
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי י"ב בחשון תשע"ח   1/11/17 גיליון מס' 1128

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

16:28
16:29
16:08

17:26
17:25
17:25

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת וירא

חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

 אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים  הלבנת שיניים 

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)

מיי דנט מתמחה בטיפולי 
שיניים האיכותיים 
והמקצועיים ביותר, 
וכן מתן שירות אישי 

ללקוחותינו

לקביעת תור: 03-6816040

  D.M.D ד“ר צדיק יקיר
D.M.D ד“ר מולוקנד אלכסנדר

ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה הגבוהה ביותר!!!

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

לחברה המובילה בארץ
במתן מענה טלפוני אנושי

לעסקים במגוון תחומים

דרושים/ות
נציגי/ות

שירות לקוחות
למוקד שיחות נכנסות 

בפ"ת )קרית מטלון(

העבודה
במשמרת

בוקר
פרויקט ייחודי עבור

חברת ביטוח גדולה במשק
* הסעה מאלעד תלויה בכמות העובדים היומית

לפרטים נוספים- 077-9555-555
קו"ח לפקס: 077-9555-000

jobs@callbiz.co.il

מיידי בבניין עצמאי
ברח' הרב ברוך הירש 3, ב"ב (אזור ב.ס.ר)

300/500 מטר + מרפסת שמש 200 מ' צמוד
החל מ- 35& למ"ר

 | 052-7155559 5501019a@gmail.com

להשכרה

Michal keisar

054-4944799

לנשים
בלבד

עיסויים וטיפולים
�עיסוי תאילנדי
�עיסוי בשמנים
�אבנים חמות

�כוסות רוח ועוד..

התעמלות 
גברים

"אני יחזקאל אסחייאק 
עוסק בפעילות גופנית 

בהדרכת אדי קוגן"

אדי-054-4299945
ניתן לקבל אימונים פרטיים

החרדים נגד 'החוק הצרפתי'
ביהדות התורה מבקרים את החוק וטוענים כי "המתכונת 
  "הנוכחית של החוק הצרפתי אינה מאפשרת תמיכה בו
למרות זאת, הם מוכנים לוותר: "חוק הגיוס ובני הישיבות 

חשובים לנו יותר, לא נתעקש נגד החוק אם נקבל מה שחשוב לנו" 
 החשש: נתניהו ילך לבחירות מיד לאחר השלמת החקיקה / עמ' 25

פרסום

ראשון

פרסום

ראשון

חשש: איבוד נציג בוועדה 
למינוי דיינים

את  לפנות  מסרב  אייכלר  ח"כ  הרוטציה,  הסכם  למרות 
מקומו בוועדה למינוי דיינים לטובת ח"כ בן צור  הסיבה: 

החשאיות  בבחירות  המקום  מאיבוד  חשש 
מהקואליציה  ח"כים  כאשר  שייערכו, 
עשויים לתמוך במועמד אנטי חרדי 

"אולי  היהודי:  בבית  גורם   

מבן  לנו  עדיף  שטרן  אלעזר 
צור"  כל הפרטים

 / עמ' 23

חשיפת 

'קו עיתונות'

כתובות נאצה נגד 
הנשיא ריבלין

בהבנה שבשתיקה: בחור שלא 
יתייצב – לא יתוקצב

גרפיטי בגנות הנשיא רוסס על קירות 
המשטרה  'בוסטון',  תורה  תלמוד 

פתחה בחקירת האירוע / עמ' 10

לתקנות  החרדית  הנציגות  התנגדות  בעקבות 
ששללו תקצוב ישיבות שתלמידיהן לא התייצבו 

נוסחה חלופית שתמנע תקצוב  הגיוס, מתגבשת  בלשכת 
מהתלמיד עצמו  הנפגעות העיקריות: ישיבות המזוהות 
עם 'הפלג'  וגם: הדרמה בבית שמש בעיצומה - ראש 
בתנאי  תפקידו,  על  לוותר  מוכן  אבוטבול  משה  העיר 

ש'דגל' תציב כמועמד מוסכם דווקא את משה מונטג 
אבי בלום, בית ספר לפוליטיקה / עמ' 18-19  

התפללו: מרן הגראי"ל 
אושפז שוב

 / עמ' 8



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
הפעילות בין התאריכים כ״ח בתשרי תשע״ח עד י״ח בחשוון תשע״ח )18.10.17-7.11.17(.

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
מונ

הת

הבחירה של הבית
תנובה

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה
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 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
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בד
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ה 
ש

מח
לה

ה 
מונ

הת

הבחירה של הבית
תנובה

500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה



ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

RC

אבקת 
כביסה 
פרסיל
8 קילו

 &20

 &35 &45

 &15

 &20

 &15

טיטולים

בד"ץ
500 גר'

2 ב-40& 3 ב-100&  2 ב-50& 

4 ב-

ב-2 ב-

2 ב-

3 ב-

דובשניות

L תבניות ביצים

2 ק"ג

זוגלובק
שניצל 
תירס / 
נקניקיות

2 ב-

2 ב-2 ב-

2 ב-

גבינת 
נפוליאון

מוצרי 
השבוע פסטות ויליפוד 

בד"ץ חיתולי האגיס נייר טואלט

 &19

 &18 &95

 &25

מטרנה

ב-  &10 ב-3 

 &10

 &50

 &55

3ב-

2ב-
לקילוקילו

2 ב-

 &10 10& 7 ב- 3 ב-

12& ב- 2

13& ב-  3

ב-

ב-

בירה מאלט
 1.5 ליטר

כריות 
צ'וקולדה/בננה/וניל

שמן קנולה טעמן
בד"ץ עד"ח

3

3ב-20& 

2ב-15& 2ב-50& 

גבינת סקיפרסיל ג'ל

 &25 ב- 3  &15 ב- 2

 &10 ב-

 &1690
ב-

 &790
ב-

 &390
ב-

 &10 ב-

 &8 90
ב-

 &1490
ב-

 &3990
ב-

 &790
ב-  &8 90

ב-

פתיבר אסם
500 גר'

פרי
900 מ"ל

שמפו / מרכך הוואי
750 מ"ל

בדין
4 ליטר
בקניית זוג

עוגות רולדה 
עלית

מגבונים
רביעיה

מאגדת 
שוקולד
ורד הגליל

מיונז 
תלמה
 500 גר'

טישו טאצ'

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

חומוס 
אחלה

קוטג' 
תנובה

גבינה  בטעמים
זיתים/ שום/ בצל
בקניית שלישיה

10& ב-  2

דג פילה אמנון
(מושט)

מארזי מיני 'קרלו' 
שמנת תנובהקצפת תנובה 

שוקולית
850 גר'

סוכר

מארז 
פיצה 
זוגלובק
שלישיה

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

לחם אגמי 
חיטה מלאה

שקדי מרק 'מנה' 

משקאות שוקו 
'תנובה' 
1 ליטר

אבקת כביסה 
אריאל
10קילו

גבינת צהובה עמק 
400 גר' 
בקניית  זוג

 &69

 &1390

 &1690

חלב תנובה

1.5 ליטר

גבינת 
תנובה
850 גר'

אדוארד
אלופים בחיסכון

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

בשרים 
מחפוד
מס' 4-7-10

 &3990
ב-

 &990
ב-

 &2990
ב-

 &25 10& ב- ב-

 2.7
ליטר

 48
גלילים

מעדני
 קרלו
מארז שמיניה

ימים ד', ה', ו':

בקניית זוג בקניית זוג

24 יח'

 2 5
מוצרי שפע בצק
בורקס גבינה/ תפו"א/ 
מלאווח/ ג'חנון

בקניית  מוצרי תנובה מעל 49 ש"ח 
מטריה מתנה 

 2



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 מאוחדת בבני ברק מקדמת בברכה את נבחרת 
 רופאי העיניים, הבכירים החדשים מביה"ח תל השומר: 

ד"ר כנורי מיכאל מומחה ברפואת עיניים לילדים.  
ד"ר פביאן דידי מומחה ברפואת עיניים למבוגרים ואונקולוגיה של העין.

המצטרפים לצוות הרפואה המקצועית במרפאת אבני נזר

מרפאת אבני נזר
רח' אבני נזר 9 טל: 03-6156400

אצלם תמשיכו לגשש...

אצלנו רואים
אתכם 6/6



�ודות הריפוי מרחוק
�דנת:

מחזור 
ז'

ושחרור הנפלאות שבנפש

מעונייני� לשמוע עוד?
צלצלו: 0722-722-777

הגיע הזמ� שתגלו אחת ולתמיד אי� יוצרי� שינוי!
בפע� הראשונה ובהזדמנות שלא תחזור

 אליהו שירי חוש� את כל ה�ודות ליצירת שינוי עמוק וארו� טווח 

ב�דנה חדשה ועוצמתית ע� מקורות ותרגילי� מדהימי�

 מתורת הח�ידות העו�קי� בריפוי מרחוק, ניקוי צינורות השפע 

ויצירת ני�י� של ממש בחייכ�, בהדרכה מפורטת 

ובליווי חוברת עבודה מעשית.

בואו לחוות שינוי מהיר לטובה בעוצמות שלא הכרת�!

13/11/17
כ“ד חשו�

אולמי מודיעי� (כליל מלכות), רח' שלמה המל� 8, יו� ב‘
בני ברק

ב�“ד

תמיד רצית� לגלות מהו המעיי� שישקה את נפשכ� 
ויעורר את הכוחות הבלתי נדלי� הגנוזי� בו?

ה�דנה
לגברי� ונשי�
(בהפרדה מלאה)

(לא תתאפשר כני�ת

* הכני�ה בתשלו�

16:15

עגלות ותינוקות)



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

רופאים בכירים חדשים מבתי החולים המובילים, 
מחכים לכם במרפאות מאוחדת בבני ברק:

הגב׳ יערה טל קלינאית תקשורת 
ד"ר מיכנובסקי ניגורה רופאת משפחה מבי"ח שערי צדק
ד"ר סמואלוב ליאת רופאת עור לילדים מבי"ח איכילוב 

ד״ר עובדיה עדי אלרגולוגית ילדים מבי״ח וולפסון
ד"ר פלג איתי רופא ילדים מבי"ח סורוקה

אצלם הרופאים בהמתנה...

 אצלנו 
 רופאים מומחים חדשים

זמינים לשירותך!



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ב בחשון תשע"ח 1/11/17 בני ברק8 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 תפילות לרפואת מרן הגראי"ל
עוקב  היהודי  העולם 
מצבו  אחר  בדאגה 
הישיבה  ראש  מרן  של 
לייב  אהרן  רבי  הגאון 
שאושפז  שטיינמן 
השבוע  בתחילת 
'מעייני  החולים  בבית 

הישועה' בשל חום וחולשה. ביום ראשון לקראת השעה 
מעייני  החולים  לבית  הישיבה  ראש  פונה  בבוקר   9
פרופסור  האישי  רופאו  עם  התייעצות  לאחר  הישועה, 

אברהם וינברגר.
ל'קו  מסר  רוזנשטיין  יעקב  הרב  מרן,  של  מקורבו 
בהכרה  היה  הישיבה  ראש  האשפוז  בימי  כי  עיתונות' 
רוזנשטיין  בלימוד.  ביתו  בני  עם  שוחח  ואף  מלאה 
מזהיר כי שמועות רבות ודיס אינפורמציה הופצו באשר 
למצבו של הגראי"ל, אך בחסדי שמים מצבו טוב. נכון 
לעת כתיבת השורות )שלישי( צוות רופאים בכיר יערוך 
הישיבה  ראש  לשחרור  אפשרות  לבדוק  התייעצות 

ביממה הקרובה.
פרופסור אברהם וינברגר מסר כי ראש הישיבה אושפז 
ראש  של  ובמעמדו  בגילו  לדבריו,  בלבד.  להשגחה 
הישיבה לא לוקחים סיכונים ובשל כך אושפז הגראי"ל 
כדי לוודא שאין דברים חמורים יותר המצריכים טיפול.

 עונג שבת לבחורי ישיבות
התקיים  שבת  במוצאי 
ונרחב  גדול  כינוס 
ערוכים  שולחנות  סביב 
מלכה  מלווה  לסעודת 
הישיבות  בני  איגוד  של 
השתתפו  בו  ברק  בבני 
קהילות  מ25  גבאים 

ובתי כנסת בעיר, בהם כאלפיים תלמידי ישיבות קטנות 
וגדולות החברים באיגוד בני הישיבות.

כלל הגבאים שיבחו את יום ההוקרה על העמל בתורה 
של ימי בין הזמנים, בו יצאו במסגרת הקהילות למעלה 
מ1000 בחורי ישיבות גדולות לטיול בצפון הארץ, ראשי 
האיגוד ציינו את ההירתמות הגדולה, הליווי וההשקעה 
של סגר"ע בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית של דגל 
 התורה הרב מנחם שפירא שתמך ועודד בהקמת האיגוד.

הפעילות  המשך  על  הגבאים  הכריזו  הכינוס  במהלך 
וכי על דעת רבני הקהילות הוחלט לקיים סדרי לימוד 
הישיבות  לתלמידי  הארוכים  החורף  שבת  בלילות 
כאשר  שבת,  בלילות  לימוד  סדרי  אין  בהן  הקטנות 
קהילות רבות בעיר בהם ישנם תלמידי ישיבות קטנות 
בין  בימי  כבר  כי  הוכרז  זה.  גדול  לדבר  מצטרפים 
הזמנים של ניסן הקרוב יעניקו באיגוד בני הישיבות יום 

הוקרה לבחורי הישיבות.

 מאיר סויסה הועלה בדרגה
מפקד  סויסה,  מאיר  פקד 
ברק,  בבני  העירוני  השיטור 
הועלה, בעקבות המלצות על 
פיקודו היעיל, לדרגת רפ"ק, 
עובר  הוא  זאת  ובעקבות 
הפרשים  יחידת  על  לפקד 

במשטרת מחוז תל אביב.
את  מילא  סויסה  מאיר  פקד 

תפקיד מפקד השיטור העירוני בבני ברק, בשנה ומחצה 
מועצת  חברי  בקרב  רבה  לאהדה  וזכה  האחרונות, 
עירוניים,  ומחלקות  אגפים  ומנהלי  והנהלתה  העירייה 
ובהם הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע, שעומד בראש 

צוות העבודה העירוני.

 נגנב הרכב לילדה הנכה
תושב בני ברק המתגורר ברחוב פרל, ירד בשעות הבוקר 
עם ילדתו הנכה לקחתה אל המעון וגילה כי רכבו נגנב.

עם  נכה  בחניית  חנה  שנגנב  הגדול, שהרכב  האבסורד 
סימון של תמרור של נכה וגם בקדמת הרכב היה שלט 

כי מדובר ברכב של נכה.
בעל הרכב אביה של הילדה הנכה סיפר כי היה בהלם 
רכב  לגנוב  מסוגל  "מי  החניה  ליד  רבות  דקות  ועמד 
של ילדה נכה מחנייה של נכה, כמה רוע צריך בשביל 
לעשות מעשה כזה?" בנוסף, הוגשה תלונה במשטרת 

מרחב דן.

מאת: עוזי ברק

מאות מרביצי תורה בישיבות גדולות ובישיבות לצעירים בבני ברק, 
ובהם ראשי ישיבות, ר"מים מנהלים רוחניים ומשגיחים התכנסו לימי 
עיון, האחד - לישיבות גדולות והשני - לישיבות קטנות, במרכז כנסים 
בני  עיריית  של  "הקשיבה"  מרכז  מטעם  חיים,  חפץ  בקיבוץ  ציפורי 
ברק ושעסקו בשורה של פתרונות וכליים מעשיים למול התמודדויות 

וקשיים רגשים של צעירים במסגרות ישיבתיות שונות.
המתקיימים  העיון  לימי  כהמשך  נערכו  הייחודיים  העיון  ימי 
לישיבות לצעירים בבני ברק, ולאור בקשתם של גדולי ראשי הישיבות 
הוחלט לקיים יום עיון גם לכלל הישיבות הגדולות, ובמהלכו התקיימו 
הרצאות  מחשובי הרבנים ואנשי החינוך ונערכו דיונים פוריים במשך 

כל היום.
והכוונה  יעוץ  מרכז  "הקשיבה",  ע"י  התקיים  המיוחד  העיון  יום 
לבני הישיבות, הנותן מענה לבני הישיבות ולצוותי הישיבות, והוקם 
בעידודו וביזמתו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, ובניהולו של הרב 
יוסף גרליץ, והינו חלק מהמהפכה שמובילה עיריית בני ברק בנושא 

החינוך לבני הישיבות..  
את יום העיון הנחה הרה"ג רבי צבי אלימלך לייפער, מנהל רוחני 
היום  במהלך  חינוך  פניני  ששזר  בחיפה  צאנז  חיים"  "שפע  בישיבת 

כולו, ופתח את דבריו ברכה למשתתפים 
שנוטלים חלק ביום הייחודי הזה ולמרכז 
של  אכסניה  להיות  שזכה  "הקשיבה", 
סיבת  את  נפלא  במשל  והסביר  תורה, 
ירח  סיום  לאחר  תמיד  ההתכנסות 
כש"הקשיבה"  הסוכות,  וחג  האיתנים 
לשמוע  התרה  מרביצי  ציבור  את  מכנס 

את דבר ד'.
הגאון  של   בדבריו  נפתח  העיון  יום 
חיי  ישיבת  ראש  נוסבוים,  נפתלי  רבי 
מיוחד  באופן  עצמו  את  שהטריח  משה, 
שעיקר  והדגיש  המעמד  חשיבות  למען 
ההצלחה בלימוד התורה שהוא ההשקעה 
בדבריו  הרחיב  הוא  וזמן.  עת  בכל  בה 
את חשיבות החדרת הלימוד בימי שישי 
ושבת, כי רק הרציפות התמידית בלימוד 

התורה מועילה לקניינה.
איש החינוך הנודע, הגאון רבי משה ברוורמן, רו"מ מוסדות מאה 
בחורי  אצל  להיווצר  שיכולות  הבעיות  על  במשאו  האריך  שערים, 
ההתחברות  חשיבות  על  להעמידם  צורך  יש  כך  ומשום  הישיבות, 
לגדלות  שאיפות  של  בהחדרה  הצורך  וכמה  הישיבתית  לאווירה 
ועשיית חבורות תמיד כדי לקדם את ידיעתם בתורה. בהמשך התקיימו 

מושבים נפרדים - לראשי הישיבות ולר"מים.
הגאון רבי יהושע פינק, רב בית מדרש בעלז – בן יעקב בני ברק, 
היא  דורנו  של  שהבעיה  היום  לומר  "נהוג  חשובה:  תובנה  השמיע 
הטכנולוגיה המתקדמת, אבל אני רוצה להדגיש נקודה אחרת. בעבר, 
לא כולם הלכו ללמוד. רק מי שחשקה נפשו בתורה היה הולך לישיבה, 
אבל גם מי שלא הלך ללמוד, היה נשאר יהודי טוב, עם רגש יהודי. 
כיום ישנה תפיסה של או הכל או כלום. בחור חושב לעצמו או שאהיה 
תלמיד חכם ולמדן, או לא, ואין את דרך האמצע של להיות יהודי טוב, 

ירא שמים".
בדבריו  התייחס  חכמה,  דרכי  ישיבת  ראש  בלוי,  משה  רבי  הגאון 
לפי  ולא  למצוינים  בהתאם  להעמיד  שיש  הישיבתית  לאווירה 
נכונותו  לפי  כישרונותיו, אלא  לפי  נקבע  אינו  החלשים. ברם, מצוין 
להקריב ולהשקיע למען המטרה. גם רמתם של הבינוניים והחלשים 

נקבעת ביחס למצוינים, וככל שהם ברמה גבוהה יותר, הם משפיעים 
גם על הבינוניים, אך ודאי שלא ניתן להתעלם מהבינוניים ומהחלשים, 
הן בלימוד והן ביראת שמים. העצה לזה, היא לחזק את הקשר האישי 

עם אותם בחורים. 
ישראל  רבי  הגה"ח  ידי  על  נאמרו  האחרון  למושב  פתיחה  דברי 
בחשיבות  שעסק  נחום,  חזון  ישיבת  של  הרוחני  המנהל  אהרנסון, 
ההשקעה בתלמידים וכמה החובה של אנשי החינוך לתת את דעתם 

על סיוע לבחורים .
אחרון הנואמים היה הרה"ג רבי רפאל גריינמן שעמד בדבריו על 
החיבור העמוק בין נפש בריאה לבין עבודת ד' בדרך נכונה ואמיתית. 
ומשברים   התמודדויות  של  מצויים  מקרים  לובנו  הדברים,  במהלך 
אצל נערים, ויחד עם קהל הרבנים נותחו הסוגיות, תוך העמדת הזיקה 

המלאה בין התמודדות רוחנית ובין חוסן נפשי. 
בדבריו  הביע  העיון,  ליום  שהגיע  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
הזדמנות  וזו  גדולה,  חשיבותו  הכינוס  שעצם  וציין,  התרגשותו  את 
זה  הוא הדגיש, שאין  חינוכית מטובי אנשי החינוך.  לשמוע הדרכה 
בראש  החינוך  נושא  את  להעמיד  החליטה  ברק  בני  שעיריית  סוד 
חינוך,  של  עיר  לבנות  הינה  מטרתנו  כי  העיר,  של  העדיפויות  סדרי 
חינוך,  ולאנשי  למחנכים  חינוך  כנסי  מתקיימים  זו  מטרה  ולמען 
ועוד  לנוער  מיוחדים  פרויקטים  הוקמו 
מפעילה,  שהעירייה  פרויקטים  מגוון 
המכשולים  הסרת  היא  כשהמטרה 

ומציאת הפתרונות.
עיון  יום  גם  התקיים  נפרד  באולם 
הישיבות  מכלל  תורה  מרביצי  למאות 
העיון  יום  את  ברק.  בני  בעיר  לצעירים 
הורביץ,  יעקב  ברוך  רבי  הרה"ג  הנחה 
אלכסנדר  ישיבת  של  הרוחני  המנהל 
ראשי  כלל  של  התכנסותם  את  ששיבח 
הישיבות והר"מים שמגיעים אליהם  כל 

בין הזמנים, למרות זמנם העמוס. 
"ערכים"  מראשי  ברוורמן,  דוד  הרב 
נשא דברים ולאחר מכן נערכו מושבים 
נפרדים, בהם הטעים הרה"ג אהרן אירם, 
משגיח ישיבת "דרכי נועם" ומרבני "לב שומע", שמחנך צריך ללכת 
כנגד רוחו של אדם ולשים לב לתלמיד שלא מצטרף לעדר, ולפעמים 

אפילו ללכת ולהביא אותו ממרחקים.
הרה"ג יחזקאל שובקס, ר"מ בישיבת פיטסבורג דיבר בפני ראשי 
הישיבות ומנהלים רוחניים על מקרים שבחורים חווים קשיים בישיבה 

וגם בבית, וגם עם עצמם. 
יום העיון הסתיים בשעת ערב מאוחרת בשיעורו המאלף של הרה"ג 
רפאל גרינמן, שעסק בהבנת עומק הנפש של הנער ובתפקידו החשוב 
של המחנך בעיצוב והעמדת התלמיד גם בהיבטים הנפשיים, כשהדגש 
אצל  ואכזבות  כישלונות  עם  ההתמודדות  סוגיית  על  היה  הפעם 

הנערים, המהווה את אחד הגורמים המרכזיים למשברים ולנפילות. 
חנוך  להרב  תודה  להביע  המשתתפים  ביקשו  העיון,  יום  בתום 
הטהור  החינוך  לקידום  ופעילותו  יזמתו  על  העיר  ראש  זייברט, 
על  גרליץ,  יוסף  והרב  פדר  אברהם  הרב  "הקשיבה",  לראשי  בעיר; 
הליווי הצמוד בסבלנות ובמקצועיות וניווט כלל הפעילות של ארגון 
יצחק  להרב  הודו  הישיבות  ראשי  ובצניעות.  במסירות  "הקשיבה" 
משה שטיין, משגיח רוחני בישיבת טל תורה, שסייע רבות לארגון יום 

העיון, מתוך מטרה נעלית להצלת דור העתיד.

הגר"נ נוסבוים, ראש ישיבת "חיי משה" נואם

הר"מים דנו בהתמודדות 
עם מצבים רגשיים 

ימי עיון למאות בחורי ישיבות גדולות ולצעירים נערך 
במרכז הכנסים ציפורי בקיבוץ חפץ חיים, במטרה לתת 

פתרונות וכלים מעשיים להתמודדויות
חלק מהמשתתפים 

סויסה ראש העיר ומנהל השיטור



ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

מרפאה ייעודית ושירות אישי מהיר בביה״ח ללקוחות מאוחדת 

פחות בירוקרטיה
ללא טופס 17 מהמרפאה

זמינות תורים גבוהה
למגוון תחומים

נגישות לרופאים מומחים
המובילים בביה״ח

מאוחדת ומעייני הישועה בשיתוף פעולה בלעדי,
ולקוחות מאוחדת נהנים משירות מקצועי ואישי!

 מאוחדת ומעייני הישועה יחד, 
ואתם מקבלים יותר!

ולהישאר בריאלהיות בריא 3833



בני ברק י"ב בחשון תשע"ח 12101/11/17

כתובות נאצה נגד הנשיא ריבלין
הנשיא  בגנות  גרפיטי 
קירות  על  רוסס 
תלמוד תורה 'בוסטון', 
פתחה  המשטרה 
  האירוע  בחקירת 
לקיר  מקיר  גינויים 

במערכת הפוליטית

מאת: עוזי ברק

כתובות נאצה רוססו נגד נשיא המדינה מר 
הספר  בית  קירות  על  ריבלין,  )רובי(  ראובן 

'בוסטון' ברחוב חזון איש בבני ברק.
בשבוע  רביעי  יום  בליל  נעשה  הגרפיטי 
ובצבע שחור  ענק  בריסוס  נכתב  ובו  שעבר, 
בעקבות  בהיכל".  ו"צלם  נאצי"  "משומד 
כך המשטרה פתחה בחקירת האירוע, לאחר 
ברק  בבני  העירוני  לשיטור  נודע  שהדבר 
המעבדה  וחוקרי  למשטרה  נמסר  ומשם 

לזיהוי פלילי נשלחו לתעד את הזירה.
הקשר בין ריבלין לת"ת היה כאשר הנשיא 
בוסטון,  בת"ת  הלימודים  שנת  את  פתח 
קיצוניים  חוגים  בקרב  זעם  שעורר  דבר 
כאשר  לגיטימציה.  לו  לתת  אין  כי  שטענו 
הת"ת  לתלמידי  ואמר  במקום  דברים  נשא 
שהתחלתם  הזה  היום  את  תזכרו  עוד  "אתם 
כשתהיו  גם  חייכם,  כל  א'  בכיתה  ללמוד 
נשיאי מדינה, גם כשתהיו ראשי ממשלה, גם 
כשתהיו שרים, גם כשתהיו ראשי ישיבות וגם 

כשתהיו ראשי עיר".
נציג מהת"ת בוסטון אמר לכתב המערכת 
כי אחת הכתובות נעשתה לפני כמה שבועות 
והשנייה נעשתה השבוע. טרם ידוע מי עומד 

מאחורי המעשה.
)יואל( אדלשטיין, מסר  יולי  יו״ר הכנסת, 
החמור.  מהכיתוב  נפש  שאט  מביע  הוא  כי 
שרווח  הקלוקל  השיח  כי  הוסיף  אדלשטיין 
להביא  ועלול  ליום  מיום  מתדרדר  במדינה, 
לפגיעה בנפשות ולכן על כולם לגנות מעשים 
מעין אלה ולפעול נגד תופעות של הסתה ביד 

קשה וללא רחם.
גם  הגיב  לפיד  יאיר  עתיד'  'יש  יו"ר  גם 
לגרפיטי "לכל מי שהסית נגד הנשיא אתמול 
מה  נגדו.  הנאצה  מכתובות  היום  'והזדעזע' 

חשבתם שיקרה?"
ח"כ עמיר פרץ )העבודה( הגיב: "יש לגייס 
המאיימת  השנאה  מדורת  לכיבוי  סופרטנקר 

לכלות כל חלקה טובה במדינה".
בפני  עצמו  הנשיא  דיבר  יותר  מאוחר 
והתייחס  מקומיות  רשויות  של  מנכ"לים 
הזה  הבוקר  את  לפתוח  שמח  "אני  לאירוע: 
של  הטהור  במובן  ציבור  אנשי  עם  במפגש 
בתואר  לשאת  לפעמים  פשוט  לא  המילה. 
אותך  מביא  הוא  לעתים  ציבור'.  'משרת 
האמונה  אבל  העימות.  לנקודות  האש,  לקו 
ציבור'  'משרת  הזה  המלים  בצמד  הפנימית 

היא חזקה מהכל".

מאת: עוזי ברק

בני  עיריית  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
האבטחה  מחלקת  עם  לסיכום  הגיע  ברק 
הפעלת  על  המשטרה  של  הארצי  במטה 
בנוסף  החינוך,  במוסדות  ביטחוניים  בודקים 
חיים  מר  הודיע  כך  הקיימים,  למאבטחים 
העירייה  של  החירום  אגף  מנהל  נוגלבלט, 
הביטחון(  )קציני  הקב"טים  ארגון  ויו"ר 
הארצי בעיריות ובמועצות המקומיות בכינוס 
בעיר,  החינוך  מוסדות  מנהלי  של  כללי 
בנושא עדכון על הפעולות לתגבור האבטחה 

במוסדות השונים בכלל אזורי העיר.
שהביא  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
פעילותם  את  ציין  לכינוס,  העירייה  דבר  את 
וחיוניותה  המאבטחים  של  בשגרה  הברוכה 
במוסדות  התלמידים  אלפי  עשרות  למול 
החינוך בבני ברק, המתבצעת גם עם עבודתם 
של מאבטחים חיצוניים, וכל זאת לצד פעולות 
והקב"טים  חירום  לשירותי  העירוני  האגף 
קודש,  במלאכת  העוסקים  החינוך,  במוסדות 
תינוקות  תלמידים  אלפי  עשרות  של  למענם 

של בית רבן.
רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
במוסדות  האבטחה  סוגיית  על  בדבריו  עמד 
החינוך, וציין לשבח את הפעילות של עובדי 
אגף שירותי החירום של העירייה שעושים כל 

מאמץ בתחום.
החינוך של  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב 
מוסדות  אבטחת  תחומי  על  עמד  העירייה 
צורך  יש  ,כאשר  המנהלים  ואחריות  החינוך 
גיוס  לנוכח בעיית  כל העת לחזק את הנושא 

בעיה  שהינה  השונות,  מהחברות  מאבטחים 
משותפים  פיתרונות  ועל  ארצי,  מידה  בקנה 

עם המטה הארצי של המשטרה.
העירוני  האגף  מנהל  נוגלבלט,  חיים  מר 
בעיית  את  בדבריו  ניתח  חירום  לשירותי 
החינוך,  מוסדות  לכלל  מאבטחים  העמדת 
לגיוס  האבטחה  חברות  של  הקושי  למול 
התשלומים  גובה  בעיית  בשל  מאבטחים 
הרב  בשעתו  פנה  זאת,  ולמול  למאבטחים, 
רוני אלשיך,  זייברט, ראש העיר לרנ"צ  חנוך 
בודקים  של  מודל  לאמץ  המשטרה  מפכ"ל 
ביטחוניים במוסדות, לסיוע בהסדרת הנושא, 
ואכן הושג, בעקבות זאת, סיכום עם מחלקת 
המשטרה  של  הארצי  במטה  האבטחה 
בנוסף  ביטחוניים,  בודקים  העסקת  על 
הוגדל  לכך,  כשבנוסף  הקיימים,  למאבטחים 
ומערכות  אמצעים  ביטחון,  מרכיבי  של  רכש 

אבטחה חדשות.
מיכאל  מר  הרצה  החינוך  משרד  מטעם 
על  שעמד  מהמשרד,  בטיחות  יועץ  באגד, 
עירוניים,  שאינם  חינוך  במוסדות  ליקויים 
בהם,  סיכון  שיש  פיראטיים  חשמל  כחיבורי 
ליקויים בנושא כיבוי אש ובניה שלא בהתאם 

לנהלי משרד החינוך.
רנ"ג צורי ינאי, רכז נוער במשטרת מרחב דן 
ציין את שיתוף-הפעולה הפורה והמעולה עם 
מאגפי  ובהם  בעירייה,  הרלבנטיים  הגורמים 
חברתיים  ושירותים  חירום  שירותי  החינוך, 
)רווחה(, שבא לידי ביטוי בתחומים מגוונים, 
ובהם  גם בפעילות למניעת נשירת תלמידים, 
לנוער שעזב  סיוע  מילה",  "פרויקט  במסגרת 

את ספסלי הלימודים במוסדות חינוך.

צילום: איתי גדסי

מרחיבים את מערך האבטחה במוסדות חינוך
סוכם עם מחלקת האבטחה במטה הארצי של המשטרה 
על הפעלת בודקים ביטחוניים במוסדות החינוך, בנוסף 

למאבטחים הקיימים
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בית מרחב הזהב 
פותח שעריו לנשים מגיל +50 

קורס מחשבים 
למתחילים

התעמלות 
מגילותמחול ותנועהמקהלהציור חופשיבונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

ניהול תקציב 
אנגלית שוטפתהבית במחשב

 הכרת המחשב, אינטרנט 
ודואר אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 תכנית אימון אישית 
לכל מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמיות

 תחומי התעמלות מגוונים
 כל שיעור בן שעה  
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 19:00
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 בהדרכת מורה 
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בני ברק י"ב בחשון תשע"ח 12121/11/17

מאת: עוזי ברק 

ההיערכויות  נשלמות  האחרונים  בימים 
שייערך  המרגש,  המעמד  לקראת  האחרונות 
ספר  הכנסת  תהלוכת   - קודש  שבת  במוצאי 
תורה מפואר ומהודר שנכתב לע"נ מרן החזו"א 

זיע"א.
64 שנים אחרי שכלל ישראל התייתם ביום 
קבע  החזו"א,  מרן  לב"ע  הלך  בו  קודש  שבת 
כי  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן 
ייכנס  נשמתו  לעילוי  שנכתב  המהודר  הספר 
להיכל ישיבת "בית אליהו" לצעירים בראשותו 
של הרה"ג רבי ראובן כהן, בתהלוכה שתיערך 

במוצאי יום היארצייט. 
מיוחד  תורה  ספר  לכתיבת  היוזמה  תחילת 
בהוד והדר לע"נ מרן החזו"א זיע"א הוא בק"ק 
גרייטניק בניויארק, בראשות הגאון רבי מרדכי 
שהמתין  המתפללים  לא'  ייעץ  אשר  אדר"ת 
להוצאת  לתרום  בזש"ק  להיפקד  רבות  שנים 
וכעבור  עירובין,  עמ"ס  איש  החזון  כתבי 
תשעה חדשים הוא אכן נושע. מעשה זה שזכה 
לתהודה גדולה ורבה, הביא לרצונו של מתפלל 
נוסף ששנים רבות זקוק לישועה, ולאחר סיפור 
לכבודו  ולעשות  לזכות  גם  חפץ  זה  מופלא 

ולעילוי נשמתו של החזון איש. 
מרן  השתוקק  ימיו  בערוב  כי  שנודע  לאחר 
כתיבת  מצות  את  לקיים  זצוק"ל  איש  החזון 
ספר תורה בשלימות, ולשם כך אף ביקש מכמה 
'דוגמת  אליו  לשלוח  ושלמים  יראים  סופרים 
כתב' ממלאכתם, כדי לבחור מתוכם את הלבלר 

המהודר ביותר, גמר אומר המתפלל להיות גם 
הוא עושה כן לכבודו של מרנא החזו"א זיע"א. 
בתום שנים של עמל ויגיעה בכתיבת ספר תורה 
במיוחד ומהודר במינו, נכנס המתפלל למעונו 
אשר  קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  התורה  שר  של 
של  לע"נ  נכתב  ש"זה  כך  בעקבות  כי  הורה 
מרנא החזון איש, הרי שיש להכניס את הספר 
הייארצייט".  של  קודש  שבת  במוצאי   עוד 

עם צאת ספר התורה לרחובה של עיר במוצאי 
הקהילות,  רבני  כל  צפויים  הקרובה,  השבת 
ציבור  אישי  דיינים,  רבנים,  הישיבות,  ראשי 
וקול המון חוגג להצטרף אל התהלוכה שתערך 
תחת חופה מפוארת כיאה לכבודה של תורה, 
מנגנים  ובעלי  תזמורת  ועליה  משאית  ובליווי 
סביב  ולפזז  לרקוד  סמט  אהרל'ה  ר'  בראשות 
בשמחה  ובהתרגשות  בדביקות  החדש,  הספר 
של מצווה לכבודה של תורה. תוואי התהלוכה 
לאורך רח' השומר ממרכז רימונים לכיוון רח' 
ריינס, אל היכל הישיבה שנמצא ברח' בר אילן 

בשיכון ה'.

מאת: עוזי ברק 
 

עיריית בני ברק פנתה לתושבי העיר בבקשה 
לחסום את חצרות הבתים כדי למנוע את הגעת 
ירידת  לקראת  כהכנה  למדרכות,  הפסולת 
בחצרות  הפסולת  הצטברות  שכן  הגשמים 
וירידתה לרחובות בזמן הגשמים עלולה לגרום 
לחסימת קולטני תעלות הניקוז ולהצפות, וזאת 

למרות הניקוי היסודי של 
התעלות ברחבי העיר.

היערכות,  במסגרת 
ביוזמת הרב חנוך זייברט, 
השקיעה  העיר,  ראש 
500,000 שקלים  העירייה 
תעלות  כל  לניקוי  חדשים 
קולטנים,  ו-3200  הניקוז 
באורך של 37 ק"מ ברחבי 
 1100 לעומת  וזאת  העיר, 

שנים  לפני  שהיו  קולטנים 
לרשות  העיר.  של  השונים  באזוריה  רבות  לא 
האגף לתשתיות ולפיתוח, בראשות הרב מיכאל 
קקון, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב חנוך 
העיר,  רחבי  בכל  סיור  צוותי  עומדים  זיידמן, 
שעוברים לבדוק את המערך הגדול של התעול, 
סחף  של  הצטברות  לפעמים,  ישנה,  וכאשר 
פסולת בכניסות לתעלות התעול היא מנוקה ע"י 

עובדי הצוותים.
מתבצעת  הקולטנים,  כלל  לבדיקות  בנוסף 
מיידי  טיפול  הדורשות  בעיות  לגילוי  סריקה 
מכיוון נחל הירקון. אגף התברואה העירוני עורך 
שהיו  באזורים  מיוחד  טיפול  ומבצע  סיורים 
פסולת  שאריות  לסלק  כדי  בעבר,  קשיים  בהם 
שעלולות לכסות את פתחי הניקוז. לקראת עונת 
החורף פועל בעירייה מרכז הערכות בראשותו 

של הרב חנוך זייברט, ראש העיר ובתפעולו של 
הרב ישראל דרנגר רמ"ט רה"ע.

שלמה  מר  שבהנהלת  העירוני  במוקד 
בורובסקי  עוסקים במיון ובסיווג פניות למוקד 
בזמן ירידת הגשמים, כאשר, לא אחת, מתברר 
למעשה,  אך,  הצפות,  על  מתלוננים  שתושבים 
ירידת  בשעת  גשמים  מי  של  הצטברות  רק  זו 
אך  טופוגרפיים,  תנאים  בשל  עצמה  הגשמים 
המים  קלה  שעה  כעבור 
שיגור  מהמקום.  נעלמים 
מסוג  למקומות  עובדים 
אחת  שלא  מצב,  יוצר  זה 
לא ניתן, מסיבה זו, לטפל 
הצפות  של  במקרים 
אמיתיות באזורים אחרים. 
של  לשיפור  העבודות 
מערכות הקולטים והתעול 
בבני ברק בוצעו במיליוני 
חגי,  ברחובות  ובהן  ש"ח, 
לוי  רבי  הגר"א,  ירושלים,  השלושה,  הושע, 
ניסים,  הרב  יעקב,  קהילות  רוזנהיים,  יצחק, 
השניים,  אנילביץ,  גרשטנקורן,  הצבי,  קושניר, 
והביאו  הנביאה  ודבורה  ביאליק  אוסישקין, 

שיפור במהלך החורף שעבר.
להמשיך  העיר  לתושבי  פנתה  גם  העירייה 
לרשות- ניילון  שקיות  השלכת  אי  על  להקפיד 

המים  כניסת  לסתימת  הגורמות  הרבים, 
לקולטנים, וכך גם אם הקולטן, עצמו, נקי, אין 
ערך לכל העבודות בשל סתימתו על-ידי שקיות 
ניילון. כמו"כ נתבקשו התושבים לחזק ולהדק 
להתרומם  העלולים  וכדומה  פלסטיק  גגות 
חשמל  חוטי  של  במקרים  החזקות.  ברוחות 
מיידית  כך  על  לדווח  הציבור  נקרא  שנקרעים, 

למוקד 103 של חב' החשמל או למוקד 106.

ביארצייט: ספר תורה לזכר
מרן החזון איש זיע"א 

המיוחד  התורה  ספר  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בהוראת 
שנכתב בפאר והדר, ייכנס לישיבת "בית אליהו" בתהלוכה שתיערך 
ברחובה של עיר דווקא במוצאי שב"ק - יום היא"צ של מרן החזו"א

עובדי אגף התשתיות בעיריית בני ברק ניקו את הקולטנים ותעלות 
הניקוז בהשקעה של מאות אלפי שקלים

מתכוננים לגשם ולהצפות

הגר"ח בכתיבת אותיות

עעבודות מערכות תעול והתקנת מדרכות    

מדינת ישראל
המשרד לשירותי דת

הרב אייל אריה יוסף
יושב ראש ועדת הבחירות

לרב עיר בבת ים

 הודעה בדבר קביעת מועד ומקום
לבחירות בחירת רב עיר בבת ים

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-2007 
15 לתקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(,  בתוקף סמכותה לפי תקנה 
התשס"ז-2007 )להלן – התקנות(, מודיעה ועדת הבחירות לבחירת רב העיר בת ים, כי 
המועד לבחירת רב עיר בבת ים נקבע ליום שלישי י"ז כסלו התשע"ח - 5 בדצמבר 
2017 בין השעות: 16:00-18:00 הבחירות יתקיימו  באולם ישיבות מועצת העיר בבניין 

עירית בת ים רח' מקס נורדאו 17 בת ים.
בהתאם ליכולתה התקציבית של המועצה הדתית, היקף המשרה יעמוד על 50% משרה.
פרטים נוספים אודות התפקיד ניתן למצוא באתר המשרד לשירותי דת בכתובת: 

www.dat.gov.il
תשומת הלב מופנית לתקנה 17)א( לתקנות הקובעת כי: "מי שכשיר להיבחר לרב 
עיר רשאי להציג לוועדת הבחירות את מועמדותו בכתב לא יאוחר מ- 14 ימים לפני 
מועד הבחירות וכן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד 

האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב...".
בעלי כשירות, כאמור בתקנות 4 ו-5 לתקנות, רשאים להיות מועמדים לתפקיד רב 

העיר בבת ים.
בכתובת: דת  לשירותי  המשרד  מאתר  להוריד  ניתן  המועמדות  טפסי   את 

www.dat.gov.il תחת הכותרת "טפסים"- טופסי מחלקת רבנות ונישואין.
מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות, ניתן להגיש בתוך המועד הקבוע 
2017 במעטפה  21 בנובמבר  17 כאמור, עד יום שלישי ג' כסלו התשע״ח,  בתקנה 
7, גבעת שאול,  הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים  לידי מרכז ועדת הבחירות, 

ירושלים, בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 עד 14:00. 



מרכז הכוון מציע לך מגוון רחב של קורסים מקצועיים
 זה הזמן שלך לאבחון מקצועי ומקיף שיאתר את הקורס המתאים בדיוק עבורך.

בוא להרוויח 
יותר!

יש לך ראש טכנולוגי?

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

לפרטים והרשמה חייגו:
03-7707300/1/2
רחוב הירדן 31 בני ברק

קורס
אבטחת איכות 

במפעלים

קורס
תחזוקת ותיקון 
מכשירי סלולר 

וסמארטפון

קורס
מיישם
הגנת
סייבר

קורס
התקנת מערכות

מיגון

נושאים:
 תורת המקצוע - הבטחת איכות, 

מדידות מכאניות 
 תורת החומרים, תהליכים וסקירה  

בעיבוד שבבי 
 הבטחת איכות
 קריאת שרטוט

 ביקורת איכות סטטיסטית
 הכרת המחשב ודו"ח ביקורת ממוחשב

 עבודה מעשית - הבטחת איכות, 
מדידות מכאניות

נושאים:
  לימודי חומרה ותוכנה במכשירי 

סלולר, מערכות הפעלה, כלים ותוכנות 
לתחזוקה, איתור וטיפול בתקלות חומרה 

ותוכנה ועוד.
 הכשרה: תרגולים, בחנים ופרויקט גמר 

המאפשרים לתלמידים לתרגל וליישם 
את החומר הנלמד.

נושאים:
 אבטחת מידע והגנת סייבר

 מבנה מחשב, מערכות הפעלה, 
תקשורת מחשבים

 הצפנה, אימות, בקרת גישה
 תוכנות זדון, זיהוי אנומליות, דלף מידע
 רישום, ניהול וטיפול באירועי אבטחת 

מידע
 חוק ואתיקה

נושאים:
 מכינה: יסודות החשמל, חיבור רשתות 

תקשורת
 מערכות אזעקה: רכזות, גלאים, אנרגיה 

וחיווט, בקרה, בית חכם
 אינטרקום

 הקלטות דיגיטליות: אופטיקה, מצלמות, 
עדשות, מיתוג, הקלטה, תכנון מערכת

 עבודה בגובה

יש אנשים שיודעים לקחת אחריות. זה 
משתלם ורווחי ביותר. בוא ללמוד ולהגיע 

לסכומים של 15,000 ₪ בחודש!

אנשי מעבדות סלולר מרוויחים 
בכבוד. אם יש לך מוטוריקה עדינה 

בוא להשתלב במקצוע מבוקש.

יש מקצועות שרב הנסתר על 
הגלוי. חברות מוכנות לשלם סכומי 
עתק בעולם הסייבר. מה איתך?

העולם מתקדם והופך להיות 
חכם וטכנולוגי. בוא לצעוד בקצב 

הזמן ולהתפרנס בכבוד.



כל בני ברקי יודע
בריאות זה כללית

<   11 מרפאות  <  11 בתי מרקחת
<    2 מרכזים לבריאות האישה
<   רפואת נשים דחופה - מיון

<   רפואת ילדים בזמינות מיידית
<   רפואת משפחה איכותית וזמינה

<   מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר
<   מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

<   מרכז לרפואה מקצועית - עזרא
<   מכון פיזיותרפיה

<   מרפאת שיניים כללית סמייל

הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,
הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן מילה נרדפת לאיכות רפואית
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כל בני ברקי יודע
רפואה יועצת זה כללית

מרכז רפואי עזרא
<  מרכז חדשני ומרווח 

<  ציוד רפואי מתקדם
<  רופאים מביה״ח בילינסון

<  טובי המומחים במגוון תחומים
רפואת ילדים |  רפואת משפחה  |  אף אוזן גרון

 עור |  נוירולוגיה | כירוגיה כללית | כירורגיית נשים
עיניים | קרדיולוגיה | אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(   

עזרא 11
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מלא  בפה  ומודה  קם  ציבור  איש  בהם  הרגעים  מעטים 
שהקרדיט על מהלך שנקט, מגיע בכלל לעמית פוליטי - ועוד 
ממפלגה יריבה. רגע שכזה התרחש השבוע בלשכת שר הפנים 
לזקוף  ולפרסום, ביקש  לייחוס  יו"ר ש"ס,  בירושלים, כאשר 
את הקרדיט על המכתב ששלחה סיעת ש"ס נגד מפגיני הפלג, 
ללא אחר מאשר יו"ר ועדת הכספים, משה גפני. "הרעיון היה 

שלו, וגם הניסוח הגיע ממנו", אומר דרעי לקו עיתונות.
של  הכנסת  חברי  של  בניסיונותיהם  סיפור  של  ראשיתו 
דגל התורה להחתים את ח"כי סיעת אגודת ישראל על מכתב 
מחאה נגד מפגיני הפלג שהפריעו )גם( לעבודת משמר הכנסת 
וחסמו את המבואות למשכן. גפני שוחח על העניין עם דרעי 
שנתן את הסכמתו לחתימת חברי סיעת ש"ס, ובתנאי שמכתב 

זהה יישלח גם מטעם ח"כי אגודת ישראל. 
הסביר  פרוש  וגם  חתימתו  לצירוף  התנגד  וליצמן  מאחר 
בשלב מאוחר יותר כי גדולי התורה עמם נועץ )בלשון רבים( 
הורו לו שלא לצאת נגד אנשים שפועלים בהוראת רבותיהם, 
בדגל  האשכנזית.  הסיעה  מטעם  נשלח  ולא  המכתב  נגנז 
התורה הבינו שאם המכתב יישלח בחתימתם בלבד, הביטוי 
היותר משמעותי יינתן לאלה שנמנעו מלחתום מאשר לחברים 

ששרבטו את שמם. 
דרעי שמע על ההתפתחות והורה גם לחברי סיעתו לעכב 
את משלוח המכתב. בניגוד לחברים החסידיים הוא לא רואה 
בעימות מול מפגיני הפלג בעיה פנים ליטאית, אך ללכת ולרוץ 
לא  דגל  של  מטעמה  שאפילו  מכתב  ולשלוח  המחנה  לפני 
שוגר – זהו כבר צעד אחד יותר מדי. דעתו של דרעי השתנתה, 

אחרי שמספר כלי תקשורת פנו לסיעה בבקשת תגובה. 
כמה  של  באוזניהם  צייצה  קטנה  ליטאית  ציפור 
מהעיתונאים, שדרעי הוא זה שמונע את גינויים של המפגינים 
ברחובות הערים. דרעי שהבין כי בהימנעותו משיגור המסמך 
הוא משדר מסר הפוך, הורה לח"כ יואב בן צור לשלוח את 
המכתב הגנוז. מאז ועד למועד הפגישה עם השר לוין בשני 

בערב בסוגיית חוקי השבת, דרעי וגפני לא החליפו מילה.
"שמעתי אחר כך שבצמרת דגל התורה הביעו תרעומת על 
כך שפגענו בזכות היוצרים שלהם", אומר דרעי, "תנוח דעתם. 
לידידי  מגיע  המכתב  על  הקרדיט  שכל  ומתוודה  מודה  אני 
גאולה  מביא  אומרו  בשם  דבר  האומר  וכל  גפני".  מוישה 
לעולם. בצוק העיתים, נסתפק גם בגאולת הנהגים התקועים 

בפקקים.

פר מפגין

בוא  עם  קמעא  להן  ששככו  הערים  ברחובות  ההפגנות 
הנהגים  חיי  על  רק  מקשות  לא  הבואש,  וריח  הסתיו  רוחות 
אלא פוגעות גם באופציות שבידי המנהיגים. נושאים בוערים 
על סדר יומם של חברי הכנסת החרדים – לא חסרים. בראש, 
ניצבות להן הסוגיות המשפטיות שבג"ץ דרדר ממעלה רחוב 
קפלן, מקום מושב בית המשפט העליון, למורד הרחוב, שם 

שוכנת הכנסת.
לא  אביב,  בתל  המרכולים  בעניין  בג"ץ  החלטת  דווקא 
ממוקמת בראש סדר היום – ולא בגלל חשיבות שמירת השבת, 
החרדים  הפוליטיקאים  הזאת,  מהפרשה  חולק.  אין  עליה 
מצד  בזה.  זה  מעורבים  וחול  שבת  של  תחושה  עם  יוצאים 
אחד, בג"ץ אימץ לראשונה חוק עזר שמתיר פתיחת עסקים 
לממשלה  אפשרו  לא  עצמם  הכנסת  חברי  שני,  מצד  בשבת. 
לאשר במשמרת הקואליציונית שלהם חוק עזר עירוני שמתיר 

היה  אילו  ידם.  שלאל  כל  עשו  מבחינתם,  הם  שבת.  חילולי 
להם כוח, היו יוצאים לשוק – כמילות השיר המתנגן בסעודה 
שלישית, אבל הרחובות כבר עמוסים במפגינים, על נושאים 

אחרים.
האקט היותר משמעותי נוגע לכך שלראשונה ייאלץ ראש 
עיריית תל-אביב לסגור בפועל עשרות רבות של חנויות. בעת 
דובר על הקטנת מספר המרכולים הפתוחים  הגשת העתירה 
בשבת, מ-238 ל-164. בפועל, בתקופה שהפרקליטים ריכלו 
בפני ביהמ"ש והעלו את טענותיהם, נפתחו עוד כמה עשרות 
כאב  עם  מהפרשה  שיוצא  הפוליטיקאי  כי  דומה  מרכולים. 
כמובן  ומדובר  חרדי,  לא  בכלל  הוא  מכולם,  החזק  הראש 

בראש עיריית תל-אביב, רון חולדאי.
הכנסת,  חברי  של  שלוותם  את  יותר  הרבה  שטורד  מה 
זהו חוק הגיוס. החשש הגדול הוא מכך שנתניהו יטרוף את 
שיזומן  אחרי  ומיד  תכף   – הבחירות  את  ויקדים  הקלפים 
או  ובא.  ממשמש  האישום  שכתב  לראות  וייווכח  לחקירה 
גיוס  סוגיית  עומדת  שבמוקדה  בחירות  במערכת  נימצא  אז, 

החרדים, ואיך זה נגמר בפעם הקודמת, כולנו זוכרים. 
שקט  דרוש  הרביעית,  בפעם  גיוס,  חקיקת  להעביר  כדי 
מוחלט בגזרה, שלווה סטואית במליאה. כשהרחובות גדושים 
מכחלון,  לבקש  אפשרי  בלתי  עד  קשה  חרדים,  במפגינים 
מאיווט ומשאר החברים שיעלימו עין בקריצה ויתמכו בהליך 

בזק של חקיקה.
מי שמצוי בפוזיציה הקשה מכולם, זהו שר הביטחון איווט 
ליברמן שזכה לשבחים לאחרונה אפילו משר הבריאות יעקב 
ציבורית  להיראות  לעצמו  להרשות  יכול  לא  ליברמן  ליצמן. 
כמי שמאפשר הובלת חוק גיוס מתוקן, כשהרחובות מלאים 
בפורעים. מנקודת המבט הזאת, צריך להתבונן על ההצהרה 
רצונו להוביל מהלך שימנע תקציב  של שר הביטחון, בדבר 

מישיבות שמרבית תלמידיהן לא מופיעים בלשכת הגיוס. 
בתגובה  מבוכה  והשתררה  שתיקה  נרשמה  החרדי  בצד 
להצעתו של איווט, הואיל וגם חברי הכנסת שנמנים על הצד 
הנגדי, יתקשו לאפשר הובלת מהלך שיגרום לשלילת תקציב 
גורפת מישיבה קדושה. גם במשרד הביטחון הבינו לאן נושבת 
גם  השבוע,  להתגלגל  שהחל  שבמהלך  מאמינים  ושם  הרוח 

חברי הכנסת החרדים יתמכו, או לכל הפחות לא יתנגדו.
על פי ההצעה החדשה שמגובשת בימים אלה ומתפרסמת 
שלא  תלמיד  כל  בגין  אישית  קצבה  תישלל  לראשונה,  כאן 
יופיע בלשכת הגיוס. המשמעות היא שלא תוכרז מלחמה על 
אף ישיבה, אולם מישיבות שתלמידיהן לא מתייצבים, תישלל 
המהלך  אם  מפגין'.  'פר  תרצו,  אם  או  תלמיד',  'פר  קצבה, 
לא  החרדים,  הכנסת  חברי  של  )שבשתיקה(  בהסכמה  יעבור 
הישיבות  מנהלי  גם  מפרסמים.  ממימון  חף  יהיה  הפלס  רק 
פתחי  על  ולהתדפק  לנדוד-לנדוד  ייאלצו  לפלג,  המשויכות 

נדיבים. 

הגנרטור של גוטרמן
 

ואולי  הרשמי,  הזמנים  לוח  פי  על  הנקוב  למועד  בהתאם 
גם בהתאם לסדר החשיבות – יחול מועד הבחירות לרשויות 
מערכת  תהיה  זו  הארציות.  הבחירות  מועד  לפני  המקומיות, 
האשכנזי,  הירושלמי  לפלג  רק  לא  הראשונה שבה  הבחירות 
אלא גם לפלג הספרדי יתאפשר להוכיח את כוחו, או חולשתו.

ודיל  עיר  גוררת  עיר  שבה  החרדית,  בפוליטיקה  כמקובל 

תפקידי  יעמדו   - וההתעניינות  העניין  במוקד  בתרגיל,  נקשר 
ברק  בבני  והמתחרדות.  החרדיות  ברשויות  הערים  ראשי 
התחרות תהיה פנימית, בתוך דגל התורה – בין ישן לחדש. 
בביתר עילית סביר להניח שגם הפעם יד החסידים תהיה על 
העליונה לאור המצב הדמוגרפי הברור והקשרים שטווה ראש 
העירייה עם שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל – בכל אלו 
העירייה  שראש  נותנת  הדעת  עילית  במודיעין  התפקידים. 
ימשיך להיטען באנרגיה ישירה מההנהגה הרוחנית הליטאית 
מרשת  המנותק  גנרטור  של  פיראטי  בקו  רשב"ם,  ברחוב 

החשמל הארצית של דגל התורה. 
מכהנים  שבשתיהן  שמש,  ובית  אלעד  הערים  עם  נותרנו 
קדקודים – שלא מגיעים מקהילת הרוב בעיר. ישראל פרוש 
מי  וגם  ש"ס,  ידי  על  שנשלטה  בעיר  בחירות  מערכת  ניצח 
שקראה עליה תיגר עד לקדנציה האחרונה הייתה דווקא דגל 
התורה. מוישה אבוטבול, מסיים קדנציה שנייה אחרי שניצח 
שלוש מערכות בחירות – שבאחרונה, נכנס עם שני מנדטים 

בלבד למועצה.
אלעד שעברה מהפך תדמיתי ותודעתי בקדנציה הנוכחית, 
להפנות מבט  מומלץ  הנוכחי  עצמו. בשבוע  בפני  טור  שווה 
לבית שמש, על רקע התרחשויות בלתי צפויות שמתפרסמות 
בית  האחרות.  בערים  הדילים  את  ומקדימות  לראשונה  כאן 
החרדי  הציבור  בפני  שהציבה  היחידה  העיר  הייתה  שמש 
בבואה  ולא  והמשתנים,  הדינמיים  הכוחות  יחסי  של  מראה 
קדנציה  אחר  קדנציה  שמוקפאים  חלוקה  יחסי  של  מעוותת 

ללא קשר להתרחשויות.
חסידויות  כמה  ועוד  בעלזא  גור,  במספרים.  אלינו  דברו 
קטנות נלוות, רצו בקדנציה הקודמת ברשימה נפרדת והשיגו 
כ-3,600 קולות. הנחת היסוד על רקע הגידול הטבעי, שאם 
האגודאית  הרשימה  תזכה  הקרובות,  בבחירות  בנפרד  תרוץ 
בכ-4,500 קולות. כח של שלומי אמונים שסיימה את מערכת 
הבחירות השנייה )אחרי הראשונה שנפסלה( עם 3,700 קולות, 
)לכאורה, לכאורה(,  טרפה את כל פתקי הקלפיות המזויפים 
והוסיפה לכוחה כאלף קולות בסיבוב השני שהתקיים בהוראת 
בית המשפט. בהפחתת קולות הקנאים שמן הסתם לא ירוצו 
לקלפי אחרי שפרוש ישב על אפם וחמתם בכל ועדות הגיוס, 
הנחת היסוד היא ששלומי אמונים, אם תרוץ בנפרד, תשמור 

על כוחה על רקע הגידול הטבעי.
ועתודות  קולות  כ-5,300  שגרפה  התורה  דגל  עם  נשארנו 
בין  על  עומדות  הפלג(  מתפלגי  )בהפחתת  שלה  המצביעים 
7,500 ל-8,000 מצביעים. מול כל הררי הפתקים האשכנזיים, 
ניצבת ש"ס שגרפה כ-5,000 קולות ובסיבוב השני איבדה את 
המנדט השלישי בגלל חמישים קולות שחסרו )ועברו למאיר 
בסיעה  להערכות  בהתאם  ניצחון(.  שכולו  הפסד   – בלעיש 
טבעי  בגידול  בהתחשב  כוחה,  על  תשמור  ש"ס  המקומית, 
נמוך ופחת נמוך גם כן לכיוון יחד של אלי ישי, שגרף בעיר 

כמה מאות קולות.
הקודמות  הבחירות  מערכות  בשתי  אבוטבול  של  כוחו 
לכולם  החילוני.  מול  החרדי  הציבור  של  בחולשתו  היה   –
קולות  להעביר  שמסוגל  היחיד  הוא  שאבוטבול  ברור  היה 
של בוחרים מסורתיים ולגנוב את הבחירות – כמטאפורה – 
מידי הרוב החילוני השביר שעדיין היה בעיר. לקראת הסבב 
את  הפכה  הבנייה  תנופת  השתנתה.  הזאת  המציאות  הבא 
הרוב החרדי בעיר למציאות בלתי הפיכה. בית שמש חרדית, 
כעובדה, כפי שהשמש עולה מהמזרח. כל זה הופך את מערכת 
פנים  לקרב  חיצוני,  אויב  מול  ממערכה  הקרובה,  הבחירות 

חרדי.

בית ספר לפוליטיקה

ובא לציון בואש

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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אבוטבול העביר 
לצמרת דגל התורה 

מסר ולפיו, אם 
מונטג יוצב כמועמד 

מטעם הסיעה 
הליטאית – הרי 

שהוא עצמו יסיר 
את מועמדותו ויביע 

בו תמיכה. ההיגיון 
שעומד מאחורי 

ההצעה ברור. מונטג 
מעוניין להיות ראש 
עיר, כפי שאטיאס 

בשעתו חפץ לשמש 
כיו"ר תנועת ש"ס

מישיבות 
שתלמידיהן לא 

מתייצבים, תישלל 
קצבה, 'פר תלמיד', 

או אם תרצו, 'פר 
מפגין'. אם המהלך 

יעבור בהסכמה 
)שבשתיקה( של 

חברי הכנסת 
החרדים, לא רק 

הפלס יהיה חף 
ממימון מפרסמים. 

גם מנהלי הישיבות 
המשויכות לפלג, 

ייאלצו לנדוד 
ולהתדפק על 

פתחי נדיבים

האוטונומיה 
הספרדית

המכהן,  העירייה  ראש  מול 
במהלך  הקווים  על  התחמם 
העיר  ראש  סגן  הנוכחית  הקדנציה 
שמואל גרינברג מטעם דגל התורה. 
האיש שהתחנך בלשכתו של מוישה 
בכירי  את  מתוכה  שהצמיחה  גפני, 
גבוה.  מכוון  הליטאיים,  העסקנים 
גרינברג שונה  גבוה. הלוק של  הכי 
התורה.  דגל  של  העסקני  מהנוף 
מגולח למשעי, מעונב כדבעי, הוא 
הציבור  של  לעברו  רק  לא  פוזל 
החרדי, אלא גם לעבר זה המסורתי. 
האשכנזי  המועמד  הוא  לכאורה, 
אבוטבול,  את  להחליף  המושלם 
מסילות  למצוא  שיודע  עיר  כראש 

גם לליבותיהם של גלויי ראש.
אם כוחו של אבוטבול בשתי מערכות הבחירות היה בחולשתו של הציבור 
החרדי בעיר, הרי שבמערכה הקרובה, אבוטבול עשוי לצבור כוח דווקא בגלל 
אמונים  שלומי  אמונים,  לשלומי  תפרגן  לא  גור  החרדית.  הנציגות  חולשת 
תתקשה להמליך ראש עיר אגודאי שאינו מטעמה. דגל התורה עצמה נקרעת 
בין שני ראשים: גרינברג המשמש כסגן ראש עיר וזמין לכל פנייה בכל שעות 
היממה, מול מוישה מונטג שמחזיק בתיק התכנון והבנייה ועל שמו רשומה 

תנופת הבנייה הגדולה ביותר, ואולי היחידה, לזוגות צעירים חרדים.
לאבוטבול תכונות אופי שאצל כל ראש עיר אחר יכולות להיחשב לחולשה. 
כראש העירייה היחיד שמכהן מטעם הסיעה הספרדית, הוא מעניק אוטונומיה 
היו  ממדריד  הספרדים  אם  בתחומו.  אחד  כל  האשכנזים,  לנציגים  מוחלטת 
נדיבים כמו אבוטבול בבית שמש, במידת מתן אוטונומיה עם זכויות נדיבות 

- הקטלונים לעולם לא היו מתמרדים. 
שר התחבורה ישראל כץ היה יכול רק לחלום על גיבוי כה מוחלט בתחומו, 
כפי שראש עיריית בית שמש העניק למחזיק תיק התחבורה גרינברג בעירו. 
מונטג שמחזיק בתיק הבנייה – מקבל את מלוא הקרדיט על הפשרת הקרקעות 
לדיור חרדי, כאילו עמד בראש ועדה קרואה, נטולת ראש עיר, לענייני תכנון 
סער  גדעון  שרק  סמכויות  בידיו  מחזיק   – החינוך  בתחום  ארנרייך  ובנייה. 

בשעתו כשר חינוך, החזיק תחת ידו. 
כשיו"ר ש"ס דרעי התרעם במהלך הקדנציה האחרונה לנוכח פרגון היתר 
של אבוטבול לשותפיו האשכנזים – הזכיר לו אבוטבול את נסיבות בחירתו. 
וכמאמר המקרא: "לא מרובכם מכל העמים אשר על פני האדמה... כי אתם 
המספרית,  נחיתותו  חרף  בשנית,  ייבחר  אבוטבול  אם  העמים".  מכל  המעט 

תעמוד לזכותו מידת הנדיבות ותכונת הצניעות.

חמוצי בית שמש

על אף נחיתותו המספרית, אבוטבול עשוי להפוך לסוג של ברירת מחדל 
גם לקראת הקדנציה הבאה – דווקא בגלל שביעות הרצון בקרב נציגי יהדות 
את  שהשיק  גרינברג,  שמואל  הוא  האקסיומה  את  מקבל  שלא  מי  התורה. 
לכל  העירוני  במתנ"ס  שקיים  אירוע  במהלך  סוכות,  המועד  בחול  הקמפיין 
צמרת דגל התורה. לגרינברג צפויות שתי חזיתות, מבית מול מונטג על ראשות 
הסוכות  בחג  שנתן  הפייט  לאור  השותפות.  יתר  מול  ומחוץ  המקומית,  דגל 
ראש  סגן  לעמיתו  התורה  דגל  מטעם  והבנייה  התכנון  תיק  מחזיק  האחרון 

העירייה, כלל לא בטוח שהחזית הפנימית קלה מהחיצונית.
החילוני, שעד  הגוש  אנשי  הם  ההתפתחויות  אחר  בדריכות  מי שעוקבים 
מועמד  להציג  לנסות  לא  וכלל  ידיים  להרים  סברו  ספורים  שבועות  לפני 
מטעמם לראשות העיר. לנוכח הפיצול המסתמן בתוך היהדות החרדית, עלתה 
לחרדים  לעשות  ולנסות  חילוני  מועמד  להריץ  בשבועות האחרונים ההצעה 

ב-2018, את מה שהם עשו לחילונים בעיר ב-2008. 
 46 מול  הראשון  בסיבוב  אחוזים  כ-44  אבוטבול  גרף   2008 בבחירות 
אחוזים שגרפו ביחד המועמדים המפוצלים וקנין ולרנר. בהתחשב בעובדה 

והדתי- החילוני  שהציבור 
לאומי בבית שמש מונה כיום כארבעים אחוזים ולאור הצפי לכך שקנאי בית 
שמש לא ישובו להתגייס בהמוניהם במערכה הקרובה – ההיסטוריה עלולה 
לחזור על עצמה, רק בתוצאה הפוכה. אם הציבור החרדי לא ישכיל להתאחד 
המחנה  מטעם  נציג  הראשון  בסיבוב  להיבחר  עשוי  אחד,  מועמד  מאחורי 

החילוני והדתי-לאומי.
זה שחתום על אובדן העיר,  ולא מתכוון להיות  מי שמודע להתרחשויות 
מסר  האחרון  בשבוע  שהעביר  אבוטבול,  משה  המכהן  העירייה  ראש  הוא 
בלתי צפוי לצמרת דגל התורה ולפיו, אם מונטג יוצב כמועמד מטעם הסיעה 
תמיכה.  בו  ויביע  מועמדותו  את  יסיר  עצמו  שאבוטבול  הרי   – הליטאית 

אבוטבול בשיחות סגורות, לא מכחיש את המידע.
כפי  עיר,  ראש  להיות  מעוניין  מונטג  ברור.  מאחוריה  שעומד  ההיגיון 
שאטיאס בשעתו חפץ לשמש כיו"ר תנועת ש"ס. מבחינתו, המהות חשובה 
ולא התפקיד והתואר. כיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה – סמכותו יצוקה בבטון 

יותר מכל ראש עירייה.
את  לא מבוטל.  סיכון  גם  יש בהצעה  ועל אף התכנון המקדים,  שני  מצד 
שרובינשטיין  כשהעריך  עילית,  בביתר  בשעתו  פינדרוס  גם  נקט  הזה  הצעד 
לא ירוץ ויעדיף להישאר בתפקיד הנוח והבלתי מחייב של סגן בשכר. הסוף 
הסוף,  עד  והתמודד  מגבוה  הוראה  קיבל  רובינשטיין  ידוע.  אותו מהלך  של 
פינדרוס הפסיד את המערכה ורובינשטיין שירש את מקומו סוגר קדנציה שניה 

עם עין לשלישית צופיה.
אבוטבול לוקח סיכון מחושב ומודע לכך שדגל התורה עוד עשויה להרים 
את הכפפה. מיותר לשאול את האיש מדוע הוא מתערב בענייניה של תנועה 
אחרת, ובפרט כשמדובר בדגל התורה שמעולם לא אהבה התערבויות זרות. 
לצפות מאבוטבול שיוותר על מקומו לטובת גרינברג, זה בערך כמו לצפות 
שניהם  פינדרוס.  לטובת  תפקידו  על  שיוותר  לעיל  המוזכר  מרובינשטיין 
בין  היחסים  חמוצים.  פשוט  הם   – לזה  זה  אבל  ראויים,  שניהם  טובים, 
אבוטבול לגרינברג אומנם לא הגיעו עד כדי זריקת עגבניות זה על זה, כפי 
בהחלט  הם  מרור  אבל  בעיר,  הבחירות  בסיורי  בשעתו  פרס  שמעון  שחווה 

יודעים להאכיל, אחד את השני.
הליכוד,  סיעת  מכיוון  שהגיעה  פנייה  על  לספר  יודעים  אבוטבול  במחנה 
לסגור  במטרה  בלעיש,  מאיר  הברית  בן  הצפויה של  בהצטרפותו  המחוזקת 
כבר מעכשיו על תמיכת הליכוד במועמדות ראש העיר המכהן. הפנייה הזאת 
לדגל התורה, אמורה לשחרר את אבוטבול ממחויבות. אם הסיעה הליטאית 
ומזומן  מוכן  הוא   – לאו  אם  מועמדותו.  על  יוותר  הוא  הכפפה,  את  תרים 

להתמודד ראש בראש, חף מרגשות אשם על פיצול המחנה החרדי. 
תחת  שלא  בוודאי  מראש,  דברים  חותכת  שלא  התורה  דגל  את  בהכירנו 
לחץ חיצוני – סביר להניח שזו תהיה רק יריית הפתיחה של המערכה בעיר, 
השלישית  בפעם  ביותר,  החמות  הכותרות  את  לנו  שתספק  כזו  שמסתמנת 
ברציפות. לא פייק ניוז )ואף מילה על זיופים( אלא חדשות אמיתיות, טריות 

וריחניות. 

 מי בראש? מימין לשמאל: ר"ע בית שמש משה אבוטבול, ישעיה ארנרייך, משה מונטג
ושמואל גרינברג. צילום: יעקב לדרמן
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חברת מועצה חדשה
בית שמש

אשדוד

עיריית  ראש  מ"מ  מזמן  לא  עד  שהיה  מי 
אשדוד מטעם ש"ס, עמרם כנפו, אמנם עדיין 
"ממלא  התואר  אך  העיר,  ממועצת  פרש  לא 
ידי  על  שהואשם  לאחר  ממנו  נלקח  מקום" 
היקף.  רחבת  שוחד  בפרשת  הפרקליטות 
כעת, הוא מכריז כי לא יתמודד יותר במסגרת 
זכאי,  המוניציפאלית באשדוד: "גם אם אצא 
זו הקדנציה האחרונה שלי באשדוד, אם תגיע 
אמר  אשמח".  אני  בארצי  להשתלב  הצעה 

כנפו.
"השאיפה שלי להיות חבר כנסת ואחרי זה, 
אחר.  בכיר  תפקיד  או  שר  להיות  יסתדר,  אם 
בש”ס,  רק  וכמובן  דברים.  בהרבה  תלוי  זה 
זה הבית שלי, אני חלק בלתי נפרד מהתנועה 
דרום'  ל'כאן  בראיון  כנפו.  ציין  מתחילתה", 
אמר: “אני לא רואה את עצמי מתמודד. בכלל 
קובע,  המשפט  בית  בבוקר  מחר  אם  גם  לא. 
אתמודד.  לא  אני  זכאי,  שאני  השם,  בעזרת 
במוניציפאלי.  שלי  האחרונה  הקדנציה  זאת 
במישור  להשתלב  הצעה  בהמשך  תגיע  אם 
קדנציות  שארבע  חושב  אני  אשמח.  הארצי, 
מאץ’.  טו  זה  המקומית  ברמה  ציבור  לנבחר 

מיציתי”.

כנפו: "פורש מהמוניציפאלי, רוצה 
להיות ח"כ"

בישיבת מועצת העיר שנערכה השבוע מונתה 
רינה הולנדר כחברת מועצה במקומו של אליסף 
פרישתו  על  שהודיע  היהודי'  מ'הבית  ורמן 
ממועצת העיר. הולנדר הייתה במהלך הבחירות 
שמש  'בית  של  המשותפת  ברשימה   4 מספר 
כיהן  הראשון  במקום  היהודי'.  ו'הבית  חוזרת' 

אלי כהן ואחריו שני נציגים מ'הבית היהודי'.
נרשמה  והיא  הייתה הבאה ברשימה  הולנדר 
תחת בית שמש חוזרת. עתה היא מצטרפת לשני 
כהן,  ואלי  מרגי  בן  חיים  מהרשימה,  חבריה 

בהתאמה אחד בקואליציה והשני באופוזיציה. 
העיר  במועצת  השנייה  האישה  היא  הולנדר 
 - "הליכוד  מרשימת  ולטר  לסטלה  ומצטרפת 
האחרונה  הקדנציה  במהלך  אחת".  משפחה 
הדתית,  במועצה  כחברה  לכהן  הולנדר  החלה 
נגד הקואליציה  ניהלה לא מעט מאבקים  משם 

העירונית.
הגיב  לקואליציה,  תצורף  כי  הסיכויים  על 
לראש  "המשנה  אבוטבול:  משה  העיר  ראש 
מוביל  לסיעה  חברה  מרגי  בן  חיים  מר  העיר 
ומטפל בנושא. מבחינתי אשמח לראות כל חבר 
מועצה שותף לעשיה בתחומים המעניינים אותו 

כך גם את חברת מועצת העיר החדשה".

האפשרות  על  מרחף  גדול  שאלה  סימן 
העיר  ראשות  את  יכבוש  חרדי  שמועמד 
העיר  וראש  במידה   .2018 בבחירות  ירושלים 
שלישית  לקדנציה  להתמודד  יחליט  ברקת 
המועמדים  ומרבית  ייפתרו,  שהשאלות  הרי 
אז,  עד  מכוונותיהם.  ייסוגו  הפוטנציאלים 
הפוליטיקאים החרדים מתבצרים בעמדותיהם 
הפוליטיות אותם הם לא חוסכים מקוראי 'קו 

עיתונות'.
בראשות  חרדי  להעמיד  הוא  ישן  חלום 
בכהונתו  לאחרונה  קרה  אשר  דבר  העיר, 
וברקת  במידה  כעת,  לופוליאנסקי.  אורי  של 
ייפתחו  הקלפים  העיר,  לראשות  יתמודד  לא 
ומועמד חרדי צפוי להתמודד לראשות. נראה 
התורה'  ל'דגל  ישראל'  'אגודת  בין  הקרב  כי 
הצהירו  אמונים  בשלומי  בעוד  נמנע.  בלתי 

סגן ראש העיר, הוא  דייטש,  יוסי  כי  לא פעם 
העיר,  לראשות  הפוטנציאלי  החרדים  מועמד 
הרי שעמיתו מ'דגל' יצחק פינדרוס סגן ומ"מ 

ראש העיר חושב אחרת.
פינדרוס:  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
"במידה ו'אגודת ישראל' תציג מועמד מטעמה 
תציג  התורה'  ש'דגל  הרי  העיר,  לראשות 
מועמד מטעמה". פינדרוס מסרב לומר אם הוא 
עצמו יתמודד לראשות מול דייטש, אך לדבריו 
את  המעניק  ל'אגודה'  'דגל'  בין  הסכם  אין 
הזכות ל'אגודת ישראל' להציג מועמד מטעמה 

בתמיכת 'דגל התורה'.
ל'קו  דייטש  אומר  לדברים  בתגובה 
עיתונות': "אני הפנמתי את מה שהיה בשלוש 
מלוות  שהיו  האחרונות  בחירות  מערכות 
גבי  מעל  והשמצות  עימותים  במחלוקות, 

אני אעשה הכל כדי שהמחזות הללו  העיתון. 
לא יחזרו, אני לא הולך לנהל את המו"מ מול 
'דגל התורה' מעל גבי העיתון. יש רבנים, יש 
את  לנהל  צריך  שם  מכובדת,  וצורה  מקומות 

המו"מ".
העיר  לראש  המקורב  בכיר  כך,  בתוך 
עיתונות'  ל'קו  אומר  ברקת  ניר  ירושלים 
עתידו  על  החליט  לא  עדיין  העיר  ראש  כי 
הפוליטי. אך ברור כי במידה ויישאר לקדנציה 
כבר  חברים   25 של  שקואליציה  הרי  נוספת, 
סגורה: "נתניהו שקיבל את תמיכתו המוחלטת 
בתמיכה  לו  ישיב  הקשה  בתקופתו  ברקת  של 
פומבית, לצד החרדים והמגזר הדתי לאומי שם 
הוא זוכה לפופולאריות גבוהה, הרי שראשות 

העיר מובטחת לו בפעם השלישית".

צפוי  צברי  ברק  אלעד  עיריית  ראש  סגן 
נחשף  כך  אלעד,  העיר  לראשות  להתמודד 
עיריית  במסדרונות  עיתונות'.  ב'קו  לראשונה 
באשר  ספקולציות  לרוץ  החלו  כבר  אלעד 
משנה.  פחות  בעוד  ייערכו  אשר  לבחירות 
ראש העיר ישראל פרוש הזוכה לאחוזי תמיכה 
העיר  תושבי  בקרב  ניכרת  ולאהדה  גבוהים 
יעשה את מירב המאמצים על מנת לכבוש את 

הראשות פעם נוספת למרות הקשיים בדרך.
כסגנו  המשמש  צברי  ברק  של  יחסיו 
עליות  מולו  ידעו  העיר  ראש  עם  פרוש  של 
הקדנציה  מתחילת  מורדות  בעיקר  ומורדות, 

זה  היה  השניים.   בין  האחרונה  לתקרית  ועד 
צברי  של  מסיעתו  גיאת  יובל  המועצה  חבר 
נגד העירייה וחמישה  שהגיש עתירה מנהלית 
אושרה  שלא  הקצאה  תוספת  בגין  מחבריה, 

למוסדות העמותה של קהילת התימנים בעיר.
'יהדות התורה' לש"ס  המרחק המספרי בין 
שפיצול  כך  ש"ס.  לטובת  במעט  גדול  בעיר 
לטובת מועמד  במחנה הספרדי  עשוי לפעול 
אשכנזי מתוך 'יהדות התורה'. ברק צברי שזכה 
בשני מנדטים בבחירות האחרונות יגרוף ככל 
הספרדי  מהציבור  קולות  מעט  לא  הנראה 
ובכך יועיל לכל מועמד שיבוא משורותיה של 

'יהדות התורה'.
החג  במוסף  נחשפו  צברי  של  כוונותיו 
סוכות.  בחג  עיתונות'  'קו  של  המוניציפאלי 
הוא  אפשרית,  קונסטלציה  בכל  צברי,  לגרסת 
בכמות  הן  הבחירות,  הפתעת  להיות  עתיד 

המנדטים והן בראשות העיר. 
והצבת  המפלגות  בין  הסכמה  של  במקרה 
פרוש כמועמד מוסכם, הוא עשוי לגרוף קולות 
של  במקרה  פרוש.  ומאוכזבי  ש"ס  אנשי  של 
לגרור  מועמדותו  עשויה  ראשים,  רבת  ריצה 

את העיר לסיבוב שני.
צברי עצמו בחר שלא להגיב לדברים.

ירושלים

אלעד

פינדרוס: "דגל תריץ מועמד מול אגודה", דייטש: "לא 
ננהל מו"מ מול דגל בעיתון"

ברק צברי צפוי להצהיר על התמודדותו לראשות

ברקת עדיין לא הודיע האם יתמודד בשלישית, אך הקרב בין 'אגודה' ו'דגל' כבר נפתח 
 סגן ומ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס מצהיר כי 'דגל' תציב מועמד מטעמה לראשות 
העיר  מנגד, עמיתו מ'אגודה' יוסי דייטש מצהיר: "לא ננהל מחלוקות והשמצות 

מעל גבי העיתון. יש רבנים"

ישראל  העיר המכהן  ראש  מול  העיר  לראשות  תתמודד  ידוע האם ש"ס  טרם 
מועמד  מול  גם  להתמודד  ייאלץ  הוא  כן  אם  אך  לפופולאריות,  הזוכה  פרוש 

הסיעה התימנית ש"י - ברק צברי 

מול  להתמודד  צפויים  מועמדים  ארבעה 
המועמד  דהרי.  אבירם  המכהן  העיר  ראש 
עו"ד  הוא  החרדים  חוששים  ממנו  הבולט 
חיים אברג'ל, שניהל מסע בחירות אנטי חרדי 
יקיר  עו"ד  הם  נוספים  מתמודדים  ב-2013. 

שינדלר, שי זולדן ועו"ד פליקס פרטוק.
בסקר פנימי שנעשה בעיר גורף יקיר שינדלר 
המתמודדים.  יתר  מול  הקולות  מרבית  את 

ניכר  אחוז  הם  אף  מקבלים  וזולדן  פרטוק 
זאת  לעומת  המכהן.  העיר  ראש  על  וגוברים 
חיים אברג'ל עם שני אחוז בלבד, כך שהחשש 

החרדי מבחירתו נעלם.
לדהרי, ראש העיר המכהן, קשרים טובים עם 
הציבור החרדי בעיר. ברשימת שס"ג המקומית 
גבוהה  יש הרמוניה  כי  עיתונות'  ל'קו  אומרים 
"היחסים  המעורבת.  בעיר  המשותפים  בחיים 

עם ראש העיר דהרי מצוינים, ואין סיבה כי לא 
נמשיך אתו לקדנציה רביעית".

על  הסתה  של  קמפיין  ניהל  עצמו  אברג'ל 
הקודמות  בבחירות  החרדי  הציבור  של  גבם 
בעיר  החרדית  הנציגות  גדול.  בפער  והפסיד 
המורכבת מש"ס ויהדות התורה מונה שלושה 

נציגים.

לפי נתוני הסקר, המתמודד יקיר שינדלר גורף את מרבית הקולות, בעוד המועמד ממנו 
חוששים החרדים משתרך מאחור  ומה מצבו של ראש העיר המכהן אבירם דהרי?

סקר פנימי: אברג'ל עם אחוזי תמיכה בודדים
חיפה

קליש רותם: "הסיכוי שלי להחליף 
את יהב גדל"

למרות מצבה בסקרים, עינת קליש רותם, יצאה 
בחירתה  עבור  תרומות  גיוס  בקמפיין  השבוע 
לראשות, דבר שעורר ביקורת רבה מצד מתנגדיה. 
שתיבחרי'  'הלוואי  יום  כל  כמעט  שומעת  "אני 
'אין שום סיכוי להעיף ראש  ובאותה נשימה גם 
ראש  שאהיה  והאמונה  בי  התמיכה  מכהן'.  עיר 

עיר טובה היא חסרת תקדים", אמרה.
לדבריה: "הסיכוי שלי להחליף כבר היום את 
ראש העיר הוא גדול מאוד, והוא הולך וגדל מידי 
לעלות  צריכים  אנחנו  יקרה,  שזה  בשביל  יום, 
בחיפה,  העצמה.  בכל  לקמפיין  ולהיכנס  הילוך 

עונת הקמפיינים כבר התחילה". 
מאנשים  תרומות  גיוס  בדבר  הביקורת  על 
ומאות  עשרות  מעדיפה  "אני  הגיבה:  פרטיים 
ומאות  עשרות  פני  על  טובים  מאנשים  שקלים 
אלפי שקלים מאנשים עם אינטרסים רעים. כבר 
שאינם  שחשבתי  מאנשים  גדול  כסף  דחיתי 
ראויים. אני לא מוכנה שאף בעל הון ינהל אותי 

או את העיר".

ת גת
קרי

באר שבע

דנילוביץ  רוביק  שבע  באר  עיריית  ראש 
הערים שהוכיחו  מראשי  אחד  ספק  ללא  הוא 
כי הגיל לא רלוונטי. בתוך שתי קדנציות הפך 
דנילוביץ המזוהה עם מפלגת 'העבודה' לאחד 
בבחירות  בישראל,  החזקים  הערים  מראשי 
את  והכפיל  מהקולות   92% גרף  האחרונות 
העיר  במועצת  סיעתו  של  המושבים  מספר 

משמונה מושבים ל-14.

מגורמים  מונעת  לא  הגורפת  התמיכה 
ולנהל  העיר  ראש  את  לתקוף  אופוזיציונרים 
על  לרמוז  בניסיון  מתמשך  קמפיין  נגדו 
הבאות. נכון לעכשיו אין אף מועמד שהודיע 
 .2018 באופן רשמי על התמודדותו בבחירות 
ל'קו עיתונות' נודע כי חבר המועצה משה ינאי 
מהאופוזיציה שוקל להתמודד מול ראש העיר.
של  מיריביו  לחצים  מופנים  ינאי  משה  על 

לראשות.  להתמודד  לו  הקוראים  העיר  ראש 
רוביק  כי  נראה  לבחירות,  שנה  להיום,  נכון 
ייקח  ואף  נוספת  לקדנציה  יתמודד  דנילוביץ 
דנילוביץ  של  בקואליציה  הבחירות.  את 
חברים שלושה נציגים ממפלגת ש"ס. יחסיהם 
את  לקבל  צפוי  והוא  מעולים  העיר  ראש  עם 

תמיכתם ב-2018.

ראש העיר המכהן צפוי לנצח גם את הבחירות הקרובות ברוב עצום, אך באופוזיציה לוחצים להציב 
מועמד  ש"ס המקומית צפויה לתמוך בדנילוביץ

  האופוזיציה מחפשת מועמד שיביס את דנילוביץ
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חבר הקואליציה פרש: ראש 
העיר שקרן

שלושה יתמודדו מול בוחבוט

קרית אתא

טבריה

מעלות

מאת: אבי רבינא ar0544335347@kav-itonut.co.il

נחשב  פרץ  יעקב  אתא  קרית  עיריית  ראש 
לאחד מראשי הערים החזקים בישראל. 

שנה  מ-20  למעלה  מחזיק  הוא  בתפקידו 
ל-90%  קרוב  קיבל  האחרונות  ובבחירות 
מהקולות. החרדים בקרית אתא בסימן שאלה 
גדול באשר לתמיכתם בו פעם נוספת בבחירות 
2018, יחסיהם מול פרץ ידעו עליות ומורדות 

בקדנציה האחרונה.
לפחות  קלה,  תהיה  לא  פרץ  של  מלאכתו 
שניים הכריזו עד כה כי יתמודדו מולו. תנועת 
לתושבים",  העיר  את  -2018מחזירים  "אתא 
דוד, הודיעה  רועי  אותה מפעיל תושב העיר, 
על התמודדות לראשות העיר. בשיחה השבוע 
אמר דוד כי עדיין לא נבחר מי שיעמוד בראש 
כרגע  הראשונה  העדיפות  ולדבריו  הרשימה 

היא התמודדות למועצת העיר.
איש  הוא  העיר  לראשות  נוסף  מועמד 
מספר  לפני  שהודיע  קופל,  מיקי  העסקים 
חודשים כי הוא מתמודד. השבוע הודיע קופל 
שוב כי יתמודד לראשות, והוא מארגן סביבו 
אנשים ותשתית לפתיחת קמפיין באופן רשמי 

בחודשים הקרובים.

טבריה  העיר  ראש  של  בקואליציה  סערה 
מיומה  הקואליציה  הנהלת  חבר  דוד,  בן  יוסי 
ויצמן, פרש לאופוזיציה והטיח  הראשון, ברוך 
לאחר  החל  הכל  העיר.  בראש  קשים  דברים 
שויצמן העביר ביקורת קשה על ראש העיר על 
הזנחת השכונות הישנות, בתגובה בן דוד איים 
כי ייטול ממנו את הסמכויות שניתנו לו בתחילת 
העיר  ראש  את  הקדים  שויצמן  אלא  הקדנציה, 

והודיע על פרישתו.
ולסגור  הקלפים  את  לפתוח  החליט  ויצמן 
צא  העיר  ראש  "אדוני  העיר:  ראש  עם  חשבון 
ערים  ראשי  וראה  העיר,  לטובת  שלך  מהבועה 
אחרות איך משתפים סגנים חברי מועצה בעשיה 
בעיר, אתה בשלטונך היחיד אין לך עשיה, אין 
לך מועצה, אין לך סגנים, הכול מפורק וגם העיר 
מפורקת. אין תעסוקה לדור הצעיר, הדור הצעיר 
לא מאמין בך, הוא ברח מהעיר כי אין לו עתיד".

מסיפורי  "שבענו  לתקוף:  הוסיף  ויצמן 
התייחסו  לפניך  הערים  ראשי  כל  שלך,  הבדים 
בכבוד לתושבי השכונות, אתה היחיד שזלזלת 
השכונות  את  וריסקת  השכונות  בתושבי 
והתעלמת ממצוקות של תושביהם שבחרו בך. 

אכזבת בגדול".

במעלות תרשיחא מכהן ראש העיר המיתולוגי 
שלמה בוחבוט עם ותק של 42 שנה. למרות זאת, 
המועמד   .2013 בבחירות  נוצח  כמעט  בוחבוט 
לו  הפסיד  העיר  מועצת  חבר  פומרנץ  ארקדי 
ב-282 קולות בלבד. כעת, מלבד פומרנץ הכריזו 

עוד שניים כי יתמודדו מול בוחבוט.
פומרנץ הכריז כי יתמודד לראשות: "הפסדנו 
שלנו  הכוח  פנימיים  ומסקרים  קטן,  בפער 
תושבי  לכל  לאומית  משימה  זו  היום  מתעצם, 
מעלות להחליף את השלטון", אמר. מלבדו יש 
עוד שניים הצפויים להתמודד. סגן אלוף שלומי 
אלוש שהודיע: "כל בר דעת מבין כי יותר מ-40 

שנות שלטון מביאים עמם חולאים".
יוסי  העיר  מועצת  חבר  הוא  נוסף  מועמד 
ברדא שהצטרף לשורות הליכוד. בשלב זה לא 
בבחירות  המפלגה  תמיכת  את  יקבל  אם  ברור 
בביתו  אירח  שכבר  למרות  זאת  הקרובות, 
שרים וח"כים בעת האחרונה. החרדים במעלות 
בידי  בעירייה  אחד  במנדט  מחזיקים  תרשיחא 
לא  עדיין  בקהילה  בכירים  ולדברי  ש"ס,  נציג 

קיבלו החלטה במי לתמוך בבחירות הקרובות.

יש עתיד תריץ מועמד לראשות העיר

התמודדותו  על  הודיע  ראשון  מועמד 
המכהן  העיר  ראש  מול  רעננה  העיר  לראשות 
שהתמודד  גליק  איתן  עו"ד   – בילסקי  זאב 
העיר  ראש  ומול  בילסקי  מול   2013 בבחירות 

הקודם נחום חופרי. 
איתן  "עתיד  ברשימת:  שהתמודד  גליק, 
למועצה.  מושב  להכניס  הצליח  לא  לרעננה", 
אך  הבחירות  קמפיין  את  גליק  פתח  השבוע 
הודיע כי יתמודד בסיוע ובתמיכת מפלגת 'יש 
מול  הקשה  במאבק  לסייע  שעשוי  מה  עתיד', 

ראש עיר מכהן.
נבחר  כנסת,  כחבר  ששימש  בילסקי  זאב 
בבחירות  ברעננה  עיר  כראש  לראשונה 
לראשות  יתמודד  כי  דובר  תחילה  האחרונות. 
סיכוייו  כי  שהבין  לאחר  ירושלים,  העיר 
בירושלים קלושים נשלח לרעננה שם התמודד 
בעת  הודיע  בילסקי  מכהן.  עיר  ראש  וניצח 
 2018 בבחירות  שוב  יתמודד  כי  האחרונה 

לראשות העיר.
בשלב זה איתן גליק הינו מועמד יחיד מול 

בילסקי, אך ייתכן כי מועמדים נוספים יודיעו 
בקרוב על הצטרפותם למרוץ. חוג בית ראשון 

נערך בשבוע שעבר עם עשרות פעילים. 
ביחסים  הנמצאים  בעיר  והדתיים  החרדים 
הנראה  ככל  בו  יתמכו  בילסקי  עם  טובים 
בשיתוף  מתנהל  "בילסקי  העיר.  לראשות 
בעיר  הקיימת  המורכבות  למרות  פעולה, 
חילונית הוא בא לקראתנו והוא ללא ספק עדיף 
עתיד",  יש  של  משורותיה  הבא  מועמד  על 

אומר תושב חרדי ל'קו עיתונות'.

לראש העיר זאב בילסקי מצפה קרב לא פשוט מול עו"ד איתן גליק, שזוכה לתמיכת 
'יש עתיד'  החרדים מרוצים מתפקודו של בילסקי וצפויים לתמוך בו שוב
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ברוורמן  איציק  תקווה  פתח  עיריית  ראש 
לראשות  נוספת  לקדנציה  יתמודד  כי  שהודיע 
בקרב  לקיר  מקיר  תמיכה  לקבל  שואף  העיר, 
שישה  לפחות  השווה  החרדית  הקהילה 
מנדטים. אילו הבחירות היו נערכות היום, היה 
מקבל ברוורמן את תמיכתה של מפלגת ש"ס. 
בכירים  בתפקידים  מחזיקים  המפלגה  חברי 
בקואליציה והם בני בריתו לכל דבר. מ"מ ראש 
העיר אוריאל בוסו אף אמר ל'קו עיתונות' כי 

ש"ס תתמוך בברוורמן לקדנציה נוספת.
החרדים  בקרב  כי  נראה  זאת,  לעומת 
של  מלאכתו  התורה'  מ'יהדות  האשכנזים 
וב'יהדות  לבחירות  שנה  יותר.  קשה  ברוורמן 
בברוורמן  תמיכה  להבטיח  מסרבים  התורה' 
לראשות העיר. מול ברוורמן עומד אופוזיציונר 
ברוורמן  מול  שהתמודד  גרינברג,  רמי  פעיל, 
בסיבוב הקודם והפסיד. גרינברג מורגש ופעיל 
העיר,  לראשות  יתמודד  כי  גלויות  הכריז  ואף 
תמיכת  את  לקבל  גרינברג  מצפה  היום  בבוא 

החרדים ולכל הפחות לפצל את המחנה החרדי 
ולקבל אחוזי תמיכה ניכרים.

פתח  העיר  ראש  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
תקווה עושה חריש עמוק בקרב בכירי 'יהדות 
נתק,  של  רב  זמן  שלאחר  אירע  כך  התורה'. 
המסורתיות  שניות  בהקפות  ברוורמן  נצפה 
בישיבת 'אור ישראל' בריקוד עם ראש הישיבה 
רבה  תהיה  שהשפעתו  רוזן,  יגאל  רבי  הגאון 
בבוא היום על החלטת המפלגה בנוגע לתמיכה 
העיר  מועצת  חבר  העיר.  לראשות  במועמד 
מטעם יהדות התורה, אליהו ברוכי, צעד לצד 
ברוורמן בישיבת 'אור ישראל', מה שמלמד על 

התקרבות בין הצדדים.
מתרגשים  לא  ברוורמן  של  באופוזיציה 
לדבריהם,  הציבור,  יחסי  וממסע  מהתמונות 
כעדר  יצעד  לא  החרדי  המחנה  היום  בבוא 
מדומות:  הנאה  טובות  בגלל  ברוורמן  אחר 
של  בכיס  לא  התורה  מיהדות  "האשכנזים 
התורה'  'יהדות  ראשי  האמת.  ברגע  ברוורמן, 

הראוי  במועמד  ויתמכו  מחדש  חושבים  יעשו 
מבין המועמדים", הם אומרים.

גרינברג,  רמי  האופוזיציה  חבר  עם  בשיחה 
העיר  ראש  עם  גדול  בנתק  "ש"ס  טוען:  הוא 
את  פיטר  שהוא  זה  לאור  ברוורמן,  איציק 
לא  ברוורמן  סיבה אמיתית,  בלי  גינת ממקפת 
מאלו  יודעים  וכולנו  עיר  כראש  לכהן  מתאים 

מניעים הוא מתנהל בחודשים אלו". 
מנגד, מ"מ ראש העיר אוריאל בוסו מש"ס 
עם  מעולים  ביחסים  אנחנו  "קשקוש,  הגיב: 
ברוורמן, מה שהיה עם גינת נגמר מזמן, עשינו 

מאז הרבה דברים יחד".
גורם בכיר במפלגות החרדיות מוסיף בשיחה 
גרינברג  בעבר  אם  "גם  עיתונות':  'קו  עם 
אחרי  חרדית,  לתמיכה  רצינית  אופציה  נחשב 
קשה   - האחרונה  בקדנציה  שניהל  המאבקים 

לראות את זה קורה".

שלושה מועמדים מול פיירברג
במידה ופיירברג תתמודד שוב ממתין לה קרב מול שלושה מועמדים, אך אם 
תפרוש יצטרפו לפחות שני מועמדים נוספים למרוץ  והאם ח"כ לשעבר יוני 

שטבון ירוץ לראשות העיר?
יתמודדו  כי  שלושה מועמדים כבר הכריזו 
מרים  העיר  ראש  מול  נתניה,  העיר  לראשות 
מורכב  משפטי  בהליך  הנמצאת  פיירברג 
ואשר הודיעה כי תילחם על חפותה ותתמודד 
הרי  תתמודד,  ולא  במידה  העיר.  לראשות 
מול  להתארך.  צפויה  המועמדים  שרשימת 
עצמם  את  לסכן  המעזים  רבים  אין  פיירברג 

בהימור שסופו ידוע מראש.
המועמד הבולט מולה הוא מנכ"ל העירייה 
לראשות  קמפיין  שפתח  הוד,  מוטי  לשעבר 
בחירות  בכנס  חודשים  מספר  לפני  העיר 
פעילים.  מאות  בהשתתפות  שקיים  רשמי 

יו"ר האופוזיציה הרצל קורן שהתמודד בעבר 
לראשות והפסיד הודיע כי יתמודד גם הפעם. 
במכללת  הסטודנטים  אגודת  יו"ר  ג'ורנו  יוני 
להתמודד.  הוא  אף  צפוי  לשעבר,  נתניה 
ופיירברג  במידה  גם  להתמודד  צפויים  אלו 

תתמודד לראשות.
להתמודד  ששוקלים  נוספים  מועמדים 
אפרים  הם  תתמודד  לא  ופיירברג  במידה 
ראש  מקום  כממלא  בעבר  ששימש  בולמש, 
רק  יתמודד  כי  הודיע  כבר  בולמש  העיר. 
חגואל  שירי  תתמודד.  לא  ופיירברג  במידה 
ראש  סגן  בתפקיד  כיום  המשמשת  סיידון 

לא  ופיירברג  במידה  היא  אף  תתמודד  העיר 
כי  השמועות  רוחשות  בעירייה  תתמודד. 
סיידון תקבל את תמיכתה של פיירברג במידה 

ולא תתמודד.
לשעבר  ח"כ  הוא  נוסף  פוטנציאלי  מועמד 
ברשימת  השני  במקום  ששובץ  שטבון  יוני 
העביר  שטבון  לכנסת.  ישי  אלי  של  'יחד' 
סירב  אך  נתניה  לעיר  כתובתו  את  לאחרונה 
להגיב לפניית 'קו עיתונות' ולאשר כי יתמודד 

לראשות.

גרינברג משוכנע שישיג תמיכה חרדית: "ג' 
יעשו חושבים, ש"ס בנתק עם ברוורמן"

המאבק בין גרינברג לברוורמן על הקול החרדי מתלהט  גרינברג משוכנע כי לפחות חלק 
מהחרדים האשכנזים יצביעו עבורו בקלפי, וכי גם ש"ס פגועה מברוורמן  מנגד, במחנה ראש 

העיר מציינים את השתתפותו בהקפות שניות ב'אור ישראל' כסימן חיובי להידוק הקשר
נפתח הקרב לראשות העיר



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

 אל תפספס 
את השנה הזו!

כ"ג חשוון תשע”ח
12.11.2017

המכינות* לגברים 
מתחילות!

*המכינות מיועדות לבני גיל 30 ומעלה

 תואר ראשון במשפטים )עריכת דין( 
 חדש! תואר ראשון בחינוך וחברה

 ניתן להשלים לתעודת הוראה לאחר התואר

בוא ללמוד אצל המרצים הטובים בישראל 
שנה רביעית ברציפות!

לפי סקר התאחדות הסטודנטים תשע”ה-תשע"ח

מפגש מבוא והרשמה יתקיים בעז״ה
ביום חמישי יג׳ חשוון 2.11.17 בשעה: 19:30

במרכז הכוון תעסוקתי, בני ברק רח׳ הירדן 31
 הרשמה חובה: בטל. 03-7707300/1 

במפגש תתקיים הרצאה ללא תשלום
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חשש: החרדים יאבדו ייצוג 
בוועדה למינוי דיינים

של  הראשון  שחלקו  למרות 
המפלגות  בין  הרוטציה  הסכם 
החרדיות בוצע וש"ס ויתרה על 

סגנות יו"ר הכנסת, מסרב 
מקומו  את  לפנות  אייכלר 
דיינים  למינוי  בוועדה 
  צור  בן  ח"כ  לטובת 
מאיבוד  חשש  הסיבה: 
המקום בבחירות החשאיות 
ח"כים  כאשר  שייערכו, 
עשויים  מהקואליציה 
אנטי  במועמד  לתמוך 
  מהאופוזיציה  חרדי 
גורם בבית היהודי: "אולי 
לנו  עדיף  שטרן  אלעזר 
 כל הפרטים  מבן צור" 

ומכתבו של בן צור

חשיפת 

'קו עיתונות'

ארי קלמן

חה"כ  הודיע  שעבר,  השבוע  בראשית 
כסגן  מתפקידו  פורש  הוא  כי  ועקנין  יצחק 
רוטציה  הסכם  במסגרת  וזאת  הכנסת,  יו"ר 
'יהדות  האשכנזית  לאחותה  ש"ס  סיעת  בין 
לפנות  צריכה  הסכם  אותו  פי  שעל  התורה', 
את מקומה בוועדה למינוי דיינים לטובת ח"כ 

מש"ס. 
ע"פ ההסכם, חה"כ ישראל אייכלר ששימש 
הראשון,  בחצי  בוועדה  הקואליציה  כנציג 
צור  בן  יואב  ח"כ  לטובת  מקומו  את  יפנה 
שנבחר על ידי יו"ר התנועה השר דרעי לכהן 

בתפקיד בחצי השני של הקדנציה. 
מסרב  אייכלר  ישראל  שחה"כ  אלא 
המזבח.  בקרנות  ונאחז  מתפקידו  להתפטר 
הטענה הרשמית היא שאייכלר ממתין להיכנס 
לתפקידו כסגן יו"ר כנסת, כפי שהתחייבו לו 
הסיבה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  אבל  בהסכם, 
נובעת  להתפטר,  מסרב  שהוא  לכך  האמתית 
מחשש חרדי לאבד את הנציג החרדי בוועדה 
נציג  יותר,  הגרוע  ובמקרה  דתי,  נציג  לטובת 

מ'יש עתיד'. 
מופקע  לא  בפרטים,  המעורב  גורם  ע"פ 
בהן  הוועדה,  לנציג  החשאיות  בבחירות  כי 
 - להתמודד  רשות  הכנסת  מחברי  אחד  לכל 

חברי  גם  כאשר יתמודדו  דתיים,  כנסת 
הם המועמדים  המסתמנים 

י  ר ב רחל ח הכנסת 
ה  י ר ז , ע ) ו נ ל ו כ (
ר  ז ע ל ן א ר ט ש
זה  א ועלי י ב ל
ש  י עתיד(. )

חברי  החשאית,  בהצבעה  כי  הוא  החשש 
ישראל  דוגמת  בקואליציה  ממפלגות  כנסת 
למועמד  יחברו  וכולנו,  היהודי  הבית  ביתנו, 
מהאופוזיציה ויתמכו בו, ובכך יאבדו החרדים 

את הנציג שגם כך נמצא במיעוט בוועדה. 
בשיחה שערך 'קו עיתונות' עם גורם בכיר 
במפלגה  החשש.  מתחזק  היהודי,  בבית 
מסרבים לומר בפה מלא כי יתמכו ביואב בן 
החשאיות,  בבחירות  הקואליציה  כנציג  צור 
"יכול  באומרו  לכת  הרחיק  אף  גורם  אותו 

להיות שאלעזר שטרן עדיף לנו מבן צור". 
"לא  כי  מצהירים  מנגד,  ביתנו  בישראל 
נפר הסכם קואליציוני בנושא הוועדה למינוי 

דיינים". 
בן  יואב  ח"כ  ש"ס  סיעת  יו"ר  כך,  או  כך 
בדרישה  אייכלר  לחה"כ  במכתב  פנה  צור 
"לצערנו  הקואליציוני.  ההסכם  את  לקיים 
על  אף שסיעת ש"ס עמדה בהתחייבותה  על 
הכנסת  וחבר  הקואליציוניים,  ההסכמים  פי 
הכנסת  יו"ר  כסגן  מכהונתו  התפטר  ועקנין 
מיד עם פתיחת המושב, אתה מסרב לכבד את 
ההסכם הקואליציוני ואינך מתפטר מתפקידך 
לכן  נכתב.  דיינים",  למינוי  בוועדה  כחבר 
שעותק  במכתב  צור  בן  יואב  חה"כ  דורש 

, ממנו נשלח גם ליו"ר  ה י צ י ל א ו ק ה
נדרש  ד "אתה  ו מ ע ל

ולהתפטר בהתחייבותך, 
מידי  מחברותך באופן 

ה  ד ע ו ו י ב ו נ י מ ל
דיינים". 

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

במורשת איתן, המרפאה הוותיקה והמוכרת 
בבני ברק, תהנו ממיטב רופאי השיניים 

והמכשור המתקדם ביותר, כתרים דיגיטלים 
בסריקה ממוחשבת כולל בחירת צבע.

R.
E.

L.
E.

   
05

2.
71

6.
42

87

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן
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טכנו
שרוליק

בס"ד
כלי בית, כלי מטבח, ברזים,

 אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, 
חשמל, פירזול, ברגים, 

מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,
 מכשירי חשמל, עגלות משא,

 סולמות, מתנות ועוד.

שכפול מפתחות
מבצעים

חמים!

 אפשרות 
להתקנת

 ברזים, שירות 
תיקונים
 ועבודות
 תחזוקה 
ושיפוצים

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

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

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 09.00, ימי שישי וערבי חג 09:00-13:00 
* המבצעים בתוקף עד ה – 12.11.17  כ׳׳ג חשון תשע׳׳ז 

שעון שבת
 24 שעות

רגיל       19.00ש’’ח
דיגיטלי 110.00ש’’ח
מזגן      49.00 ש’’ח

כל פריט ב-12 ש׳׳ח , שנתיים אחריות

650W ג׳קסון

 230.00 ש’’ח

מברגה אימפקט
2+ סוללות

599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח

 12v
18v

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט 
   12w ליטיום

 379.00 ש’’ח

   12w מברגה נטענת

 283.00 ש’’ח

עגלת משא 
מתקפלת

70 ק׳׳ג  169.00ש’’ח
90 ק׳׳ג  195.00ש’’ח

עגלות קניות 
מבחר חומרים 

וגדלים
החל מ- 60 ש׳׳ח

מכונת גילוח עם הכשר
פנסוניק

מכונת תספורת

מגן למכשירי חשמל מערכת סטריאו
מתח וברקים

 19.00 ש’’ח

מגהץ קיטור

 278.00 ש’’ח

 380.00 ש’’ח 168.00 ש’’ח

מתקן כביסה

רגיל מתכתי 49.00 ש’’ח
פלסטיק  99.00 ש’’ח

נירוסטה  122.00 ש’’ח

פרוג׳קטור

בית ילדים

סולמות דרגש

2 שלבים  99.00ש’’ח
3 שלבים 128.00ש’’ח
4 שלבים 168.00ש’’ח

שולחן מתקפלמיטה מתקפלת

1.80 מטר   149.00 ש’’ח

שולחנות גיהוץ

מערכת סמויה 
GROHE + לחצן

ניקל  660.00ש’’ח
סטאן 740.00ש’’ח

פלטת שבת

קטנה  79.00ש’’ח
בינונית 89.00ש’’ח

ענקית 109.00ש’’ח

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

59.00 ש’’ח 250.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

מוט מקלחת 
3 מצבים

סולם אלומיניום 
4 שלבים

179.00 ש’’ח 

דשא סינטטי איכותי
עמיד לאורך שנים
חיתוך לפי מידות

החל מ- 25 ש׳׳ח למטר מרובע

29.00 ש’’ח

סיפון שרשורי 11/4ונטיל לסיפון אמריקאי כרום  איטלקי

14.00 ש’’ח 34.00 ש’’ח 

וילון בד איכותי לאמבטיה 
כל המידות

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

190.00 ש’’ח

139.00 ש’’ח

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

109.00 ש’’ח

ברז קיר ארוך

95.00 ש’’ח 140.00 ש’’ח

ברז פייה קשת 
קצרה

ברז אמבטיה 2 ידיות 
כולל צינור ומזלף

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

175.00 ש’’ח

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

190.00 ש’’ח

קומקום חשמלי
 2 ליטר

 49.00 ש’’ח

מוצרי פקס
מחירים מיוחדים לאינסטלטורים

ברז לחיצה למטהר 
מים מפואר

מגהץ

67.00 ש’’ח 

LED תאורת חירום לדים

קטן  59.00 ש’’ח
גדול 137.00ש’’ח

החל מ-  39.00 ש’’ח

מכשיר חימום מהיר 
אטמור למקלחת

280.00 ש’’ח 

שלט למזגן אוניברסלי

59.00 ש’’ח 

 27.00 ש’’ח

ראש מקלחת 5 מצבים

צינור מקלחת מתכת 
1.5 מטר

 25.00 ש’’ח

257.00 ש’’ח 

מכשיר דיסק חיתוך

 59.00 ש’’ח

צילינדר לרב בריח סט רחצה צינור + מזלף 
+ מתלה

 155.00 ש’’ח

מיכל אשפה

240 ליטר
360 ליטר       29.00 ש’’ח

שטיחונים לכניסה

מקדחה מקיטה  
MAKITA

590.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט
MAKITA w12 מקיטה 

732.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט בוש 
BOSCH w12 + אביזרים

837.00 ש’’ח 

5 שנים
 אחריות

לכל הברזים

ברז חמת רותם 
אינטרפוץ ג׳ דרך

249.00 ש’’ח

ברז מדגל אינטרפוץ 
4 דרך

320.00 ש’’ח

ברז אמבטיה מדגל

299.00 ש’’ח

ברז מים קרים מהקיר 
נחש 

99.00 ש’’ח

ברז עמידה קרים 
גבוה

120.00 ש’’ח

ברז ברבור קצר מדגל

269.00 ש’’ח

ברז מדגל אינטרפוץ 
ג׳ דרך

170.00 ש’’ח

החל מ- 78.00 ש’’ח

135.00 ש’’ח

 44.00 ש’’ח

ימי שלישי פתוח
 רצוף עד 20:00

 270.00 ש’’ח

 129.00 ש’’ח
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ארי קלמן

לא רק כולנו והבית היהודי, גם ב'יהדות התורה' 
אותו  הצרפתי,  החוק  על  ביקורת  דברי  נשמעים 
מקדמים מקורבי ראש הממשלה - יו"ר וועדת הפנים 
חה"כ דודי אמסלם יחד עם יו"ר הקואליציה חה"כ 
ממשלה  ראש  לחקור  ייאסר  לפיו  ואשר  ביטן,  דוד 

בזמן כהונתו אלא לאחר שיסיים את תפקידו. 
'קו  עם  בשיחה  מבהיר  התורה'  ב'יהדות  בכיר 
מוגש  הצרפתי  החוק  בה  "המתכונת  כי  עיתונות' 
ומהווה  מידי  רחבה  מתכונת  היא  הכנסת,  לחברי 
מכשול לתמיכתנו". לדבריו "יש לתת ראש הממשלה 
ניתן  לא  אך  כהונתו,  בעת  בתפקידו  מלא  גיבוי 

להשתמש בגיבוי זה באופן מורחב כל כך". 
הדברים הללו מצטרפים לדברי חה"כ אורי מקלב 
מידי,  רחב  חוק  "זה  כי  השבוע  לתקשורת  בראיון 
גורף מידי, הרי לא יעלה על הדעת שראש הממשלה 
פרשת  כמו  בפרשה  מעורב  היה  אם  ייחקר  לא 
הצוללות )פרשת 3000(, סיגרים ושמפניות יחכו עוד 
כראש  בתפקידו  שתלויות  פרשיות  אבל  שנים,  כמו 
בעת  גם  עליהן  אותו  מלחקור  מנוס  אין  הממשלה 

תפקידו".
החרדיות  המפלגות  ראשי  מבהירים  זאת  עם 
מהחוק,  שלהם  וההסתייגויות  הקשיים  למרות  כי 

לדבריהם,  בעניין",  עמדתנו  על  נתעקש  לא  "אנחנו 
במושב  לפתחינו  העומדים  רבים  נושאים  לנו  "יש 
זה, בראשם חוק הגיוס וחוק השבת, ומשום כך לא 
נתעקש על עמדתנו, כל עוד הדרישות שלנו ימולאו, 

מעמד בני הישיבות חשוב לנו יותר".
במפלגות  כי  עיתונות'  ל'קו  מסביר  פוליטי  גורם 
את  להעביר  מעוניין  שנתניהו  חוששים  החרדיות 
החוק בהקדם עוד בטרם יבשילו החקירות נגדו לכדי 
מזורזות,  לבחירות  ללכת  מכן  ולאחר  אישום,  כתב 
מתוך מטרה להשיג את החסינות הנכספת )שתינתן 
ממשלה  לראש  רטרואקטיבי  באופן  ולא  להבא  רק 

מכהן(. 

ארי קלמן

מאז  חודשים  שמונה  ראשון:  פרסום 
חוק  את  טרומית  בקריאה  הכנסת  אישרה 
למי  הענישה  תוחמר  כי  הקובע  המואזין, 
מהמואזין  בא  שבמקורו  רעש  שישמיע 
תותר  ולא   ₪  5,000 לפחות  של  בקנס 
השמעת מואזין בין השעות 23:00 בלילה 
לדיונים  חוזר  הוא  בבוקר,   05:00 עד 

בועדות ולהליכי חקיקה.
הקואליציה  את  הסעירה  החוק  הצעת 
החרדיות  הסיעות  התנגדות  בשל  בעיקר 
שהחוק  שחששו  וש״ס,  התורה  יהדות 
התפילה  ובעצרות  השבת  בצופרי  יפגע 
הגיע  שהדבר  לאחר  וכדו׳(.  )סליחות 
ובהסכמה  הממשלה  ראש  של  לשולחנו 
עם יוזמי החוק בסיעת הבית היהודי, סוכם 

להוסיף סעיף שיתיר את צופרי השבת. 
אלא שאחרי דיון סוער, שבסופו אישרה 
מה  טרומית,  בקריאה  החוק  את  הכנסת 
שהביא למחאה חריפה מצד חברי הכנסת 
נקבר   - המשותפת  מהרשימה  הערבים 
שיו״ר  לאחר  זאת  הפנים,  בוועדת  החוק 
עיתונות׳  ל׳קו  בראיון  הצהיר  הוועדה 
רואה  לא  רציני.  לא  המואזין  ״חוק  כי 
ניידות נכנסות למסגדים ושוטרים עוקרים 
הזה  המפגע  את  לאכוף  ניתן  רמקולים. 

כיום גם ללא החוק המיותר הזה״. 

יוזמי  סיכמו  החורף  מושב  פתיחת  עם 
)הבית  יוגב  מוטי  חה״כ  בראשם  החוק 
ויו״ר  הקואליציה  יו״ר  עם  יחד  היהודי( 
ועדת החוקה ניסן סלומיאנסקי, כי יעבירו 
ובשבועות  החוקה  לוועדת  ההצעה  את 
מרתונים  דיונים  הועדה  תקיים  הקרובים 
גם  שזכה  החוק,  את  להעביר  במטרה 
שהצהיר  הממשלה  ראש  של  לתמיכתו 
ההליך  את  יזרז  כי  הזדמנויות  בכמה 
״החוק  כי  מקווים  ובקואליציה  לאישורה 
לסוף  עד  קריאות(  )בשלוש  סופית  יעבור 

מושב החורף". 
עם זאת, עדיין לא ברור האם במפלגות 
למרות  בחוק,  לתמוך  יסכימו  החרדיות 
הוא  הראשונה  סיבות:  משתי  התיקון, 
באומות,  התגרות  מהווה  שהדבר  החשש 
כתוב  לא  הסכם  שישנו  מאחר  והשנייה 
הכנסת  לחברי  החרדיות  הסיעות  בין 
משתתפים  שלא  המשותפת,  מהרשימה 
הדבר  אחת  ולא  דת  בנושאי  בהצבעות 
מציל את חברי הכנסת החרדים שמעבירים 
גורפת  לתמיכה  זוכים  שלא  חוקים 
מסייעת  הערבים  והימנעות  בקואליציה 
במפלגות  חשש  ישנו  לכן  להעברתם. 
אם  כך  על  יכעסו  שהערבים  החרדיות 
שיפגע  המואזין,  בחוק  יתמכו  החרדים 

בראש ובראשונה במצביעיהם.

חוק המואזין
חוזר

החרדים נגד
'החוק הצרפתי'

רסום
פ

אשון
רסוםר

פ

אשון
ר

שמונה חודשים אחרי שעבר בקריאה טרומית ונקבר 
בוועדת הפנים - חוק המואזין עולה שוב לשולחנה 

של הכנסת לקראת אישור סופי
ביהדות התורה מבקרים את החוק וטוענים כי "המתכונת הנוכחית 
של החוק הצרפתי אינה מאפשרת תמיכה בו" • למרות זאת, הם 
מוכנים לוותר: "חוק הגיוס ובני הישיבות חושבים לנו יותר, לא 
נתעקש נגד החוק אם נקבל מה שחשוב לנו" • החשש: נתניהו 

ילך לבחירות מיד לאחר השלמת החקיקה

צילום: אלכס קולומויסקי ידיעות אחרונות

2018, תמיכות של  מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 
3א' לחוק יסודות  המשרד לשירותי דת )להלן-המשרד( למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

הדרכה רוחנית ותורנית לקהילות ורבניהן בתפוצות 
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח )להלן - המבקש(, ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה 
יינתנו, בכפוף לאישור התקציב,  )להלן-הנוהל(. התמיכות  ולדיון בהן  במוסדות ציבור 

באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
ד ר ש מ ה ל  ש ט  נ ר ט נ י א ה ר  ת א מ ד  י ר ו ה ל ן  ת י נ ה  כ י מ ת ה י  נ ח ב מ מ ק  ת ו ע  ב. 

www.dat.gov.il ∑ תמיכות 2018
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים וברשותו  ג. 
כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות "פורטל התמיכות 

.https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal הממשלתי" בכתובת
עד ליום שישי י"ג בכסלו התשע"ח 1.12.17.  

יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2018 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 
בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  עלולות  ה. 

להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.
2018 למשרד לשירותי דת ואין  מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת  ו. 
  orianz@dat.gov.il :ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם באמצעות דוא"ל

או פקס: 02-5311332
)ככל שיהיו(, לרבות  על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל  ז. 
מנהל  אנטמן,  אפרים  למר  בכתב   פנייה  לשלוח  יש  זו,  למודעה  ביחס  עדכונים 
02-5311332 או בדוא"ל בכתובת: ועזבונות במשרד לפקס שמספרו   תחום תמיכות 

Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל ששלחו 
)אם שלחו( למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.

אישור התמיכה ע"י ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. התקציב לסעיף  ח. 
התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה לא תיענה במלואה 
או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום 

התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.

 המשרד לשירותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור התקציב,
לבקש תמיכה לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה-1985

גמלאים וגמלאיות,
אנחנו ניתן לכם את הידע
אתם תתנו את הלב!

למען האוכלוסייה המבוגרת בקהילה
גמלאים וגמלאיות בני 55 ומעלה, תושבי בני ברק ואלעד

 אם אתם מרגישים צורך להעניק, שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
בביטוח הלאומי מזמין אתכם להתנדב למען האוכלוסייה המבוגרת.

הסיפוק שבנתינה
 כמתנדבים תוסמכו בקורס באוניברסיטה.

ותסייעו לאוכלוסייה המבוגרת במיצוי זכויותיהם, וכן בביקורי בית חברתיים.

הצטרפו עוד היום לאלפי המתנדבים
התקשרו לטלפון: 03-6152963

ותוכלו להתחיל מיד בעבודת ההתנדבות.
ניתן להשאיר הודעה במענה קולי, נשוב אליכם בהקדם.

 שירות הייעוץ לאזרח הוותיק
ומשפחתו

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 9 6 9 6 � w w w . b t l . g o v . i l

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק
פועל בברכת גדולי ישראל בעיר

בס״ד
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אלי כהן

יוסף"  "חזון  בקהילת  מרשימה  התפתחות 
חורף"  "זמן  פתיחת  עם  כאשר  ברק,  בבני 
בהיכלי התורה והישיבות הצטרפה גם קהילת 
'אבות  של  המפורסמת  למסגרת  יוסף  חזון 

במסגרתה  ובנים', 
שבוע  מדי  לומדים 
וילדיהם  אבות  רבבות 
בארץ  כנסת  בתי  באלפי 

ובעולם.
על  ההודעה  עם  מיד 
כ400  הגיעו  הפתיחה, 
בבית  ללמוד  ילדים 
חזון  ידי  שעל  המדרש 
הלימוד  כשלאחר  יוסף, 
התקיימה מסיבה חגיגית 
בשילוב דברי תורה מרב 
ורב  יודקובסקי  אליעזר 
אליה  הרה"ג  הקהילה 
תודה, שבירכו על הצעד 

החינוכי.

את הערב הנעים התקליטן יוסף חורי.
בשעת לילה מאוחרת, לאחר חוויה רוחנית 
נעלה, חזרו מאות הילדים ואבותיהם לבתיהם, 
שוב  להגיע  קבעו  וכבר  התרוממות  בתחושת 
במוצ"ש  זו  חיונית  במסגרת  הקבוע  ללימוד 

הקרוב.

'אבות ובנים' מגיע 
ל'חזון יוסף'

כ-400 ילדים השיקו את מסגרת הלימוד המפורסמת 
הלימוד  אחרי    ברק  בבני  יוסף'  'חזון  בקהילת 
הקהילה  רב  בהשתתפות  חגיגית  מסיבה  נערכה 

ובליווי תזמורת

לדרך!  יוצאת  הגדולה  התירוצים  תחרות 
סיבה- צריכים  היינו  כשנתיים  לפני  עד  אם 
ממש-טובה כדי להתחדש במשקפיים חדשות, 
הגיעו אופטיקה 280 וקופות החולים, ובהסכם 

ייחודי התחילו למכור משקפיים בחינם.

קונים  איך 
בחינם?  משקפיים 
נכנסים  מאוד:  פשוט 
המתאים,  לסניף 
מסגרת  בוחרים 
המסגרות  אלפי  מבין 
ומשלמים  האיכותיות 
כרטיס  באמצעות 
קופת  החולים.  קופת 
את  מסבסדת  החולים 
ואתם  המשקפיים, 

זוכים בהם בחינם.

לחפש  צורך  שאין  המסר  את  לחזק  כדי 
באופטיקה  יוצאים  לרכישת משקפיים,  סיבה 
280 בימים אלה בתחרות התירוצים הגדולה: 
הזמן  הגיע  מדוע  מבריק  תירוץ  ממציאים 
לקנות משקפיים חדשות – בחינם. התירוצים 
הטובים ביותר יתפרסמו בעיתונות והנבחרים 
שמש  במשקפי  שולחיהם  את  יזכו  שביניהם 

במתנה.

התחרות  לתיבת  בינתיים  שהגיעו  תירוצים 
כוללים רעיונות כמו: "הילדה רצתה משקפיים 

"קניתי  ביתר(,  ר.  )יעל  למורה"  שיש  כמו 
כחולות"  משקפיים  ורציתי  כחולה  חליפה 
עלה  שלי  "לתאום  אשדוד(,  ג.  )יצחק 
"החלטתי  שמש(,  בית  רוז,  )צבי  המספר" 
)ש.ש  חגיגית"  במסגרת  השבת  את  לכבד 
"עברה  ירושלים(, 
שקניתי  מאז  שנה 
המשקפיים  את 
)בתיה  הקודמות" 
"לשני  ירושלים(,  ק. 
יש  כבר  חברים 
לשלי"  דומה  מסגרת 
ברק(,  בני  ויס  )ב. 
רבים  רעיונות  ועוד 

ומעניינים במיוחד.

נוספים  משפטים 
למייל:  להבריק  ניתן 
להעביר  או   ar280yyy@gmail.com

ישירות לסניפים.

בסניפים  בחינם  משקפיים  לרכוש  ניתן 
מאוחדת  חולים  קופת  חברי  הבאים: 
בביתר  שמש,  בבית  ברק,  בבני  בירושלים, 
מכבי  חולים  קופת  חברי  ובאשדוד,  עילית 
בבני ברק, בבית שמש ובירושלים בסניף נחום 
בסניף  כללית  חולים  קופת  חברי  ואילו   ,10

כנפי נשרים שבירושלים.

מחפשים תירוצים לקנות 
משקפיים – בחינם!

הכניסה חופשית – רצוי להביא קורות חיים

אתה יכול
לבנות

  על זה!

בני ברק

יום ראיונות ייערך אי"ה
ביום רביעי י״ט חשון 8.11 בשעה 14:00

בהכוון תעסוקתי
רחוב הירדן 31 בני ברק קומה 4

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

שכר גבוה ואפשרויות קידום < ללא עבודה בערבי 
שבתות וחגים וחוה"מ < דרוש ניסיון בשיפוצים

<  רצוי רישיון נהיגה, גיר ידני לרכב פרטי

דרושים אנשי שיפוצים
לעבודה בגוש דן



27 בני ברק י"ב בחשון תשע"ח 1/11/17

הילה פלאח

חיסוני  בכ-1,100,000  הצטיידה  כללית 
המבצע  כללית.  ללקוחות  המיועדים  שפעת 
שהחל לפני כחודש נמצא בעיצומו ונרשמת 

היענות גבוה לביצוע החיסונים.
הינה  חיסון  לביצוע  המומלצת  התקופה 
ניתן  כי  אם  כסליו,   - חשוון  חודשי  במהלך 
שנמשכת  ככל  מכן  לאחר  ולחסן  להמשיך 
ולהתחסן  להקדים  מומלץ  פעילות השפעת. 
לפני התפרצות השפעת בישראל, כדי לשפר 

את סיכוי ההגנה מפני הידבקות במחלה. 
בחיסון  המאמצים  ירוכזו  השנה  גם 
גבוה  בסיכון  הנמצאות  היעד  אוכלוסיות 
בהם:  המחלה  של  סיבוכים  ולפתח  לחלות 
על  בדגש  כרוניים,  חולים  ומעלה,   65 בני 
לחלות  גבוה  בסיכון  הנמצאים  מטופלים 
ומרותקים  במוסדות  שוהים  ריאות,  בדלקת 
לביתם. נוסף על כך ממליץ משרד הבריאות 

 12 גיל  ועד  חודשים   6 מגיל  ילדים  לחסן 
לתחלואת  חשופים  היותם  בשל  שנים, 
לבני  את המחלה  ומפיצים  וסיבוכיה  שפעת 
ביתם הסובבים אותם. על פי החלטת משרד 
בבתי  יחוסנו  ג   - ב  כיתות  ילדי  הבריאות, 
הספר. מנה שנייה, תינתן במרפאות כללית, 

לילדים שידרשו לכך. 
הינו  לשפעת  הגורמים  הנגיפים  מקור 
המאפיינים  אינפלואנזה.  הקרויה  ממשפחה 
העיקריים של נגיפים אלו הוא כושר הדבקה 
מדי  צורה  להחליף  שלהם  והיכולת  גבוה 
שנה. בגלל כושר ההדבקה הגבוה של הנגיף 

מתפשטת המחלה במהירות רבה.
בסוף  רשמית  החל  שפעת  חיסוני  מבצע 
חודש קודם וימשך עד לסוף  חודש מרץ או 
עד גמר מלאי החיסונים. החיסון ניתן בחינם 
ומומלץ לתאם מראש עם צוות המרפאה את 
להתעדכן  ניתן  נוסף  למידע  החיסון.  מועד 

במוקד 2700* באתר כללית.

 הילה פלאח

עם התרחבות שירותי הרפואה של מאוחדת 
בעיר בני ברק והצטרפותם של אלפי לקוחות 
למנהלת  רוזנטל  מלכי  הגב'  מונתה  חדשים 
מרפאות בני ברק ותעמוד בראש מערך שירותי 

הרפואה בעיר.
הגב' רוזנטל הינה תושבת בני ברק והייתה 
שנות  ב-18  הראשונה.  החרדית  המנהלת 
רבים  תפקידים  מילאה  במאוחדת  עבודתה 
מזכירה  בתור  הקריירה  את  שהתחילה  לאחר 
רפואית במרפאת רחוב ירושלים כאשר הייתה 
ברק,  בבני  מאוחדת  של  היחידה  המרפאה  זו 
ולאחר מכן ניהלה ביד רמה והביאה לפיתוחה 
של מרפאת מרום שיר בבני ברק וכן שלושת  
האחרונה  בשנה  באלעד.  מאוחדת  מרפאות 
ניהלה את מרחב התקווה ועתה מונתה למנהלת 
העיר בני ברק אשר בה חמשת מרפאות פרוסות 
של  החדשה  המרפאה  גם  כמו  העיר  ברחבי  

מאוחדת במעייני הישועה. 
 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
אבני  שיר,  מרום  ירושלים,  רחוב  מרפאות, 
נזר, ויז'ניץ  וקרית הרצוג ובקרוב הקמת מרכז 
רפואי חדש ומתקדם גם במתחם אוסם בעיר. 
בנוסף לכך הוכרז לאחרונה על שיתוף פעולה 

מיוחד בין מאוחדת 
החולים  לבית 
הישועה'  'מעייני 

שמאפשר ללקוחות מאוחדת לקבל את מיטב 
הישועה.  במעייני  המתקדם  הרפואי  השירות 
לאחרונה נוספו בעיר בני ברק שירותי רפואה 
רפואת  ילדים,  עיניים  רפואת  כגון:  נרחבים 
ורופאת  מבוגרים  עיניים  רופא  לילדים,  עור 

אלרגולוגית.
מאמינה  "אני  רוזנטל  מלכי  הגב'  לדברי 
את  המאפיין  דבר   – ומסור  אישי  בשירות 
מאוחדת במיוחד. בכל תפקידיי הקפדתי לסייע 
לכל אדם באשר הוא, ואני מתכוונת להמשיך 
כמנהלת  החדש  בתפקידי  שאת  ביתר  בכך 

מרפאות העיר בני ברק". 
סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן מוסיף 
כי "מאוחדת הינה הקופה שבה מועסקים הכי 
הרבה חרדים ואף בתפקידי ניהול בכירים. כל 
הינן  ברק  בבני  המרפאות  ומנהלות  מזכירות 
היטב  מכירות  אשר  החרדית  מהקהילה  נשים 
את הצרכים ופועלים לשירות הלקוחות כמיטב 
רבת  מהיכרות  מאוחדת.  של  השירות  מסורת 
את  ומכיר  יודע  אני  רוזנטל  הגב'  עם  שנים 
תמשיך  שהיא  ובטוח  ומקצועיותה  מסירותה 

לשדרג עוד את השירות הניתן בעיר".

אלי כהן

במעמד רב רושם ובנוכחות נכבדים הושקו 
ו-28  מד"א  של  החדשים  הבימבולנס  רכבי 
באמצעות  למד"א  שנתרמו  חדשים  אופנועים 
של  הידידים  אגודת  ידי  על  שנאספו  תרומות 

ואגודת  בעולם  מד"א 
הידידים של מד"א בישראל 
את  ולייעל  לשפר  מנת  על 
מד"א  של  התגובה  זמן 
להצלת חיים ברחבי הארץ. 
הציוד  חנוכת  טקס  את 
החדש פיארו בהשתתפותם 
ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר 
אלי  רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
ירושלים  עיריית  ראש  בין, 
מקומו  ממלא  ברקת,  ניר 
ראש  סגן  פינדרוס,  יצחק 
סגן  דייטש,  יוסף  העיר 
ראש העיר צבי כהן, וחברי 
קלרמן,  ישראל  המועצה: 
עזרא,  פיני  הלפרין,  יעקב 

אברהם בצלאל, שמואל מרציאנו ומשה ליאון. 
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הודה למד"א 
ולעומד בראש הארגון מר אלי בין על העשייה 
במלאכת  שימשיכו  אותם  ובירך  הברוכה 
הלאומי  "כארגון  אדם.  חיי  להצלת  הקודש 
נפש  במסירות  מד״א  פועל  חיים,  להצלת 
בישראל.  מקום  ובכל  עת  בכל  חיים,  להציל 
מחויבים  שאנו  מבורכת  בעשייה  מדובר 
של  תרומתם  דרך.  בכל  ולקידומה  לחיזוקה 

לטובת  וחיונית  חשובה  מד״א  ידידי  אגודות 
הארגון ולמען המשך הצלת חיים."

אמר  ברקת  ניר  מר  ירושלים  עיריית  ראש 
הלאומי  ההצלה  כגוף  "מד"א  בדבריו: 
ופועל  השמרים  על  שוקט  לא  ישראל  של 
ביותר  הטוב  להיות  מנת  על  הזירות  בכל 
חנוכת  הפרמטרים.  בכל 
ועשרות  הבימבולנסים 
תשפר  החדשים  האופנועים 
מהירות  את  משמעותית 
המענה  להענקת  התגובה 
הרפואי המקצועי הטוב והמהיר 

ביותר". 
אלי  רמ"ג  מד"א  מנכ"ל 
הרב  הבריאות  לשר  הודה  בין 
מערכת  למען  פועלו  על  ליצמן 
ביקש  ואף  בישראל  הבריאות 
להודות לראשי ומתנדבי ארגוני 
הפועלים  החרדים  ההצלה 
בשיתוף פעולה מלא עם מד"א 
ומהווים חלק מפעילות הקודש. 
וארגוני  במד"א  כי  ציין  הוא 
ישנם  פעולה  בשיתוף  עמה  הפועלים  ההצלה 
חיי  שמצילים  חרדים  מתנדבים   3000 כיום 

אדם מידי יום ביומו.
לאחר חנוכת הציוד החדש התקיים באולם 
העירייה טקס פתיחת הכנס השנתי של אגודת 
ידידי מד"א בהשתתפות כ-65 מראשי אגודות 
מנכ"ל  הודה  במהלכו  העולם  מכל  הידידים 
שהודות  הידידים  אגודות  לראשי  מד"א 

לתרומתם ופועלם ניצלים חיי אדם רבים.

מבצע חיסוני שפעת
ב'כללית' בעיצומו 

מנהלת חדשה מונתה 
למרפאות מאוחדת

במעמד שר הבריאות: רכבי 
בינבולנס חדשים למד"א 

"לאומית" בכנס הצדעה 
ליועצים הרפואיים החרדים

'כללית'  כחודש  לפני  החל  החיסונים  מבצע 
הצטיידה ב- 1,100,000 חיסונים

הגב' מ. רוזנטל שמונתה למנהלת מרפאות בני ברק שימשה במגוון 
למנהלת  והייתה  עבודתה  שנות  ב-18  במאוחדת  ניהול  תפקידי 
החרדית הראשונה  מנהל מחוז מרכז מר אלישע הוסמן: " הגב' 

רוזנטל תמשיך לשדרג את השירות לרווחת הלקוחות בעיר"

שנתרמו  חדשים  אופנועים   28 גם  בטקס  הושקו  הבימבולנס  רכבי  מלבד 
למד"א ע"י אגודות הידידים של מד"א בעולם ובישראל  ליצמן: "מד"א 
פועל במסירות נפש להציל חיים, בכל עת ובכל מקום בישראל"  ברקת: 
"חנוכת הבימבולנסים ועשרות האופנועים החדשים תשפר משמעותית את 
מהירות התגובה להענקת המענה הרפואי המקצועי הטוב והמהיר ביותר"

מנכ"ל "לאומית", מר ניסים אלון, נבחר לייצג את מערכות 
"השיתוף  ההצדעה,  בערב  היועצים  את  ולברך  הבריאות 
תוצאות  מניב  הרפואיים  היועצים  עם  אצלנו  הקיים  הפורה 

רבות וחשובות לקהילה"

ולהישאר בריאלהיות בריא

הילה פלאח

להוקרה,  שכהוקדש  מרשים  בערב 
הרפואה  גורמי  מטעם  והצדעה  הערכה 
במגזר  הרפואיים  והארגונים  ליועצים 
הרפואי  המרכז  מטעם  נערך  אשר  החרדי, 
שירותי  "לאומית  השתתפה  'הדסה', 
עם  והשותפות  הקשר  אשר  בריאות" 
אינטגרלי  הוא  והארגונים,  היועצים  כל 
בכל  הקהילה  למען  בעשייה  ומשמעותי 

המרכזים הרפואיים. 
שי  לכל המשתתפים  העניקה  "לאומית" 
אישי ומוערך על בואם לאירוע חשוב ומכונן 
זה. מנכ"ל לאומית, מר ניסים אלון שהוזמן 
ומרשים  נרחב  צוות  עם  יחד  זה  ערב  אל 
"לאומית"  של  קהילה  קשרי  מנהלי  של 
רפואיים  מרכזים  מנהלי  וכן  החרדי  במגזר 
של "לאומית" ועוד, נבחר לייצג על הבמה 
בישראל  החולים  קופות  של  הסקטור  את 
הברכה  בדברי  ליועצים.  והודאה  בברכה 
והתודה, אמר אלון: "ערב זה מעיד בראש 
של  והחשיבות  הנחיצות  על  ובראשונה 
ב"לאומית"  החרדים.  הרפואיים  היועצים 
מעבר  לתת  האכפתיות  דגל  את  הנושאת 
את  רבות  שנים  מוקירים  נטו,  לרפואה 
היועצים ועובדים אתם יחד בשיתוף פעולה 

פורה ובהצלחה מדהימה". 
לכל  "לאומית"  מנכ"ל  הודה  כן,  כמו 
הפיק  אשר  'הדסה'  של  הניהולי  הצוות 
זאב  פרופ'  בראשה,  ולעומד  הערב  את 
השירות  את  מציין  שהוא  תוך  רוטשטיין, 
הטיפול  להצלחת  ב"לאומית"  הקיים 
יכולים  כל מטופל,  בעבור  ללקוחות, אשר 
גם ב'הדסה' להתחבר דרך רשת המיחשוב 

תוצאות הבדיקות  כל  ליין את  און  ולבדוק 
דבר   – "לאומית"  לקוחות  של  והצילומים 
את  ומקדם  הטיפול  בהצלחת  שמסייע 

איכותו עשרת מונים.
פועלים  "אצלנו  סיפר,  הדברים  בהמשך 
בעשרות  החרדי  הציבור  מאנשי  מאות 
מרכזים רפואיים המותאמים לצרכי הציבור 
נכון  ולקשר  לקשב  אישי,  ליחס  ודואגים 
עם הלקוח. וכל זה בנוסף לפריסה הרחבה 
מרפאת  החרדים,  האזורים  בכל  הקיימת 
רפואי  מכשור  מותאם,  שב"ן  מהדרין, 
מותאמים  דיגיטליים  ערוצים  מתקדם, 
דרך  ואחות  מרופא  ועזרה  סיוע  למגזר, 

הטלפון ועוד".
תודה  בדברי  המנכ"ל  חתם  דבריו  את 
"שר  הנכבדים,  למשתתפים  והערכה 
הרב  השר  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות 
אריה דרעי, זוכה אות הערב, גדול היועצים 
ראש  פירר,  אלימלך  הרב  הרפואיים, 
המכובדים  וכל  ברקת,  ניר  ירושלים  העיר 
יום  יום  אשר  לאלו  ובעיקר  והאורחים 
את  ולהנגיש  לקדם  עמנו  יחד  נמצאים 
השירות הטוב ביותר של "לאומית שירותי 

בריאות". 



Empowering You!

למוקד הכספים של חברת פלאפון

נציגים/ות שירות טלפוני פיננסי 
לעבודה במשמרות

דרושים/ות:

בוקר
8:00-15:30

פתיחת קורס ביום ד'  8/11/2017

ההרשמה בעיצומה
מס' המקומות מוגבל!

פניות מתאימות בלבד תיעננה

לפרטים:  052-4705142
yocheved@bereshit-hr.co.il קו"ח למייל

אחה"צ
 9:00-18:00
פעמיים בשבוע

 תנאים מצוינים  אוירה משפחתית ומיוחדת  
 העבודה באלעד- מרכז רימון  משמרות 
גמישות  הסעות מבני ברק ומודיעין עילית!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח ותיק עבודות:

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, שליטה בתוכנות

Illustrator, Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

תנאים טובים למתאימ/ה!

Yakov@kav-itonut.co.il
או לפקס: 03-5796645

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

סוג 3
מנהלת חשבונות

דרושה

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

yakov@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 9:00-16:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

דרוש
איש/ת 
מכירות

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

לסניף בני ברק, המודעה מיועדת לנשים וגברים
yakov@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ניכיון שיקים מסחריים
החל מ 2% * לחודש

054-5504504

מ
ע״

מ
 +

כתובת: ז׳בוטינסקי 136 בני ברק
טל : 03-6165640

במחירים הכי זולים

*



מרכז הכוון מציע לך מגוון רחב של קורסים מקצועיים
 זה הזמן שלך לאבחון מקצועי ומקיף שיאתר את הקורס המתאים בדיוק עבורך.

בוא להכיר 
אותו מקרוב!

מחפש מקצוע מכובד?

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

לפרטים והרשמה חייגו:
03-7707300/1/2
רחוב הירדן 31 בני ברק

קורס
פראמדיקים

קורס
הפקת אירועים

קורס
סייע לרופא 

שיניים

נושאים:
 מכינה: סיום בהצלחה מכינה טרם 

כניסה לקורס. 
 שלב ראשון: חלק עיוני במהלכו ילמדו 

החניכים אנטומיה, מצבי חירום, ניהול 
אירועים רבי נפגעים ועוד.  

 שלב שני: שיבוץ החניכים בבתי חולים 
)באזור מגוריהם( ויבצעו למידה מעשית 

ועיונית במחלקות השונות.
 שלב שלישי: השתלמויות על ניידות 

טיפול נמרץ בתחנות מד"א ברחבי הארץ. 

נושאים:
 אפיון אירועים ותוכניות עבודה 

 יצירתיות וקונספט
 משאבים – השגתם, עיצובם ומיזוג

 ניהול זמן, משאבים, תקשורת
 פריזנטציה ומכירות

 שיווק, מותג
 פרויקט גמר

נושאים:
לימודי סייעות שיניים כוללים:

 פתולוגיה וחומרים ברפואת שיניים
 כימיה וביולוגיה

 צילומי רנטגן
 שיקום הפה וחומרים דנטליים

 מזכירות
 חוק ואתטיקה מקצועית ועוד...

יש אנשים שהצלת חיים זה בדם 
שלהם. יש לך הזדמנות להתמקצע 

ברפואת חירום תיאורטי ומעשי. 

מאחורי כל אירוע יוקרתי עומד אדם 
מוכשר עם יצירתיות וכושר ארגון. 
בוא להיות המפיק הגדול הבא...

רפואת השיניים התקדמה. 
עכשיו תורך להתקדם.

קורס יעיל המחליף נסיון של שנים. 

דרישה 
גבוהה 
בשוק



י"ב בחשון תשע"ח 1/11/17 בני ברק12 30

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי פרי
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. החלק התחתון והרך של האוזן. "מפני מה אוזן 
כולה קשה וה____ רכה" )כתובות ה: (

5. אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו ___ בקדקדו" 
)מנחות פ: ( )בכתיב חסר(

7. כדרך תרנגול.                                      
"ותרנגולת שקראה ____" )שבת סז: (

8. שפע,מצבו של הרוה. "ותוציאנו ל___" )תה' 
סו יב(

10. מלכודת לציד חיות,עופות או דגים. "מזרה  
ה____  בעיני" )משלי א יז( )בהיפוך אותיות(

11. ביצה,מקוה מים מעטים ועכורים.                  
"וכמה הוא ____ מים" )שבת יא ד(

13. חלת דבש. "ויטבל אותה ב____ הדבש" 
)שמואל א יד כז( )לא בלשון סמיכות(

15. שרוי בתענית.
16. לשון שבועה,ביחוד שבועה לאיסור,שבועת חרם 

או הינזרות מדבר-מה. "____ פרות" )נדרים ז ו(
18. בגד רחב להתעטף בו.                           
"המחלצות וה____" )ישעיה ג כב()בלשון יחיד(

1. מכתב,הודעה בכתב,פרטית או רשמית.                         
"נערו ו____ פתוחה בידו" )נחמיה ו ה(

2. בגד,כסות לגוף,מדים.                                               
"____ מלכות" )אסתר ו ח( )בלשון רבים(

3. חשוך בנים.                                                            
"הולך ____" )בראשית טו ב( )בהיפוך אותיות(
4. קרה,נעשה. "לא ידענו מה ____ לו" )שמות 

לב א(
6. יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

9. רקב,ריקבון. "שרשם כ____ יהיה" )ישעיה ה כד(
11. שגור,רגיל בפה,שוטף. "____ הם בפי כל אדם 
ואין  טועין בהם" )רש"י מנחות לב: ( )בלשון יחיד(
12. לפני,בטרם. "גגות ש____ שלף יבש" )תהלים 

קכט ו(
14. דרך,דרס,בעט.                                                          

"הכה בכפך ו____ ברגלך" )יחזקאל ו יא(
15. עגלה שממעל לה כילה למחסה על הנוסעים 

או על המטען. "שש עגלת ____" )במדבר ז ג(
17. קיצור המילים : נהר פרת.

מאונך מאוזן

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

מצאו לפחות 10 הבדלים 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

אגוז, גפן, לוז, זית, תפוח, רמון, שקד, שקמים, תאנה, תמר, עץ הדר, עץ שמן

רשאמאישראנתחנתגדא

תמידאריתדתגאונשסנ

תגתדיתישרעשדאפושג

שסנמתישאצדישאמתמנ

ישריאזתהגאתגינשכר

תגנמאאדשרדגגפנאנא

אמאקגריתדאנתאשנגא

נמאשיאסנשאמאנתישד

דגשתגשקדשידמאנתתג

גולוזזיתשאשנסשאסנ

ניתדוגאנאצסשתנשיא

אמאגששדתענמאהשאנש

גשאיסנרשאשתגסניתד

1. מי בקשה לשנות את שמה למרה?
2. מי הצטרע ביד ומי בכל הגוף?

3. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?
4. "מענה רך ישיב _____".

5. מה פירוש "ואדי"?
6. מה מקור השם "ראש פינה"?

7. לאלו רבעים נחלקת ירושלים העתיקה?
8. מה בין "בן ברית ל"בעל ברית"?

9. הוא - טעם. היא - איבר בגוף.
10. מהו שיערוך?

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. נעמי 2. משה בידו ומרים בכל הגוף 3. יששכר 4. חימה 5. גיא. נחל המוביל מים בחורף 
בלבד 6. על שם הפסוק "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה" 7. הרובע היהודי, המוסלמי, 

הנוצרי והארמני 8. האחד יהודי, השני שותף 9. מר, מרה 10. הערכה מחדש

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7       

8     9  

10    11  12 

 13  14    

15   16  17  

  18     

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
אוזן  החלק התחתון והרך של האוזן. "מפני מה .1

 כולה קשה וה____ רכה" )כתובות ה: (
      מכתב,הודעה בכתב,פרטית או רשמית.                    .1

 "נערו ו____ פתוחה בידו" )נחמיה ו ה(
אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו ___ בקדקדו"  .5

 )מנחות פ: ( )בכתיב חסר(
                   בגד,כסות לגוף,מדים.                             .2

 "____ מלכות" )אסתר ו ח( )בלשון רבים(
כדרך תרנגול.                                       .7

 "ותרנגולת שקראה ____" )שבת סז: (
חשוך בנים.                                                             .3

 ("הולך ____" )בראשית טו ב( )בהיפוך אותיות
שפע,מצבו של הרוה. "ותוציאנו ל___" )תה' סו  .8

 יב(
 קרה,נעשה. "לא ידענו מה ____ לו" )שמות לב א( .4

מלכודת לציד חיות,עופות או דגים. "מזרה   .10
 ה____  בעיני" )משלי א יז( )בהיפוך אותיות(

 יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י( .6

       ביצה,מקוה מים מעטים ועכורים.            .11
 "וכמה הוא ____ מים" )שבת יא ד(

 רקב,ריקבון. "שרשם כ____ יהיה" )ישעיה ה כד( .9

חלת דבש. "ויטבל אותה ב____ הדבש" )שמואל א  .13
 יד כז( )לא בלשון סמיכות(

שגור,רגיל בפה,שוטף. "____ הם בפי כל אדם ואין  טועין  .11
 )רש"י מנחות לב: ( )בלשון יחיד(בהם" 

 לפני,בטרם. "גגות ש____ שלף יבש" )תהלים קכט ו( .12 שרוי בתענית. .15
לשון שבועה,ביחוד שבועה לאיסור,שבועת חרם  .16

 מה. "____ פרות" )נדרים ז ו(-או הינזרות מדבר
      דרך,דרס,בעט.                                                     .14

 "הכה בכפך ו____ ברגלך" )יחזקאל ו יא(
בגד רחב להתעטף בו.                            .18

 "המחלצות וה____" )ישעיה ג כב()בלשון יחיד(
עגלה שממעל לה כילה למחסה על הנוסעים או על המטען.  .15

 "שש עגלת ____" )במדבר ז ג(
 קיצור המילים : נהר פרת. .17  

 



 בואו להרגיש את הסתיו
בסמטאותיה הקסומות של צפת
  במלון בוטיק באווירה יחודית

לילה ב-

399₪
לזוג

ע“ב לינה  בלבד

ההרשמה לחנוכה ופסח בעיצומה

שבתות וחגים בתוספת 200 ₪ | בתוקף עד י"ב בכסליו תשע"ח 

בס“ד

סתיו
ב 

(18

”אור ישראל“

חבקוק 27 בני ברק

02.99-148-99

מורה
במכון למורים

בית שמש

20:30



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

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

ט' בחשון 29.10.17
עד יום שישי 

י"ד בחשון 3.11.17 מתקררר?

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי י"א-י"ב בחשוון 31.10-1.11.17

תפו"א לבן
ארוז

לק”ג
290

₪

חציל

לק”ג
390

₪

בננה

לק”ג
590

₪

קלמנטינה

לק”ג
390

₪

מלפפון

לק”ג
390

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

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

חמישיית שוקולד

חלבי/מריר
עלית

1590

בלעדי לחברי מועדון!

אצלנו יש מבצעים חמים!

פודינג אסם

80 גר'
310 ב-סוגים שונים אורז פרסי

1 ק"ג
מיה

סלט טונה/390
ממרח טונה

160 גר'
סטארקיסט

2 ב-
1090

רוטב 
אלף האיים

600 גר'
אסם

890

רולים/וופל בלגי
'מעולה'

510 ב-סוגים שונים

1490תמרים מג'הול 
1 ק"ג 400 גר'

אסם

1490
ליח'

אבקת מרק/אמיתי/
2990טסטר צויספטריות/בצל

200 גר'

לחם לענין

קוד: 497532
750 גר'

ברמן

קמח לחלות 790/70%
קמח מלא 100%

1 ק"ג
10רובינפלד

ליח'

M ביצים

30 יח'
ארוז

50
2 ב-

חיתולי 
האגיס

מידות 3-6

70
2 ב-

אבקת כביסה 
אריאל

6 ק"ג

3990 נייר טואלט 
טאצ'

40 גלילים

2490 סוכריות ג'לי 

100-125 גר'
3 ב-2 ב-מיה

890 סוכריות מאסט
ללא סוכר

80 גר'
בטעמי ריבת חלב/

אניס/יוגורט תות/
פטל לימון

עלית

10
2 ב-

1090ממרח פסק זמן
350 גר'

עלית
סוגים שונים

עלית

10
2 ב-

אצבעות שוקולד תפוצ'יפס 

200 גר'
סוגים שונים

עלית

1490
2 ב-

במבה/ביסלי

60-70 גר'
אסם

15
6 ב-

שקדי מרק

400 גר'
אסם

790

450 גר'
עדין

פיצפוצי אורז 
פיצפוצית/פיצפולייט/פיצפוטבע

790
ליח'

תבליני טעם וריח בשקית  
פפריקה מתוקה/מרוקאית/גריל עוף/כמון/

כורכום/קינמון/זעתר/אורגנו/מלח לימון

חינם
1+2

  

₪

2*850 גר'
תנובה

זוג גבינה

2490

קוד: 57477
1.5 ליטר

תנובה

קוטג'חלב בקרטון

₪ 790

5%
250 גר'

תנובה

10₪

קוד:57118
400 גר'

תנובה

גבינה צהובה

10₪

סוגים שונים
תנובה

מעדן יולו

3 ב-
₪

מאגדת מיני 
מילקי

16 יח'
שטראוס

1790₪
2 ב-

גיל בטעמים

₪

125 גר'
תות/וניל

תנובה

990
9 ב-

₪990

1 ליטר
סוגים שונים

תנובה

משקאות חלב

1990
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