


03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

*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.

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**

חדר נוער
ההגרלה השבועית מס׳ 6

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ט׳ בניסן תשע״ח )25.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )ה׳ בניסן תשע״ח( בשעה 09:00

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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לבריאות!

הביתהזכייה של

גם  משתתף במבצע

חדש!
פתיתי עמק 15%

ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!





ולקחתיולקחתיולקחתיולקחתי

כשאיקאה מציעה כל כך הרבה אפשרויות 
לשולחן סדר מושלם

תרצו לקחת הכל...

משחקיה והפעלות לילדיםמסעדה חלבית / בשרית כשרה למהדרין

כוס ליין לבן
DYRGRIP

זכוכית

₪ 19

כוס שמפניה
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

כוס
FRASERA

זכוכית

₪ 9

כוס ליין אדום
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

1, מרכז עסקים שורק, איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה  24, באר שבע.  הירדן  איקאה באר שבע: 
כביש פלמחים איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת. נתניה )דרום(. איקאה קריית אתא: תפוצות ישראל 1,
דרך חיפה 52, קריית אתא. שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו' 9:00-14:00, מוצ"ש:
האא )35832*( | בירור מלאי באתר איקאה י משעה אחרי צאת השבת ועד 23:00. שירות לקוחות 







בשמים לחג קונים בסופר-פארם טמרה
מרכז מסחרי חדש, רח’ ראשי טמרה, טל': 077-8882120, פקס: 077-8882121 

שעות פתיחה יום א’-שבת 9:00-23:00

super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

המחירים תקפים בין התאריכים  14-21.3.18 בלבד או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסופר-פארם טמרה. החנות שומרת לעצמה את הזכות 
להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. במבצעים על מגוון מוצרים - מחיר המוצר לפני ולאחר הנחה מוצג על המוצר/ בסמוך לו בחנות. ט.ל.ח.

מינ׳ 3 יחידות במלאי מסוג.

99
מגוון בשמים ב-

₪ליח׳

149
מגוון בשמים ב-

₪ליח׳

169
מגוון בשמים ב-

₪ליח׳

199
מגוון בשמים ב-

₪ליח׳
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בישום לחג קונים בסופר פארם “מור“
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שעות פתיחה: א'-ה': 23:00-8:00, יום ו': 14:30-8:00, 
מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 ז’בוטינסקי 7, טל: 077-8882550

ז’בוטינסקי 7 בני ברק



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

אצלם תשמעו 
 תירוצים...

אצלנו מרוצים
שנה אחר שנה

מאוחדת בבני ברק מובילהאתם קבעתם. אתם מרוצים!
בסקר שביעות רצון

ביחס לשאר קופות החולים
ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, יוני 2017

 מרכז מתקדם 
לבריאות האישה

שעות פעילות רצופות 
8:00-20:00

פריסת מרפאות 
בנגישות גבוהה

מנהלי קשרי קהילה 
זמינים עבורכם

מנהלי מרפאות 
מהקהילה

 שירות 
ויחס אישי

מגוון שירותים
רפואיים מקצועיים

 זמינות תורים
למגוון רופאים

שת״פ ייחודי
עם מעייני הישועה

לקוחות מאוחדת בבני ברק הכי מרוצים ויש להם את כל הסיבות!



 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242

zoreftami@gmail.com 

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

?!נשתנהמה
 הפסח הזה מקבלים מתנות

מקפיא
7 מגירות
No Frost

 שקלים 1890 רק ב-

תנור בנוי
ניקוי עצמי-פירוליטי

 שקלים 1890 רק ב-

1,500 שקלים ומקבלים מתנה לבחירתכם קונים מוצר חשמלי מעל 

מגהץ קיטור
  פיליפס

   גהוץ רציף

שואב אבק 
ג2200 וואט

ג 5 שנים אחריות

טוסטר אובן
ג30 ליטר

 ח+בלנדר מוט

מוצר השבוע מוצר השבוע

סט סאוטר
קומקום | מערבל יד 

וופל בלגי לחיצה

מכשיר בלינצ'ס
מערבל ידני | בלנדר יד

מכשיר בלינצס

מיקרוגל דיגיטלי
ר   25 ליטר
 W900       

רשימת המתנות המלאה בסניפי הרשת



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

הם מספרים 
לכם סיפורים...

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי 2017

  מאוחדת  מכבי  כללית  לאומית 

711

275

-228
-758

מאוחדת
כלליתמכבי

לאומית בבני ברק!למאוחדתמצטרפים הכי הרבה

אנחנו מובילים
שנה אחר שנה

 המוסד לביטוח לאומי קבע:
ההשקעה של מאוחדת בלקוחותיה מורגשת בשטח שנה אחרי שנה!





המרכז הרפואי בקרית ויז׳ניץ
מקדם בברכה את המומחים החדשים במרפאה

ד"ר ליאת זקר – רופאת נשים 

ד"ר אמיר אגאבריה – נפרולוג ד"ר שירלי רזיאל – רופאת משפחה 

ד"ר אייל פורשמיט – כירורג 

ברוכים 
הבריאים

לכבוד
ההתחלה
החדשה,
לחיים!

לשלום!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

בנוסף לשירותכם

מרכז רפואי ויז'ניץ - רח' דמשק אליעזר 12, בני ברק

הזמנת תורים: 3555*

נשים  עינייםמשפחה שירותי לקיחת דםתזונאיתילדים עוראורתופד

שירותי סיעודרופא תורן בשבתמזכירותראומטולוגכירופדיסט
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מצאת זול יותר? תפאדל,  קבל 5% הנחה נוספים

יכולים להתחרות בכל מחיר.  רק באתגר פלוס, רשת החנויות הגדולה ביותר לאופניים, 

מגוון המותגים הגדול ביותר, מעבדות שירות מקצועית ואיכותיות, שירות ואחריות מלאים 

לאורך כל הדרך. תפאדל, זה המקום שלך.

מתחייבים למחיר הנמוך ביותר!

< מעבדות שירות
< אופני ילדים
< אופני הרים

< אופניים חשמליים
< ציוד שטח

רוצה אופניים במחיר טוב?
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2018 2018כאסח מחירים פסח  כאסח מחירים פסח 

אופני הרים/הילוכים
עם בולם קדמי

₪ 490 
החל מ- 390 ₪

במקום 490 ₪

אופני הרים/הילוכים
21 הילוכים שימנו 

אוטומטיים 
שילדת אלומניום

קלה במיוחד,
 2 מעצורי דיסק

CST צמיגים  

במבצע 750 ₪
במקום 950 ₪

אופני הרים/הילוכים
אלומניום מקצועי

24 הילוכים שימנו
SHIMANO TORNOEY  

2 מעצורי דיסק הידראולי 
)שמן(, שילדת אלומניום

קלה במיוחד,
בולם 100 מ"מ,

CST עם נעילה, צמיגי

₪ 490 
במבצע 950 ₪

במקום 1400 ₪

אופניים חשמלי
לינקס )מבית מגנום(

סוללה 48 וולט 
 13 אמפר

2 מעצורי 
דיסק איכותיים, 
צג דיגיטלי עם 

בקרה על הגבלות.

₪ 490 
במבצע 2,999 ₪

במקום 4500 ₪

 BMX אופני ילדים
 איכותי, כל המידות

₪ 490 
החל מ- 250 ₪





מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, יש קופות חולים ויש מכבי

בפעם

9.   רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה
10. רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה
11. רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה
 12. רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה
 13. רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה 
14. רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה 
15. רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה 
16. רק חברי מכבי באמת לא זקוקים לטופס 17 במעייני הישועה

17ה -
רק חברי מכבי באמת 
לא זקוקים לטופס 17 

במעייני הישועה



סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן

לא צריך כתבה בשביל לדעת את זה. כל תושב בני ברקי 
בשנתיים  מובילה  שמאוחדת  המהפך  את  היטב  מרגיש 
התחומים.  בכל  שמתבטאת  מהפכה  בעיר.  האחרונות 
הבני ברקים יודעים לזהות איכות, מה שהפך את 'מאוחדת' 
לקופה עם כמות המצטרפים הגדולה ביותר בשנת 2017 

מבין כלל הקופות בעיר. 

בין פורים לפסח, בעיצומם של ימי העומס, תפסנו לשיחה 
קצרה את סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ומי שמנהל 
את 'פרויקט בני ברק' ומוביל את המהפך, הרב משה כהן, 
שמספר לנו על כל מה שהתחולל בעיר בכמעט שנתיים 
והתכניות  הפרויקטים  מה  מגלה  ובעיקר  האחרונות, 

שמכינים במאוחדת. 

תפרט לנו מעט על המהפך והרחבת 
הפעילות והשירותים שהובלתם? 

שנעשו  ביותר  והמסייעים  הבולטים  הדברים  "אחד 
שנחתם  ההסכם  הוא  החולפת  בשנה  התושבים  לטובת 
אחד  כל  הישועה'.  'מעייני  הרפואי  למרכז  'מאוחדת'  בין 
להגיע  תור,  לקבוע  יכול  ברק,  בבני  מאוחדת  ממבוטחי 
ל'מעייני הישועה' ולקבל את כל השירותים שבית החולים 
מציע במרפאות החוץ, רופאים מומחים, המכונים השונים, 
רבים,  שירותים  ועוד  אם-אר-איי  סי-טי,  רנטגן,  צילומי 
ישנה  החולים  בבית  הבירוקרטיה.  בכל  להסתבך  מבלי 
מזכירה של מאוחדת שיושבת, ומטפלת בכל הפרוצדורה 

והמסמכים השונים, כמו טופס 17 וכדומה. 

"מהפכת השירותים, מתבטאת בשני מישורים מרכזיים: 
השירותים  והרחבת  ועיבוי  חדשים  מוקדים  פתיחת 
מומחים  רופאים  של  בתוספת  וכן  הקיימות,  במרפאות 

בתחומים שונים שהצטרפו לקופה בבני ברק. 

מיוחד  מוקד  שיר',  'מרום  במרפאת  הוקם  למשל  כך 
לרפואת נשים שנותן מענה למגוון רחב של בעיות, בכל 

יום בין השעות 18:00 ועד 00:00 וכן בימי שישי בשעות 
תשלום.  ללא  כמובן  זאת  וכל  שבת,  ובמוצאי  הבוקר 
השירות הזה מתווסף למוקד הערב וסוף השבוע שפועל 
במרפאת ויז'ניץ ונותן מענה למקרים ה"רגילים" ובנוסף 

להסכם של 'מאוחדת' עם מרכז טרם בעיר. 

שירות נוסף שנפתח ב'מרום שיר', הוא מרכז להתפתחות 
שקשורים  הדברים  לכל  נרחב  מענה  ניתן  שם  הילד, 

בהתפתחות הילד, הן באבחון והן בטיפול. 

גם בקרית הרצוג נפתחה מרפאה גדולה יותר, עם מגוון 
בית מרקחת של הקופה.  לצד  זאת  רחב של שירותים, 
מיוחד  ויש מרכז  פיזיותרפיה,  נפתח מרכז  עזרא  ברחוב 
לפגים ועוד דברים רבים שנצטרך גיליון שלם בכדי לפרט 

אותם". 

מה עוד מתכננים ב'מאוחדת' לרווחת 
המבוטחים? 

"הפרויקט הגדול הבא, שכבר נמצא ממש בשלבי סיום, זו 
המרפאה החדשה שתפתח ב'מתחם אוסם'. כהן מגלה 
הפסח.  חג  לאחר  מיד  ה'  בעזרת  יפתח  המקום  כי  לנו 
במוקד החדש ינתן מענה נרחב לכל מה שקשור ברפואת 
בכל  מיוחדים  ויועצים  רופאים  עם  ובהתפתחותם,  ילדים 
הנושאים הללו, זאת לצד רופאי המשפחה ויתר השירותים 

לכלל ציבור המבוטחים. 

בית  יפתח  אוסם  במתחם  החדשה  במרפאה  "בנוסף, 
לרווחת  וארוכות,  נוחות  פתיחה  בשעות  גדול,  מרקחת 

מבוטחי מאוחדת בכל האזור כולו". 

אחד הדברים הבולטים במאוחדת, זה 
הקשר עם הקהילה, כיצד זה קורה?

החיבור  על  מאוד  גדול  דגש  שמים  במאוחדת  "אכן, 

לקהילה והתאמת כלל השירותים לציבור החרדי. "צריך 
החרדי  לציבור  מותאמים  עצמם  הצוותים  שגם  להבין, 
הרופאות  הרופאים,  בקרב  גם  בעצמם,  חרדים  וברובם 
מבני  שכולם  השונות  המרפאות  מנהלי  גם  והאחיות. 
ויז'ניץ',  מרפאת  מנהל  ויינר  יצחק  הרב  החרדי:  הציבור 
הגב' יפית שבת מנהלת המרפאה ברחוב ירושלים, הגב' 
נתנלי  הגב'  שיר,  מרום  מרפאת  מנהלת  הרברט  שיפי 
שהם מנהלת מרפאת אבני נזר וגב' ורדית צדוק מנהלת 
המרפאה בקריית הרצוג, וכמובן הצוות האדמיניסטרטיבי 

שמגיע כמעט כולו מקרב המגזר. 

ברק  בבני  המרפאות  מנהלת  מנצחת  כולם  "על 
הגב' מלכי רוזנטל, שהייתה המנהלת החרדית הראשונה 
בקופה  נמצאת  שנה  מ-18  למעלה  וכבר  במאוחדת, 
במגוון תפקידים ובכולם עושה חיל, שמונתה לנהל בפועל 
את כל חמשת המרפאות בעיר ואת שיתוף הפעולה עם 

'מעייני הישועה'. 

בקהילות  קהילות  קשרי  מנהלי  הוספנו  לכך,  "בנוסף 
והגב'  ויזל  הרב  צישנסקי,  נתי  הרב  את  בעיר,  השונות 
ואנחנו מתכננים להוסיף עוד מנהלים  זילברפרב,  מינדי 
בחיזוק  צורך  מזהים  שאנו  ובמקומות  בקהילות  כאלו 

החיבור". 

יש לכם גם קשר חזק עם הרבנים, תרחיב 
על כך?

בקשר  עומדים  ב'מאוחדת'  לקהילה,  מהחיבור  "כחלק 
בפן  רק  לא  העיר.  ורבני  הקהילות  רבני  עם  הדוק 
ועומדים  ושואלים,  מתייעצים  אנחנו  שכמובן  ההלכתי, 
הנושאים  בכל  הוראה  ומורי  הלכה  פוסקי  עם  בקשר 
בציבור  השירותים.  ברמת  גם  אלא  והלכה,  רפואה  של 
וגם  הנושאים,  בכל  הרב  עם  רבות  מתייעצים  החרדי 
בנושאים הרפואיים, מה שמביא לכך שהרבנים מודעים 

על  ולשמוע  לדעת  רוצים  כשאנחנו  ולכן  הצרכים,  לכל 
הצרכים, כפי שהם מגיעים מהשטח, אנו מתייעצים בין 
הדברים  את  בפנינו  שמביאים  הרבנים,  עם  גם  היתר 
ספציפיים  מקרים  כשיש  גם  יום.  מדי  אליהם  שמגיעים 
שצריך לטפל ולעזור, הרבנים פונים אלינו ואנו משתדלים 

לתת את המענה בצורה הטובה ביותר". 

של  כנסים  קבוע  באופן  מארגנים  אנחנו  זאת,  "לצד 
שכולם  הסטנדרטים  בתחומים  רק  לא  ורופאים,  רבנים 
עושים, כמו רפואת נשים וכדומה, אלא במגוון רחב מאוד 
בין הרבנים  אישית  והיכרות  יוצר קשר  וזה  נושאים,  של 
והרופאים. לאחרונה עשינו כנס עם ראשי 'צבר רפואה', 
שזה גוף שנותן שירותי רפואה ובית חולים בבית יחד עם 
וכן  הללו  בנושאים  שעוסקים  ברק  בבני  הרבנים  גדולי 

הרופאים שלנו".  

"אני רוצה לומר", מוסיף הרב כהן, "שהחיבור הזה מביא 
בסופו של דבר לא רק לשירות יותר טוב, אלא גם לרפואה 
טוב  ויודעים  מכירים  הצדדים  ששני  טובה,  יותר  הרבה 
שמרוויח  ומי  וההלכתי,  הרפואי  הצדדים,  כל  את  יותר 

מכך הם המטופלים". 

מלבד השירותים הרפואיים "הרגילים" מה 
עוד אתם נותנים למובטחים?

כיום  ביותר  והחשובים  המרכזיים  הנושאים  "אחד 
ברפואה, זה מה שמכונה רפואה מניעתית, כלומר למנוע 
מאז  מאוחדת  מגיעות.  הן  שחלילה  לפני  המחלות  את 
מפעילים  אנו  כיום  בתחום.  נחשונית  הייתה  ומעולם 
מגוון רחב של סדנאות ופעילויות שמטרתם היא מניעת 
מחלות, כמו סדנאות לטיפול בגיל הרך והתפתחות הילד 
בהקדם,  בהן  ולטפל  בעיות  מוקדם  בשלב  לזהות  בכדי 
כושר  יתר,  בהשמנת  לטיפול  מעישון,  לגמילה  סדנאות 
מגוון רחב של ספקי שירותים,  עובדים עם  גופני, שאנו 

מקומות  לנו  יש  וכדומה,  התעמלות  מכוני  כושר,  חדרי 
רבים בבני ברק שיש לנו איתם שיתוף פעולה, והמבוטחים 
שלנו יכולים פשוט ללכת לאותם מקומות לשלם סכומים 
ממגוון  ליהנות  הקופות,  מבין  ביותר  הנמוכים  סמליים, 

הדברים שהם מעניקים ולשמור על בריאותם". 

כדוגמת  המודעות,  והגברת  העלאת  את  גם  כולל  "זה 
לגילוי  בדיקות  או  נוספים,  וחיסונים  לשפעת  חיסונים 
מוקדם של מחלות שונות. גם כאן עבדנו יחד עם הרבנים, 
ולהתחסן,  ללכת  שחייבים  והודעות  מכתבים  שפרסמו 
לגילוי  והבדיקות  החיסונים  נושא  כל  את  מעודדים  והם 
מגלים  שאם  יודעים,  כולם  היום  מחלות.  של  מוקדם 
במקרים  כפשוטו  חיים  הצלת  זה  בזמן,  כאלה  דברים 
ומניעת סבל  והסביבה  וגם הצלה של המשפחה  רבים, 
רב, בכך שמגלים ועוצרים את המחלה כבר בתחילתה". 

מה הדבר המרכזי שקרה שהוביל לכל 
המהפך המבורך הזה? 

"הדבר המרכזי שקרה הוא שכל הדברים הללו שדיברנו 
קרה  זה  כל  מרוכזת.   בצורה  הגיעו  בהרחבה,  עליהם 
וורמברנד,  זאב  מאוחדת  מנכ"ל  של  ההכרזה  במסגרת 
אותו,  להוביל  הזכות  לי  שיש  ברק'  בני  'פרויקט  על 
וההבנה שבני ברק אינה שונה מריכוזים חרדים אחרים, 
חרדים  וריכוזים  אשדוד  שמש,  בית  שבירושלים,  וכמו 
נוספים אנחנו הקופה המובילה בציבור החרדי, כך צריך 
להכרזה  הזאת, שהובילה  ברק. ההבנה  בבני  גם  להיות 
המדוברת של מנכ"ל הקופה, הביאה לעיר את כל חבילת 
ועוד  חלקה  את  רק  ממש  שהצגנו  הגדולה,  השירותים 
רבות אפשר לדבר והתושבים גם ירגישו את זה בעצמם 

בהמשך. 

דולדמן,  דורית  הגב'  החדשה,  מרכז  מחוז  מנהלת  גם 
בני  שפרויקט  הצהירה  לתפקידה,  לאחרונה  שנכנסה 

התגייסות  ישנה  ובאמת  אישי,  באופן  לה  חשוב  ברק 
גדולה של כל הכוחות והגורמים ב'מאוחדת' בכדי להזניק 
כל  ואת התוצאות  בבני ברק  את רמת השירותים שלנו 

אחד רואה ומרגיש". 

20 שנה  נזכר בתקופות רחוקות. "לפני בערך  הרב כהן 
ברק  בבני  לנו  היה  לא  כמעט  ל'מאוחדת',  שהצטרפתי 
כלום, הייתה רק מרפאה אחת של מאוחדת. מאז בנינו 
מאז  ועכשיו  השנים,  עם  והתרחבנו  ועוד  עוד  והוספנו 
ההכרזה ב-2016 על פרויקט מנכ"ל של בני ברק. זה נתן 
דחיפה אדירה לכל הפעילות ופשוט הזניק אותה בצורה 

דרמטית". 

לסיכום, מה היעד והחזון שלך ושל 
'מאוחדת'?

"אנחנו מובילים קו ברור: לא מתפשרים בכל מה שקשור 
הפרויקט  כמנהל  ואני  מאוחדת  חולים  קופת  לבריאות. 
גם  הבריאות,  נושא  כל  את  להוביל  נמשיך  ברק,  בבני 
בטיפול ובשירות וגם בנושא של מניעת מחלות. נמשיך 
לפתח ולהרחיב את השירותים לפי צרכי התושבים בכל 
מגוון  לכל  נותנים  שאנחנו  המענה  את  להגדיל  מקום, 
החם  הקשר  את  ולבסס  להעמיק  והבעיות.  הדברים 
והחזק עם הציבור החרדי בכל החוגים והקהילות ולהוסיף 
עוד ועוד דברים לרווחת המבוטחים שלנו, שיוכלו לקבל 
בצורה הטובה והנוחה ביותר את כל השירותים והטיפולים 

ולשמור על בריאותם ובריאות המשפחה. 

אני בטוח שהציבור ימשיך לתת בנו אמון ולהראות שהוא 
יודע לזהות ולהעריך רפואה איכותית עם תודעת שירות 

גבוהה, ובעזרת ה' נקווה שכולם יהיו בריאים".

בהצלחה, רק בריאות. 

ברק בבני
מאוחדת של

כל בני ברקי שתשאלו, יגיד לכם 
שמשהו טוב מאוד קורה במאוחדת 

בבני ברק – השירותים הורחבו, 
רופאים נוספו ומרפאות חדשות 

מוקמות, זאת בנוסף להסכם 
המיוחד עם 'מעייני הישועה'

 התוצאה: מספר המבוטחים 
מזנק ו'מאוחדת' מובילה במספר 

המצטרפים החדשים  ישבנו 
לשיחה קצרה עם מי שאחראי 
למהפך, סגן מנהל מחוז מרכז 

במאוחדת הרב משה כהן, שמפרט 
את השידרוג ומגלה את התכניות 

והיעדים  לבריאות

מנכ״ל מאוחדת עם מנהלי שרות לקוחות במאוחדת בבני ברק בטקס פתיחת מרכז להתפתחות הילד במרום 
שיר בעיר.

המונים מתושבי ב״ב בטקס ההשקה של שיתוף 
הפעולה בין מאוחדת למעייני הישועה

הנהלת מאוחדת מתברכת בבית מרן שר התורה הגר״ח קניבסקי



סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן

לא צריך כתבה בשביל לדעת את זה. כל תושב בני ברקי 
בשנתיים  מובילה  שמאוחדת  המהפך  את  היטב  מרגיש 
התחומים.  בכל  שמתבטאת  מהפכה  בעיר.  האחרונות 
הבני ברקים יודעים לזהות איכות, מה שהפך את 'מאוחדת' 
לקופה עם כמות המצטרפים הגדולה ביותר בשנת 2017 

מבין כלל הקופות בעיר. 

בין פורים לפסח, בעיצומם של ימי העומס, תפסנו לשיחה 
קצרה את סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ומי שמנהל 
את 'פרויקט בני ברק' ומוביל את המהפך, הרב משה כהן, 
שמספר לנו על כל מה שהתחולל בעיר בכמעט שנתיים 
והתכניות  הפרויקטים  מה  מגלה  ובעיקר  האחרונות, 

שמכינים במאוחדת. 

תפרט לנו מעט על המהפך והרחבת 
הפעילות והשירותים שהובלתם? 

שנעשו  ביותר  והמסייעים  הבולטים  הדברים  "אחד 
שנחתם  ההסכם  הוא  החולפת  בשנה  התושבים  לטובת 
אחד  כל  הישועה'.  'מעייני  הרפואי  למרכז  'מאוחדת'  בין 
להגיע  תור,  לקבוע  יכול  ברק,  בבני  מאוחדת  ממבוטחי 
ל'מעייני הישועה' ולקבל את כל השירותים שבית החולים 
מציע במרפאות החוץ, רופאים מומחים, המכונים השונים, 
רבים,  שירותים  ועוד  אם-אר-איי  סי-טי,  רנטגן,  צילומי 
ישנה  החולים  בבית  הבירוקרטיה.  בכל  להסתבך  מבלי 
מזכירה של מאוחדת שיושבת, ומטפלת בכל הפרוצדורה 

והמסמכים השונים, כמו טופס 17 וכדומה. 

"מהפכת השירותים, מתבטאת בשני מישורים מרכזיים: 
השירותים  והרחבת  ועיבוי  חדשים  מוקדים  פתיחת 
מומחים  רופאים  של  בתוספת  וכן  הקיימות,  במרפאות 

בתחומים שונים שהצטרפו לקופה בבני ברק. 

מיוחד  מוקד  שיר',  'מרום  במרפאת  הוקם  למשל  כך 
לרפואת נשים שנותן מענה למגוון רחב של בעיות, בכל 

יום בין השעות 18:00 ועד 00:00 וכן בימי שישי בשעות 
תשלום.  ללא  כמובן  זאת  וכל  שבת,  ובמוצאי  הבוקר 
השירות הזה מתווסף למוקד הערב וסוף השבוע שפועל 
במרפאת ויז'ניץ ונותן מענה למקרים ה"רגילים" ובנוסף 

להסכם של 'מאוחדת' עם מרכז טרם בעיר. 

שירות נוסף שנפתח ב'מרום שיר', הוא מרכז להתפתחות 
שקשורים  הדברים  לכל  נרחב  מענה  ניתן  שם  הילד, 

בהתפתחות הילד, הן באבחון והן בטיפול. 

גם בקרית הרצוג נפתחה מרפאה גדולה יותר, עם מגוון 
בית מרקחת של הקופה.  לצד  זאת  רחב של שירותים, 
מיוחד  ויש מרכז  פיזיותרפיה,  נפתח מרכז  עזרא  ברחוב 
לפגים ועוד דברים רבים שנצטרך גיליון שלם בכדי לפרט 

אותם". 

מה עוד מתכננים ב'מאוחדת' לרווחת 
המבוטחים? 

"הפרויקט הגדול הבא, שכבר נמצא ממש בשלבי סיום, זו 
המרפאה החדשה שתפתח ב'מתחם אוסם'. כהן מגלה 
הפסח.  חג  לאחר  מיד  ה'  בעזרת  יפתח  המקום  כי  לנו 
במוקד החדש ינתן מענה נרחב לכל מה שקשור ברפואת 
בכל  מיוחדים  ויועצים  רופאים  עם  ובהתפתחותם,  ילדים 
הנושאים הללו, זאת לצד רופאי המשפחה ויתר השירותים 

לכלל ציבור המבוטחים. 

בית  יפתח  אוסם  במתחם  החדשה  במרפאה  "בנוסף, 
לרווחת  וארוכות,  נוחות  פתיחה  בשעות  גדול,  מרקחת 

מבוטחי מאוחדת בכל האזור כולו". 

אחד הדברים הבולטים במאוחדת, זה 
הקשר עם הקהילה, כיצד זה קורה?

החיבור  על  מאוד  גדול  דגש  שמים  במאוחדת  "אכן, 

לקהילה והתאמת כלל השירותים לציבור החרדי. "צריך 
החרדי  לציבור  מותאמים  עצמם  הצוותים  שגם  להבין, 
הרופאות  הרופאים,  בקרב  גם  בעצמם,  חרדים  וברובם 
מבני  שכולם  השונות  המרפאות  מנהלי  גם  והאחיות. 
ויז'ניץ',  מרפאת  מנהל  ויינר  יצחק  הרב  החרדי:  הציבור 
הגב' יפית שבת מנהלת המרפאה ברחוב ירושלים, הגב' 
נתנלי  הגב'  שיר,  מרום  מרפאת  מנהלת  הרברט  שיפי 
שהם מנהלת מרפאת אבני נזר וגב' ורדית צדוק מנהלת 
המרפאה בקריית הרצוג, וכמובן הצוות האדמיניסטרטיבי 

שמגיע כמעט כולו מקרב המגזר. 

ברק  בבני  המרפאות  מנהלת  מנצחת  כולם  "על 
הגב' מלכי רוזנטל, שהייתה המנהלת החרדית הראשונה 
בקופה  נמצאת  שנה  מ-18  למעלה  וכבר  במאוחדת, 
במגוון תפקידים ובכולם עושה חיל, שמונתה לנהל בפועל 
את כל חמשת המרפאות בעיר ואת שיתוף הפעולה עם 

'מעייני הישועה'. 

בקהילות  קהילות  קשרי  מנהלי  הוספנו  לכך,  "בנוסף 
והגב'  ויזל  הרב  צישנסקי,  נתי  הרב  את  בעיר,  השונות 
ואנחנו מתכננים להוסיף עוד מנהלים  זילברפרב,  מינדי 
בחיזוק  צורך  מזהים  שאנו  ובמקומות  בקהילות  כאלו 

החיבור". 

יש לכם גם קשר חזק עם הרבנים, תרחיב 
על כך?

בקשר  עומדים  ב'מאוחדת'  לקהילה,  מהחיבור  "כחלק 
בפן  רק  לא  העיר.  ורבני  הקהילות  רבני  עם  הדוק 
ועומדים  ושואלים,  מתייעצים  אנחנו  שכמובן  ההלכתי, 
הנושאים  בכל  הוראה  ומורי  הלכה  פוסקי  עם  בקשר 
בציבור  השירותים.  ברמת  גם  אלא  והלכה,  רפואה  של 
וגם  הנושאים,  בכל  הרב  עם  רבות  מתייעצים  החרדי 
בנושאים הרפואיים, מה שמביא לכך שהרבנים מודעים 

על  ולשמוע  לדעת  רוצים  כשאנחנו  ולכן  הצרכים,  לכל 
הצרכים, כפי שהם מגיעים מהשטח, אנו מתייעצים בין 
הדברים  את  בפנינו  שמביאים  הרבנים,  עם  גם  היתר 
ספציפיים  מקרים  כשיש  גם  יום.  מדי  אליהם  שמגיעים 
שצריך לטפל ולעזור, הרבנים פונים אלינו ואנו משתדלים 

לתת את המענה בצורה הטובה ביותר". 

של  כנסים  קבוע  באופן  מארגנים  אנחנו  זאת,  "לצד 
שכולם  הסטנדרטים  בתחומים  רק  לא  ורופאים,  רבנים 
עושים, כמו רפואת נשים וכדומה, אלא במגוון רחב מאוד 
בין הרבנים  אישית  והיכרות  יוצר קשר  וזה  נושאים,  של 
והרופאים. לאחרונה עשינו כנס עם ראשי 'צבר רפואה', 
שזה גוף שנותן שירותי רפואה ובית חולים בבית יחד עם 
וכן  הללו  בנושאים  שעוסקים  ברק  בבני  הרבנים  גדולי 

הרופאים שלנו".  

"אני רוצה לומר", מוסיף הרב כהן, "שהחיבור הזה מביא 
בסופו של דבר לא רק לשירות יותר טוב, אלא גם לרפואה 
טוב  ויודעים  מכירים  הצדדים  ששני  טובה,  יותר  הרבה 
שמרוויח  ומי  וההלכתי,  הרפואי  הצדדים,  כל  את  יותר 

מכך הם המטופלים". 

מלבד השירותים הרפואיים "הרגילים" מה 
עוד אתם נותנים למובטחים?

כיום  ביותר  והחשובים  המרכזיים  הנושאים  "אחד 
ברפואה, זה מה שמכונה רפואה מניעתית, כלומר למנוע 
מאז  מאוחדת  מגיעות.  הן  שחלילה  לפני  המחלות  את 
מפעילים  אנו  כיום  בתחום.  נחשונית  הייתה  ומעולם 
מגוון רחב של סדנאות ופעילויות שמטרתם היא מניעת 
מחלות, כמו סדנאות לטיפול בגיל הרך והתפתחות הילד 
בהקדם,  בהן  ולטפל  בעיות  מוקדם  בשלב  לזהות  בכדי 
כושר  יתר,  בהשמנת  לטיפול  מעישון,  לגמילה  סדנאות 
מגוון רחב של ספקי שירותים,  עובדים עם  גופני, שאנו 

מקומות  לנו  יש  וכדומה,  התעמלות  מכוני  כושר,  חדרי 
רבים בבני ברק שיש לנו איתם שיתוף פעולה, והמבוטחים 
שלנו יכולים פשוט ללכת לאותם מקומות לשלם סכומים 
ממגוון  ליהנות  הקופות,  מבין  ביותר  הנמוכים  סמליים, 

הדברים שהם מעניקים ולשמור על בריאותם". 

כדוגמת  המודעות,  והגברת  העלאת  את  גם  כולל  "זה 
לגילוי  בדיקות  או  נוספים,  וחיסונים  לשפעת  חיסונים 
מוקדם של מחלות שונות. גם כאן עבדנו יחד עם הרבנים, 
ולהתחסן,  ללכת  שחייבים  והודעות  מכתבים  שפרסמו 
לגילוי  והבדיקות  החיסונים  נושא  כל  את  מעודדים  והם 
מגלים  שאם  יודעים,  כולם  היום  מחלות.  של  מוקדם 
במקרים  כפשוטו  חיים  הצלת  זה  בזמן,  כאלה  דברים 
ומניעת סבל  והסביבה  וגם הצלה של המשפחה  רבים, 
רב, בכך שמגלים ועוצרים את המחלה כבר בתחילתה". 

מה הדבר המרכזי שקרה שהוביל לכל 
המהפך המבורך הזה? 

"הדבר המרכזי שקרה הוא שכל הדברים הללו שדיברנו 
קרה  זה  כל  מרוכזת.   בצורה  הגיעו  בהרחבה,  עליהם 
וורמברנד,  זאב  מאוחדת  מנכ"ל  של  ההכרזה  במסגרת 
אותו,  להוביל  הזכות  לי  שיש  ברק'  בני  'פרויקט  על 
וההבנה שבני ברק אינה שונה מריכוזים חרדים אחרים, 
חרדים  וריכוזים  אשדוד  שמש,  בית  שבירושלים,  וכמו 
נוספים אנחנו הקופה המובילה בציבור החרדי, כך צריך 
להכרזה  הזאת, שהובילה  ברק. ההבנה  בבני  גם  להיות 
המדוברת של מנכ"ל הקופה, הביאה לעיר את כל חבילת 
ועוד  חלקה  את  רק  ממש  שהצגנו  הגדולה,  השירותים 
רבות אפשר לדבר והתושבים גם ירגישו את זה בעצמם 

בהמשך. 

דולדמן,  דורית  הגב'  החדשה,  מרכז  מחוז  מנהלת  גם 
בני  שפרויקט  הצהירה  לתפקידה,  לאחרונה  שנכנסה 

התגייסות  ישנה  ובאמת  אישי,  באופן  לה  חשוב  ברק 
גדולה של כל הכוחות והגורמים ב'מאוחדת' בכדי להזניק 
כל  ואת התוצאות  בבני ברק  את רמת השירותים שלנו 

אחד רואה ומרגיש". 

20 שנה  נזכר בתקופות רחוקות. "לפני בערך  הרב כהן 
ברק  בבני  לנו  היה  לא  כמעט  ל'מאוחדת',  שהצטרפתי 
כלום, הייתה רק מרפאה אחת של מאוחדת. מאז בנינו 
מאז  ועכשיו  השנים,  עם  והתרחבנו  ועוד  עוד  והוספנו 
ההכרזה ב-2016 על פרויקט מנכ"ל של בני ברק. זה נתן 
דחיפה אדירה לכל הפעילות ופשוט הזניק אותה בצורה 

דרמטית". 

לסיכום, מה היעד והחזון שלך ושל 
'מאוחדת'?

"אנחנו מובילים קו ברור: לא מתפשרים בכל מה שקשור 
הפרויקט  כמנהל  ואני  מאוחדת  חולים  קופת  לבריאות. 
גם  הבריאות,  נושא  כל  את  להוביל  נמשיך  ברק,  בבני 
בטיפול ובשירות וגם בנושא של מניעת מחלות. נמשיך 
לפתח ולהרחיב את השירותים לפי צרכי התושבים בכל 
מגוון  לכל  נותנים  שאנחנו  המענה  את  להגדיל  מקום, 
החם  הקשר  את  ולבסס  להעמיק  והבעיות.  הדברים 
והחזק עם הציבור החרדי בכל החוגים והקהילות ולהוסיף 
עוד ועוד דברים לרווחת המבוטחים שלנו, שיוכלו לקבל 
בצורה הטובה והנוחה ביותר את כל השירותים והטיפולים 

ולשמור על בריאותם ובריאות המשפחה. 

אני בטוח שהציבור ימשיך לתת בנו אמון ולהראות שהוא 
יודע לזהות ולהעריך רפואה איכותית עם תודעת שירות 

גבוהה, ובעזרת ה' נקווה שכולם יהיו בריאים".

בהצלחה, רק בריאות. 

ברק בבני
מאוחדת של

כל בני ברקי שתשאלו, יגיד לכם 
שמשהו טוב מאוד קורה במאוחדת 

בבני ברק – השירותים הורחבו, 
רופאים נוספו ומרפאות חדשות 

מוקמות, זאת בנוסף להסכם 
המיוחד עם 'מעייני הישועה'

 התוצאה: מספר המבוטחים 
מזנק ו'מאוחדת' מובילה במספר 

המצטרפים החדשים  ישבנו 
לשיחה קצרה עם מי שאחראי 
למהפך, סגן מנהל מחוז מרכז 

במאוחדת הרב משה כהן, שמפרט 
את השידרוג ומגלה את התכניות 

והיעדים  לבריאות

מנכ״ל מאוחדת עם מנהלי שרות לקוחות במאוחדת בבני ברק בטקס פתיחת מרכז להתפתחות הילד במרום 
שיר בעיר.

המונים מתושבי ב״ב בטקס ההשקה של שיתוף 
הפעולה בין מאוחדת למעייני הישועה

הנהלת מאוחדת מתברכת בבית מרן שר התורה הגר״ח קניבסקי



מחלקת חליפות

חליפת 
צמר

T.R חליפת

600

450

מחלקת חולצות

90 Sorrento Fabric
Sorrento Fa�ic

ו ט נ ר ו ס ד  ב

Sorrento Fabric
Sorrento Fa�ic

ו ט נ ר ו ס ד  ב

חולצת אדור 
סורנטו

חולצת 95
חפת

תווית מקורית

חולצת אדור 
210ב-100%3 כותנה

ללא גיהוץ | טיקט חום

מכנסייםמחלקת 

T.R מכנסי

צמרמכנסי

150
120

רמה גבוהה

מחלקות 

שונות

נעלי עור 99

אלגנט פנומן

60 עניבות חג

גרביים במבחר ענק

100% כותנה

נעליים מהחברות המובילות 

פונטה-פה, לטס' גו, ראדו

מחלקת הלבשה תחתונה 

היינס/דלתא/פייר-קרדן

מיום 
ראשון

ב' ניסן 
ועד יום 
ראשון
ט' ניסן

בלבד!

10:00-13:00 ו':  יום    10:00-23:00 רצוף!  פתוח  א'-ה':  פתיחה:  שעות 

4 רחוב קאליש 
0 3 - 5 0 3 8 7 7 3

11 עזרא  רחוב 
0 3 - 5 5 5 9 7 3 3

מוצ"ש הגדול פתוח 20:30-23:30 | ביום בדיקת חמץ פתוח עד 24:00

ענקיים

250 מ"ר מחודשים עם מבחר ענקקק 
הגדול לבית הכנסת  צמוד   4 בסניף קאליש 



 קפה איכותי יותר, הוא קפה הגדל בארץ מקור יחידה
קפה ברזילאי - 100% מברזיל, 100% איכותי יותר

קפה
ברזילאי

תמיד מחובר 
למקורות שלו

כשר לפסח 
למהדרין



רשת חנויות חשמל פרטיותמקבוצת

מנצחת ת  ו נ אמי של  שנה   40

מוצרי חשמל בשקל אחד בלבד

קונים ממגון מוצרי החנות
ומקבלים מתנה יוקרתית בשקל בד

בל
ה 

ש
ח

מ
ה

 ל
ת

נו
מו

ת
ה

ח 
ל"

ט

מיקרוגל דיגיטלי

לבמט

בשקל
599

מטחנת בשר

מולינקס

בשקל
599

שואב אבק רטוב/יבש

הובר

בשקל
599

כיריים חשמליות

לבמט

בשקל
990

מגהץ קיטור
טפאל

בשקל
690

מכונת קפה

אינסייה

בשקל
699

הובר-בורד

רכי נוע 

בשקל
890

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

ת 
שוו

ועוד עשרות מתנות 

שרות מתנות שוות 
 ע

וד
וע

ועוד עשרות מתנות שוות 

טלפון:03-5795171 ברק,  בני   16 טוב  שם  בעל 
שעות פתיחה 10:00-22:00 יום ו: 10:00-13:00

ועוד מגון עצום של מוצרי חשמל המשתתפים במבצע מתנות ובמחיר פיצוץ

36
תשלומים

+ מתנה
בשקל

מקפיא
6 מג'

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

+ מתנה
בשקל

תנור
משולב

נרוסטה, 

תנור
בנוי

נרוסטה

תנור
דו תאי

נרוסטה

מכונת
כביסה
5 ק"ג

מקרר 
כ500 ל'

 

מכונת
כביסה

7ק"ג
 

מקרר 
4 דלתות

 

מייבש
כביסה

7ק"ג
 

מקרר
סייד

ביי סייד 

החל מ-3390 ₪

החל מ-1149 ₪

החל מ-1099 ₪

החל מ-1990 ₪ החל מ-1099 ₪

החל מ-1049 ₪

החל מ-1790 ₪

החל מ-1249 ₪

החל מ-4390 ₪

החל מ-1099 ₪

כשאנחנו
מדברים

על מבצע,
אנחנו

מתכוונים לזה
מתנות, הנחות, מבצעים

ו-36 תשלומים





 

בס"ד

30 30/4/2018

%%

אוהב מתנות??

אוהב מתנות??
מי לא 

המתנות הם למקררים. מכונות כביסה. מייבשים. מקפיאים. מדיחים. תנורים. שהעלות למוצר הוא  מעל 1000 שח ליח'

לא כולל תצוגות

חשמל החסד מחלקת מתנות לכבוד החגים!!
קונים ממגוון מוצרי החשמל שבחנות ומקבלים מתנה שווה במיוחד!

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 950₪ 950
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

טוסטר
אובן
45 ליטר

מיקרוגל
23 ליטר
כסוף
תפריט בעברית

שואב
אבק

דירט דוויל

 מערכת שמע
+ שלט
בלוטוס,
כניסת
USB, ונגן

כיריים
4 להבות

תוצרת איטליה

סט סירים
מתאים גם

לכיריים
אינדוקציה

מיקסר
5 ליטר,
 1000 ואט,
 קערה נירוסטה

מכשיר
לגלידת
סורבה

בלנדר
מוט
+ קוצץ
ומקציף,
700 ואט,
נירוסטה



חייגו עכשיו:

לצורך קבלת המידע יש לומר את שם התרופה 
והמערכת תענה את התשובה המבוקשת

מוקד כללית לבירור
כשרות תרופות לפסח 

בשיתוף ועד הכשרות שע״י הבד״צ העדה החרדית

מוקד קולי
ממוחשב 
24 שעות
ביממה





בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קרטון בשר 
קומפקטי

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
רבע טלה

מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר כ-0% שומן

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

אשפר, מבינים בבשר.

פילה סלומון נורבגי

כוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פר

כנפייםירכיים

לק"גלק"ג 2990990

קפוא טרי

מחלקת עופות
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

הפסח הזה באשפר - חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 
וגם... נכנסים להגרלת "המקפיא המלא"

4990לק"ג

3590לק"ג

קפוא

חגיגת בשרים

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

חזה
צוואר

כתף

שריר
פילה 
מדומה

3390
2990

4790

4990

4990

קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  קמח 

ליחי' 6390ליחי' 1990

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון כנפיים

790לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבהקפוא
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790בקניית 2 יחי'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ליחי'

קונים לפסח באשפר

מתנת 
אפיקומן

המקפיא המלא

+ זכות קניה באשפר בסך: 1000 ש"ח

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג פסח כשר ושמח

ונכנסים להגרלה על 2 מקפיאים

בקנייה מעל 200 ש"ח





זה לא פסח בלי

אי
אפשר
לחצות

את
הפסח 
בלעדיו

כשר לפסח





השרוף שבתנור?עם השומן קשה לך להתמודד

מה הבעיה?
קחו סנו פורטה פלוס

סנו פורטה פלוס מנקה לכלוך קשה ושומן שרוף מתנורים, תבניות, סירים ועוד
חדש! פורטה פלוס ג'ל מרוכז - ללא ריח חריף לניקוי שומן ולכלוך שרוף.



חנויות סגורות להשכרה. צילומים: עוזי ברק 

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ז באדר תשע"ח 14/3/18 בני ברק32 121/3/1 כ"ד באדר תש"ע 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, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

  נלכד מרסס גרפיטי 
מרסס גרפיטי נתפס על חם על ידי השיטור העירוני של 
בני ברק לאחר שריסס כתובת נאצה על גבי קיר ברחוב 
כהנמן 18 בבני ברק. המרסס נתפס במהלך סיור שיגרתי 
דן  מרחב  במשטרת  לחקירה  עוכב  הוא  השיטור,  של 

ושוחרר בתנאים מגבילים, והטיפול בעינינו נמשך.

 שני פורצים נעצרו
השבוע  התקבלה  קריאה 
מספר  על  'השומרים'  במוקד 
מסתובבים  אשר  חשודים 
ומתצפתים  מחשידה  בצורה 
השלושה  ברחוב  דירות  לעבר 
בעיר. מתנדבים שחשו למקום 

שמנסים  גברים  בשני  הבחינו 
להימלט, לאחר מרדף קצר נעצרו שני החשודים ברחוב 

סוקולוב כאשר ברשותם  ציוד פריצה מתקדם. 
החשודים הועברו לסיירי השיטור העירוני שעצרו אותם 
לתחנת המשטרה להמשך חקירה. בנוסף לציוד הפריצה 
הגיעו  החשודים  כי  התברר  החשודים,  אצל  שנתפס 
נתפס  שטרם  חדשני  דלתות  לפריצת  בכלי  מצוידים 

בעבר.

 פרויקט בני הישיבות בשיתוף 'תודעה'
בעיר  קהילות   25
של  לתוכניות  הצטרפו 
והקימו  ניסן  חודש 
לימוד  של  מסגרות 
בקרב הקהילות השונות 
חיזוק  במעמד  בעיר. 
של  במעונו  שהתקיים 

על  לשמירה  והדרכה  חיזוק  דברי  נשא  הירש  הגרמ"ה 
צביון הבחורים וכיצד להאהיב עליהם את הימים האלו 
וציין כי למעשה רבני הקהילות הם ראשי הישיבות של 

בין הזמנים.
ברק  בני  סגר"ע  וכן  הקהילות  נציגי  השתתפו  במעמד 
הרב מנחם שפירא המלווה את האיגוד במהלך כל ימות 
השנה, מנכ"ל ארגון תודעה הרב ישראל משה פרידמן 
חבר הנהלת העיר בני ברק, המפקח החינוכי הרב מרדכי 
המרכז  פרג  שמשון  והרב  קורלנסקי  ראובן  הרב  בלוי, 
את הפעילות. ראשי האיגוד קיבלו בימים האחרונים את 
אדלשטיין  והגר"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן  של  ברכתם 

לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן.

  קהילת עדן בטקס הלבשת תלביס 
לנכד  מצוה  הבר  שמחת 
ק"ק  רב  זכריהו,  הגר"נ 
עדן, בן לבנו הרה"ג מיכאל 
זכריהו, ר"מ בישיבת ברכת 
יעקב, נערך טקס התלביס. 
עתיק  טקס  הינו  התלביס 
קהילת  במסורת  יומין 

יהודי עדן בו מתאספים זקני העדה וחכמיה ומשוררים 
לכבוד חתן הבר מצוה באמירת פיוטים ומלבישים אותו 

בבגדים מיוחדים.
עם  יחד  עדן  יהודי  קהילת  רב  ערך  התלביש  טקס  את 
הגר"ש מחפוד יו"ר בד"ץ 'יורה דעה', בבר מצווה נכחו 
הגר"מ  התורה,  חכמי  מועצת  חבר  בעדני  הגר"ש  מרן 
רב  אדלשטיין  הגר"מ  הישיבות,  חניכי  גאבד  גרוס 

קהילת נאות יוסף ועוד.

  חדר ניתוח אקספרס 
לכלל  המקצועית  הרפואה  להנגשת  דרך  פריצת  עוד 
מדיניות  ובמסגרת  מהקהילה  העולה  כצורך  הציבור: 
פעולות  לביצוע  היחידה  הוקמה  תורים'  'קיצור 
הרפואי  במרכז  מקומית  בהרדמה  ניתוחיות  כירורגיות 
קטן  ניתוחיות  פעולות  חדר  ביחידה  הישועה.  מעיני 
הרפואי  והמכשור  האבזור  במיטב  המצויד  ומפואר, 
בהרדמה  קטנים  ניתוחים  לביצוע  ומיועד  המתקדם 

מקומית.
היחידה נותנת מענה לביצוע טיפולים כירורגיים שונים 
ובהם טיפול בנגעי עור שונים ובהם פעולות שקדימות 
היחידה  חיים.  ומצילות  כחיוניות  מוגדרות  הסרתן 
ומומחים  בכירים  ופרופסורים  רופאים  בידי  מנוהלת 
בתחומם. מנכ"ל המרכז הרפואי שלמה רוטשילד אומר 
כי "חדר הפעולות משדרג את זמינות השירות המקצועי 
ויאפשר לאוכלוסייה לקבל טיפול רפואי מקצועי מהיר 
ע"י מיטב הרופאים המומחים בישראל". לקביעת תור 

חייגו 03-5771188.

מאת: עוזי ברק

ברחוב  רבים  לעסקים  כלכלית  קריסה 
השומר בבני ברק. חנויות רבות נסגרות בימים 
ב'קו  בהרחבה  שסוקר  כפי  זו.  אחר  בזו  אלו 
עיתונות', הראשון שסגר לפני חודשיים, היה 
המתוקה'  'הפינה  חנות  בעל  גרנביץ  חברון 

ובימים אלו נסגרו חנויות נוספות.
הכלכלית  הקריסה  העסקים,  בעלי  לטענת 
של  אגרסיבית  אכיפה  בעקבות  החלה 
החברה הכלכלית של עיריית בני ברק והצבת 
רכב שנעצר  כל  רכבים,  נגד  אכיפה  מצלמות 
מקבל  הרכב  בעל  וחצי,  דקה  למשך  בכביש 
דו"ח לביתו על הפרעה לתנועה. בעקבות כך 
לרחוב  להגיע  שלא  משתדלים  רבים  נהגים 
כך  ובעקבות  קניות  בו  מלבצע  ונמנעים  זה 

נפגע  והחודשי של החנויות  היומי  הפדיון 
קשות והרווחים צנחו.

בו'  'שהכל  חנות  שנסגרו:  החנויות  בין 
חד פעמי ומתנות, ולידו קיוסק וגלידה בשם 
פפגיו, חנות אנג'ל ליד תחנת הדלק, בנוסף, 
מספר  יש  לשעבר  ברק  בני  עוף  במתחם 
חנויות ריקות, חנות הירקות 'חסדי יהודה' 

עומדת  נחום  רח'  בפינת 
ריקה זמן רב, ליד הברכולית 
החנות  ריקה,  חנות  עוד  יש 
היא  גם  לשעבר  חברון  של 
ריקה, ברח' אהרונוביץ פינת 
רוזנהיים נסגרה חנות נוספת, 
קצת  המצב  אוסם  במתחם 
מסובך, בעלי החנויות רוצים 

לסגור כמו חנות הקיוסק 'מגד' ועוד - אך הם 
חצי  להודיע  שדורש  נוקשה  בחוזה  חתומים 

שנה מראש על עזיבה. 
נוספות  ישנן חנויות  חוץ מהעסקים הללו, 
בפני  ועומדות  קשה  כלכלי  במצב  שנמצאות 
סגירה. ל'קול העיר' נודע כי חלקם יסגרו מיד 
החנויות  ובעלי  הואיל  החגים,  תקופת  לאחר 
בעלי  החג,  תקופת  את  ולנצל  לנסות  רוצים 
הנכסים לא רוצים להתראיין מחשש שיפסידו 

גם את הקליינטים שכן מגיעים.
את  למכור  המנסים  עסקים  בעלי  ישנם 
לפני  בעלות שקטה מתחת  בהעברת  נכסיהם 
שכירות  חוזה  באמצע  הנמצאים  יש  השטח, 
למזער  העסק  את  להחזיק  להמשיך  וחייבים 

נזקים עד לסיום החוזה ועזיבת החנות.

חברון  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
נוספים  עסקים  על  בצער  "שמעתי  גרנביץ: 
שנאלצים להגיף את שעריהם בעקבות 'אסון 
המצלמות' בציר כהנמן. זה היה צפוי וליבי, 
ליבי, עם כל אותם סוחרים שעולמם הכלכלי 
חרב עליהם בבוקר מעונן אחד. אם לא יהיה 
שינוי במגמת העירייה, חיי המסחר בלב העיר 
יגדעו. אינני יודע מה עומד מאחורי החלטות 
למחוק  היא  שהמטרה  נראה  אבל  העירייה 
קשה  בנזק  מדובר  באזור.  המסחר  כל  את 
חובות  עם  שנותרו  אנשים  וישנם  למשפחות 

גדולים וללא פרנסה".
הנכסים  גם אם בעלי  נדל"ן  לדברי מומחי 
יורידו את מחירי השכרת החנויות, הדבר לא 
יעזור. עלות השכרה הייתה בין 7000 ל-8000 
שקלים ואחרי הצבת המצלמות ירדה, ועדיין 

הדבר לא מסייע, כי חנות מפסידה בין 8000 
ל10000 אלף שקל והפחתת הסכום לא פותרת 
מה  את  מציינים  הם  כדוגמה  הבעיה.  את 
חנויות  לבעלי  אביב  תל  עיריית  ע"י  שהוצע 
בארנונה  הנחה   - הקלה  הרכבת  קו  לאורך 

שלא עזרה.
לפי הצפי בעלי החנויות יישארו עם נכסים 
החנויות  את  יהפכו  שחלקם  וכנראה  ריקים, 
לדירות. כרגע יש למעלה מ-10 חנויות ריקות 

כבר כמה שבועות.
המתווך ארי אשכנזי אומר ל'קו עיתונות': 
רחוב  על  בשכירות  חנויות  כמה  כרגע  "יש 
האטה  יש  כך  בעקבות  ריקות,  שהן  השומר 
בין  כרגע  נעים  המחירים  שכירויות,  במחירי 
אפשר  למ"ר,  שקלים  ל-130  שקלים   170

למצוא חנויות גם במחירים של 4000 שקלים, 
ברחוב כהנמן בין ר"ע לקוקה קולה. אני צופה 
עליית מחירים אולי רק לאחר בניית ואכלוס 
מתחם  שם  וכשיבנה  בדיירים,  פיג'ו  מתחם 
מסחרי שיחזק במקצת את האזור כמו במתחם 

רימונים ומתחם אוסם".
מבירור נוסף ברחוב אהרונוביץ 22 במתחם 
שם  המצב  כי  מתברר  )אוסם(  העיר  צמרת 
מבעלי  מאייעס  שלמה  חיים  כלל,  פשוט  לא 
חנות "מאייעס כלימרמס" לניקוי יבש מספר: 
"ירדו לי כ-35% מההכנסות למרות שמדובר 
לזה  ותוסיף  פסח,  לפני  יפה,  הכי  בתקופה 
נמצא  אני  שליחויות,  על   15% של  הוצאות 
ממשיך  אני  רווחים,  לי  שאין  במצב  כרגע 
בניסיון  מסביבי  עסקים  ולעודד  לעבוד 
ממשיך  זה  אם  אבל  הפערים,  את  להשלים 
אני לא מתבייש לומר, אסגור בהמשך את 
כואב  ממש  אחרת.  ברירה  לי  אין  העסק, 
שהמצב  שלי  לעסק  משכנים  לשמוע  הלב 
הולכים  גם  ושהם  מאוד  קשה  גם  שלהם 
לכיוון של סגירת החנויות, אנשים הפסידו 
כאן מאות אלפי שקלים והשקעה של שנים 

רבות".
דובר העירייה ר' אברהם 
יהודי  "כל  הגיב:  טננבוים 
תורה  ושומר  שמים  ירא 
מאמין  כהלכתן  ומצוות 
שפרנסה  שלימה  באמונה 
ולא כוחי  היא בידי שמים, 
ידוע  לא  לנו  ידי.  ועוצם 
איזו חנות תיסגר לאחר חג 
הפסח, ויש בכך הרבה מהפצת שמועות ורסיסי 
יש  ברורות.  ומסיבות  מוכר  גורם  בידי  מידע 
הוצבו  שהמצלמות  –משמעית  חד  להדגיש 
חניה  הייתה  לכן  קודם  באותם מקומות שגם 

אסורה כגון 'אדום לבן' וסיבות אחרות. 
"חנויות נסגרות לא רק בבני ברק, אלא גם 
בערים סמוכות ובערים אחרות ברחבי הארץ, 
מחו"ל  רבים  מוצרים  שרוכשים  אותם  בגלל 
אחרות,  בדרכים  או  האינטרנט  באמצעות 
בכך,  כספי  חיסכון  ישנו  להם  אולי,  ובכך, 
חדלים  הללו  הקונים  שכל  גורמים  הם  אך 
כבעבר,  חנויות  לאותן  לרכישה  מלהיכנס 
אך,  אלו,  סוחרים  של  בפרנסתם  ופוגעים 
הוא,  שזוכה  ומי  שמים,  בידי  הכל  כמובן, 

כמובן, השליח לדבר מצווה".

אסון כלכלי בהשומר: חנויות 
נסגרות בזו אחר זו

בעקבות הצבת המצלמות ברחוב נסגרו למעלה מ-10 חנויות, וחנויות נוספות עומדות בפני סכנת 
סגירה, חלקן צפויות להיסגר מיד לאחר פסח • המתווך ארי אשכנזי: "האטה במחירי השכירויות" 
בגלל  "ההאטה  העירייה:  דובר   • העסק"  את  אסגור  ימשיך  זה  "אם  מאייעס:  חיים שלמה   •

הקניות ברשת. המצלמות הוצבו במקומות שהיה אסור לחנות בהם"
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צילום: יעקב כהן



מה הבעיה?
קחו סנו ז'אוול!

הנמכר ביותר בישראל, המוצר האידיאלי לניקוי וחיטוי המבטיח
פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך, מנקה, מלבין וממיס שומנים.

מחיידקים? מבריק וגם נקי רוצים בית

חיידקיםמשמיד 



&200
ספריות

דגם 610

&480
ארון

דגם 606

&430
ארון

דגם 703

&520
ארון

דגם 702

&340
ארון שירות

דגם 404

&420
שידות

דגם 376

&860
ארון

דגם 707

&300
ארונות

דגם 700

&319
שולחן מחשב

דגם 613

&340

שולחן 
מחשב

דגם 225

&220
שולחן מחשב

דגם 204

&270
ספריות

דגם 611

&300
ספריות

דגם 612

&220
&300
&370

ארון נעליים
דגמים 124, 125, 126

2 תאים

3 תאים

4 תאים

רהיטים

&34990

סולם 
מפרקים

&21890

סולם
5 שלבים

&14990

דרגש
4 שלבים

מחלקת 
פירזול ענקית
אלפי פריטים 

לתיקון ותחזוקת 
הבית שכפול כל סוגי המפתחות 

לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב

ניתן לרכוש תווי שי 
לעובדים כמתנה לחג 

בקנייה מעל 200 ש”ח 3 
תשלומים

בקנייה מעל 800 ש”ח
יצחק נפחא 3 בני ברק  |  טל:  03-5788227 6 תשלומים

&4990

צינור גינה 15 מטר
3 שכבות חזק במיוחד

סופרקריל מט

5 ליטר
18 ליטר

&9990

&23990

סופרקריל משי

5 ליטר
18 ליטר

&13990

&36990

סופרקריל גארד

5 ליטר
18 ליטר

&89
&219

&24.90

פרופילה
5 ק”ג

סופר סיד

5 ליטר
18 ליטר

&5490

&12990&59.90

הידרו אימייל
לעץ, ללא ריח

750 מ”ל

&39.90

צבע נגד עובש
1 ליטר

סופרקריל 2000

5 ליטר
15 ליטר

&11990

&27990

מכסחים מחירים במחלקת צבע

ברזי אקווה בחצי מחיר!!

&219
ברז מעוצב

&229
ברז נשלף

&165
ברז פרח

&185
ברז קיר

&299
ברז יצוק

&275
ברז אמבטיה

כולל צינור ומזלף

7 שנות אחריות

שעות פתיחה: א'-ה': 9:00-23:00 | רצוף יום ו' 8:30-13:45 כתובת: יצחק נפחא 3 בני ברק | טל: 03-5788227

  לפסח עם    מחדשים את הבית

שולחן כתר
מבחר מידות 

נוספות
1.20מ' | 1.5 מ'| 2.4 מ'

מגוון ענק של כל הצבעים והאביזרים+

תערוכה מיוחדת  מכונת טמבור מיקס לגיוון- במקום!
תיערך בתאריך כ"ו אדר- יום ג'

סט מקדחה+ כלי עבודה

109 חלקים

₪ 349.90

עגלת שוק

עגלת שוק
מתכת ענק

כסא יונתן
מפעל שומר שבת

₪ 34.90₪ 29.90

₪ 149.90

כסא קלאב

4 כסאות

ב-100 ₪

אלגנט רביעיה 
צמוד

₪ 119.90

מחלקת פירזול 
ענקית 

אלפי פריטים לתיקון 
ותחזוקת הבית

קנה 
2 מוצרים 

מסידרת רב 
מגב

קבל מגב 

שיש מתנה 
מהסידרה

שולחן כתר
מבחר מידות 

נוספות
1.20מ' | 1.5 מ'| 2.4 מ'

מחדשים את הבית    לפסח עם



שואב אבק
יונדאי

&260
שואב אבק

SOL

&470

מעבד מזון
מורפי

מגיע עם חלקים

&199

מיחם לשבת
תוצרת הארץ

כל הגדלים
30-60 כוס

גוף נסתר

&220

ARIETE בלנדר
מבית קנווד

&95

שואב אבק ידני
יונדאי

&125

&17990

שואב אבק מוט
סוזוקי

קטלן יתושים
מוסקיטו

&250

חשמל

&9990

פלטת בישול
סלמור

&9990
סלייסר

9990&מקורי

סט צלחות
ברגמן
שקוף &8990

סט סכו”ם
24 חלקים

מבחר ענק של סירי סולתם וארקוסטיל
20% הנחה על כל הסירים

שעות פתיחה:  א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף יום ו’: 13:45  -  08:30

קטלן יתושים
יונדאי

&100
טוסטר אובן 

יונדאי
35 ליטר

&290

שעות פתיחה: א'-ה': 9:00-23:00 | רצוף יום ו' 8:30-13:45 כתובת: יצחק נפחא 3 בני ברק | טל: 03-5788227
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עגלת שוק
מתכת ענק

כסא יונתן
מפעל שומר שבת

₪ 34.90₪ 29.90

₪ 149.90

כסא קלאב

4 כסאות

ב-100 ₪

אלגנט רביעיה 
צמוד

₪ 119.90

מחלקת פירזול 
ענקית 

אלפי פריטים לתיקון 
ותחזוקת הבית

קנה 
2 מוצרים 

מסידרת רב 
מגב

קבל מגב 

שיש מתנה 
מהסידרה

שולחן כתר
מבחר מידות 

נוספות
1.20מ' | 1.5 מ'| 2.4 מ'
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ענקית 

אלפי פריטים לתיקון 
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קבל מגב 

שיש מתנה 
מהסידרה

שולחן כתר
מבחר מידות 

נוספות
1.20מ' | 1.5 מ'| 2.4 מ'

₪ 9 90
בלעדי בעיר!

החל מ - 
נורות לד מבית דורסל

₪ 139 90
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סט מקדחה+ כלי עבודה

109 חלקים

₪ 349.90

עגלת שוק

עגלת שוק
מתכת ענק

כסא יונתן
מפעל שומר שבת

₪ 34.90₪ 29.90

₪ 149.90

כסא קלאב

4 כסאות

ב-100 ₪

אלגנט רביעיה 
צמוד

₪ 119.90

מחלקת פירזול 
ענקית 

אלפי פריטים לתיקון 
ותחזוקת הבית

קנה 
2 מוצרים 
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1.80

רק-

&349

רק-

&279
רק-

&229
רק-

&279

רק-

&890

20 V
0-5000 / 0-900 סל”ד

2.0 Ah-Li -ion

מתח עבודה
2 מהירויות סיבוב
סוללה

710 W / 230- 240V~50Hz 
12,000 סל”ד

115 מ”מ
22.2 מ”מ

2.0 kg

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קצב דיסק
משקל

300 W
12,000 סל”ד

125 מ”מ
2.5 מ”מ
1.4 ק”ג

אביזרים נילווים:
6 ניירות שיוף

שק איסוף אבק

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר בסיס
קוטר האקצנטר
משקל

12 V
2,400 -0 סל”ד

0-3000 פל”ד
Li-ion 1.3 Ah 2 סוללות

 100 Nm
6.35 מ”מ )”1/4(

אביזרים נילווים:
מטען / 2 סוללות

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
סוללות
מומנט פיתול מרבי
גודל כניסה

WU280.1 מברגת אימפקט נטענת

WX652.1 מלטשת אקצנטרית

WX317 מקדחה רוטטת

WX701.1 משחזת זוית

WX390 מברגה / מקדחה פוטר מתחלף

WX477 משור אנכי

600 W
230-240 V

0-3,000 סל”ד
0-48,000 פל”ד

13 מ”מ

13 מ”מ
25 מ”מ
13 מ”מ
2.1 ק”ג

הספק עבודה
מתח עבודה
מהירות סיבוב
קצב הלימה
פוטר מהיר
קוטר קידוח מירבי:
בטון
עץ
מתכת
משקל

550 W
3,100 סל”ד

0-45 שמאלה וימינה
20 מ”מ

אביזרים נילווים:
3 מסוריות חיתוך / מפתח אילן

הספק עבודה
מהירות סיבוב
זווית חיתוך
עומק חיתוך

&549
רק-

מכירה מיוחדת של כלי עבודה הטובים בעולם מבית: 

החל מהשבוע 
פתוח במוצ"ש מחדשים את הבית    לפסח עם



בני ברק כ"ז באדר תשע"ח 123614/3/18

מאת: עוזי ברק

מרן האדמו"ר מבעלזא הפתיע את המטופלים 
הרפואי  המרכז  שע"י  הנפש  בריאות  במרכז 
'מעיני הישועה'. את פני האדמו"ר קיבלו נשיא 
רוטשילד,  משה  הד"ר  הרפואי  המרכז  ומייסד 
בנו מנכ"ל המרכז הרפואי שלמה רוטשילד ורב 

המרכז הרפואי הרה"ג יוסף ברוך הופנר.
מרן האדמו"ר קבע מזוזה באגף, ערך שולחן 
לחיים, שוחח עם מטופלים התעניין בשלומם, 
מהמקום  יצאו  כי  ובירכם  רוחם  את  עודד 
כמו  ולשלום.  חדשים  לחיים  איתנה  בבריאות 
והסיעודי  הרפואי  הצוות  אנשי  עם  שוחח  כן 
לעומקם  וירד  הטיפולים  פרטי  בכל  והתעניין 
של הדקויות הטיפוליות במרכז הראשון בעולם 
שנבנה עם אפיון מיוחד לשומרי תורה ומצוות.

ד"ר משה רוטשילד סקר את הייחודיות של 
המרכז הנוכחי בשונה מכל המרכזים האחרים 
פעילות  על  מפורט  הסבר  קיבל  והאדמו"ר 
לנשים,  לגברים,  מחלקות  השונים:  האגפים 

מרפאות וטיפול יום.
ופורץ  החדשני  הפרויקט  בפניו  הוצג  כן 
ותרגול  לטיפול  המיועד  הירוק"  "הבית  הדרך 
כל  עם  וילדיהם  הורים  שלמות  משפחות  של 

כבית  הירוק, המעוצב  הבית  צוותי המטפלים. 
מטבח,  שינה,  חדרי  וכולל  ועניין  דבר  לכל 
הילדים  שוהים  בבית  משחקים.  וחדרי  סלון 
בסיסיות  מיומנויות  ומתרגלים  ההורים  עם 
לחיים, בישול, שיעורי בית, וכל שאר הפעולות 

הנדרשות לחוויית המשפחה.
מרן  שיגר  וחצי  כשנתיים  לפני  כי  יצוין, 
לרגל  נלהב,  תמיכה  מכתב  מבעלזא  האדמו"ר 
המכתב  הנפש.  לבריאות  המרכז  בנין  חנוכת 
הוקרא במעמד בראשותם של מרנן ורבנן גדולי 

ישראל.
אלא  בימים  כי  הרבי  בפני  ציינו  המארחים 
של  בקרוב  לפתיחתו  המאמצים  נמשכים 
יטופלו  בה  נוער,  ובני  לילדים  נוספת  מחלקה 

בין השאר בבעיות בתחום הפרעות אכילה.
עומד  הנפש  בריאות  מערך  בראש  כי  יצוין 
הפסיכיאטרים  מגדולי  שטראוס  ישראל  פרופ' 
בארץ, שניהל שנים רבות מחלקות בבתי חולים 

שונים בארץ ובעולם.
הודו  הצוות  ואנשי  הנרגשים  המטופלים 
אשר  המיוחד,  הביקור  על  לאדמו"ר  נרגשות 
כדי  בסך  ועברו  מאוד  עד  אותם  וחיזק  עודד 

להיפרד ולהתברך.

יענקי קצבורג

בחודש הקרוב צפוי ביתו של מרן שר התורה 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
מיוחד.  שיפוץ  לעבור 
שר  מרן  של  לביתו  מתחת 
רשב"ם  ברחוב  התורה 
חניון  ייבנה  ברק,  בבני   23
אוטומטית  שיפתח  מיוחד 
בעת הצורך, החניון העשוי 
פתוח  יהיה  ברזל  ממסגרת 
המסגרת  היום,  כל  במהלך 
בעת  סגור  לחניון  תיסגר 
הגר"ח  מרן  של  יציאתו 

קניבסקי מהמעלית שתרד ישירות לחניון.
בנוסף, רכב מיוחד מיובא בימים אלו מחו"ל 
חיזוק  למסעות  התורה  שר  מרן  את  וישמש 

מדובר  ברק.  לבני  מחוץ  מרוחקות  בערים 
שימושיות  רבות  אפשרויות  ובתוכו  בטנדר 
לנסיעות מרוחקות, כדי להקל על מרן ולאפשר 
לו שלא להסיח דעת מלימודו 

בעת הנסיעה.
יגיע  הרכב  התכנון,  לפי 
ארצה עד חג הפסח ולקראת 
לכותל  הקבועה  הנסיעה 
המועד,  בחול  המערבי 
לירושלים  הקבועה  הנסיעה 
נמשכת שעות ארוכות מאוד 
מצד  רבות  בקשות  בעקבות 
ראשי מוסדות לביקורים תוך 
ניצול שהותו של מרן הגר"ח 

בירושלים.
עד  מוכן  להיות  צפוי  החדשני  החניון  גם 

לאותה נסיעה קבועה לירושלים.

חניון ורכב חדש למרן 
שר התורה

הרכב צפוי לשמש את מרן הגר"ח בנסיעה הקבועה לירושלים 
  בחול המועד, כדי לאפשר לו ללמוד בדרכים ביתר נוחות

במקביל, מוקם חניון מתחת למעונו של מרן

המטופלים  את  הפתיע  מבעלזא  האדמו"ר  מרן 
במרכז בריאות הנפש, קבע מזוזה ועשה 'לחיים'

האדמו"ר ביקר במרכז 
לבריאות הנפש



מצוחצח
כהלכה!

אורביטול מציגה: סדרת מוצרי אורביטול הידועים ביעילותם. 
בכשרות מהודרת של בד״צ העדה החרדית לפסח.

|  משחת  משחת פלואוריד ומנטה - למניעת עששת והרגשת רעננות  
והברקה,  להלבנה  פה  מי   | עששת  ומניעת  להלבנה  וסודה  פלואוריד 

מניעת עששת, פלואוריד לחיזוק השיניים וריענון נשימה.

כל המשפחה מהדרת לפסח עם אורביטולמאושר לפסח תשע״ח
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זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

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

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

 לקראת חג הפסח

המכירה תתקיים עד ערב חג הפסח

זמני פתיחה: א-ה 10:00 עד 22:00 -שישי וערב חג 10:00 עד -13:30מוצ"ש שבת הגדול משעה לאחר צאת השבת ועד השעה 23:30
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בני ברק כ"ז באדר תשע"ח 124214/3/18

מאת: עוזי ברק

העולם,  רחבי  בכל  ויז'ניץ  חסידי  כלל 
יוצאים החל מהיום, ועד ליום חמישי בלילה, 
של  ושגשוגם  רווחתם  למען  עולמי  למבצע 
המוסדות, במסגרתו יפנו חסידי ויז'ניץ אל כלל 
לעזרת  ולבוא  שכם  להטות  בבקשה  הציבור 

בגיבורים,  ה' 
ת  ו ע צ מ א ב
חד- תרומה 

פעמית.
היוזמה  על 
ז  י ר כ ה
ר  " ו מ ד א ה
בכ'  מויז'ניץ 
בעת  אדר 
ן  ח ל ו ש ה
לרגל  הטהור 
ההילולא  יום 
י  ש י ש ה
ת  ו ק ל ת ס ה ל
מרן  אביו 
ר  " ו מ ד א ה

כשהוא  זי"ע,  מויז'ניץ  משה"  ה"ישועות 
לשנה  הכניסה  שלרגל  מהחסידים  מבקש 
הקודש,  אביו  של  להסתלקותו  השביעית 
למוסדות  לסייע  כולם  החסידים  יתגייסו 
שהוקמו לפני כ-6 שנים על שמו וזכרו הטהור, 
מרכזי   11 כיום  וכוללים  מאין,  יש  אחד  ביום 
 6 תבל,  וברחבי  בארה"ק  וחסידות  תורה 
תלמודי תורה, 3 ישיבות קטנות וגדולות ו–10 
כוללי אברכים, בהם מתחנכים המוני תלמידים 

לתורה וחסידות.
בחצר הקודש לקחו את ההוראה צעד קדימה 

עולמי,  התגייסות  כיום  הוכרז  אדר  כ"ח  ויום 
במהלכו יגייסו החסידים תרומות חד פעמיות 
מחברים מכרים וידידים מוקירי התורה ליטול 

חלק בהחזקת המוסדות המפוארים.
רביעי  יום  היום  ייפתח  העולמי  הקמפיין 
בשעה 5:00 אחה"צ ויגיע לשיאו ביום חמישי 
כ"ח אדר, כשיום זה יהפוך ליום שבתון בקרב 
ויז'ניץ,  חסידי 
ו  ס י י ג ת י ש
מקומות  בכל 
ם  ה י ת ו ב ש ו מ
ל  ו ע פ ל
כדי  ולהפעיל 
ליעד  להגיע 
ח  י ט ב י ש
המשך  את 
ם  ת ו ח ת פ ת ה
המוסדות.  של 
ייסגר  הקמפיין 
חמישי  ביום 
 23:00 בשעה 

בלילה עם ההגעה ליעד של 5,000,000 ₪
עסקים  אנשי  העוצמתי הצטרפו  המיזם  אל 
ופילנתרופים שמקורבים לאדמו"ר ולחסידות, 
ביום  שתיכנס  תרומה  כל  להכפיל  שהתחייבו 
תהיה  תורם  כל  של  שתרומה  כך  ההתרמה, 

שווה פי 2.
ערכו  אחדים  שבועות  לפני  רק  כי  יצוין 
גיוס  יעד  עם  דומה,  מגבית  בעלזא  בחסידות 
של 6  מיליון שקל, שהסתיימה בהצלחה מעבר 

למשוער.

מאת: עוזי ברק

ערבית  תפילת  לסיום  סמוך  שבת  בליל 
ההצלה  כוחות  הוזעקו 
שבשכונת  ביריה  לרח' 
בעיר,  אחיעזר  נווה 
לאחר שפרצה אש בתוך 
חשש  והתעורר  דירה 
לחיי פעוטות ומבוגרים 

הלכודים בין הלהבות.
כוחות הכיבוי שפעלו 
בדירה  הבחינו  במקום 
השנייה  בקומה  בוערת 
בבניין בן חמש קומות. 
דיירי הבניין הונחו ע"י 
להישאר  הכיבוי  כוחות 
את  ולסגור  בבתיהם 
עד  הבית  חלונות 

לקבלת הוראה אחרת.
לאחר כיבוי השריפה 
של  האש  לוחמי  ע"י 

תחנת בני ברק פונו הדיירים היישר אל חובשי 
בני  מסניף  הצלה  'איחוד  של  חירום  רפואת 

ברק' שהמתינו להם להמשך טיפול ובדיקות.
הצלה  באיחוד  מתנדב  חובש  נוימן  מוטי 

שבת  ליל  של  ערבית  תפילת  "באמצע  סיפר: 
הוזנקנו ע"י מוקד החירום של 'איחוד הצלה' 
עם  בדירה  שריפה  על  דווח  שם  ביריה,  לרח' 
כשהגענו  ללכודים.  חשש 
היו  האש  לוחמי  למקום 
פעולות  של  בעיצומן 
לאחר  השריפה.  כיבוי 
הגיעו  השריפה  כיבוי 
אלינו הדיירים של הבניין, 
אשר  ומבוגרים,  פעוטות 
נזקקו  השריפה  בעקבות 
יחד  רפואיות.  לבדיקות 
עם כוננים נוספים מיחידת 
להם  הענקנו  האופנוענים 
רפואיות  ובדיקות  סיוע 

ראשוניות.
תושבי  הנס  "למרבה 
באותו  שהו  לא  הבית 
שנחסכו  כך  בביתם  הזמן 
לבית  בנפש.  פגיעות 
הסמוכות  לדירות  גם  רב,  נזק  נגרם  ולרכוש 

נגרם נזק".
גדול  עיכוב  "היה  הבניין  שכני  לטענת 

בהגעת הכבאים לזירת האירוע".

 • בירייה  ברחוב  שלימה  דירה  תכולת  נשרפה  קודש  שבת  בליל 
לבית  אך  בביתם,  הזמן  באותו  שהו  לא  הבית  דיירי  הנס  למרבה 

ולרכוש נגרם נזק רב

דירה נשרפה כליל

'יום ויז'ניץ העולמי' יוצא ביום רביעי לדרך עם יעד של גיוס 5,000,000 ₪ 
מהציבור הרחב למען המוסדות • למיזם הצטרפו אנשי עסקים שהתחייבו 

להכפיל כל תרומה שתיכנס ביום ההתרמה

לבקשת האדמו"ר: 'יום 
ויז'ניץ' יוצא לדרך

האדמו"ר בערב ההילולה

הדירה שנשרפה כליל

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

479
ש“ח

39
ש“ח

299
ש“ח

399
ש“ח

349
ש“ח

159
ש“ח

129
ש“ח

380
ש“ח

מערכות 
Panasonic

מצלמות
Canon 
דגמים
 720/620/540/ 730 בעברית
שלוש שנים אחריות ע"י קרט 

חגז
במלאי

 טוסטר אובן
מורפי רציארד 

כיריים גז
על השיש
נרוסטה
2 להבות

כיריים גז
על השיש
נרוסטה
4 להבות
שיש/לבן

מקלדת 
ועכבר אלחוטי

תנור אלקטרולוקס
בילט אין
+ כיריים בילט אין

מטחנת תבלינים/
קפה

כל הרוכש ממודעה זו , 
קומקום בקניה מעל 1000 ₪ :

נירוסטה

מקצף 
ידני

כירה 
חשמלית

בלנדר 
ידני

מקלדת

תבנית פיירקס 
של בראון

בשקל!

ם
עי

בצ
מ

ל 
כפ

ין 
א

שואב אבק 
  Karccher
רטוב יבש, 
כולל מפוח

  

169
ש“ח

מיחמים
60/50/40/30 כוסות

קומקומים

טוסטר אובן
SOL – גדול 
טורבו
דלת כפולה
גריל

מטחנת בשר
מולינקס
2000w

599
ש“ח

מקרר קטן
140 ליטר

129
ש“ח

מעבד מזון

899
ש“ח

שואב אבק 
שארק  
עוצמתי במיוחד 

449
ש“ח

מנקה חלונות
LEIFHEIT
תוצרת גרמניה
שלוש שנים אחריות

החל מ-החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

ש“ח

ש“ח

ש“ח

300

69

1900

� משלוחים בבני ברק מהיום להיום בתאום מראש � משלוחים לכל הארץ

� הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828 / 03-5780738

� 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית� הזולים ביותר. נקודה.

או

או

או



ּ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



בני ברק כ"ז באדר תשע"ח 124414/3/18

מאת: עוזי ברק

יישומי  קורס  לסיום  תעודות  לחלוקת  רושם  ורב  מרגש  טקס 
חודשים,  שלושה  שנמשך  מיוחד,  חינוך  ילדי   25 של  מחשב 
ולמשרד  ברק  בני  לעיריית  המשותף  להב"ה,  במרכז  התקיים 
ראש  שבמשרד  ילד"  לכל  "מחשב  ועמותת  והטכנולוגיה  המדע 
נציגי העירייה ועמותת "מחשב לכל  הממשלה. בטקס השתתפו 
לביתם  התלמידים  יקבלו  גם  בקרוב  והתלמידים.  ההורים  ילד", 
לכל  "מחשב  ועמותת  העירייה  במימון  ומשוכלל  חדיש  מחשב 

ילד".
זייברט, ראש העיר, שבשל פגישה דחופה במשרד  הרב חנוך 
לטקס  להגיע  האחרון  ברגע  ממנו  נבצר  לעיר,  מחוץ  ממשלתי 
מזכיר  טננבוים,  אברהם  באמצעות  שהועברה  בברכתו  הדגיש, 
העירייה ודוברה, את רמתן הגבוהה של הפעילויות וההשתלמויות 
במרכז להב"ה, שגם זוכות למכתבי תודה והוקרה רבים של הורים, 
המודעים לכך שעלותן הכספית של פעילויות מעין אלו במקומות 
אחרים גבוהה ומגיעה, לא אחת, למאות ואף לאלפי שקלים, עלות 
המקשה על הורים רבים לשלוח את ילדיהם להשתלמויות אלו, 
באיכות  מתבצעות  אלו  פעילויות  "להבה"  במרכז  זאת  ולעומת 

ייחודית ובלא דרישה כספית מהמשתתפים בהן.
רינה ציכטינגר, סגנית מנהלת האגף העירוני לשירותים  עו"ס 
חשוב  במיזם  חלק  הלוקחים  לכל  בדבריה  הודתה  חברתיים, 
קהילתיים  פרויקטים  מקדמת  שלום,  בן  לאה  לגב'  ובעיקר  זה, 
באגף, שמובילה את הפרויקט במסירות רבה, החל משלב איסוף 
המחשב;   לקבלת  עד  הקורס  מהלך  בכל  והליווי  המשפחות 
את  המממנת   - ילד"  לכל  מחשב  מ"עמותת  שליו  שמעון  למר 
המחשבים ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם עיריית בני ברק תוך 
להב"ה,  למרכז  וכן  החרדי,  המגזר  בצרכי  ורגישות  התחשבות 
הרביעית  שנה  לקורס  אכסניה  המשמש  חן,  ענבל  גב'  בהנהלת 
ברציפות, כדי לאפשר לילדים הכרות עם כלים לימודים ושימוש 

מושכל במחשב אותו יקבלו.

המקצועי  הקורס  על  נרגש  בלב  הודו  התלמידים  אימהות 
הרבים  המאמצים  על  וכן  לילדיהן,  רבות  כה  שתרם  והיעיל, 
לתת  ילד",  לכל  "מחשב  ,בשיתוף  ברק  בני  עיריית  שעושה 

לילדיהם מחשב מותאם העונה על צרכיהם המיוחדים.
בתה  כי  סיפרה  בקורס,  משתתפת  שבתה  האימהות,  אחת 
מעבר  וכי  לשיעור,  להגיע  שבוע,  מידי  עיניים,  בכיליון  ציפתה 
ומסור  אדיב  היה  ההדרכה  צוות  הקורס,  של  המקצועיות  לרמה 
בצורה הראויה לכל מילת שבח. אם נוספת אמרה: "צוות להב"ה: 
דאגתכם הייתה כל העת להעלאת רמת הילדים ובהצלחה מרבית".

הגב' לאה בן שלום הדגישה, כי עיריית בני ברק סייעה רבות 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים  עם  למשפחות  שיועד  לפרויקט 
הפעלת  את  שאיפשר  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  להרב  והודתה 

הפרויקט בעיר בני ברק לתועלת המשפחות.
מר שמעון שליו, מנהל "מחשב לכל ילד" באזור המרכז הביע 

את התרגשותו מהטקס והוסיף, כי העמותה חילקה עד כה עשרות 
אלפי מחשבים, ועוד היד נטויה להשקעת משאבים רבים למימון 
שיסייע  לילדים,  המשוכלל  המחשב  ולמתן  החיוני  הפרויקט 
ילדי  ויקדם אותם, כשהשנה נרכשו מחשבים המותאמים לצרכי 
הפעולה  שיתוף  על  לעירייה  תודתו  את  והביע  המיוחד,  החינוך 

ההדוק, בתקווה להמשיכו בכך גם בשנים הבאות.
גב' ענבל חן, מנהלת המרכז הודתה לצוות המדריכות שהדריכו 
והביאו  המחשב  עם  הכרות  של  הבסיסי  מהשלב  הילדים,  את 
אותם לרמה מתקדמת של היכרות עם תוכנת הוורד והכנת מצגות, 
והוסיפה כי מרכז להב"ה שמח לקחת חלק בפרויקט חשוב זה, 
וכי הכלים החשובים שהילדים רכשו  בשנה הרביעית ברציפות, 
יעילה  בצורה  במחשב  להשתמש  להם  לסייע  יוכלו  בקורס, 

ומושכלת.
והשירותים  החינוך  אגפי  בשיתוף  פועל,  להב"ה  מרכז 
החברתיים של העירייה, ובו מתקיימים קורסי מחשבים מהרמה 
גבוהה.  מתקדמת  לרמה  ועד  ידע  לחסרי  ביותר  הבסיסית 
בפעילויות משתתפים מוסדות חינוך ליטאיים, חסידיים, תלמודי-

בפעילויות  העשרה.  וחוגי  גני-ילדים  חרדיים,  סמינרים  תורה, 
בקורסים  משתלמים  אלפי  האחרונה  בשנה  חלק  לקחו  המרכז 

ובתרגול מודרך.
בו  ומתקיימים  לאינטרנט  חיבור  בלא  פועל  להב"ה  מרכז 
מגיעות  מהם  חינוך,  ולמוסדות  לגנים  לנערות,  לנשים,  קורסים 
העשרה  כוללת  והפעילות  החינוכי,  הסגל  בליווי  קבוצות, 
ממוחשבת בקריאה, הבנת הנקרא, חשבון, יישומי מחשב. המרכז 
למנהלת  ובנוסף  בלילה,   10 השעה  עד  בבוקר   8 מהשעה  פועל 
המסורה, גב' ענבל חן, ישנו צוות מיומן, הכולל מדריכות בוגרות 

בתי-ספר ברשת בית-יעקב.

25 תלמידים סיימו קורס יישומי מחשב במרכז להב"ה של עיריית בני ברק ומשרד המדע, ובקרוב יקבלו לביתם מחשב חדיש ומשוכלל במימון העירייה 
ועמותת "מחשב לכל ילד" של משרד ראש הממשלה

מרכז להבה מציג: מחשב לכל ילד

חלק מהתלמידים שסיימו קורס יישומי מחשב

מצפה לראותכן, דבורי
יום שני ג׳ ניסן 19/03

בין השעות 9:00-14:00 ⋅ אמרי חיים 14 קומה 1-

ביום מכירות חגיגי
משיקה את קולקציית האביב

היום ומחר בלבד!
יום רביעי וחמישי כ"ז-כ"ח אב

בני מלכים  תכלית ההידור

ירושלים: מוסיוף 14 בני ברק: שלמה המלך 17 
משלוחים בהזמנה טלפונית לב"ב: 03-6718300 שלוחה 3

ניתן להשיג באשפר בשר:
שיווק ארצי: 050-6730711

בני מלכים-מגיע להם יותר!

  

3  03-6718300

050-6730711

מכירת עופות בהידור ובזול

2890
לק"ג

כבד עוף (טרי): 

2190
לק"ג

קרטון עוף שלם (טרי):

1390
לק"ג

קרטון כנפיים (טרי): 

לפרטים והזמנות: 052-710-2224 

הזמנות
יתקבלו

עד יום ב'
בשעה 22:00

מבצע
ענק!

בכשרות המהודרת של הגאב"ד הגר"מ גרוס שליט�א 
המכירה תתקיים ביום רביעי כ"ב בשבט במספר מוקדים בעיר

VIP קרטון עוף
12 עופות בקרטון - טרי

מחולקים וארוזים במגשים (כל חלק בנפרד) נקי משומן ועורות מיותרים 
2590 מומלץ

מאוד! 3290
לק"ג

קרטון חזה עוף/כרעיים/שוקיים (טרי): 
המכירה תתקיים ביום ראשון ט‘ ניסן במספר מוקדים בעיר

  

3  03-6718300

050-6730711

מכירת עופות בהידור ובזול

2890
לק"ג

כבד עוף (טרי): 

2190
לק"ג

קרטון עוף שלם (טרי):

1390
לק"ג

קרטון כנפיים (טרי): 

לפרטים והזמנות: 052-710-2224 

הזמנות
יתקבלו

עד יום ב'
בשעה 22:00

מבצע
ענק!

בכשרות המהודרת של הגאב"ד הגר"מ גרוס שליט�א 
המכירה תתקיים ביום רביעי כ"ב בשבט במספר מוקדים בעיר

VIP קרטון עוף
12 עופות בקרטון - טרי

מחולקים וארוזים במגשים (כל חלק בנפרד) נקי משומן ועורות מיותרים 
2590 מומלץ

מאוד! 3290
לק"ג

קרטון עוףקרטון עוף טריקרטון חזה עוף/כרעיים/שוקיים (טרי): 

12 עופות בקרטון - טרי
מחולקים וארוזים במגשים (כל חלק בנפרד) 

נקי משומן ומעורות מיותרים

קרטון כרעיים / ירכיים 
קרטון כנפיים עוף טרישוקיים / חזה טרי

2226 90
90

לק“ג

3390
1490לק“ג

לק“ג

VIP

לפרטים והזמנות 
052-7102224

היום ומחר בלבד!
יום רביעי וחמישי כ"ז-כ"ח אב

בני מלכים  תכלית ההידור

ירושלים: מוסיוף 14 בני ברק: שלמה המלך 17 
משלוחים בהזמנה טלפונית לב"ב: 03-6718300 שלוחה 3

ניתן להשיג באשפר בשר:
שיווק ארצי: 050-6730711

בני מלכים-מגיע להם יותר!

היום ומחר בלבד!
יום רביעי וחמישי כ"ז-כ"ח אב

בני מלכים  תכלית ההידור

ירושלים: מוסיוף 14 בני ברק: שלמה המלך 17 
משלוחים בהזמנה טלפונית לב"ב: 03-6718300 שלוחה 3

ניתן להשיג באשפר בשר:
שיווק ארצי: 050-6730711

בני מלכים-מגיע להם יותר!
 ה‘ ניסן בשעה   עד יום רביעיהזמנות יתקבלו 

22:00





בני ברק כ"ז באדר תשע"ח 124614/3/18

מאת: עוזי ברק

פרסמה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
השבוע את התוצאות של המדדים לשנת 2016. 
 14 בדירוג  הרביעי  במקום  נמצאת  ברק  בני 

הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים.
במדדים:  הראשון  במקום  נמצאת  היא 
לעתיד,  ביחס  ציפיות  מהחיים,  רצון  שביעות 
הערכה  לכנסת,  בבחירות  ההצבעה  שיעור 
דרכים  בתאונות  הרוגים  בריאות,  של  עצמית 
לעומת  דרכים.  בתאונות  הרוגים  רגל  והולכי 
במדדים:  האחרון  במקום  נמצאת  היא  זאת, 
במשרה  המועסקים  שיעור  התעסוקה,  שיעור 

חלקית שלא מרצון, בני 30 בעלי השכלה על-
תיכונית והשכלה גבוהה וצפיפות דיור. 

ברק,  בני  עבור  הזמינים  המדדים   19 מתוך 
ב-8 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, 
מהממוצע  יותר  טוב  מצבה  מדדים  וב-11 

הארצי.
מהתחבורה  המרוצים  אחוז  ברק  בבני 
 56.6%( הארצי  מהממוצע  גבוה  הציבורית 
תאונות  היו   לא  בהתאמה(,   ,38.9% לעומת 
ושיעור  עירוניות.  בדרכים  קטלניות  דרכים 
התעסוקה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי של 
 47.3%( ומעלה  ה-15  בני  מכלל  המועסקים 

לעומת 61.1%, בהתאמה(.

מאת: עוזי ברק

'אדרת  בת"ת  נפתח  חדש  כיתות  מתחם 
'פרדס  בשכונת  המכבים  ברחוב  אליהו' 

בפתיחת  כץ'. 
החדש  המתחם 
מזוזות  נקבעו 
הגאון  ידי  על 
בן  מסעוד  רבי 

שמעון.
פרדס  שכונת 
כץ עברה בשנים 
ת  ו נ ו ר ח א ה
השכונה  מהפך, 
ה  א ל מ ת ה
ת  ו ח פ ש מ ב
בני  של  רבות 
הוקמו  תורה, 

וכוללים  ילדים  גני  ישיבתיים,  מניינים  בה 
טהור  חינוך  לבית  במענה  והצורך  לאברכים 
הרב  של  לפתחו  שנים  מספר  לפני  הגיע 
עול  את  עצמו  על  שלקח  זצ"ל,  דרעי  אליהו 
כשנתיים  לפני  וכידוע  תורה,  התלמוד  הקמת 

מוסדות  פריחת  בשיא  השמימה  בסערה  עלה 
החינוך אותו ייסד.

שמו הטוב של התלמוד תורה הגיע בשנים 
כה מועטות מאז הקמתו לכל פינה בעיר התורה 
כיום  ונחשב 
התלמודי  לאחד 
הטובים  תורה 
בזכות  בעיר 
איכות המשפחות 
לפתח  השוחרות 
הת"ת מידי שנה, 
הלימודית  הרמה 
וכן  הגבוהה 
המסור  הצוות 
עבודת  שעושה 
ייחודית  קודש 
בתחום החינוכי. 

אליהו  ר' 
דדון, נציג ש"ס בעיר שמנהל את אגף החינוך 
בעירייה במסירות רבה דאג השנה לקיים את 
זצ"ל להקצאת השטח  בקשתו של הרב דרעי 
תורה,  התלמוד   - חייו  מפעל  את  יקימו  עליו 

שכיום נקרא הוא על שמו- "אדרת אליהו".

מאת: עוזי ברק

ובמרכזם  ב"ב  העיר  מתושבי  המונים 
עם  יחד  שהגיעו  וחיים  רפואה  משפחות 
ילדיהם מכל ערי הארץ, ששו ושמחו בחגיגת 
ישראל  וילדי  חולי  של  תורה  ספר  הכנסת 

שנכתב לזכותם ולרפואתם השלמה.
באווירה חגיגית נכתבו האותיות האחרונות 

רבני  בהשתתפות 
ואורחים  העיר 
נכבדים ממשפחת 
משם  התורם. 
התהלוכה  עלתה 
להיכל  המפוארת 
ם  ו י ר ו ט י ד ו א ה
 , י נ ו ר י ע ה
ם  י נ פ ל מ ש כ
תלמידים  צועדים 
לפידים  ונערים, 

ודגלים בידיהם.
ה  ח מ ש ה
ביתר  נמשכה 
בהשתתפות  עוז, 
ר  " ו מ ד א ה
ת  ו ד ל ו ת מ
יצחק  אברהם 
במיוחד  שהגיע 
ליטול  מירושלים 
בשמחה  חלק 
והתכבד בהגבהת 
הרה"צ  הס"ת. 
גלאי  שמעון  רבי 
הגה"צ  והמשפיע 

בלהט  הס"ת  עם  רקדו  בידרמן  אלימלך  רבי 
נלהב מיוחד עם  ריקוד  ובהמשך ערכו  קודש, 

הילדים המיוחדים.
לאחר מכן הסבו המתנדבים לסעודת מצוה 
חגיגית בהשתתפות אדמו"רי ורבני העיר. את 
יצחק  הרה"ח  ההנהלה  יו"ר  הנחה  המעמד 
רוט שקיבל את פני האורחים הרבים שהגיעו 
דברי  בתחילת  הגדולה.  בשמחה  להשתתף 
חולי  נערי  מאות  את  המנחה  הזכיר  הפתיחה 
עמנו  להשתתף  שמחים  היו  הם  שאף  ישראל 
פיזית, אלא שהם מחוברים למכשירי הנשמה, 
מחוללי חמצן, וטיפולים כימותרפיים מפרכים, 

וספר תורה זה מוקדש לזכותם ורפואתם.
ברכת  את  הביא  זייברט  חנוך  העיר  ראש 
יודעים להעריך את  העיר למתנדבים, "אינכם 

העשייה והפעילות שלכם, ומה גודל ההשפעה 
חולים  של  לבתים  מביאים  שאתם  והעזרה 
מיוחד.  ילד  עם  המתמודדות  ולמשפחות 
לנשמות אלו יש קדושה מיוחדת, ולספר תורה 
מיוחדת  קדושה  של  כפולה  תוספת  יש  זה 
של  ולרפואתם  לזכותם  נכתבה  היא  באשר 
טעם  טעמו  שלא  אלו  וטהורות  זכות  נשמות 
חטא. הספר התורה הזה יאחד את המתנדבים 
והילדים בקשר רוחני 
הכריז  ינתק",  בל 

בהתרגשות.
נשמע  רב  בקשב 
האדמו"ר  של  משאו 
נשיא   - מויז'ניץ 
שבדבריו  האגודה, 
היסודות  על  הרחיב 
עליהם  הנשגבים 
האגודה  מושתתת 
ואהבת  חסד  אהבת 
ע"פ  ישראל 
ומורשתם  משנתם 
רבותינו  של 
והדגיש  הקדושים, 
יש  למתנדבים  כי 
ונשגבה  כבירה  זכות 
חסדים  גמילות  של 
ביקור חולים בהידור 
אוכל  שאדם  רב 
בעולם  פירותיהם 
קיימת  והקרן  הזה 
וכן  הבא,  לעולם 
השבתות  את  הזכיר 
המביאים  מיוחדים  ילדים  למאות  הנערכים 
את  בירך  לסיום  אלו,  בבתים  והצלה  רווח 
להם  יהיה  שלא  לאגודה  והתומכים  הנאספים 
בביתם החולאים הללו ובכל בתי ישראל שיהיו 
ילדים בריאים ברוחניות ובגשמיות ורב תענוג 

ונחת.
כאורח הכבוד במעמד כיהן הרב הראשי הרב 
ישראל מאיר לאו – חבר נשיאות ידידי רפואה 
וחיים. ואת המעמד פיארו בהשתתפותם שורה 
חברי  הדור  ומאורי  גדולי  של  ונכבדה  ארוכה 
נשיאות האגודה שהטריחו עצמם לבוא לכבד 
ביה"ח  הגדולה. מנהל  השמחה  חתני  את 
דברי  לשאת  התכבד  הלפרין  פרופ'  בלינסון 

ברכה בשם כל בתי החולים.

מאת: עוזי ברק 

מתנדב זק"א יחיאל גולדמן המתגורר בב"ב 
נשיא  ידי  על  מצטיין  מתנדב  באות  התעטר 
המדינה ראובן ריבלין. האות הוענק במסגרת 
תחרות שנתית של "העובד המצטיין" ובו זכה 
מהמתמודדים   25 עוד  עם  ת"א  זק"א  מתנדב 

מתוך אלפים שהגישו מועמדות.
מנחה  ציין  האומה,  בבניני  שנערך  בטקס 
המקצועית  הועדה  מנימוקי  חלק  האירוע 

ו  ת ר י ח ב ל
מתנדב  של 
זק"א יחיאל 
 . ן מ ד ל ו ג
ל  א י ח י "
ן  מ ד ל ו ג
ן  ה כ מ
צ  " ב מ ק כ
צוות  וראש 
ובכך  לילה 
אחד  הוא 
י  ד ו מ ע מ
ך  ו ו ת ה
את  שמניע 
ת  כ ר ע מ

למרות  אביב.  תל  זק"א  ששמה  הזו  החסד 
אב  כפים,  יגיע  לפרנסתו,  עסוק  איש  היותו 
את  עצמו  על  נטל  בלעה"ר,  ילדים  לחמשה 
בהתנדבות  בארגון  ביותר  הקשות  המשימות 
מלאה ולעולם לא יסרב ולעולם לא יאמר לא 

למשימת חסד.
ובצנעא,  בשקט  למופת,  מתנדב  יחיאל  
פועל מידי יום ללא לאות, במסירות ובנאמנות, 
מהונו  מזמנו,  נותן  גבול,  ללא  בהקרבה 
מתמודד  נדלים.  הבלתי  שלו  הנפש  ומכוחות 
מבלי  שיהיה  ככל  הקשה  אירוע  כל  עם 

כשלמולו  כלל  האישיים  בצרכיו  להתחשב 

טובת הזולת ועזרה לכלל."

מחבר  ברבים,  שמים  שם  מקדש  "במעשיו 

לכל  בדאגתו  השונים  האוכלוסייה  מגזרי  בין 

אחד ואחת, אהוב על חבריו ונערץ על מתנדבי 

אחד  שאף  מה  עושה  אביב.  תל  זק"א  יחידת 

ובאהבה,  בנתינה  במקומו  יעשה  לא  אחר 

משקיע מעל ומעבר למצופה מאדם מן השורה 

סמל  ומהווה 

אישית  ודוגמא 

למען  למתנדב 

ראוי  הקהילה. 

הוא לפי כל קנה 

להיבחר  מידה 

בתואר".

בטקס החגיגי 

האומה  בבנייני 

השתתפו מנכ"ל 

הרב  הארגון 

צבי חסיד מפקד זק"א תל אביב חיים נוגלבלט 

המתנדב  את  לברך  שהגיעו  צוותים  וראשי 

יחיאל גולדמן על זכייתו.

בירך  חסיד  צבי  הרב  ת"א  זק"א  מנכ"ל 

הוא אחד  גולדמן  "יחיאל  ואמר  את המתנדב 

עושה  והוא  ביותר,  המסורים  המתנדבים 

עבודת קודש לצד שאר מתנדבי הארגון, ואנו 

מברכים אותו על ההכרה הלאומית לפעולתו".

לזכות  וחיים"  "רפואה  ע"י  שנכתב  תורה  ספר  הכנסת  של  נרגשת  חגיגה 
ולרפואת חולי וילדי ישראל בראשות מאורי וגדולי ישראל

מנכ"ל זק"א הרב צבי חסיד: "גולדמן הוא אחד המתנדבים המסורים ביותר, 
ואנו מברכים אותו על ההכרה הלאומית לפעולתו"

 הרחיבי מקום אוהלך

ספר התורה של 
ילדי ישראל

הנשיא העניק 'אות 
מתנדב' ליחיאל גולדמן

הלמ"ס קבעה: מבין כל הערים הגדולות בני ברק מובילה בשביעות הרצון 
מהחיים, הערכה עצמית של בריאות ושיעור ההצבעה בבחירות לכנסת

מעמד קביעת מזוזה ע"י הגאון רבי מסעוד בן שמעון במתחם כיתות חדש 
בת"ת "אדרת אליהו" בשכונת פרדס כץ

בני ברק מובילה בשביעות רצון

קביעת המזוזה



  *בקניה מעל 500 ₪

על סירי טפאל

 50%*
הנחה

 על תבניות האלומניוםמבצעי ענק 

 במחלקת אירועיםמבצעי ענק 

על כל סוגי הצלחותמבצעי ענק 

 במחלקת הניילוןמבצעי ענק 

על כל סוגי הכוסותמבצעי ענק 

 על חומרי הניקוימבצעי ענק 

 במחלקת הטיפוחמבצעי ענק 

2 ב- 4 ₪ספוג הפלא 

רק  4 ₪נייר ארונות לפסח

  מתנה
*בקניה מעל 500 ₪

*מגב
סוחט

 במחלקת הטואלטיקהמבצעי ענק 

רביעייה ב- 4 ₪מטליות הפלא

ב- 4 ₪סחבת הפלא
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מאת: עוזי ברק

לקייטנות  נרשמו  ילדים  של  שיא  מספר 
בגני-הילדים  חינם  המופעלות  העירוניות 
הפסח:  חג  לקראת  ברק  בבני  ובבתי-הספר 
4000 ילדים בגנים העירוניים ו-3600 בבתיה"ס 
הפרטיות  העמותות  גם  העצמאי.  החינוך  של 
בגנים נכללות בתכנית בלא תשלום של ההורים, 

בסיוע של משרד החינוך.
הפסח  חג  שלקראת  בחופשה  הקייטנות 
העירייה,  של  החינוך  אגף  ע"י  תופעלנה 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ובסיועו  בעידודו 
העיר, וזאת לעומת עיריות רבות שלא הצליחו 
צוותי  חוסר  בשל  הקייטנות,  נושא  את  לארגן 
ברק  בני  עיריית  להפעילן.  וחינוך  הוראה 
כה  לרישום  זכתה  והיא  לארגנן,  הכל  עשתה 
לצאת  להורים  לאפשר  הינה  כשהמטרה  גדול, 
השנה- ימות  בכל  עסוקים  הם  בהם  למקומות 

כוללי אברכים, או עבודות אלו או אחרות. 
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
הנרשמים  מספר  זינק  יומיים  תוך  כי  הוסיף, 
לקייטנות באופן מדהים: בגני-הילדים מ-3000 

ל-4000, ובבתי הספר מ-500 ל-3600.
מח' גני-הילדים באגף החינוך של העירייה, 
את  העירוניים  בגנים  החג  לקראת  ארגנה 
להורים  תאפשר  ובכך  הייחודיות,  הקייטנות 
להתארגן ביתר קלות בעבודות שלפני החג, ובד 

בבד, לאפשר למצוא מסגרת מתאימה לילדות. 
הקייטנות תפעלנה החל מיום חמישי, ו' בניסן 
ועד ליום רביעי, י"ב בניסן. הקייטנות תכלולנה 
הרפתקאות,  העשרה,  תכניות  אטרקציות, 

יצירות ועבודות, הפעלות ומשחקים.
מורות,  ע"י  בחופשה  תופעלנה  הקייטנות 
נרשמו  ובנוסף  ומדריכות,  סייעות  גננות, 
גננות  ממגמת  רבות  תלמידות  להפעלתן  
בהנהלת  יפעלו  בגנים  הקייטנות  בסמינרים. 
ואילו  גני-הילדים,  מח'  מנהל  סטל,  יוסף  הרב 
בבתיה"ס של החינוך העצמאי באחריותה של 
הינם  שנבחרו  והצוותים  ברוומן,  עטרה  גב' 
ובפיקוחה  ואיכותית  גבוהה  מקצועית  באיכות 
חיברה  שגם  כהן,  מרגלית  גב'  המפקחת  של 

חוברת עבודה לילדי הקייטנות.
לקייטנות  והרישום  מההתארגנות  כחלק 
הרב  בהנהלת  העירוני,  החינוך  אגף  הסדיר 
יהונתן ספרא, רישום טלפוני ממוחשב, שפעל 
לעבר,  בניגוד  וזאת  ביממה,  שעות   24 במשך 
לגני- אישית,  להגיע,  נאלץ  ההורים  שאחד 

הילדים, כדי לרשום את הילדים לקייטנות, וזאת 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ממדיניותו  כחלק 
העיר להנגיש את השירותים לציבור התושבים, 
לשנת  לגני-הילדים  זו  בשנה  הרישום  גם  וכך 
ממוחשב,  בטלפון  התבצע  הקרובה  הלימודים 
ולא בצורך להגיע אישית לגן לביצוע הרישום.

מאת: עוזי ברק

550 ילדים, גילאי 3 עד 6, קיבלו לא מכבר, 
לתלמידות  שפה  העשרת  של  המענה  את 
מתקשות בגני ילדים בבני ברק, באמצעות תכנית 
מאושרת",  ילדות   - מועשרת  "שפה  מקצועית 
המופעלת ע"י אגף החינוך של העירייה, תכנית 
פרויקט  של  מרכז  ומחוז  ולנוער  לילדים   360
שיקום שכונות, ובכך יקום דור חדש עם פחות 
השתלבות  יותר  רגשיים,  קשיים  פחות  נשירה, 

לימודית וחברתית עד לבגרות בשלה ויציבה.
ע"י  תקציבית  שאושרה  התכנית,  במסגרת 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר, פעלו הרב יהונתן 
והרב  העירייה  של  החינוך  אגף  מנהל  ספרא, 
תכנית  ומנהל  האגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון 
360 לילדים ולנוער, לקידום התכנית להעשרת 
השפה בגני הילדים ברחבי העיר, בגילאי טרום 
והיא  שפה,  מורות  באמצעות  וחובה,  חובה 
הגן המפוצלות לקבוצות  לכל תלמידות  ניתנת 
קטנות, ובכך מתאפשר איתור ילדות מתקשות 
כשבמידת  הגן,  כותלי  בין  תומך  טיפול  ומתן 

הצורך הן מופנות לטיפול המשך.
המקצועי  הצוות  בפגישת  שהודגש  כפי 
בתחום, הובהר כי תפקודי שפה הינם קריטיים 
בגיל הרך ומהווים בסיס לתפקוד הילד בעתיד 
לאורך  וחברתיות-רגשיות  לימודיות  במטלות 
חייו הבוגרים. ההתערבות המוקדמת בגיל הרך 
לצמצום,  מובילות  שפתיים  פערים  והשלמת 
ואפילו למניעה של תופעות המונעות השתלבות 

התלמידים במסגרת הלימודית והחברתית.
כחלק מהתמודדות עם הנושא נערך בתחילת 
ילדים  לאיתור  שפתי  מיפוי  הלימודים  שנת 

דגש  עם  אישי  טיפול  דרכי  והתווית  בבעיות 
לכל תלמיד, כשמודל טיפולי נבנה לכל קבוצת 
גן בנפרד, בהתאם לצרכים שאותרו ע"י טפסי 
המעקב. בין דרכי הטיפול נכללים הדרכת הורים 
בפניות  זימון  כלליות,  הורים  באספות  הניתנת 
הנשלחים  שפה  משחקי  פרטניות,  טלפוניות 
לסיוע  בפניה  וליווי  ותמיכה  הילדים  לבית 
מקצועי, כשזה מתבקש. בד בבד, צוות הפעלת 
אפשרויות  את  הגנים  לצוותות  מתווך  התכנית 
הטיפול ודרכי הפניה מטעם העירייה, התכנית 
וכמו"כ  מציון",  כ"עזר  סיוע  ומרכזי  הלאומית 
מועברות השתלמויות לצוותות חינוך במסגרות 
מודל  לפי  שפה",  "העשרת  צוות  ע"י  השונות 

הדרכה שנבנה.
והרחבתה  העמקתה  התכנית,  הפעלת 
בהבדל  מרשימות  לתוצאות  בס"ד  הביאו 
השפתיות  תחומי  של  ובתוצאות  במצב 
הלימודים  שנת  תחילת  בין  התלמידות  בקרב 
הפנים-  שלושת  בכלל  כי  ומתברר  לסופה, 
והפן  הרגשי-חברתי  הפן  הקוגניטיבי,  הפן 
ביותר,  משמעותיים  שינויים  חלו  המשפחתי, 
שאינם  ילדים  של  הקוגניטיבי  בפן  ולדוגמא, 
של  בגן  היה  המצב  בלמידה  מעורבות  מגלים 
הרגשי-חברתי  בפן  או  ל-25,  ירד  והוא   59
קשיים  המפגינים  ילדים  בקרב  ולדוגמא, 
בפן  גם  וכך  ל-10,  מ-33  ירידה  ישנה  רגשיים 
לתת  המתקשים  בהורים  ולדוגמא,  המשפחתי 
בעקבות  ל-15.  מ-34  ירידה  ישנה  העשרה 
להרחיב  העירייה  בכוונת  אלו,  מעולים  נתונים 
ילדים  גני  ויותר  ביותר  הפעילות  מסגרות  את 

ואת הגננות להפוך ל"שגרירות שפה".

אלפי ילדים נרשמו לקייטנות חינם בסיוע משרד החינוך 
שיופעלו ע"י אגף החינוך עבור 7600 ילדי הגנים

בעקבות פרויקט העשרת שפה לתלמידות בגני הילדים, השתנו 
לטובה התוצאות של הפן השפתי והקוגניטיבי בקרב התלמידות 

בין תחילת שנת הלימודים לסופה  כל הנתונים

קייטנות חינם 
בחופשת פסח

360: שיפור 
למאות תלמידות

יֶזה נסיעה
היתה לנו!
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קונים וויז שמור 
מבית הדרן 

 שמרנו
לכם 
 מתנה  

 ומקבלים בוסטר
מהודר לרכב*

072-3994470

מהיום כולם נוסעים! 
מתקדמת  ניווט  מערכת  וויז.  הדרן 
המתעדכנת במצב הכבישים, לנסיעה 
המהירה והחלקה ביותר למחוז חפצך.

באישור בית דין צדק בני ברק.

 ניתן להשיג גם  ברשת מחסני חשמל
המובחרות. הטכנולוגיה  ובחנויות 

מחסני
וטכנולוגיהחשמל

סלולר מחסני
וטכנולוגיהחשמל

סלולר מחסני
וטכנולוגיהחשמל

סלולר

  sales@hadran.net

פשוט עובד, הדרן!



ביחידה חדר ניתוח קטן ומפואר, מצויד במיטב האבזור המתקדם ומיועד לניתוחים 
קטנים בהרדמה מקומית. בניהולם של כירורגים מומחים.

ביחידה מטפלים ומנתחים בין השאר בניתוחים מקומיים בתחומי כירורגיה, 
נגעי עור, שומות, אקסזיות, צ’יסטות ועוד. טיפול מוקדם מציל חיים!

זמינות | שירות | מקצועיות 
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לקביעת תור: 03-5771188
הסכמים עם כל קופות החולים 

מחכים לניתוח בהרדמה מקומית?
חדר פעולות כירורגיות 

זמין. נגיש. מתקדם.

חדש!

הבריאות 
במקום 
הראשון!
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פישל רוזנפלד

שנתיים מאז הועלו הכלים הכבדים לשטח, 
ועבודות  המיתולוגי,  'מעריב'  גשר  פיצוץ 
יצאו  גוש-דן  מטרופולין  של  הקלה  הרכבת 
לדרכם והחלו לשבש את חייהם של התושבים, 

נכנס השבוע 'קו עיתונות' 
ומספק  האדמה  למעמקי 
למנהרות  בלעדית  הצצה 
בני  של  הקלה  הרכבת 
ברק שתצא לדרכה בשנת 

.2024
השאפתני,  הפרויקט 
מיליארד   46 שעלותו 
לחולל  וצפוי  שקלים 
בתחבורה  מהפכה 
זכה  בגוש-דן  הציבורית 
"קשה  לסלוגן  מכבר  זה 
עכשיו - הקלה אחר כך", 
המורכבות  בשל  וזאת 
והקשיים  שבדבר 
הערים  תושבי  שנאלצים 
איתם  להתמודד  באזור 

במהלך העבודות. 
שהסקנו  "המסקנה 
וברורה,  פשוטה  היא 

להרים  דרך  בשום  מסוגלים  היו  לא  הזכיינים 
את הפרויקט הזה, אז הקמנו את נת"ע", אמר 
שר התחבורה, ישראל כץ, במסיבת עיתונאים 
"אם  העבודות.  תחילת  טרם  בזמנו,  שכינס 
שנה   40 במדבר  ישראל  עם  את  העביר  משה 
יהיה  לא  זה  שנים,   6 לקחת  הולך  זה  אצלנו 
זה לפני הרבה  פשוט. היה אפשר לעשות את 
שנים, זה היה נכון יותר וחוסך הרבה בעיות".

'קו  שערך  התת-קרקעי  הסיור  במסגרת 

האדום',  'הקו  ותחנות  במנהרות  עיתונות' 
סופ"ש  במוסף  מיוחד  בפרויקט  שייחשף 
מקבל  עיתונות',  'קו  מבית  ישראל'  'כל  של 
לרכבת  ומתועדת  מרתקת  הצצה  הפרויקט 
בני  תקווה,  פתח  הערים:  בחמש  שתעבור 
ברק, רמת גן, תל אביב-יפו ובת ים. אורך הקו 
 24 פני  על  להשתרע  צפוי 
 12 מתוכם   - קילומטרים 
לפני  מעל  קילומטרים 
קילומטרים  ו-12  הקרקע 
עלות  לאדמה.  מתחת 
חפירת הקו ובניית התחנות 
מיליארד  בכ-16  מוערכת 

שקלים.
מכונות  שמונת 
את  שחופרים   TBM-ה
הן  האדום  הקו  מנהרות 
באורך של 115 מטרים כל 
כ-7.5  של  ובקוטר  אחת, 
כל  של  משקלה  מטרים. 
טון.  לכ-900  מגיע  מכונה 
ומהנדסים  פועלים   20
הסינית  הכרייה  מחברת 
בתוך  נמצאים   CRTG
נתון  רגע  בכל  המכונה 
ל-10  מגיע  מכונה  כל  של  ההתקדמות  וקצב 

מטרים ליום.
את  המפנה  מסוע  צמוד  כרייה  מכונת  לכל 
העפר המוצא מתוך המנהרה אחורה. המכונה 
רובוטית  מערכת  באמצעות  מרכיבה  גם 
דיפון  של  הבטון  טבעות  את  הידראולית 
האדמה  בעומק  מתבצעת  הכרייה  המנהרה. 
פני  על  להפרעות  או  לרעידות  לגרום  מבלי 

השטח.

פישל רוזנפלד

כמעט ואין תושב בני-ברקי שאינו מכיר את 
מזה  דומם  שעומד  הממדים  רחב  הבניין  שלד 

20 שנה בפינת הרחובות 
גוריון   ז'בוטינסקי-בן 
ועליו השלט "לשון הרע 

לא מדבר אליי". 
הדיווח  פי  שעל  אלא 
אלו,  בימים  ב'גלובס', 
שהנכס  לאחר  כשנתיים 
ידי  על  במכרז  נרכש 
קבוצת משקיעים חרדים, 
החרדי  היזם  בהובלת 
בכ-200  עמר  יהודה 

של  ההשקעות  בזרוע  מנהלים  שקלים,  מיליון 
קבוצת הביטוח מגדל מו"מ להשקעה של כחצי 

המתוכנן  המשרדים  במגדל  שקלים  מיליארד 
לקום במרכז השטח.

נעוצה  להשקעה  הסיבה  הדיווח,  פי  על 
המניבה  בתשואה 
קבוע  מזומנים  תזרים 
לצד  משרדים,  במגדלי 
להפחתת  כלי  היותה 

התנודתיות בתשואות.
הפרויקט  זאת,  עם 
אם  וגם  ממימוש  רחוק 
אל  תצא  אכן  ההשקעה 
לעבור  צפויים  הפועל 
אשר  עד  ארוכות  שנים 
יקום הפרויקט ויכניס רווחים לקופת ההשקעות 

של 'מגדל'.

העצום  המשרדים  בבניין  להשקיע  מתכוונת  הביטוח  ענקית 
השוכן בפינת הרחובות ז'בוטינסקי-בן גוריון

דיווח: 'מגדל' תשקיע חצי מיליארד 
במגדל המשרדים הנטוש

של  האדום'  ה'קו  יעבור  בהן  במנהרות  ומודרך  מיוחד  סיור 
הרכבת הקלה בגוש דן • מכונות החפירה הכבדות, המסועים 

והעלויות הדמיוניות

'קו עיתונות' חושף את מנהרות 
הצצה הרכבת של בני ברק

בלעדית

 הכתבה המלאה בסוף השבוע במוסף

צילום: נחמן אלבר

 היכנסו
 לאתר הביטוח הלאומי

 ובדקו את הזכויות שלכם
במהירות ובקלות!

רגע לפני שאתם מתחילים את התקופה 
המרגשת בחייכם, בדקו מהן הזכויות 

שלכם בביטוח הלאומי!

אבא, גם אתה יכול לצאת לחופשת לידה 
 ולקבל דמי לידה לאב: אתה זכאי להחליף
את בת זוגך בחופשת הלידה שלה לצורך 
שבועות   6 שחלפו  לאחר  בילד  ול  יפ ט ה
מהלידה, ובתנאי שההחלפה תעשה למשך 
7 ימים רצופים לפחות, ועד סוף החופשה.
אתה יכול גם להיות ביחד אתה בחופשה
למשך 7 ימים, על חשבון חופשת הלידה 

שלה.

דמי לידה לאם ולאב משולמים להורים 
עובדים, העונים על תנאי הזכאות.

אימא, אבא, מזל טוב!

 עומדים
להיות הורים? 

 הביטוח הלאומי
 דואג לכם גם

לחופשת לידה לאב

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי



אצלינו ב-גז + ואקום + שמן

אצלינו ב-

אצלינו ב-

אצלינו ב-

אצלינו ב-

אצלינו ב-

אצלינו ב-

גלון שמן חצי סינטטי

תוסף דלק

בוסטר
להנעת הרכב

ועוד מבצעים רבים כימיקלים לניקוי הרכב, טיפולי 10,000
במחירים מיוחדים לפסח

מולטימדיה
דאבל דין

חיישני רוורס

 usb + רדיו

שוברים את המחירים!

&99

&49

&79

&299

&199

&149

&699

10W40

k44

שייקה חשמל ואביזרי רכב
רח‘ חיד“א 27 ב“ב, מול עזרה למרפא טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח‘ חיד“א 27 ב“ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה

wert

wert

ללמוד. 
לנהל. 

להצליח! 

ניתן לשלב עבודה ולימודים | קמפוס נפרד | שכ"ל אוניברסיטאי

לימודים יוקרתיים באווירה חרדית מותאמת 
שיפתחו לכם דלתות 

למשרות בכירות בשוק העבודה
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לימודי .B.A בניהול ולוגיסטיקה

לגברים בלבד:

לנשים בלבד:

100% מימון לזכאים*
פתיחת המכינה: אייר תשע"ח

לימודי .B.A בפסיכולוגיה
פתיחה: חשוון תשע"ט

פרטים בטלפון: 077-2753098 | 077-2753094
Ch.dep@biu.ac.il

הקמפוס החרדי
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אלי רובין

מספר  לתפקיד  בחירתו  מאז  שפיטר  לאחר 
נשיא  פיטר  השבוע  בממשל,  בכירים  אנשים 
מזכיר  את  במפתיע  טראמפ  דונלד  ארה"ב 

המדינה של ארה"ב - רקס טילרסון.
קיבל  מתפקיד,  פיטוריו  על  הידיעה  את 
ברשת  ארה"ב  נשיא  של  מחשבונו  טילרסון 
עם  הודעתו  את  פתח  טראמפ  החברתית. 
ולהבא מזכיר המדינה  כך שמכאן  על  הידיעה 
החדש יהיה מייק פומפאו, מי שכיהן עד עכשיו 
טילרסון  לרקס  הודה  טראמפ   .CIAה כראש 
על הזמן בו כיהן בתפקיד, באומרו כי "פומפאו 
יעשה עבודה נהדרת". כמו כן הודיע כי ג'ינה 
ראש  בתפקיד  פומפאו  את  תחליף  הספל 
ה-CIA ותהיה לאשה הראשונה שנבחרה לכך.
על  החלטה  את  כי  טראמפ,  כתב  בהמשך 
טראמפ  בעצמו.  קיבל  טילרסון  של  פיטוריו 
יותר.  שמח  עכשיו  יהיה  "טילרסון  כי  הוסיף, 
הגישה  כולל  דברים,  על  מסכימים  לא  אנחנו 
בהסכם  שמדובר  איראן,  עם  הגרעין  להסכם 

איום. טילרסון חשב שההסכם בסדר".
לפיטוריו  הגיבו  טילרסון  של  בסביבתו 
להדחתו  הסיבה  מה  יודע  לא  הוא  כי  ואמרו, 
ולא שוחח על כך עם טראמפ. כמו כן, סוכנות 
הידיעות אי פי ציטטה את אחד מעוזריו, שטען 
כי טילרסון רצה להישאר בתפקידו כשר החוץ 
הסיבה  את  לו  הסביר  לא  מעולם  וטראמפ 

לפיטוריו.
על פי דיווח בכלי תקשורת שונים בארה"ב, 
לטילרסון  טראמפ  פנה  האחרון  שישי  ביום 
יהיה  וזה  מאחר  מתפקידו,  יתפטר  כי  בבקשה 
הזמן הנכון לשינוי והכנסת צוות חדש לקראת 
השיחות עם צפון קוריאה ולאור דיונים שונים 
הברית  ארצות  בין  סחר  בנושאי  המתקיימים 
חתך  כך  בעקבות  בעולם.  שונות  למדינות 

טילרסון את תפקידו באפריקה ושב לארה"ב. 
רצה  האחרון  בקיץ  כבר  הדיווחים,  פי  על 
חילוקי  בשל  מתפקידו  להתפטר  טילרסון 
ואף  טראמפ  עם  העכורים  והיחסים  הדעות 
אז  הגיב  טראמפ  'אדיוט'.  הנשיא  את  כינה 
כשהוא  עליו,  האהובה  בקלישאה  לדיווחים 
כי  הוסיף  ואף  ניוז',  ב'פייק  מדובר  כי  כתב 
"אמנם אנחנו לא מסכימים בנושאים מסוימים, 

אך עובדים יחדיו". 
טילרסון עצמו גם הכחיש את הדיווח אודות 
רצונו להתפטר. במסיבת עיתונאים שכינס אז, 
מעולם  הנשיא  "סגן  כי  המדינה,  מזכיר  אמר 
מזכיר  להישאר  אותי  לשכנע  צריך  היה  לא 
המדינה, מכיוון שמעולם לא שקלתי לעזוב את 
כי  למדתי  אך  בוושינגטון  חדש  אני  התפקיד. 
ישנם כאלה המנסים לזרוע פלגנות כדי לקדם 
את האג'נדה שלהם על ידי שיסוע אחרים איש 
הנשיא  של  באג'נדה  לחבל  במאמץ  ברעהו, 
לא  גם  וכך  זה,  באופן  אפעל  לא  אני  טראמפ. 
אף אחד בצוות שלי. מעולם לא שקלתי לעזוב, 
אני משרת מתוקף המינוי של הנשיא ואני אהיה 
מועיל  שאני  מרגיש  הנשיא  עוד  כל  בתפקיד 

להשגת מטרותיו".
לתפקיד  ראש הCIA שמונה  פומפאו  מייק 
במקומו של טילרסון, הוא לשעבר חבר קונגרס 
בעמדותיו  לקיצוני  הנחשב  מקנזס,  רפובליקני 
 ,CIA-ב קודם שהחל את תפקידו  מטילרסון. 
קרא לנסיגה מעסקת הגרעין עם איראן, לעומת 
הבולטים  מהאישים  אחד  שהיה  טילרסון 
לא  שארה"ב  כך  על  שנאבק  טראמפ  בממשל 
אליה  מחויבת  תישאר  אלא  מהעסקה,  תיסוג 

ואחראית לכך שהיא נאכפת בקפדנות. 
חלל  על  באים  לא  טילרסון  של  פיטוריו 
כי הנשיא טראמפ מתכנן  דווח  ריק. לאחרונה 
שינויים נוספים בכוורת הקרובה אליו. בתחילת 
החודש פורסם ב"ניו יורק טיימס", כי טראמפ 
ביקש מראש הסגל בבית הלבן ג'ון קלי לסייע 
לו להדיח את חתנו היהודי ג'ארד קושנר ואת 
בתו איוונקה מתפקיד בבית הלבן, מאחר וראה 
המשפטיות  ההסתבכויות  עקב  'נטל',  בקושנר 
שלו ושל משפחתו, וכן בעקבות הורדת הסיווג 
הביטחוני שלו. על פי גורמים בסביבת הנשיא, 
טראמפ הביע צער על כך שחתנו נקלע לסערות, 
אך הוא גם מאוכזב מכך שיש לו בעיה נוספת 

לטפל בה.
 34 פוטרו  טראמפ  של  הנשיאות  מתחילת 

בעלי תפקידים.

בעקבות חיכוכים בין השניים החליט נשיא 
ארה"ב להדיח את רקס טילרסון, ועשה זאת 

באמצעות הודעה ברשת החברתית

טראמפ הדיח את 
מזכיר המדינה

פרטים באתר המשרד להגנת הסביבה
WWW.SVIVA.GOV.IL

בעל רכב דיזל ישן, התקן מסנן לצמצום זיהום 
האוויר או מסור רכבך לגריטה!

בעל רכב דיזל ישן, זה בידיים שלך.
 כ-1,100 איש בשנה מתים מזיהום 

אוויר הנפלט מכלי רכב

"ונשמרתם מאד
לנפשותיכם"

דיזל ישן מקצר 
את החיים

הנשיא טראמפרקס טילרסון 
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ויחזור לתלמודו
בין בחירות להסכמה: 'קו עיתונות' משרטט את השבועיים הדרמטיים שבסיומן הושגה הסכמה על מתווה חוק 

הגיוס - דקה אחרי דקה  חשיפה: המסר המיוחד שנשלח מבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי לבתי האדמו"רים 
והוביל לשינוי החלטת ה'מועצת' - "אין זה הזמן להפיל את הממשלה" 

ארי קלמן

קואליציוני,  סחרור  פוליטיות,  טלטלות  של  שבועיים 
משברים שעלו וירדו בן רגע חלפו על ראש הממשלה ומפלגות 
הקואליציה. לרגע אחד היה נדמה שהכל בא על מכונו בשלום 
כתיבת  לשעת  נכון  מאבק,  נוערו  כבר  הקלפיות  ובמשנהו 

השורות הושג הסכם, על פיו:
1. וועדת השרים לחקיקה תדון בערר של השרה סופה לנדבר 
ותקבל החלטה לפיה ניתן חופש לכל סיעה להצביע על הצעת 
חוק בן צור לפי עמדה שתקבע ע"י יו"ר המפלגה בכפוף לשני 
פי  על  יצביעו  המפלגה  מאותה  הכנסת  חברי  כל  א.  תנאים: 
החלטתו  את  יודיע  המפלגה  יו"ר  ב.  המפלגה.  יו"ר  החלטת 
ליו"ר הקואליציה בתוך חצי שעה מתום ישיבת וועדת השרים. 
לא נמסרה ההודעה, תחשב הודעת יו"ר המפלגה כמי שהודיע 

שהחלטתו להצביע בעד החוק.
2. עם תחילת מושב הקיץ יגיש שר הביטחון לוועדת השרים 
לחקיקה הצעת חוק ממשלתית לעניין הגיוס בהתאם להמלצת 
מארבעה  יאוחר  ולא  הביטחון,  במשרד  שהתקיימה  הוועדה 
שבועות אחר תחילת המושב. לאחר שההצעה תאושר בוועדת 
השרים לחקיקה ותעבור קריאה ראשונה בכנסת היא תמוזג עם 
הצעת חוק של חבר הכנסת בן צור לצורך הכנתה לקריאה שנייה 
יגובש בהסכמת כל  ושלישית. הנוסח לקריאה שניה ושלישית 

מרכיבי הקואליציה.
3. לא יובאו לוועדת השרים לחקיקה הצעות חוק ממשלתיות 
או פרטיות או מטעם ועדה בענייני דת ומדינה מטעם מי מחברי 
לרבות  כאלה  הצעות  לקידום  דרישה  תהיה  ולא  הקואליציה 
יחול  לא  לעיל   3 בכנסת. האמור בסעיף  נדונות  הצעות שכבר 
על נושאים חדשים שיעלו בעקבות פסיקות של בג"ץ שתינתנה 

לאחר גיבוש הסכם זה.
4. ההצבעה על חוק הלאום בקריאה הראשונה תתקיים בתום 
היום  לסדר  להעלות  יהיה  ניתן  לא  אם  התקציב.  על  ההצבעה 
את חוק הלאום בתום ההצבעה על התקציב, תתקיים ההצבעה 
ראשי  הקרוב.  הקיץ  מושב  של  הראשון  ביום  ראשון  כחוק 
המפלגות מחויבים לוודא כי כל הח"כים של הקואליציה יהיו 
 .61 רוב של  הוא מחייב  בחוק, שכן  ויתמכו  נוכחים בהצבעה 
מרכיבי  כל  בהסכמת  יגובש  ושלישית  שניה  לקריאה  הנוסח 

הקואליציה.
המפלגות  ראשי  כל  לאומי.  צורך  היא  יציבה  ממשלה   .5
מתחייבים לפעול במשותף על מנת שהממשלה תמשיך לפעול 

לאורך זמן.

דקה אחרי דקה
'קו עיתונות' מגיש לפניכם פרויקט מיוחד – דקה אחר דקה, 
ההתבטאויות  האחרונים,  השבועות  אירועי  של  מפורט  לו"ז 
והצעדים  הכוח  מאבקי  המשתנות,  ההחלטות  הדרמטיות, 

הפוליטיים.
יום חמישי ז' אדר: 

ועל הפרק  בירושלים  גדולי התורה מתכנסת  ישיבת מועצת 
אחד  פה  מחליטים  המועצת  חברי  לבסוף,  הגיוס.  חוק  תיקון 
קודם  עוד  הגיוס  חוק  את  להביא  לפעול  הכנסת  חברי  על  כי 

לתקציב.
יום שני י"א אדר: 

בישיבת  אייכלר  ישראל  חה"כ  הכנסת  יו"ר  סגן   :13:15
הגיוס  חוקי  את  להביא  החרדים  "בכוונת  הכנסת  נשיאות 

להצבעה עוד השבוע".
חריג  באופן  מתכנסת  התורה  יהדות  סיעת  ישיבת   :15:30
בחדר ועדת הכספים, כשהקלטות חשאיות ממנה נחשפות ב'קו 
עיתונות'. חברי הכנסת דנים באופציות על השולחן ומצהירים 

"אם חוק הגיוס לא יעבור עכשיו - הוא לא יעבור בכלל".
למושב  התקציב  את  לדחות  דורשים  החרדיות  במפלגות 
גדולי התורה  להוראת מועצת  "בהתאם  ליצמן מצהיר:  הקיץ. 
לפני  הישיבות  בני  גיוס  חוק  את  'להעביר  ישראל  אגודת  של 

עוד  כל  המדינה  בתקציב  לתמוך  אוכל  לא  התקציב',  אישור 
חוק הגיוס לא יעבור". 
יום רביעי י"ג אדר:

20:00: ראש הממשלה מזמן ללשכתו בליל פורים את ראשי 
המפלגות החרדיות דרעי, ליצמן וגפני. 

הקמת  על  מסכמים  הצדדים  מסתיימת.  הפגישה   :00:34
צוות בראשות השר יריב לוין שימצא נוסח חדש שיתקבל על 

מרכיבי הקואליציה.
יום חמישי י"ד אדר:

זאת  לבחירות".  הסיכויים  מאוד  "גברו  בליכוד  בכיר  גורם 
לאחר ש"החרדים טיפסו על עץ גבוה". ראש הממשלה בוחן 
כחלון  לקיץ,  התקציב  את  לדחות  האוצר  שר  עם  אפשרות 
יעבור,  מבהיר: על התקציב לעבור עד ה-18 לחודש. אם לא 

הוא מוכן ללכת לבחירות.
ואומר:  הרוחות  את  להרגיע  מנסה  בנט  נפתלי  החינוך  שר 
"יש לנו ממשלה לאומית טובה וישנה חשיבות רבה ביציבותה. 
לכן, אני קורא לשני הצדדים לגלות אחריות ולהימנע ממשחקי 
אגו מיותרים. קיים פתרון של מתווה גיוס מתון ומאוזן לחרדים 
דעת  בשיקול  ישראל  מדינת  את  לנהל  להמשיך  לנו  שיאפשר 

ובממלכתיות". 
מוצ"ש ט"ז אדר: 

"אין  למטוס:  עלייתו  קודם  ומצהיר  לארה"ב  יוצא  נתניהו 
סיבה שזה יקרה ועם רצון טוב זה גם לא יקרה. לי יש רצון טוב, 

מקווה שגם לשותפים".
יום ראשון י"ז אדר: 

ליצמן מצהיר בראיון לגל"צ "דורש חוק גיוס בשלוש קריאות 
יעד, ספטמבר. הצעת  יש תאריך  קודם התקציב", מוסיף: "לי 
זמן  יותר  יש  להם  כך.  אחר  חודשים  ארבעה  זה  חוק התקציב 
נניח שלא עובר תקציב בכלל, הבחירות  לי. אגלה לך,  מאשר 

לא יתקיימו לפני הראשון ביולי".
11:00: גפני בפתח דיוני ועדת הכספים "נחכה לראות אולי 
זה יסתדר, ואם זה לא - נלך לבחירות. אני לא רוצה לעשות זאת 

אף כי אנו עולים כל הזמן בסקרים".
18:40: הנשיא ריבלין מתייחס למשבר הפוליטי: "לא ניתן 
לפתור את סוגיית הגיוס בכפייה אלא רק בהסדר. אם לא נשכיל 
ותערער את  לפתור את המחלוקת בהידברות, הסוגיה תמשיך 

יציבות המערכת הפוליטית ותעצים את המתח בין המגזרים".
יום שני י"ח אדר: 

השר כחלון מצהיר בפתח ישיבת הסיעה "אני לא רואה איך 
אוכל להמשיך לתפקד כשר האוצר, לא אוכל לבוא לקשישים 
ולומר להם: כרגע אין לנו הסכמה על חוק הגיוס לכן לא תקבלו 
כסף, והנכים, נגיד להם לא ניתן לכם את התוספות כי אין לנו 
הסכמה על חוק גיוס, בתי ספר, ניצולי שואה וזוגות צעירים, לא 
אוכל לבוא ולומר להם: אין לנו כסף, החוק לא עבר, כי אין לנו 

הסכמה על חוק הגיוס".
ליברמן אף הוא מדבר על המשבר בישיבת הסיעה: "הפתרון 
היחידי הוא בדיוק מה שהצענו. ועדה מקצועית במסגרת משרד 
הביטחון, שתביא הצעה רצינית. אנחנו לא מחפשים לפרק את 
לשום  ממהרים  לא  אנחנו  הקואליציה.  את  ולעזוב  הממשלה 
מקום. קודם כל נתמקד במאמץ מבפנים לעצור את אותן יוזמות 
פסולות ולא מתקבלות על הדעת. אבל אם החוק יעבור בקריאה 
לנו  תהיה  לא  כרגע,  עליו  שמדברים  בנוסח  ושלישית,  שניה 
ברירה אלא לקום ולהסיק מסקנות. אני מקווה שהשכל הישר 

יהיה מורה דרך לכולם".
עם  פגישתו  קודם  בוושינגטון,  ביקורו  את  מתחיל  נתניהו 
שיאפשר  להסדר  להגיע  רוצה  "אני  לכתבים  אומר  טראמפ 

לפתור את המשבר, אבל כרגע זה לא בהישג יד".
יום שלישי י"ט אדר: 

עובר  לא  פסח  עד  "אם  עיתונות':  'קו  לשאלת  כחלון  השר 
מגיב  גפני  ח"כ  מהממשלה".  לפרוש  לחבריי  אומר  התקציב, 

בזלזול: "אז יהיה ליל סדר בלי שר אוצר".
אילטוב  רוברט  חה"כ  ביתנו'  'ישראל  סיעת  יו"ר   :14:30

תרומתו  את  לתרום  צריך  אזרח  "כל  שדרות:  בכנס  מצהיר 
ולכן  לאומי,  ובין אם בשירות  בין אם בשירות צבאי  למדינה, 
יעבור  הגיוס  וחוק  במידה  ברורה,  בצורה  אומרים  אנחנו 
ישראל  סיעת  ושלישית,  שנייה  בקריאה  הנוכחית  במתכונתו 

ביתנו תפרוש מהקואליציה".
17:42: השר דרעי יוצא מחקירה בלהב 433 ומצייץ ברשת 
אני  כעת  בעז"ה.  טוב  יותר  עוד  ויהיה  טוב  "הכל  הטוויטר: 
ושמירת  הגיוס  חוק  משבר  לפתרון  לפעול  הכוח  בכל  מתפנה 

הקואליציה".
גדולי  21:00: חברי דגל התורה שהיו אומרים להיפגש עם 

הדור פוגשים את רבני דגל.
יום רביעי כ' אדר: 

הקואליציה  בו  למצב  להגיע  נח  "לליכוד  במתקפה:  יתד 
מתפרקת כעת בגלל חוק הגיוס ולא בגלל חקירותיו של נתניהו".

בנושא  ועדת הכספים "המשבר  גפני מצהיר בפתח   :09:00
חוק הגיוס פתיר לחלוטין. אין שום סיבה שלא יימצא פתרון, 

אך כפי הנראה מישהו לא מעוניין בכך". 
ומצהיר:  מוושינגטון  למשבר  הוא  אף  מתייחס  החינוך  שר 
היגררות  למנוע  מעוניינים  בממשלה  המפלגות  כל  "ראשי 
ישראל,  לאזרחי  שקלים  מיליארדי  שתבזבז  בחירות  למערכת 
חזרה  שיאפשר  חוק  לקדם  כדי  בתיאום  פועלים  כולנו  ולכן 
אופטימי  מאוד  אני  החרדים.  של  ההדרגתי  הגיוס  למתווה 
ומעריך שכבר בתחילת השבוע הבא נצליח לפתור את המשבר 

ולהמשיך בניהול אחראי של המדינה".
20:00: נתניהו בתדרוך לכתבים בטיסה לניו יורק "מעוניין 
 ,2019 בנובמבר  ימיה,  סוף  עד  יציבה  ממשלה  עם  להמשיך 
2019. אמרתי  זה הבאנו את התקציב מלכתחילה לשנת  בגלל 
לשותפים הקואליציוניים, זה מה שאני מבקש לעשות, להביא 
על  מקובלת  שתהיה  ביותר,  רחבה  הסכמה  עם  חוק  הצעת 
היועץ המשפטי, שתעבור ביותר מהרוב הרגיל, אבל גם לקבל 
סוף  עד  יחד  ממשיכים  שאנחנו  השותפות,  מכל  התחייבות 
2019. אני לא מעוניין בפתרון של לכדרר את הכדור הזה לעוד 
 - מלא  פתרון  במשבר.  עצמינו  את  למצוא  כדי  שבועות  כמה 

מקובל עלי, אחרת נצטרך ללכת לבחירות".
השר אריאל אטיאס מנסה ליזום פשרה, נפגש עם גפני ומקלב 

בלשכת גפני בכנסת.
יום חמישי כ"א אדר:

השרים בנט ושקד מנסים לנסח יוזמה שתביא לסיום המשבר. 
ליצמן מצהיר כי יעלה את הדרישה בפני מועצת גדולי התורה.

יום שישי כ"ב אדר: 
יתד שב ותוקף את ראש הממשלה נתניהו "ברגע של מבחן, 

אשר ומקלב בדיון בכנסת

נציגי 'דגל' בהתייעצות אצל מרן הגרי"ג אדלשטיין
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ויחזור לתלמודו
צלילן  על  כדי להתענג  איפא"ק  לזרועות  בורח מאחריות  הוא 
של מחיאות כפיים, להשתזף באור פלשים ולהתחכך עם שועי 
עולם. כראש ממשלה שחתם והחתים על הסכם קואליציוני, גם 
נתניהו  אם עומד בהתחייבויותיו, הוא אינו עומד במחויבותו. 

ברח" נכתב בין היתר במאמר.
ראשי  את  ומזמן  בישראל  נוחת  הממשלה  ראש   :14:00

הסיעות החרדיות למוצ"ש במטרה לפתור את המשבר.
מוצ"ש כ"ג באדר: 

השר ליברמן מבהיר "בחיים, יש רגעים שבהם צריך ללכת 
עם מה שאתה מאמין ולא עם מה שכדאי או משתלם. זהו בדיוק 

הרגע".
למעונם  התורה'  'דגל  חברי  עולים  השבת  צאת  עם  מיד 
ומרן  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  התורה  גדולי  של 
נחשפת  התורה  שר  מרן  הוראת  קנייבסקי.  הגר"ח  התורה  שר 
לראשונה ב'קו עיתונות', ועיקרה לפתור את נושא חוק הגיוס, 

אבל לנהוג 'באחריות'.
בנוסף, יו"ר ש"ס השר אריה דרעי קיבל הנחיות ממרן נשיא 
המועצת הגר"ש כהן בערב שבת, כששוחח טלפונית עם הגר"ש 
ששהה במקסיקו וקיבל את הנחייתו כיצד לפעול בפגישה עם 
רה"מ. במקביל הורה השר דרעי ליו"ר הסיעה ח"כ יואב בן צור 

לקיים סבב שיחות עם שאר חברי מועצת חכמי התורה.
22:00: ראשי הסיעות דרעי, ליצמן וגפני נפגשים עם ראש 
הממשלה נתניהו בלשכתו בירושלים. בפגישה דורש נתניהו 1. 
 .2 כל המפלגות החרדיות.  ועל  היועמ״ש  על  טיוטה מוסכמת 
הסכמה של כחלון וסיעתו לתמוך בחוק זה בשלוש קריאות. 3. 
התחייבות פומבית של ליברמן, כמו גם שאר הסיעות, לאפשר 

את המהלך ולהמשיך בשותפות בממשלה לאורך זמן
יום ראשון כ"ד אדר: 

בנט במתקפה על ראש הממשלה נתניהו: "עד עכשיו אמרתי 
יתברר  אם  אבל  נתניהו,  מול  הממשלה  לראשות  ארוץ  שלא 
אשקול  אישי,  לצורך  בחירות  ומקדים  במדינה  משחק  שהוא 

זאת מחדש".
דואג לממשלת  היה באמת  בנט  בליכוד משיבים אש: "אם 
הימין, הוא היה מתחייב להישאר בממשלה עד סוף הקדנציה 
זה  בנט  את  שמעניין  האחרון  שהדבר  אלא   .2019 בנובמבר 
שדבריו  כפי  נתניהו.  בראשות  הלאומית  הממשלה  את  לייצב 
ולדאוג  נתניהו  רה״מ  את  להפיל  חותר  בנט  חושפים,  הבוקר 

לעצמו לסידור עבודה".
שלא  מאוד  מקווה  "אני  בנט:  את  הוא  אף  תוקף  ליברמן 
אומר  הדגול'  'המחנך  זה,  את  יזם  מישהו  לבחירות,  הולכים 
במידה  אומר  אוצר  שר  ביטחון,  שר  אני   - הבאות  בבחירות 
ואין תקציב לא יהיה שר אוצר. כל הזמן שמים אולטימטומים 

ואקדחים לרקה, אנחנו לא מוכנים לעבוד כך".
יפרוש  שליברמן  לאפשרות  מתייחס  נתניהו   :10:00
למען  פועלים  "אנחנו  בלעדיו  תמשיך  היא  אך  מהקואליציה 
ממשלה יציבה שתפעל עד תום הקדנציה בנובמבר 2019. יש 
לנו הישגים גדולים ומשימות לא קטנות לפנינו. כדי שזה יקרה, 

כל הסיעות צריכות להגיע להסכמה ולהחליט שממשיכים ביחד. 
אנחנו עובדים כדי לנסות להשיג את זה, כי אזרחי ישראל רוצים 
ממשלה יציבה שתמלא את ימיה. דבר אחד ברור, בממשלת 61 
אי אפשר להחזיק. זה ברור לכולם. כבר הבוקר הבנו שאפילו 
חברים בליכוד מתנים הצבעות תמורת כל מיני דברים. 61 זו לא 

אופציה. לכן נמשיך היום במאמצים להגיע לפשרה".
הצעה  לנסח  התכנסו  ומקלב  פרוש  ליצמן,  הכנסת  חברי 
חדשה יחד עם השר לשעבר אטיאס ועו"ד יצחק מירון בלשכת 

שר הבריאות.
13:30 ישיבת ראשי הקואליציה מתכנסת 

שליברמן  אחרי  מתפזרת  הקואליציה  ראשי  ישיבת   :13:45
נערכה ברוח  נתניהו מבהירה "הפגישה  נעדרו. לשכת  וליצמן 

טובה".
את  דוחים  התורה  גדולי  מועצת  חברי  הודעה:   :18:00
פליליות  סנקציות  יוטלו  לפיה  שולחנם,  על  שהונחה  הפשרה 

אם החרדים לא יעמדו ביעדי הגיוס. הערכה לבחירות גוברת.
חדשה  פשרה  ומציע  נתניהו  ללשכת  ממהר  ליצמן   19:00
- להעביר את חוק הגיוס של יואב בן צור אותו יזמו החרדים 

בקריאה טרומית בלבד. 
במקביל, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שלח מסרים ברורים 
לגדולי האדמו"רים מאחר והיה נראה שהעניינים יוצאים מכלל 
שליטה, על חשיבות האחריות לגורל בני הישיבות וש"אין זה 

הזמן להפיל את הממשלה".
21:00 הסתיימה פגישת נתניהו – ליצמן, "יש אופטימיות".

ישראל', מאשרת  'אגודת  גדולי התורה של  23:50: מועצת 
חוק  העברת  לאחר  התקציב  בחוק  לתמוך  החרדים  לח"כים 

הגיוס בקריאה טרומית.
יום שני כ"ה אדר: 

כאשר  הגיוס,  חוק  את  דחוק  ברוב  מאשרת  השרים  ועדת 
השרה סופה לנדבר מצביעה נגד.

11:00 השרה לנדבר מגישה ערר לחוק. 
היא  שלנו  "הממשלה  לתקשורת:  בהודעה  נתניהו   14:00
הקואליציוניים  השותפים  לכל  קורא  אני  מצוינת.  ממשלה 
בממשלה  להישאר  ליברמן,  אביגדור  הביטחון  שר  ובראשם 
שגשוג  ביטחון,  להבטיח  כדי  הזאת  השותפות  את  ולהמשיך 
גדולים  ישראל. אנחנו עומדים בפני אתגרים  ויציבות למדינת 
וכולנו יודעים מה הם, וגם בפני הזדמנויות גדולות. לכן חשוב 
להמשיך את השותפות בינינו בממשלה רחבה שרק היא יכולה 

להמשיך לשרת את אזרחי ישראל".
14:30: השר ליברמן בפתח ישיבת הסיעה מכנה את החוק 
חמשת  כל  בתוקף,  נתנגד  ״אנחנו  ומודיע:  טלפונים״  ״ספר 
חברי הכנסת כולל השרה סופה לנדבר. כולנו נצביע נגד החוק 
המוצע". מצהיר כי יתפטר אם ראה״מ יפטר את השרה לנדבר.

לפנות  רוצה  "אני  הכנסת:  במליאת  בנאום  נתניהו   :17:30
מידי.  מאוחרת  לא  אבל  מאוחרת  השעה  בקואליציה,  לחבריי 
יציבה  לממשלה  זקוקה  המדינה  באחריות.  לפעול  צריכים 
איתנה שמתפקדת לאורך זמן. היא זקוקה לממשלה שלנו, וכדי 
נתניהו  יחד״.  להמשיך  צריכים  אנחנו  ההישגים  את  להמשיך 
העצים  מצמרות  לרדת  צריך  הזו  המאוחרת  ״בשעה  כי  ציין 
את  להשאיר  כדי  עליון  מאמץ  לעשות  האחריות,  קרקע  אל 
לעשות  צריך  הזה  את המאמץ  זמן.  לאורך  כנה  על  הממשלה 

הלילה ונעשה אותו״.
20:00: מיקי זוהר מצהיר כי מחר )שלישי( תתקיים הצבעה 
יו״ר  עם  נפגש  נתניהו  רוב.  יש  אם  ברור  לא  הגיוס.  חוק  על 

הכנסת בלשכתו.
23:00 נתניהו נפגש לשיחה לילית עם השר ליברמן ״במטרה 

למנוע בחירות״. 
על  גוברת  אבקסיס   - לוי  אורלי   :2 בערוץ  מנדטים  סקר 
ליברמן  לעומת  מנדטים,  ל-5  וזוכה  ליברמן  של  מפלגתו 

שמקבל 4 בלבד.
יום שלישי כ"ו אדר: 

מתברר, השר ליברמן ונתניהו לא נפגשו בלילה.
״מדובר  הממשלה  ראש  את  תוקפת  שקד  איילת   :09:00
במשבר מדומה. ראש הממשלה, להפיל ממשלת ימין על כלום 
להפלת  בממדיה  דומה  היסטורית  טעות  תהיה  זו  דבר  ושום 

ממשלת שמיר ב92״.
אביב  בתל  להתכנס  שתוכננה  הקבינט  ישיבת   :09:30

מתבטלת.
גם  נתניהו.  עם  פעמיים  הלילה  ״שוחחתי  ליברמן:   :10:10

אחרי השיחה אנחנו נצביע נגד חוק הגיוס״.
השרים  ועדת  ישיבת  את  דוחה  הממשלה  ראש   :11:20
שצפויה לדחות את הערר שהגישה השרה סופה לנדבר לשעה 

18:00 במקום 15:30.
הגיוס  חוק  על  הצבעה  כי  מודיע  הקואליציה  יו״ר   :14:30

תהיה אחרי ההצבעות על חוק לפיזור הכנסת בשעה 20:00.
16:00: נתניהו מקיים סבב שיחות עם ראשי הקואליציה עם 
מתווה פשרה. חוק הגיוס עובר - ישראל ביתנו מתנגדים ולא 

פורשים בתקווה שהדבר יגיע להסדר עם שר הביטחון.
17:25: לבקשת ראש הממשלה, דיון ועדת השרים לחקיקה 

בערר על חוק הגיוס נדחה לשעה 18:45.
18:00 ראש הממשלה פוגש את ראשי הסיעות או נציגיהם 

ומציג בפניהם את המתווה.
18:11: בכירים בקואליציה: נתניהו לא משוכנע שלא לפטר 

את השרה לנדבר, האירוע לא סגור עדיין.
19:12: הושג הסכם, יש מתווה.

בנט מצהיר "פייק משבר" ותוקף את נתניהו

דרעי מנצל את ההמתנה במליאה ללימוד אשר ומקלב מחפשים פתרון בשיחה עם ח"כ ביטןליברמן בישיבת הסיעה

דרעי ונתניהו, אחרי חזרתו לישראל לפני נאומו במליאה, נתניהו בשיחה עם בנט
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ויחזור לתלמודו
צלילן  על  כדי להתענג  איפא"ק  לזרועות  בורח מאחריות  הוא 
של מחיאות כפיים, להשתזף באור פלשים ולהתחכך עם שועי 
עולם. כראש ממשלה שחתם והחתים על הסכם קואליציוני, גם 
נתניהו  אם עומד בהתחייבויותיו, הוא אינו עומד במחויבותו. 

ברח" נכתב בין היתר במאמר.
ראשי  את  ומזמן  בישראל  נוחת  הממשלה  ראש   :14:00

הסיעות החרדיות למוצ"ש במטרה לפתור את המשבר.
מוצ"ש כ"ג באדר: 

השר ליברמן מבהיר "בחיים, יש רגעים שבהם צריך ללכת 
עם מה שאתה מאמין ולא עם מה שכדאי או משתלם. זהו בדיוק 

הרגע".
למעונם  התורה'  'דגל  חברי  עולים  השבת  צאת  עם  מיד 
ומרן  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  התורה  גדולי  של 
נחשפת  התורה  שר  מרן  הוראת  קנייבסקי.  הגר"ח  התורה  שר 
לראשונה ב'קו עיתונות', ועיקרה לפתור את נושא חוק הגיוס, 

אבל לנהוג 'באחריות'.
בנוסף, יו"ר ש"ס השר אריה דרעי קיבל הנחיות ממרן נשיא 
המועצת הגר"ש כהן בערב שבת, כששוחח טלפונית עם הגר"ש 
ששהה במקסיקו וקיבל את הנחייתו כיצד לפעול בפגישה עם 
רה"מ. במקביל הורה השר דרעי ליו"ר הסיעה ח"כ יואב בן צור 

לקיים סבב שיחות עם שאר חברי מועצת חכמי התורה.
22:00: ראשי הסיעות דרעי, ליצמן וגפני נפגשים עם ראש 
הממשלה נתניהו בלשכתו בירושלים. בפגישה דורש נתניהו 1. 
 .2 כל המפלגות החרדיות.  ועל  היועמ״ש  על  טיוטה מוסכמת 
הסכמה של כחלון וסיעתו לתמוך בחוק זה בשלוש קריאות. 3. 
התחייבות פומבית של ליברמן, כמו גם שאר הסיעות, לאפשר 

את המהלך ולהמשיך בשותפות בממשלה לאורך זמן
יום ראשון כ"ד אדר: 

בנט במתקפה על ראש הממשלה נתניהו: "עד עכשיו אמרתי 
יתברר  אם  אבל  נתניהו,  מול  הממשלה  לראשות  ארוץ  שלא 
אשקול  אישי,  לצורך  בחירות  ומקדים  במדינה  משחק  שהוא 

זאת מחדש".
דואג לממשלת  היה באמת  בנט  בליכוד משיבים אש: "אם 
הימין, הוא היה מתחייב להישאר בממשלה עד סוף הקדנציה 
זה  בנט  את  שמעניין  האחרון  שהדבר  אלא   .2019 בנובמבר 
שדבריו  כפי  נתניהו.  בראשות  הלאומית  הממשלה  את  לייצב 
ולדאוג  נתניהו  רה״מ  את  להפיל  חותר  בנט  חושפים,  הבוקר 

לעצמו לסידור עבודה".
שלא  מאוד  מקווה  "אני  בנט:  את  הוא  אף  תוקף  ליברמן 
אומר  הדגול'  'המחנך  זה,  את  יזם  מישהו  לבחירות,  הולכים 
במידה  אומר  אוצר  שר  ביטחון,  שר  אני   - הבאות  בבחירות 
ואין תקציב לא יהיה שר אוצר. כל הזמן שמים אולטימטומים 

ואקדחים לרקה, אנחנו לא מוכנים לעבוד כך".
יפרוש  שליברמן  לאפשרות  מתייחס  נתניהו   :10:00
למען  פועלים  "אנחנו  בלעדיו  תמשיך  היא  אך  מהקואליציה 
ממשלה יציבה שתפעל עד תום הקדנציה בנובמבר 2019. יש 
לנו הישגים גדולים ומשימות לא קטנות לפנינו. כדי שזה יקרה, 

כל הסיעות צריכות להגיע להסכמה ולהחליט שממשיכים ביחד. 
אנחנו עובדים כדי לנסות להשיג את זה, כי אזרחי ישראל רוצים 
ממשלה יציבה שתמלא את ימיה. דבר אחד ברור, בממשלת 61 
אי אפשר להחזיק. זה ברור לכולם. כבר הבוקר הבנו שאפילו 
חברים בליכוד מתנים הצבעות תמורת כל מיני דברים. 61 זו לא 

אופציה. לכן נמשיך היום במאמצים להגיע לפשרה".
הצעה  לנסח  התכנסו  ומקלב  פרוש  ליצמן,  הכנסת  חברי 
חדשה יחד עם השר לשעבר אטיאס ועו"ד יצחק מירון בלשכת 

שר הבריאות.
13:30 ישיבת ראשי הקואליציה מתכנסת 

שליברמן  אחרי  מתפזרת  הקואליציה  ראשי  ישיבת   :13:45
נערכה ברוח  נתניהו מבהירה "הפגישה  נעדרו. לשכת  וליצמן 

טובה".
את  דוחים  התורה  גדולי  מועצת  חברי  הודעה:   :18:00
פליליות  סנקציות  יוטלו  לפיה  שולחנם,  על  שהונחה  הפשרה 

אם החרדים לא יעמדו ביעדי הגיוס. הערכה לבחירות גוברת.
חדשה  פשרה  ומציע  נתניהו  ללשכת  ממהר  ליצמן   19:00
- להעביר את חוק הגיוס של יואב בן צור אותו יזמו החרדים 

בקריאה טרומית בלבד. 
במקביל, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שלח מסרים ברורים 
לגדולי האדמו"רים מאחר והיה נראה שהעניינים יוצאים מכלל 
שליטה, על חשיבות האחריות לגורל בני הישיבות וש"אין זה 

הזמן להפיל את הממשלה".
21:00 הסתיימה פגישת נתניהו – ליצמן, "יש אופטימיות".

ישראל', מאשרת  'אגודת  גדולי התורה של  23:50: מועצת 
חוק  העברת  לאחר  התקציב  בחוק  לתמוך  החרדים  לח"כים 

הגיוס בקריאה טרומית.
יום שני כ"ה אדר: 

כאשר  הגיוס,  חוק  את  דחוק  ברוב  מאשרת  השרים  ועדת 
השרה סופה לנדבר מצביעה נגד.

11:00 השרה לנדבר מגישה ערר לחוק. 
היא  שלנו  "הממשלה  לתקשורת:  בהודעה  נתניהו   14:00
הקואליציוניים  השותפים  לכל  קורא  אני  מצוינת.  ממשלה 
בממשלה  להישאר  ליברמן,  אביגדור  הביטחון  שר  ובראשם 
שגשוג  ביטחון,  להבטיח  כדי  הזאת  השותפות  את  ולהמשיך 
גדולים  ישראל. אנחנו עומדים בפני אתגרים  ויציבות למדינת 
וכולנו יודעים מה הם, וגם בפני הזדמנויות גדולות. לכן חשוב 
להמשיך את השותפות בינינו בממשלה רחבה שרק היא יכולה 

להמשיך לשרת את אזרחי ישראל".
14:30: השר ליברמן בפתח ישיבת הסיעה מכנה את החוק 
חמשת  כל  בתוקף,  נתנגד  ״אנחנו  ומודיע:  טלפונים״  ״ספר 
חברי הכנסת כולל השרה סופה לנדבר. כולנו נצביע נגד החוק 
המוצע". מצהיר כי יתפטר אם ראה״מ יפטר את השרה לנדבר.

לפנות  רוצה  "אני  הכנסת:  במליאת  בנאום  נתניהו   :17:30
מידי.  מאוחרת  לא  אבל  מאוחרת  השעה  בקואליציה,  לחבריי 
יציבה  לממשלה  זקוקה  המדינה  באחריות.  לפעול  צריכים 
איתנה שמתפקדת לאורך זמן. היא זקוקה לממשלה שלנו, וכדי 
נתניהו  יחד״.  להמשיך  צריכים  אנחנו  ההישגים  את  להמשיך 
העצים  מצמרות  לרדת  צריך  הזו  המאוחרת  ״בשעה  כי  ציין 
את  להשאיר  כדי  עליון  מאמץ  לעשות  האחריות,  קרקע  אל 
לעשות  צריך  הזה  את המאמץ  זמן.  לאורך  כנה  על  הממשלה 

הלילה ונעשה אותו״.
20:00: מיקי זוהר מצהיר כי מחר )שלישי( תתקיים הצבעה 
יו״ר  עם  נפגש  נתניהו  רוב.  יש  אם  ברור  לא  הגיוס.  חוק  על 

הכנסת בלשכתו.
23:00 נתניהו נפגש לשיחה לילית עם השר ליברמן ״במטרה 

למנוע בחירות״. 
על  גוברת  אבקסיס   - לוי  אורלי   :2 בערוץ  מנדטים  סקר 
ליברמן  לעומת  מנדטים,  ל-5  וזוכה  ליברמן  של  מפלגתו 

שמקבל 4 בלבד.
יום שלישי כ"ו אדר: 

מתברר, השר ליברמן ונתניהו לא נפגשו בלילה.
״מדובר  הממשלה  ראש  את  תוקפת  שקד  איילת   :09:00
במשבר מדומה. ראש הממשלה, להפיל ממשלת ימין על כלום 
להפלת  בממדיה  דומה  היסטורית  טעות  תהיה  זו  דבר  ושום 

ממשלת שמיר ב92״.
אביב  בתל  להתכנס  שתוכננה  הקבינט  ישיבת   :09:30

מתבטלת.
גם  נתניהו.  עם  פעמיים  הלילה  ״שוחחתי  ליברמן:   :10:10

אחרי השיחה אנחנו נצביע נגד חוק הגיוס״.
השרים  ועדת  ישיבת  את  דוחה  הממשלה  ראש   :11:20
שצפויה לדחות את הערר שהגישה השרה סופה לנדבר לשעה 

18:00 במקום 15:30.
הגיוס  חוק  על  הצבעה  כי  מודיע  הקואליציה  יו״ר   :14:30

תהיה אחרי ההצבעות על חוק לפיזור הכנסת בשעה 20:00.
16:00: נתניהו מקיים סבב שיחות עם ראשי הקואליציה עם 
מתווה פשרה. חוק הגיוס עובר - ישראל ביתנו מתנגדים ולא 

פורשים בתקווה שהדבר יגיע להסדר עם שר הביטחון.
17:25: לבקשת ראש הממשלה, דיון ועדת השרים לחקיקה 

בערר על חוק הגיוס נדחה לשעה 18:45.
18:00 ראש הממשלה פוגש את ראשי הסיעות או נציגיהם 

ומציג בפניהם את המתווה.
18:11: בכירים בקואליציה: נתניהו לא משוכנע שלא לפטר 

את השרה לנדבר, האירוע לא סגור עדיין.
19:12: הושג הסכם, יש מתווה.

בנט מצהיר "פייק משבר" ותוקף את נתניהו

דרעי מנצל את ההמתנה במליאה ללימוד אשר ומקלב מחפשים פתרון בשיחה עם ח"כ ביטןליברמן בישיבת הסיעה

דרעי ונתניהו, אחרי חזרתו לישראל לפני נאומו במליאה, נתניהו בשיחה עם בנט
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אלי כהן

אלפי יהודי מקסיקו הגיעו להקביל את פני נשיא מועצת חכמי 
התורה מרן נשיא המועצת הגר"ש כהן באחד האירועים הרוחניים 
הגדולה  העיר  ומעולם.  מאז  סיטי  מקסיקו  שידעה  ההיסטוריים 
את  האחרון  בשבוע  חוותה  אמריקה  בצפון  ביותר  והמאוכלסת 
אחד האירועים המרגשים בתולדותיה. שבעה ימים תמימים של 
הרבצת תורה למאות ואלפים בשיעורי תורה ובכנסי חיזוק בכל 
בתי הכנסת, מעמדי קבלת פנים המוניים לכבוד התורה, ביקורים 
במוסדות החינוך ובהיכלי התורה מבוקר עד ערב בביקור שנחרט 
בתודעת העם המקסיקני והותיר רושם עז אשר לא ישכח במשך 

שנים רבות.
סיטי  במקסיקו  המרכזי  התעופה  בנמל  נחת  כהן  הגר"ש  מרן 
בצהרי יום ראשון כשהוא מלווה בבנו הגאון רבי יעקב כהן ראש 
ישיבת "נזר התלמוד", ונאמני ביתו הרב מאיר פנחס והרב דוד בן 
שמעון, וכן תלמידו הרה"ג ינון רביב, המועמד המוביל לתפקיד 

רב העיר בית שמש. 
נערך  הקהילות  רבני  ע"י  התורה  לכבוד  פנים  קבלת  מעמד 
בשעה שירד מרן מכבש המטוס כשהוא מלווה ברב הראשי הגאון 

נציגי הממשל והשגרירות, ומפקדי המשטרה  רבי שלמה טוויל, 
כל  היו אמונים על אבטחת פמליית הרב לאורך  המקומית אשר 
לאורך  הכבישים  ופינוי  התנועה  צירי  חסימת  גם  כמו  המסע, 

מסלול הנסיעה של נשיא המועצת במהלך כל ימי הביקור.
ובשירת  בהתרגשות  מרן  התקבל  התורה  בתלמודי  בביקורו 
דגול מרבבה" ע"י תלמידי  ו"יחיד א-ל  "שאו שערים ראשיכם" 
תורה  ספרי  במעילי  ולבושים  דגלים  נושאים  כשהם  התשב"ר 
וכתרים לכבודה של תורה. מרן ביקר במוסדות החינוך של ישיבת 
ומוסדות  החיים",  "אור  מוסדות  ולבנות,  לבנים  תורה"  "כתר 
"עטרת יוסף". בקרב הבנים דיבר נשיא המועצת במעלת וחשיבות 
ויגיעת התורה, ובקרב הבנות דיבר על חשיבות הצניעות  לימוד 
של בת ישראל כשרה והצורך לשאוף לשאת תלמיד חכם  ולהקים 

בתים של תורה. 
משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הערב המאוחרות כיתת 
תורה  בשיעורי  למקום,  ממקום  רגליו  את  המועצת  נשיא  מרן 
ושיחות חיזוק כאשר מאות ואלפים צובאים על הדלתות לשמוע 
דברי אלוקים חיים מהכהן הגדול, אשר נשא דברים מנהמת ליבו 
על חשיבות קדושת ושמירת השבת ועל ערכה המיוחד של המתנה 

שבורא עולם נתן לעם ישראל. 

"אנשים לא יודעים מה הערך האמיתי של שבת קודש", פתח 
מרן בדבריו ואמר: "יש הרבה מצוות בתורה - אבל השבת היא 
מעל הכל, כתוב 'כל המחלל את השבת כאילו כפר בכל התורה 
כולה'. וכי מה שווה לו לאדם שמקיים מצוות ומפזר כספו לצדקה 
וחלילה לא מקפיד על שמירת השבת. זה הדבר שהקב"ה רוצה 
התרגשות  ליבו.  מקירות  והתחנן  זעק  אחר".  דבר  מכל  יותר  בו 
רבה ניכרה בקהל, אנשים הורידו דמעות, מתוכם כמה שקיבלו על 
עצמם להקפיד בשמירת השבת החל מהשבת הקרובה. הם ניגשו 
אל מרן לאחר הדברים ובבכייה אמרו לו "פעם ראשונה שמדברים 

איתנו ככה. דברים קשים, אבל אמת לאמיתה".  
"דבריו של מנהיג הדור אשר יצאו מן הלב נכנסו ללבבות עמך 
אדירה  רוחנית  ולמהפכה  עצומה  להתרגשות  וגרמו  ישראל  בית 
מרבני  אחד  אומר  שנים",  עשרות  כבר  במקסיקו  זכורה  שלא 
מקסיקו  כל  את  להפוך  הצליח  "הוא  עיתונות'.  ל'קו  הקהילה 

בשבוע ימים". 
לדברי הגאון הרב שלמה טוויל הרב הראשי לקהילת "מגן דוד" 
ולמקסיקו סיטי, "עצם העובדה שראו כולם את גדול הדור מטריח 
רגליו  ומכתת  לכאן  בא  המופלג  בגילו  עצום  בקושי  עצמו  את 
בשביל לחזק אותנו - זה לבד כבר גרם 
לזעזוע ולהתעוררות, והדברים שדיבר 
פעולתם  את  פעלו  וקדוש  טהור  מלב 
עשרת מונים וגרמו לחיזוק אדיר. לא 
זוכרים במקסיקו ביקור כזה שכל כולו 
זה  ישראל.  עם  וחיזוק  טהרה  קדושה 
הלאה  רבות  שנים  עוד  אותנו  יוביל 

בעזרת השם".

מעמדי   • במקסיקו  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן  של  הקודש'  'מסע  תם 
בקהילות השונות מהמסע  אדיר  וחיזוק  התורה  לכבוד  פנים' המוניים  'קבלת 
הרוחני אשר חולל מהפכת תשובה אדירה • "מרן ראש הישיבה הצליח להפוך 
את כל מקסיקו בשבוע", אמרו רבני הקהילות, "דברי קדשו נכנסו ללבבות עמך 

בית ישראל וגרמו להתרגשות שלא זכורה במקסיקו כבר עשרות שנים"

מקסיקו של תורה
באדיבות המצלם

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943



רח‘ צירלסון 29, (שיכון ה‘ מאחורי מכבי אש) בני ברק | טלפון: 03-5754557 
שעות פתיחה: ימים א‘ - ה‘ 10:30 עד 22:00 רצוף, יום ו‘ בתיאום מראש בלבד | חניה בשפע חינם • הכניסה מסביב לבניין

בס“ד

מבצעי ענק לחג הפסח

בחג הפסח "כולנו מסובים" 
עם המחסן המרכזי לריהוטעם המחסן המרכזי לריהוט

ארון הזזה 
 1.60/2.40

טריקה שקטה

₪1,390

ארון נעליים 
כולל במה 

 +
פסי ניקל קישוט 

60/1.80/40

ניתן להוסיף דלת מראה

₪179

₪690

סלון 3+2 
4₪3,790 ריקליינרים מבד איכותי ₪4,950

פינת אוכל
6 כיסאות מעוצבת

צבעים לבחירה 

חדר שינה מעוצב עם ראש מרופד 
כולל: מיטות + 2 שידות + קומודה ומראה

₪3,980+ ארגזי מצעים

מבית סליפ
נפתחת לשתיים

ארגז מצעים • מגוון צבעים
₪1,690

הזדרזו והקדימו קניתכם לפסח

ספריית דגם מירון 
2.40/2.40 סנדוויץ‘

אספקה לחג
₪2,890

סלון 3+2 
₪3,390מבחר צבעים

חדר שינה קומפלט
כולל: מיטות + 2 שידות + קומודה ומראה

₪3,300+ ארגזי מצעים
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מאת יאיר שטיינר     

בחינוך  נקמה  הבטיחה  עילית  ביתר  עיריית 
הפתע  ביקור  לאחר  מקיימת:  והיא  המיוחד 
בתלמוד  הלימוד  באמצע  החשבון  רואה  של 
החשבון  רואה  השניה.  המכה  באה  התורה, 
רובינשטיין שיגר  שמונה ע"י ראש העיר מאיר 
להנהלת המוסד מכתב בו הוא דורש לקבל את 
ועד   2013 וכל המסמכים משנת  האישורים  כל 

היום.
האישורים  כל  כי  הודיעה  המוסד  הנהלת 
והמסמכים הרלוונטיים אשר בסמכות העירייה 
תלמוד  הכולל  מהמוסד  יוגשו  אכן  לבקשם, 
תורה ושתי ישיבות קטנות. אולם יחד עם זאת 
ציינה הנהלת המוסד כי היא רואה בחומרה את 
התנהלותה של העירייה הפועלת בבריונות כלפי 

מי שבסך הכול עומד על זכויותיו. 
מנכ"ל המוסדות הרב אלחנן ויסנשטרן אמר 
חשבון  רואי  העירייה  שלחה  לא  "מעולם  כי 
בדרישה לקבלת מסמכים, גם לא באותם שנים 
אגרות  מתקציב   50% לתקצב  נהגה  שבהם 
"כל  כי  ויסנשטרן  הרב  אמר  עוד  החינוך". 
את  מעבירות  בישראל  המקומיות  הרשויות 
רואי  להפעיל  מבלי  בחוק,  כמחוייב  התקציב 
חשבון ולדרוש מסמכים אזוטריים כמו אישורי 
מוסד  כלפי  מרושעת  התנהלות  זוהי  וטרינר. 
שעושה את מה שעל העירייה היה מוטל לעשות 
– חינוך מיוחד לילדי העיר". עוד אמר כי המוסד 
יעביר את כל האישורים הנדרשים וכולם כמובן 

תקינים לחלוטין.
עורכת הדין המייצגת את המוסד, עו"ד נעמה 
פישר  גדעון  עו"ד  במשרד  שותפה  זר-כבוד, 
אומרת כי אין כל צורך בשום מסמך כדי לברר 
החינוך  ילדי  כלפי  העירייה  של  חובותיה  את 
על  בשחור  כתובת  שהדברים  משום  המיוחד 
גבי לבן בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הנשלחים 
לכל הרשויות והמוסדות. בחוזר מופיע תחשיב 
ברור של תשלום אגרות עבור כל סוגי הלקויות 
והנכויות. התחשיב בוצע בשיתוף עם השלטון 

המקומי והרשויות המקומיות. 
העירייה  מטרת  כי  השאר,  בין  איפה,  ברור 
ולסחוט  לאיים  לטרטר,  היא  בראשה,  והעומד 
שהעזו  כך  על  ולהענישם  וההורים  המוסד  את 
להם  לגרום  ובכך  בבג"צ  העירייה  את  לתבוע 
וההומניטארית  האלמנטרית  מהתביעה  לסגת 
– לשנות את הגישה כלפי ילדי החינוך המיוחד 
מהקרוואנים  הילדים  את  להוציא  בעיר, 
למבנה  ולהעבירם  שנים   5 לומדים  הם  בהם 
בדין  המגיעים  התקציבים  את  ולהעביר  ראוי, 

והמיועדים לטיפול בילדים. 
"זוהי  ההורים:  אומרים  לביקורת  בתגובה 
עויינים  גורמים  של  ביקורות  המזכירה  ביקורת 
או ביקורות של משטרים אפלים. עיריית ביתר 
המוסד.  חיסול   – ומקיימת  הבטיחה  עילית 
בדיוק כפי שמנהל אגף החינוך הזהיר את מנהל 
המוסד מראש כי במידה וידרוש את הזכויות – 
העירייה תפעל לסגירת המוסד. לא אכפת להם 
שהילדים יצטרכו לנסוע מידי יום ללמוד מחוץ 

לעיר. 
את  למוסד  משלמות  הרשויות  שכל  "בושה 
האגרות ורק עיריית ביתר מתנערת מילדי החינוך 
הכי  בילדים  נוקם  רובינשטיין  מאיר  המיוחד. 
אלא  ופרוטקשן  סחיטה  התנהלות  זו  מסכנים, 
רובינשטיין  החוק.  בשם  נעשה  הדבר  שהפעם 
לרדת  לו  מאפשרת  אינה  וגאוותו  מאגו  מונע 
מהעץ הגבוה שעליו טיפס. אנו קוראים לו מעל 
גבי עיתון 'קו עיתונות' להיפגש אתנו ולהסדיר 

את הנושא ויפה שעה אחת קודם".
ובתוך כך, אומרים רבנים בביתר עילית להורי 
גורם לחילול  רובינשטיין  כי "מאיר  התלמידים 
הרשויות  שכל  השם  חילול  ברבים.  נורא  השם 
המקומיות החילוניות משלמות למוסדות חינוך 
מבנים  ומעמידים  התקציבים  מלוא  את  מיוחד 
ראויים ורק עיריית ביתר עילית המנוהלת על ידי 

אדם חרדי – מתנכרת לילדים המיוחדים". 
הרבנים הביעו תקווה כי פטרונו הפוליטי של 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן  רובינשטיין,  מאיר 
את  לשנות  לו  ויורה  לסדר  אותו  יקרא  פרוש 
התנהלותו. בשונה מהתנהלותם של נציגי שלומי 
אמונים ברשויות המקומיות – הרב יוסף דייטש 
והרב  באלעד  פרוש  ישראל  הרב  בירושלים, 
נחמן גלבך בצפת – התנהלותו של רובינשטיין 
באשר  אמונים,  בשלומי  רבה  למבוכה  גורמת 
וסכסוכים  במלחמות  מלווה  כהונתו  שנות  כל 
המגזר  בני  עם  כולל  בעיר  שונות  קבוצות  עם 

החסידי המשתייכים לשלומי אמונים.  

מאיר רובינשטיין מציג: 'פרוטקשן בשם החוק'
מעקב פרשת ילדי החינוך המיוחד החסידי בביתר עילית:

רואה חשבון דורש: אישור וטרינר לחיות הטיפוליות | ההורים: "העירייה הבטיחה ומקיימת: חיסול המוסד. מאיר רובינשטיין 
נוקם בילדים הכי מסכנים; סחיטה ופרוטקשן בשם החוק" | הרבנים: "מאיר רובינשטיין גורם לחילול השם נורא ברבים" 

נקמת עיריית ביתר  מכתב רואה החשבון לעמותה

מ

 יום כיפור קטן
 י"ג מידות

 ותקיעת שופר

 פרקי תהילים
 פרטלהצלחה ולישועה לכלל ול

ולשמירת הצאצאים 
 ברוחניות ובגשמיות

 

 
 שמות ל"מי שבר " מ ירת

 מוקד התפילות
   -        

 א"יעמרנא ורבנא רבנו שמואל ב"ר שלמה זלמן אויערבא  ז גאון ישראל וקדושו הטהורה של"נ על
 

 

 

 

 

 ותפילת רבים    
 מוקדם ני ןער"ח  יחמיש יוםב

 
 

 
 
 

 

     בצהרים בדיוק   :  בשעה וחדש מנין נו ף   

 מי שבר 
 לחולים, לזש"ק
 וזיווגים הגונים
 כל שם בפרטות
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מאת: ארי קלמן

דרמטית  קוצצו  שעברה  שבשנה  לאחר 
תקציבי ה'קמחא דפסחא' המסייעים לעמותות 
ולחסרי  ילדים  ברוכות  למשפחות  לתת  שונות 

עם  להתמודד  כלים  כל 
העלויות העצומות שמביא 
הפסח,  חג  בעקבותיו 
שסוקר  מאבק  ולאחר 
עיתונות'  ב'קו  בהרחבה 
פונה  האחרונה,  בשנה 
מיכאל  ח"כ  השבוע 
חריף  במכתב  מלכיאלי 
חיים  הרווחה  לשר  בנושא 

כץ.
במכתבו  קורא  מלכיאלי 
להוציא  הרווחה  לשר 
קורא'  'קול  מידי  באופן 
לקראת  בעמותות  לתמיכה 
בעבר  שהיה  מה  פסח, 
על  להקל  כדי  ונפסק. 
ולסייע  להקדים  העמותות 

לנזקקים.
אליך  פונה  "הנני 
בדחיפות עקב פניות רבות 
ללשכתי,  מגיעות  אשר 
רבים  וארגונים  מעמותות 
במשך  פועלים  אשר 

ועזרה  בסיוע  החגים  טרם  ובפרט  כולה  השנה 
למשפחות נזקקות", כותב מלכיאלי.

קמחא  סלי  תקציב  קוצץ  לשנה  "משנה 
דפסחא, עד שהשנה כלל לא פורסם קול קורא 
רבים  ובמקרים  יקשה  אשר  דבר  לתמיכה, 
מעמותות  ימנע 
אלו  וארגונים 
בפעילותם  להמשיך 

המבורכת.
אליך,  פונה  "הנני 
וידיעה  הכרות  מתוך 
על פועלך הרב למען 
משפחות נזקקות אלו 
כולה,  השנה  במשך 
לחידוש  לפעול 
כימים  התמיכה 
תמשך  למען  ימימה, 
זו  מבורכת  פעילות 
המשפחות  ולמען 
אשר זקוקות נואשות 
לכך לשם עריכת ליל 

הסדר כראוי".
עיתונות'  'קו 
להמשיך  מבטיח 
ולעקוב אחרי הנושא 

החשוב.

מאת: ארי קלמן

לאחר שמועות עקשניות, השר לשירותי דת 
בעקבות  מהכנסת  השבוע  התפטר  אזולאי  דוד 
יחליפו  אזולאי,  ינון  בנו,  הבריאותי.  מצבו 

בתפקיד חבר כנסת.
כשר  בתפקידו  לכהן  ימשיך  אזולאי  דוד 
לשירותי דת אך יפנה את מקומו בכנסת לטובת 
הכנסת,  חברי  מותיקי  אזולאי,  השר  בנו. 
הישגים  ולו  הפנים  ועדת  כיו״ר  בעבר  כיהן 

פרלמנטריים רבים.
בין השאר הוביל אזולאי את המאבק בכותל 

הרפורמי בעת כהונתו כשר הדתות.
הוא  במקומו  שיכנס  מי 
ינון אזולאי, בן 36, המוצב 
במפלגה.  ה16  במקום 
אזולאי הבן שימש כיועצו 
במשרד  דרעי  השר  של 
הנגב והגליל ונחשב פעיל 

ש״ס מוכר בעיר אשדוד. 
כי  ציין  אזולאי  השר 
מהכנסת  ״התפטרותו 
פגיעה  למנוע  נועדה 
הפרלמנטרית  בפעילות 
בשל  ש״ס,  תנועת  של 
ממושך  רפואי  טיפול 
בשבועות  שיעבור 
הקרובים״. אזולאי הדגיש 

דת  לשירותי  המשרד  את  להוביל  ימשיך  כי 
בעזרת ה' עד תום הקדנציה בברכתם של חברי 

מועצת חכמי התורה.
״קיבלתי  אמר:  דרעי  אריה  השר  ש״ס  יו״ר 
אזולאי  דוד  הרב  השר  ידידי  בקשת  את  בצער 
הבריאותי.  מצבו  בעקבות  מהכנסת  להתפטר 
לרב אזולאי הישגים רבים בפעילות פרלמנטרית 
וכיו"ר  ש"ס  סיעת  מטעם  ותיק  כח"כ  ענפה 
ועדת הפנים״. דרעי התייחס גם למחליף וציין: 
״את מקומו בכנסת ימלא בנו, ינון אזולאי, נציג 
מסור ונמרץ שצבר בשנים האחרונות ניסיון רב 

בטיפול בנושאים מוניציפאליים וחברתיים״.

 בעמותות המסייעות לנזקקים זועמים על כך שהשנה טרם 
פורסם ה'קול קורא' ממשרד הרווחה לתמיכה לקראת פסח

  בשל מצבו הבריאותי, שר הדתות דוד אזולאי פרש מהכנסת
בנו, ינון אזולאי - ייכנס במקומו  דרעי: לאזולאי הישגים רבים

הקרב על ה'קמחא': 
מלכיאלי דורש 'קול קורא'

השר אזולאי פרש 
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 לכבוד מכובדי

 מר חיים כץ, שר הרווחה

 שלום רב!

                      

 2018תקציב קמחא דפסחא הנדון: 

הנני פונה אליך בדחיפות עקב פניות רבות אשר מגיעות ללשכתי, מעמותות 

פועלים במשך השנה כולה ובפרט טרם החגים בסיוע וארגונים רבים אשר 

 ועזרה למשפחות נזקקות.

עד שהשנה כלל לא פורסם משנה לשנה קוצץ תקציב סלי קמחא דפסחא, 

, דבר אשר יקשה ובמקרים רבים ימנע  מעמותות קול קורא לתמיכה

 וארגונים אלו להמשיך בפעילותם המבורכת.

פועלך הרב למען משפחות נזקקות  הנני פונה אליך, מתוך הכרות וידיעה על

אלו במשך השנה כולה, לפעול לחידוש התמיכה כימים ימימה, למען תמשך 

פעילות מבורכת זו ולמען המשפחות אשר זקוקות נואשות לכך לשם עריכת 

 ליל הסדר כראוי.
 

 
 

 בכל הכבוד והיקר
 
 

 מיכאל מלכיאלי
 חבר הכנסת
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בחינם!
אלפי משקפיים

כל הסגנונות מגיעים לכאן,
זה מדהים!



הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

רוצה למצוא את עצמך בעוד שנה 
וחצי בתפקיד נחשק בהייטק?

לגברים  יוקרתית  תוכנית   - לפיתוחים  הצטרף 
עולם  לצמרת  אותך  שתוביל  מצטיינים  חרדים 
אינטנסיבית,  הכשרה  כוללת  התכנית  ההייטק. 
מדויקת וחכמה והשמה במשרות נחשבות בהייטק.

הצטרף להצלחה!

הכשרה במשך שנה וחצי
במימון מלא + מלגת קיום

אין צורך בנסיון קודם

 BootCamp התכנית במודל
המכשיר מפתחי תוכנה 

מצטיינים במסלול קצר וממוקד

השמה מובטחת במשרות 
מובילות למסיימים בהצלחה

צוות מקצועי המורכב מאנשי 
ההייטק מהטובים בארץ

לפרטים והרשמה חייג עכשיו:

074-7607404
Gius@pituchim.co.il

התכנית מיועדת למי שקיבל היתר מרבותיו
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מי שחפצה נפשו לחזות בהצגה הכי טובה בבירת ארה"ב, 
ויזה  נזקק השבוע לעבור את דרך החתחתים של הנפקת  לא 
אמריקאית, וגם לא לרכוש כרטיס טיסה במחיר מופקע ולצאת 
בירושלים,  הכנסת  למשכן  קטנה  קפיצה  בחו"ל.  לחופשה 
בידוק  לרחבה,  הכניסה  בואכה  המשתרכים  בתורים  עמידה 
ביטחוני קפדני - שעת המתנה ברוטו בסך הכל - הכניסו את 
היהודי  השחקן  על  שהשקיף  ליציע  היישר  הסקרן  הצופה 
הטוב בתבל, שעלה על הבמה ונתן את השואו שרק הוא יודע 

לספק. 
יהודים אמריקאים הריעו  שבוע אחרי ששמונה עשר אלף 
למופע היחיד של ראש ממשלת ישראל, עלה נתניהו על דוכן 
הכנסת ביום שני – וסיפק שוב את ההוכחה מדוע ולמה חרף 
הלא  והכותרות  הנוקבות  ההמלצות  הסדרתיות,  החקירות 

מפרגנות, התמיכה הציבורית בו רק הולכת ומתעצמת. 
מול מושבי מליאה מלאים – למעט כסאותיהם המיותמים 
של ראשי מפלגות הקואליציה ומול יציעים גדושים בבחורי 
 - הזמנים'  'בין  החופש  מלוא  שואפים  שנחיריהם  ישיבות 
פעם.  מאי  בטוח  נתניהו  נראה  בחירות,  מריח  שביבי  כפי 
לנו  סיפרו  עשורים  שני  שבמשך  האיש  שזהו  להאמין  קשה 
חרדותיו  על  הנוטפים ממצחו,  הזיעה  אגלי  על  ללא הפסקה 
שהוא  כפי  חזק  האיש  אם  נידף.  עלה  כל  מפני  וחששותיו 
נשמע ונראה – אפשר להסיק שהוא האקליפטוס הכי מושרש 
בחורשה. אם מדובר רק במשחק – ניתן לקבוע אפוא שביבי 

נתניהו הוא השחקן הטוב בתבל.
שנתניהו  הסותרים  המסרים  היו  מכל  יותר  שהרשים  מה 
ועל  הקואליציה  שימור  על  דיבר  הטקסט  להעביר.  הצליח 
חשיבות יציבותה עד לתום הקדנציה המלאה, אך הסאבטקסט 
הכל כך ברור היה: תנו לי בחירות ביוני, ורק תדאגו בבקשה 
האישיים,  בחייו  כמו  בפוליטיקה  שמי.  על  יירשמו  לא  שהן 
מבוקשו  כל  את  לקבל  היא  ראש-הממשלה  של  מומחיותו 

מבלי שהדבר ייזקף לחובתו.
באותם רגעים נדמה היה שביבי לא ממצמץ אפילו לעברו 
הלא  בעבר  רגעים  מאותם  הלקח  את  שלמד  כמי  איווט,  של 
המערכת  את  תיזז  מנדטים  מיעוט  עם  איווט  שבהם  רחוק 
הפוליטית כולה. הרגע הזכור מכל שצרוב בבשרו של נתניהו, 
קדימה כשליברמן  מול  הוא מאותו מוצאי מערכת הבחירות 
בחר להמריא לחופשה וגרם לו להתפתל ולהתייסר כל הדרך 
נהנה  שפשוט  נראה  נתניהו  נראה  בערב,  שני  ביום  לנשיא. 

מההצגה. 
להיראות  מבלי   – לבחירות  ללכת  ביבי  של  הרצון  את 
ציבורית כמי שהוביל את המהלך - זיהו השותפים הנאמנים, 
גם  האחרונים.  השבועיים  במהלך  לאומיים,  כדתיים  חרדים 
זוהתה מלכתחילה. פעם אחר פעם  המטרה שסימן מראש – 
תחילה  החרדים.  עם  לו  שתוכננו  ממפגשים  נתניהו  התחמק 
ובגין  המדינה  עדי  החתמת  בגלל  כך  אחר  ההמלצות,  בגלל 
לבית  כרונית  המאחרים  לילדים  שהורים  תירוצים  שלל  עוד 
לבסוף  כשנפגש  מוצדקות".  כ"סיבות  לכנות  נוהגים  הספר 
ונסיעתו  חקירתו  טרם  דמוקפין,  פורים  ערב  החרדים  עם 
יושב  שהוא  הייתה  החברים  של  התחושה  הברית,  לארצות 
איתם כדי לצאת ידי חובה, כמו בקריאת מגילה ביום השני של 

המחמירים, בשכונות שהם ספק פרזות ספק מוקפין.  
את רשימת השותפים החוששים מבחירות אפשר לדרג לפי 
רמת הסיכון המתבטאת בסקרים. המפלגה החריגה שחוששת 
היהודי,  הבית  היא  המחמיאים  הסקרים  למרות  ונואשת 
שראשיה, שריה ויועציה מזהים את המגמה של תמיכה אדירה 
אומנם  הסקרים  הסרוגות.  הכיפות  חובשי  בקרב  בנתניהו 
מפרגנים למפלגה תחזית דו-ספרתית אך החרדה הגדולה של 

בנט ושקד היא מכך שברגע האמת המצביעים ינהרו לקלפיות 
המדינה  את  להציל  ויחיד:  אחד  מסר  מהדהד  כשבראשם   –

מההפיכה השלטונית.
כפי  מבחירות  שחרדים  לאומי  הדתי  ורעהו  חרדי  שר 
שביבי נרתע מחקירות דיברו ביניהם בסופ"ש האחרון בשעה 
שנתניהו היה באוויר - וסיכמו לשגר טיל נ"מ מונחה מטרה. 
העולם  בבירת  נתניהו  של  ביקורו  מראשית  שנמשך  התיאום 
החברים  את  הוביל  הגמדים,  למדינת  לשובו  ועד  החופשי 
למסקנה שנתניהו מתכוון להקדים את הבחירות לחודש יוני. 
לראש  גם  ואוטוטו  ישראל,  )למדינת  השבעים  חגיגות  אחרי 
הנשיא  של  ביקורו  גם  ואולי  השגרירות  פתיחת  ממשלתה(, 

האמריקאי – שמפרגן לחבר מישראל עד חצי המלכות.   
להבהיר  החליטו   – עמדות  ביניהם  שתיאמו  ובנט  דרעי 
במחדל,  או  במעשה  מצדו  יוקדמו  הבחירות  אם  כי  לנתניהו 
הם ידאגו לכך שהמרוץ לבחירות יהפוך לריצת מרתון ארוכה 
בסוף  שם  אי  אלא  ביוני,  לא  מתישה.  בחירות  מערכת  של 
השנה – במועד המקורי להעברת התקציב, שהוקדם השבוע 
ללא סיבה. המהלך הבא של השניים עם נחיתת נתניהו היה, 

לעשות כל מאמץ כדי שציבור בוחרי הימין יבין – שנתניהו 
מוביל לבחירות ולא מובל אליהן בחוסר ברירה.

בשורה התחתונה, דרעי בנט וכחלון גם יכולים לסמן וי על 
גדול למערכת חדשות  זר פרחים  ולשלוח במקביל  המשימה 
לאורלי  שהעניק  הסקר  את  בערב  בשני  שפרסמה   2 ערוץ 
 - איווט  של  ביתנו  מישראל  יותר  אחד  מנדט  אבקסיס  לוי 
שמתנדנדת על אחוז החסימה. יותר מכל ההסברים, התחינות 
והתובנות, הסקר הזה גרם החדיר את הסיכה בבלון של איווט 
לנתניהו  ולהסביר  אמונים  להצהיר  המחרת  בבוקר  לו  וגרם 
רגע,  באותו  הממשלה.  מפירוק  להימנע  ניתן  כיצד  בפומבי 
איווט גרם לביבי להיראות כאיש הרע – ואילץ אותו לחשב 

מסלול מחדש – מפירוק להבראה. 
המשבר נדחה עד למועד הבא. דרעי ואיווט שחזרו לדבר 
שחרדים  וכחלון  בנט  כמו  סקרים,  מצוקת  אותה  את  וחשים 

לרווחה  לנשום  יכולים   - ביבי  ממשתה המנדטים הצפוי של 
לנוכח  מחייכת  משמאל  האופוזיציה  רק  לא  עתה.  לעת 
התוצאה - כפי שהתבטא נתניהו, אלא גם האופוזיציה שקמה 

לו השבוע בתוך הקואליציה.

אביר שלוש הקריאות
רמת החרדה של הנציגות החרדית – עמדה בניגוד מוחלט 
בש"ס  רק  לא  הממשלה.  ראש  ששידר  הביטחון  לתחושת 
שהיצמדותה, מלמעלה ומלמטה לאחוז החסימה בכל הסקרים 
האחרונים לא נותנת לראשיה מנוחה, אלא גם ביהדות התורה.

ח"כ מסגל ב' של יהדות התורה העריך השבוע כי מנדט או 
יותר של חרדים מודרניים שסתמו את האף והצביעו ג', יזלוג 
נתניהו שקסמו ברחוב החרדי  עבר  אל  הנוכחית  בסיטואציה 
לא זו בלבד שלא פג אלא אף מתגבר והולך. ככל שהוא יותר 

חשוד, כך הוא יותר אהוד.
אלא שהחשש הגדול ביותר, גם במפלגה האשכנזית נטולת 
הסנטימנטים, הוא מכך שבמו"מ הקואליציוני הבא היא תמצא 
לצידה.  תומכת  ספרדייה  אחות  ללא  וגלמודה  בודדה  עצמה 
לא בכדי, אביר מסדר שלוש הקריאות יעקב ליצמן, אף העלה 
השבוע בישיבת הסיעה את אופציית החבירה עם ש"ס לבלוק 

מפלגתי שירוץ בבחירות בראש אחד. לא יחד. ביחד!  
במערכת הפוליטית שאלו השבוע האם החרדים שנחשבים 
מראש  חשבו  לא  א'(,  סגל  א',  )סגל  שבנציגים  לממולחים 
על התהליכים שהם מובילים. את השאלה הזאת יש להפנות 
כמובן לסגן השר ליצמן שהתבצר במרומי הקריאה השלישית 
השני  המפלגתי  השופר  עם  תיאום  ללא  בהמודיע  שהוצגה 
שנתקבלה  לאחר  משבוע  יותר  פתאום,  לפתע  'המבשר', 
החלטת מועצת גדולי התורה. ליצמן מחויב להשיב בהתאם 
לתקנון, אך גם מי שדברר את החלטת מועצת גדולי התורה 
בצהרי יום ראשון ובישר לאומה על התנגדותה למתווה הגיוס 

המתוקן חייב להשיב תשובות. 
מזכיר המועצה הרב מרדכי שטרן, בסוג של גלגול אחריות 
מועצת  כי  היום  למחרת  הזכיר  מתפתלת,  חסידית  בשפה 
גדולי התורה לא קיבלה החלטה על התניית התמיכה בתקציב 
היה  לכולם  קריאות.  בשלוש  הגיוס  לחוק  התיקון  בהעברת 
האדמה  תפוח  בגלגול  אך  בדבריו,  המזכיר  כיוון  למי  ברור 
די. ההודעה הזאת של  היה  לא  הלוהט לצלחתם של אחרים 
הרב שטרן בצהרי יום ראשון, גרמה לכמה שעות של טירוף 
מערכות שהגבירו את תחושת ההליכה לבחירות ובסופו של 
יום הציגה את המועצת כמזגזגת. על תקלה מהסוג הזה, חובה 

לערוך תחקיר, להסיק מסקנות ולהפיק לקחים.
על ליצמן כבר דובר, בשבוע שעבר. האיש עדיין משוכנע 
אלא  ברירה  הייתה  לא  המתמשכת  המעשה  חדלות  שמול 
להתייצב כחומה בצורה. אלמלא הדרישה הראשונית והתניית 
גם   – קריאות  בשלוש  התיקון  באישור  בתקציב  התמיכה 
של  לדידו  לעולם.  באה  הייתה  לא  טרומית  לקריאה  הסכמה 
גיוס  חוק  ללא  לבחירות  להיגרר  גורלנו  נגזר  אם  השר,  סגן 
עם  האמת,  רגע  בהגיע  ולא  כיום  זאת  שנגלה  עדיף  מתוקן, 
לפסיקת  בהתאם  השחור,  בספטמבר  לחוק  התיקון  פקיעת 

הבג"ץ.
בהחלטת  זגזוג  כמו  מהצד  שנראה  מה  עם  כן,  אם  נותרנו 
אינו  פוליטי  מדור  ישראל.  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
שנאמר  כפי  אך  ונכבדים,  לנשואים  ציונים  לחלוקת  המקום 

במקורותינו, תורה היא וללמוד אנו צריכים.
השערורייתית  התקשורתית  להתנהלות  ולא  התשובה,  את 
אלא לדרמה הרבנית-תורנית, מספק ח"כ אגודאי בכיר שהיה 

בית ספר לפוליטיקה

מופע היחיד של ביבי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מקלט פוליטי ביהדות התורה? ליצמן ודרעי. 
צילום: יעקב כהן
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מול יציעים גדושים 
בבחורי ישיבות 

שנחיריהם שואפים 
מלוא החופש 'בין 

הזמנים' - כפי שביבי 
מריח בחירות, נראה 

נתניהו בטוח מאי 
פעם. קשה להאמין 

שזהו האיש שבמשך 
שני עשורים סיפרו 

לנו ללא הפסקה על 
אגלי הזיעה הנוטפים 

ממצחו, על חרדותיו 
וחששותיו מפני כל 

עלה נידף

החשש הגדול ביותר, 
גם במפלגה האשכנזית 

נטולת הסנטימנטים, הוא 
מכך שבמו"מ הקואליציוני 

הבא היא תמצא עצמה 
בודדה וגלמודה ללא 

אחות ספרדייה תומכת 
לצידה. אביר מסדר שלוש 

הקריאות יעקב ליצמן, 
העלה השבוע בישיבת 

הסיעה את אופציית 
החבירה עם ש"ס לבלוק 
מפלגתי שירוץ בבחירות 

בראש אחד. לא יחד. ביחד!  

ישיבה  שבתום  מירון,  עו"ד  הצעת  מניסוח  החל  העניינים.  בסוד 
נשלחה עקב   - דרעי  זינגר שצורף לבקשת  עו"ד שלום  עם  משותפת 
ידי אחד המשתתפים ללשכת השרים שקד וליברמן.  טעות אנוש על 
וליברמן  שקד  לשרים  גרם  בעבר,  כאן  שנחשף  המוקדם  המשלוח 

לפעול על אוטומט וליירט את ההצעה בעודה באוויר. כמה חבל.
לצרף  ביקש  מנדלבליט  לממשלה  שהיועמ"ש  ואחרי  לשם,  מפה 
אותו   – נזרי  רז  עו"ד  במקום  זילבר  דלית  עו"ד  את  המשפטי  לצוות 
רצו מלכתחילה הנציגים החרדים, הבהיר גם ראש הממשלה באותה 
פגישה דחויה שהתקיימה ערב טיסתו לארה"ב כי מבחינתו, 'חוק יסוד 

עולם התורה', יכול להימשך כלעומת שבא. 
בהיעדר אלטרנטיבה ריאלית להגשת תיקון חקיקה מוסכם, נכנסה 
לתמונה שרת המשפטים איילת שקד, ראשת הוועדה הידועה מתקופת 
ממשלת לפיד שסעיפי חוק הגיוס נהירים לה כחדרי משרד המשפטים 
ברחוב צלאח א-דין. המורווחת הגדולה של הקדנציה שיושבת במשרד 
הבינה  החרדים,  עם  שוטף  קשר  ומתחזקת  חלמה  לא  אפילו  עליו 
המופסדת  תצא  היא  לבחירות,  שיוביל  פוליטי  שממשבר  ראשונה 

הגדולה. 
שקד הניחה הצעה על השולחן שהפיסה את דעתם של כמה חברי 
כנסת חרדים החוששים לכיסאם. אלא שבאגודת ישראל - ובעניין הזה 
- לא הצליחו  נשמעו ליצמן ופרוש כאיש אחד גם אם לא בלב אחד 
להבין איך ניתן לשקול אפילו את קבלת ההצעה. על הנימוקים, בפרק 

הבא.

שבעה מי יודע
שינויים  שבעה  לפחות  ומצאו  בחנו  האגודאים,  הכנסת  חברי 
זו שהם  מול   – שגיבשה שקד  המתוקנת  בהצעה  מהותיים שהוכללו 

ביקשו להביא לפני כחודש לאישור הממשלה והכנסת.
השינוי הראשון והמהותי נגע כאמור לחוק יסוד לימוד התורה. בעוד 
בהצעת עו"ד מירון שהוגשה לפני חודש דובר על חקיקת חוק יסוד – 
לימוד תורה בתוספת תיקון לחוק שירות בטחון שייגזר מחוק היסוד, 
הרי שבהצעה שהגישה שקד נשמט כלא היה חוק יסוד לימוד התורה. 
עמידות  לשאלת  הן  דרמטית  הייתה השלכה  עצמו  בפני  הזה  לשינוי 
החקיקה בעתירה שתוגש לבג"ץ והן לעניין יעדי הגיוס והגדלת מספר 
המשרתים – כשבהצעה המקורית של החרדים, התווסף בצד הסעיפים 
העוסקים בכך סעיף משמעותי: "והכל בשים לב להוראת חוק יסוד – 

לימוד תורה".
גם ברמת הניסוח התיקון הפך לקלקול. בהצעה שהגישו לפני חודש 
זה  פרק  "הוראות  כי:  בחקיקה  לקבוע  החרדים  הכנסת  חברי  ביקשו 
והמשמעות  החשיבות  לאור  נקבעות  תורה  לומדי  של  מעמדם  לגבי 

שנקבעו לגבי לימוד התורה בחוק-יסוד: לימוד תורה".
בנוסח שביקשה שקד להעביר נקבע רק כי: "הוראות פרק זה יחולו 
לשופטי  מאפשר  שהיה  מה  התורה",  לימוד  בחשיבות  ההכרה  נוכח 
הבג"ץ לשנות את ההחלטה עם יד קלה על המקלדת, מבלי שמוראו 

של תקדים ביטול חוק יסוד מרחף מעל לראשם.
התחולה  לסוגיית  נגע  לרעה  שבלטו  הנוסחאות  משינויי  אחד 
והביטול של החקיקה. בהצעה המקורית שביקשו חברי הכנסת להעביר 
הם ביקשו לקבוע כי "עד סיון תשפ"ב יינתן דיחוי ואם תירשם באותו 

מועד עמידה ביעדים, תוקף החוק יוארך בעוד 5 שנים".
בהצעת שקד לעומת זאת, ביקשה השרה לקבוע מפורשות כי החוק 
יתבטל בגין אי עמידה ביעדים – כשהמשמעות הברורה במקרה כזה 
תהיה, החלת חוק שירות ביטחון על כל המשתמע מכך מבחינת הפיכת 
בני הישיבות לעריקים. ההצעה לא כללה אפילו את כבשת הרש, מכסת 

העילויים שיאיר לפיד הסכים להעניק לנו ברוב טובו וחסדו.
השינויים לרעה היו עוד רבים – והם מובאים כאן במלואם לטובת 
בין  רק  ולא  השורות  בין  גם  הישיבות,  בחורי  מבין  הלכת  מטיבי 

השבילים - במהלך חופשת בין הזמנים.
כך, בהצעה שניסח עו"ד מירון דובר על כך כי החל מסיון תשפ"ב, 
ייבדק בכל שנה האם עמדו ביעדים ובמידה ולא תהיה עמידה ביעדים 
החלטתה  את  ותעביר  בנדון  לעשות  מה  תדון  הממשלה  שנקבעו, 
וביטחון  חוץ  ועדת  אם  הצעה  לאותה  בהתאם  ובטחון.  חוץ  לוועדת 
תאשר את החלטת הממשלה, שר הביטחון יחזור וייתן דיחוי ובמידה 
לדיון  הממשלה  החלטת  תועבר  ההחלטה,  את  תאשר  לא  והוועדה 
בכנסת. אם הכנסת תאשר, מה טוב, ואם לאו, החוק יישאר בתוקפו עד 

שהכנסת תחוקק חוק חדש.
בהצעת שקד לעומת זאת נקבע כי החל מסיון תשפ"ב, ייבדק בכל 
תהיה שלילית,  והתשובה  ובמידה  ביעדים  עמידה  נרשמה  שנה האם 
קונקרטיות שתכליתן  בפעולות  ותנקוט  הדברים  את  הממשלה תבחן 
נפקויות  של  עולה  ומתווה  דרך  אבני  הכוללת  הגיוס,  ביעד  עמידה 
כלכליות שליליות בגין אי עמידה ביעדים, אל מול תמריצים חיוביים 
מגיעים  המכובסים  המשפטים  את  כשמנפים  ביעדים.  עמידה  בגין 

לתוצאה בת שתי מילים: סנקציות כלכליות.

המציג הנו ראש ממשלה. נתניהו בכנסת, השבוע. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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הצעת החוק של שקד גם ביקשה להפוך את יעדי הגיוס מסעיף 
כי  כוללנית  המורה  הסעיף  במקום  כך,  פרטנית.  להצעה  כוללני 
"יעדי הגיוס יעלו מדי שנת גיוס", ביקשה שקד לקבוע בהצעתה 
כי "יעדי הגיוס יעלו מדי שנה ובלבד שהיעד השנתי הכולל לשנת 
הגיוס שתחילתה בחודש יולי 2013 לא יפחת מ–3,300 מתגייסים 
במספר  לנקוב  )המציעה!(  ההצעה  ביקשה  זה  בעניין  לשירות". 
מתגייסים שיהיו כבר ב-2018 ולהבהיר שהמספר חייב לעלות על 

3,300 מתגייסים.
וכאילו לא די בכך, הרי שלקינוח ביקשה הצעת שקד להוסיף שני 
סעיפים. האחד, מורה למשרד הביטחון לגבש תמריצים חיוביים 
לעידוד הגיוס, ולהביאם לאישור הממשלה. השני, מורה למשרד 
בתעסוקה,  השילוב  לעידוד  חיוביים  תמריצים  לגבש  הכלכלה 

ולהביאם לאישור הממשלה.
מועצת  לשולחן  שהובאה  ההצעה  מדוע  אפוא,  להבין  נקל 
גדולי התורה של אגודת ישראל בסופ"ש שעבר – נדחתה על הסף 
וקוטלגה באותה קטגוריה של תיקוני ממשלת לפיד, שבגינם יצאו 
חצי מיליון חרדים לרחובות. לחברי הכנסת של אגודת ישראל היה 
קטן  להסכים,  יוכל  לא  חרדי  שום  הזה,  מהסוג  שלהצעה  ברור, 

כגדול.
התשובה  ניתנה  בטרם  עוד  בסופ"ש  חלחלה  הזאת  העמדה 
הסופית מטעם כל חברי המועצת. לחברי הכנסת גם נפל האסימון 
זו הנוסחה הסופית שמציעה  כשהבינו עד כמה קשה מצבנו, אם 

שרת המשפטים שנחלצה לסייע – לה וגם לנו. 
האלטרנטיבה שנשלפה בבוקר יום ראשון, כמו מכונת הנשמה 
הצעת  של  אישורה  הייתה  קרסו,  שלו  הגוף  שמערכות  לחולה 
ברור  היה  לכולם  צופים.  ונופת  מדבש  המתוקה   – צור'  בן  'חוק 
ככתבה  פשרה  שום  בה  שאין  הצעה  של  להעברתה  הסיכוי  כי 
עד  לבלוס  מעצמו  יתנדב  סכרת  שחולה  מהסיכוי  קטן  וכלשונה, 
בלי די ממתקים גדושי סוכר. אך הנוסחה שהחלה להתגלגל הייתה 
– לנסות ולהעביר את ההצעה ככתבה וכלשונה בקריאה טרומית, 
ולאחריה, ועדות הכנסת תשבנה על המדוכה ותגלגלנה את המשך 

הטיפול בפרשה לכנסת הבאה.
ראש  בלשכת  הניסוי  בלון  הפרחת  כולל  הזה,  התהליך  כל 
הממשלה, התרחש בה בשעה שמזכיר המועצת הרב מרדכי שטרן 
משלים את גיבוש חזית הסירוב להצעת שקד. את העמדה הברורה 
של שלילת נוסחת שקד על דעת כלל החברים, גיבש הרב מרדכי 
שטרן בשעות אחר הצהריים של יום ראשון. רק שהאיש היקר הזה 
לא לקח בחשבון – את רגישות השעה ואת המהלכים המתנהלים 

באותם רגעים מאחורי גבו.
באותה  שהוצגה  החלופית  ההצעה  פשר  את  לדעת  בלי  גם 
שעה, הרב שטרן היה חייב לתת את הדעת על המשמעות שתינתן 
הכי  האקליפטוס  על  טיפס  ליצמן  השר  שסגן  אחרי  להודעה. 
גבוה בחורשה, אם להשתמש בטרמינולוגיה של ראש הממשלה, 
כשדרש בשבוע האחרון את העברת חוק הגיוס בשלוש קריאות – 
המשמעות המיידית שניתנה להודעה הייתה, גיבוי מוחלט לעמדת 

סגן השר והיצמדות לאולטימטום הישן שניתן.
במהירות  הקול  את  מוליך  השמים  עוף  שבו  צייצני  בעולם 
האור, הודעתו של הרב שטרן על דחיית נוסחת שקד, הפכה תוך 
שניות להכרזה על בחירות. רק בחלוף שעה ארוכה – באה לעולם 
בן  של  החקיקה  ליוזמת  פומבי  ביטוי  שניתן  אחרי  זמנית  גאולה 
צור. מהצעת החקיקה של בן צור, לצרכי תעמולה בלבד ועם אפס 
סיכויי יישום שהוגשה לאישור חברי מועצת גדולי התורה, נשמטה 
כמובן החלת חוק שירות ביטחון במקרה של אי עמידה ביעדים. 
אז היועץ המשפטי לממשלה טען שהחוק אינו חוקתי, וגם חברי 
הקואליציה שהסכימו, ולא פה אחד, להעבירו – דיברו על קריאה 
טרומית בלבד, אך בהתחשב באלטרנטיבה, גם זה נראה לפתע כמו 
מציאה בהיסח הדעת שיש לחטוף תכף ומיד לפני שיבואו הבעלים 

ויתנו בה סימנים.
גם אחרי שנחשפים לתהליכי העומק שהתרחשו באותן שעות, 
יוקרתה  על  צל  שהטילה  העגומה  מהתוצאה  להימנע  אפשר  אי 
שליטה  של  שנים  במשך  התורה.  גדולי  מועצת  של  הציבורית 
בלעדית על סדר היום התורני, הצטיירה המועצת החסידית מרובת 
החברים כמי שהולכת בעקבות המועצת הליטאית שנשמעה לאיש 
הרים,  בין  ראשינו  להכניס  מבלי  ולציין  להדגיש  מיותר  אחד. 
השבוע  נדמה  לרגעים  התקשורתית.  הנראות  ברמת  רק  שעסקינן 
יוזמה,  כי אנו חוזים בחלופת מובילים. המועצת החסידית נטלה 
על  החסידים  שיד  המסר  את  לכולם  ושידרה  הודיעה  הכריעה, 
החסידיים  העסקנים  כי  התברר  שעות  מספר  בחלוף  העליונה. 
שבחשו קצת יותר מדי, לא הרימו יד אלא דחפו רגל – והעבירו 

שוב את הבכורה לדגל. 

חד גדיא
יותר  הרבה  יש  האחרונים  בשבועות  כאן  שהתרחש  מה  על 
מארבע קושיות. נותר רק להתנחם בכך שמדובר בצרת רבים שלה 

שותפים שאר החברים לקואליציה ולא רק החרדים.
הנשימה  עד  שורות  לשבור  שלא  התחייבו  אומנם  השותפים 
האחרונה, אך לכולם ברור שהתחייבות מהסוג הזה ניתנת לאכיפה 
כמו ההסכמים ששמיר ז"ל הציע לתלות על הקיר. אז הקץ אומנם 
יידחה כנראה לצרכי התארגנות וחיפוש אשמים, אך השבוע ניתן 
לקבוע שמערכת הבחירות כבר החלה לחשב את ימיה לאחור. כי 
הרי לא גיוס החרדים הוא הקטליזטור שיוביל לבחירות מוקדמות, 
אלא גיוס עדי המדינה. הקואליציה ששרדה את סערת ההמלצות 
בראשה  העומד  של  האיתותים  את  חשה  מרשימה,  באיתנות 
נגד איווט וביבי  נגד ליצמן, דרעי  ומתפרקת לתוך עצמה. כחלון 
הזמנים  לוח  מבחינת  כאשר  מתרחש  זה  וכל  ואיילת.  נפתלי  נגד 
גרידא, לא הייתה עילה אמיתית לפרוץ המשבר. לתיקון חוק הגיוס 
נותרו עוד חמישה חודשים ולהעברת תקציב המדינה – תשעה. כך 

נראה תירוץ. לא סיבה.
ראש  נטל  מהם  תשעה  לעולם.  ירדו  חשדנות  של  קבין  עשרה 
שמעוניין  העיקרי  הגורם  את  בו  רואים  שכולם   – הממשלה 
בבחירות, בתווך שבין הגשת המלצות המשטרה להחלטת יועמ"ש 

על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע. 
באיווט  חשדו  החרדים  החברים  כולם.  מתחלקים  שנותר  בקב 
שהוא מתואם עם ראש הממשלה, אך בסביבת שר הביטחון דיברו 
בסוגיית  מנשקו  איווט  את  יפרוק  שנתניהו  מכך  הדדי  חשש  על 
הגיוס, כדי ללכת מיד לאחר מכן לבחירות כשלליברמן אין נשק 

בין שרי  והחשד  ולדבר על הררי הטינה  בארסנל. מיותר להוסיף 
הבית היהודי לבין ראש הממשלה. שנאה עזה שכזאת, ביבי רוחש 

רק לעדי מדינה.
אבל עזבו אתכם לרגע מהבית היהודי. בואו נדבר רגע על מה 
שהתרחש השבוע בתוך הבית החרדי. החשדנות והטינה ההדדיים 
 – ליצמן  היה  שנחשד  הראשון  השיאים.  כל  את  השבוע  שברו 
לרגעים  סברו  שכמותם,  כרוניים  חשדנים  החרדים,  שהחברים 
הבין  לא  דרעי  הממשלה.  ראש  עם  גבם  מאחורי  מתואם  הוא  כי 
איך החבר משכבר הימים לא לוקח בחשבון את מצבה של ש"ס 
בסקרים. החברים הליטאיים היו בטוחים כי ליצמן מכוון לפגוע 
עמדת  את  להחליש  כדי  הליטאי  הפילוג  את  ולנצל  הרכה  בבטן 

השישים-ארבעים.
ליצמן מצדו חש שהוא נלחם לבדו, לא רק מול החברים מש"ס 
יום  בצהרי  באגודה.  החברים  שאר  מול  גם  אלא  התורה,  ומדגל 
סימנו  החדר  מתוך  הדיווחים  כאשר  המגמה  התהפכה  ראשון 
דווקא את מאיר פרוש כמי שנלחם לדחות את הצעת שקד. אחד 
פרוש  כי  והסיק  די  בלי  עד  פלפל  הח"כים  בין  הקיצין  ממחשבי 
מעוניין בבחירות ארציות מוקדמות במסגרתן עשוי ברקת לפרוש 
מאיר  מעמנו  בהילקח  לליכוד.  להצטרף  כדי  העירייה  מראש 
תורג'מן לחקירה, התפטרות של ברקת עשויה להוביל את מועצת 
השרביט  העברת  במודל  זמני,  עיר  כראש  דייטש  לבחירת  העיר 

מאולמרט ללופו.
אלימלך  רבי  לתפילת  הפוך  יישום  מעין  הזה,  גדיא  החד 
מליז'ענסק: אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד חסרון חברינו – 

לא תם וטרם נשלם. רק שלא ייגמר לכולנו, כפי שמתואר בהגדה.

גיוס בוחרים
לומר  יותר  נכון  ואולי  הגיוס,  חוק  לתיקון  ההזדמנויות  חלון 
שאת  מלמד  העבר  ניסיון  מזמן.  כבר  נסגר  ההזדמנויות'  'כחלון 
המלאכה העדינה של תיקון חוק גיוס אפשר להעביר רק בישורת 

הראשונה של הקדנציה. בטח שלא באקורד הסיום.
פשרה  לבלוע  שנאלצים  החרדים  הכנסת  חברי  עבור  רק  לא 
הזאת  החקיקה  החילוניים,  החברים  עבור  גם  אלא  פשרה,  אחר 
ורק  היא גלולה מרה. את הגלולה הזאת הם מסוגלים לבלוע אך 
לצד מאכלים ומשקאות רוויי סוכרים: כשהתפקיד המיניסטריאלי 
לקדנציה הקרובה תלוי ועומד בשינוי החקיקה ניתן למצוא מכנה 

משותף ואווירה של פיוס והסכמה.
כך היה בחקיקות הקודמות של חוק טל ז"ל, כך היה בראשית 
סכין  כמו  לפיד עבר  הגיוס של  הנוכחית כשתיקון חוק  הקדנציה 
לעומת  והג'ובים  רחוקה,  נראתה  החילוני  הבוחר  נקמת  בחמאה. 

זאת - היו במרחק נגיעה. 
פסיקת בג"ץ שפסל את החוק נפלה בעיתוי גרוע – לא בחלק 
הראשון אלא בחלקה השני של הקדנציה. קשה לראות קואליציה 
ולא משנה באיזה הרכב, המסוגלת להעביר שינוי חקיקה להנצחת 
הפטור לבני ישיבה במחצית השנייה של הכהונה. על אחת כמה 
ההליך  לוודאי  קרובה  שבסבירות  לכולם  ברור  כאשר  וכמה 
גם  הבאה,  הבחירות  במערכת  נמצא  כבר  כשהלב  בבג"ץ.  ייפסל 
היד מצביעה בהתאם. לא לפי האינטרס של גיוס הבחורים, אלא 

בהתאם להשלכות שתהיינה על גיוס הבוחרים.
הראשון  היה  הוא  הזה  בעניין  שגם  ייאמר  נתניהו  של  לשבחו 
שזיהה. בחודש שלאחר פסיקת הבג"ץ הוא האיץ בחברי הכנסת 
חקיקה.  של  בבליץ  אותה  ולהעביר  נוסחה  עם  לבוא  החרדים 
ההתמהמהות הייתה דווקא של חברי הכנסת – שקידשו מלחמה 

על נושאים אחרים, מרכבות השבת ועד למרכולים.
הדילמה שהובילה לעיכוב ניסוח החקיקה הייתה יותר משפטית 
מפוליטית. קשה לראות חקיקה שיכולה לעבור את מבחן הבג"ץ, 
חיינו  של  הזה  שבשלב  הוא  שנוצר  הרושם  לעבר,  ובניגוד 
הלאומיים ידו של בג"ץ קלה על ההדק. מחקיקה לחקיקה, הולך 
ומצטמצם מרחב הזמן שבין הגשת העתירה לפסילת החוק, לבין 
החדשה  הסיטואציה  גם  לכל.  מראש  שידועה   – הבג"ץ  פסיקת 
ובניגוד  נסיגה, הואיל  ויתור או  הזאת, מחייבת מחשבה לפני כל 

לעבר – כיום גם איננו קונים זמן.
מיותר לפזר הבטחות ולזרות ברוח אשליות. חוק הגיוס לא יתוקן 
בקדנציה הנוכחית. זמננו תם, העיסה הוחמצה וכל מה שנותר זה 
לבקש מבג"ץ ארכה. נותר רק לקוות שמערכת הבחירות הבאה – 
תעסוק בגיוס עדי המדינה ולא בגיוס בני הישיבות, ושבמשא ומתן 
בקדנציה  כמו  המזון  שרשרת  לתחתית  ייזרקו  לא  החרדים  הבא, 
שעברה. אם הח"כים החרדים ישכילו לפחות מכאן ולהבא לשמור 
הקואליציוני  שבמו"מ  הסיכוי  את  יגדילו  הם  השתיקה,  זכות  על 

הבא – תימצא הנוסחה הגואלת לחקיקה.
ח"כ חרדי בכיר הציע בבוקרו של יום ראשון לוותר על התענוג 
מה  "הרי  קלקולים.  מלא  מתוקן  גיוס  חוק  שבהעברת  המפוקפק 
יקרה לנו?" הוא הזהיר וצדק, "גם נאכל את הדגים המקולקלים, 

גם נשלם וגם נגורש מהעיר".
הנה התזה שהוא הציע – ושלבסוף לא התקבלה: "הרי היועץ 
חוקתי.  אינו  המתוקן  החוק  שגם  לנו  אומר  לממשלה  המשפטי 
טרומית.  בקריאה  החוק  של  העברה  תהיה  גדולה  הכי  ההצלחה 
אספקת   – תהיה  שלו  היחידה  והמשמעות  בוועדה  ייתקע  החוק 
חומר תעמולה לקמפיין של יש עתיד. אני גם לא רואה מה הטעם 
בחקיקת חוק מתקן אחרי הבחירות. הרי ברור לנו שבג"ץ יפסול 
כל הצעה במרווח זמן מהיר, ואין שום סיבה לוותר על עוד ועוד 
סעיפים בשביל לא לקבל כלום בתמורה. רבי אהרון לייב הצדיק 
הצליח למשוך את הליכי החקיקה במשך יותר מעשרים שנה והציל 
את עולם התורה, אבל אולי הגיע הזמן להרים ידיים לשמיים ולומר 
די. כמו בגיוס בנות, נבוא לשלטונות ונאמר – מבחינתנו אין שום 
פשרות. אז אולי יאשימו אותנו בכך שר' שמואל זצ"ל צדק ואנחנו 
טעינו, אבל אנחנו הרי יודעים שלא יוצאת תקלה תחת ידי צדיקים. 
את  ומשכנו  רבותינו  בהוראת  שיכולנו  כל  עשינו  הזה  לשלב  עד 

הזמן במשך שנים. למעלה מזאת, זה כבר לא בכוחנו". 
ההצעה כמובן נגנזה ולא צריך להסביר למה ומדוע. גם להביא 
את הדברים בשם אומרם לא ניתן – מחשש פן יבולע לאומר. נותרנו 
לבסוף עם חוק לא רלוונטי שיעבור בקריאה טרומית בחסות הדיל 
רלוונטית  נוספת,  התחייבות  ועם  המואזין,  חוק  על  הערבים  עם 
עוד פחות, להעביר בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק מתוקנת 
אי  ידיים  להרים  אז  הבא.  במושב  הביטחון,  משרד  עם  בתיאום 

אפשר וגם לא לומר די, אך מה שכן נותר, זה לשאול: עד מתי?

"אולי הגיע הזמן להרים ידיים לשמיים ולומר די. יאשימו אותנו בכך שר' שמואל זצ"ל צדק ואנחנו טעינו, אבל אנחנו 
הרי יודעים שלא יוצאת תקלה תחת ידי צדיקים. עד לשלב הזה עשינו כל שיכולנו בהוראת רבותינו ומשכנו את הזמן 

במשך שנים. למעלה מזאת, זה כבר לא בכוחנו"

הליצן העצוב. ליברמן בסרטון הגיוס שפורסם ביום הפורים

אבי בלום      - פוליןבית ספר  בית ספר 
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ערק לטובת שטבון

מבקר, חבר ואולי ראש

אחמד טיבי לראשות העיר?

נתניה

נשר

ירושלים

נפרד  נתניה',  'למען  סיעת  יו"ר  קרן,  הרצל 
יוני  העיר  לראשות  למועמד  וחובר  מסיעתו 
בתמורה  לו  הובטח  הערכה,  פי  על  שטבון. 

תפקיד סגן ראש העיר.
הננטשת,  הסיעה  על  הפיקוד  את  שלוקח  מי 
עופר  ברשימה,  השני  המועצה  חבר  הוא 
השבוע,  שכינס  עיתונאים  במסיבת  אורנשטיין. 
בעתיד,  הסיעה  את  יוביל  כי  אורנשטיין  הודיע 
אדיר  עו"ד  שלו:  שתיים  מספר  את  הציג  ואף 
מטעם  לשעבר  העיר  מועצת  חבר  בנימיני 

המפלגה.
חברה  בעבר  הייתה  נתניה'  'למען  סיעת 
בקואליציה העירונית, אך לפני שנה, עם פרסום 
המלצת המשטרה להעמיד לדין את ראש העיר 
ואורנשטיין  מרים פיירברג, הודיעו חבריה קרן 

על פרישתם מהקואליציה העירונית.

האחד  בכובעו  כובעים.  שני  חובש  לוי  רועי 
הוא מכהן כחבר מועצה בנשר, בכובעו האחר, 
משמש הוא מבקר עיריית קריית ים. כעת, מסמן 
לוי את היעד הבא – ראש העיר נשר. את מסיבת 
הוריו  בבית  מכנס  הוא  ריצתו,  על  ההכרזה 

בשכונת בן דור הוותיקה.
לאחד  נחשב  בנשר,  רביעי  דור   ,38 בן  לוי, 
מאבק  והוביל  הדומיננטיים  המועצה  מחברי 
הפוגעת  ובנייה  מחצבה  פעולות  נגד  עיקש 
בעירו. בעירייה הוא מכהן כחבר מטעם מפלגת 

'יש עתיד'.
במסגרת ההתכתשות בין לוי לבין ראש העיר 
לוי,  לפיטורי  להביא  האחרון  ניסה  בינמו,  אבי 
כמבקר  תפקידו  בין  עניינים  לניגוד  בטענה 
במועצה.  חברותו  לבין  ים  קריית  עיריית 
לוי  של  פיטוריו  המחוז,  פרקליטו  בהתערבות 

נמנעו.

האם חבר הכנסת אחמד טיבי עשוי להתמודד 
האחרון,  בשבוע   – ירושלים?  העיר  לראשות 
פרסם יו"ר הכנסת לשעבר אברהם בורג, מאמר 
האפשרות  את  העלה  בה  'הארץ',  בעיתון  דעה 
המוכר  הפלסטיני־הישראלי  "המנהיג  לפיה 
על  יתמודד  טיבי,  אחמד  ח"כ  בדורנו,  ביותר 
ישתף  שבה  ברשימה  ירושלים,  עיריית  ראשות 
פעולה עם אנשי ציבור יהודים בולטים לפחות 

כמוהו".
"לא  וכתב  מהרעיון  טיבי  התנער  בתגובה, 
תודה, זה מתן לגיטימציה לעיר תחת כיבוש. אני 
שומע את ההצעה הזו ערב כל בחירות לעירייה 
מרוכז  לא.  ממש  לא,  השתנתה:  לא  ותשובתי 
נסיים  בואו  לכנסת.  המתקרבות  בבחירות  כולי 
ירושלים  לרבות   67 שטחי  בכל  הכיבוש  את 

המזרחית".
ערבי  עיר  ראש  יעמוד  בו  התסריט  כי  יצוין 
נראה כרגע דמיוני, אך אינו מופרך.  בירושלים 
במזרח העיר מתגוררים מאות אלפים המוגדרים 
זכות  בעלי  שהם  כך  כאזרחים,  ולא  כתושבים 
לבחירות  בניגוד  לעירייה,  בבחירות  הצבעה 

לכנסת.

יוםעוד 231

עננה
ר סירב לפגוש את הרב ואיבד את הראשות

ביום חמישי, יתכנסו 19 חברי מועצת העיר 
ויבחרו את חבר המועצה שיזכה לכהן  רעננה, 
כראש עיר עד לבחירות הקרובות, בשל פרישת 
ב'מרחק  שהיה  מי  בילסקי.  זאב  העיר  ראש 
)מר"צ(  נדב  צבי  הוא  בתפקיד  מלזכות  נגיעה' 
אך ברגע האחרון פרש מהמרוץ. בעיר מתנהל 
מסע הסתה נגד חברי המועצה הדתיים, בטענה 
נדב עם רב  כי התנו את תמיכתם בפגישה של 

העיר, הגאון רבי יצחק פרץ.
לקרב  האחרון  בשבוע  הפך  הפוליטי  הקרב 
השקטה  העיר  את  שהסעיר  חילונים-דתיים, 
שנרקם  היה  נדמה  הדרך,  בראשית  בשרון. 
נמנה  היותו  בשל  הן  נדב,  סביב  קונצנזוס 
מושבים  בחמשה  המחזיקה  מר"צ  סיעת  על 
המועצה'  חברי  'זקן  היותו  בשל  והן  במועצה 

וגילו נושק לגבורות.
נדב  זקוק  היה  בתפקיד  לזכות  בכדי 

הדתיים,  המועצה  חברי  ששת  של  לקולותיהם 
הדתיים  נדב,  לטענת  סיעות.  במספר  הפזורים 
התנו את תמיכתם בחתימתו על הסכם שמירת 
סטטוס קוו ועל עוד שורת התחייבויות, בראשם 
פגישה בינו ובין רב העיר הגאון רבי יצחק פרץ.
הדתיים,  המועצה  חברי  עם  נפגש  נדב 
ולדבריו, "מהמפגש עלה כי הם אינם מסכימים 
ולטובת  מוקדמים  תנאים  ללא  בעדי  להצביע 
הכלל, אלא עלו דרישות שמעולם לא הסכמתי 
בשבת,  קפה  בתי  סגירת  עליהם:  לוותר  בחיי 
הביניים  לתקופת  כה  עד  סיעתי  הישגי  עצירת 
הרב  עם  להיפגש  נדרשתי  ולבסוף  הנוכחית 

יצחק חיים פרץ".
 כאן עבר נדב להשתלח ברב העיר: "אני בן 
שמונים, ישראלי, רענני, יש לי 40 שנות ניסיון 
בעבודה ציבורית .מדוע הרב פרץ לא בא אליי 
לשמוע לעצת חכמים? האיש שרוצה לסגור את 

כל רעננה בשבת, האיש שבזכות פעילותו נסגר 
קניון רננים בשבת, האיש שלעולם לא ילחץ יד 
של ראשת עיר או יסכים להיות באירוע בו נשים 

שרות, ממנו אני צריך לקבל ברכה?".
את  הודפים  הדתיים  המועצה  חברי  מנגד, 
אומר  גולדמן,  חיים  המועצה  חבר  הטענות. 
לא  מעולם,  דברים  היו  "לא  כי  עיתונות'  ל'קו 
על  כתבתי  שאני  מסמך  היה  תנאי,  שום  היה 
שום  הייתה  לא  הקיים,  קוו  הסטטוס  שמירת 
ביקשה  הדתית  הנציגות  לדבריו,  רב".  התניית 
את חוות דעת הרב פרץ, שהביע תמיכה בנדב 

ו"הביע את רצונו לברך אותו לאחר היבחרו".
כך או אחרת, בעקבות הפלונטר שנוצר, הסיר 
נדב את מועמדותו, שהפכה לחסרת סיכוי. מי 
שצפוי להיבחר ברוב קולות הוא איתן גינזבורג, 

חבר מפלגת ראש העיר היוצא זאב בילסקי.

ברגע  אך  הזמני,  העיר  לראש  היה כפסע מלהפוך  ונציג מר"צ  זקן חברי המועצה  ברעננה:  סוער 
האחרון פרש • במוקד הסערה: רב העיר הגאון רבי יצחק פרץ • ההסתה, ההכחשה והתוצאה

בני ברק עבר לאלעד ונשאר חבר מועצה בבני ברק

דרור בן אפרים, חבר מועצת עיריית בני ברק 
מטעם סיעת ש"ס, עזב לפני מספר חודשים את 
העיר ועבר להתגורר בעיר אלעד. על פי חוק, 
חייב  מועצה  חבר  של  הקבוע  מגוריו  מקום 
להיות בעיר בה הוא מכהן, אך למרות זאת, בן 

אפרים לא מתפטר מחברותו במועצה.
משפחת  של  כתובתה  הרשומות,  פי  על 
ברק.  בבני   18 עוזיאל  ברחוב  היא  אפרים  בן 
בו  לאתר  וניסינו  לבניין  פעמינו  את  החשנו 
את חבר המועצה. התדפקנו על שלש דלתות 
זהה:  הייתה  התשובה  כולם  מפי  שכנים,  של 
לפני  עזבה את הבניין  משפחת חבר המועצה 

מספר חודשים.
מתגוררת  אפרים,  בן  התגורר  בה  בדירה 
לדרור  הדירה,  בעל  לדברי  ק'.  משפחת  כיום 
אין כל קשר לדירה, והיא נמכרה לו כדת וכדין. 
בדיקה שערכנו ברשם המקרקעין מאששת את 
הדברים, ובן אפרים לא מופיע כבר כבעל דירה 

בבניין.
הצלחנו  מאומצת,  איתור  עבודת  לאחר 
המועצה,  חבר  של  החדשה  לכתובת  להגיע 
ברחוב חוני המעגל 39, אלעד. נכנסנו לרחוב 
השקט עטור בתים חד קומתיים הדורים, כאשר 

מצלמות  צמד  פנינו  את  קידמו  הרחוב  בפינת 
לתפארה  תלוי  עץ,  שער  על  תחתם,  אבטחה. 

השלט 'משפחת בן אפרים'.
כהונת  העיריות,  לפקודת   120 סעיף  פי  על 
מקרים,  במספר  פסולה  תהיה  מועצה  חבר 
אחד מהם הוא "מי שמקום מגוריו הקבוע אינו 

בתחום המועצה".
חבר  של  למגוריו  החוקית,  הבעיה  מלבד 
מועצה בתחומי העיר בה הוא מכהן משמעות 
רבה. הוא אמור להתמצא בנעשה בה, מצופה 
ומן  ההחלטות,  בקבלת  מעורב  להיות  ממנו 
יימנה על התושבים שלסביבתם  הראוי שהוא 

הוא דואג.
חבר המועצה דרור בן אפרים ממוקם מספר 
לנציג  ונחשב  ברק,  בני  ברשימת ש"ס  שתיים 
ישיבת 'כסא רחמים' ולאיש אמונו של הגר"מ 
הנהלה  כחבר  מכהן  הוא  בעירייה  מאזוז. 
לתכנון  ועדת משנה  בוועדת הכספים,  וכחבר 
ובניה; שיקום שכונות ובוועדות לענייני פרדס 

כץ ולהנצחת זכרם של נפגעי טרור.
זה  מוכן  אפרים  בן  בעירייה,  גורמים  לפי 
מכבר לעזוב את תפקידו, אך מי שמונע ממנו 
שגוררת  המקומית,  הסיעה  היא  הדבר  את 

ועדיין  מכריעה רגליים  לא 
פורמאלית,  העיר.  למועצת  במקומו  ייכנס  מי 
זכריהו,  יעקב  הוא  ברשימה  הבא  הנציג 
ויו"ר ש"ס אליהו  הרל"ש של סגן ראש העיר 
יהא עליו להתפטר  יכנס למועצה,  דדון. באם 

מתפקידו כעובד עירייה.
כבר  ידעה  ברק  בני  ש"ס  רשימת  כי  יצוין 
זה עם  יותר. היה  פרישה, בנסיבות מחמיאות 
עזיבתו של חבר המועצה יגאל גואטה, לטובת 
הנציג  הוא  ומי שנכנס תחתיו  בכנסת,  חברות 

החמישי ברשימה, יהודה טוויל.
לא  אפרים  בן  דרור  המועצה  חבר  תגובת 

התקבלה
"מבירור  בתגובה:  נמסר  ברק  בני  מעיריית 
העירייה,  מועצת  לחבר  כי  עולה  העניין 
בבני  דירה  כעת  גם  ישנה  פניתם,  שבגינו 
זהות. חבר  והוא מופיע כך גם בתעודת  ברק, 
ישיבות  לכל  סדיר  באופן  מופיע  גם  המועצה 
חובתו  את  ממלא  והוא  העירייה,  מועצת 
לציבור. כללית, נושא מסוג זה נבדק במחלקה 
לפקודת  בהתאם  העירייה,  של  המשפטית 

העיריות, והעירייה פועלת בהתאם".

חבר מועצת העיר דרור בן אפרים )ש"ס( מתגורר מזה מספר חודשים באלעד, אך ממשיך 
לכהן בתפקידו • לפי חוק, על מקום מגוריו הקבוע של חבר מועצה להיות בתחומי המועצה 

• הבא אחריו ברשימה: יעקב זכריהו
יפה

חש

בתיווך הרב: ניסיונות גישור בין מלול לדיל
חדשה  חזית  נוכח  גועשת  רחובות  העיר 
מצד  מלול,  רחמים  העיר  ראש  נגד  שנפתחה 
סגנו ובן טיפוחיו, מתן דיל, לאחר שזה הוביל 
סדרת מהלכים המלמדים על כוונתו להתמודד 
ברחובות  החרדית  לקהילה  העיר.  ראשות  על 
רבני  מגדולי  ואחד  בנעשה,  עמוקה  מעורבות 
בין  לפשר  ולנסות  שלום  להשכין  נקרא  העיר 

הניצים.
התמודד  האחרונות,  בבחירות  רקע:  מעט 
מלול לראשות מטעם סיעת 'הליכוד'. במקביל 
ובתיאום עם מלול, הריץ איש המפלגה מתן דיל 
מפלגה עצמאית בשם 'רחובותי', וזכה לשלשה 
הדוק  באופן  פעולה  שיתפו  השניים  מנדטים. 

ועבדו בהרמוניה מלאה.
שחור'  'חתול  חלף  האחרונים  בחודשים 
בין השניים, כאשר מלול החל להבין כי מידת 
להעפיל  מאיימת  דיל  שצובר  הפופולאריות 

הבן  מצד  יתר  עצמאות  מפני  והחשש  עליו 
המבטיח, החלה לקנן יותר ויותר.

מלול, חבר כנסת לשעבר מטעם ש"ס ושועל 
במשנה  ינקוט  לא  אם  כי  הבין  ותיק,  פוליטי 
טיפוחיו  בן  עם  הגומלין  שיחסי  הרי  זהירות 
ביום  עליו  להתהפך  עלולים  המקומית,  בזירה 
את  להצר  דיל,  אנשי  לטענת  והחל,  פקודה, 
החשובים  לנושאים  תקציבים  ולעכב  צעדיו 

לדיל.
לפני כשבועיים, נפגש מתן דיל עם יו"ר ועד 
רמי  בליכוד,  החזק  והאיש  בעירייה  העובדים 
מדהלה. על פי גורמים מעורים, מדהלה העניק 
לדיל את ברכת הדרך במרוץ לראשות, והבטיח 

להעמיד לרשותו את המנגנון המפלגתי.
הקלפים,  את  טורפות  האחרונות  החדשות 
עשוי  המהלך  במבוכה.  מלול  את  ומעמידות 
או  הציבוריים,  מהחיים  פרישתו  את  לזרז 

מנת  על  קשות  לעמול  אותו  יאלץ  לחילופין, 
להיבחר דרך פלטפורמה אחרת.

מי שנכנס השבוע בעבי הקורה ומנסה לפשר 
רובין,  אברהם  רבי  הגאון  הוא  השניים,  בין 
של  הבולטים  ומרבניה  מהדרין  בד"ץ  ראש 
נמנים  דיל  וגם  מלול  גם  אשר  רחובות,  העיר 
על באי ביתו, כאשר דיל אף נמנה על מתפלליו 
הקבועים של בית הכנסת המרכזי פא"י, העומד 

תחת נשיאות הרב רובין.
שעומדים  הבולטים  הפעילים  בין  כי  יצוין 
תושבים  מספר  נמצאים  דיל,  מתן  מאחורי 
עבורו  שפוקדים  בעיר,  החרדית  מהקהילה 
בין  היחסים  'הליכוד'.  לסניף  מקומיים  מאות 
ידעה  מלול  לבין  בעיר  הליטאית  הקהילה 
עליות ובעיקר מורדות, ונדמה כי ביום בו יוכלו 
סיכוי, הקהילה לא תהסס  בן ברית בר  למצוא 

להעביר אליו את תמיכתה.

רחובות
עתידו הפוליטי 'המובטח' של ראש העיר רחמים מלול, התערער משמעותית, נוכח הכרזת התיגר 

עדישל סגנו הפופולארי ובן טיפוחיו • הגאון רבי הגאון רבי אברהם רובין נקרא להשכין שלום
בל
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ח"כית וחנוכה נכנסו למרוץ

רעיון מתגלגל: רבין לראשות

כפר חב"ד

הוד השרון

חיפה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הכפר החסידי הולך לבחירות: ביום חמישי, 
יוכלו  קלפיות, שם  העיר לשלש  תושבי  יצעדו 
כפר  ועד  חבר  לתפקיד  בחירתם  את  לשלשל 
חברים,  שבעה  יכלול  הנבחר  הועד  חב"ד. 
לתפקיד  מביניהם  אחד  לבחור  יהיה  עליהם 

הנחשק – יו"ר ועד כפר חב"ד.
בכינוס  התקבלה  הבחירות  על  ההחלטה 
אסיפה כללית של כלל חברי אגודת כפר חב"ד, 
בהשתתפות מאות תושבים ובראשות רב הכפר 
הנוכחי,  הועד  ויו"ר  רבי מאיר אשכנזי,  הגאון 

שמעון רבינוביץ.

'יש  כנסת לשעבר מטעם  חברת  קריב,  יפעת 
עתיד', הכריזה על ריצתה לראשות עיר מגוריה, 
הוד השרון. "אני מאמינה שהוד השרון זקוקה 
להנהגה חזקה, חדשה עם ניסיון והבנה גם ברמה 
המקומית וגם ברמה הלאומית. עלינו לקחת את 
העיר צעד קדימה, לתכנן ולבצע כעיר חדשנית, 
מודרנית ותוססת", אמרה קריב, שכיהנה בעבר 

כחברת מועצה בעיר.
רקע  על  סוער,  להיות  צפוי  המקומי  המרוץ 
הודעתו של ראש העיר הנוכחי, חי אדיב כי אין 

בכוונתו להתמודד בבחירות הקרובות.
באחרונה, הודיע חבר המועצה עוה"ד משה 
בן  רק  חנוכה,  למרוץ.  הצטרפותו  על  חנוכה, 
זוכה  אדיב,  העיר  ראש  של  טיפוחיו  ובן   ,28
תתורגם  זו  אם  ספק  אך  רבה,  לפופולאריות 
יוצא מכאן ביחד אתכם  להצלחה בקלפי. "אני 
למסע משותף", אמר לעשרות תומכיו, באירוע 
חודשים,  שמונה  של  "מסע  הקמפיין,  השקת 
זאת  נעשה  העיר.  ראש  בלשכת  שיסתיים 
וסללו  הזאת  העיר  את  שבנו  אלה  של  לכבודם 
עבור  זאת  נעשה  הראשונים,  הרחובות  את  בה 
אלו שטרם נולדו בה, עבור דור המייסדים ודור 

המחשבים".

המנוח  הממשלה  ראש  של  בנו  רבין,  יובל 
פניות  האחרונים  בימים  קיבל  רבין,  יצחק 
בעיר,  משפיעים  גורמים  עם  נפגש  ואף  רבות 
במטרה להכניסו לפוליטיקה המקומית ולהציבו 
כמועמד לראשות העיר. בניגוד לפניות שקיבל 
לפני כחצי שנה, אותן דחה על הסף, הפעם, רבין 

שוקל את ההצעה בכובד ראש.
היועץ  עם  רבין  נפגש  האחרון,  חמישי  ביום 
האסטרטגי אייל ארד, מי שמוביל את המאמצים 
איש  מטעם  יהב,  יונה  העיר  ראש  להחלפת 
של  חתנו  גם  נכח  בפגישה  זאבי.  גד  העסקים 
בכירי  נכנסו  הפגישה,  פרסום  בעקבות  זאבי. 
מפלגת 'העבודה' לתמונה, והם מנסים להשפיע 
על רבין לקבל את ההצעה, תוך שהם מבטיחים 

לו את תמיכת המפלגה.
ובתוך כך, המועמד לראשות העיר עו"ד דוד 
עציוני, צירף 'שחקן חיזוק' לרשימתו, בדמותו 
של איתמר צ'יזיק,  מנכ"ל מכבי חיפה בכדורגל. 
על  צ'יזיק  הודיע  משותפת,  עיתונאים  במסיבת 
בעבר  לרשימה.  והצטרפותו  בעציוני  תמיכתו 
שקל להתמודד בעצמו לראשות, אך בגלל וטו 
לצד  בעמידתו  הסתפק  הוא  אשתו,  שהטילה 

עציוני.

מבט ארצי בצומת דרכים: רגע האמת של 'דגל התורה'
'שטח מוניציפאלי' יצא מדי שבוע לסקירת עומק בכל אחת מהסיעות החרדיות • והשבוע: כמה ראשי 
ערים תצליח 'דגל' להעמיד, מי מנסה לדחוף את נאמניו לתפקידי מפתח, איך נראים יחסי הכוחות 

הפנימיים וכמה סיכויים יש לנדידת קולות?
אם השמיים לא יפלו, 'דגל התורה' תתעורר 
וזורח במיוחד.  בבוקר כ"ב חשוון ליום בהיר 
ולא, היא אפילו לא צריכה להתאמץ במיוחד 
ההסכמים  מסורת  פי  על  יקרה.  שזה  בכדי 
הגלגל  על  נמצאת  היא  הפעם  והרוטציות, 
למרות  אך  לגדולה.  לעלות  התור שלה  והגיע 
הליטאית  בסיעה  תמצאו  לא  הפתיחה,  נקודת 
או  שלווה  רוגע,  שמשדר  אחד  פעיל  אפילו 

ביטחון.
ראשית, לבסיס: נכון להיום, מחזיקה 'דגל' 
 - גוטרמן  יעקב  מועצות;  ראשי  בשלשה 
מודיעין עילית, איצ'ה רייך – רכסים, אברהם 
רוזנטל – טלז סטון. בבחירות הבאות, אמורה 
הצטיידות  לעומת  מרכסים,  להיפרד  'דגל' 
ביעדים חדשים, בראשם בני ברק. גם ראשות 

אלעד ובית שמש נמצאת על השולחן.
לראשויות,  שמורים  והפיקנטריה  ה'נייעס' 
בכלל  נמצא  'דגל'  של  האמיתי  הסיפור  אבל 
בפריפריה. 'דגל' היא המפלגה הכמעט יחידה 
בעתות  רק  לא  בשטח  עמוק  חריש  שעושה 
במוסדות  בעיקר  מתרכזת  והפעילות  בחירות 

חינוך וזרועות הקירוב.
וההכנה  התזמון,  האידיליה,  למרות 
'דגל  בממלכת  ורוד  הכל  לא  המוקדמת, 
המבחן  הם  הקרובות  הבחירות  התורה'. 
לכת  שלאחר  החדש  בעידן  שלה  הראשון 
זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
רבות  ידיים  בוחשים  בקדירה  בשונה מהעבר, 

וההכרעות יפלו במשותף.
מרן  לכתו של  הוא  נוסף שמשפיע,  אלמנט 
'בני  של  דרכם  מורה  זצ"ל,  אוירבך  הגר"ש 
תורה'. האופטימיים מבין ה'דגלאיים' סוברים 
הנהגה  גיבוש  ואי  ההסתלקות  בעקבות  כי 
מבין  מעט  לא  לחיקה  לחזור  צפויים  חדשה, 
של  קשה  לגרעין  "מעבר  ממנה.  שנדדו  אלה 
עם  שהזדהו  אנשים  מעט  לא  יש  'שהידים', 
ר'  של  הגדולה  לדמותו  הערכה  בגלל  'הפלג' 
דברי  הביתה",  לחזור  יכולים  וכעת  שמואל, 
חבר בתנועה. לעומת זאת, רבים סבורים כי לא 

באמת צפויה תנודת קולות בין המחנות.
בביצה  ידיים  לחכך  הזמן  הגיע  וכעת, 
'דגל התורה' בכל  המקומית ולבדוק את מצב 

עיר מפתח:
לאחר  הריצ'רץ',  מסורת  פי  - על  ברק  בני 
מגיע  בראשות,  ישראל'  'אגודת  נציג  כהונת 
מ"מ  הם  לכתר  הטוענים  'דגל'.  של  תורה 
וסגן  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  ראש 
המוניציפאלית,  המחלקה  ומנהל  העיר  ראש 
האישים  שני  בין  ההתמודדות  שפירא.  מנחם 
וההיררכיה  הפוליטיקה  סוגיית  תמצית  היא 
החדשים, כאשר רובינשטיין נמנה על באי בית 

שר התורה, ושפירא על נאמני ראש הישיבה, 
השטח  אנשי  התנועה,  צעירי  לתמיכת  בנוסף 

וחה"כ גפני.
בנוסף לראשות העיר, תדרוש 'דגל התורה' 
זו  בשכר,  הרביעית  העיר  ראש  סגנות  את 
שתקבל העיר לראשונה בשל חצייתה את סף 

200,000 תושבים.
הליטאית  הסיעה  של  - מצבה  ירושלים 
בירושלים היא מהקשים והמורכבים. במועצה 
הנוכחית, מחזיקה 'דגל' 3 נציגים בלבד לעומת 
5 לאגודת ישראל. הפעם, 'דגל' נחושה לדרוש 

שוויון של לפחות 50-50.
המורכבות הגדולה יותר היא בתוך הסיעה. 
ראוכברגר  פינדרוס,  המועצה,  חברי  שלושת 
בפני  כאוטוריטה  אחד  כל  פועלים  וקלרמן, 
עצמה. לכל אחד יומרות וכל אחד רואה עצמו 

כאיש הבכיר בסיעה.
וקלרמן  פינדרוס  חלקו  מאולצת,  בפשרה 
בקדנציה האחרונה את סגנות ראש העיר ואילו 
ראוכברגר הסתפק בתפקיד יו"ר הסיעה, תואר 
בו הוא מקפיד להשתמש. יצוין כי ראוכברגר 
נחשב לאיש של גפני, ופינדרוס נהנה מתמיכה 

רחבה של מרבית הקודקודים ואנשי השטח.
עדיין  היא  'דגל',  מבחינת  העיר,  ראשות 
במידה  מהשיח.  נעדרת  לא  אבל  רחוק,  חלום 
והתנאים יבשילו, צפוי פינדרוס להתחרות על 
התפקיד מול דייטש האגודאי. בהתקרב העת, 
חשבונות  ויימנו  קדומים  הסכמים  יישלפו 
שהשדרה  נדמה  אז,  עד  אבל  פוליטיים, 
הרוחנית מעדיפה בכלל לראות נציג לא חרדי 

בתפקיד.
בית שמש - העיר בה נורתה יריית הפתיחה 
מפוטנציאל  הפכה  המוניציפאלית,  למערכת 
לקברניטי  קטן  לא  ראש  לכאב  משובח, 
המפלגה. סיעת 'חן' – 'דגל התורה', מחזיקה 
סיעה חרדית אחרת.  2 לכל  נציגים, לעומת   3
משפחות  אלפי  לעיר  נהרו  האחרונות  בשנים 
את  ל'דגל'  להעניק  שאמור  מה  ליטאיות, 

הבכורה, אלא שבדרך – הכל הסתבך.
ושמואל  מונטג  משה  המועצה  חברי  שני 
קמפיין  לבכורה.  עיניים  לוטשים  גרינברג, 
מונטג  את  הוביל  גרינברג,  שפתח  מוקדם 
עם  ברית  שמשמעותם  מהלכים  לסדרת 
לאבוטבול  יפה  שעולים  מהלכים  אבוטבול, 
כמועמד  רלוונטי  לפחות  מונטג  את  הפכו  אך 
בזכות עצמו. גרינברג שימש בעבר כעוזרו של 
גפני ונחשב לאיש אמונו, מונטג נחשב לנציג 

עצמאי, שלא לומר 'בולדוזר'.
עם  ללכת  האם  להכריע  תיאלץ  המפלגה 
גרינברג עד הסוף או שמא לוותר מראש, כאשר 
כאן תגיע השאלה: מה בתמורה? – לצורך כך 

הבה נכניס עיר נוספת למשוואה.
נכרת  האחרונות,  לבחירות  קודם   - אלעד 
תתמוך  הבאות,  בבחירות  לפיו  ברור,  הסכם 
'שלומי אמונים' בנציג 'דגל התורה' לראשות. 
תיאורטית, על 'דגל' רק לבחור את זהות נציגה, 

ולצעוד איתו כל הדרך ללשכת ראש העיר.
אלא שגם כאן, העניינים מורכבים בהרבה. 
שיהיה  נציג  להעמיד  הצליחה  לא  'דגל' 
באלעד,  שהרי  לראשות,  רצינית  אלטרנטיבה 
מסוימת.  אמירה  יש  התושבים  לציבור  גם 
שש  לא  שטרן,  אבי  באלעד,  הסיעה  יו"ר  גם 
יחסים  עם  'דגל'  מתמודדת  בנוסף,  לתפקיד. 
הבכיר  הנציג  מצד  הרמוניים  לא  פנימיים 

הנוסף גרוסברד ומצד קהלים נוספים.
אליבא ד'דגל', המילה האחרונה בעיר תהיה 
בתמורה  לדבריהם,  מזאת,  ויתרה  שלהם, 
פרוש  התחייבו  שעברו,  בבחירות  לתמיכתם 
בבית  וגם  באלעד  גם  'דגל'  בנציג  לתמוך 
ל'דיל'  האופציה  את  מסירים  שהם  כך  שמש, 

בית שמש-אלעד. לדידם – הכל שלהם.
על פי כל הערכות, באלעד 'דגל' לא תתמודד 
לראשות, ותצטרך רק לבחור בין ברית עם ש"ס 
לבין ברית עם 'שלומי אמונים', כאשר למרות 

הכל, המחיר ייגבה בעיר בית שמש.
רכסים - על פי הסכם מסורתי, מגיעה ראשות 
משתעשעים  ב'דגל'  ש"ס.  לנציג  המועצה 
את  להשאיר  להם  תאפשר  שש"ס  באפשרות 
בעתיד.  רצופות  קדנציות  שתי  תמורת  רייך, 
קדם  ש"ס  להוביל  ניסתה  בדיוק  כזה  מהלך 

הבחירות האחרונות אך נבלמה ע"י גפני.
ונציג  הוותיק  המועצה  ראש   - סטון  טלז 
הסיעה, אברהם רוזנטל, צפוי לסיים את דרכו 
לו מחליף. היישוב מתמודד  ודרוש  המקומית 
אופוזיציה  סיעת  ועם  פנימיים  מאבקים  עם 
חזקה, ובבחירת מועמד חדש נלקחים בחשבון 

יכולותיו להתקבל על כולם.
לבן'  'פיל  חיפשתם  אם   - עילית  מודיעין 
ספר.  לקריית  צאו  הליטאית,  בסיעה  אמיתי 
גוטרמן, האיש שכמעט כולם היו רוצים לראות 
אותו מחוץ לתמונה, צפוי להישאר בתפקידו, 

בזכות קשר אמיץ בבית שר התורה.
לח"כ  שייך  זה  במקרה  הגדול  הכישלון 
גוטרמן  מצליח  ניסיונותיו,  כל  שחרף  גפני, 
להוביל בגאון את עיר האברכים. סדק בחומה 
השבוע  למצוא  היה  ניתן  הבצורה,  הליטאית 
מודעת  פורסמה  שם  המפלגתי,  הביטאון  ע"ג 
המועצה  חבר   - רוזנשטיין  קובי  מאת  ברכה 
האזורית מטה בנימין, המחזיק ברשת מוסדות 
את  ומשבחת  המהללת   – לה  ומחוצה  בעיר 

"הרב יעקב גוטרמן".

דידן נצח
צפת פריימריז חסידי: ברסלב, צאנז וביאלא

צמרת סיעת 'שלומי אמונים' הצפינה בסוף 
לרגל  צפת,  הקודש  לעיר  האחרון  השבוע 
עריכת הפריימריז הפנימיים שהכריעו את זהות 
נציגי הקהילות ברשימת 'אגודת ישראל' בעיר. 
 – במפתיע  שלא   – קטף  הראשון  המקום  את 
ברסלב,  חסידות  ונציג  המכהן  המועצה  חבר 
חסידות  נציג  זכה  השני  במקום  גלבך,  נחמן 
משה  השלישי,  ובמקום  קליין  ברוך  צאנז, 

פרוש, איש חסידות ביאלא.
חלק  לקחו  הפנימיים  הפריימריז  בהליך 
מתווה  פי  על  בעיר,  החסידיות  הקהילות 

כל  כאשר  מראש,  הסיעה  עמלה  עליו  מורכב 
חמש משפחות זכו לשלוח נציג אחד, שהצביע 

עבורם בפריימריז.
הפריימריז הנוכחיים מגיעים על רקע פיצול 
האחרונות,  בבחירות  החסידיים  הקולות 
ישראל,  אגודת  לרשימת  הצביעו  שחלקם 
חסידית-ליטאית  לרשימה  הצביעו  וחלקם 
משותפת. כעת, מקווים בשלומי אמונים לאחד 

את כל הציבור החסידי תחת מטרייה אחת.
התכנסו  התוצאות,  על  ההכרזה  לאחר 
המנצחים והנכבדים, בראשות סגן השר מאיר 

בו שרטטו את האופק  ניצחון,  פרוש, לאירוע 
שלשה   – הקרובות  בבחירות  המפלגה  של 

מנדטים.
ראשי הסיעות והמפלגות בעיר מיהרו לשגר 
יעילה  עבודה  להם  ואיחלו  לזוכים,  ברכות 
וחרוצה, לתועלת התושבים. גם חבר המועצה 
והמועמד לראשות העיר, אליעזר לזר, הצטרף 
יחד  לעבוד  "מצפה  הוא  כי  ואמר  למברכים, 
יותר,  עימם בשיתוף פעולה למען צפת טובה 

מצליחה יותר ומשגשגת יותר".

הציבור החסידי בצפת התכנס תחת מטריית 'שלומי אמונים' להליך פריימריז פנימיים, בו נבחרו 
נציגיו למועצת העיר

הסקירה המלאה תפורסם בעיתון 'כל ישראל'

יוחד
מ
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יענקי קצבורג

ובעיקר  החרדים  בריכוזים  ילדים  מרובת  משפחה  כל  כמעט 
מוצרים  סל  הפסח  חג  בערב  שנה  מידי  מקבלת  ברק,  בני  בעיר 
חלוקה  על  מדובר  זיהוי,  סימן  ללא  ממוספרים  בקרטונים 
של'קו  אלא  עד,  אושר  רשת  בשיתוף  ברק,  בני  העיר  קופת  של 
עיתונות' נודע כי השנה הוחלט על קיצוץ דרמטי בתקציב ומאות 
משפחות שקיבלו אשתקד לא יקבלו בשנה זו - אם לא יהיה שינוי 
של הרגע האחרון, וזאת בעקבות החלטת אחד הנגידים הגדולים 

שלא להעביר את תרומתו השנה לנושא זה.
על  סומכים  נוספים  חרדים  וריכוזים  ברק  בני  "רבים מתושבי 
מדובר  הפסח,  חג  בערב  קבוע  באופן  שמגיעים  הללו  המארזים 
על ארגזים שמגיעים עד פתח הבית עם משאית מיוחדת ופועלים 
בדומה לחלוקת משלוחים מרשתות השיווק, בארגזים יש מוצרים 
בהכשרים  פעמי,  חד  יין,  שמן,  ממתקים,  ניקוי,  חומרי  כמו 
בחצי  יורדת  החלוקה  השנה  לפסח,  וכשרים  בלבד  מהודרים 
אומר  כך",  על  יידע  שהציבור  וחשוב  כלכליים,  אילוצים  בגלל 
לנו עסקן בני ברקי ומוסיף: "החלוקה הזו הביאה לכך שאין בבני 
ברק חלוקות אחרות כי גם הארגונים סמכו על זה, ויותר מכך, גם 
כרטיסים  באמצעות  תזונה  כמו הבטחת  הרווחה  חלוקות משרד 
מגנטיים של משרד הרווחה לא מחולקות בבני ברק בגלל שגם 
יצטרך  מישהו  זו.  חלוקה  על  בעצם  סומכים  הממשלה  משרדי 

לדאוג לאותן משפחות".
ואולי בעולם היא  חלוקת ה'קמחא דפסחא' הגדולה בישראל 
ללא ספק בירושלים, בחלוקה על פני רחובות שלמים באמצעות 
כרטיסים מיוחדים, מדובר בארגון 'עונג שבת ויום טוב' בראשות 
רבי אפרים שטרן. כמויות אסטרונומיות של מצרכי מזון מחולקים 
בעשרים  והעדות,  החוגים  מכל  בישראל,  משפחות  לכ-12,000 

תתקיים  המרכזית  החלוקה  כאשר  הארץ,  ברחבי  ערים  ושתיים 
ברק,  בבני  חלוקה  מוקדי  שני  בירושלים,  הנביא  שמואל  ברח' 

ומוקד חלוקה גדול ברח' ר' יהודה הנשיא בבית שמש. 
ללמד  אלא  יצא  עצמו  על  ללמד  לא  שכזה  יחיד  מקרה  "כל   
על הכלל כולו יצא, תכפילו סיפור של משפחה אחת שנגע לכם 
בלב בעשרת אלפי המשפחות שיהנו מהחלוקה, ותגיעו למספרים 
אחד  עיתונות'  ל'קו  אומר  עצמם",  בעד  שמדברים  הגבוהים 
ממנהלי החלוקה, ר' פסח דייטש, ומוסיף: "המוטו של הארגון: 
ניקיון  מוצרי  ולא  לחג  והיקרים  העיקריים  המוצרים  את  לחלק 

זולים".
מעל  ביצים,  מיליון  משני  למעלה  יד,  עבודת  מצות  טון   38
מאה אלף בקבוקי מיץ ענבים, כמעט 750 טונות של מגוון פירות 
ויום  שבת  עונג  של  החלוקה  היקף  א',  א'  מסוג  והכל  וירקות 
משלשה  יותר  של  ערך  לשווי  מגיע  שטרן  אפרים  הרב  של  טוב 
מיליון דולרים. כל אלו יחולקו לרבבת משפחות שיקבלו את רוב 
צרכיהם בהרחבה ובעין יפה, על החלוקה האדירה יפקח צוות של 
יצאו שמחים  כדי שכולם  ליל  ועד  מבוקר  סדרנים שיעבדו   350
ומרוצים לחג הפסח. מלבד החלוקה הזאת, מתקיימת בכל שבוע 
לקראת שבת חלוקה למאות משפחות נצרכות עד לבית, וכן לפני 
חג הסוכות נערכת חלוקה נרחבת של מוצרי יסוד, בשר דגים ויין.

חסידות גור מתגלה במלוא עוצמתה הסוציאלית בנושא חלוקת 
בט"ו  כבר  ליוזמה  נערכים  בחסידות  כי  מתברר  דפסחא.  קמחא 
בשבט, ולדברי עסקנים הסכום הכולל של העלויות השונות מגיע 
למיליוני דולרים. בחסידות מעניקים סל מזון בסיסי לקראת החג 
מענק  ובנוסף  בבית,  החג  את  העורכת  ומשפחה  משפחה  לכל 
כספי גדול ויוצא דופן למשפחות. הכסף מחולק לפי דרגות זכאות 
ויסעדו בליל  כשהמפתח הקובע הינו מספר האורחים שיתארחו 
הסדר לצד שולחנו של ראש המשפחה, ולא רק מספר הנפשות, 

בחג  המתארחות  שמשפחות  מצב  למנוע  נועדה  החלוקה  שיטת 
יקבלו את מוצרי החג בעוד המארחים לא יקבלו דבר. בחסידות 
מציינים כי משפחה בה שוהים כל הילדים הנשואים, תקבל מענק 

של כ-8000 שקלים לקראת החג.
בחסידות בעלזא מחלקים סל ששוויו כ-2000 שקלים. המכיל 
עופות ויין, ביצים, פירות וירקות ועוד לכששת אלפים משפחות. 
ר'  הרה"ח  עומד  החסידות  של  דפסחא  הקמחא  מערך  בראש 
ואיש  והעסקן  מבעלזא,  האדמו"ר  מרן  בשליחות  וינד,  אליעזר 
החסד המפורסם הרב אלימלך פירר, יו"ר ארגון "עזרא למרפא".

צבי  אהרן  ר'  הרה"ח  העסקן  עומד  הלוגיסטי  הצוות  בראש 
וטורחים  העמלים  חשובים,  אברכים  עובדים  צוות  ואתו  בריסק 
לכל  יגיעו  שהמשלוחים  ודאגתם  המשלוחים  באריזת  רבות 
מחולקים  מהערים  בחלק  כאשר  כבוד,  בדרך  לביתו  ואחד  אחד 

המשלוחים לכל אחד ואחד בבית.
בחסידות ויז'ניץ מחלקים מידי שנה מזה למעלה מעשרים שנה 
אלפי סלי מזון הכוללים בשר, יין, ירקות ופירות ומוצרי חד פעמי 
לאלפי משפחות החסידות וזאת בשווי של כאלף ₪ ויותר. בנוסף, 
מקבלים מאות האברכים מלגה מיוחדת לחג בשווי מאות שקלים.

מי  כאשר  מויז'ניץ,  האדמו"ר  בית  ע"י  מתבצעת  החלוקה 
כץ  הרשל  ר'  הרה"ח  המשב"ק  הינו  החלוקה  בראש  שעומד 
שמגייס הון עתק על מנת לממן את מפעל הקמחא דפסחא ודואג 
בעצמו לשינוע של כל המוצרים לרחבי הארץ, בכל עיר או יישוב 
בו יש ריכוז של חסידי ויז'ניץ. מאלעד ועד עפולה דרך קרית גת.

מזון  סל  איזה  ישראל':  ב'כל  המלאה  בכתבה  השבוע  בסוף 
תקבלו בכל ארגון או חסידות, כמה מחלקים החברה קדישא ומה 
בנימין  הממשלה  ראש  השנה  ויגיע  יתכן  ולהיכן  הקריטריונים, 

נתניהו?

מיוחד: חלוקות ה'קמחא דפסחא' בחצרות האדמו"רים ובארגוני החסד  מדוע מאות תושבי בני ברק לא 
יקבלו השנה קמחא דפסחא?  הכל על חלוקת הענק של 'עונג שבת ויום טוב' על פני רחובות הבירה, 

המדד המיוחד בחלוקה בגור ושווי הסל בבעלזא

ְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכּול ּכל דִּ

הכתבה המלאה בסוף השבוע ב-

מבנה מתחם בארות יצחק | טלפון : 0546950488
חליפות | חולצות | עניבות | מכנסיים

מגיע לבארות יצחק

CHiANTi חליפות

מבחר ענק של חליפות יוקרה
מהמותגים המובילים

במחיר יבואן!

OUTLET היבואן 
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אלי רובין

)שני(  שלשום  פרסמו  בכנסת,  החורף  מושב  סיום  לקראת 
בו  החירות',  'מדד  תוצאות  את  החדשה  הליברלית  בתנועה 
ערכי  את  בחקיקה  שקידמו  הכנסת  חברי  ברשימה  ודורגו  נבדקו 

בשקלול  נבדק  כן  כמו  החופשי.  והשוק  הפרט  חופש 
כולל, איזה מהמפלגות במשכן נמצאת בראש החקיקה 
בנושא זה, כאשר יהדות התורה ניצבת ראשונה בדירוג 
מפלגות  מבין  הרשימה  בתחתית  נמצאת  ש"ס  ומפלגת 

הקואליציה.  
250 הצעות  נתוני  נתוני המדד מתבססים על שקלול 
החוק שהוגשו לשולחן הכנסת במהלך המושב האחרון, 
הכנסת  חברת  היא  הראשון  למקום  שנבחר  מי  כאשר 
נקודות  שקבלה  הח"כים  מבין  היחידה   – השכל  שרן 
הקיץ  מושב  מאז  הקודמות  בפעמים  שאף  חיוביות, 
 - זה  לפרסם מדרג  הליברלית  בתנועה  אז החלו   ,2016

דורגה במקום הראשון. 
'מדד החירות' בנוי בצורה כזו, כאשר כל הצעת חוק 
פרטית שמוגשת על ידי חבר הכנסת מסוים, נבחנת על 
ידי התנועה האם היא מועילה לשוק החופשי או פוגעת 
בו. חבר כנסת שמגיש הצעת חוק שיש בה השלכה על 
שלילי,  אם  ובין  חיובי  באופן  אם  בין  החופשי,  השוק 
בחשיבות  תלוי  נקודות,  לשלוש  אחת  נקודה  בין  יקבל 
ומספר  להשפיע,  עשוי  זה  אנשים  כמה  על  החוק, 

פרמטרים נוספים.
בשיחה עם 'קו עיתונות', מסביר נפתלי שינדלר, מרכז 
פרויקט "מדד החירות" של התנועה הליברלית החדשה, 
שמוגשות  פרטיות  חוק  הצעות  פי  על  נבחן  הדירוג  כי 
על ידי הח"כים, אך לא לפי הצבעות על חוקים הנוגעים 

לשוק החופשי, מכיוון שההצבעות פחות משקפות את מה שאכפת 
להם, אלא יותר בנויות על משמעת קואליציונית, סיעתית וכדו'.

91 ח"כים שהגישו הצעות חוק הנוגעות לשוק החופשי,  מבין 
מי שדורג במקום הראשון, כאמור, היא חברת הכנסת שרן השכל 
שזכתה ב-17 נקודות חיוביות, בפער ניכר על הבא בתור ברשימה, 

הקודם  מהמדד  מקומו  על  שמר  אוחנה,  אמיר  לרשימה  חברה 
שנכנס  היחיד  החרדי  הכנסת  חבר  שליליות,  נקודות   2 וקיבל 
ישראל  הכנסת  חבר  הוא  הדירוג,  ברשימת  הראשונה  לעשירייה 

אייכלר שהגיע למקום ה-7, עם שש נקודות שליליות. 
 92 עם  שמולי  איציק  הכנסת  חבר  נמצא  הרשימה  בתחתית 
חנין,  דב  הכנסת  מחבר  ניכר  בהפרש  שליליות,  נקודות 
שליליות.  נקודות   73 עם  ברשימה,  מעליו  שורה  המדורג 
יעקב  הכנסת  חבר  הוא  הסוגרת,  בעשירייה  החרדי  הנציג 
נקודות   49 עם  מהסוף,  החמישי  במקום  המדורג  מרגי, 

שליליות.
היא  הדירוג,  ברשימת  למצוא  שניתן  מעניינת  נקודה 
עם  הרשימה  את  הפותחים  החברים  שארבעת  העובדה 
ואף  מהקואליציה,  ח"כים  הם  שליליות  נקודות  פחות  הכי 
את  שסוגרים  הארבעה  כאשר  הליכוד,  רשימת  על  נמנים 
הציוני  מהמחנה  שלושה  אופוזיציה,  חברי  הם  הרשימה, 

ואחד מהרשימה המשותפת.
דירוג  יש  עצמו,  בפני  אחד  כל  הח"כים,  לדירוג  בנוסף 
כולל  בשקלול  נבחנה  מפלגה  כשכל  המפלגות,  כלל  של 
מפתיעים,  שינויים  מספק  זה  מדד  כאשר  חבריה,  כל  של 
היא  הראשון  למקום  שהעפילה  הרשימה  כשלראשונה 
דחקה  ובכך  שליליות,  נקודות   14 שקיבלה  התורה  יהדות 
ואחריה  נקודות שליליות למקום השני   15 עם  את הליכוד 
הבית היהודי עם 20 נקודות שליליות, כשמפלגת כולנו של 
נקודות   25 עם  החמישי  במקום  נמצאת  כחלון  האוצר  שר 
שליליות, אחרי הרשימה המשותפת עם 23 נקודות שליליות. 
מפלגת ש"ס היא המפלגה עם הכי הרבה נקודות שליליות, 

מבין מפלגות הקואליציה עם 29 נקודות שליליות.

דירוג: מי מבין הח"כים מקדם הצעות חוק הפוגעות בשוק חופשי ומי מקדם הצעות הפוכות?  בשקלול 
הח"כים של כל מפלגה בפני עצמה, יהדות התורה זוכה במקום הראשון, לעומת ש"ס הנמצאת במקום 

האחרון מבין מפלגות הקואליציה

מדד החירות: יהדות התורה מובילה

לכללי בטיחות היכנסו לאתר 
e n e r g y . g o v . i l

בזמן ניקיון הכיריים וההכנות לפסח, עלולות להתרחש 
תאונות שונות, לכן הקפידו על הכללים הבאים:

היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הכיריים.  ●
אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הכיריים לברז הגז ללא מתקין מורשה.  ●

חומרי ניקוי עלולים לגרום לקורוזיה בברזי הגז ולדליפת גז.   ●
השימוש בפלטה המונחת על גבי אש הכיריים (פלטת "בלעך") - מסוכן ועלול   ●
לגרום הן לפגיעות מיידיות בנפש והן לנזק בטיחותי לטווח ארוך כתוצאה מבלאי.

קניתם כיריים חדשות? אל תתקינו אותן לבד. דרשו מהספק התקנה על ידי   ●
מתקין מוסמך.

השגיחו על ילדים הנמצאים בקרבת כיריים, תנורים וכדומה ואסרו עליהם   ●
לשחק באביזרי גז כגון בלונים, שסתומים ועוד.

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.  ●

לפיצוץ  לגרום  יכול  ניצוץ קטן  גז:  זכרו: במקרה של דליפת 
ניתוק  או  חיבור  הרכבה,  פירוק,  פעולת  כל  לכן,  חיים.  ולסכן 

בכיריים ובמערכת הגז, תתבצע על ידי איש מקצוע בלבד!

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.

חג 
שמח!
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איך יראה ליל  הסדר שלכם?
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א ירי באי

את  לרכוש  היה  ניתן  בהן  שנים  כ7  לאחר 
) Austin)אוסטין  הידוע.  החליפות  מותג 

בחברה  הוחלט  הארץ.  ברחבי  חנויות  במספר 
ברח׳  הדגל  חנות  את  הציבור  לרווחת  לפתוח 
את  להשיג  ניתן  שבה  ר״ע.  פינת   .4 קוק  הרב 
כל דגמי חליפות אוסטין מהקולקציה החדשה. 
כמוכ׳  לצרכן.  מהיבואן  ישירות  בבלעדיות. 
מותג  עם  פעולה  בשיתוף  החלה  החברה 
החולצות הידוע פורור )forur(. ותשווק אותם 

במחירי חנות היבואן. 
בנוכחותם  כיבדו  המזוזה  קביעת  במעמד 
פריד  עמרם  ר  הרהג  העיר  ותושבי  רבנים 

שליטא ואישי ציבור נוספים

בשורה משמחת 
לתושבי העיר בני ברק



בני ברק כ"ז באדר תשע"ח 127014/3/18

הילה פלח

השבוע  נמשכת:  ברק  בבני  'לאומית'  של  ההתרחבות  מגמת 
נפתח בית מרקחת חדש בשכונת קריית הרצוג בצפון בני ברק. בית 
המרקחת ישרת את לקוחות 'לאומית' בשכונה. בית המרקחת יפעל 

לצדו של מרכז רפואי, המעניק שירותי רפואה 
לאלפי תושבי האזור. 

המרקחת  בית  של  הבית  חנוכת  במעמד 
הרצוג  קריית  שכונת  רבני  השתתפו  החדש,  
יהודה  הרב  הגאונים:  הרבנים  כץ  ופרדס 
מנדל  הרב  שפירא,  אהרן  הרב  שוורץ,  אריה 
חשין, הרב חיים זאיד שבאו להביע את קורת 
הרוח שלהם מהקשר שנרקם ביניהם להנהלת 
בריאות'  שירותי  'לאומית  הנהלת  'לאומית; 

וראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט. 
הפעולה  שיתוף  את  הדגישו  רבני השכונה 
הנהלת  עם  לרבנים  שיש  ההדוק  והקשר 
'לאומית' בבני ברק. הרבנים ציינו לטובה, את 
למצוא  'לאומית',  הנהלת  של  והרצון  הקשב 
מעלים  שהם  ואחר  הלכתי  נושא  לכל  פתרון 
בפני הרב פישי ויזל מנהל 'לאומית' בני ברק. 

הם  לו  האישי  היחס  את  שיבחו  ב'לאומית'  המבוטחים  הרבנים 
זוכים במסגרת חברותם בקופה.

קשר  "יש  המרקחת:  בית  בחנוכת  אמר  ברק  בני  עיריית  ראש 
ומיטיב את שירותי  ל'לאומית', קשר שמועיל  העירייה  בין  פורה 
הבריאות הניתנים לתושבי העיר. התחרות בין קופות החולים בעיר, 
ונגישים  מתקדמים  בריאות  לשירותי  שזוכים  לתושבים  מועילה 
סמוכים לבית. אני שמח לראות את ההתרחבות של 'לאומית' בבני 
ברק, שבאה לידי ביטוי בגידול במספר המבוטחים ובפריסה רחבה 

של שירותי בריאות לתושבים, שמקבלים רפואה עד הבית".
מנכ"ל 'לאומית' ניסים אלון: "הצבנו חזון להעמיק את הקשר 
המגזר  של  המיוחד  לצורך  מודעים  אנו  החרדי.  המגזר  עם  שלנו 
החרדי בפריסה רחבה ביותר של שירותי בריאות. הציבור החרדי 
לצרכים שלו  מיוחדת  הבנה  הוכחנו  ואנו  הוא שותף אמת שלנו, 
לאורך השנים, ואנו רואים שהציבור מביע פעם אחר 
פעם את אמונו בנו, ומספר המבוטחים של לאומית 

במגזר החרדי נמצא כל העת בעליה".
מנהל מחוז מרכז עודד שטמר אמר: "תושבי בני 
ברק, הם חלק ממשפחת 'לאומית'. כבני משפחה אנו 
יודעים לזהות את הצרכים של התושבים. כך זיהנו 
ברוכות  במשפחות  שהתברך  כמי  החרדי  שהמגזר 

ילדים, לא צריך לקבל שירותי רפואה מרוחקים".
הודה  ברק  בני  'לאומית'  מנהל  ויזל  פישי  הרב 
נותנים  שהם  האמון  על  השכונה,  לרבני  באירוע 
ב'לאומית': "אנחנו ב'לאומית' בני ברק זוכים לדלת 
פתוחה אצל הרבנים, שמכוונים את דרכינו בכל צעד 
את  נותנים  ברק  בני  שתושבי  לראות  זכינו  ושעל. 
אמונם בקופת חולים, שצועדת לאורם של הרבנים 
בענייני  שעולים  והנושאים  הבקשות  לכל  ונענית 

הלכה ורפואה". 
החרדי  למגזר  הארצי  השיווק  מנהל  רוזנשטיין  אפרים  הרב 
ב'לאומית': "אנחנו פועלים להרחיב את השירותים במגזר החרדי, 
ביותר.  הקרוב  במיקום  ביותר  הטוב  השירות  את  גם  שיקבל  כך 
שמחים  ואנחנו  'ללאומית',  חשוב  החרדי  שהציבור  הוכחה  זו 
שהציבור נותן בנו שוב ושוב את אמונו, ומספר המבוטחים בעיר 

בני ברק גדל והולך". 
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הימים שלפני פסח מוכרים 
המסורתיים  הניקיונות  כימי  
והשווקים  החג  לקראת 
ניקוי  בחומרי  כבר  מוצפים 
חומרי  וחדשניים.  שונים 
ידם  בהישג  הנמצאים  ניקוי 
לגרום  עלולים  ילדים,  של 
ולסכנת  לכוויות  להרעלה, 
המומחים  מזהירים  חיים, 
וקידום  לחינוך  במחלקה 
בריאות  בשירותי  הבריאות 
כמה  על  וממליצים   כללית 
כללי אזהרה בנושא להורים:

חומרים  לשמור  חשוב   •
המקורית  באריזתם  רעילים 
שבו  במקום  לאחסנם  ולא 

מאוחסנים דברי מזון.
הארוזים  ניקיון  חומרי   •
עלולים  צבעוניות  באריזות 
של  עיניהם  את  למשוך 
לאחסן  חשוב  לכן  הילדים, 
הרעילים  החומרים  את 
מחוץ  ונעול,  גבוה  במקום 
ולא  הילדים  של  ידם  להישג 
מתחת לכיור או מעל מדפים 

פתוחים.
מיכלים  לסלק  יש   •
רעילים  תכשירים  של  ריקים 
אשפה  למיכל  ותרופות 

מכוסה.
לילדים  להסביר  חשוב   •
על הסכנות הרבות האורבות 

ממגעם  כתוצאה  להם 
הרעילים  החומרים  עם 

והמסוכנים.
• בעת ניקוי הבית וסידור 
עלולים  לפסח,  הארונות 
)כפתורים,  קטנים  חפצים 
סיכות וכד'(, להיות חשופים. 
ימצאו  שלא  להקפיד  חשוב 
בתפזורת ולא בהישג ידם של 
של  מצב  למנוע  כדי  ילדים 
ע"י  מבליעתם  כתוצאה  חנק 

פעוטות.
הבית  בניקיון  העיסוק   •
את  להסיח  לפעמים  עלול 
מהילדים  הלב  תשומת 
להיחשף  שעלולים  הקטנים, 
שונים  רעילים  לחומרים 

ולסכנות אחרות.
ההורים  כי  חשוב   •
הילדים  על  וישגיחו  יקפידו 
ניקיון  בעת  גם  רגע,  בכל 

הבית.
או  הרעלה  של  במקרה 
חשוב  רעיל,  לחומר  חשיפה 
ו/ החומר  את  לאתר  לנסות 
עם  מיד  ולפנות  התרופה  או 
הילד/ה לצוות רפואי. חשוב 
האריזה  המיכל,  את  להביא 
שגרם  עצמו,  החומר  את  או 
להרעלה. הדבר יסייע לצוות 
הרפואי להחליט על הטיפול 

המתאים.
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בשביעות  קיבלו  מאוחדת  לקוחות 
מרפאת  פתיחת  על  הבשורה  את  רצון 
ירושלים  ברחוב  מאוחדת  במרפאת  פצע 
מוענק  החדש  ברק. השירות  בבני   17
ההתפתחות  תנופת  במסגרת  ללקוחות 

הענפה של מאוחדת בבני ברק.
שירות  מוענק  הפצע  במרפאת 
למטופלים הסובלים מפצעים  קשיי ריפוי 
או כרוניים ובהם סכרת, וסקולריים, פצעי 

אונקולוגים,  לחץ, 
פצעים כרוניים לאחר 
פצעים  ועוד.  ניתוח 
נרפאים  שאינם 
מתופעות  אחת  הם 

מחלות  ושל  סוכרת  של  הקשות  הלוואי 
נוטים  מכאיבים,  האלה  הפצעים  דם.  כלי 
להזדהם ולא פעם יש להם תוצאות קשות 
כמו קטיעות של גפיים ואף חלילה מוות. 

גנוט  גיל  ד"ר  מנהל  המרפאה  את 
רגל.  כף  כירורג  מומחה  אורתופד   -
אינו מטפל במקרים  הוא  במרפאת הפצע 
הנוגע  בכל  ורק  אך  אלא  אורתופדיים 
יש  הפצע  למרפאת  התורים  את  לפצעים. 

לבצע באמצעות מזכירות המרפאה. 
מציינת:  שבת  י.  גב'  המרפאה  מנהלת 
כואבים  הינם  נרפאים  שאינם  "פצעים 
מאד וגורמים סבל עצום לחולה, והם אף 
חשיבות  רואים  אנו  לכן  מאד,  מסוכנים 
רבה להעניק את השירות החדש לחולים". 

כהן  משה  ר'  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
מהפכה  מחוללת  "מאוחדת  כי  מוסיף 
והציבור  ברק  בבני  הרפואה  בשירותי 
מצטרף בהמוניו למאוחדת כפי שהנתונים 
הינה  הפצע  מרפאת  פתיחת  מוכיחים. 
מעניקים  שאנו  החיוני  מהשירות  חלק 

ללקוחותינו". 
המהפכה  ניכרת  האחרונה  בשנה 
במהלך  מאוחדת.  של  הגדולה  הרפואית 
השנה חנכה מאוחדת מכון מרווח וחדשני 
שיר  מרום  במרפאת  הילד  להתפתחות 
ההתפתחות  בעיר. 
מאוחדת  של  המואצת 
גם  ניכרת  ברק  בבני 
רופאים  של  בשורה 
בעגה  המוגדרים 
מנהלים  ואשר  "כוכבים"  הציבורית 
הגדולים.  החולים  בבתי  מחלקות 
בחודשים האחרונים נחתם שיתוף הפעולה 
המיוחד בין מאוחדת לבית החולים מעייני 

הישועה.
על המערך כולו מנצחים מתאמי שירות 
החולים  בבית  שפועלים  מאוחדת  מטעם 
הנדרש  המקצועי  הסיוע  את  ומעניקים 
את  לקבל  המבקשים  מאוחדת  ללקוחות 
שירותי הרפואה במעייני הישועה. מתאמי 
מאוחדת  ממשרדי  פועלים  השירות 

שמוקמו בבית החולים. 
כמו כן חנכה מאוחדת מכון פיזיותרפיה 
בבני   11 עזרא  ברחוב  ומתקדם  חדשני 

ברק.
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שיתוף הפעולה הייחודי בין מכבי שירותי בריאות 
לרווחת  ברק  בבני  הישועה  מעייני  החולים  לבית 
תוקף  משנה  השבוע  קיבל  והסביבה  העיר  תושבי 
בכנס רופאים ראשוני וייחודי, שהתקיים לראשונה 
בבית החולים 'מעיני הישועה' בעיר, ביוזמת מנהל 
המרחב מר אליהו עובדיה והמנהל הרפואי במרחב 
של  השירותים  הרחבת  רקע  על  שיף,  קובי  ד"ר 

ברק  בבני  בריאות  שירותי  מכבי 
הפעולה  שיתופי  והעמקת  בכלל 
של הקופה עם בית החולים 'מעיני 

הישועה' בעיר.
מקיף  בסיור  נפתח  המפגש 
בבית החולים, ולאחר מכן התכנסו 
הרופאים לישיבה מקצועית באולם 

ההרצאות של בית החולים.
מעייני  החולים  בית  מנכ"ל 

הישועה הרב שלמה רוטשילד, שאירח את הכינוס, 
ציין בפני המשתתפים את חשיבות שיתוף הפעולה, 
לקהילה,  נכון  ומה  טוב  מה  חושבת  "מכבי  ואמר 
כמו בית החולים מעיני הישועה. פרטנרים מצוינים. 
תוך  רב  זמן  עליו  שעמלנו  ההסכם  כך  על  יוכיח 
מדובר  ולחברים.  לקהילה  נכון  מה  יחד  חשיבה 
בהסכם מיוחד שאין עם אף קופה אחרת, בהסכם, 
החולים,  לבית  להגיע  בשביל   17 טופס  צריך  לא 
אלא די בהפניית רופא". מנכ"ל בית החולים הוסיף 
כי מכבי היא קופה ממגנטת משום שהיא עושה את 

הדברים הנכונים לחבריה. 
הכינוס,  יוזמת  על  בירך  סער  רן  מכבי  מנכ"ל 

רוטשילד  הרב  החולים  בית  מנכ"ל  את  ושיבח 
החולים  בית  כי  וציין  החולים.  בית  והנהלת 
מעייני הישועה, פיתח הרבה מאוד יכולות בשנים 
האחרונות ואנחנו במכבי קבלנו החלטה אסטרטגית 
לפתוח כאן את השירותים ללא טופס 17 ובהפניית 
למטופלים  בירוקרטיה  להפחית  כדי  בלבד,  רופא 

עד כמה שניתן. 
ציינה  רינגל  סיגל  ד"ר  המחוזית  הרופאה 
הגשמת  הוא  פה  הרופאים  "ערב  כי  בהתרגשות 
הקהילה  את  לחבר  רצינו  חלום. 
עם בית החולים כי כולנו מטפלים 
את אותו אדם שמגיע אלינו במצב 
של חולי. מרגש לראות את השיח 
לרופאי  החולים  בית  צוותי  בין 
את  מורידים  אנחנו   - הקהילה 
של  המטופלים  לטובת  הגדרות 
כי  הדגישה  רינגל  ד"ר  כולנו". 
החולים  לבית  מכבי  בין  ההסכם 
המערכות   - למעשה  הלכה  שהתממש  חזון  הוא 
זורמת  בצורה  עובדות  הישועה  למעייני  מכבי  בין 

ויעילה והכל שקוף למטופל. 
מקצועיות  הרצאות  גם  התקיימו  הערב  במהלך 
פרופ'  הישועה'  'מעיני  החולים  בית  מנהל  מפי 
מרדכי רביד ומנהל המחלקה לרפואה דחופה בבית 

החולים ד"ר רונן ליבסטר.
חסיד,  דבורה  הגב'  במכבי,  המרכז  מחוז  ראש 
ביטוי  נתן  זה  וראשוני  ייחודי  כינוס  כי  ציינה 
לשיתוף הפעולה הייחודי בין מכבי שירותי בריאות 
לרווחת  ברק  בבני  הישועה  מעייני  החולים  לבית 

תושבי העיר והסביבה.

את המרפאה מנהל ד"ר גיל גנוט, אורתופד וכירורג כף רגל מומחה • מרפאת 
הפצע תעניק שירות לחולים הסובלים מפצעים קשיי ריפוי או כרוניים בכנס הראשון מסוגו במרחב בני ברק, השתתפו מנכ"ל בית החולים, מנכ"ל מכבי, 

הנהלת 'מכבי', ובכירי הרופאים בבית החולים ובקופה 

כללית מזכירה: זהירות 
בניקיונות פסח!

מאוחדת השיקה 
מרפאת פצע בעיר

לראשונה: כנס רופאי 
'מכבי' במעייני הישועה

ולהישאר בריאלהיות בריא

של  המיוחדים  לצרכים  קשובה  לאומית  הנהלת  הרצוג:  קריית  שכונת  רבני 
של  ההתרחבות  מגמת  את  לראות  משמח  העיר:  ראש   • בשכונה  הציבור 

'לאומית' בבני ברק 

לאומית מתרחבת: בית 
מרקחת חדש בקריית הרצוג
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אלי כהן

נגמרו  לא  עוד  לרגע,  נחים  לא  ב'אשפר' 
מתחילים  וכבר  והחורף,  הפורים  מבצעי 
לחג  במרץ  להתכונן  הבשר,  חנויות  ברשת 

החנויות  בהכנת  הפסח, 
וגם  השונים  והמוצרים 
שורת  מתוכננת  כעת 

מבצעים חסרי תקדים. 
אומרים  כשאשפר 
אשפר  כולו  הזה  שהחג 
לכל אחד, הם מתכוונים 
ראשית,  דברים:  לשני 
חוג  מכל  אחד,  שכל 
להיכנס  יכול  ועדה, 
לחנויות 'אשפר' וליהנות 
ממגוון מוצרים בכשרות 
זה  אם  עליו,  המועדפת 
בד"ץ נווה ציון בנשיאות 

כהן  שלום  חכם  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
שליט"א, או בד"ץ העדה החרדית. 

עליו  מקפידים  שבאשפר  השני,  והדבר 
כאמור,  אחד.  לכל  מתאים  מחיר  בעקביות: 
מבצעים,  של  בשורה  יוצאים  החנויות  ברשת 
שוב  ומצליחים  והעופות,  הבשר  מוצרי  על 
להפתיע עם מחירים חסרי תקדים, שמאפשרים 

לכל אחד לענג את החג בבשר משובח ואיכותי. 
המוטו  בדיוק  זהו  לכם,  כידוע  הרי,  כי 
שמוביל את 'אשפר' לאורך כל הדרך: כשרות. 

איכות. מחיר. 
ב'אשפר' אומרים לנו, 
האחרונים  "בחודשים 
שמחנו לשמוע מהציבור 
וחמות  רבות  תגובות 
שביצענו,  למהלכים 
מוצרים  בהוספת  גם 
העדה  בד"ץ  בכשרות 
בשורת  וגם  החרדית 
הגדולה,  המבצעים 
מתכוונים  ואנחנו 
מענה  ולתת  להמשיך 

לציבור הצרכנים. 
נעשה  השנה,  "גם 
מחירים  לתת  מאמץ  כל 
השווים לכל נפש, זאת בהתאם להוראתו של 
שאמר  כהן,  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
שגם  לכך  לדאוג  שנים,  כמה  לפני  כבר  לנו 
אשפר  ממוצרי  לרכוש  יוכלו  התורה  בני 
במחירים המתאימים ליכולותיהם ואנו נאמנים 
השנה  כל  לאורך  בכך  דבקים  להוראותיו, 

ובפרט בערבי חגים". 

אלי כהן

להתארגן  ממהר  מוקדם,  בבוקר  קם  הוא 
מלמד  הוא  יומו.  לעמל  ויוצא  ולהתפלל 
לנסיעה  ומשתדל מאוד שלא לאחר.  בחיידר, 
נוספים,  מצטרפים באופן קבוע שני מלמדים 
מהנדרש.  מוקדם  לצאת  נאלצים  הם  אף 
הנסיעה היתה אמורה להימשך כחצי שעה, אך 
בגלל הפקקים היא מתארכת לכדי שעה-שעה 
נושא השיחה הבוער  בוקר  דקות. בכל  ועשר 

הוא: כדאי לנסוע 
 ?1 כביש  דרך 
דרך  עדיף  אולי 
ואולי  כרם?  עין 
ביתר  דרך  בכלל, 

יהיה מהר יותר?
הם לא היחידים 
הזו.  בהתלבטות 
חברים  להם  יש 
הארץ  בכל 
ם  י ט ב ל ת מ ש
נסיעה  מידי 
המסלול  מהו 
ביותר.  המהיר 
הניחוש  לפעמים 

מצליח, לרוב הם מתחרטים שלא בחרו בדרך 
החלופית.

התאימה  נוספים,  רבים  ועבור  עבורם, 
ניווט  מערכת  וויז",  "הדרן  את  "הדרן" 
"הדרן  הכבישים.  במצב  המתעדכנת  חכמה 
שאינו  שמור,  מכשיר  גבי  על  מותקן  וויז" 
מאפשר כלל שימוש בנתוני רשת עבור צרכים 
אחרים. יש לציין כי המחירים של "הדרן וויז" 

מפתיעים במיוחד, גם ביחס למכשירים שאינם 
חסומים.

של  דרכם  את  כיום  מנווטת  וויז"  "הדרן 
להתרחק  המקפידים  רבים,  חרדיים  נהגים 
מפגעי הטכנולוגיה. הם נהנים מניווט מתקדם 

ומדרך חלקה, נוחה ומהירה.
בלי  לנו!  מחכה  פסח  Wיזה  הזה,  הפסח 
ומתעדכן  מהיר  ניווט  עם  בפקקים,  עמידה 

למקום בו נחפוץ - באופן השמור ביותר.
ולא רק זה. מתנה 
שמורה  מיוחדת 
"הדרן  למזמינים 
פסח:  עד  וויז" 
מהודר  בוסטר 
הסמליות  לרכב! 
המתנה  בבחירת 
את  מדגימה 
המרכזיים  הערכים 
בכלל  "הדרן"  של 
וויז  הדרן  ושל 
שמירה,  בפרט; 
ונוחות  ביטחון 
גם  משפחתך,  לכל 

בדרך.
את  להתאים  ניתן  כי  מציינים  ב"הדרן" 
שלך,  הצרכים  לפי  הטכנולוגיים  המוצרים 
על  הטלפוני  במוקד  לשמוע  אותך  ומזמינים 
האפשרויות השמורות והמהודרות המתאימות 
 .3230* עכשיו:  חייגו  בשבילך.  במיוחד 
חשמל  מחסני  ברשת  להשיג  ניתן  ובנוסף 

ובחנויות הטכנולוגיה המובחרות.

אלי כהן

"אוהליך"  התורני  החינוך  מרכז  תלמידי 
ומעצים  מרגש  במסע  השתתפו  ברק  בבני 
במקומות  סיירו  במסגרתו  בפולין 
היהודית  וההיסטוריה  לעם  המשמעותיים 

בעשורים האחרונים.
המסע התקיים ביוזמת מנכ''ל שתילים הרב 
נוער  מחלקת  מנהל  בשיתוף  רייסנר  ישראל 
שמרים  אשורי,  אלדד  הרב  ברק  בני  בעירית 
בעיר,  והנוער  המוסדות  למען  הכפפה  את 
בליווי  התלמידים  סיירו  שלם  שבוע  ובמשך 
צוות הדרכה מקצועי ומנהל אוהליך הרב נתן 

צבי פינקל וצוות מחנכים.
"אוהליך"  יסודי  על  תורני  חינוך  מרכז 
בעלי  לנערים  ייחודית  ישיבה  הינו  ברק  בני 
המסגרת מונה  והתנהגותיים,  רגשיים  קשיים 
כ-85 תלמידים, ובה ניתן מענה לימודי רחב, 
במקביל  נחוצים.  לימודיים  פערים  ומשלים 
פעילויות העשרה  רגשיים,  טיפולים  מעניקה 

וליווי טיפולי-מקצועי וכישורי חיים.
המסע החל בגטו לודז' בו למדו התלמידים 
ובבית  הקהילה  בבית  סיירו  הגטו,  חיי  על 
הקברות  ובית  הכבאים  כיכר  רייכל,  הכנסת 
במסלול  סיירו  למחרת  בלודז'.  העתיק 
בוורשה,  הקברות  ובבית  בוורשה  הגבורה 
מבריסק  הגר''ח  בציון  נפשם  צקון  שפכו 
גורה  לעירה  נסעו  משם  מוולז'ין,  והנצי''ב 
לבית החיים לאוהל אדמו"רי גור השפת אמת 

והחידושי הרי"ם.
סיירו  שם  טיקוצין  לעיירה  נסעו  למחרת 
בבית הכנסת העתיק ובכיכר העיר שם נלקחו 
כל תושביה היהודים ליער הסמוך לפוחובה, 
אחים.  בקבר  ונקברו  היער  בעומק  נטבחו 
וקבלו  במקום  והתרגשו  דמעו  התלמידים 
מלא  קל  ותפילת  שמים  מלכות  עול  קבלת 
ההשמדה  למחנה  המשיכו  משם  רחמים. 
באופן  נפתח  במקום  והמוזיאון  טרבלינקה, 
ההמחשה  לצורך  אוהליך  לתלמידי  חריג 

והסבר.
תפילת  והתפללו  ללובלין  הגיעו  למחרת 
לובלין  חכמי  ישיבת  בהיכל  שחרית 
החוזה  בציון  סיירו  גדולה,  בהתעוררות 
מלובלין והמהרש''ל. לאחמ''כ סיירו במחנה 
המשיכה  משם  מיידנק.  האיום  ההשמדה 
אלימלך  רבי  של  לציונו  לליז'ענסק  הקבוצה 

שם שפכו ליבם בתפילה ותחנונים.
הילדים סמוך לטרנוב,  ליער  יצאו  ו'  ביום 
התלמידים  ילדים.   800 חיים  נקברו  שם 
ואמונה.  שבת  שירי  ושרו  מאד  עד  התרגשו 
בשבת שהו התלמידים בקרקוב ופקדו את ציון 
הרמ"א. לפני קריאת פרשת זכור נשא דברים 
הסמליות של  על  פינקל שדיבר  הרב  המנהל 
מחיית עמלק באדמת פולין הארורה ומצוות 
מחיית עמלק. לאחר השבת סיירו התלמידים 

במחנות ההשמדה אושוויץ – בירקנאו. 
את המסע ליוו המדריך המקצועי יוסי כ''ץ 

ומנהל המשלחת הרב אפי זכריה.

הילה פלח

במהלך  קיימה  לקהילה׳  ׳שותפים  עמותת 
מבצע  הפורים  ימי 
רחב  התנדבותי 
במהלכו  היקף 
שואה  ניצולי  זכו 
רבים ברחבי הארץ 
חג  ביקור  לקבל 
אשר  מתנדבים  של 
את  לשמח  הגיעו 
הקשישים ולהעניק 
להם ערכת משלוח 

מנות מהודר.
ה  ת ו מ ע ב
הפועלת בהתנדבות 
מקבלי  ללא  מלאה 
שכר נדהמו מהיקף 
של  ההירתמות 
לתרום  הציבור 

מעוצמת  מכך  יותר  ועוד  הפרויקט  למען 

כך  על  השואה,  ניצולי  של  ההתרגשות 
ועוד  אותם  לשמח  שבאים  אותם,  שזוכרים 
ומוצרי  מתיקה  מיני  להם  להעניק  מכך,  יותר 

מזון.
י  ב ד נ ת מ
הכינו  העמותה 
מנות  משלוחי 
 : ם י י נ ו ג ס ס
חולקו  והמארזים 
אישי  באופן 
לניצולים במקומות 

שונים בארץ. 
ת  ת ו מ ע ב
ם  י פ ת ו ש "
מסכמים  לקהילה" 
הפעילות  את 
מרובה  בהצלחה 
תקווה  ומביעים 
במבצעים  שאת  ביתר  ימשיכו  כי  ואמונה 

מיוחדים כאלו.

'שתילים' על  'אוהליך' של  סיירו תלמידי מרכז  בן השבוע  במהלך המסע 
ציוניהם של גדולי הצדיקים ובהם רבי אלימלך מליז'ענסק וביקרו במחנות 
ההשמדה האיומות • את המסע יזם מנכ"ל שתילים הרב ישראל רייסנר יחד 
עם מנהל מחלקת נוער בעיריית בני ברק הרב אלדד אשורי וזכו לקבל משוב 

רב על תובנות האמונה העמוקות שהתעוררו בעקבות המסע

מתנדבי "שותפים לקהילה" חילקו משלוחי מנות למאות ניצולי שואה • ניצולי 
השואה שקיבלו את משלוחי המנות מהמתנדבים הביעו התרגשות גדולה

הפסח הזה עושים 
סדר בכבישים: Wיזה 

נסיעות תהיינה לנו!

מסע אמוני מטלטל בפולין

ניצולי השואה חייכו בפורים

בכל הכח לחג הפסח  כבר מתכוננים  ב'אשפר'  חגיגות הפורים,  רגע אחרי 
  ומתכננים שורה של מבצעים על מוצרי הבשר והעופות, בכדי שכל אחד 
יוכל לענג את החג בבשר איכותי ומשובח, בכשרות המקובלת עליו ובמחיר 
השווה לכל נפש • מנכ"ל 'אשפר': "שמחנו לקבל מהציבור תגובות רבות 

על המהלכים שביצענו, נמשיך לתת מענה לכולם" 

אשפר – כל החג, לכל אחד

הדרן
אפיקים מקוונים לבית היהודי





כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

אצלנו גיוס תרומות הוא חוויה טכנולוגית והעצמה אישית  - תהליך מדויק תוצאה חכמה

לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

הביאו אתכם שמחת חיים
ובואו להרוויח יותר!

זמינות כעת
בשבילך :( 077-230-9997

המשרה 
בשעות 
הבוקר

סניף בני ברק. בהנהלת
המאמנת האישית רייזי

מחלקה חדשה נפתחת!

40 ₪ לשעה

לגיוס תרומות ומשאבים

החברה 
המצליחה 

בישראל

נובר גרופ שי
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