


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**

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(

חדר ילדים
ההגרלה השבועית מס׳ 5

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ב׳ בניסן תשע״ח )18.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )כ״ז באדר תשע״ח( בשעה 09:00
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ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

 www.edaardsons.co.il .רח’ המכבים )מנחם בגין( 37, שוק פרדס כץ, ב”ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933
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משחת שיניים 
דנטל
כשל"פ בד"ץ

טיטולים

אקונומיקה 
מבושמת
4 ליטר

כוס מהודרת 
לקידוש 

אבקת כביסה 
אריאל  

ג'ל פריסל
2.7 ליטר

ספרינג/תפוזינהקרטונית ספרינג
חגיגת בשרים בהכשר "מחפוד" לפסח

בשרים
3,7,10

בשרים
2,4,6,8

מארזי קרלו

אבקת כביסהפילה אמנון מושט
סוד/ביומט
5 קילו

גבינת תנובה
850 ג'

בקנייה מעל 150 ש"ח

קומקום חשמלי 
מנרוסטה/ מצנם/ 
טוסטר
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יין קונקורד
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מרוכז 1 ליטר
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שולחן מתקפל
2 מטר

מארז במבה
9+1

חומר לניקוי 
חלונות 1 ליטר

מטאטא/מגב 
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לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק*פרהביוטיקה החל משלב 2

פורמולת המהדרין היחידה המיוצרת בחברת תרופות ומוצרי בריאות בינלאומית 
עם למעלה מ– 90 שנות נסיון    
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להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות

אמא של יוסי מספרת:
יוסי שלי סבל מאוד מקשיים בעיכול ובכה 

המון. היום, אחרי שגיליתי את סימילאק, יוסי 
הוא תינוק רגוע ושמח הרבה יותר.

אמא של מוישי מספרת:
מוישי מפתיע בהתקדמות שלו. הוא כבר זוחל 
על ארבע! זה לא דבר מובן מאליו, ונראה לי 

שלסימילאק יש חלק גדול בכך

היחיד עם אומגה 3 ו–6 בכל השלבים 
המסייעים להתפתחות המח של התינוק

היחיד ללא שמן דקל ועם פרהביוטיקה* 
התינוק  של  קל  בעיכול  לתמיכה 

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות
ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות 1-800-65-65-01





 איך אומרים
אצלנו לבריאות?

אסותא

יש לנו הרכב

מנתח!
מהיום אתם יכולים לבחור את המנתח שלכם באסותא

מבין רופאי מכבי

ללא תשלום!

חברי מכבי

  הניתוח מבוצע במסגרת סל הבריאות הציבורי והבחירה היא מבין רופאי מכבי המעניקים שירות במסגרת הסל
  הזכאות אינה מותנית בחברות בשירותי הבריאות הנוספים

מוגש כמידע לחברי מכבי





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

למומחיות שלנו
יש תוצאות

השתדרגתי!

חיים, למה אתה 
לא הולך ברגל?

המרכז הרפואי של מכבי
ברח' אהרונוביץ' משתדרג!

מרכז רפואי אהרונוביץ׳ 19
טל׳: 03-5605001

מומחית ברפואת ילדים
ד"ר עדי רון מרגלית

חדש! שירותי מעבדה
בימים א', ד', ה', בין השעות 7:30 – 10:30

דיאטניתעיניים א.א.ג

רפואת נשים כירורגיהאורתופדיהרפואת ילדיםרפואת משפחה

נוירולוגיה אורולוגיהכירורגיה פלסטית



 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242

zoreftami@gmail.com 

שדי חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

?!נשתנהמה
 הפסח הזה מקבלים מתנות

מעבד מזון שואב אבקטוסטר אובן

מיקרוגל דיגיטלי כיריים מגהץ קיטור

ר 40 ליטר
ר   1500 וואט

 קערה 3.5 ליטר
 ר700 וואט

ג4 להבות 
מבערי           איכותיים

לחץ 4.2 בר 
 הספק מרבי 2135 וואט

ר   25 ליטר
 W900       

ל1400 וואט
מיכל 21 ליטר

SABAF

תנור דו תאי  
נרוסטה/לבן   
שרות אלקטרה   

 שקלים 1890 רק ב-

1,500 שקלים ומקבלים מתנה לבחירתכם  קונים מוצר חשמלי מעל 
רשימת המתנות המלאה בסניפי הרשת

מוצר השבוע



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



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
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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 
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שרות מתנות שוות 
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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



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

מאוחדת נותנת לך יותר!
בכל תקופת טרום לידה ולידה

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 אחות
 מלווה אישית

בכל הלידות

 בלעדי!
 תוכנה חדשנית 

 למידע גנטי
מותאם אישית

 מעבדה
 דיגיטלית 
עד הבית

 צ׳ק עד
 ₪8,000
 בלעדי ללקוחות
מאוחדת שיא

BABYWATCH 
מערכת חדשנית 

 למעקב
טרום לידה

 הטבות
 בשווי אלפי שקלים

על בדיקות מתקדמות
 בלעדי ללקוחות
מאוחדת שיא

 פנייה מקוונת
 לרופא הנשים

מרשמים, אישורים והפניות



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ' באדר תשע"ח 7/3/18 בני ברק16 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,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

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

 הגר"ש מחפוד ביקר ב'דרכי איש' 
התורה  שר  מרן  שבנשיאות  איש'  'דרכי  ת"ת  תלמידי 
צברי,  שמואל  רבי  הגאון  ובראשות  קניבסקי  הגר"ח 
זכו בליל פורים לביקור מפתיע של הגאון הרב שלמה 
מחפוד שבא כדי לברך את התלמידים והוריהם ולחזק 
ה'מועצת'  חבר  הגיע  שעברה  שבשנה  אחר  אותם, 

הגר"ש בעדני.
בליל  אי"ש  דרכי  תורה  בתלמוד  מקיימים  שנה  בכל 

פורים  שמחת  פורים 
עם  ביחד  תורה  של  כדרכה 
והצוות  הוריהם  התלמידים, 
תזמורת  בליווי  החינוכי 
במטרה  רבות,  ופעילויות 
התלמידים  אצל  שתישמר 
כהלכתה.  פורים  שמחת 
על  עונדים  כולם  התלמידים 
עצמם תגים שעליהם הכיתוב 
"גם אני זוכה להיות ממקדשי 
חתמו  שכולם  אחרי  פורים". 
לנגוע  שלא  ומאהבה  מרצון 
בשום מוצר מ'מוצרי פורים', 
וזיקוקים  נפצים  של  סוג  כל 

ואפילו לא ספריי.  

 הגשים חלום – שוטר ליום אחד
שוטרי מרחב דן הגשימו את חלומו של ילד בן 5 מהעיר 
היה  וחלומו  הסרטן  במחלת  כחולה  שאובחן  ברק  בני 
להיות שוטר ליום אחד. לאחר תיאום עם אמו של הילד 
הגיעו השוטרים להגשים את חלומו והפכו אותו לשוטר 

ליום אחד.
השוטרים הגיעו לביתו של הילד שהמתין להם מחופש 
לשוטר, והראו לו ניידת, קטנוע ואמצעים של המשטרה. 
את הפעילות הובילו שוטרי אק"מ דן קובי פרטיג, זאב 
עמותת  בשיתוף  ליבר  ואיתי  ליוברוב  מנשה  קסלגרוב, 

'עזר מציון'. 
במחווה  רק  הסתיים  לא  לשוטרים  הילד  בין  הקשר 
וסיור  לביקור  הילד  את  הזמינו  הקהילה  שוטרי  זו. 

לראות   יוכל  שם  דן  במרחב 
נוספים  ואמצעים  תצוגות 
"אנחנו  המשטרה.  של 
על  חיוך  שהעלנו  מאושרים 
לו  והגשמנו  הילד  של  פניו 
חלום. זו זכות עבורנו להיות 
ובעשייה  בעזרה  שותפים 
מסרו  כך  הקהילה",   למען 

השוטרים.

 חרדי מונה כנציג הפדרציה הלאומית
מר גילי עטרי המכונה ד"ר שינוי ממרכז האומץ לשנות 
במרכז הבינלאומי להתפתחות הנפש. מונה בימים אלו 

.NFNLP  לנציג רשמי של הפדרציה הלאומית
עטרי התחיל את דרכו כמאמן אישי ומטפל בהתמכרויות 
דרך תת המודע. עם השנים צבר המון ניסיון של מאות 
התמכרויות  פחדים,  חרדות,  של  בעיות  עם  מטופלים 
השליחות  זאת  כי  הבין  שלדבריו  עד  אישית,  והעצמה 
שלו בעולם, בלעזור לאחרים והתפתח לעולם המדהים 
נותן ליווי  הזה שנקרא תת המודע, ומצא את עצמי גם 
למטפלים, אחרי המון עמל ויגיעה וניסיון עשיתי לימודי 
הפדרציה  של  רשמי  לנציג  אלו  בימים  ומוניתי  טריינר 

.NFNLP
אשר  מכללה  יש  לעטרי 
בשיטת  מטפלים  מכשירה 
והוא  האמריקאי    NLP-ה
השנים  עם  שיטה  פיתח 
שורש  את  לזהות  בקליניקה 
וכיצד  האדם  בנפש  הבעיה 
מעביר  והוא  אותה,  לפתור 

סדנאות והרצאות בנושא

מאת: עוזי ברק

ברק  בבני  הפורים  חג  אירועי  במהלך 
עוכבו לתחנת המשטרה ב'מרחב דן' שבעה 
ונרשמו  שונים  מקרים  בארבעה  חשודים 
מספר אירועים נוספים של שפיכת אלכוהול 

והחרמת חומרים מסוכנים.
בגין  עוכב  בני ברק,  20, תושב  בן  חשוד 
תושב   ,25 בן  נוסף  חשוד  לשוטר.  הפרעה 
להפעיל  שניסה  לאחר  עוכב  גן,  רמת  העיר 
מבני   ,24 בן  נוסף  וחשוד  זיקוקים.  כוורת 

ברק, עוכב לחקירה בחשד לתקיפת אזרח.
נעצרו   17 בני  נוספים  חשודים  ארבעה 
ותקיפה  שוטרים  תקיפת  לרכב,  היזק  בגין 
החקירה  ובתום  נחקרו  החשודים  חבלנית. 

שוחררו בתנאים מגבילים.
במקביל, בוצעו 9 אירועי שפיכת אלכוהול 
צעצועים  החרמת  אירועי  ו-7  לחוק  בניגוד 

מסוכנים.
כי  נמסר  דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
הנשקפות  הסכנות  מפני  נעשו  אלו  פעולות 
וחומרים  אסורים  במשחקים  משימוש 
הציבור  ושל  ילדינו  של  וחייהם  מסוכנים 

כולו חשובים ויקרים מכל משחק אחר.
פורים  בסיום  אלו,  לנתונים  במקביל 
עיריית  של  הדוברות  מחלקת  פרסמה 
וההיערכות  הגדול  "המאמץ  כי  ברק  בני 
המוקדמת של עיריית בני ברק בראשות הרב 
משטרת  בשיתוף  העיר  ראש  זייברט,  חנוך 
לפני  ניכר  זמן  דן,  ומרחב  אביב  תל  מחוז 
השקט  למצב  הבסיס  את  היוו  הפורים,  חג 
העיר  ברחובות  החג  בליל  ששרר  המקיף 
בני ברק, שזכה להערכתם של רבנים ואישי 
ציבור ותושבי העיר-כך עלה בשיחת סיכום 
בין הרב חנוך זייברט, ראש העיר לבין ניצב 
אביב  תל  מחוז  משטרת  מפקד  ביתן,  דוד 
מרחב  משטרת  מפקד  בוריה,  שלום  ונצ"מ 

דן".
לפני  אחדים  שבועות  "כבר  הוסיפו  עוד 
ישיבת  רה"ע  בלשכת  התכנסה  הפורים  חג 
והשיטור  דן  מרחב  משטרת  עם  הערכות 
עפ"י  והנחיות  נהלים  ונקבעו  העירוני, 
הלקחים שהופקו משנים קודמות והתארגנות 
והמשטרה  העירייה  אנשי  של  מתאימה 
של  פגישה  נקבעה  זה  לצורך  החג.  לקראת 
כל הגורמים הקשורים לנושאים אלו מטעם 

עיריית ב"ב והמשטרה".
והמאמץ  המוקדמת  ההיערכות  ואכן, 
ניכר לפני חג  זמן  הגדול של העירייה, כבר 
שאפשר  למצב,  הבסיס  את  היוו  הפורים, 
בשנה  העיר.  ברחובות  יותר  סדירה  תנועה 
של  והרגליים  הממונעים  לסיורים  נוספו  זו 
שפוזרו  רבים  ופקחים  שוטרים  המשטרה 

התופעה  את  למנוע  כדי  העיר,  אזורי  בכל 
לעיר,  מחוץ  המוחלט  רובם  צעירים,  של 
שנהגו להתאסף במרכז בני ברק, מחופשים 
או  אורח,  לעוברי  ולהציק  בתחפושות, 
הנסיעה  על  שהקשו  תנועה  לפקקי  לגרום 

ברחובותיה המרכזיים של העיר.

היערכות בכבישים

במאות  המשטרה  כוחות  הגברת  מלבד 
צעדים  ונקיטת  שונים  באזורים  שוטרים 
תקיפים למניעת הפרת סדר, בהתאם לחוק, 
להפעלת  מקצועיות  תכניות  הופעלו  גם 
באזורים  והפרטית  הציבורית  התחבורה 
שונים של העיר שהוכנו ע"י האגף העירוני 
חנוך  הרב  שבהנהלת  ולפיתוח,  לתשתיות 
זיידמן, בליל חג הפורים, וזאת בתיאום עם 

נציגי משטרת מרחב דן. 
לצירים  הופנתה  הציבורית  התחבורה 
על  פיקחו  והפקחים  והשוטרים  חלופיים 
הכוונת התנועה. שינויי תנועה, בעיקר בקווי 
התחבורה המרכזיים בוצעו, גם ביום עצמו, 
כדי לאפשר תנועה מהירה של האוטובוסים 
ליעדם, לנוכח עומס כלי-רכב ברחובות של 
משלוחי  לחלק  המבקשים  אנשים  המוני 

מנות לקרוביהם ולידידיהם.
ראש העיר שהה ברחובות ובאזורים שונים 
בקשר  ועמד  הלילה  שעות  בכל  העיר  של 
וערך  והמשטרה,  העירייה  אנשי  עם  רצוף 
נצ"מ  עם  ובשכונותיה  העיר  במרכז  סיורים 
בנוסף  וזאת  המרחב,  מפקד  בוריה,  שלום 
שפעל  והמשטרתי  העירוני  הפיקוד  למרכז 
בסיורים  העירוני.  המוקד  במבנה  העת   כל 
השתתפו גם הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ 
רה"ע  רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב  רה"ע; 
חנוך  הרב  העירונית;  הפעילות  את  שריכז 
ולפיתוח;  לתשתיות  האגף  מנהל  זיידמן, 
מר שלמה בורובסקי, סגן מנהל אגף תיאום 
ובקרה; מר שלמה מלכא, מנהל אגף אכיפה 
שיטור  מח'  מנהל  חדד,  יוסף  ומר  ופיקוח 

עירוני.
מבצע  גם  היה  המקדימות  הפעולות  בין 
נפץ  וחומרי  נפצים  החרמת  של  מקיף 
מסוכנים במספר מקומות רגישים, לפי מידע 
דו"חות  נרשמו  הנפצים  מפיצי  נגד  מוקדם. 
חדשים.  שקלים  אלפי  של  בסכום  וקנסות 
להצלחת  רבות  תרם  העירוני,  השיטור  גם 

המבצע.
מערכת הסברה רחבת-היקף, כדי להיאבק 
משימוש  כתוצאה  ילדים  היפגעות  בתופעת 
התקיימה  ונפצים,  מסוכנים  במשחקים 
ארגון  על  הפורים.  חג  לפני  בבני-ברק 

חודשים  כבר  הוחלט  ההסברה  מערכת 
אברהם  עם  בתיאום  החג,  לפני  אחדים 
והנהלת  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים, 
וארגון  חברתיים  לשירותים  העירוני  האגף 
בארץ   שונים  שבמקומות  לאחר  "בטרם", 
נפגעו ילדים ששיחקו בחומרי-נפץ ובנפצים 
המצב  הגיע  מסוימים  ובמקרים  מסוכנים, 
אף לפגיעות קשות ר"ל. לצורך זה התגבשה 
חשובי  של  בברכתם  הסברה,  מערכת 
ההתנדבות  יחידת  בהשתתפות  הרבנים, 
העירייה,  של  חברתיים  לשירותים  באגף 
ארגון "הצלה" גוש דן, איחוד הצלה, ארגון 

"בטרם" ומתנדבים.

אירועים לנוער

נערכו  העירונית  הנוער  מחלקת  ביזמת 
נוער  בני  למאות  אירועים  פורים  בליל 
מהאירועים  כשחלק  מגוונים,  במוקדים 
התקיימו בעיר עצמה, וחלקם במספר מוקדים 
מחוץ לעיר. ליל הפורים החל בסעודה לבני 
לאור  עד  במסיבות  נמשך  והלילה  הנוער, 
הבוקר, כשהן נושאות אופי מותאם לאווירה 
ישיבתית ההולמת לחג הפורים, בצוותא עם 

הצוות החינוכי. 
בכל מסגרת, הופעלו אטרקציות מיוחדות 
על ידי בני הנוער, או אנשי מקצוע איכותיים, 
והנערים גם זכו ותוגמלו בהגרלות ובמלגות 
הושקעו  אף  מהמסגרות  בחלק  מגוונות. 
הבחורים  שהכינו  מיוחדות  ומצגות  תכניות 
הפורים  "מסיבת  הערב,  לצורך  רב  בעמל 
אצלנו הייתה הצלחה מעל למשוער", סיכם 
תודה מרגש  הישיבות במכתב  אחד מראשי 
בהוסיפו  לתלמידים,  שנערכה  המסיבה  את 
כי "התלמידים הגיעו וחזרו הביתה בהסעה 
דבר  בשום  כלל  התעסקו  ולא  מאורגנת, 
מלאת  שהייתה  במסיבה  מלבד  בעייתי, 
שבים  כשהם  הבוקר,  לאור  עד  ועניין  תוכן 
מצווה.  של  וסיפוק  בשמחה  מלאים  לביתם 
חלקם נשארו עד הנץ, כדי לסדר את המקום 
שייכות  תחושת  מתוך  שחרית,  לתפילת 

חזקה ובאווירת השמחה שלא הפסיקה". 
אלו  לאירועים  שנדרשה  הרבה  ההכנה 
ביזמת הרב  פורים  לפני  רב  זמן  החלה כבר 
ובשיתוף  נוער  אלדד אשורי, מנהל מחלקת 
כל עובדי המחלקה: הר' שלמה בנזימן, הר' 
רכזי  מנהל  וולמן,  חיים  והר'  שמע  זכריה 
המגוונות  הפעילויות  נוער.  במחלקת  נוער 
חנוך  הרב  עם  מוקדמת  ישיבה  לאחר  נבנו 
והוביל  ידו  את  שסמך  העיר  ראש  זייברט, 
מסגרת  לכל  מצומצמים  אירועים  להתאמת 

וקבוצת בני נוער בנפרד.

מבצע מוצלח: רחובות 
שקטים בליל פורים

שוטרי משטרת 'מרחב דן' עצרו במהלך חג הפורים בבני ברק שבעה 
"היערכות  ברק:  בני  עיריית    שונים  מקרים  בארבעה  חשודים 
הבסיס  את  היוו  ישראל  משטרת  עם  יחד  העירייה  של  מוקדמת 

לסדר ולשקט ששרר ברחובות העיר בליל פורים"
ישיבת עבודה במוקד העירוני בפורים

הגר"ש מחפוד בת"ת

הבהרה: 
בשבוע שעבר פורסמו בעמוד זה תמונות במסגרת 

פרויקט חג, פרי מצלמתו של הצלם בעריש 
פילמר, ובשגגה נשמט שמו והקרדיט הראוי לו 

ואנו מתנצלים על כך.

ד"ר גילי עטר



מה הבעיה? 
קחו סנו אנטי קאלק!

מנקה כללי רב שימושי. 4 פעולות במוצר 1.
מסיר אבנית, שומן, חלודה ולכלוך קשה במיוחד.

מצוין לברזים, כלים סניטריים, קרמיקה, נירוסטה, משטחי מטבח ועוד.

לכלוך קשה?רוצים להוריד לקראת הפסח, 
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מאת: עוזי ברק

מועצת עיריית בני ברק אישרה, בישיבתה 
בועדת  ממצים  דיונים  לאחר  האחרונה, 
הפיתוח  תכנית  את  העירונית,  הכספים 
של  להצעתו  בהתאם   ,2018 הכספים  לשנת 
של  בסכום  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
סכום  לעומת  חדשים,  שקלים   186,027,000
הכספים  בשנת  שאושר   124,030,000 של 

הקודמת.
ומיועדת  רחבה  הינה  הפיתוח  תכנית 
מוסדות  כבינוי  תחומים  במגוון  לפעילות 
בטיחות,  עבודות  תשתיות,  פיתוח  חינוך, 
רווחה,  בריאות,  רחובות,  מאור  מקוואות, 
ומיכון.  מחשוב  חירום,  שירותי  תברואה, 
שונים,  ממקורות  הוא  התקציבים  מימון 
עירוני  מתקציב  מ-60%  למעלה  ובהם 
משרדי  בניה,  ומהיטלי  השבחה  מהיטלי 
הפריפריה,  לפיתוח  משרד  החינוך,  הפנים, 
מתוך  הפיס".  ו"מפעל  התחבורה  משרד 
הכספים  לשנת  שאושרו   ₪  186,027,000
לתוספות   ₪  79,386,000 מיועדים   ,2018
ו-106,641,000  קיימים  תקציבים  והגדלות 

שקלים לפרויקטים חדשים.
הבהיר,  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
לצרכים  בהמשך  נבנתה  הפיתוח  תכנית  כי 
תוך  העירוניות,  היחידות  ע"י  שהועלו 
הצפויים  הכספים  למשאבים  התייחסות 
ושיפוצים  בינוי  ובהן  העדיפויות,  ולסדרי 
במקוואות, בינוי ושדרוג מוסדות חינוך, פיתוח 
גינות ציבוריות ושדרוג תשתיות, כשעם הזמן 
בהתאם  בודדים  נושאים  להתווסף  עשויים 
ראש  השטח.  בצרכי  או  בהכנסות  לשינויים 
ייעודיים,  תקציבים  להוציא  כי  הוסיף,  העיר 
שחלק  הרי  ממשלתיים,  ממשרדים  בעיקרם 
השבחה  מהיטלי  נובע  ההכנסות  של  הארי 
של  ההתקדמות  קצב  כמו"כ  בניה.  ומהיטלי 
משפיעים  האישורים  ותהליך  הפרויקטים 
את  המהוות  העצמיות  ההכנסות  היקף  על 

המקורות העצמיים לעבודות הפיתוח.
לתחומי בינוי ופיתוח מוסדות חינוך אושר 

מהם  ש"ח,  מיליון  מ-50  למעלה  של  סכום 
בית-ספר בית-יעקב מרכז, תלמודי תורה אור-

זורח, צאנז, קרלין, מבני חינוך במתחם רחוב 
וגני- "אהל שרה", בתי-ספר  בי"ס  אבטליון, 

חדשים,  וגני-ילדים  הקישון  במתחם  ילדים 
בשיפוצים  ש"ח  מיליוני  יושקעו  כן  כמו 
ובגני  ספר  בבתי  הצטיידות  חינוך,  במוסדות 
הלימודים,  שנת  לפתיחת  היערכות  ילדים, 
כיתות  הנגשת  חינוך,  במוסדות  בטיחות 

ומעליות לנכים.
המשך  יכללו  תשתיות  פיתוח  תחומי 
מדרכות  והקמת  כבישים  ריבוד  עבודות 
חדשות, כשבנוסף לשורה של רחובות שכבר 
מהרש"ל,  רש"י,  כרחובות  מכבר  לא  שופצו 
הרב שך, סוקולוב, תתבצענה עבודות פיתוח 
גבירול,  אבן  דסלר,  הרב  ברחובות  תשתיות 
הרב  הרחובות  ציר  הסדר  הירקון,  רלב"ג, 

כהנמן-עזרא-אברהם בן דוד.
חזות  ושדרות לשיפור  גינות  גם  מפותחות 
שתתבצענה  נרחבות  לעבודות  ובנוסף  העיר, 
החי,  פינת  המכללה,  רלב"ג,  כרחוב  בגינות 
יותקנו מתקני משחקים, דשא סינטטי ושילוט 
בגנים ציבוריים וירכשו מחשבי אגם לחיסכון 
במים בגינות ציבוריות. למאור רחובות חדיש 

הוקצב סכום של למעלה ממיליון ש"ח.
במקוואות  ושיפוצים  פיתוח  עבודות 
ש"ח,  מיליון  כ-20  של  בסכום  תתבצענה 
ושיפוצים  פיתח  לעבודות  בנוסף  היתר,  ובין 
השילוני  אחיה  כרחובות  במקוואות  שבוצעו 
וחפץ-חיים ושכונת רמת אלחנן ונוה אחיעזר 
תתבצענה עבודות בינוי במקוואות שיכון ה' 
הרב  רחוב  דנגור,  הרב  רחוב  הרצוג,  וקריית 
סוקולוב,  ברח'  חדש  מקווה  ובניין  קאליש 
במתחם  ונבנית  ההולכת  החדשה  בשכונה 
נרחב  בהיקף  ועבודות  הקמח"  "טחנת 
יושקעו  כמו"כ  במקוואות.  אנרגיה  לחיסכון 
בגנים  אבטחה  למערכת  ניכרים  סכומים 
ציבוריים, שיפוץ מקלטים ציבוריים ועבודות 
בתחנות  והצטיידות  שיפוצים  של  פיתוח 

לבריאות המשפחה.

מתקנים חדשים, בגינה שברח' חולדה

אושרה תכנית הפיתוח 
לשנת 2018

ועדת  ידי  על  אושרה   2018 לשנת  העירונית  התוכנית 
הכספים העירונית בסכום של 186,027,000 שקלים

מתקן משחקים בגני הילדים ברח' לנדא

הכינוס התורני השביעי יוקדש השנה
לקּולות וחומרות בכשרות החלב
יתקיים אי"ה ביום שני, ג׳ ניסן תשע"ח

 )19 במרץ( במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז(,  רח' פינס 4, ירושלים

בד״צ ועדת מהדרין

שעת פתיחה: 9:30 בבוקר | שעת סיום: 3:00 אחר-הצהריים

בתוכנית:
דברי פתיחה:

הרב זאב וייטמן, רב תנובה:
עיקר וטפל בכשרות מוצרי חלב  

שיעורי פתיחה: 
חומרות במהדרין תנובה:

הגאון הרב מרדכי גרוס, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
חליבה בשבת:

הגאון הרב יעקב מאיר שטרן, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין
הטכנולוגיה בשרות הכשרות:

הגאון הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל 
ניתוחי פרות והשפעתם על כשרות הפרה והחלב:

הגאון הרב גדעון בן משה, אב"ד בית הוראה מרכזי "יורו משפטיך" 
ואב"ד ממונות רבנות ירושלים 

הגבלות הלכתיות על הרופאים הוטרינרים: 
ד"ר גבי קניגסוולד, הרופא הראשי של החקלאית

שבת ברפת מהדרין:
הגאון הרב דוב לנדאו, חבר בד"צ ועדת מהדרין

אמינות מערכות בקרה ומצלמות:
מר אבי שטרית, מנהל ביטחון ואבטחת מידע

הכשרת מפעלים בחו"ל:
הגאון הרב אברהם י. הורוויץ, חבר בד"צ ועדת מהדרין

הרב יוסף מרדכי זילבר, יועץ חומרי גלם בד"צ ועדת מהדרין
הנאה ממעשה שבת:

הרב יוסף צבי רימון, ראש הישיבה ורב מרכז לב,
רב אלון שבות דרום

לקראת הכינוס - ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי בד״צ ועדת מהדרין 
Bdz.tnuva@tnuva.co.il :בפקס: 03-6133699 או בדוא"ל

השאלות ייענו ע"י חברי הבד"צ במהלך הכנס.

אישורי השתתפות:
טלפון: 03-6133555 בימים א׳–ה׳ בין השעות: 16:00 - 10:00

tnuvakashrut@gmail.com :פקס: 03-6133699 | מייל

הציבור מוזמן

שו"ת הלכתי עם חברי בד"צ ועדת מהדרין, הרבנים הגאונים:
יושבי הראש: הגאון הרב מרדכי גרוס, הגאון הרב יעקב מאיר שטרן

חברי הועדה: הגאון הרב עמרם אדרעי, הגאון הרב אברהם י. הורוויץ,
הגאון רבי דוב לנדאו, הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא,

הרב זאב וייטמן, רב תנובה, הרב יוסף מרדכי זילבר.
דברי פתיחה:  הרב אברהם שלזינגר, מפקח בד״צ ועדת מהדרין

מנחה: אהרן וולקן, בד"צ ועדת מהדרין



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!
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יענקי קצבורג

טיש  השנה  ערכו  מתתיהו  בית  בישיבת 
פורים בהיכל הישיבה בראשות ראש הישיבה 
אביב  בתל  צהלה  שכונת  ורב  ויסבקר  הגר"ב 
יצרו  השנה  בקמפיין  הורוביץ,  חיים  הרב 
ראשי הת"ת דגם של ספינת הטיטניק, בהוראת 
יצאו  לא  השנה  ויסבקר  הגר"ב  הישיבה  ראש 
בערב  פורים.  לפני  כסף  לאסוף  הבחורים 
פורים הגיעו פקחי משרד החינוך בעת שבחורי 
הישיבה  כספים,  למגבית  יצאו  הישיבה 
בחורים  שש  בגלל  הביקורת  את  עברה  לא 
חוזרת  ביקורת  הייתה  השבוע  חסרים,  שהיו 
והישיבה עברה בהצלחה, יצוין כי בערב פורים 
משה"  "נחלת  בכולל  גם  ביקורת  התקיימה 
בבני ברק - שם למרות העיתוי הרגיש, הכולל 

עבר בהצלחה. 
בישיבת תושיה בתפרח ביטל ראש הישיבה 
הגר"א פילץ את הקמפיין של הת"ת בשנה זו, 
כמו כן המנהג שהיה בישיבה להשכיר מכשירי 

טלפון ניידים לראשי הת"ת – בוטל השנה. 
שנה  כמידי  קיימו  תורה  אורחות  בישיבת 
מרן  ייסד  אותו  פורים  בליל  הלימוד  סדר  את 
שהיה  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
הישיבה  בהיכל  חיזוק  שיחת  למסור  מגיע 
ראש  השיחה  את  מסר  השנה  פורים,  בליל 
בני  יצאו  שבצאתו  שטיינמן  הגר"ש  הישיבה 
בשירה  הישיבה 
לכבודו.  וריקודים 
מאות  ליוו  בבוקר 
את  הישיבה  מבני 
דיסקין  הגרב"ד 
בשירה  לביתו 

וריקודים.
לאחר  מיד  קניבסקי  הגר"ח  מרן  בבית 
תפילת ערבית, התקיים מעמד קריאת המגילה, 
בהשתתפות מניין מצומצם של מקורבים ובני 
מרן  קורא  היה  עברו  בשנים  בלבד.  משפחה 
שר התורה את המגילה בבית המדרש לדרמן, 
אולם מזה כמה חודשים מתפלל מרן במחיצת 
בסלון  ותלמידים  המשפחה  מבני  קטן  מניין 

הבית.
לאחר קריאת מגילה הגיע השר אריה דרעי 
לברכה, דקות לאחר מכן יצא השר לירושלים 
לפגישה עם ראש הממשלה על משבר הגיוס. 
בליל  ברק  בני  את  עזב  גפני  משה  ח"כ  גם 
ביום  ראה"מ,  עם  הפגישה  לטובת  הפורים 
הפורים קיבל גפני בביתו מאות בחורי ישיבה. 
ועדת  ליו"ר  כיאה 
הכספים יש לגפני 
מסודרת  חוברת 
רושם  הוא  בה 
לכל  נתן  כמה 
שנה  בכל  ישיבה 

ושנה.
בישיבת גרודנא 
באר יעקב מציינים בסיפוק את ההכנסות מאגף 
וידידי  בוגרים  השנה,  התמקדו  שבו  חו"ל 
שליחת  ידי  על  התבצעה  ההתרמה  הישיבה, 
הישיבה  על  פרוספקט  עם  דוא"ל  הודעות 
והמלצות מראשי הישיבה ורבני חו"ל במעלת 
פורים  במגבית  הכספית  בהשתתפות  הזכות 

ותרומה באשראי.
לישיבה  נועד  הנתרם  הכסף  בהן  בישיבות 
בתרומות  גדולה  עלייה  על  מדווחים  עצמה 
ביתך  'בנה  הבנין  לקרן  התרומות  כמו  השנה, 
החדש  הבניין  וגימור  להשלמת  כבתחילה' 
הגר"י  בראשות  עליון  מדרש  בית  ישיבת  של 
אונגרישר אליו אמורים להיכנס לקראת הימים 

הנוראים הבעל"ט.
משלוחי  השנה  שיגר  מבעלזא  האדמו"ר 
הגר"ח  מרנן  ברק,  בבני  ישראל  לגדולי  מנות 
לנדאו,  והגר"ד  אדלשטיין  הגרי"ג  קניבסקי, 
בידי חבר מועצת עיריית בני ברק הרב ישראל 

משה פרידמן.
צביקה  חרדי  חינוך  תיק  ומחזיק  רה"ע  סגן 
ברחבי  השונות  פורים  למסיבות  הגיע  כהן 
בישיבת  המגילה  את  קרא  תחילה  העיר. 
"חוט של חסד" שבראשות הרב שלום ארוש, 
ברמות  הנוער  לישיבת  הגיע  מכן  לאחר  מיד 
הנערים  עם  רקד  שם  אברהמי,  הרב  בראשות 
העיר  במרכז  מסתובבים  שלא  אותם  ושיבח 
באווירה  פורים  במסיבת  משתתפים  אלא 
בשכונת  פורים  למסיבת  הגיע  עוד  דקדושה. 
השכונה  נציג  של  בביתו  העיר  במרכז  גאולה 

הרב יוסי רפאלי.

משה"  "משכן  לישיבת  הגיע  בנוסף 
השתתף  שם  תמים,  מרדכי  הרב  שבראשות 
במסיבת פורים עם בחורי הישיבה, לאחר מכן 
ראש  שבראשות  החיים"  "אור  לישיבת  הגיע 
הגר"ר  התורה  חכמי  מועצת  וחבר  הישיבה 
הישיבה  בחורי  עשרות  עם  רקד  שם  אלבז, 
ועזרתו  סיועו  על  הישיבה  ראש  מפי  והתברך 
למימון  עזרא  פיני  העיר  מועצת  חבר  עם 

מסיבת הפורים.
'עטרת  מוסדות  ראש  נכנס  פורים  ביום 
שלמה' הגרש"ב סורוצקין לבית אחד מידידיו 
לחיים.  ושתיית  חג  לביקור  שמש,  בית  בעיר 
שידוע  הידיד,  לו  אמר  הביקור,  תם  כאשר 
כאדם בעל ממון, שיחכה רגע קט. ומיד נכנס 
חבילת  הגרש"ב  לעבר  וזרק  החדרים,  לאחד 
דולר  אלף  מאה  שהכילו  מזומנים,  שטרות 
למותר  דולר.  מאה  של  בשטרות   - במזומן 
לציין את ההלם הרב ששרר במקום, שכן אותו 
תורם לא ידוע כעשיר מופלג עד כדי כך, חשוב 
להדגיש שאותו הגביר כלל לא היה מודע לכך 
וניכר  שהגרש"ב סורוצקין יעלה לבקר בביתו 
שקיבל את ההחלטה על התרומה כששמע על 

מצב הרשת.
השתתפו  החרדית  התקשורת  מאנשי  רבים 
של  בביתו  בסעודה  ברק  בבני  פורים  בלי 
מנכ"ל המבשר משה פרוש, המארח מידי שנה 
עיריית  ראש  נצפו  היתר  בין  כיד המלך,  ביתו 
קריספל,  צוריאל  וסגנו  פרוש  ישראל  אלעד 
חברי מועצת העיר אלעד שי נתן ואבי שטרן, 
שעיה  גל,  מאיר  והפרסום  התקשורת  אנשי 
אבי  דרעי,  אריאל  קוק,  שלמה  איצקוביץ, 
גלהר,  ארי  יקי אדמקר,  גרינצייג,  אבי  מימרן, 
מנגן  הבעל  שימח  במקום  ועוד.  וייס  עקיבא 

מוטי שטיינמץ.
המסיבה ש'גנבה את ההצגה' השנה הייתה 
רוזנבוים  יוסי  הציבור  יחסי  איש  של  בביתו 
בביתר, שם נצפו רב הכותל הגר"ש רבינוביץ', 
הכלכלה  שר  ארדן,  גלעד  פנים  לבטחון  השר 
אלי כהן, שר הרווחה חיים כץ, יו"ר הקואליציה 
דוד  ח"כ  דיכטר,  אבי  ח"כ  אמסלם,  דוד  ח"כ 
דייטש,  יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  סגן  ביטן, 
ליאון,  משה  ירושלים  עיריית  מועצת  חבר 

יצחק  הרב 
ף  פ ו נ ק ד ל ו ג
במהלך  ועוד. 
שר  המשתה 
לקודמו  אמסלם 
ח"כ  בתפקיד 
השיר  את  ביטן 
"ואפילו  המנחם 

בהסתרה". 

והשתיה כדת
מאה אלף במזומן לגרש"ב סורוצקין, החוברת של גפני, 
סדר הלימוד באורחות תורה, בניין חדש לבית מדרש עליון 

ומשתה היין בביתר

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 אשראי
 כפולה
 לא נוכל
להציע לך

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



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!



בני ברק כ' באדר תשע"ח 12227/3/18

מאת: עוזי ברק

אירעה  אסתר,  תענית  רביעי,  יום  של  הצהריים  בשעות 
ברק  בבני  עקיבא  ר'  ברח'  כקשה  שדווחה  דרכים  תאונת 

בסמוך לגן ורשא.
רפואי  טיפול  העניקו  למקום  שהגיעו  ההצלה  כוחות 
להגעת אמבולנס  עד  בינוני  עד  קל  פצועים  ראשוני לשני 
)סיוע  חוס"ן  יחידת  לבית החולים. מתנדבי  אותם  שפינה 
נפשי ראשוני( של איחוד הצלה העניקו סיוע לנפגעי חרדה 

שהיו עדים לתאונה.
ברק  בני  סניף  הצלה  באיחוד  חובש  יחיאל,  אמיתי  ר' 

התקבלה   11:45 "בשעה  סיפר:  למקום,  ראשון  שהגיע 
קריאה על תאונת דרכים קשה ברח' רבי עקיבא. כשהגעתי 
למקום הענקתי סיוע רפואי ראשוני לרוכב אופנוע שפגע 
בהולך רגל. יחד עם כוננים נוספים הגרים בסמיכות למקום 
הפצועים  הרגל.  להולך  ראשוני  רפואי  טיפול  הענקנו 
פונו לביה"ח בדרגות פציעה קל עד בינוני להמשך בירור 

בדיקות ומעקב".
בעקבות התאונה נסגר רחוב רבי עקיבא לתנועה במשך 
נסיבות  קשים.  תנועה  לפקקי  גרם  והדבר  שעות  כמה 
התאונה נחקרות על ידי בוחני התנועה של משטרת מחוז 

תל אביב.

מאת: עוזי ברק

במשטרה  התקבל  ראשון  ביום  השבוע 
דיווח בגין גרפיטי שרוסס בגנות המשטרה 
ברק  בני  ברחבי  שונים  מקומות  בשלושה 
וברמת גן. כל סיסמאות הגרפיטי היו אותם 
מילים, כאשר בצבע שחור נכתב "משטרת 

ביזיון".
חוקרי משטרת 'מרחב דן' פתחו בחקירה 

תוך שימוש במגוון אמצעים שהובילו עוד 
באותו היום לאיתור זהותו של החשוד.

העיר  תושב   ,54 בן  שנתפס,  החשוד 
לתחנת  והובא  כאמור  נעצר  ברק,  בני 
נעצר  החקירה  ובתום  לחקירה  המשטרה 
הובא  החשוד  שני  ביום  למחרת  ונכלא. 
לבית משפט השלום בתל אביב והמשטרה 

ביקשה להאריך את מעצרו.

מאת: עוזי ברק

ע"י  נערך  הפורים  חג  במהלך 
מסניף  הצלה'  'איחוד  ארגון  מתנדבי 
הישועה'  'מעייני  החולים  ובית  ב"ב 
תרגיל ענק של  'אירוע רב נפגעים חי' 

שהוכתר בהצלחה רבה.
התרגיל החל מיד בצאת צום תענית 

ר  ת ס א
ם  י י ת ס ה ו
ת  ו ע ש ב
ת  ו נ ט ק ה
הלילה  של 
ר  ח א ל ש

פורים.
ך  ר ו א ל
שעות  כל 
פורים  חג 
ו  ל פ ו ט
בני  בעיר 

חיים  הצלת  של  קריאות   362 ברק 
של   1221 החירום  במוקד  שהתקבלו 
המקרים  כל  הצלה'.  'איחוד  ארגון 
שניות  תוך  מיידי  מענה  קיבלו 
העיר  ברחבי  שפוזרו  לאחר  ספורות. 
 5 של  בגיבוי  אופונלנסים  עשרות 
של  נמרץ  טיפול  וניידת  אמבולנסים 
לרווחתם  מראש  שהועמדו  הארגון 
של תושבי העיר ובמשמרות רצופות.

שהתקבלו  הצלה  מקרי   362 מבין 

מתוכם   116 הצלה',  'איחוד  במוקד 
יתר  צריכת   - שכרות  מקרי  היו 
במקצועיות  שטופלו  אלכוהול 
פונו  אלו  מקרים  מתוך  ובמהירות, 
וניידת  באמבולנסים  שיכורים   39
בית  אל  הארגון  של  נמרץ  טיפול 
החולים 'מעייני הישועה', שם נערכו 
צוותי בית החולים בחדר מיון מראש 
בהיערכות 
ת  ט י ל ק ל
כל החולים 
והפצועים 
י  פ ל
ת  נ ו כ ת מ
ל  ש
חי  אר"ן 
רב  )אירוע 

נפגעים(.
ל  ע
אמבולנסים  אחראי  פיקד  המבצע 
מושי  ר'  ב"ב  סניף  הצלה'  ב'איחוד 
סגל ברצף לאורך כל שעות החג, יחד 
עם מנהלי הסניף ר' אפי פלדמן וסגנו 

ר' יוני מרטין.
ציין  פלדמן  אפי  ר'  הסניף  יו"ר 
האמבולנסים  נהגי  את  לשבח 
החובשים  עם  יחד  והאופנולנסים 
משפחתם  חשבון  על  מזמנם  שנתנו 

ושמחת החג לרווחת תושבי העיר.

בארגון 'איחוד הצלה' ובית החולים 'מעיני הישועה' מסכמים 
בהצלחה רבה את מבצע פינוי אירוע רב נפגעים חי בפורים 
• טופלו 362 מקרי הצלה שהתקבלו במוקד, 116 מתוכם היו 

מקרי צריכת יתר של אלכוהול

בני ברק ערוכה לכל תרחיש 

זירת התאונה

הגרפיטי שרוסס

רוכב אופנוע פצע הולך רגל באורח בינוני במרכז 
טופלו  התאונה  בעקבות   • עקיבא  רבי  רחוב 

נפגעים נוספים ע"י יחידת חוסן

רוכב אופנוע נפצע 
במרכז העיר

חשוד בן 52 תושב בני ברק נעצר ונכלא לאחר שריסס גרפיטי בצבע שחור בגנות המשטרה
נעצר מרסס הגרפיטי נגד המשטרה

רח' היסמין 1, רמת אפעל, 
טל. 03-7360411

כניסה חינםעד גיל 3

 במקום מגרש כדורסל, מתקני כושר מדשאות מוצלות

במקום יש:  ג'קוזי ובריכה לפעוטות 0-3 שנים

לקבוצות,
קיטנות, מוסדות

ניתן לסגור
את הבריכה

בתאום מראש בריכה מחוממת לגברים בלבד 

בין השעות 1:30-4:00

מחיר כניסה 30 ש"חמחיר כניסה 30 ש"ח

פותחים לפני כולם!פותחים לפני כולם!פותחים לפני כולם!





בני ברק כ' באדר תשע"ח 12247/3/18

מאת: עוזי ברק

1:30 בלילה  השבוע ביום שני סמוך לשעה 
איחוד הצלה בעקבות  ומתנדבי  הוזעקו מד"א 
דיווח על תינוק מחוסר הכרה ברחוב אברבנאל 

בבני ברק.
צוותים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי 
וביצעו פעולות החייאה לתינוק כבן 3 חודשים 
ונשימה.  דופק  ללא  כשהוא  בעריסתו  שנמצא 
ביצע  התינוק  של  אביו  החובשים,  להגעת  עד 

בו פעולות החייאה.

חיים רוזנשטיין, חובש באיחוד הצלה, סיפר: 
נוספים  חובשים  עם  יחד  למקום  "כשהגעתי 
ביצענו  המשכנו  למקום  בסמיכות  שגרים 
פעולות החייאה בפעוט עד להגעת צוות ניידת 
טיפול נמרץ שהעבירו אותו תוך המשך פעולות 

החייאה כשמצבו אנוש לבית החולים".
מבית החולים נמסר כי לאחר זמן קצר נקבע 
מותו של הפעוט בבית החולים. למחרת ביום 
אריה  הפעוט  הובא  הצהריים  בשעות  שלישי 
'ירקון'  העלמין  בבית  למנוחות  ז"ל  אמזל 

בפתח תקווה.

מאת: עוזי ברק

חלק  נטלו  ישראל  גדולי  ובראשם  אלפים 
במעמד האדיר של הכנסת ספר תורה שנכתב 
מאות  ע"י  חזקו  בני  של  נשמותיהם  לעילוי 

ההורים, ועל ידי גדולי ומנהיגי הדור.
ע"י  שנים  כ-5  לפני  כידוע  הוקם  חזקו 

קלוגר  אברהם  הרב 
שלאחר  ומשפחתו 
האסון הכבד שפקד 
בהכוונתם  אותם, 
גדולי  של  ועצתם 
לפועל  יצא  ישראל 
הקמת  רעיון 
שתאחד  המשפחה 
במשפחות  ותטפל 

אלו. 
בקשת  ע"פ 
הורים רבים התקיים 
כשנתיים  לפני 
רושם  רב  מעמד 
כתיבת  תחילת  של 
משותף  תורה  ספר 
נשמותיהם  לעילוי 
כלל  של  הזכות 
צוות  'חזקו'.  ילדי 
בראשות  חזקו 
עלו  קלוגר  הרב 

למעונם  התורה  ספר  של  הקודש  גווילי  עם 

ללא  וכולם  ובחו"ל  ישראל בארץ  גדולי  של 
יוצא מן הכלל נטלו חלקם בספר קדוש ונדיר 
זה, הן ע"י כתיבת אות בפועל ממש והן ע"י 

רכישת שורות ושותפות.
תורה  ספר  מוכנס  הנראה  ככל  לראשונה 
מיוחד כזה אשר נתרם ע"י מאות הורים לעילוי 
נשמות צאצאיהם. בשבועות האחרונים עמלו 
עם  יחד  ההפקה  צוות 
הרף  ללא  'חזקו'  צוות 
לארגן  כדי  ולילות  ימים 
ומוצלח  מסודר  מעמד 
התורה  לכבוד  כראוי 

ולזכר נשמות בני חזקו.
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SAVE THE DATE!
יום שלישי כ"ו אדר 13.3.18

גבריםמסלול

אפשרות להשלמה ללימודי הנדסהמלגות שכ"ל ומלגות קיום לזכאים

מחזור נוסף יוצא לדרך!

 ההזדמנות שלכם 
 לרכישת מקצוע מעניין ומאתגר 

עם פרנסה בשפע!

במדעי המחשב
יום פתוח

של המרכז האקדמי לב

B.S.c לתואר

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

להתרשם  אתכם  מזמינה  האקדמית,  מבחר   מכללת 
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SALE!

03-5523340
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

חליפות, מכנסיים, חולצות, חגורות, עניבות, חפתים

מבחר דגמים חדשים

slim חליפות חליפות
Regular / נוער

מכנסיים 

מחיר רגיל: 550 ש"חמחיר רגיל: 600 ש"ח

   slim / Regular / נוער   

מבחר 
דגמים חדשים
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מחיר מבצע: 

350 ש"ח

מחיר מבצע: 

90-100 ש"ח300 ש"ח
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בני ברק כ' באדר תשע"ח 12267/3/18

ארי קלמן

במאבק  ש"ס  של  מכיוונה  ממושכת  שתיקה  לאחר  בלעדי: 
לראשונה  מתבטא  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן  הגיוס, 
בחריפות רבה ודורש מנציגי המפלגה להיאבק בכל הכח. הגר"ש 
התפנה לנושא במהלך מסע החיזוק במקסיקו, והתבטא בשיחה 
עם מקורביו כי ״בלי לימוד התורה, אין סיעתא דשמיא בכלום, 
צריך לעשות הכל כדי לתקן את החוק". בהמשך, במהלך שיעור 
גדול. מתפלל  לי צער  גורם  שמסר לאברכים, אמר בכאב: ״זה 

שכולם יבינו מהו ערך לימוד התורה".
ל׳קו עיתונות׳ נודע כי בטרם המריא מטוסו של נשיא המועצת 
יו״ר ש״ס השר דרעי לטרקלין  במוצאי השבת האחרונה, הגיע 
לקראת  מרן  את  ללוות  בכדי  גוריון  בן  התעופה  בנמל  מצדה 
נסיעתו, ונועד עמו באריכות בנושא משבר הגיוס. נשיא המועצת 
זו מול ראש  רגישה  כיצד לפעול בסוגיה  דרעי  הנחה את השר 
לפתרון,  להגיע  מנת  על  הקואליציוניים  והשותפים  הממשלה 
"מבלי להתפשר על קוצו של יו״ד", בדבר שאותו הגדיר כ״בסיס 

הקיום של עם ישראל הוא לימוד התורה״. 
אל מרן הצטרפו למסע מספר מקורביו ואנשי ביתו, בנו הגאון 
רבי יעקב כהן ר״י ״נזר התלמוד״, ונאמני ביתו הרב מאיר פנחס 
והרב דוד בן שמעון, וכן מועמדו לרבנות העיר בית שמש הגאון 
׳קבלת  מעמד  נערך  במקסיקו  התעופה  בנמל  רביב.  ינון  רבי 
פנים׳ לכבוד התורה ע״י רבני הקהילות היהודיות ובראשם הרב 
הראשי למקסיקו הגאון רבי שלמה טוויל אשר נכנסו לקבל את 
מרן נשיא המועצת מכבש המטוס, ולאחר מנוחה קלה בטרקלין 
בכוחות  מלווה  כשהיא  ׳בוסקס׳  אזור  לכיוון  הפמליה  יצאה 
לאורך  וביטחון מקומיים האמונים על אבטחת המסע  משטרה 

כל השבוע.
דברי  בעקבות  עיתונות'  ל'קו  אומר  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
והאברכים,  הישיבות  בני  של  לצדם  תעמוד  "ש"ס  הגר"ש: 
אנחנו מחויבים לאפשר להם להמשיך לשקוד על תלמודם באין 

מפריע".
גורם בש"ס מסביר ל'קו עיתונות' כי מפליא שעד כה התנועה 
נשארה מאחור, "הרי המאפיין המרכזי של ש"ס בשנה האחרונה 
הוא הפנייה לאברכים ובני התורה וההתבססות עליהם, לא יתכן 

שבנושא כה מהותי לעולם התורה ש"ס תישאר מאחור".
הגר"ח  התורה  שר  מרן  כי  עיתונות'  ל'קו  נודע  במקביל, 
קנייבסקי הורה לנציגי יהדות התורה בכנסת כי "בנפשנו הדבר 

וצריך לראות לפתור העניין באחריות".
בינתיים, המאבק שהחל עם פרסום נוסח החוק שנחשף ב'קו 
עיתונות' הוביל למשבר קואליציוני של ממש, מאחר והחרדים 
דורשים להביא את אישור החוק עוד טרם ההצבעה על התקציב, 
במושב  כבר  התקציב  את  להעביר  דורש  כחלון  השר  ומנגד 
הממשלה  ראש  עם  נפגשו  הסיעות  ראשי  הכנסת.  של  הנוכחי 
צוות בראשות השר  גובש  ובהסכמה  לוושינגטון  יציאתו  טרם 
יריב לוין שיגבש נוסח מחודש, אלא שהשר יעקב ליצמן הודיע 

כי לא יתמוך בתקציב לפני שחוק הגיוס יעבור במלואו. 
חוק  תיקון  הוא  לקואליציה  נכנסנו  "הדבר המרכזי בשבילו 
הגיוס. זהו נושא עקרוני וערכי שיאפשר המשך דחיית גיוס בני 
הישיבות שתורתם אומנתם בדיוק כפי שהיה כאן לאורך השנים. 
כל מרכיבי הקואליציה חתומים על ההסכם לתמיכה בזה, כולל 
ליברמן שהצטרף בהמשך", אומר סגן השר יעקב ליצמן בשיחה 
עם 'קו עיתונות'. ליצמן מציין כי "אנחנו השותפים הכי נאמנים 
גם  עוררין  ללא  תמכנו  הצבעה  בכל  ולקואליציה,  לנתניהו 
זו  כי  לנו כלל  וגם בדברים שלא חשובים  לנו  בדברים שקשה 

טיבה של קואליציה משותפת". 
ליצמן,  מוסיף  מתוקן",  חוק  להציג  נדרשים  אנו  "כעת 
בכתב  לנו  הורתה  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  "מועצת 

שלא לקחת סיכון להפקיר את בני הישיבות ולא להצביע בעד 
התקציב לפני שיאושר חוק גיוס מתוקן". ליצמן מציין כי "צריך 
להבין בעוד דד ליין תקציב זה בסוף דצמבר, דד ליין בג"צ גיוס 
זה ספטמבר. ההתעקשות של כחלון לאשר כבר עכשיו תקציב 

ל2019 לא ברורה. מה בוער עכשיו דווקא".
לטענת סגן השר ליצמן, "אנו לא רוצים בחירות ולדעתנו גם 
לכן  מבחירות.  חוששים  לא  אנו  אך  רוצה  לא  הממשלה  ראש 
לליכוד  הצבנו  לשנותה.  נוכל  ולא  ברורה  שקיבלנו  ההוראה 
פתרון בדמות חוק יסוד לימוד תורה אך הם פסלו אותו, בבקשה 
לאשר  כדי  אתו  לחיות  יכולים  חלופי שאנו  מתווה  לנו  שיציגו 
חוק מתוקן. אם אין מספיק זמן, אז יש לדחות את התקציב למס׳ 

חודשים ובינתיים נאשר את החוק ונתמוך אחר כך בתקציב".
משה  האוצר  שר  החרדיות  המפלגות  דרישת  שלמרות  אלא 
כחלון הודיע אתמול במענה לשאלת 'קו עיתונות' כי "עם ישראל 
יישב לליל הסדר או עם תקציב או בלי שר אוצר", לדבריו "לא 
אם  יעבור.  לא  התקציב  אם  אוצר  כשר  לכהן  להמשיך  אוכל 
גדולות  באוכלוסיות  פוגעים  אנחנו  התקציב  אישור  את  נעצור 
מהויכוח.  חלק  להיות  צריכות  שלא  ומשפחות  קשישים  של 
הוויכוח על הגיוס הוא ויכוח פוליטי. אם לפני פסח התקציב לא 

יעבור, אמליץ לחברי לפרוש מהממשלה".
מוזס  אליעזר  מנחם  חה"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר  מנגד, 
אחיזת  הם  כחלון  "טענות  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  אומר 
זה  זה לא תקציב של השנה  כי למרות מה שהוא אומר  עיניים 
קום  מאז  ומעולם   2018 במרץ  אנחנו  בכלל,   2019 של  תקציב 
יש זמן כדי להעביר  זמן, לו  המדינה לא גמרו תקציב, לנו אין 
את התקציב". לדברי יו"ר סיעת יהדות התורה "אחרי התקציב 
להעביר  איך  לנו  יהיה  ולא  מכדורים  ריק  יהיה  שלנו  האקדח 
את חוק הגיוס. אין תלונות על ליברמן, אנחנו לא מצפים ממנו 

שיתמוך בחוק".
פשרה  נוסח  שום  כה  עד  הניחו  לא  בליכוד  כי  מספר  מוזס 
שירגיע את הרוחות וכי האופציה של הצבעה בקריאה טרומית 
על חוק הגיוס לפני התקציב והמשך החקיקה במושב הקיץ לא 
רלוונטית משום ש"הליכוד לא מביא שום נוסח". לדבריו "כל 
מה שאנחנו דורשים כעת הוא זמן, שר האוצר צריך להבין שיש 
לו שתי אופציות: או לדחות את התקציב לתחילת מושב הקיץ 

או ללכת לבחירות בלי תקציב בכלל". 
בשעת כתיבת השורות חברי הכנסת של 'דגל התורה' נפגשו 

עם רבני התנועה להתייעצות בסוגיה הרגישה.
במערכת הפוליטית נעשים מאמצים כבירים לסיים את המשבר, 
ובמפלגות החרדיות ממתינים לשובו של ראש הממשלה נתניהו 
מארה"ב - שם נפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - בתקווה 
שידרוש משר האוצר כחלון לדחות את התקציב או שיפזר את 

הכנסת ויכריז על בחירות מוקדמות. 
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מרן הגר"ח קנייבסקי: "לפתור העניין באחריות"  מרן הגר"ש כהן: 
"זה גורם לי צער גדול, בלעדי זה אין סייעתא דשמיא, צריך לעשות 
 ליצמן ל'קו עיתונות': "אנו לא רוצים  הכל כדי לתקן את החוק" 
 מלכיאלי: "ש"ס מחויבת לאפשר  בחירות, אך לא חוששים מהן" 
לבני הישיבות ללמוד באין מפריע"  מוזס מאשים: "טענות כחלון הן 

אחיזת עיניים, לא מצפים שליברמן יתמוך"

מרן נשיא המועצת לש"ס: "לא להתפשר" 
 מרן הגר"ח: "בנפשנו הדבר"

גפני דורש: תוספת 
3 מיליון שקל 

ל'קמחא דפסחא'

 
ארי קלמן

'קו  חשף  האחרונים  שבחגים  לאחר  עיתונות':  'קו  מעקב 
ה'קמחא  בתקציבי  האוצר  משרד  שביצע  קיצוצים  עיתונות' 
איום  משגר  גפני  משה  חה"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  דפסחא', 

למשרד האוצר בנושא, כדי לתקן את המצב. 
שר  בהשתתפות  הכספים  בועדת  השבוע  שהתקיים  בדיון 
האוצר  לנציגי  גפני  חה"כ  פנה  כץ,  חיים  והרווחה  העבודה 
ואמר "אם לא תוסיפו ולא יהיה את הכסף של קמחא דפסחא, 

ככה אתם רוצים שנעביר את התקציב?"
זה!  את  להוסיף  מבקש  אני  זה,  את  להוסיף  מבקש  "אני 

אמרו לי במשרד הרווחה שיש את הכסף אבל ביררתי עכשיו 
בועדה ואין את הכסף", אמר גפני שהצהיר כי "יהיה בקמחא 

דפסחא שלוש מיליון שקל".
גפני אף הוסיף איום מפורש וביקש מנציגי אגף התקציבים 
באוצר "אל תשחקו עם העניין הזה, אני לא רוצה תירוצים, 
אני בשנה שעברה קיבלתי התחייבות שיוסיפו על ה14 מיליון, 
תוסיפו את זה גם השנה, לא השתנו הצרכים של עם ישראל". 
גפני הוסיף: "תחליטו מה אתם עושים בעניין, אם המצב 
יהיה שאתם תישארו בקשיחות הזו ותצפצפו עלי, אני פשוט 
אוסיף את הכסף בבסיס התקציב אם נצביע על התקציב. עדיף 

לעשות את זה בטובות". 

יו"ר ועדת הכספים איים על נציגי האוצר "אם תצפצפו 
עלי, אני פשוט אוסיף את הכסף בבסיס התקציב" 

צילום: לע"מ



חדש! בית מרקחת לאומית פארם 
במרכז הרפואי המשופץ קרית הרצוג!

הרוקחים 
של לאומית 

כבר לובשים 
את החלוקים

בנוסף במרכז הרפואי קרית הרצוג:
רפואת המשפחה, שירותי אחות, שירותי לקיחת דמים.

שעות פתיחת בית המרקחת:
יום א' 16:00-18:30, 8:00-12:00

ימים ב', ג', ה' 8:00-12:00
יום ד' 16:00-17:30, 9:00-12:00

מרכז רפואי קרית הרצוג - רח' נויפלד 15, בני ברק
טל': 03-6198205



&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

&4990

צינור גינה 15 מטר
3 שכבות חזק במיוחד

&220
&300
&370

ארון נעליים
דגמים 124, 125, 126

2 תאים

3 תאים

4 תאים

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

רהיטים

7 שנות אחריות

מחדשים את הבית    לפסח עם

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 6 תשלומים

קופון מיוחד לקוראי קול העיר
שולחן גיהוץ 

149.90 בלבד!!

יצחק נפחא 3 בני ברק  |  טל:  03-5788227



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
תאורה

&9990

פלטת בישול
סלמור

&29990

ארון שירות
כתר

6280

&34990

סולם 
מפרקים

&13990

שולחן שיר
1.80 מטר אורך

75 ס”מ רוחב

&9990
סלייסר

9990&מקורי

סט צלחות
ברגמן
שקוף

&21890

סולם
5 שלבים

&14990

דרגש
4 שלבים

מחלקת 
פירזול ענקית
אלפי פריטים 

לתיקון ותחזוקת 
הבית

&19990

מגירון 
רחב במיוחד

4 קומות

&14990

פח דקו
כתר

50 ליטר

טמפה לד
במגוון גדלים

החל מ-

&12990

חננית לד
35W

&29990

פנל לד
עגול/מרובע 

18W

&5490

מדליון 
קיר

&9990

טוהר לד
60W מלבני

&42990

מחדשים את הבית    לפסח עם

&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

כלי בית
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ארי קלמן

הפגין  לפיד  יאיר  חה"כ  עתיד  יש  יו"ר 
בראשית השבוע בתחנת רכבת מרכז בתל אביב 
נגד חוק הגיוס המתוקן אותו יוזמים במפלגות 
בנטל'.  'שוויון  של  המוטו  תחת  החרדיות, 
לבוש  גבר  היה  בהפגנה  בנוכחותו  שבלט  מי 
כחרדי, שעמד לצד לפיד בעת שנשא הצהרה, 

הכיתוב:  עליו  בשלט  ואחז 
"מי שמאמין לא משתמט".

ההפגנה  שלאחר  אלא 
התברר כי אותו מפגין "חרדי" 
יש  במפלגת  פעיל  בכלל  הוא 
לשם  העונה  שהתחפש,  עתיד 
אינו  ואשר  מנדלשטם  דייב 
פרסם  אף  מנדלשטם  חרדי. 
ברשת  מחופש  תמונתו  את 
לתגובות  וזכה  החברתית 
מחבריו המשועשעים, שכתבו 
גם  צריך  "היית  היתר:  בין 
ו"עדיף  כובע",  לחבוש 

שתתמקד בכתיבת שירים".
למבוכה  גרם  הפעיל 
הדיון  את  והסית  למפלגה 
חה"כ  של  הפוליטי  מההישג 
להביא  שהצליח  לפיד 
להפגנה  וקהל  התעניינות 

בשעה 7 בבוקר של יום ראשון. 
"אכן  בתגובה:  מסרו  עתיד  יש  ממפלגת 
לחרדי  ביוזמתו  התחפש  עתיד  יש  של  פעיל 
ונשא שלט לגיטימי שעליו נכתב 'מי שמאמין 
לא משתמט'. היינו לוקחים יותר ברצינות את 
הם  אם  להם  מפריע  שזה  שטוענים  אלה  כל 
במאה  התלויות  הבובות  את  קודם  מגנים  היו 
החרדים  החיילים  על  ההתקפות  את  שערים, 

ואת שריפת תמונותיו של לפיד במדורות בל"ג 
בעומר".

שונים  תקשורת  בכלי  שהתראיין  הפעיל 
במהלך היום חשף בין היתר כי הוא עצמו לא 
התגייס לצה"ל, לדבריו זאת משום שהפרופיל 
שהוא  ולמרות  מדי,  נמוך  היה  שלו  הרפואי 
אותו.  גייסו  לא   - התעקש 
ל'בחדרי  בראיון  אמר  דייב 
חרדים' כי "בגלל זה אני תורם 
למען  שלי  העבודה  ואת  כסף 
נכי  ולמען  בודדים  חיילים 

צה"ל, בחינם". 
בין  לפיד  אמר  בהפגנה 
המרכולים  חוק  "אחרי  היתר: 
חוק המשתמטים. החוק  מגיע 
הזה הוא עלבון לחיילי צה"ל, 
ולתורת  ישראל  למדינת 
בתורת  מקום  בשום  ישראל. 
שמותר  אומרים  לא  ישראל 
להיהרג  אחרים  לשלוח 
בתורת  מקום  בשום  בשבילך. 
שמותר  כתוב  לא  ישראל 
לאומי  משירות  להשתמט 

במד"א או בעזרה לקשישים או נכים".
של  חולשתו  את  מנצלים  פשוט  "החרדים 
נתניהו בגלל החקירות כדי לדרוס את הציבור 
ישראל.  במדינת  והמסורתי  הדתי  החילוני, 
בצה"ל.  חייל  לכל  עלבון  הוא  הזה  החוק 
עוצרים את חוק ההשתמטות, חוזרים לשוויון 

בנטל".

ארי קלמן

לאחר שראש העיר יונה החרים סדרת דיונים 
הספר  בית  תלמידי  בתנאי  שעסקה  בכנסת 
הופיע  שלא  ולאחר  בחיפה  משה'  'נתיבות 
בדיוני הוועדה לזכויות הילד, הציע חה"כ אורי 
מקלב יחד עם יו"ר הועדה לזכויות הילד חה"כ 

יפעת שאשא ביטון להטיל סנקציות על יהב.
אדלשטיין  יולי  הכנסת  יו"ר  הודיע  השבוע 
יהיה  וכי  זה,  מצב  עם  להשלים  ניתן  "לא  כי 
עם  סיכם  לכן  ואחיד"  מערכתי  לטפל  נכון 
ויו"ר  שפיר  סתיו  חה"כ  השקיפות  ועדת  יו"ר 
הקואליציה חה"כ דוד אמסלם כי תוקם וועדה 
שתעסוק בנושאים הללו, בה יהיו חברים יו"ר 

אחד   - ראש  יושב  סגני  שני  עם  יחד  הכנסת 
עם  יחד  מהאופוזיציה,  ואחד  מהקואליציה 

אחד מיושבי ראש הוועדות. 
פי  על  להתייצב  שמחויב  ציבור  נציג  אם 
החוק בפני ועדה בכנסת ולא הופיע יעלה לדיון 
תוכל  הוועדה  הכנסת.  יו"ר  שהקים  בוועדה 
בהם:  עונשים  בשלל  הנעדרים  את  להעניש 
או  הכנסת  למשכן  קבוע  כניסה  היתר  לשלול 
את ההיתר להיכנס עם רכב, לאסור על ממלא 
הגוף  לראשות  לפנות  לכנסת,  להיכנס  מקומו 
לשלול  אפשרות  וכן  בקובלנה  עובד  הוא  בו 
לקיים  מייצג  הוא  אותו  הגוף  או  ממשרדו 

דיונים בועדות הכנסת השונות.

'חרדי' שעמד סמוך ללפיד בהפגנה בעד השוויון בנטל, התגלה 
כפעיל חילוני של המפלגה, שבעצמו לא שירת בצה"ל

לאחר שראש העיר יונה יהב סירב להגיע לכנסת לדון באפליית 
בית הספר 'נתיבות משה' בעיר, הוצע להעניש את מי שמשתמט 
מהגעה לדיון • בתפריט: שלילת היתר כניסה לכנסת ומניעת 

קיום דיונים מטעמו בועדות השונות

מבוכה ב'יש עתיד': התחזה 
לחרדי והתגלה כמשתמט

בעקבות דרישת מקלב: 
הכנסת תעניש את יונה יהב

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

 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.

בכל הסניפים*בקנייה מהמוצרים המסומנים, שובר בסך 400& לרכישה ברשתות

299
ש”ח

1790
ש”ח

2200
ש”ח

299
ש”ח

888
ש”ח

2200
ש”ח

1350
ש”ח

1190
ש”ח

3290
ש”ח

תנור בילד אין + 
כיריים נירוסטה

 תנור דו תאי 
סאטור לבן

 שואב אבק 
רטוב יבש 
 Gold Line

תנור דו תאי

 Miele מכונת כביסה
מילה – 8ק"ג, 
1400 סל"ד, בלעדי , 

תנור בילד 
אין בוש
מכני

תנור טכנוגז , איטלקי, 
צבעים :שחור/כסוף/לבן

כל הרוכש ממודעה זו , 
בקניה מעל 1000 ₪ :

מקלדת

תבנית פיירקס 
של בראון

קומקום 
נירוסטה

כירה 
חשמלית

בלנדר 
ידני

מקצף 
ידני

בשקל!

ם
עי

בצ
מ

ל 
כפ

ין 
א

מחיר 
בחנות.

3 שנים אחריות

שואב אבק 
 Normande
ציקלון – 
– 1600W

1730
ש”ח

מקפיא 6 
מגירות
No-Frost

מחיר 
בחנות.

מקפיא 7 
מגירות
No-Frost

שואב אבק 
 Dyson V8
 – Absolute

מקפיא 6 
מגירות

899
ש”ח

תנור 
עומד צר 

380
ש”ח

 מנקה חלונות 
LEIFHEIT גרמני 

399
ש”ח

מטחנת בשר 
מולינקס  
  2000W

1050
ש”ח

תנור דו תאי 
דלונגי

באישור 
הרב הלפרין 

תוצרת גרמניה



יום הסברה יתקיים אי״ה ביום שלישי, כ״ו אדר )13.3.18( בשעה: 18:30
בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק קומה ד'. 

דרושים
עובדים להרכבות אלומיניום

בוא להתברג 
בחברה גדולה

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

לחברת בניה גדולה ומבוססת

<<  קבוצת גברים חרדים
<<  שכר של 7000 ₪

<<  עבודה מקצועית ומרתקת.
<<  התמקצעות בתחום מבוקש מאד.

<<  כולל עבודה בגובה.
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הפסח הזה
מתלבשים איכות

מיום ראשון ב' ניסן ועד יום ראשון ט' ניסן בלבד!
פרטים נוספים בהמשך בלוחות המודעות ובסניפים

לשבוע של מבצעים ענקיים!

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

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



יאיר שטיינר  

תבוסה לעיריית ביתר עילית והעומד בראשה מאיר רובינשטיין 
במאבקם מול ההורים לילדים המיוחדים בביתר עילית. בתגובת 
המדינה לבג"צ שהוגשה בערב פורים קובעת המדינה כי ההורים 
את  לתקצב  החובה  חלה  עילית  ביתר  עיריית  על  וכי  צודקים 
יעמוד  והצלחה  רווח  עילית.  בביתר  המיוחד  החינוך  תלמידי 

לילדי החינוך המיוחד ממקום אחר. 
כזכור כ-50 עותרים לילדים בעלי נכויות שונות בחינוך מיוחד 
עתרו לבג"צ נגד עיריית ביתר עילית, בדרישה לחייב את העירייה 
להעביר את התקציבים המיועדים לטיפול בילדים בחינוך מיוחד, 

אותם היא מסרבת להעביר במלואם משנת תשע"ג. 
לכל אורך השנים טענה העירייה - שגם הוציאה את הילדים 
היא  כי   – ופרוצים  קרוואנים מעופשים  ממבנה מסודר למתחם 
איננה מחויבת בתשלום אגרות חוץ. מנהל אגף החינוך בעירייה 
הרב  המוסד  מנהל  על  במפורש  איים  אף  קורנבליט  יהודה  מר 
אלחנן וייסנשטרן כי במידה וידרוש את הכסף המגיע על פי חוק 
שתלמידי  היא  המוסד. המשמעות  את  לסגור  העירייה  תפעל   –
יום ללמוד  יידרשו לנסוע מידי  החינוך המיוחד החסידי בביתר 

בערים אחרות.

עיריית ביתר עילית לא תחזיק 
מוסדות חינוך 

בשיחה של מנהל אגף החינוך מר יהודה קורנבליט עם מנהל 
המוסד אמר קורנבליט, בין השאר, את הדברים הבאים:

"מוסד שהוא חושב שהוא יתוקצב על חשבון העירייה גם אם 
חוקית חייבים לו – הוא לא יהיה. זאת אומרת )כאן מציין שם של 
מוסד אחר בעיר לחינוך מיוחד( כבר כמעט מחוסל... ואין יותר 

המשך...הוא לא יתקיים".  
"אני אומר לך בפירוש 'יחי ראובן' ו'תפארת התורה' )מוסדות 
העיר  ראש  חרדי(  )ממלכתי  לממ"ח  ללכת  רצו  רגילים(  חינוך 

אמר להם "אני לא יתן לכם". 
)ראו הדברים בהרחבה במסגרת( 

 
תקדימים  ולאור  העירייה  נגד  לבג"צ  ההורים  אולם משעתרו 
לטעון  יכולה  איננה  היא  כי  העירייה  הבינה  ברורים  משפטיים 
כי היא איננה חויבת לתקצב את החינוך המיוחד ועל כן מיהרה 

המיוחד.  החינוך  ילדי  של  גבם  על  ציני  משפטי  תרגיל  לבצע 
העירייה מיהרה והעבירה לכלל המוסדות לחינוך המיוחד בעיר 
החוב  כל  את  שילמה  כי  בבג"צ  לטעון  ומיהרה  מהחוב   15%
במלואו. כמובן שטענה זו היא שיקרית אולם בג"צ אינו דן אלא 
גובה  אודות  ויכוח  בהם  שיש  בשאלות  ולא  עקרוניות  בשאלות 
סכום החוב. מה שאומר שההורים והמוסד יידרשו אולי להגיש 

עתירה חדשה לביהמ"ש המחוזי בירושלים. 

תשובת משרד החינוך לבג"צ: ההורים 
צודקים 

בג"צ  שופטי  כי  תקווה  מביאים  עדיין  ההורים  זאת,  עם  יחד 
הציני  התרגיל  את  יקנו  ולא  העירייה  של  למלכודת  יפלו  לא 
ההורים  תקוותם של  בית המשפט.  זילות בשופטי  כדי  בו  שיש 
מתחזקת במיוחד לאור תגובת משרד החינוך שנמסרה באמצעות 
את  לחלוטין  המדינה  מצדיקה  ובה  לבג"צ  המדינה  פרקליטות 
עמדת ההורים בדבר חובתה העקרונית של העירייה לתקצב את 

המוסדות לחינוך המיוחד בעיר.    
בתגובת המדינה לבג"צ נכתבו בין השאר הדברים הבאים: 

בכל  לשאת  עילית  ביתר  עיריית  על  החינוך,  משרד  "לעמדת 
אותם התשלומים הנובעים מחוק חינוך מיוחד ובהתאם לקבוע 
בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הרלוונטיים, ביחס לתלמידי חינוך 

מיוחד תושבי ביתר עילית.
הספר  בית  החינוך,  שבמשרד  המערכת  לנתוני  "בהתאם 
נותן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים הסובלים מפיגור קל, 
אוטיזם, הפרעות התנהגות, הפרעות רגשיות וליקויי למידה. נכון 
לשנת הלימודים הנוכחית – תשע"ח, מאושרות לבית הספר 12 

כיתות חינוך מיוחד, בטווח כיתות ב'-י"ב

הארי  בחלק  משתתף  החינוך  משרד  כי  יובהר,  זה  "בהקשר 
של תקצוב תלמידי חינוך מיוחד. כך, מתקצב המשרד בתי ספר 
ביחס  הן  דומה  בהיקף  מיוחד  לחינוך  רשמיים  שאינם  מוכרים 
רשמיים  ספר  לבתי  ביחס  והן  רגיל,  לחינוך  רשמיים  ספר  לבתי 

לחינוך מיוחד.
שולחת  המקומית  הרשות  בו  מקום  החינוך,  משרד  "לעמדת 
מיוחד למוסד מוכר שאינו רשמי המצוי בבעלות  חינוך  תלמיד 
פרטית, דומה הדבר לשליחתו של התלמיד למוסד הפועל ברשות 

מקומית אחרת.

חינוך  תלמידי  עילית,  ביתר  עירית  שלחה  בו  מקום  "לפיכך, 
רשמי  שאינו  המוכר  במעמד  מיוחד  לחינוך  ספר  לבתי  מיוחד, 
הפועלים בתחומיה, ובשל העדר מוסד חינוך מיוחד רשמי אחר 
בתחומה שיכול לתת מענה חינוכי לתלמידים אלו, עליה לשאת 
היא  כאילו  המנכ"ל,  בחוזרי  הקבועים  התשלומים  אותם  בכל 

שלחה את אותם התלמידים ללמוד ברשות מקומית אחרת.
משרד  עמדת  בעתירה,  המבוקש  העיקרי  לסעד  הנוגע  "בכל 
עילית  ביתר  עיריית  על  חלה  במישור המשפטי  כי  היא  החינוך 
חובה לשלם את הוצאות קיום המוסד בגין תלמידים תושבי ביתר 
עילית הלומדים בבית הספר שבבעלות העמותה, בהתאם לקבוע 

בחוזרי מנכ"ל". 

ההורים שיגרו מכתב לראש העיר 
שבחר להתעלם 

ועד  בין  וחצי  כשנתיים  שנמשכו  ההידברות  ניסיונות  למרות 
ההורים לראש העיר ואנשיו ללא שום תוחלת, פנו בשבוע שעבר 
נציגי ההורים במכתב לראש העיר מאיר רובינשטיין עם העתק 
במטרה  להידברות  בהצעה  פרוש,  מאיר  הרב  החינוך  שר  לסגן 

להביא את המשבר לידי סיימו.  
במכתבם כתבו ההורים בין השאר את הדברים הבאים: 

חסד,  ימי  שהם  הבעל"ט,  הפורים  ימי  ערב  אנו  "נמצאים 
אחדות ופיוס. על כן ובהמשך למכתבים קודמים שנשלחו אליך 
ועד  את  לכנס  בבקשה  נוספת  פעם  אליך  פונים  אנו  נענו,  ולא 
ישיר כדי לנסות להסדיר את  והנהלת המוסד לדו-שיח  ההורים 

המדינה לבג"צ: "עיריית ביתר עילית מחויבת 
בהעברת התקציבים לחינוך המיוחד"

משרד החינוך בתשובתו לבג"ץ מצדיק את עתירת ההורים לבג"צ בדרישה לחייב את העירייה להעביר את 
התקציבים אותם היא מסרבת להעביר משנת תשע"ג  ההורים שיגרו מכתב לראש העיר מאיר רובינשטיין "כולנו 

  מאיר רובינשטיין בחר להתעלם  "יודעים שבסוף העירייה תחויב לשלם בא נעשה את זה בדרך מוסרית ומכובדת
רבנים בביתר עילית: "מאיר רובינשטיין מחולל מחלוקות מיותרות בעיר - הפעם על גבם של ילדי החינוך המיוחד" 

מ

עקב
מ

רווח והצלה יעמוד לילדים המיוחדים ממקום אחר:

מכתב ההורים. רובינשטיין בחר להתעלם. 

משרד החינוך קובע: ההורים צודקים



אם  גם  כסף  לעירייה  שיעלה  "מוסד 
חוקית חייבים לו – לא יהיה פה!" 

אני  למו"מ.  אופציות  עכשיו  לי  "אין 
והמאזנים  הבנקים  על  לך  לענות  יודע  לא 
שאומר  מהלך  להוביל  מנסה  אני  שלך. 
המנהלים  אם  חדשה,  לדרך  יוצאים  רבותי 
לבית  תלכו  לא  אם  טוב  פעולה  משתפים 
לשני.  אחד  השערות  את  ותמרטו  המשפט 
זה לא כסף שלי ואני לא שומר על הקופה 
לא  נוח  להם  היה  מבחינתם,  הציבורית. 

לשלם בכלל אגרות חוץ...".
הרב  המוסד  מנהל  של  לשאלה  במענה 
אלחנן וייסנשטרן "מה אומר לבנק שדורש 
שקל  מיליון  של  חוב  נעלם  איפה  מאזנים, 

של העירייה" השיב מנהל אגף החינוך: 
"אל תגיד לבנק. מי אמר שנעלם? תגיד 
שעדיין יש חוב. תגיד לבנק כל החיים, מה 
אכפת לי מה תגיד לבנק. אני ביקשתי ממך 
תגיד  לך?  חייבים  לא  שכבר  לבנק  להגיד 

שחייבים לך!. 
על  יתוקצב  שהוא  חושב  שהוא  "מוסד 

חשבון העירייה גם אם חוקית חייבים לו – 
הוא לא יהיה. זאת אומרת )כאן מציין שם 
כבר  מיוחד(  לחינוך  בעיר  אחר  מוסד  של 
כמעט מחוסל... ואין יותר המשך...הוא לא 

יתקיים".  
)מוסדות  התורה'  ו'תפארת  ראובן'  'יחי 
לממ"ח  ללכת  רצו  בעיר(  רגילים  חינוך 
)ממלכתי חרדי( ראש העיר אמר להם "אני 

לא יתן לכם". 
"אז מה תגיד? אתה תלך תוציא את כל 
את  משפטית  תנצח  משפטית,  בדרך  החוב 
משנה  לא  הלאה...  יקרה  מה  נו  העירייה, 
איזה יועץ משפטי ואיזה בית משפט יחליט. 
על  העירייה  את  לחייב  יכול  המשפט  בית 
חוב קדום, אבל פה זה מסתיים, למחרת זה 

מסתיים...".
ברירות.  שתי  לך  שאין  חושב  "אני 
ללכת  להתבזות,  זה  השניה  הברירה 
לשום  להגיע  ולא  ופתלתל  עיקש  במסלול 

מקום בסוף"

לקט פנינים מפי מנהל אגף החינוך 
בעיריית ביתר עילית יהודה קורנבליט:

בהם  מתמודדים,  אנו  עמם  האמתיות  הבעיות 
ע"פ  כמתחייב  המיוחד  החינוך  ילדי  תקצוב 

ההיגיון וע"פ החוק.
פסיקת  רקע  על  היתר  בין  באה  זו  "פניה 
בג"ץ בית עקשטיין נ' עיריית פרדס-חנה )מיום 
19 לחודש( הקובע כי על הרשויות לשלם את 
אגרות החוץ בגין ילדי החינוך המיוחד, ואשר 
יש בו להשליך על הנדון דידן. כל זאת מתוך 
וליישב  המחלוקת  המשך  את  למנוע  מטרה 
להזדקק  מבלי  שלום  בדרכי  הדברים  את 
בביהמ"ש.  מיותרות  והתכתשויות  לדיונים 
לשלם,  תחויב  העירייה  שבסוף  יודעים  כולנו 
מוסרית  בדרך  זה  את  ונעשה  בא  בבקשה  אז 

ומכובדת ככל הניתן. 
עד  לנכון  מצאת  שלא  כך  על  מצרים  "אנו 
הנהלת  ו/או  ההורים  ועד  את  להזמין  עכשיו 
המוסד לדו-שיח ישיר בנושא הנוגע לעשרות 
רבות של ילדים נכים תושבי ביתר עילית ואשר 
הטיפול  על  ואמון  אחראי  להיות  אמור  אתה 
בהם. אין לנו את הזכות לשתוק לנוכח העוול 
בחברה  להשתלב  מילדינו  ההזדמנות  ומניעת 

באופן נורמטיבי ומקסימאלי".
כהרגלו  בחר  העיר  ראש  הצער,  למרבה 
ולא  ומהמכתב  מההורים  לחלוטין  להתעלם 
החינוך  שר  סגן  גם  ההפתעה  למרבה  הגיב. 

החליט שלא להגיב. 

 אבנים נזרקו על חוקרת 

ילדי  של  ההתנכלויות  נמשכים  כך  ובתוך 
במבנה  העירייה  ע"י  ששוכנו  הרגיל  החינוך 
זריקות  המיוחד.  החינוך  לילדי  כולו  שנועד 
וגידופים  קללות  גם  כמו  נמשכות,  האבנים 
זו  היתה  שעבר  בשבוע  שמשות.  ושבירת 
חוקרת נוער במשרד הרווחה שנחשפה לזוועה 
ואבנים  מיוחד  לחינוך  בחיידר  שביקרה  בעת 

נזרקו עליה ע"י ילדי החינוך הרגיל.
במכתב ששיגרה למנהל החינוכי של המוסד 
הרב יוסף זלפריינד, כותבת חוקרת הנוער את 

הדברים הבאים: 
"הנדון: אירוע חמור בשטח סמוך למסגרת 
החינוך "לב החינוך". שמי הדס נמיר, חוקרת 
למסגרתך  הגעתי  הרווחה  במשרד  ילדים 
מתוקף תפקידי בהמתנה לפתיחת שער אחורי 
שלושה  אליהו"  "אדרת  בי"ס  בחצר  שנמצא 
ילדים כבני 10 יידו לעברי )לעבר ראשי( אבנים 
בגודל בינוני. גם לאחר שביקשתי שיחדלו אלה 
לא פסקה. צילמתי אותם במכשיר הנייד הפרטי 
שלי על מנת להציג בפני צוות ההנהלה... אני 
פונה אליך בבקשה להעביר הלאה את הנושא 

ע"מ שיטופל בהקדם ובחומרה הראויה...". 

רבנים בביתר: מאיר 
רובינשטיין מחולל מחלוקות 
מגדירים  עילית  בביתר  רבנים  כך,  ובתוך 
את ראש העיר מאיר רובינשטיין כמי שמחולל 
מיותרות  מחלוקות  כהונתו  שנות  כל  לאורך 
בביתר עילית. אלא שהפעם הוא בוחר לעשות 

זאת על גבם של ילדים נכים מיוחדים. 
כי  להפנים  העת  הגיע  כי  אומרים  הרבנים 
במחלוקות  ימשכו  בתפקידו  האיש  עוד  כל 
בוחל  אינו  האיש  כי  ומתברר  מאחר  בעיר, 
באמצעים כדי לפגוע ולהטריד את מי עומדים 
באוכלוסייה  גם כאשר מדובר  זכויותיהם,  על 
המיוחד  החינוך  ילדי   - בעיר  ביותר  החלשה 
זכאים  הכול  לדברי  אשר  בעיר,  החסידי 
לזכויותיהם בדין. מאיר רובינשטיין אינו חומל 
על הילדים ודורס ורומס את זכויותיהם ואת כל 

מי שעומד בדרכו ואינו מציית לגחמותיו. 
תושבי  עצומת  כי  תקווה  מביעים  הרבנים 
וחכמי  גדולי  מועצות  לחברי  עילית  ביתר 
התורה וראשי הסיעות החרדיות שתצא לפועל 
בקרוב – יביאו להחלטה על העמדת אדם אשר 
השלום היא נר לרגליו ושאינו מתנהל בגאווה 

ואגו כלפי התושבים.
יחד עם זאת אמרו חברי ועד ההורים במוסד 
שרובינשטיין  מקווים  "אנו  מיוחד:  לחינוך 
יתעשת, יעשה תשובה, ימלא את חובתו כראש 
העיר, יבקש סליחה מההורים, מהילדים ומכלל 
כהונתו  בתקופת  ממנו  שנפגעו  ביתר  תושבי 
נסלח  כי  מבטיחים  אנו  מנגד,  העיר.  כראש 
לו על הכול ונשוב לתמוך בו כפי שעשינו עד 

לחודשים האחרונים".  

רווח והצלה יעמוד לילדים המיוחדים ממקום אחר:

אבנים לראש. אבנים נזרקו לעבר חוקרת הנוער

%

 10:00-23:00 א‘-ה’  השלושה(  רח’  )פינת   3 יואל  ברק:  בני   
23:00 רצוף  מוצ"ש פתוח כשעה לאחר צאת השבת ועד 

המגוון הגדול בישראל לריהוט ועיצוב הבית

מערכת ישיבה 2+3 עור בעיצוב איטלקי, כריות נשלפות

ספה 3 מושבים עור חזק במיוחד, מתאים לבית עם ילדים

ספה 3 מושבים עור חזק במיוחד, מתאים לבית עם ילדים

ספה 3 מושבים עור נפתחת ל-2 ריקליינרים גב תומך גבוה

₪ 4,790 ₪ 8,790

₪ 4,850
₪ 2,790

₪ 3,990

₪ 3,490

₪ 9,990

₪ 5,790

אנחנו מתחייבים!!!
על כל הצעת מחיר, קבלו $100 יותר זול
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בכל קנה מידה יפני - נתניהו כבר היה מבצע מזמן חרקירי. 
על  המפתחות  את  בטוקיו  כאן  הניחו  האחרון  בעשור  רק 
הרבה פחות, שני ראשי ממשלה ושרים לרוב. כמה מהם הפכו 
 - עצמם  של  ותרשים  לבגתנים  המביכות  החשיפות  בעקבות 

בעצה ובמעשה, לא עלינו ולא על איש ציבור ממדינתנו.
אנשי  בינלאומי.  מידה  בקנה  ישראלי  אייקון  הוא  נתניהו 
העסקים ואישי הממשל בהונג קונג כמו דייגי הטונה משכימי 
הבלתי  מנהיגה  עם  ישראל  את  מזהים   - טוקיו  בנמל  הקום 

מעורער בעשור האחרון. 
בישראלים  סימנים  נותנים  הם  ביבי",  ביבי,  "יזראל? 
המבקרים, בהתלהבות של חוגגי אסרו חג פורים במשתה של 
מירי רגב. כמו הטונה לטוקיו ומגדלי המגורים להונג קונג - 

הפך נתניהו לסמלה הלאומי של ירושלים. היידה.
מדיני  ביקור  עוד  השבוע  שסוגר  נתניהו  של  הטרגדיה 
המדינית  בגדלותו  משתקפת  האמריקאית,  בבירה  מוצלח 
בזהירותו  המביכה,  האישית  התנהלותו  מול  אל  המרשימה 
של  השיא  משבירת  נגיעה  מרחק  אותו  שמביאה  הפוליטית 
בן גוריון ברצף שנות הכהונה אל מול מה שמתגלה כרשלנות 

בלתי מוסברת שמסבכת אותו בפלילים.
ובירא  רמה  איגרא  דיפרסיה.  ביבימאניה  שנקרא:  מה  זה 
המוסר  חכמי  לימדונו  בלעם  בפרשת  אחד.  באיש  עמיקתא 
שנפש האדם יכולה להכיל באיש אחד ניגודים בלתי נתפסים 
של טוב ורע, גדלות ושפלות, חכמה עד אין קץ וחמדנות שאין 

לה גבולות.

חפץ חשוד
לפני מספר חודשים צוטטו כאן דבריו של השר דאז יעקב 
ליצמן שהעריך כי היועמ"ש מנדלבליט ישמור לבוס לשעבר 
על הגב ויימנע מהגשת כתב אישום. ליצמן שנאמנותו אומנותו, 
והלחישות  השיחות  את  האישים,  שבין  הדינמיקה  את  ראה 

והעריך שהיועמ"ש ישמור אמונים, כסנגור ללקוחו.
טעה.  החזאי  כי  כעת  כבר  לקבוע  אפשר  הזאת  מהבחינה 
עם החתמתם של פילבר וחפץ כעדי מדינה באישור היועמ"ש 
מנדלבליט הוכרעה התוצאה. מעשה מעין זה שמעניק חסינות 
מוחלטת לחשודים אחרי ימים ארוכים של מעצרים ולחצים, 
במבחן  אישום  כתב  להגיש  צד  שתפס  היועמ"ש  את  מחייב 

התוצאה. 
למנדלבליט נקרתה הזדמנות פז ללחוץ על הברקס על סף 
התהום ולדרוש בשם המדינה את שחרור כל העצורים ונטילת 
פסק זמן לתחקור פנימי - תכף ומיד עם חשיפת ההתכתבות 
שמנדלבליט  אלא  לפרקליט.  השופטת  בין  השערורייתית 

אפילו לא האט - ובמקום זה לחץ על הגז ביתר עוצמה.
ואילך  מעתה  שייבחן  החדש  האלשיך  הוא  מנדלבליט 
בכדאיות עסקת החתמת עדי המדינה. הואיל והיועמ"ש הוא 

ניתן  לשעבר,  מעסיקו  עבור  לעצמו  חרקירי  שיבצע  האחרון 
לקבוע אפוא כי לא רק הרו, פילבר וחפץ )חשוד( אמרו את 

דברם אלא גם מזכיר ממשלת נתניהו לשעבר.
כמו בסיום הצגת טענות התביעה, מנדלבליט אישית אמר 
השבוע על כל אנשי ביבי לשעבר "אלו עדיי". העמדה שנקט, 
גם אם עשה זאת כמי שכפאו עד, חוסמת בפניו כל פתח מילוט 
אחר, לבד מהגשת כתב אישום חמור. כל תוצאה אחרת תהפוך 

את שומרי הסף ומנדלבליט בראשם, ממאשימים לנאשמים.
למרות שתקדים ההתפטרות עם הגשת כתב אישום - הוחל 
להמשיך  יתקשה  נתניהו  ממשלה,  ראש  על  ולא  שרים  על 
לתפקד לכשיוגש נגדו כתב אישום בעבירת השוחד. החקיקה 
אומנם  שרון  אריק  המאותרג  הזכאי  בממשלת  שתוקנה 
רק אחרי שניתן פסק  מחייבת את התפטרות ראש-הממשלה 
דין חלוט )אחרי ערעור( בעניינו, אך קשה לראות את המערכת 
ממשלה  ראש  לצד  יושבים  כחלון  את  ובעיקר  הפוליטית 
שמסובך במשפט פלילי המתנהל בפומבי. גם בג"ץ עשוי בכל 

מקרה לומר את דברו, בהנאה מרובה.

ים המוות
במזרח  כאן  המוכרים  האייקונים  הם  ונתניהו  המוות  ים 

מכנה  לשניים  נמצא  גם  שהשבוע  דומה  הישראלי.  בהקשר 
משותף של היעדר חיות במקום הכי נמוך בעולם. כמו שנהג 
לומר בעבר החשוד פואד בן אליעזר המנוח על מי שסיים את 

הפרק הפוליטי: "הנ"ל ז"ל". 
בין אם יקדים את מערכת הבחירות ויזכה ברוב מחודש ובין 
אם ידחה את הקץ, דומה בסבירות גבוהה כי בשבוע הזה נקבע 
ונחרץ גורלו של האיש הדומיננטי ביותר במערכת הפוליטית 

הישראלית החל מ-96'. 
מול קהל אוהדיו - נתניהו חזק מאי פעם ולא בגלל התכונות 
כך  כל  נהנית  המתנשאת  הישראלית  שהתקשורת  השליליות 
ליחס להמון העם שבמשך שני עשורים מסרב לציית מאחורי 
הפרגוד ככל שיורו לו ידיעות אחרונות והארץ, מעריב וערוץ 

.2
יש  בסקרים  בביבי  לתמוך  שממשיכים  ההמונים  לחכמת 
בהחלט על מה להתבסס. מכל ההדלפות, העדויות, החקירות 
והטלטולים למיניהם - ניתן להסיק שביבי לא קיבל מעטפות, 
לא מעל בכספי צוללות ולא שמר מיליונים בכספות עלומות. 
בעניינים הללו, שאחרים נתפסו בגינם, דומה בשלב זה שאכן 

אין כלום.
את השיטה של שמור לי ואשמור לך - נתניהו לא המציא 
ואפילו לא שיכלל. אם צבא כזה של חוקרים היה פושט על 
איש   - ומהעבודה  ממפא"י  הממשלה  ראשי  של  לשכותיהם 

מהם לא היה זוכה להיקבר בחלקת גדולי האומה.
אי אפשר להתעלם מהטענה שננקטת כלפי נתניהו אכיפה 
בררנית. הדעת לא סובלת את העובדה שדווקא הרפורמטור 
את  קודמיו שחילקו  מול  לתחרות,  את המשק  הגדול שפתח 
משאבי המדינה למקורבים - ייתפס לבסוף על אקט בירוקרטי 
של  להכלה,  ניתנים  אך  זרים  משיקולים  לטייקונים  שהיטיב 

רכישת אהבת הקהל שמוסת נגדו במשך שני עשורים. 
ידקדקו כחוט השערה  ביבי  בלתי מתקבל על הדעת שעם 
הכחלחלה/כסופה/לבנבנה )בהתאם למצב הרוח - של הספר(, 
בעוד עם הנשיא לשעבר פרס איש לא בא חשבון בשעתו על 
ניפוח תקציבי בזבזני של כספי לשכת הנשיא ומימון מסיבות 

ראווה בסגנון צפון קוריאני. 
שראש  המתוסכל,  הליכודניק  עצמו  שואל  ייתכן,  איך 
חסד  של  אחד  ליום  זכה  לא  שנה  עשרים  שבמשך  ממשלה 
יוקע אל   - ותשעה אחוזים מהתקשורת הישראלית  מתשעים 
עמוד הקלון רק בגלל שסירב לקבל את השפלתו וניסה לשנות 

את הכללים בכוחות עצמו. 
שמצפה  מי  תמים  אך  ונכונות,  ראויות  טובות,  השאלות 

לקבל תשובות שישנו את התוצאות הצפויות.

סתימת הגולל
תדיר  הסובל  החרדי  שהציבור  הללו,  ההגנה  טענות  כל 

בית ספר לפוליטיקה

כמי שכפאו עד

אבי בלום, טוקיו      - פולין בית ספר לפוליטיקה

סתימת הגולל. היועמ"ש אביחי מנדלבליט. צילום: ויקיפדיה
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 כמו בסיום הצגת טענות 
התביעה, מנדלבליט 

אישית אמר השבוע על 
כל אנשי ביבי לשעבר 

"אלו עדיי". העמדה 
שנקט, גם אם עשה 

זאת כמי שכפאו עד, 
חוסמת בפניו כל פתח 

מילוט אחר, לבד מהגשת 
כתב אישום חמור. כל 

תוצאה אחרת תהפוך את 
שומרי הסף ומנדלבליט 

בראשם, ממאשימים 
לנאשמים

 האזהרה שהושמעה כאן 
בשעתו מפי ח"כ חרדי בכיר 

שחשש מבזבוז כל התחמושת 
על חוק המרכולים, מתממשת 

לצערנו בסיטואציה שמסובכת 
ממנה לא ניתן היה לדמיין. 

כשרגליו של בעל הבית 
עומדות בוושינגטון בעוד 

ראשו ורובו מצויים בחדרי 
החקירות - אין לחרדים 

כתובת ממוקדת להטלת 
אחריות. במרחב המזרח-
תיכוני - מהתחום הצבאי-

מדיני ועד לפוליטי-חקיקתי, 
אין לך קטסטרופה גדולה 

יותר מזירה שאין בה כתובת 
ברורה

מתחושת רדיפה - מאמץ בסלחנות וללא שאלות, כמו פרקליט נלהב 
שהופך עדות מדינה לעדותו של יודע תעלומות, לא רלוונטיות במישור 

המשפטי על רקע ההתפתחויות האחרונות.
נתניהו  על  הגן  סנגור בנשמתו,  וינשטיין,  יהודה  היועמ"ש הקודם 
מפני פתיחה בחקירה והציל את איווט מהגשת כתב אישום בעבירת 
אישי  של  עבר  תקדימי  בפניו  שהוצגו  אחרי  שלו,  במשמרת  השוחד 

ציבור אחרים שנסלח ונמחל להם על מעשים דומים. 
החל משלב ההודעה על פתיחה בבדיקה לאחר גרירת רגליים של 
הממשלה  ראש  במעון  המקצועי  למפגש  עבור  שנה,  מחצי  למעלה 
ביום ההודעה על מעבר מבדיקה לחקירה )כפי שנחשף כאן בשעתו( 
מהפרקליטות  שיצאו  המזלזלות  וההדלפות  המשטרה  להמלצת  ועד 
יעשה  מנדלבליט  היועמ"ש  האמת  ברגע  כי  היה  נדמה   - בעקבותיה 

לנתניהו את העבודה.
שהתקווה  להבין  כדי  וינשטיין  לא  וגם  אינשטיין  להיות  צריך  לא 
עם  האפלוליות  העסקאות  נחתמו  שבו  מהרגע  השבוע.  נגוזה  הזאת 
עדי המדינה - שמחייבות כל יועמ"ש חפץ חיים להגיש כתב אישום, 
ניתן לקבוע בסבירות גבוהה שנתניהו הוא חלל פוליטי. מקום קבורתו 
ורק המועד  נקבעה מראש  המתוכנן כבר הוכרז, סיבת המוות הצפוי 

הסופי של יציאת הנשמה - טרם נודע.
בניגוד למנוח הפוליטי אהוד אולמרט שנפח את נשמתו הפוליטית 
עם אפס אחוזי תמיכה עוד לפני שהוגש נגדו כתב אישום, הרי שביבי 
כדרכו יוסיף לבטוש ולבעוט עד נשימתו האחרונה. "אני פייטר ואלחם 
עד הסוף", הוא אמר השבוע לקרוביו )ולא למקורביו - שהפכו כולם 

לעדי מדינה(.
זה ייקח חודשים ואולי אפילו חודשים ארוכים, עקובים מדם ומדיו 
נתניהו  ייסתם הגולל הפוליטי.   - - לכשיוגש כתב אישום  אך לבסוף 

ימצא עצמו ממשיך להתגונן, אך לא על משרתו אלא על חירותו.
בשביל המדינה ובשביל האיש שעשה כה רבות למענה )וגם למענו 
ראש  אצל  תסתיים  לא  מהבמה  שהירידה  לקוות  רק  נותר  ולמעונו( 
שערים  טריקת  של  כך  כל  הצורם  באקט  ברציפות,  השני  הממשלה 

כבדים.
של  הפומבי  שהאיחול  לעצמו  לייחל  רק  יכול  נתניהו  הזה  בעניין 
וסבל  צער  עוד  יידע  ושלא  כלשונו  יתקיים  לאחרונה  אולמרט  אהוד 

עם לכתו.

ספטמבר השחור
הראשונים לבד מבני המשפחה שיוצאים מופסדים מהמצב הסופני 

אליו נקלע נתניהו הם החרדים.
גיוס  חוק  להעביר  כדי  נדרשים  יציבות  של  משבועיים  יותר  לא 
מתוקן בקריאה טרומית ובכך לנטרל את מוקש 'ספטמבר השחור', עם 
בני  כל  והפיכת  תום השנה שקצב בג"ץ לביטול חוק הגיוס המתוקן 

הישיבות לעריקים.
המדינה  לפרקליטות  מאפשרת  היתה  טרומית  בקריאה  העברה 
 - החל  שכבר  חקיקה  הליך  להשלמת  ארכה  ולבקש  בבג"ץ  לעמוד 
מהלך שלא יהא בר מימוש אם הכנסת תצא לפגרה כשאפילו צעד קטן 

של ראשית חקיקה לא נעשה.
האזהרה שהושמעה כאן בשעתו מפי ח"כ חרדי בכיר שחשש מבזבוז 
בסיטואציה  לצערנו  מתממשת  המרכולים,  חוק  על  התחמושת  כל 
שמסובכת ממנה לא ניתן היה לדמיין. כשרגליו של בעל הבית עומדות 
בוושינגטון בעוד ראשו ורובו מצויים בחדרי החקירות - אין לחרדים 
- מהתחום  המזרח-תיכוני  אחריות. במרחב  להטלת  כתובת ממוקדת 
יותר  גדולה  אין לך קטסטרופה  ועד לפוליטי-חקיקתי,  הצבאי-מדיני 

מזירה שאין בה כתובת ברורה.
המפתח  לאו,  אם  ובין  הבחירות  בהקדמת  חפץ  נתניהו  אם  בין 
לתיקון חוק הגיוס כבר לא בידיו. אם בסיטואציה הנוכחית, חרף כל 
המכשולים הח"כים החרדים יצליחו להעביר ולו קריאה טרומית, נוכל 
יציאה  של  עכשווית  תחושה  עם  הקרובה  הפסח  חופשת  את  לחגוג 

משעבוד לגאולה.

אלו עדיי, נתניהו וניר חפץ, מקורבו לשעבר. צילום: חיים צח, לע”מ
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

השתחרר מחקירה והטריד עדים

מנהג אוטובוס לראשות עיר

המיזוג: יש עתיד ויהב

מטה יהודה

כפר סבא

חיפה

לראש  הודיעה  הפרקליטות  פשע:  על  חטא 
דדון  משה  יהודה,  מטה  האזורית  המועצה 
לדין  להעמידם  כוונתה  על  דדון,  אבי  ואחיו 
עדים  והטרדת  להדחת  בחשד  לשימוע,  בכפוף 
של  בניסיון  מדובר  באיומים.  עדים  ולסחיטת 
האחים הבכירים להשפיע על החקירה המנהלת 
נגדם בחשד לביצוע שורת עבירות של שחיתות 
שיבוש  הון,  הלבנת  מרמה,  בהן  שלטונית, 

מהלכי משפט.
לאחר  קצר  זמן  החדשים,  החשדות  ע"פ 
פרשת  חקירת  במסגרת  ממעצר  שחרורם 
אנשים  עם  קשר  השניים  יצרו  יהודה',  'מטה 
מאיימים,  מסרים  הפצת  תוך  במועצה,  שונים 
בבית  נגדם  העדים מלהעיד  את  להניא  במטרה 
בית  להחלטת  גם  מנוגדת  ההתנהלות  המשפט. 
המשפט, האוסרת עליהם ליצור כל קשר עם מי 

מהמעורבים בחקירה.

העיר החדש של  לראש  נבחר  צרפתי  צביקה 
חודשים.  כשמונה  בתפקיד  ויכהן  סבא,  כפר 
בעקבות  המועצה,  חברי  בין  נערכו  הבחירות 
נגדו  חמו,  בן  יהודה  העיר  ראש  של  פרישתו 

תלויים כתבי אישום.
לבחירת בן חמו קדם תרגיל פוליטי לא צפוי 
יובל  עו"ד  העירונית  האופוזיציה  ראש  מצד 
של  ומ"מ  מפלגתו  חבר  בצרפתי,  שתמך  לוי, 
חמו.  בן  המושבע,  ויריבו  לשעבר  העיר  ראש 
עמירם  המועצה',  חברי  'זקן  התמודד  לוי  מול 
מילר )מפלגת 'העבודה'( שלאחר שהבין כי אין 

בסיכוייו להיבחר, הסיר את מועמדותו.
צרפתי החל את דרכו כנהג 'אגד', ומשם זינק 
עשור  לפני  בחברה.  בכירות  ניהול  למשרות 
החל לכהן כחבר מועצה ובמרבית השנים כיהן 
כסגן ראש עיר. בשנה האחרונה ניהל את העיר 
מפורשות  להצהיר  מסרב  עדיין  צרפתי  בפועל. 
יתמודד בבחירות הקרובות, למרות שלאיש  כי 

בכפר סבא אין ספק בכך.

יונה יהב מנהל בימים האחרונים  ראש העיר 
מגעים צפופים עם יו"ר 'יש עתיד' שי אבוחצירא, 
לקראת מיזוג מלא של הסיעה במפלגתו והצבתו 
במקום השני ברשימה. הערכה בעיר היא כי מי 
שיוצב במקום השני יהפוך ליורש טבעי של יהב 

ויזכה לעליונות בהתמודדות בבחירות הבאות.
אבוחצירא נהנה מתדמית מצוינת בין תושבי 
חיפה, בעיקר הצעירים, ונחשב למטאור פוליטי. 
זוכה  הוא  מנדטים.  בשלשה  מחזיקה  מפלגתו 
לגיבוי מיו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד, אך מתפקד 
בקשרים  מחזיק  היתר  ובין  רבה  בעצמאות 

טובים עם נציגים חרדיים.
היא  אבוחצירא  של  ההתלבטות  למעשה, 
בבחירות  כבר  העיר  לראשות  התמודדות  בין 
בחירה   – יהב  מול  בראש  ראש  הקרובות, 
וריצה  יהב  עם  מיזוג  לבין  ספקולטיבית, 
יהב  הבטוח.  המסלול   – הבאות  בבחירות 
מצידו חושק מאד באבוחצירא, ורואה בו דמות 
לויאלית וצעירה, אך ייאלץ להסתדר עם מספר 
חדווה  המועצה  חברת  במפלגתו,  הנוכחית   2

אלמוג.

מועמד חדש: יו"ר המועצה הדתית

יו"ר המועצה הדתית ברכסים, הרב אברהם 
המועצה,  ראשות  על  למרוץ  מצטרף  כהן, 
'דגל  בהסכמת  ש"ס  כמועמד  עולה  ושמו 
התורה' לבחירות הקרובות. מי שעשוי להינזק 
ממועמדותו של כהן הוא כהן האחר, הלא הוא 
'על  הממתין  לשעבר,  המועצה  ראש  כהן,  דן 

הקווים', בכוונה לחזור למגרש.
אברהם כהן מלווה את הציבוריות המקומית 
רבות  שנים  כיהן  הוא  עשורים.  שלשה  מזה 
פרש   2001 ובשנת  ש"ס,  מטעם  מועצה  כחבר 
בנוסף,  הדתית.  המועצה  יו"ר  תפקיד  לטובת 
כהן נחשב לדמות תורנית, והוא מחזיק בשלשה 

כוללים ובפעילות חסד.
נאמנותו  עומדת  כהן  אברהם  של  לזכותו 
בתקופת  גם  דרעי,  אריה  ש"ס  ליו"ר  וקרבתו 
גלותו מש"ס. לאחר שאלי ישי החליט להעמיד 
בראשות ש"ס המקומית את יצחק סולטן, הקים 
כהן מפלגה עצמאית בשם ח"י, וזכה להצלחה 
מרשימה. כשדרעי חזר לש"ס, חזר כהן לתנועה 
2 של סולטן עם הבטחה לחלוק  והפך למספר 

את הסגנות ברוטציה.
למרות שבשיחות עם פעילים ש"סיים מתואר 
כהן כמי שפועל נמרצות לקבלת הראשות, הרי 
שבשיחה עם 'קו עיתונות', מקפיד כהן להדגיש 
כי הוא אינו יוזם כל מהלך ולא עושה מאומה 
של  לקיר  מקיר  חזית  לי  "יש  אומר  אך  בנדון, 

רבנים ושל הקהילות".
איך הפכת לשם חם לראשות העיר?

"הציבור מכיר את הפעילות שלי, במקוואות, 
דפסא,  קמחא  לאברכים,  גדול  גמ"ח  לי  יש 
אליי  מי שפנה  כל  אותי מקרוב,  מכיר  הציבור 
בכל  השתדלתי  שיכולתי,  מה  כל  לו  עזרתי 
הטובים  הדברים  את  אתה,  מי  יודע  מאודי, 

והחיוביים שעשיתי".
מועמד  היה  הוא  כהן,  אברהם  של  לטעמו 
והדברים  לראשות,  הקודם  בסיבוב  עוד  וודאי 
האחרון,  שברגע  אלא  ונסגרו,  נחתמו  אף 
הביאו את דן כהן כמועמד פשרה. "כל הרבנים 
בשעות  ואז  עיר,  ראש  אהיה  שאני  חתמו  כבר 
האחרונות התחיל בלאגן, כי אם היו שמים אותי 

סולטן היה נפגע, לכן שמו את דני כהן כמועמד 
פשרה, סוג של 'גם לי גם לך לא יהיה'".

ראש  תפקיד  רוטציה,  הסכם  פי  על  כי  יצוין 
מועצת רכסים מתחלק בין ש"ס ל'דגל התורה', 
כאשר הפעם, אמור ראש המועצה הנוכחי ונציג 
לטובת  מקומו  את  לפנות  רייך,  איצ'ה  'דגל' 
עדיין  הצדדים  ההסכם,  למרות  ש"ס.  נציג 
תורה  על  תוותר  שש"ס  ברעיון  משתעשעים 
תמורת  נוספת,  לקדנציה  להמשיך  יוכל  ורייך 

שתי קדנציות רצופות בעתיד לנציג ש"ס.
נכון לכעת, המועמדים לתפקיד מטעם ש"ס, 
הכרעה  כל  כאשר  כהן,  ואברהם  כהן  דני  הם 
ביניהם עלולה לפגוע באחר. שם אחר שמדובר 
את  להתיר  עשויה  ושמועמדותו  נכבדות  בו 
הפלונטר, הוא נתי חייק, תושב רכסים המשמש 
של  מקורבו  ש"ס,  בתנועת  צפון  אזור  כמנהל 
עוזרו  יוסף,  הגר"ד  החכמים  מועצת  חבר 
העולים  ומהכוחות  מרגי  יעקב  חה"כ  של 

והמבטיחים בתנועה.

רכסים

"יש לי חזית מקיר לקיר", אומר יו"ר המועצה הדתית אברהם כהן, בדרך לתפקיד ראש המועצה 
• האם הנאמנות לדרעי תשתלם, מה יעלה בגורל דן כהן, ואיך הוא נדחק על ידי נציג אלי ישי?
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אלעד ישראל פרוש: "אני ראש העיר הבא"

הצהיר  פרוש  ישראל  אלעד  עיריית  ראש 
בבחירות  העיר  לראשות  יתמודד  כי  בפורים 
הקרובות: "אני מתפלל לתמיכת גדולי ישראל 
גדולי  של  ולנתינתם  והחסידים  הספרדים 
לא  פרוש  הקפיד  כה  עד  הליטאים".  ישראל 
להצהיר על ריצתו, לאור הסכם בינו לבין 'דגל 

התורה', לפיו הוא יתמוך במועמד מטעמם.
בבית  במסיבה  ניתנה  פרוש  של  ההצהרה 
אחיו משה פרוש, מנכ"ל 'המבשר', בהשתתפות 
קהל גדול ובהם אנשי תקשורת ופוליטיקאים. 
של  בדבריו  הנוכחים  בין  ההפתעה,  למרבה 
אבי  בעיר  התורה'  'דגל  יו"ר  גם  היה  פרוש 
שטרן, שלא היסס להזדהות עם הדברים והנהן 

לאות הסכמה.

והמועמד  סגן ראש העיר  גם  למסיבה הגיע 
קריספל  צורי  העיר,  לראשות  הפוטנציאלי 
באווירת  רמות.  בתשואות  שהתקבל  )ש"ס(, 
כי  מימרן  אבי  חי'  'קול  שדרן  הכריז  אחווה, 
"ראש העיר הבא של אלעד נמצא כאן בסלון, 

לא אמרתי מי...".
ובתוך כך, השבוע התחוללה דרמה של ממש 
בישיבת מועצת העיר אלעד, כאשר לראשונה 
האחוריות  רגליה  על  נעמדה  ש"ס  סיעת 

והצליחה להביס את פרוש.
לעמותת  הקצאה  עמדה  הסערה  במרכז 
'מקדש מעט', אותה גיבו סגן ראש העיר ברק 
צברי וחבר סיעתו יובל גיאת. ההקצאה עברה 
טלטלות רבות ואף נדונה בעבר בבית המשפט 

ואמורה   - מלהצביע  חברים  מספר  שפסל   –
הייתה לעלות להצבעה בישיבה.

לעמוד  מגבוה"  "הוראה  קיבלו  ש"ס  אנשי 
העברת  על  ולהתעקש  וגיאת  צברי  לצד 
העיר  ראש  בעמדת  להתחשב  בלי  ההקצאה, 
3 שעות דיונים וניסיונות פשרה,  פרוש. בתום 
עלתה  וההקצאה  המועצה  ישיבת  נפתחה 
מ'יהדות  החברים  שכל  לפני  לא  להצבעה, 

התורה' מלבד פרוש יצאו מהישיבה.
"ההקצאה היא הסיפור כיסוי לדרמה גדולה 
המועצה.  מחברי  אחד  באזננו  סיכם  בהרבה", 
החליטו  בש"ס  הראשונה,  שבפעם  "נראה 
ללכת עד הסוף ולאף אחד אין ספק שזה איתות 

לבחירות הקרובות".

מסימני   • כוונותיו  על  לראשונה  מצהיר  אלעד  עיריית  ראש  עמימות,  על  לשמור  לאחר שהקפיד 
הבחירות: ישיבת מועצה מתוחה ודרמטית, בה התייצבה ש"ס לצד צברי

טירת הכרמל ש"ס והגרעין התורני בדרך לראשות העיר

בימים  ונרקם  שהולך  פוליטי  'דיל' 
הכרמל  טירת  העיר  את  מציב  האחרונים, 
הדתיות-חרדיות  למפלגות  "כיבוש"  כיעד 
המקומיות. מדובר בשיתוף פעולה פוטנציאלי 
התורני,  הגרעין  אנשי  לבין  ש"ס  סיעת  בין 
בן לישה,  יוצב ראש הגרעין, שגיא  במסגרתו 

כמועמד לראשות העיר.
הכרמל  בטירת  ש"ס  מפלגת  של  סיפורה 
המוניציפאליים  ההצלחה  מסיפורי  אחד  הוא 
עשרות  כמה  מתגוררים  בעיר  המרשימים. 
גרעין  על  שנמנות  בלבד  משפחות  מאות  עד 
המפלגה  החזיקה  מסורתי,  ובאופן  התנועה, 
בבחירות  העיר.  במועצת  בודד  בנציג 
החליפה  'מהפך',  המפלגה  עברה  האחרונות, 
את אנשיה והצליחה להכניס 3 נציגים ולהפוך 
למפלגה הגדולה במקום, לצד מפלגת 'הליכוד' 

עליה נמנה ראש העיר.
הוא  המקומית  התנועה  בראש  שעומד  מי 
כפיר עובדיה, איש אמונו של הגאון רבי ראובן 
אריה'  'שאגת  מוסדות  את  המחזיק  אלבז, 
שהתפטר  עד  העיר  ראש  כסגן  כיהן  ואשר 
הרבה  הפופולאריות  רוטציה.  הסכם  במסגרת 

שלו וההצלחה בבחירות האחרונות הביאו את 
אנשי ש"ס המקומיים ללטוש עיניים לראשות 
העיר, אלא שבאחרונה הוחלט לרדת מהרעיון.

במקביל, גם בקהילה הדתית לאומית בעיר 
היהודי'  'הבית  סיעת  תמורות.  מתחוללים 
שעומד  ומי  בעיר,  מנדטים  בשני  מחזיקה 
בראשה הוא אריה פרג'ון, שכיהן כראש העיר 
האחרונות  בשנים   .2003-2009 השנים  בין 
תורני  גרעין  הכרמל  בטירת  להתפתח  החל 
בשם 'בגדלות', המונה כמה עשרות משפחות 
היחסים  התושבים.  בקרב  רבות  ושפועל 
לבין  והנמרצים  הצעירים  הגרעין  אנשי  בין 
ההנהגה הוותיקה של הציבור הד"לי בעיר – 

לא מן המשופרים.
בין ש"ס לבין אנשי הגרעין התורני מתקיים 
בשיתופי  היתר  בין  המתבטא  הדוק,  קשר 
לאור  הממשלה.  ממשרדי  ותקציבים  פעולה 
את  להריץ  בש"ס  מתכוונים  החמים,  היחסים 
בן לישה לראשות העיר כאשר על פי הערכה, 
גודלה של הסיעה לצד הפופולאריות והרעננות 
של בן לישה – עוד לא בן 30 - עשויים להביא 

לניצחון בקלפי.

החדש  המועמד  של  העיקרי  היריב 
טל,  אריה  המכהן,  העיר  ראש  להיות  צפוי 
פרג'ון,  אריה  גם  לתפקיד.  שוב  שיתמודד 
היהודי'  'הבית  ויו"ר  לשעבר  העיר  ראש 
נערך להתמודדות, והמהלך של אנשי הגרעין 
עלול לפעור תהום בין אנשי הציונות הדתית. 
דוד,  אפרת  המועצה  חברי  במתמודדים:  עוד 

מיכאל כהן ודוד שחר.
בתגובה:  אמר  עובדיה  כפיר  ש"ס  יו"ר 
צריך  אני  עושים,  יודעים מה  לא  עוד  "אנחנו 
אין  טוב,  חבר  שגיא  רבנים.  עם  להתייעץ 
פועלים  אנחנו  קדימה,  צעד  שום  כרגע  לנו 
ועושים, בהמשך נשאל דעת תורה ונראה איך 

מתקדמים".
"אנחנו  בתגובה:  אמר  לישה  בן  שגיא 
הכרעות,  כרגע  אין  אבל  דרכנו  את  שוקלים 
מוקדם מכדי להגיד. נעשים כל מיני פגישות, 
אם  האצבע  את  כעת  לשים  קשה  מאד  אבל 
על  יעלו  שהיתרונות  לראות  צריך  לא,  או  כן 

החסרונות וכרגע אנחנו לא שם".

משלבים ידיים: שגיא בן לישה, דתי לאומי, בן 27, העומד בראש הגרעין התורני, צפוי לקבל את 
תמיכת ש"ס ולהיות מועמדה לראשות • המוקש: מתמודד דתי נוסף, ראש העיר לשעבר
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סוף עגום לקריירה צולעת

מר"צ רצה לראשות

נהריה

נשר

בת ים

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

סבג  ג'קי  נהריה  עיריית  ראש  נסע  מדוע 
בכ- כרכרות  לרכוש  בכדי  לארה"ב  בעצמו 

מני  אחת  שאלה  רק  זוהי  שקלים?   400,000
ב'כאן'  גליק  יפעת  של  בכתבתה  שעלו  רבות 
שסיקרה התנהלות תמוהה של סבג, השולט ביד 

רמה בנהריה מזה כחצי יובל.
העיר  ראש  העירייה,  מבקר  טענות  פי  על 
מונע ממנו לבצע את עבודתו, מנתק את מחשבו 

מהמערכות העירוניות, ומתעלם מדו"חות.
בין טענות המבקר, עולה כי העירייה העבירה 
מיליונים לעמותה בניהול עוזרו ונהגו של ראש 
פרטי;  מדרגות  חדר  לשפץ  הורה  סבג  העיר; 
בנוסף,  מופרז.  בפאר  עירוני  מרכז  הקמת 
בין  פסול  לקשר  בדיקה  לנטוש  נאלץ  המבקר 
העירייה למשפחת פשע, בשל איומים על חייו.

להביא  סבג  ביוזמת  הוא  העסיסי  הסיפור 
בעצמו  נסע  כך  ולשם  בעיר  שיסיירו  כרכרות 
העסקה.  לסגירת  בארה"ב,  האמיש  לכת 

הכרכרות שוכבות עד היום במחסן עירוני.
בתגובה:  מסר  סבג  ג'קי  נהריה  העיר  ראש 
"אין לי אמון במבקר העירייה. מבקר המדינה 
בדק את תלונתו כי מחשבו מנותק והיא נמצאה 
מבצע  אלפסי  ניסים  העיר  ראש  עוזר  כוזבת. 
במרצפות  לשימוש  אשר  מעולה.  תפקידיו  את 
את  תבצע  שהעירייה  החלטתי  הפרטי,  בבניין 
העבודה לרווחת הקשישים". לעניין הכרכרות, 
גורמים  עם  האישית  היכרותו  בשל  כי  נמסר 
בקהילת האמיש הוא מצא לנכון לטפל בנושא 

זה באופן אישי. 

לא  כי  הודיע  בינמו  אבי  נשר  עיריית  ראש 
בריאותו.  מצב  בגלל  לתפקיד,  שוב  יתמודד 
בינמו נכנס לחיים הציבוריים כחבר מועצה לפני 
האחרונות  ובבחירות  עשורים,  לשלשה  קרוב 

עלה לכס ראש העיר.
שנות כהונתו לא היו סוגות בשושנים. בשנה 
נשר'  למען  'ירוקים  מסיעתו  ערקו  האחרונה, 
בסיעת  אותו  והותירו  החברים,  ארבעת  כל 
יחיד, מבלי שהוא מחזיק ברוב במועצת העיר. 
לפתוח  המדינה  מבקר  המליץ   ,2016 בנובמבר 
למינויים  בחשד  בינמו  נגד  פלילית  בחקירה 
בטוהר  פגיעה  תוך  מקורבים,  של  פוליטיים 

המידות והמינהל התקין.
ויש  "הייתה  בינמו:  כתב  הפרישה,  בהודעת 
ופעולה  שנה  בכל  למענכם  לפעול  זכות  לי 
אותה ביצעתי למען טובת העיר ותושביה. אתם 

חשובים לי ונשר חשובה לי מכל".

מר"צ  מפלגת  את  להחזיר  הצליחה  היא 
למגרש,  מחוץ  שנים  אחרי  העיר  למועצת 
וכעת, תנסה חברת מועצת העיר קטי פיאסצקי 
לעשות היסטוריה ולכבוש את כס ראשות העיר. 
השבוע, הכריזה פיאסצקי על ריצתה לראשות. 
"החלטתי שאני רוצה להלחם על העיר שאני כל 
עיר  משפחתי  ולבני  לי  גם  שמגיע  אוהבת,  כך 

טובה יותר".
פיאסצקי, 34, אשת הייטק במקצועה, נבחרה 
למועצת העיר בבחירות האחרונות, והפכה עד 
מהרה לקול בולט ודומיננטי. היא זוכה להערכה 
למצביעים  אלטרנטיבה  להיות  ועשויה  רבה 

המחפשים שלטון חדש, רענן ונקי כפיים.
עתיד'  'יש  ויו"ר  החברתי  הפעיל  ועוד:  זאת 
למועצת  מחדש  לרוץ  מתכוון  לוי,  ירון  בעיר, 
העיר, למרות שבבחירות האחרונות לא הצליח 
לעבור את אחוז החסימה. לוי, 36, לא פוסל אף 

אפשרות להתמודד על הראשות.

ירושלים

רחובות

בית שמש

ספרא,  בכיכר  שמנשבות  הבחירות  רוחות 
החרדיים  בנציגים  והפיחו  כיוון,  השבוע  שינו 
תקוות חדשות. לפי הסיטואציה הנוכחית, ראש 
העיר ניר ברקת עשוי לסיים את דרכו בעירייה 
יוקדמו  הארציות  והבחירות  במידה   - בהקדם 
והוא  שבמידה  דורשים  החרדים  והנציגים   -
יעזוב, ראש העיר הזמני יהיה מישהו מביניהם.

עדיין  ברקת  ניר  של  הפוליטי  עתידו  שאלת 
האם  הכריז  טרם  והאיש  לחידה,  נחשבת 
עם  נוספת.  קדנציה  על  להתמודד  בכוונתו 
זאת, וכפי שסוקר בהרחבה במדור זה, הערכה 
ראש  של  שפניו  היא  ספרא  בכיכר  הרווחת 
על  עמל  והוא  הארצית,  לזירה  מועדות  העיר 
תפיסת מקום של כבוד בפריימריז של מפלגת 

'הליכוד'.
השבוע  שפרץ  הקואליציוני  המשבר  לאור 
בזק,  לבחירות  להתגלגל  עשוי  אשר  בכנסת, 
כראש  תפקידו  את  מיידית  לעזוב  ברקת  צפוי 
ברשימת  מקום  על  במרוץ  להתרכז  בכדי  עיר, 

'הליכוד' לכנסת. גם במידה ויבחר לנהל קמפיין 
מרגע  החל  העיר,  בראשות  לכהונתו  במקביל 
לעזוב  חוקית  מחויב  יהיה  לכנסת,  בחירתו 
הבחירות  לפני  חודשים  מספר  העירייה,  את 

המוניציפאליות.
מכהן  עיר  שראש  במקרה  החוק,  פי  על 
וחבריה  עיר  מועצת  ישיבת  מתכנסת  מתפטר, 
שיעמוד  מביניהם  אחד  לבחור  מתבקשים 

בראשות העיר עד לתקופת הבחירות.
הפנים-חרדית- הזירה  על  ההשלכות 

ונרחבות. בעוד  זה – רבות  ירושלמית במקרה 
העתידית  התמיכה  ושאלת  הפנימיים  הקרבות 
בראש עיר הודחקה עד התקרב הבחירות, הרי 
מוקדם  ועולה  צפה  הסוגיה  כזה,  שבמקרה 
מהצפוי, ומי שיוביל בה, יוכל להגיע לבחירות 
עם נקודות זכות רבות ועם עליונות מוכחת על 

כל נציג אחר.
חברי  מעלים  עיתונות',  'קו  עם  בשיחות 
מועצה חרדים דרישה נחרצת, לפיה ראש העיר 

אם  "גם  לתקופת-מה.  ולו  חרדי,  יהיה  הזמני 
נצליח  לא  הרגילות  שבבחירות  למסקנה  נגיע 
במועמד  לתמוך  וניאלץ  חרדי  מועמד  להביא 
פשרה, אין שום סיבה שבבחירות פנימיות בין 

חברי המועצה, לא ייבחר ראש עיר מבינינו".
בחשבון זריז, ניתן להבחין כי הדרישה כלל 
קרוב  מונות  החרדיות  הסיעות  מופרכת.  לא 
יהדות   –  8 המועצה;  חברי   31 מבין  לחצי 
התורה, 5 – ש"ס, 1 – בני תורה, סך הכל – 14. 
חבר המועצה אריה קינג נלקח בחישוב כחלק 
מהגוש החרדי, ובצירוף עוד חבר דתי לאומי או 
אחר, ניתן יהיה בקלות להעמיד ראש עיר חרדי, 
גם אם כל החילונים יתאחדו סביב מועמד אחד.

ספרא  שכיכר  עד  ימים  של  עניין  זה  האם 
שמישהו  או  היכר  לבלי  פניה  את  תשנה 
 – הסוסים?  לפני  העגלה  את  רותם  מהחברים 

ימים יגידו.

'הבית היהודי' מציג: בחירות ללא מתמודדים

פרוש נגד אבוטבול: "מותר לנו לחשוב"

אבישי שטראוכלר הודיע ברגע האחרון על פרישתו מהמרוץ לראשות המפלגה, לאחר שלטענתו, 'דיל' 
שרקם אמיתי כהן פגע בהליך הדמוקרטי • הערכה: מפלגה חדשה לציבור הדתי לאומי

יו"ר 'שלומי אמונים' גיבש את הציבור הכלל-חסידי והדף את ניסיונות העקיפה של אבוטבול • "אנחנו 
המצאנו את אבוטבול, ליהדות התורה 7 מנדטים" • מכחיש את ה'דיל' של בית שמש תמורת אלעד

קרע פנימי בסניף 'הבית היהודי' ברחובות, 
לאחר הליך פריימריז סוער שהסתיים בתוצאה 
מפתיעה – 100% תמיכה ביו"ר הסיעה המכהן. 
את הבחירות הפנימיות ליוו טענות לקומבינות, 
'דילים' ובגידות, והתוצאה אף עשויה להוביל 
'הבית  מול  שתתחרה  חדשה  מפלגה  לפתיחת 
לאומי  הדתי  הציבור  קולות  על  היהודי' 

ברחובות.
ל'בית היהודי' ברחובות שני חברי מועצה; 
בין  היחסים  מוזס.  אבי  ועו"ד  כהן  אמיתי 
מייצגים  והם  בעכירותם  מפורסמים  השניים 

זרמים ואינטרסים שונים בתוך המפלגה. 
על  התמודדו  הפנימיות,  הבחירות  לקראת 
אמיתי  הנוכחי,  היו"ר  הרשימה  ראש  תפקיד 
כהן ואבישי שטראוכלר, יו"ר המועצה הדתית 
חבר  מוזס,  הנוסף,  המועצה  חבר  לשעבר. 
לשטראוכלר, יחדיו הובילו מהלך להדחתו של 
כהן. לצד הבחירות לראשות הסיעה, התקיימו 
התמודד  אליו  הסניף,  יו"ר  לתפקיד  בחירות 

מוזס עצמו.
מוזס  הודיע  מוחלטת,  בהפתעה  אלא שאז, 
ראש  לתפקיד  מועמדותו  את  מסיר  הוא  כי 
כהן  אמיתי  ביריבו  תומך  הוא  וכי  הסניף 

לתפקיד. בעקבות כך, נאלץ שטראוכלר להסיר 
את מועמדותו, מה שסלל את הדרך לבחירתו 
לתפקיד  מתנגדים.  כל  ללא  כהן,  אמיתי  של 
יו"ר הסניף נבחר עו"ד ליאור פרישמן, שהינו 

– במקרה או שלא – גיסו של אמיתי כהן.
לדברי גורמים במפלגה, עריקתו הפתאומית 
האחרון  שברגע  לאחר  התרחשה  מוזס  של 
בחירתו  למען  יפעל  כי  למוזס  כהן  התחייב 
המפלגה  ברשימת  השני  במקום  המחודשת 

למועצת העיר.
זועם  מכתב  שטראוכלר  שיגר  פרישתו  עם 
לחברי סיעתו, בו כתב: "מוזס ואני חשבנו כי 
מוטלת עלינו החובה והזכות לשנות את פניה 
הערכים  מתוך  נפעל  ביחד  וכי  המפלגה  של 
אינו  שהוא  טען  מוזס  פיהם.  על  שהתחנכנו 
יכול לעבוד עם יו"ר התנועה וכי הוא אינו יכול 
ליחסים  'הקומבינות',  לתרבות  שותף  להיות 
של 'שמור לי ואשמור לך', לחוסר השקיפות, 
אנשים  למספר  שניתנות  הבטחות  לאותן 
שלא  חתומים  להסכמים  אחת,  ובעונה  בעת 

מתקיימים".
כי  מבהירים  שטראוכלר  של  בסביבתו 
וכי  נאמרה  טרם  מבחינתו  האחרונה  המילה 

הוא בוחן בימים אלו אפשרות לריצה ברשימה 
נפרדת למועצת העיר.

חבר המועצה עו"ד אבי מוזס מסר בתגובה: 
"המהלך נעשה בהתאם להמלצת ועדה מטעם 
בית  שלום  להשכין  שביקשה  המפלגה  סניף 
בין כלל הסיעות המרכיבות את הסניף, כאשר 
 30 לפחות  לאבישי  ידוע  היה  המהלך שנרקם 

שעות בטרם כינוס ישיבת מועצת הסניף".
בתגובה:  מסר  כהן  אמיתי  המועצה  חבר 
לשלום  פיוס  ועדת  ע"י  הוזמן  "שטראוכלר 
לפעול  מטרה  מתוך  הסניף,  חברי  מטעם  בית 
בשיתוף פעולה ושקיפות מלאה, אך הלה בחר 
שטראוכלר  בחר  הבחירות  ביום  ומדון.  בריב 
להיות  ימשיך  האם  לשאלה  להגיב  שלא 
דבר  של  בסופו  יפסיד.  באם  מהמפלגה  חלק 
'אבישי ברח' מהבחירות. בדיוק כפי שהתחמק 
הדתית  למועצה  היהודי  הבית  נציג  מבחירת 

עו"ד הרב שחר מתנה לפני כשנה.
בין  מדלג  שנים  מס'  מזה  שטראוכלר  "מר 
לבית  שהתפקד  לאחר  שכעת  חבל  מפלגות. 
תוצאות  את  בכבוד  לקבל  יודע  אינו  היהודי, 

הבחירות הדמוקרטיות".

"להגיד שלא נתמוך באבוטבול זו לא מילה 
גסה", אלה היו דבריו הנחרצים של סגן השר 
ויו"ר 'שלומי אמונים' מאיר פרוש, שהתייחס 
התמיכה  לשאלת  בפומבי  לראשונה  השבוע 
נחרץ  מסר  העביר  פרוש  העיר.  בראשות 
הולם  לייצוג  זכאי  חסידי  הכלל  הציבור  לפיו 
ועצמאי, ושתמיכתו אינה מובנת מאליה, לאף 

צד.
בליל שלישי, התכנסו עשרות נציגי הציבור 
תחת  המיוצגים  שמש,  בבית  חסידי  הכלל 
בחירות,  לכנס  אמונים,  שלומי   – 'כח'  סיעת 
נחמן  אברהם  המועצה  חברי  בהשתתפות 
מאיר  ובראשות  גולדברג,  ושמעון  פרנקל 
פרוש. מעבר לסקירה על הישגים וחיזוק הדדי, 

המתיחות הפוליטית הורגשה היטב באוויר.

בבחירות האחרונות, התפצל הציבור הכלל 
ישראל,  אגודת  מרשימת  לראשונה  חסידי 
והגיע להישג נאה של 2 מנדטים, זהה למספר 
המנדטים של 'אגודה'. למרות ההצלחה, ב'כח' 
כוחם,  עם  השלימו  לא  עמיתיהם  כי  טוענים 
וודאי לא ביחס  זוכים למענה,  ושצרכיהם לא 

לקהילות הגדולות.
ב'שלומי אמונים' זועמים על ניסיונותיו של 
תמיכת  את  לקבל  אבוטבול  משה  העיר  ראש 
לראשות  במועמדותו  החסידיים  האדמו"רים 
הנוכחי  הכינוס  הסיעה.  'עקיפת'  תוך  העיר, 
הניסיונות  מול  אחידה  חזית  להציג  נועד 

ולהעביר מסר תקיף.
"אין זו אסיפה להכריז על מועמד לראשות 
מועמד  לא  שאבוטבול  להכריז  או  העיר, 

מטעמנו. אנחנו המצאנו את הרעיון שאבוטבול 
ותמכנו  ל-10 שנים  לפני קרוב  עיר  הינו ראש 
"ליהדות  והוסיף:  פרוש,  אמר  באבוטבול", 
התורה יש 7 מנדטים ולש"ס יש רק 2 מנדטים, 
אנחנו  באבוטבול,  נתמוך  שלא  אומר  לא  אני 
לא  זו  אבל  בו,  שתמכנו  הראשונים  היינו 
מילה גסה לומר שמותר לנו לחשוב מה ואיך 

לעשות".
פוליטי  'דיל'  על  לספקולציות  הגיב  פרוש 
"אני  ואמר:  שמש,  ובית  אלעד  את  הכולל 
שאין  הבהירות,  במלוא  כאן  לומר  מבקש 
קשר בין אלעד והמועמדות של ישראל פרוש 
לעמדת כח בבית שמש, על אף שזה לא היה 
של  הציבור  בין  הדדית  ערבות  שיש  מופרך 

הכלל חסידי בערים השונות".

תסריט: ראש עיר חרדי עוד לפני הבחירות
 • יוקדמו  הארציות  והבחירות  במידה  ברקת,  של  מיידית  לפרישה  נערכים  החרדים  המועצה  חברי 

המשמעות: בחירת ראש עיר זמני מבין חברי המועצה • המספרים, הסיכויים והספקולציות

סבג, כת האמיש והכרכרות
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הילה פלאח

עמוסה  ולאחריה  הלידה  טרום  תקופת 
מבקשים  ב'לאומית'  לרוב.  בהוצאות 
והמעטפת  הנפשי  השקט  את  ליולדת  לתת 
המושלמת למימון ההוצאות בתקופה זו. לכן 
בנו מומחי 'לאומית', את סל ההטבות בשווי 
בביטוח  החברות  תקופת  לכל  שקלים   8,000

המשלים, בלי תוספת תשלום. 
תקופת ההמתנה למצטרפות חדשות לביטוח 
המשלים, נמוכה בהשוואה לקופות האחרות, 
ועומדת על 6 חודשים בלבד. מצטרפת חדשה 
בביטוח  הקודמת  בקופה  מבוטחת  שהייתה 
נוסף  רווח  כלל.  לחכות  תצטרך  לא  משלים, 
סל  את  כבר  שמיצתה  חדשה,  למצטרפת  יש 
לקבל  זכאית  שהיא  הקודמת,  בקופה  הלידה 

את מלוא הסכום ב'לאומית'.
הבראה  הוא  מאוד  וחשוב  נוסף  נושא 
ליולדות. אישה לאחר לידה מסתייעת פעמים 
שם  לידה,  לאחר  לנשים  הבראה  בבית  רבות 
למציאות  ולהסתגל  להחלים  לה  מסייעים 

החדשה ללא ההמולה והלחץ של הבית.
שלאומית  הנוספות  ההטבות  במסגרת 
משמעותי  שיפור  נכלל  אלה,  בימים  מכניסה 
של נושא ההבראה ליולדת - לאומית מעניקה 
זכאות עם כיסוי להבראה החל מהילד הראשון 
ובנוסף  הלידה  לסל  קשר  ללא  וזאת  ואילך, 

נגרעת  אינה  זו  זכאות  אחרות,  במילים  עליו. 
ביותר  ! הדבר משתלם   ₪ 8,000 מהסל של 
שכן מדובר באלפי שקלים שניתן לממשם גם 

אם סל הלידה מוצה.
השלישי,  הילד  מלידת  למבוטחות  בנוסף, 
נוספה זכאות חדשה של תוספת שלושה ימים 
מעבר למה שהיה נהוג עד כה. אישה בלידת 
ימים,  ל-6  זכאית  תהיה   - השלישי  הילד 

ותוספת 3 ימים מהווה חלק מסל הלידה.
שירותי  'לאומית  מנכ"ל  אלון  ניסים 
כקופה,  שלנו  זכות  רואים  "אנחנו  בריאות': 
להעניק רוגע ושקט ליולדת בתקופה של טרום 
הלידה ולאחריה. היולדות שלנו מקבלות את 
הנמוכה  בעלות  ביותר,  הנרחב  ההטבות  סל 
להקטין  'לאומית'  של  המדיניות  זו  ביותר. 
את העלויות של המבוטחים ולהרחיב את סל 

השירותים".
למגזר  השיווק  מנהל  רוזנשטיין  אפרים 
החרדי מסביר: "במגזר החרדי ב"ה יש הרבה 
לידות ומשפחות ברוכות ילדים. מתוך תפיסה 
שרואה בילודה ברכה, השקנו את סל ההטבות 
מחשבה  לאחר  שנבנה  הסל  הזה.  הייחודי 
הייחודיים  הצרכים  הבנת  על  בדגש  מרובה 
שיולדת  תפיסה  ומתוך  החרדי,  המגזר  של 
הטבות  מימון  עבור  יקר,  לשלם  צריכה  לא 
טרום  של  והמאושרת  השמחה  בתקופה 

הלידה ולאחריה". 

הילה פלאח

מפעילה  זכויות  למימוש  המרכזית  החברה 
בכל הארץ, מצפון לדרום, מרכזי מידע, הכוונה 
לשם  רפואית,  בעיות  עם  למתמודדים  וסיוע, 
קידום ואפשור מימוש זכאותם, מול המוסדות 
החברה  של  הגדולים  המרכזים  אחד  השונים. 
פועל בעיר אשדוד. המרכז פועל ללא הפסקה 
מקצועי  רפואי,  ליווי  העיר  לתושבי  ומעניק 

ומעשי, שמוביל להשמת זכאותם בפועל. 
העיר  מתושבי  משפחות  מאות  כה,  עד 
אשדוד, הצליחו, בזכות סיוע זה שהוענק להם, 
המגיעים  והטבות,  פיצויים  קצבאות,  לקבל 
הכנסה  מס  לאומי,  לביטוח  מהמוסד  להם, 
שקלים  באלפי  נאמדים  אלו  הביטוח,  וחברות 
חד  באופן  שקלים  אלפי  עשרות  ועד  בחודש 

פעמי, לכל משפחה.
רקע  על 
ה  ת ו ל י ע פ
של  הענפה 
ה  ר ב ח ה
הרב  בעיר, 
שזירי,  שמאי 
החברה  יו"ר 
ת  י ז כ ר מ ה
ש  ו מ י מ ל
נפגש  זכויות, 
עם הרב מרדכי 
סגן  ליברמן, 
העיר  ראש 

ויו"ר אגודת ישראל ועם הרב אברהם אמסלם, 
מעורבים  להיות  שביקשו  העיר,  ראש  מ"מ 
על  לשמוע  בעיר,  החברה  של  בפעילותה 
חיזוק  ולתת  הסיוע  הרחבת  אפשרויות  אודות 
למען  בעיר,  החברה  של  האדירה  לתרומתה 

התושבים.
תושבי  שצורכי  הוסכם  הפגישות,  במהלך 
במימוש  הנוגע  זה,  בעניין  אשדוד  העיר 
זכויותיהם הרפואיות, גדול מאוד, ולכן הוחלט 
שהחברה המרכזית למימוש זכויות תרחיב את 
פעילותה לכמה מוקדים נוספים באזורים שונים 

בעיר.
כמו כן, סוכם על שיתוף פעולה בין החברה 
המרכזית למימוש זכויות, לבין אגודת ישראל 
ותנועת ש"ס בעיר אשדוד, על ידי פתיחת ערוץ 
ישיר, בין הגורמים משני הצדדים, לשם טיפול 

במקרים הרפואיים שנדרשים לכך.
שזירי  הרב 
המשפחות  שטובת 
לנגד  המתמודדות 
על  בירך  עיניו, 
וכמו  אילו  יוזמות 
המהלכים  בכל 
שאותם  הקודמים 
עצמו,  על  לקח 
גם  וקיים,  הבטיח 
אפשר  זה  בעניין 
על  לברך  כבר 

המוגמר. 

הילה פלאח

רוב תושבי מדינת ישראל חברים ב'כללית' 
מציגה  כללית  טובות.  סיבות  הרבה  להם  ויש 
מתחרים  לה  שאין  ברמה  רפואית  עוצמה 
מיטב  של  ומגוונים  רבים  שירותים  הכוללת 

המומחים בכל רחבי הארץ.
ולטובת  עצמם  בעד  לדבר  למספרים  ניתן 

מעל ל- 4.4 מיליון הלקוחות: 
 14 לכללית  ניסיון.  שנות  מ–100  יותר 
ביותר  והמתקדמים  מהמקצועיים  חולים  בתי 
בעולם. הפרוסים בכל הארץ – מחיפה והעמק 
בצפון ועד סורוקה בדרום. בתי החולים הינם 
'בילינסון',  'סורוקה',  כמו  ומוכרים  מובילים 
אחד  כל  שעל  מחוזות,   8 ועוד.  'שניידר' 
מיטבי  שירות  על  האחראי  צוות  ממונה  מהם 
נציגי   700 מרפאות.   1503 המחוז.  ללקוחות 
שירות. 40 מרכזים לבריאות הילד. 40 מרכזים 

לבריאות האישה.
בנוסף: 50 מרפאות כללית רפואה משלימה 
המציעות מגוון רחב של טיפולים שמתאימים 
ובהקפדה  מלא  רפואי  בפיקוח  הגילאים  לכל 

המקובלים  ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים  על 
סמייל  כללית   – שיניים  מרפאות   90 בעולם. 
בהן ניתנים מגוון של טיפולים לכל הגילאים. 
 24 מאויש   )*2700( מוסמכות  אחיות  מוקד 
קו  מוסמכות.  אחיות  ידי  על  ביממה  שעות 
הזהב לבני 65 פלוס )2700*(, מוקד אונקולוגי 

)9585*( יעודי לחולים אונקולוגיים. 
הרב  בכללית  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
של  "ההשקעה  כי:  אומר  קונסקי  אברהם 
של  תוצר  הינה  הרבים,  בלקוחות  כללית 
מקצועיות  תוך  מכובד  שירות  על  חשיבה 
מרובה, ההשקעה ניכרת במקצועיות הרופאים, 
הטלפוני  המענה  במוקדי  הרחבה,  בפריסה 

ובכלל השירותים הנלווים.
מנהלת הפרסום למגזר החרדי בכללית גב' 
לבצע  יכול  ועוצמתי  גדול  גוף  "רק  קוריץ: 
מול הלקוחות התנהלות בשיטת אחד על אחד 
כך  על  ויעידו  ומקצועי,  חם  אישי  יחס  תוך 
למעלה מארבעה מיליון הלקוחות הנמנים על 
אזרחי ישראל המקבלים שירות רפואי איכותי 

ומקצועי".

הילה פלאח

ההשקעה והמאמצים הגדולים של מאוחדת 
מוכיחים את עצמם שוב, ולצד הציבור הגדול 
רבה  התעניינות  ניכרת  למאוחדת  שמצטרף 
מצד ציבור גדול נוסף לאור הנתונים החדשים 
זמינות  לפיו  מרקר  בדה  לאחרונה  שפורסמו 
קצרים   – במאוחדת  מקצועי  לרופא  התורים 

הרבה יותר משאר הקופות. 
לקוחות  בעוד  כי  לדוגמה  עולה  מהנתונים 
לאומית בירושלים ייאלצו להמתין לנוירולוג 
בירושלים  מכבי  ימים, לקוחות   213 ילדים 
ייאלצו  ובכללית  יום   186 להמתין  ייאלצו 
להמתין 90 ימים, לקוחות מאוחדת יקבלו את 

מבוקשם בתוך 22 ימים בלבד. 
הזמינות  את  הממחישה  נוספת  דוגמה 
ראשל"צ.  מהעיר  היא  במאוחדת  הגבוהה 
לרופא עיניים ייאלצו לקוחות לאומית להמתין 
יידרשו להמתין 19  ימים, לקוחות כללית   25
יוכלו להתקבל  לקוחות מאוחדת  ואילו  ימים 

אצל הרופא העיניים בתוך יום אחד בלבד! 
גם בתל אביב מתברר כי מאוחדת מובילה 

בזמן ההמתנה הקצר. לקוחות מאוחדת יוכלו 
לראות רופא עור בתוך 3 ימים בלבד, לעומת 
 13 להמתין,  מכבי  לקוחות  שיידרשו  יום   40
יום לקוחות לאומית ו-9 ימים לקוחות כללית. 
אם תדרשו לרופא אורתופד בחיפה, תקבלו 
את מבוקשם בחיפה במאוחדת תוך יום בלבד 

לעומת 6 ימים בלאומית ויומיים בכללית. 
במאוחדת  שיווק  מנהלת  קידר  מאשי  גב' 
שנים  מזה  כי  ואמרה  הנתונים  על  בירכה 
העיקריים.  בפרמטרים  מובילה  שמאוחדת 
של  ההובלה  במיוחד  בולטת  כי  ציין  הוא 
מאוחדת  כאשר  החרדי,  בציבור  מאוחדת 
מהווה הקופה הגדולה ביותר בציבור החרדי 

בכל הארץ, והמגמה רק גדלה. 
"השקענו בכל הארץ מאמצים גדולים ואנו 
הזמין  המקצועי  השירות  את  כיום  מציעים 
היא  מאוחדת  הנתונים  פי  על  ביותר.  והטוב 
החרדי,  לציבור  ביותר  המתאימה  הקופה 
הארץ  בכל  ומחויבות  אתגר  בכך  רואים  ואנו 
את  להעניק  ולפעול  להמשיך  כשבכוונתנו 

שירותי הרפואה הטובים ביותר". 

סל לידה ענק 
ראשי אגו"י וש"ס באשדוד הרב שמאי שזירי נפגש עם מבית 'לאומית'

דו"ח: מאוחדת מובילה גם כללית ממשיכה להוביל 
בזמינות התורים 

שירותי  'לאומית  למבוטחות 
חדשות  ולמצטרפות  בריאות' 
הטבה מיוחדת, סל לידה ענק 
בדרך אלייך - וכל יולדת זוכה

תושבי  של  הרפואיות  זכויותיהם  קידום  השולחן:  על 
נוספים  למוקדים  בעיר  החברה  פעילות  הרחבת  העיר, 
וסיוע  חסד  ארגוני  קהילות  ברמת  הפעילות  והעמקת 

כוללני למשפחות המתמודדות

חולים  בתי   14 ביותר,  הגדול  הלקוחות  מספר  לכללית 
מקצועיים ומנוסים, חדשנות טכנולוגית ורפואה מקצועית 
• הרב אברהם קונסקי: "ההשקעה הינה תוצר של חשיבה 

על שירות מכובד תוך מקצועיות מרובה"
מהנתונים שנחשפים עולה כי קופת חולים מאוחדת מובילה 
בפער ניכר גם בזמני ההמתנה לרופאים מקצועיים  גב' מאשי 
קידר: "רואים בכך אתגר ומחויבות בכל הארץ כשבכוונתנו 
להמשיך ולפעול להעניק את שירותי הרפואה הטובים ביותר"



חדש 

חנות הדגל  
חליפות אוסטין 

רח‘ הרב קוק 4 פינת ר‘ עקיבא, בני ברק 

הפתיחה  
היום 

כ-30 דגמים חדשים 
במחירי השקה מיוחדים 
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האדם  של  בריאותו  ממצאי  רוב  כידוע, 
שאנו  מה  דם,  ספירת  בעזרת  לזיהוי  ניתנים 
בדרך  חולים,  בקופת  דם  בדיקת  לו  קוראים 
דם  ערכי  נמדדים  רגילה  דם  בבדיקת  כלל 
דם  כדוריות  כולסטרול,  סוכר,  כגון  בסיסיים 

לבנות ואדומות וכו'.
כמו כן כסף כידוע נקרא גם כן דמים ועל כן 
עני חשוב כמת, חלילה וחס שאינו מת פיסית, 
דחוק  כלכלי  במצב  שנמצא  מי  כל  זאת  עם 
להתנהג  ובעיקר  לחשוב  יכולתו  את  מאבד 
כמו אדם שיש לו פרנסה. מידותיו של האדם 
קשורות כידוע למצב רוחו ובעיקר ללבו כפי 
אל  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  דברים  שכתוב 
ואם  בגופנו  הדם  משאבת  הוא  והלב  הלב, 
חלילה נדם ליבו קיפח חייו. כבר ניתן להתחיל 
להבין שהחיים שלנו אינם בשני ממדים בלבד 

כי אם בשלשה.
1. בריאות הגוף
2. בריאות הנפש
3. פרנסה טובה

חשוב לציין שכל מה שנכתוב כאן לפניכם 
אישית  כעצה  ולא  כלליות  חכמות  בגדר  הינו 
דומה לחברו  וזאת משום שאין אדם  פרטנית 
ולכן כל אחד צריך לקבל הדרכה פרטנית עם 
הנוגעות  כלליות  חכמות  שישנן  וודאי  זאת 

לכולנו כאחד. 
בשורת  בשמחה,  מרבים  אדר  משנכנס 
הצומח  ולבלוב  פריחה  ועמה  מגיעה  האביב 
קטן  עולם  הינו  האדם  כידוע  שסביבנו, 
ולכן  עליה,  ומשפיע  מסביבתו  המושפע 
על  משפיע  וודאי  הצומח  ולבלוב  התחדשות 
שנבין  בתנאי  וזאת  וכלכלתנו  נפשנו  גופנו, 

ונפנים את הכוח הזה שבבריאה. 
את  המאפיינת  הבוטנאיות  התופעות  אחת 
הרבים  הירוקים  העלים  הינה  האביב  תחילת 
הירוק  הצבע  ובשדות.  העצים  על  המופיעים 
פוטוסינתזה,  הנקראת  טבעית  מתופעה  נובע 
האדם  של  העיקרי  המזון  הם  ירוקים  צמחים 
החיים  שבעלי  נראה  בטבע  נתבונן  אם  והחי, 
ביותר  הגדול  המשקל  ובעלי  ביותר  החזקים 
היונקים  אחד  שהינו  הפיל  צמחונים,  הינם 
מעלים,  ורק  אך  ניזון  אדמות  עלי  הכבדים 
כן  גם  ביותר  החזק  יונק  שהינו  הקרנף  חברו 
ניזון אך ורק מעלים ירוקים, גם סוסים וכדומה 
צמחים  מזונם  ועיקר  מצמחים  ניזונים  כולם 

ירוקים.
הכבד,  הינו  בגופנו  הגדול  המסנן  האבר 
תפקידו לקבל מהתריסריון את מיצי העיכול, 
לסנן אותם ולהטעין אותם בנוזל הדם שזורם 
עמוס,  הכבד  כאשר  בגופנו.  תא  כל  ומזין 
כלומר המסנן סתום, האיכות של הדם משתנה 
האדם  יום  ובסופו של  תא  לכל  מגיע  גם  וכך 
כולו נחלש במקרה הטוב ובמקרה אחר חולה 

חלילה וחס. 
ביותר.  חשובה  הכבד  תחזוקת  כן  על 
בחודשי  נעשה  ביותר  הטוב  הכבד  ניקיון 
ניקיון  לביצוע  ביותר  הטוב  והמזון  האביב 
זה הינו החלק הירוק שבצמחים, נכון שבכדי 
זקוקים לאכול הרבה עשבים  לנקות כבד אנו 
מהם,  עשיר  אינו  ימינו  של  והתפריט  ירוקים 
מוכרים  כמו בבתי טבע  כן בבתי מרקחת  על 
או  כלורופיל  הנקראים  ירוקים  עלים  ריכוז 

ספירולינה. 
משפיעה  אינה  מזון  תוספי  אותם  לקיחת 
את  היטב  לקרוא  מומלץ  זאת,  עם  לרעה, 
הוראות השימוש. כאשר אנו זוכים לנקות את 
וחיוני  צלול  יותר  לדם  מאפשרים  אנו  הכבד, 
לזרום בגופנו, לזון את תאינו בערכים משפרי 
איכות חיים ובכך להרגיש את כוח התחדשות 

הטבע בגופנו.

בחורף  ויובש  בסתיו  שלכת  שעבר  עץ  גם 
וכמעט מת.  לעיני המתבונן כחסר ערך  נראה 
ואינו  מאד  עמוס  שלו  שהכבד  אדם  גם  כך 
עצבני  עייף  חיוניות,  חסר  נראה  כראוי  פועל 
וכעוס, ובאם ננקה לו את הכבד בלא שיעשה 
ירגיש  כבר  רגשיים  וטיפולים  פעולות  עוד 
חשוב  פחות  ולא  בגופו  הן  משמעותי  שינוי 

בנפשו.
יום לפני החג עוסקים בהלכותיו,  שלושים 
הלכות הפסח. תקופה זו של האביב היא גם כן 
מחדש  וחשיבה  להתחדשות  מסוגלת  תקופה 
על כלכלתנו. זהו זמן המתחלק לשניים, מצד 
מנות  ומשלוח  לאביונים  מתנות  חובת  אחד 
איש לרעהו כלומר בעולם העשייה נחדש לעני 
אדם  בבחינת  יהיה  שלא  כלכלתנו  את  ונחזק 
שאין לו דמים, נתינה זו מאפשרת לנו לחדש 

את כושר הקבלה והנתינה שהינו משא ומתן.
החליפין  היסוד של מטבע  זהו  ומתן  משא 
זה מצרכי  זה עם  בני אדם, פעם החלפנו  בין 
יסוד שכל אחד גידל בביתו ובחצרו וכיום אנו 
הנקרא  המטבע  גם  אולם  בכסף,  זאת  עושים 
כסף שהיה פעם בעל ערך עצמי משום שהיה 
וכיום  ונחושת עבר שינויים  כסף  עשוי מזהב 

אנו קונים באמצעות כרטיסי אשראי.
ארנק  נקראים  למיניהם  אשראי  כרטיסי 
שלו,  והחסרונות  היתרונות  עם  אלקטרוני 
אחד  בטלפון  לאיבוד  לו  הלך  אם  אחד  מצד 
ניתן לבטלו ובכך למנוע מעצמינו עוגמת נפש 
מהפסד אמתי שהיה נגרם לנו אם כסף אמתי 
מאפשרת  אשראי  בכרטיס  קניה  נאבד.  היה 
גם כן לאדם לקנות בתשלומים וליהנות ברגע 
אחד משימוש בכסף שאין לו לשלם בחודשים 
הבאים, אם היינו משתמשים ביתרון זה פעם 
או פעמיים אז הכל היה נפלא, אבל מה שקורה 
הוא שצורת התשלום הזו הופכת להיות חלק 

מאורך חיינו.
החג  הוצאות  והנה  בא  פסח  הגיע  אביב 
שלא  במוצרים  להתחדש  רוצים  גם  גדולות 
היינו קונים סתם ככה וחשבון ההוצאות לחג 
מגיע, לדוגמה 12,000 ₪ שאינם בידינו כרגע, 
ל12  אני מחלק את ההוצאה  בכרטיס אשראי 
תשלומים ויוצא שמח לחיים. אחרי חצי שנה 
מגיעה תקופת החגים של חודש תשרי שאז גם 
כן ההוצאות מרובות ונגיד שקנינו שוב אך ורק 
ב 12,000 ₪ ושוב ב 12 תשלומים, עד כה הכל 
נפלא עברנו את החגים בשמחה רבה ואז שוב 
תשלומים...   12 ב  קונים  ושוב  האביב  מגיע 
סלולריים,  מכשירים  רכישת  על  נדבר  שלא 
ותקשורת,  ארנונה  חשמל  חשבונות  תשלום 

חינוך ועוד.
כלומר כל חודש מתוסף תשלום חדש. ואז 
גובה  עולה על  סכום כל התשלומים הקטנים 
והפתרון  רבים  נחלת  הינו  זה  ההכנסות. מצב 
רוצה  שהוא  החליט  אדם  אם  פשוט,  מאד 
לשאת לתת במזומן אז בכל פעם שיקנה חפץ 
הוא  וכך  מטבע  המטבעות  מערמת  לו  ירד 
ידע מה מצבו הכספי, אבל אם החליט  תמיד 
חייב  הוא  אלקטרוני  בכסף  להשתמש  האדם 
למצוא או להמציא לעצמו מנגנון שישקף לו 

בכל רגע בדיוק כמה יש לו או אין לו.
אשראי  כרטיסי  המציאו  האשראי  חברות 
שמחליפים את הארנק של פעם ונותנים לצרכן 
לקנות אך ורק עם מה שקיים לו בחשבון הבנק 
וכך אותו אדם לא מוצא את עצמו בגן המבוכה 
האלקטרוני וירטואלי. ידיעות אלו כולן כאחת 

מחזקות הן את גופנו והן את נפשנו.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

בריאות חינוך ופרנסה - 
והקשר ביניהם

נותנים
לקולקציה

לדבר

נותנים
לקולקציה

לדבר

בס“ד
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בחינם!
אלפי משקפיים

מאז שהגעתי ל 280
אני רואה מצוין!



 03-618-9999
www.shainfeld.com

חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!
מבצעים להרשמה מוקדמת

שינפלד על המרינה ביוון

לקבלת החוברת המהודרת 
התקשרו 03-6189999

צביקה בן ישר גבי מור יוסף
עורך סדר

אבי לנקריאריה שגב

המדריכים
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אדל חנה מויאל
תואר ראשון וניסיון רב 

בתחום החינוך

חיה פריד
תואר ראשון בחינוך מיוחד

ומאמנת כושר ותזונה

אודל חבני
תואר ראשון בחינוך ובפסיכולוגיה

אורית ארקוס

הפעלות למשפחות וילדים

עקב הביקוש 
הוספנו מטוס 
מיוחד לבאים 
אחרי ליל הסדר

ישראל רנד
חזן ועורך סדר

שמואל גרוס
מרצה ועורך סדר

חיים אדלר
חזן ועורך סדר

אהרל'ה נחשוני
המאסטרו

ישי לפידות
זמר ומפיק מוסיקלי

האמנים

ישראל שינפלדצבי שינפלד

ההנהלה

נשארו מקומות אחרונים במטוס השישי והאחרון!

הכל בריזורט אחד

הפתעה 
נוספת 
הרצאה 

מעמית סגל

שעושה את החופשה
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סלט קל להכנה וטעים ללעיסה, נטול עלעלים, למטיבי לסת ואוהבי האוכל הפריך ○ מתכון של שף 
BLACK צחי בוקששתר, רשת

לאישה

איך נפתרים מהתשוקה למתוק?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט עדשים מונבטות 

טיפים
בא לכם משהו מתוק באמצע היום? אתם מרגישים עייפות ורק השוקולד מעיר אתכם?                        

○ מסתבר שיש דרכים אחרות לעקוף את המתוק המתוק הזה

קוצצים את הבצל הירוק ואת הגזר 
חותכים לגפרורים. 

מקפיצים בווק יבש ולוהט את העדשים 
והגזר 

מוסיפים אחרי כשתי דקות בסדר הזה את 
הבצל הירוק, שמן הזית, הפפריקה והמלח. 

מקפיצים עוד דקה ומסירים מהאש. 
מוסיפים רק עכשיו את השמן, את מיץ 
הלימון ועלי התרד, מערבבים ומגישים 

מיד. 
 על צלחת הסלט של כל סועד מטפטפים 
בכף פסים של טחינה גולמית. מגישים עוד 
טחינה ליד המנה, אם מישהו ירצה תוספת.  

במסעדות Black  תמיד פיזרו על המנה שיני 
שום אפויות.

אופן ההכנה:רכיבים ל- 6 מנות:

טעימה

דילוג על ארוחת הבוקר והשמנה 
– לא מה שחשבתם

2 כוסות עדשים מונבטות
½ ק“ג עלי תרד צעירים, שטופים 

היטב
4 גזרים 

צרור בצל ירוק
מרוקאית  פפריקה  כפות   2

גרוסה
כפית שטוחה מלח

½ כוס שמן זית
½ כוס מיץ לימון טרי
טחינה גולמית מעולה

יותר טוב עדשים שחורות קטנות במים 6 שעות, מסננים  ועוד  אין דבר קל כמו להכין עדשים מונבטות: משרים עדשים חומות 
ומחליפים מים, אחרי 6 שעות מסננים ומשאירים בחום החדר עד נביטה. שומרים במקרר בקופסא סגורה. בכל יומיים שוטפים, 
מסננים ומחזירים לקופסא. אבל אחרי שמכירים את המוצר הוא לא שורד במקרר: אפילו ילדים אהבים לנשנש את הנבטוטים האלה. 

ולהימנע  ״יש הרבה סיבות לאכול ארוחת בוקר 
ישועה  איתמר  לנו  אומר  עליה״,  מהדילוג 
״אחת  החלב.  למועצת  ויועץ  קליני  דיאטן 
מדברת  מהמקרים  בהרבה  שעולה  הסוגיות 
ביום״,  ״החשובה  הארוחה  על  שדילוג  כך  על 
שלא  אחרי  רעבים,  היום  את  להתחיל  לנו  גורם 
היום  אכלנו במשך כל הלילה. כשמתחילים את 
מה  היום,  במהלך  יותר  ונאכל  יתכן  רעבים, 
הגיע  לא  הזו  הטענה  להשמנה.  להוביל  שעלול 
תצפית  מחקרי  על  הסתמכה  היא  מקום,  משום 
ארוחת  על  דילוג  בין  קשר  שהראו  מעטים  לא 
במבוגרים״.  וגם  בילדים  השמנה  לבין  הבוקר 


במיוחד  תזונתית,  חשיבות  יש  בבוקר  לאכילה 
כשאנחנו מדברים על ילדים. ה-USDA האמריקאי 
בוקר: לארוחת  המיוחסים  יתרונות  מספר  מונה 

תלמידים  בקרב   -    
שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הצריכה משפרת 
במבחנים. וביצועים  קריאה  מתמטיות,  יכולות 

שאוכלים  ילדים   -   
גבוה  סיכוי  בעלי  הם  בוקר  ארוחת 
גילם,  בני  ליד  יותר  טובה  בצורה  לנהוג 
בוקר. ארוחת  אוכלים  שלא  לאלו  בהשוואה 

    
אבל  מרכזי,  תפקיד  משחק  ההיגיון  כאן    -
שתלמידים  לכך  ישנה  מחקרית  הוכחה  גם 
גבוהה  כמות  צורכים  בוקר  ארוחת  שאכלו 
דוגמת  חשובים  תזונתיים  רכיבים  של  יותר 
וחלבון.  פולית  חומצה  תזונתיים,  סיבים  סידן, 

 אכילה של ארוחה -
מדי בוקר, מסייעת לילד לפתח הרגלי אכילה טובים 
יותר, שישמשו אותו לאורך כל חייו גם כמבוגר.


 USDA-קשה להגדיר מה זו ארוחה בריאה. לפי ה
האמריקאי3, ארוחת בוקר בריאה היא כזו הכוללת 
המלצת  שונים.   מסוגים  מזונות  של  רחב  מגוון 
ה-USDA היא לשלב בכל ארוחה מהמזונות הללו:
חלב מלא או חלב דל שומן בחלב ומוצריו יש כמות 
גבוהה של חלבון איכותי, סידן, ויטמינים ומינרלים 
הילד. של  תקינה  להתפתות  החשובים  נוספים 

וגם  קרקרים  לחם,  כגון  דגנים 
סוכר. עתירי  שאינם  בוקר  דגני 

בסיבים  העשירים  ופירות  ירקות 
ומינרלים. ויטמינים  תזונתיים, 

בשר ותחליפי בשר דוגמת ביצה קשה, בשר רזה, 
גבינת קוטג׳. תחליפי בשר הוגדרו במסמך זה של 
ה-USDA  כמוצרי מזון עשירים בחלבון מן החי 
יותר מחלבון מן  שמוגדר כחלבון מלא ואיכותי 

הצומח.

״הסוכר נמצא כמעט בכל מקום, ובלי שנרגיש אנו צורכים הרבה יותר 
מוגזים, בקטשופ, ברטבים,  נמצא במשקאות  ממה שצריכים. הסוכר 
סוזן  אומרת  כך  ובלחם״.  עגבניות  ברסק  ואפילו  מעובד  מאכל  בכל 
הרבלייף  בחברת  וכושר  תזונה  הדרכת  מחלקת  ראש   – באוורמן 

העולמית. 

או ממתק  זה מאכל מעובד  בין אם  אוכלים מתוק,  לדבריה, ״כשאנו 
כמו עוגייה או קוביית שוקולד, גם אם היא קטנה, הסוכר שנכנס לגוף 
אנו מרגישים  וכתוצאה מכך  וצונח מהר,  עולה מהר אל מחזור הדם 
כדי  מתוק  ועוד  עוד  מאתנו  דורש  מיד  שלנו  והגוף  חלשים,  עייפים, 
נגמר,  במעגל שלא  עצמינו  מוצאים  אנו   כך  הסוכר.  רמות  את  לאזן 
יותר,  לאכול  לנו  גורמות  ויורדות  שעולות  הללו  הסוכר  תנודות  וכל 

ועלולות בנוסף לגרום לסוכרת, למחלות לב ולהשמנה."

אז איך אפשר לצאת מהמעגל? מומחי התזונה של הרבלייף, הדוגלת 
כיצד   ועצות  טיפים  מספר  ליקטו  נכונה,  ובתזונה  בריא  חיים  באורח 

להתמודד עם התשוקה למתוק: 

 - פתחו את הבוקר בשתיית מים 
רבע שעה  מים. לאחר  כוס  עוד  ולאחר מכם שתו  לימון  עם  חמימים 
את  תתחילו  אל  למתוק,  מהמתמכרים  אתם  אם  בוקר.  ארוחת  אכלו 

הבוקר עם ארוחה מתוקה שתפתח את החשק למתוק כל היום.

 - מעבר לכך שקינמון ממתיק מעט את האוכל, מחקרים 
בהורדת  ולעזור  למתוק  החשק  את  להפחית  עשוי  שהתבלין  מצאו 
השומן הבטני. הכניסו מקלות קינמון לתה במהלך היום כשמתחשק 
לכם משהו מתוק, הכניסו אבקת קינמון לדייסת  הבוקר, פזרו קינמון 

על תפוחים והכניסו לתנור או ערבבו עם יוגורט.

 - רגע לפני שמגיעה השעה 16.00, או השעה 
למכה  תרופה  הקדימו  ביום,  עייפים  הכי  שאתם  יודעים  אתם  שבה 
מזין שיחליף את החשק לממתקים,  כמו למשל תפוח  ואכלו משהו 
עם שקדים, פרוסת לחם שיפון עם גבינת ריקוטה וריבה ללא סוכר או 

יוגורט עם פרי.

(ועדיף  מתוק  משהו  אוכלים  אתם  אם   -     
למתן  שיעזרו  מזין,  שומן  או  חלבון  שלכם  למתוק  הוסיפו  בריא), 
דוגמאות: לתמר מוסיפים שקדים  את העלייה החדה ברמות הסוכר. 

ולשוקולד מריר 85% מוצקי קקאו אגוזי מלך.
ארוחות מסודרות-   מה שגורם לרובנו  לרצות לנשנש כל הזמן ובעיקר 
מתוק, זה ארוחות לא מסודרות. כדי למנוע זאת, עלינו לתכנן את סדר 

ת  ו ח ו ר א ה
גם  יום,  מדי 
נמצאים  אם 
לבית.  מחוץ 
ארוחת  אכלו 
ביניים,  בוקר, 
ביניים  צהרים, 
יש  ואם  וערב 
הוסיפו  צורך 
ארוחה.  עוד 
תדלגו  אל 
ארוחות  על 
תאכלו  ואל 

וכל מה שאתם  גדולות מדי. הימנעו מנשנושי ביסים קטנים  ארוחות 
אוכלים החשיבו וספרו כארוחה.

- במשך היום הקפידו לשתות כמה שיותר מים. הכינו 
לעצמכם קנקן תה צמחים ללא סוכר או עם לימון, קינמון וג׳ינג׳ר ושתו 
נסו להימנע מהוספת סוכר לקפה או לשתייה  ממנו לאורך כל היום. 

החמה.

לחם  או  שיפון  בלחם  הלבן  הלחם  את  החליפו   -   
מחיטה מלאה, את הפסטה הלבנה בפסטה מחיטה מלאה ובאופן כללי 
הוסיפו סיבים תזונתיים לתפריט שיגרמו לתחושת שובע ויפחיתו את 

הצורך לנשנש.

אפשרות  ואין  בחוץ  נמצאים  אתם  אם   -    
לאכול ארוחה בריאה כרגע, העדיפו לאכול חטיף מאוזן המכיל חלבון 
ימלא את הצורך במתוק,  תזונתיים, שיגרום לתחושת שובע,  וסיבים 

ולא יגרום לעלייה חדה ברמות הסוכר.

שמתוק  מה  כל  את  שזוללים  לפני  רגע   -    
באמת  אתם  האם  מתוק.  כעת  צריכים  אתם  למה  בדקו  מסביבכם, 
רעבים? אם כן, אכלו משהו בריא, אם לא – תבדקו מה גורם לצורך 
העז. אולי אתם עצבניים או מבואסים? אל תאכלו ממקום לא מאוזן. 

הפרידו את הצורך באוכל מהרגש.

 - הרגילו עצמכם לקרוא את הרכיבים והערכים התזונתיים שעל 
נסו  תחליפיו,  או  סוכר  שם  יש  אם  קונים.  שאתם  לפני  האריזות  גבי 
לוותר עליו. דעו שגם תחליפי סוכר יגרמו לעליות חדות ברמות הסוכר 

וכתוצאה מכך לחשק עז במתוק.
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אגף
החינוך

בס“ד

בערב פסח  אנו מפעילים קייטנות בגני הילדים, 
החל מיום חמישי,  ו' בניסן ה'תשע"ח(22/3/18)

עד יום רביעי,  י"ב בניסן ה'תשע"ח (28/3/18) (כולל) –
לא תתקיים קייטנה ביום שישי, 

בין השעות: 13:30-7:30.
שכר לשעה – 37 ₪ ברוטו.

ימי ראיונות יתקיימו
באגף החינוך, עיריית בני ברק, רחוב ירושלים 58, בני ברק,

בימים:  שלישי ורביעי, כ"ו – כ"ז באדר ה'תשע"ח (13/3-14/3/18),
בין השעות: 21:00-18:00.

דרושות מדריכות
לקייטנות ערב פסח בגני הילדים 

לצורך קבלה לעבודה
יש להגיש את המסמכים הבאים בעת ריאיון העבודה:  

1. צילום ברור וקריא של תעודת הזהות, כולל ספח פתוח במלואו.
2. צילום ברור וקריא של תעודת זהות בן הזוג, כולל ספח פתוח במלואו. 

3. צילום ברור של צ'ק על שם העובד בו מופיעים שם הבנק, מס' סניף ומס' חשבון.
     לחילופין ניתן להגיש אישור על ניהול חשבון בנק מהבנק עצמו.

עמדות מידע דיגיטאליות

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

ולהדפיס את המידע והטפסים.

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

שאינם נגישים לאינטרנט

רוצים
להגיש בקשה
לקצבה ואין לך

את הטופס?

רוצים לבדוק מידע
מה תהליך הגשת בקשה

לסיוע בשכר דירה
ואין לך היכן? 

ומה עוד
הזכויות שלכם?

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

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

במרכז עוצמה רחוב רבי יהושע 28, בני ברק. 

 
  

בס“ד

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

האימהות הרחב, במטרה לתת כלים בנושאי הגיל הרך.

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

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

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

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

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

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

                                מספר המקומות מוגבל!
טלפון להרשמה ולפרטים נוספים:

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

בברכה,
יפעת גלבוע וצוות המרכז

סדנאות והנחיה לאימהות
לעידוד שפה אצל ילדים ופעוטות

האגף
לשירותים 
חברתיים

בס“ד

העירייה מפעילה לקראת חג הפסח מסגרת קייטנות חינוכיות לילדי העיר,
ולראשונה בחינם, בסיוע משרד החינוך.

הקייטנות תופעלנה ברמה חינוכית גבוהה
ע"י צוות גננות מוסמכות, סייעות ומדריכות מקצועיות, והן תכלולנה 

הקייטנות תתקיימנה החל מיום חמישי, ו' בניסן ה'תשע"ח (22,3,18)
עד יום רביעי, י"ב בניסן ה'תשע"ח (28,3,18)-לא כולל יום שישי,

בין השעות 8:30 בבוקר-1:30 בצהריים (הגן יהיה פתוח מהשעה 8:00).

בגלל ביקורות של משרד החינוך, על הנרשמים להגיע כל יום ובזמן!
הרישום לקייטנות הוא חובה, והוא מתבצע בין התאריכים

יום ראשון, י"ז באדר ה'תשע"ח (4,3,18) - יום חמישי, כ"ח באדר ה'תשע"ח (15,3,18). 
ביום זה מסתיים הרישום.

 
  

בס“ד

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

מסגרות חינוכיות
גם בחופשה וגם בחינם

הנאה לילדים - הנאה להורים

ארוחת בוקר
עשירה

הפעלות
חווייתיות תכניות

הנאהשעת משחק יצירההעשרה

להקלה על הציבור,
מתנהל הרישום באמצעות

טל: 074-7601919
במשך 24 שעות ביממה.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי חרס במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.הבדלה,התקנת מחיצה בין דברים שונים."לא אמרו ____ 
בפחות משלש" )זבחים יט.(

6.גאוה,יהירות. "לכן קראתי לזאת____" )ישעיה ל ז(
7.מפרשיות השבוע.

9.צינור בגוף החי המוביל דם מחלקי הגוף אל הלב."עד 
שישחט את ה____" )חולין ב א( )בלשון יחיד(

11.חית טרף גדולה בעל גוף כבד ומסורבל."ופגעו ה____" 
)עמוס ה יט(

12.שכל,הבנה,תבונה. "רוח חכמה ו____" )ישעיה יא ב(
13.כלי קיבול גדול למים או לנוזלים אחרים."ואת המכנות 

ואת____ הנחשת" )מלכים ב כה יג(
14.סנדלר. "רבי יוסי בר יהודה אומר אף ה___")פסחים ד 

ו( )בלשון יחיד(
16.כל הקצוות , מפינה אל פינה."וימלא בית הבעל ____  

ל____" )מלכים ב י כא(
17.קיצור המילים : זכות אבות.

18.סוד,דבר סתר. "מי גילה לבני ____ זה" )שבת פח.(
19.שטח אדמה שגדלות בו גפנים. "כי תבא ב___ רעך" 

)דברים כג כה(

1.משל למזון מצומצם ודל ביותר.  קב ____"וחנינא בני די לו 
בקב ___" )ברכות יז: (

2.חצות היום. "ערב ובקר ו____" )תהלים נה יח(
3.מלך חצור. )יהושע יא א(

4.תן. "לעלוקה שתי בנות _____    _____")משלי ל טו(
5.הרוס ועזוב. "והבית הזה ____" )חגי א ד(

8.בן רחוב,מלך ארם צובה שהיה המלך החזק ביותר    בימיו של 
דוד. "ויך דוד את ____" )שמ"ב ח ג(

10.קפיצת הסוס הדוהר. "עקבי סוס מ___   ___ אביריו" 
)שופטים ה כב( )בלשון יחיד( )לא בסמיכות(

15.דיבר,השמיע נאום,דיבר בפני קהל שומעים."לשונם ו____ 
נאם" )ירמיה כג לא()בלשון יחיד,עבר(

16.כנוי לזהב מובחר. "עטרת ____" )תהלים כא ד(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אגן, סיר, אסוך, סיר רחץ, בקבוק, ספות, גביע, ספל, גולה, פרור, דוד, צלוחית, כד, צלחת, כוס, צמיד, כיור, 
צנצנת, מחבת, צפחת, מרחשת, קלחת, משארת, קערה, משרת, קשוה, נבל

תאאכרותתרנגתאסנתא

קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת

דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא

סנותאצשנמלגמשסנלק

שלשתנאתגצונשיתאוש

התגצאאתרגשתאנאבחת

תדנאתשסנשגירשקאיא

תתתאגנאסאמשתבתאתא

1.מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                             
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. ארנונה היא...
6. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...

7. שש או ששה ביצים?
8. מה גבוה יותר: גבות או עפעפיים?

9. מה פירוש שליט"א?
10. המהמר "מניח כספו על..."

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. סוג מס 6. דחף-חפר 7. שש 8. גבות 9. 
שיחיה לאורך ימים טובים, אמן 10. טפשות



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



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