הוא היה אופוזיציונר חריף ביותר של ברקת, הפתיע בריצה משותפת איתו, וכעת, מודיע מ"מ 
כי ברקת לא   במקביל: מתחזקות ההערכות  ריצה עצמאית  תורג'מן, על  ראש העיר מאיר 

יתמודד בשלישית

חשיפת 'קו 

עיתונות'

פרסום 

ראשון
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

תרומה  לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  דבר 
 - לי  "ויקחו  רש"י:  פרש  ב(.  )כה, 
שאת  רש"י  בדברי  מתבאר  לשמי". 
האדם  שיעשה  צריך  למשכן,  התרומה  מצות 
את  באר  הקדוש  והאר"י  הקב"ה,  של  "לשמו" 
נותן תרומה הוא  הדבר בצורה נפלאה: כשאדם 
בדרך  שכן  הקב"ה,  של  שמו  את  משלים  בעצם 
י' משמו  נותנים במטבע, והוא כנגד  כלל צדקה 
של ה' יתברך ]או שטר כסף שתופסו בידו באפן 
האדם  תופס  הכסף  את  קטנה[.  י'  לאות  הדומה 
של  משמו  ה'  אות  כנגד  וזה  אצבעותיו,  בחמש 
התרומה  את  ליתן  ידו  את  כשמושיט   הקב"ה.  
לעני, זה כנגד אות ו' משמו של הקב"ה. וכשגבאי 
]בחמש  בידו  הכסף  את  מקבל  העני  או  הצדקה 

אצבעותיו[, הרי זה כנגד אות ה' של הקב"ה.
נמצא שבנתינת הצדקה משלים האדם את שמו 
 - ה'  אות  התרומה.  זו   - י'  אות  יתברך:  ה'  של 
חמש אצבעותיו שמחזיק בהם התרומה. אות ו' - 
הזרוע שמושיט כדי ליתן התרומה. ואות ה' - ידו 
של מקבל התרומה. וזהו שנאמר: "ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה 
ַהְּצָדָקה ָׁשלוֹם"  )ישעיה לב, יז( - על ידי מעשה 
הצדקה משלים האדם את שמו של הקב"ה, שם 
ַהְּצָדָקה  "ַוֲעבַֹדת   - זוכה  ואז  ה',  ברוך  הוי"ה 
"לי  הכונה  וזו  )שם(.   עוָֹלם"  ַעד  ָוֶבַטח  ַהְׁשֵקט 
נתינת  ידי  יתברך, שעל  ה'  - לשמי", לשמו של 
התרומה משלים האדם את שם הוי"ה ברוך הוא. 
פי  על  "לשמי",  המלה  את  לבאר  יש  עוד 
המבואר בשולחן ערוך )סימן ס סעיף ד( שמצוות 
אדם  שאם  דהינו  לעיכובא,  והוא  כונה,  צריכות 
חובתו.  ידי  יצא  לא   - בה  כיון  ולא  מצוה  עשה 
אולם, כותבים הפוסקים )משנה ברורה שם סק"י 
מעשה,  בה  שיש  שבמצוה  אדם"(  ה"חיי  בשם 
יצא  יכון  גם אם לא  כגון הנחת תפלין, בדיעבד 
שעושה  ממעשיו  מוכח  סוף  סוף  כי  חובתו,  ידי 
לשם מצוה. מפני מה הוא כורך רצועות על ידו? 

ודאי לשם המצוה.
לאדם  חם  הסכות  חג  בימי  לדוגמא,  אם,  אך 
כדי  בסוכה  יושב  והוא  יוקדת,  והשמש  מאד, 
 - מצוה  לשם  כיון  לא  אם  השמש,  מפני  להצל 
לא יצא ידי חובתו אפילו בדיעבד, כי לא מוכח 
ממעשהו שעשאו לשם מצוה. אולם בצדקה הדין 
יצא  צדקה,  מצות  לשם  כיון  לא  אם  ואף  שונה, 
ידי חובה, ויקבל על כך שכר, ונבאר את הדברים.  
דוד המלך אומר בתהלים )קיב, ט(: "ִּפַּזר ָנַתן 
פרושו  "ִּפַּזר"  ָלַעד".  עֶֹמֶדת  ִצְדָקתוֹ  ָלֶאְביוִֹנים 
"נתן"  ואילו  התפזר,  ידיעתו,  בלא  ממנו  שנפל 
ונתן. ואם כן לכאורה קשה,  פרושו שלקח בידו 
הרי  לאביונים",  נתן  "פזר  הפסוק:  איך מתפרש 
במדרש  שהנה  אלא,  סותרים.   דברים  שני  אלו 
)ויקרא רבה לד, טז( מסופר על רבי טרפון שבא 
סכום  "קח  מיוחדת:  הצעה  ובפיו  עקיבא  לרבי 
וכך  כסף מכובד, ועשה עמו עסק מניב רווחים, 
נוכל לשקד על התורה, ויחד עם זה להתפרנס". 

עמו  ועשה  הכסף  את  נטל  אכן,  עקיבא,  רבי 
של  טיבו  מה  יודע  לא  טרפון  רבי  כאשר  עסק, 
היה  טרפון  רבי  עקיבא.  רבי  שעשה  העסק 
מניב  הוא  האם  העסק,  על  פעם  מידי  מתעניין 
רווחים, ורבי עקיבא היה משיב לו בחיוב. לאחר 
כמה שנים אמר רבי טרפון לרבי עקיבא, שהוא 

רוצה לראות את העסק שקנה, ושאל היכן הוא.
אמר לו רבי עקיבא: "בא ואראך". הלכו יחד 
תלמידי  בו  שישבו  מדרש  לבית  שהגיעו  עד 
מתפלפלים  אותם  וראה  בתורה,  ועסקו  חכמים 
עקיבא  רבי  לו  אמר  בהלכה.  ומתוכחים  בתורה 
לרבי טרפון: "מה אתה אומר על הפרדס הנפלא 
שקניתי לך?", אמר לו רבי טרפון: "הנני מקפיד 
עקיבא,  רבי  לקחו  ממוני".  את  שאיבדת  עליך 
נתן  "פזר  הנ"ל:  בתהלים  הפסוק  את  לו  והראה 

לאביונים צדקתו עמדת לעד". 

נישקו רבי טרפון על ראשו, ואמר לו: "אשריך 
עקיבא  רבי  היה  ]בתחילה  ורבי  חברי  תלמידי, 
ונעשו  נתעלה  כך  אחר  טרפון,  רבי  של  תלמידו 
חברים, ולאחר מכן נתעלה עוד יותר ונעשה רבו 
ידעתי,  שלא  דבר  אותי  למדת  ומיודעו[,  אלופו 

זכיתי במקח הגדול". 

מצא מעות מפזרות
במה  רבות,  לתמוה  יש  זה  מדרש  דברי  על 
נחלקו שני החכמים, ומה חידש רבי עקיבא לרבי 
טרפון בפסוק זה שבתהלים? הרי בודאי, ללא צל 
של ספק, ידע רבי טרפון את כל פסוקי התהילים 
בעל פה, יחד עם ידיעתו את כל התורה, ואם כך, 
יתכן  איך  ועוד,  זאת  עקיבא?  רבי  לו  חידש  מה 
שרבי עקיבא מראה לרבי טרפון בית מדרש מלא 
בתלמידי חכמים, ורבי טרפון משיב לו: "איבדת 
זו  שהשקעה  סבר  באמת  כלום  ממוני"?  את 
לצדקה  ההולך  כסף  הרי  ממון?  איבוד  נחשבת 
היתה,  מה  רכושו!  מכל  לאדם  שנשאר  זה  הוא 

אפוא, נקודת הויכוח ביניהם?
הגדול  המדרש  בית  את  לו  הראה  עקיבא  רבי 
לו  אמר  כך  ועל  טרפון,  רבי  של  בכספו  שהקים 
שמצוות  כיון  ממוני",  את  "איבדת  טרפון:  רבי 
צריכות כונה, וסבר שהיה עליו לכוין לשם מצות 
צדקה. "היית צריך לומר לי שאתה הולך להקים 
בכסף בית מדרש, ישיבה ותלמידים. ודאי הייתי 
ומרוויח  וגם מכוין לשם כך,  נותן לך את הכסף 
את המצוה. אך עכשיו שלא אמרת לי ולא כיונתי 

- איבדת את ממוני!", כך טען רבי טרפון. 
תהלים,  ספר  לפניו  פתח  עקיבא,  רבי  לקחו 
והראה לו את הפסוק: "פזר נתן לאביונים צדקתו 
כל  שאמנם  לחדש,  היתה  כונתו  לעד".  עמדת 
במצות  מהן,  בשונה  אך  כונה,  צריכות  המצוות 
הצדקה אפילו כשעושה אותה האדם שלא בכונה, 

זוכה הוא לקים את המצוה בשלמות.
ִצְדָקתוֹ  ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן  "ִּפַּזר  הפסוק:  כונת  וזה 
אומרים  רבותינו  פיזר?  זה  מה  ָלַעד",  עֶֹמֶדת 
תתקל"ז(  רמז  תצא  כי  שמעוני  )ילקוט  במדרש 
והתפרנס  עני  ומצאה  מטבע,  המאבד  שאדם 
כלומר,  זכה.  כאלו  הכתוב  עליו  מעלה  ממנה, 
המאבד מקיים מצות צדקה במטבע זו, גם בהעדר 
מוחלט של כונה. אם קורה שאדם הולך ברחוב, 
ומאבד כמה מטבעות, כיון שהיה לו חור בכיס, 
שבת  צרכי  בו  קנה  הכסף,  את  ומצא  עני  ובא 
וברכו הוא ומשפחתו על האכל - אותו אדם שנפל 
לו הכסף, כשיגיע לעולם הבא, יאמרו לו שהוא 
נתן צדקה והחיה משפחה שלמה בשבת קדש. כל 

השבת הזו נזקפת לזכותו! 
מתפלא אותו אדם, הרי ברור לו שאין שכחה 
את  שנתן  מי  אינו  הוא  אך  הכבוד,  כסא  מלפני 
"אתה  מעלה:  מלאכי  לו  אומרים  הזו!  הצדקה 
כמה  שאיבדת  וגילית  לביתך  שנכנסת  זוכר 
מטבעות שהיו לך? ובכן, הכסף הזה הגיע לעני 
שקנה בו את צרכי השבת, ואתה קיימת בזה מצות 
צדקה,  נתינת  לשם  כיונת  שלא  למרות  צדקה, 
המצוה.  לו  עולה  כיון  שלא  אפילו  בצדקה,  כי 
וכיון שהעני זכה לכבד את השבת בכסף זה, כל 

הזכויות של העני ובני ביתו נזקפות לזכותך!" 
לו  התפזרו  "פזר"  המלך,  דוד  שאומר  וזה 
זה,  את  ומצא  עני  ובא  מהכיס  לו  נפל  מעותיו, 
נחשב לו כאלו "נתן", וזוכה בכך ש"צדקתו עמדת 
לעד". את זה חידש רבי עקיבא לרבי טרפון. רבי 
כיון לשם  טרפון חשב שנאבד ממונו, שהרי לא 
מצות צדקה, ואמר לו רבי עקיבא שאין זה מעכב, 
ואם נעשה בכספו דבר מצוה - נזקף הכל לזכותו. 
ונשק לרבי  גדולה,  לכן שמח רבי טרפון שמחה 
עקיבא על ראשו, על שזכה אותו בזכות הנפלאה 
אחריך"  "משכני  החדש  מהספר  )נלקט  הזאת! 

ח"ב עמוד ק' ואילך, עיין שם המשך הדברים(. 

מסגרת זר זהב צדקה אינה צריכה כוונה 

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מסגרת,  לשולחן  לעשות  צווינו 
סביב".   למסגרתו  זהב  זר  "ועשית 
לשולחן  לעשות  שיש  הסיבה  מה 

מסגרת וזר?
שאמרו  כפי  העשירות,  את  מסמל  השולחן 
יצפין ששולחן עומד  חז"ל שהרוצה להעשיר 
יש  והשפע  העשירות  שבצד  כיון  בצפון. 
ניסיונות רוחניים, ציוותה התורה שאדם יעשה 
ומסגרות,  גבולות  דהיינו  סביב,  מסגרת  לו 
מבחינת "גבול שמת בל יעבורון". ולמסגרת זו 
לשים זר זהב סביב, כי אם יש מסגרת וגבולות, 
הרי שהעשירות נהפכת לכתר ותכשיט ולא ח"ו 

להיפך.
זהב  זר  "ועשית  יקר:  הכלי  פירש  וכך 
הרי  תאוותו-  בעד  הסוגר  כי  סביב.  למסגרתו 
גדרו,  הפורץ  לאפוקי  ומלך.  חורין  בן  הוא 
לעולם הוא עני בדעתו. ונקט לשון 'זר': זכה- 
נעשית לו זר וכתר. לא זכה- נעשה זר ונכרי, כי 

יעזוב לאחרים חילו".
אך עלינו לדעת כי את הזר והמסגרת צריך 
לעשות בתחילת הדרך – בצעירותינו, על מנת 
כי  מגבלות.  ללא  לבית  תגיע  לא  שהעשירות 
כאשר היא כבר חדרה לבית יהיה קשה לבנות 

לה מגבלות ומסגרת.
מן  ורחימו  בדחילו  חסידים  ביקשו  פעם 
חל  זו  )שבשבת  זיע"א  ישראל'  ה'בית  הרבי, 
ויאיר  דרך,  הרבי  לנו  "יורה  הסתלקותו(:  יום 

לנו נתיב בעבודת ה'".
סבור  צעיר  "בהיותי  להם:  ואמר  נענה 
הייתי כי בשנות זקנותי אגיע למעלות גדולות 
בצעירותי  אם  וחומר:  קל  מדין  ונשגבות 
כל  לא  נפשי,  וצחצחתי  ליום  מיום  התעליתי 
שנות  שיסתיימו  שאחר  כך  בזקנותי.  שכן 
לפסגות,  אגיע  אז  בוודאי  והמאבק  היגיעה 
ויהא  בצעירותי,  להשגותיי  מעבר  הרבה 
אולם  עולם.  וקדושי  צדיקי  כל  עם  חלקי 
זו  כי  לראות  נוכחתי  שנותיי,  ממרום  כיום, 
אשליה: אין מגיעים להתעלות בזקנה למעלה 
המעלות  והכוחות...  הנערות  בגיל  מהתעלות 
בזקנותי.  באתי  לבדם  עמם  בנערותי-  שקניתי 
והחכם יחקוק הדברים על ליבו היום, כשכוחו 

במותניו".
מסופר שראשי קהילת אחת העיירות כתבו 
לחפץ חיים זיע"א: "אנא יבוא רבינו להצילנו 
כי בצרה גדולה אנחנו". קול הזעקה שעלה מן 
המילים היה מיוסר, ולא בכדי. בעיירתם החלו 
גו  זוקפים  ראשם,  מרימים  משכילים  קבוצת 
ומשתלטים צעד אחר צעד על ענייני העיירה. 
הם דחקו אל קרן זווית את התמימים והיראים, 
של  הטהור  צביונה  את  במגמתיות  ושינו 

העיירה.
תחילה בושו בכוונותיהם, אלא שלאחר זמן 
קצר החלו אותם מחוצפים מכריזים בריש גלי 
על כוונותיהם ונקטו צעדים של ממש שהותירו 
את ציבור יראי ה' חסר אונים. הם פתחו בגלוי 
את בתי מסחרם בשבת רח"ל, והחלו רומסים 
דבר  והקדוש.  היקר  את  לב  ובשרירות  בגסות 
נפל בעיירה. שבת קודש שעטפה מאז ומעולם 
את הבתים כולם ברוח טהרה, הפכה למבוזה 

ומחוללת. 
בפני  התחנן  הלב  מנהמת  שנשלח  המכתב 
החפץ חיים שיבוא לחזקם כי רפתה ידם. הם 
תטלטל  קדישא  הסבא  של  דמותו  כי  האמינו 
את הציבור ותשפיע על כולם. אך לתדהמתם 
למכתב  גם  לתחנוניהם.  מענה  כל  הגיע  לא 
שהחלו  הפוקרים,  מעללי  את  המתאר  הבא 
בשר  ומכניסים  הכשרות  חומת  את  לפרוץ 
לא  העיירה  תחומי  אל  ל"ע  וטריפות  נבלות 

באה תגובה.

בינתיים לא שקטו פורקי העול על שמריהם, 
וצעדם הבא כוון כנגד צעירי הצאן. בנחישות 
ניהול  סמכויות  את  להעביר  פעלו  ובעזות 
תלמוד התורה לידיהם, כך קיוו להכניס השכלה 
וידע עולם מעבר לחומר הלימוד הישן הנלמד 
הרעלת  ברורה:  הייתה  הכוונה  דורות.  מזה 
נואשת  איגרת  נשלחה  שוב  הקטנים.  הגדיים 
לראדין: "אנא, רבי, אין הרשעים מניחים לנו, 

ואין איתנו יודע עד מה"...
החפץ  נענה  זו  בפעם  הגדולה,  לשמחתם 
חיים ונעתר לבקשתם. באיגרת התשובה נכתב 
יישא  ואף  בשבת  בעיירתם  יתארח  כי  להם 
זיק  כנפיים.  עשתה  הבשורה  קודשו.  מדברות 
המאירה  דמותו  אכן  כי  בעיניים,  ניצת  תקווה 
לתורה  ותעצומות  עוז  יעניקו  הקדושה  וריח 

ולהולכים בנתיבותיה.
הכנסת  בית  היה  הצהריים,  אחרי  שבת 
עמוס מפה לפה ושררה בו דממת יראת כבוד. 
בקהל,  נמצאים  והמחריבים  המהרסים  גם 
שאינו  מי  של  צביון  לעצמם  לשוות  מבקשים 

פורש מן הציבור.
דמות  עמדה  הכנסת  בית  בימת  על 
נושאת  והחלה  הדור  גדול  של  קומה  קטנת 
בבית  אחד  יום  ישוב  "בהיותי  מדברותיה: 
הוא  מהיר  בצעד  נער.  בסערה  נכנס  הכנסת, 
גמרא,  ממנו  ושלף  הספרים  ארון  אל  ניגש 
מסכת שבת. תוך כדי תנועתו המהירה הבחנתי 
בחמת  והחל  אותה  הניף  הוא  סכין.  בידו  כי 
הבטתי  הגמרא.  דפי  את  לגזרים  לקרוע  זעם 
בנער. על פי מראה פניו והמבט בעיניו הבנתי 
כרגע  דעתו  אין  יועילו.  לא  תוכחה  מילות  כי 
כדעת בני אדם מיושבים, וספק גדול אם ייפלו 
הדברים על אוזניים קשובות. בשל כך נותרתי 

על מושבי והמשכתי עוסק בתלמודי.
סיפוקו.  על  בא  לא  עדיין  שהנער  אלא 
ניגש  הוא  שבעיניו.  באש  הבחנתי  בזעזוע 
העוסקת  חולין  מסכת  הוציא  הארון,  אל  שוב 
בכשרות המזון, והחל משחית אף אותה בסכין 
שוב  פיסות.  לפיסות  אותם  משסע  שבידו, 
או  ולמחות,  אליו  לגשת  אם  בדעתי  חככתי 
שמא 'שב ואל תעשה' הורתה תורה על המקרה 

דנן, ונותרתי דומם על מקומי.
אולם כאשר הבחנתי בידו המונפת, ובריצתו 
שהייתה  פעוט  עגלת  לכיוון  הטירוף  אחוזת 
עוד  כל  ממקומי.  באחת  קפצתי  שם,  מונחת 
אף  הסכין  את  ממנו  נטלתי  תפסתיו,  בי  רוחי 
אני  עלול  זה  מעשה  בעד  כי  היטב  שידעתי 
לשלם בחיי. ידעתי כי כאשר נוגע הדבר לחייו 
כזה  במקרה  הדברים.  פני  שונים  פעוט,  של 
יעילות  בדבר  וספקות  לשיקולים  מקום  אין 

הצעדים, כאן מוכרחים לפעול!"
קול  רק  הכנסת.  בבית  השתררה  דממה 
שאגה אדירה מפלחת לבבות הדהדה: "כאשר 
הנקרעת  שבת'  'מסכת  בשל  לבוא  נתבקשתי 
עדיף'.  תעשה  ואל  'שב  כי  סברתי  גלי,  בריש 
ומי  המהרסים,  המה  דעת  וחסרי  שוטים  הרי 
יודע אם לא תזיק המחאה יותר מאשר תועיל. 
כך סברתי גם כאשר הובא לידיעתי דבר קריעת 
'מסכת חולין' והכנסת מאכלי טומאה לעיירה. 
אולם כאשר נודעתי כי הניפו ידם על תינוקות 
אל  מיד  יצאתי  נפשנו,  בציפור  רבן-  בית  של 
בדבר  לשיקולים  מקום  אין  כבר  בזאת  הדרך. 
אפילו  לפעול,  מוכרחים  כאן  ונזק,  יעילות 
בנפשנו  כי  סכנה.  למקום  עצמנו  להכניס 

הדבר! "
מנערות  כבר  יש  למסגרת-  זהב  זר  ועשית 
יעבורון  בל  וגבולות  מסגרות  לשים  ומקטנות 
כי בנפשנו הדבר. ואזי כל החיים עטופים בזר 

זהב לתפארת יוצרינו.
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קח תנופה!

מרכז 'הכוון' והתעשייה האווירית בשיתוף פעולה בלעדי ומיוחד 
להכשרת מבנאי מטוסים וקליטתם כעובדים בתעשייה האווירית.

הצטרף לתעשיה האווירית!
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במרכז הכוון תעסוקתי רח׳ הירדן 31 ב״ב

בהשתתפות נציגי התעשיה האווירית

התפקיד כולל עבודה פיזית

יום הסברה יתקיים אי״ה:

להשארת פרטים: 03-7707403

הרשמה 
מראש
חובה!
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לאישה
משדרגים את המטבח

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

"ג'ונגל בול"

טיפים
עייף, בלוי או משעמם? בואו לשדרג את מראה המטבח במגוון רעיונות  המטבח 
חייבים להחליף את המטבח, אפשר  כדי לרענן את מראה המטבח לא    נהדרים 
לעשות שינויים קטנים במראה הכללי שיעניקו לו לוק חדש ומרענן ויחסכו כסף רב

לתוך  כף  עם  הפיטאייה  את  לרוקן   .1
המים  את  להוסיף  הבלנדר.  של  הכד 

והסוכר. לטחון לכ-דקה.
2. לשים בקערה ולהכניס למקפיא. לאחר 
כל  לערבב  מכן  ולאחר  לערבב  שעה 

חצי שעה (3 פעמים).
3. לאחר שהמקפא מוכן, להעביר לקערת 

הגשה ולקשט עם יתר הרכיבים.

אופן ההכנה:חומרים:

טעימה

איך להפוך את החלל 
למשפחתי וחם 

באמצעות צבעים?

 3 פירות פיטאייה טריים (פרי 
הדרקון)

 2 כפות סוכר קנים
 150 מ"ל מים
 כף זרעי צ'יה
 כף גוג'י ברי

 כף שבבי קוקוס (אפשר קלוי)
 2 כפות גרנולה כוסמת
 פירות טריים חותוכים

אלעד אמסלם, שף ראשי ברשת קפה גרג מציע מתכון למנת סופר פוד "ג'ונגל בול"-  מנה 
וכוללת   קערת הסופר פוד המבוססת על מקפא פיטאייה טבעי  בריאה, מזינה ומרעננת 

פירות טריים, גרנולה כוסמת, זרעי צ'יה ועוד 

     
   
   
BG PAINT



 לבחירת הצבע      .1
"לסגור"  יכול  צבע  עליונה.  חשיבות  בחלל 
ו"לפתוח" את האווירה. בחירה טובה היא כזו 
שתגרום לכם להרגיש טוב. לכן, חשוב קודם 
כל להבין – איזו אווירה רוצים ליצור בחלל, 
הצבע.  את  לבחור  שרוצים,  למה  ובהתאם 
חשוב להתאים את הגוונים למטרה של החדר, 
לחדר משפחה לדוגמא, מומלץ לבחור בגוונים 
חמים (צהובים, כתומים ואדומים) כדי ליצור 
חדר עוטף, נעים וחמים. מנגד, אפשר לצבוע 
את הקירות בגוונים בהירים, בעלי נטייה חמה, 
יותר  חזק  בגוון  שצבוע  אחד   קיר  ולהוסיף 
שני  לשלב  כשרוצים  הבהירות.  את  שישבור 
גוונים או יותר, מומלץ לבחור צבעים מאותה 
"משפחה" וחשוב לעשות זאת במתינות, כדי 

לא ליצור עומס ויזואלי.

צבע  לרוב,         .2
ליצור  וכדי  הקירות  מצבע  שונה  התקרה 
כדאי  ההפרדה,  את  להדגיש  ולא  המשכיות 
להתייחס גם למפגש שבין הקירות לתקרה. אם 
צבע  עם  לרדת  ניתן  גבוהה,  בביתכם  התקרה 
ולסיים  ס"מ   30-40 לגובה  עד  לקיר  התקרה 
את צבע התקרה. כשמדובר בגוונים בהירים, 
אפשרות נוספת היא לצבוע את התקרה בגוון 
זהה לגוון הקירות. כמו כן, ניתן גם להשתמש 
בקרניז שיוצר הפרדה דקורטיבית בין התקרה 

לקירות החדר.
צבעים  מגוון  כיום  יש       .3
לחדש  כשרוצים  ולכן  לרהיטים  המתאימים 
הריהוט  את  לצבוע  ניתן  החלל,  את  ולשדרג 
נהדרת  דרך  זו  החדרים.  דלתות  את  ואפילו 
שברצונכם  המשפחתי  המראה  את  להשלים 

ליצור בבית.
הקירות  צבעי  למעט       .4
והתקרה, יש חשיבות גם לווילונות, לשטיחים, 
לריהוט ולתאורה. כדי שהחלל יהיה עוד יותר 
משפחתי, קחו חלק ביחד עם כל בני המשפחה 
בשיפוץ- צבעו ביחד, בחרו את הצבעים ביחד 
והפכו את זה לחוויה משותפת. אפשר אפילו 
לה,  שותפים  שכולם  משותפת  תמונה  לצייר 
להכין מסגרת עץ לתמונות ולצבוע אותה ועוד 
מגוון אפשרויות שיצרו חדר מיוחד שהוא רק 

שלכם.

גדולה  הוצאה  ללא ספק  היא  כולו  החלפת המטבח 
שאינה מסתכמת בקניית מטבח חדש בלבד, ומחייבת 
עבודות חשמל, אינסטלציה ועוד. ג'יין מטלון-דריי, 
מנהלת השיווק ב"מדגל" מבית פלסאון, אספה שלל 

רעיונות וטיפים ממומחים בתחומים שונים 


החלפת הברזים במטבח
אינו  הוא  במטבח.  והמרכזיים  הבולטים  האביזרים  אחד  הוא  ברז 
איכותי  שיהיה  ברז  לבחור  חשוב  מים.  להזרמת  פרקטי  אביזר  רק 
ופונקציונלי לשימוש יום-יומי, וגם יפה, שיתאים לעיצוב של המטבח. 
עולם הברזים של היום מכיל מגוון רחב של דגמים ועיצובים שיכולים 
בקלות להעניק למטבח מראה חדש ומעוצב. להלן כמה דוגמאות של 
מתקדמת  טכנולוגיה  המכיל  יוקרתי   IFLOW ברז  מיוחדים:  דגמים 
וההיגיינה  הניקיון  וכך אפשר לשמור על  של הפעלה ללא מגע כלל, 
הפעלה  משולבות  בברז  במטבח.  בעבודה  מרבית  מנוחות  וליהנות 
מכנית והפעלה אלקטרונית והוא מוצע בעיצוב אלגנטי ויוקרתי ביותר. 
דגם ברז נוסף, מרהיב ופרקטי במיוחד, הוא דגם "גליל" המוצע בקו 
המאפשר  הפייה  לצד  ייעודי  לחצן  כולל  והוא  ואלגנטי,  ישר  עיצוב 
במינימום  ובנוחות,  בקלות  קלה,  בלחיצה  הברז  את  ולסגור  לפתוח 
נגיעה בברז. הברז כולל גם ידית להפעלה רגילה – לפי הנוחות והצורך. 
להשיג  שניתן  חדשים  ברזים  של  דוגמאות  של  קטן  מקבץ  רק  זהו 
במדגל. המבחר גדול והבחירה לא פשוטה, אבל אין ספק שברז חדש 

יכול לתרום למראה חדש ומעוצב למטבח.

חידוש החזיתות והידיות של הארונות
של  החזיתות  את  לחדש  הוא  המטבח  מראה  לשדרוג  נוסף  רעיון 
בהדבקת  או  הארונות  של  בצביעה  זאת  לעשות  אפשר  הארונות. 
עיצובים של טפטים מקסימים שיעניקו  מגוון  טפטים. אפשר למצוא 
עושה  הבדל  איזה  תאמינו  לא  כן,  כמו  לגמרי.  חדש  מראה  למטבח 
החלפה של הידיות בלבד. ידיות חדשות יכולות להפוך מטבח מיושן 
למודרני, או מטבח קר לחמים וכפרי. קיים בשוק מבחר גדול של ידיות 
במגוון עיצובים וממגוון חומרים: פלסטיק, ניקל, ברזל מעובד, ידיות 

משובצות באבנים דמויות קריסטל ועוד. 

מדבקות לקרמיקה 
בעזרת  היא  נמוכה  בעלות  המטבח  מראה  את  לחדש  נוספת  דרך 
אפשר  אמיתיים.  קרמיקה  אריחי  כמו  ממש  הנראות   PVC מדבקות 
כל  על  ולהדביקן  במטבח,  הקרמיקה  אריחי  את  באמצעותן  לקשט 
משטח חלק. אפשר למצוא בחנויות מדבקות במגוון רחב של עיצובים 
– בעיצוב אקלקטי של תל אביב בשנות ה-20, בסגנון עיצוב מודרני 

במראה פסיפס בגוונים קלאסיים של אפור, לבן ושחור ועוד.

אביזרים שיכניסו צבע ושמחה למטבח 
אם המטבח שלכם הוא בעיצוב סתמי ומשעמם, אפשר פשוט לשדרג 
ידי הכנסת צבע – אפשר לצבוע את אחד הקירות במטבח,  אותו על 
מתקן  כגון  למטבח,  חיות  שיכניסו  צבעוניים  וכלים  אביזרים  ולשלב 
מים צבעוני, טוסטר צבעוני, לצבוע את חזית המקרר, להוסיף עציצי 
 – הטקסטיל  את  להחליף  גם  אפשר  ירוקה,  אווירה  שיכניסו  תבלין 
ריפודים  עליזות,  מטבח  מגבות  המטבח,   לחלון  קטן  וילון  להוסיף 

חדשים לכיסאות המטבח ועוד.

בני ברק 12281/1/18 בשבט תשע"ח "ט



עמדות מידע דיגיטאליות

כל המידע, על כל הזכויות, אתר מקיף, ברור, פשוט ופרקטי.
כל זכות הוא הכתובת הראשית לזכויות בישראל. המידע באתר עושה 
סדר באינפומציה, בבירוקרטיה ובטפסים ונכתב ע“י הארגונים המובילים
בכל תחום ותחום. כך שבכל רגע, בכל מצב, תוכלו להבין מה מגיע לכם,

ולהדפיס את המידע והטפסים.

 במיוחד בשבילכם...
עמדות מידע דיגיטאליות "כל זכות"

שאינם נגישים לאינטרנט

רוצים
להגיש בקשה
לקצבה ואין לך

את הטופס?

רוצים לבדוק מידע
מה תהליך הגשת בקשה

לסיוע בשכר דירה
ואין לך היכן? 

ומה עוד
הזכויות שלכם?

שעות פעילות העמדות:
ימים שני ורביעי בין השעות 12:00-10:00

במרכז מיצוי זכויות רחוב רבי עקיבא 89, בני ברק. 
יום שלישי בין השעות 13:00 – 15:00

במרכז עוצמה רחוב רבי יהושע 28, בני ברק. 

בס“ד

האגף
לשירותים
חברתיים

 רישום למשפחתונים

אנו שמחים להודיע כי הרישום למשפחתונים לילדי אימהות עובדות
יערך אי"ה בתאריכים אלו: 

מיום ראשון, י“ט בשבט ה‘תשע“ח (4/2/18) עד יום חמישי, ז‘ באדר ה‘תשע“ח (22/2/18). 

מקום הרישום: מחלקת משפחתונים, רחוב הירדן 31, קומה א'.
קבלת קהל: בימים א', ב', ד', ה', בין השעות 8.30 –14.00, רצוף.

                     בימי ג', בין השעות 15.00 – 18.00, רצוף.
דמי רישום:  130 ₪ דמי ביטוח: 50 ₪. שני ילדים: 360 ₪.  

לתשומת לב הרושמים: בקופה של מחלקת המשפחתונים תשלום דמי רישום 
ייעשה בכרטיס אשראי, או בהמחאה מזומן לאותו יום בלבד. (ולא במזומן). 

במחלקת המשפחתונים  אין שירותי צילום ופקס'.
יש להביא את כל המסמכים הנדרשים לרישום, מצולמים במלואם. 

תהליך הרישום:
רישום במחלקת משפחתונים של העירייה:

יש  (שיבוצים),  קבלה  בוועדת  והשתתפות  הרישום  תהליך  לצורך 
להצטייד במסמכים אלו:

ילדי  כל  רשומים  בו  הספח  כולל  האם,  זהות  תעודת  צילום   .1
המשפחה.

במידה והילד אינו רשום בת. ז. יש להצטייד באישור לידה. 
עמו  המיטיב  אחד  שכר  תלוש  צילום   - שכירים  אב  או  ו/  אם   .2
”אישור  לצרף  חובה  וכן   ,18 ינואר   ,17 דצמ‘   ,17 נוב‘  מחודשים 

מעסיק שכירים“ בפורמט האגף למעונות יום חופף לתלוש. 
3. אבות אברכים: יש להגיש אישור כולל משנת 2018, בו יציינו גובה 
לימודים  ”אישור  לצרף  יש  כמו”כ  לימודים,  שעות  מס'  המלגה, 
יום לשנת תשע”ט  בישבה גבוהה/ כולל“ בפורמט האגף למעונות 

חתום ע“ש הכולל.
4. הורה עצמאי: יש להגיש אישור על פתיחת עסק/ מע"מ 

שומה מודפסת של שנת 2016 / 2017. 
הלימודים  שנת  של  לימודים  אישור  (סטודנט):  לומד  הורה   .5
לימודים  תכנית  הלימודים.  מוסד  וחותמת  חתימה   + הנוכחית 

מעודכנת לשנת הלימודים תשע"ט / אישור הרשמה.
6. חופשת לידה: תלוש מלא לאחד מ-3 חודשי העבודה האחרונים 

לפני הלידה. 
אישור מעסיק ”חזרה מחל“ד“ בפורמט האגף למעונות יום, לשנת 

תשע“ט.

מס' הטלפון של המוקד 2969 *,  או .12222-969.        
מידע נוסף בכל הנושאים הנ"ל, ניתן למצוא
באתר של האגף למעונות יום ומשפחתונים 
www.economy.gov.il/meonot-yom

 לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ט

 
  

בס“ד

"המרכז להורים וילדים בגיל הרך" שע"י התכנית 360 לילדים ונוער 
בעיריית בני-ברק, יזם השנה פרוייקט " בניחותא", המיועד לקהל 

האימהות הרחב, במטרה לתת כלים בנושאי הגיל הרך.

אנו שמחים להודיע על סדרה של סדנאות במפגשים קבוצתיים שתתמקדנה 
בפיתוח היכולת ההורית לצמצום פערים שפתיים והעשרת יכולת הביטוי .

בזמן  בבית,   לקידום השפה  להורים  כלים"   "ארגז  הקניית  מטרת הסדנה: 
ספונטני, יומיומי, ובלמידה יזומה.

קהל יעד: הסדנא מיועדת לאימהות לילדים בעלי התפתחות תקינה, או בעלי 
ההבעה  יכולות  את  לשדרג  שפה,   רכישת  לעודד  המעוניינות  שפתי  איחור 
ולהפוך את תהליכי ההתפתחות והלמידה לנעימים, נגישים, זמינים ומזמינים.

סדנה מרוכזת: 4 מפגשים של שעה וחצי.
במכוני  התפתחותית,   תקשורת  קלינאית   – סלוצקין  מיכל  גב'   בהנחיית: 

התפתחות הילד של קופות החולים 'מכבי'  ו'כללית.'
בני   ,31 הירדן  בגיל הרך, רחוב  וילדים  הסדנאות תתקיימנה במרכז להורים 

ברק, בימי שלישי בערב (20:30-22:00).
עלות – 150 ₪ לכל מפגשי הסדנא (התשלום מראש).

                                מספר המקומות מוגבל!
טלפון להרשמה ולפרטים נוספים:

 margalitf@bbm.org.il :טל: 03-7707391 | מייל

בברכה,
יפעת גלבוע וצוות המרכז

סדנאות והנחיה לאימהות
לעידוד שפה אצל ילדים ופעוטות

האגף
לשירותים 
חברתיים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - הבשמים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.חגורה,אזור."כבגד יעטה ול__ תמיד יחגרה")תה' קט יט(
4.כלי לשאיבת נוזלים )שמן,יין( ולהעברתם לתוך מיכל.  

"אם היה זולף ב___" )טהרות י ז(
7.כנוי לנכסים ,שהמקבל אותם מידי אחר לשימוש ולהנאה 

מפרותיהם הריהו אחראי להחזקתם ומתחייב להחזירם 
לבעליהם בשלמותם ולפי ערכם המלא ביום שקיבל אותם. 

"אין מקבלין ____    ____  מישראל מפני שהוא רבית" 
)בבא מציעא ה ו(

9.תבואה,יבול האדמה. "ויאכלו מ__ הארץ")יהושע ה יא(
10.קיצור המילים : קהל קדוש.
11.קיצור המילים : נר הבדלה.

12.קיצור המילים : הלכות תשובה.
14.קיצור המילים:פלוגתא גדולה. )בהיפוך אותיות(

16.החסר,נכה.  "____ מעשר בהמה" )ראש השנה ז:(
17.פתיל,חוט,סרט.  "היה ___ קשור ברגליו")בבא קמא 

ב א(
20.תמיד,בכל זמן."בכל __")קהלת ט ח()בהיפוך אותיות(

21.גדר,משוכה. "שאפילו כ___ של שושנים לא יפרצו בהן 
פרצות")סנהדרין לז.()בהיפוך אותיות(

1.דבר מועט,דבר קטן,כמות קטנה."והיה ראשיתך ___")איוב ח ז(
2.אחד משני שרי מדין,שנפלו בידי בני ישראל במלחמת גדעון

בשעת בריחתם ונהרגו על ידי בני אפרים. )שופטים ז כה(
3.שני אנשים בשם זה,שהשתתפו בבנין חומות ירושלים  בימי נחמיה. 

)נחמיה פרק ג פסוקים יג,ל(
4.את,מכשיר לחפור בו באדמה."חוץ מ__ פסל וקרדום" )ברכות נז:(

5.דעה מקובלת,דבר ברור ומוסכם."____ אין אדם תובע אלא אם כן יש לו 
עליו" )שבועות מ:(

6.סימן הנשאר בעור אחרי פצע שהגליד. "נשכה כלב ונעשה   מקומו ____ 
הרי זה מום" )כתובות עה.(

8.עד שמסוגל להעיד בבית הדין."אם לא יגיד  והאי לאו ____ ____ הוא" 
)יומא עד.(

13.כנוי לגוש אדמה נוקשה. "אילן שנעקר וה___ עמו")ערלה א ג(
15.חלק,מחצית."אע"פ שאינו שוה אלא __ אינו משמט")בבא מציעא מח:(
16.כנוי לנימוסים ולמנהגי צניעות שבנות ישראל צריכות  לנהוג לפי דעת 

חכמי התלמוד.  "____ יהודית" )כתובות ז ו(
18.קיצור המילים : יעלה ויבוא.

19.טנא,כלי קלוע מקנים עשוי לשאת בו חפצים שונים :"____ המצות" 
)ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(

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

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום, קנה, לבונה, לוט, קציעה, מור,שחלת

תאמנדתאאנשתנאקשתא

נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ

תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

1.גבעת המורה כלולה ב...
2. גבעת ברנר נמצאת בסיבת...

3. "הניקבה" הובילה ממעין הגיחון אל...                                                                                                              
4. אגודה שיסדה את גדרה

5. מיהם הבאים לראות בליל שבת את מראה הבית?
6. מה מובנה של המלה "חג"?
7. מתי "יצאו רוב גשמי שנה"?
8. מתי "עולה שרף באילנות"?

9. פעם נהגו הילדים ביום זה לצאת ליערות בקשתות
10. בו אוכלים מאכלי חלב

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. עפולה 2. רחובות 3. ירושלים 4. ביל"ו 5. שני מלאכי השרת 6. מלשון חוג, מעגל 
7. בט"ו בשבט 8. בט"ו בשבט 9. בל"ג בעומר 10. חג השבועות



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



סניף
קוטלר פתוח

במוצש"ק
משעה אחרי 
צאת השבת 

עד 23:00

 .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

כ"ז בשבט-א' באדר12-16.2.18

עד שישימבצעים בימי שני 

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

קמח מלא אגדתא/
סוגים שונים400 גר'קמח לבן מנופה

450 גר'
אחוה

1 ק"ג
100%/70%

אוזני המן מארזי צ'יטוס/במבה פרורי לחם 'מעולה'
שוש/תפוצ'יפס קידס

יין מוריה/מוריה לייט
כולל פקדון

750 גר' עלית

קנה
  4

ממוצרי 

קנה

מסלטי
200 גרם

קבל 
חלה לשבת

ביסלי נאשוס

ימי חמישי-שישיקבל
15-16.2.18 ל'-א' באדר קנה

 2
ממוצרי

קבל
רוטב

 עגבניות
לפסטה
’מעולה’

ב- 

ד!
לב

 ב
יה

קנ
 ה

מד
מע

*ב
אי 

מל
 ה

מר
 ג

עד
*

לא כולל פיצה אישית

או עשיריית
פיתות 
אסלי

ד!
לב

 ב
יה

קנ
 ה

מד
מע

*ב
אי 

מל
 ה

מר
 ג

עד
*

ד!
לב

 ב
יה

קנ
 ה

מד
מע

*ב
אי 

מל
 ה

מר
 ג

עד
*

790

2990

2 ב-
790

2 ב-
10

3 ב-
20

3 ב-
30

15-16
ל' בשבט-א' באדר

דון.
מוע

י ה
צע

מב
על 

ם 
חלי

א 
ה ל

קני
י ה

תוו
 * 

עת
כל 

ע ב
בצ

המ
ת 

 א
סיק

הפ
ת ל

שאי
ד ר

חס
ב ה

תי
ת נ

רש
 * 

לאי
המ

מר 
ד ג

* ע
ת 

נאי
טו

סי
רה 

מכי
אין 

 * 
ות

חיד
3 י

 ל-
בל

מוג
 * 

בד 
בל

שה 
מח

לה
ת 

ונו
תמ

* ה
ח. 

.ל.
ט

עוגות/רוגלעך
ברמן

890

עוגיות ברמן/גלילית
180-200 גר'

3 ב-
10

כולל פקדון
750 מ"ל

יין כריזמה/ישראלי

6 ב-
100

חמישיית טישו
חוגלה

10

לפתן אננס חתוך 'מעולה'/
לפתן אפרסק טעמן

850 גר'

2 ב-
1090

משלוח מנות
מתחיל עם
מעולה
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