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אוריאל צייטלין

צילום, דוברות הכנסת, צילום מסך-
ערוץ הכנסת, קובי גדעון, לע"מ

אם נרצה לסכם את השבוע האחרון, זה הוא 
בית  להכרעת  המתנו  המתנות:  של  שבוע  היה 
ועוד  דומה  אחת  עוד  עפולה,  בנושא  המשפט 
המתנו  גם  היום  באותו  בבג"צ.  הפעם  אחת 
להכרעת וועדת הבחירות בנושא פסילת עוצמה 
יהודית ואולי בהקשר הפוליטי, הדבר שהמתנו 
יותר מכל, זה הוא מוצא פיו של ראש הממשלה 
לא  סמוטריץ',  בצלאל  לסמוטריץ'.  באשר 
ראש  את  שהביא  מה  בביקורת,  השבוע  חסך 
יכולה  שהייתה  לפגישה  לו  לקורא  הממשלה 

לעלות לו בפיטורין. 
שר  השבוע,  בתחילת  שני  יום  ערב  בהמשך 
התחבורה בצלאל סמוטריץ' התנצל על הדברים 
נגד ראש הממשלה בנימין  יום קודם  שהשמיע 
קמפיין  השקת  באירוע  שנשא  בנאום  נתניהו. 
הבהיר:  המאוחד  הימין  ראשי  של  הבחירות 
שייאמר".  ראוי  שלא  בסגנון  דברים  "אמרתי 
"מתוך  נאמרו  הדברים  כי  הוסיף  סמוטריץ' 
ראוי  ולא  צריך  שלא  בסגנון  האמיתי  הכאב 
שיאמר, בוודאי לא במישור היחסים שבין ראש 
מיצר.  אני  כך  ועל  בממשלתו,  לשר  ממשלה 
להיות  צריכה  היא  אבל  ביקורת,  מותר שתהיה 
אישיים  לפסים  לגלוש  ולא  ומכובדת  עניינית 
גם  לחול  צריך  זה  מקבל.  בהחלט  אני  זה  ואת 
על שרי הליכוד שתוקפים אותי אישית ובצורה 
שר  מפלגתי".  חברי  ואת  אותי  מכובדת,  לא 
הימין.  מנהיג  הוא  "נתניהו  כי  אמר  התחבורה 
הוא ראש ממשלה טוב ואנחנו מגבים אותו לא 
פעם ולא פעמיים, גם כשזה לא פופולרי. אנחנו 

המפלה  המשפטית  הרדיפה  מול  אותו  מגבים 
שהוא עובר, אנחנו מגבים אותו מול המתקפות 
הצבועות מהשמאל. פשוט כי זו האמת. פשוט 
לבקר  כשצריך  וכן,  ענייניים.  אנשים  אנחנו  כי 
אף  אבל  אחד,  ואף  מבקרים,  גם  אנחנו  אותו 
אחד, בשום איום, לא ישתיק את הביקורת הזו. 
והיא  הליכוד  של  שותפה  היא  הדתית  הציונות 
בכך,  יחפוץ  ככל שהליכוד  כזו,  להיות  תמשיך 
אבל היא לא אסקופה נדרסת ולא ניתן שיפעילו 
נגדה סטנדרטים אחרים מאלה שמופעלים מול 

השותפים האחרים.."
"ראש הממשלה  כי  סיפר  בליכוד אמר  גורם 
)יום שני( את השר  זימן אחר הצהריים  נתניהו 
כי  לו  והבהיר  נזיפה  בצלאל סמוטריץ׳ לשיחת 
 – נגדו  ההשתלחות  על  פומבית  יתנצל  לא  אם 
הדברים,  בעקבות  מהממשלה.  לאלתר  יפוטר 
הבהיר  הממשלה  ראש  התנצל.  סמוטריץ׳ 
לסמוטריץ׳: לא תהיה אזהרה נוספת". הדברים 
כאמור  שהשמיע  חריפה  ביקורת  ברקע  הגיעו 
נושא  ובעיקר  שר התחבורה בנושא הרב הבית 
אחוז  שמאה  חלש  ממשלה  "ראש  ההפרדה: 
אפס  שלו.  במשמרת  מתרחש  הזה  מהטרלול 
ראש  היא  זילבר  דינה  משילות.  אפס  מנהיגות. 
הממשלה האמיתי". שר התחבורה המשיך בקו 
רשת  בכאן  ליברמן"  "קלמן  לתוכנית  ובריאיון 
ב האשים את נתניהו בהחלטה. לדבריו, נתניהו 
מתגאה שהוא בולם כל תיקון במערכת המשפט. 
את  לתת  אפשר  "אי  באחריות.  נושא  הוא  לכן 
לי  יש  לנתניהו.  פה  שטוב  מה  לכל  הקרדיט 
התבטאויות קשות שמראות שלא באתי לשחק". 
התגובה של נתניהו לא איחרה להגיע. "אני לא 
הטוויטר,  קבינט  של  ההמלצות  מכל  מתרשם 
רמיזה  תוך  כתב  למיניהם",  וצייצניות  צייצנים 
עבה לסמוטריץ' ולשקד שמתחה עליו ביקורת 

כך  ונחישות.  אחריות  זה  "מנהיגות  דומה. 
פעלנו, כך נמשיך לפעול". בליכוד דרשו מראש 
בתגובה  שאמר  סמוטריץ׳  את  לפטר  הממשלה 
"מתעלם  לפיטוריו:  להביא  בליכוד  לנסיונות 
מדינה  יש  כרגיל,  עובד  אני   – הרקע  מרעשי 
לנהל". ובתוך כך, 'איחוד הימין' שינה השבוע 

את שמו ל'ימינה' והשיקו מיתוג חדש למפלגה

ניסיונות הפסילה של 
מפלגות

אחרי אכזבה קשה בעוצמה יהודית בבחירות 
הקודמות עם פסילת ד"ר מיכאל בן ארי, ועדת 
בקשות  את  דחתה  לכנסת  המרכזית  הבחירות 
לפסול  הרפורמית  והתנועה  השמאל  מפלגות 
את רשימת עוצמה יהודית מלהתמודד בבחירות 
הבקשות  את  הבקשה  דחתה  בנוסף,  הקרובות. 
ברוך  גופשטיין,  בנצי  המועמדים  את  לפסול 
דיונים  ולאחר  גביר  בן  איתמר  ועו"ד  מרזל 
כי  הוועדה  בוועדת הבחירות, הכריעה  סוערים 
כשרים  יהיו  ומועמדיה  יהודית  עוצמה  רשימת 
על  בירכו  יהודית  בעוצמה  לכנסת.  להתמודד 
ההחלטה ואומרים: "ניצחון גדול לגוש הימין. 
השמאל ניסה בכל כוחו לפגוע בעוצמה יהודית 
בלי  היטב:  יודעים  בשמאל  כי  מפלה,  ונחל 
התשובה  ימין.  ממשלת  איו  יהודית  עוצמה 
לשמאל תהיה ב-17.9 במאות אלפי פתקי 'כף' 
בקלפי – עוצמה יהודית תיכנס לכנסת על אפם 

וחמתם".
במהלך הדיונים בבקשות לפסול את מועמדי 
בן  חשף  בבחירות,  מלהתמודד  יהודית  עוצמה 
אנשי התנועה הרפורמית חתכו מסמך  כי  גביר 
המסמך,  הבחירות.  לוועדת  כמוצג  שהוגש 

בדף  שהועלתה  מודעה  של  מסך  צילום  הוא 
נראה  במודעה  מרזל.  ברוך  של  הפייסבוק 
הכיתוב: "ימין אמיתי יוציא מכאן את האויב", 
בן  וד"ר  מרזל  ברוך  מופיעים  מעליו  כאשר 
ארי. אלא שבתמונה האמיתית, מתחת למודעה 
המון   – במודעה  מדובר  עליו  האויב  מוצג 
התנועה  נציגת  אש"ף.  דגלי  המניפים  מפגינים 
הרפורמית ניסתה להתעלם מהדברים וטענה כי 
"הם לא קריטיים". השופט מלצר הורה לנציגי 
הרפורמים להגיב לדבריו של בן גביר, ואמר כי 

אם אכן חתכו את המודעה מדובר בדבר חמור.
במפלגת העבודה טענו כי "עקב טעות אנוש, 
נציג אחד מתוך שניים של מפלגת העבודה לא 
שוויון  היה  ולכן  ההצבעה,  בעת  באולם  נכח 
הבחירות  מטה  ידי  על  נבדק  הנושא  בהצבעה. 
של המפלגה. מחר בבוקר תגיש מפלגת העבודה 
המפלגה  את  לפסול  דרישה  העליון  לביהמ"ש 
יהודית".  גביר, עוצמה  הגזענית של איתמר בן 
בחריפות  תקפו  הדמוקרטי"  ב"מחנה  מנגד, 
"הדיל  ההצבעה.  אחרי  העבודה  מפלגת  את 
הושלם: לוי, פרץ ושמולי עמוק בגוש הימין", 
כריתות  גט  ביצעה  העבודה  "מפלגת  נמסר. 
שמתנגדים  לכהניסטים,  שמתנגדים  מבוחריה 
לגזענות, שנלחמים נגד כוחות האופל שבחברה 
הישראלית. כל נאום הסתה של בן גביר בכנסת 
אבקסיס  לוי  אורלי  של  הישירה  אשמתם  הוא 
היום  הכניסו  הם   – שמולי  ואיציק  פרץ  ,עמיר 
ראש  של  לאוטו  שהגיע  האיש  את  לכנסת 
אליו.  גם  שיגיעו  ואיים  רבין  יצחק  הממשלה 

בושה".
הוועדה תצביע בהמשך על בקשות הפסילה 
יהודית  עוצמה  מטעם  מתמודדים  שלושה  של 
גביר.  בן  ואיתמר  מרזל  ברוך  גופשטיין,  בנצי 
עוצמה  שהגישה  בבקשות  הוועדה  דנה  מנגד, 
ואת  המשותפת  הרשימה  את  לפסול  יהודית 
גזעניות  התבטאויות  בשל  עתיד",  "יש  מפלגת 
של יאיר לפיד נגד הציבור החרדי. נציין כי כל 
לאחר  להגיע  צפויה  הוועדה  שתקבל  החלטה 
הודיעו:  התורה  יהדות  בבג"ץ.  לדיון  מכן 
לכנסת  המרכזית  הבחירות  בוועדת  "נציגינו 
יצביעו בעד פסילת מפלגת כחול לבן, זאת בשל 
נשתוק  לא  לפיד.  יאיר  עם  הקיימת  השותפות 

נוכח ההסתה נגדנו".

שבוע של הכרעות
בניסיון  יהודית',  'עוצמה  בניסיונות הפסילה של  הזירה הפוליטית עברה השבוע לבתי משפט: בפרשת ההופעה בעפולה, 

לפסול את 'כחול לבן' ובניסיון של עוצמה יהודית לפסול את 'הרשימה המשותפת'

השבוע הסוער שכמעט גרם לנתניהו לפטר את השר הטרי בצלאל סמוטריץ'

הישיבה בוועדת הבחירות

השר בצלאל סמוטריץ'רה"מ בנימין נתניהו



 מילקי חוגג ארבעים
אתם באים?

אלעד  |  יום א', י"ז באב חניון פארק אלעד  |  בין השעות 22:00–16:00
ביתר   |  יום ב', י"ח באב רח' יסוד העבודה 15, פארק שבעת המינים  |  בין השעות 22:00–16:00

בני ברק  |  יום ג', י"ט באב רח׳ מבצע קדש, על יד ה׳בילונה׳  |  בין השעות 18:00–11:00
ירושלים  |  יום ד', כ׳ באב חניון מנהל קהילתי מעלה רמות  |  בין השעות 21:00–15:00

מודיעין עילית  |  יום ה', כ״א באב חניון מנהל קהילתי, רח' אבני נזר 59, אשכול פיס  |  בין השעות 22:00–16:00

הרכב של מילקי מגיע לעיר
וכולכם מוזמנים לחגיגה!

*חלוקת מוצרים לילדים מתחת לגיל 12 בליווי מבוגר בלבד  * ייתכנו שינויים   * ט.ל.ח





מהדורה מיוחדת!
שוקו תנובה עם שמות
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אריסה ולימון

צ׳טני עגבניות 
מיובשות

למון גראס ואננסקארי ירוק,

!יש משהו לנשנש?

חדש!
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מאת: מנדי וייס

במוצאי  הגאולה:  את  ומקרבים  מתחזקים 
ישראל  בית  המוני  התיישבו  עת  חזון,  שבת 
לפני  ותפארתנו  מקדשינו  בית  חורבן  על  לקונן 
קרוב לאלפיים שנה, היו מי שעסקו בקדחתנות 
בקירוב הגאולה השלימה ובהקמת בית המקדש 

השלישי שיבנה במהרה בימינו אמן. 
מסביב  שעסקו  'הידברות'  פעילי  הם  אלו 
מיוחד  חירום  משדר  של  להצלחתו  לשעון 
ומרגש, במהלכו התבקשו המאזינים מכל רחבי 
העולם לקבל עם עצמם קבלות טובות להתחזקות 
ביאת  את  לקרב  ובכך  ומצוות,  תורה  בשמירת 

המשיח ובניין בית המקדש בהר המוריה. 
התגובה העוצמתית של עם ישראל היממה את 
כל המעורבים בהפקת הענק שנמשכה לאורך כל 
שעות הלילה והיום של צום תשעה באב. למעלה 
למוקדי  הגיעו   ! התחזקות  קבלות  מרבבת 
'הידברות' במהלך היממה, כאשר יהודים טובים 
והעולם  הארץ  קצוות  ומכל  העם  שדרות  מכל 
ולעשות  היהודית  למהפכה  להצטרף  ביקשו 

משהו קטן לקירוב הגאולה. 
ומלא  טהור  יהודי  מלב  שנבעו  הקבלות, 
הזכויות'  ב'ספר  כולן  ונרשמו  תועדו  געגועים, 
המיוחד, עם שמותיהם של המתחזקים, שיוזכרו 
הדור  ומאורי  גדולי  אצל  ולברכה  לטובה 
פעילות  את  הרף  ללא  המעודדים  שליט"א, 
'הידברות' לקרב רחוקים ולהרבות תורה וטהרה 

בעם ישראל. 
יונח על שולחנם של מרן שר  'ספר הזכויות' 
ראש  מרן  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, מרן נשיא 
מועצת חכמי התורה, הגר"ש כהן שליט"א, כ"ק 

מועצת  חבר  שליט"א,  מבעלזא  האדמו"ר  מרן 
חכמי התורה מרן הגר"ש בעדני שליט"א וגדולי 

הרבנים והמקובלים שליט"א.  
קבלות  אלפי  מתוך  ביותר  קטן  מקבץ  להלן 
החיזוק שזרמו למוקד 'הידברות', חלקן מיהודים 
יקרים שטרם זכו לצעוד בדרך התורה: "להימנע 
מלהזמין במסעדות לא כשרות", "להדליק נרות 
תפילת  על  "להקפיד  שישי",  יום  בכל  שבת 
בכיבוד  יותר  "להשתדל  בוקר",  כל  שחרית 
שעה",  רבע  לפחות  יום  מדי  "ללמוד  הורים", 
שבת",  לשמור  נדר  בלי  עצמי  על  "מקבלת 
הכנסת  לבית  "ללכת  יום",  כל  תפילין  "להניח 
לפחות בשבת מברכים", "להכשיר את המטבח 
נדר",  בלי  "לאכול כשר בעז"ה  אצלינו בבית", 
"שמרתי את השבת הזאת, לשמור גם את השבת 

הבאה", ועוד. 
להתרגשות  הביא  האדיר  הקבלות  היקף 
והתרוממות רוח בקרב פעילי 'הידברות' וראשי 

הארגון, שישבו לאורך כל שעות היממה בחפ"ק 
לראות  וזכו  המשדר,  את  שהפעיל  המיוחד 
במוחש את פעמי הגאולה כדברי הנביא עמוס: 
י ִאם ִלְשׁמַֹע ֵאת  ִים ִכּ ֶחם ְוֹלא ָצָמא ַלַמּ ֹלא ָרָעב ַלֶלּ

ְבֵרי ה'.  ִדּ
שעות  כל  לאורך  שנמשך  המשרד  במסגרת 
הועברה  המקדש,  בית  חורבן  על  והאבל  הצום 
רבי  הגאון  בהנחיית  בזמן'  'מסע  ענק  הפקת 
את  המוביל  'הידברות'  ארגון  ראש  כהן,  זמיר 
עולם הקירוב בשליחות גדולי ישראל שליט"א. 
הגר"ז כהן הוליך את הצופים במשעולי ירושלים 
העתיקה בתקופת החורבן, כולל גילויים חדשים 
ממצאים  לצד  הנביאים  דברי  התגשמות  על 
האמת  את  המוכיחים  נדירים  ארכיאולוגיים 
הנצחית ברוח דברי חז"ל על ירושלים הקדומה 
בימינו.  במהרה  שיבנה  המקדש  בית  בתקופת 
במסגרת המשדר שעסק בנושאי חורבן וגאולה, 
שיעורים  של  שורה  'הידברות'  רבני  העבירו 

והרצאות חיזוק בנושאי אהבת חינם והתחזקות 
במצוות שבין אדם לחברו המסוגלים לקרב את  

הגאולה השלימה במהרה.   
הדים  שעורר  המיוחד  המשדר  סיום  עם 
חסר  בהיקף  שמים  שם  לקידוש  והביא  נרחבים 
עולם  לבורא  'הידברות'  בהנהלת  הודו  תקדים, 
ובפרט  הדרך  כל  לאורך  דשמיא  הסייעתא  על 
בהיערכות הנרחבת לקראת המשדר בצום תשעה 
באב, במהלכו נוכחו כולם לראות שוב את הרצון 
התורה  זיו  מנועם  לטעום  האדירה  והכמיהה 

ולהתקרב לבורא עולם. 
ארגון  ראש  שליט"א,  כהן  זמיר  רבי  הגאון 
'הידברות' סיכם את המשדר ואמר: "כאשר כל 
להתחזק  עצמם  על  מקבלים  יהודים  הרבה  כך 
מלמד  וודאי  זה  והמצוות  התורה  בשמירת 
המשיח.  ביאת  את  ומקרב  ישראל  עם  על  זכות 
השנה גם ראינו שאיכות הקבלות ורמתן גבוהה 
אצל  ובעז"ה  שעברה,  לשנה  ביחס  משמעותית 
פתח  ספק  ללא  יהיה  זה  מהמתחזקים  רבים 

לתנופה רוחנית עצומה" דברי הגר"ז כהן.
'הידברות',  הנהלת  מראשי  מנדל,  מוטי  הרב 
ישראל  עם  כאשר  זה,  ביום  "דווקא  כי  ציין 
מתאחד באבל על חורבן הבית, הלבבות פתוחים 
יכול  אני  "מה  על  לחשוב  יותר  קשובה  והאוזן 
לתרום לזירוז הגאולה ובניית בית המקדש". לכן 
יכתבו  שבו  הזכויות,  ספר  את  להשיק  החלטנו 
שמותיהם של יהודים שהחליטו לקבל על עצמם 
הכול  לפני  כאשר  ברוחניות,  אחת  חיזוק  קבלת 
מדובר הצהרה ברורה של "אני מאמין באמונה 
על  שקיבלו  אלו  כל  המשיח".  בביאת  שלימה 
עצמם קבלות טובות נכתבו בספר ויזכו לברכתם 
הרף  ללא  אותנו  המעודדים  ישראל,  גדולי  של 
להרבות בפעילות קירוב ולהביא את דבר ה' בכל 

הזדמנות אפשרית". 

מאת: חיים וייס

בברכתם ועידודם של גדולי ישראל בארה"ב, 
במעמד היסטורי התאספו גדולי הרבנים של בני 
חו"ל, לדון בדרך הנכונה להעניק עצה ותושייה 
בארה"ק,  כיום  המתגוררים  ארה"ב  לאזרחי 
הוראה.  ומורי  רבנים  איגוד  הקמת  באמצעות 
סדר היום של האסיפה עמדה בקשתם של גדולי 
שייתן  שכזה  פורום  להקים  בארה"ב  ישראל 
מענה לצרכים המיוחדים של בני הקהילות הללו 

.RGA תחת השם
את האסיפה פתח גאב"ד מעלה אדומים הגאון 
רבי אברהם דויטש שליט"א שסיפר על הקבלה 
שיש בידו מזקנו ה'כתב סופר' זיע"א בעניין יסוד 
הנהגת הרבנות. כמו כן ציין את הדברים ששמע 
מפי  מרן בעל השבט הלוי ומרן הגרי"ש אלישיב 
זיע"א, שהעיקר הגדול הוא ללכת כפי רוחו של 
גדולה במקום  ולפעול בסבלנות  ואחד  כל אחד 

שיש חילוקי דעות ומנהגים.
רבי  הגדול  הגאון  ירושלים  סקווירא  גאב"ד 
הפוסקים  מגדולי  שליט"א  גולדמינצער  אהרן 
שנה  חצי  כבר  שפעל  בעיה"ק,  כעת  מארה"ב 

בעל  דברי  את  הביא   ,RGA האירגון  בהקמת 
חלק  שלכל  ובהלכה  בהנהגה  שיסוד  הטורים 
של כלל ישראל יש את דורשיו ומנהיגיו שלהם, 
וצריך לשמר את מנהגי הקהילות עם הליכותיו 

כל אחד לפי דרכו ולמסור ללב דורות הבאים.
המשתתפים זכו לשמוע דבר ה', מכל הגאונים 
שכולם  צדיקים',  ה'כינוס  את  לכבד  שהגיעו 
החשיבות  על  ודעת  טעם  בטוב  האריכו  כאחד 

מועילות  עצות  והציעו  המעמד  ונחיצות 
והמלצות שיכולים להתאים לציבור בני ארה"ב, 
כל רב ודיין לפי הרוח של קהילתו או תלמידיו 

שלו ולפי השואלים שלו.
הגאון הגדול הרב נחום אייזנשטיין שליט"א 
מרן  תלמידי  מחשובי  דפנה,  דמעלות  רבה 
על  בהתרגשות  דיבר  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
שכבר  וסיפר  כזה  כנס  של  חלק  להיות  הזכות 
מחכים  ישראל  בארץ  ארה"ב  בני  רבות  שנים 
להכיר  כדי  הקהילות,  המאחד  רבני  גוף  לראות 
הציבור,  של  וצרכים  המנטליות  את  מקרוב 
לכל  טובה  לבשורה  בס"ד  כעת  שזכינו  ואשרי 

הציבור בני ארה"ב בארה"ק. 
בסיום האסיפה התכבד הגאון הרב משה יצחק 
טמפלער שליט"א רבה ד'קהל חסידים', להכריז 
בשם  גוף  יוקם  שבקרוב  האסיפה,  החלטת  את 
אחד  בלב  אחד  כאיש  לשרת  שיפעל   ,RGA
קהילות של בוגרי הישיבות הליטאיות וקהילות 
עניינים  בכמה  ולסייע  לעזור  מנת  על  חסידיות 
ובפרט בענייני החינוך לבני ארה"ב הגרים בארץ 

ישראל.

משדר הקירוב הגדול

אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו

למעלה מרבבת קבלות חיזוק במשדר חירום מיוחד של 'הידברות' ביום תשעה באב 

ביוזמת וברכתם של גדולי ישראל בארה"ב יוקם איגוד קהילות אזרחי ארה"ב המתגוררים בארה"ק • גאב"ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם 
דויטש: 'מגדולי ישראל קבלנו, שיש ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד בסבלנות גדולה'

הרשומים ב'ספר הזכויות' יזכו לברכתם של גדולי ישראל שליט"א 

 הרב זמיר כהן 

מעמד הקמת איגוד קהילות אזרחי ארה"ב



1 26.7.2019   ˆ   ידיעות פתח־תקוה

עם

חוזריםחוזרים
לבית הספר

₪ 6.9
₪ 4.9

לפריט

לפריט

₪ 39.9

₪ 39.9

₪ 29.9
₪ 14.9

₪ 79.9

₪ 4.9

₪ 14.9

₪ 9.9

₪ 9.9

ליחידה

20 עטים 
צבעוניים

צבעי קריון רכים 
טוויסטר בפלסטיק

₪ 7.9
קריוקה 12 טושים

מגוון לוחות 
מחיקה - מותגים

₪ 5.9
לפריט

מגוון תיקי גומי- ממותגים

₪ 2.9
לפריט

6 טושים 
נוצצים

42 טושים 
ג'מבו בכוס

₪ 24.9

₪ 9.9
טוש קסם 10+2

עט Stabilo פוינט 88 
בסט 10 יח'

₪ 19.9

תיק גב מגוון צבעים

Artlet תיק גב

תיק גב אופנתי מגוון גדול של תיקי גן

תיק זרוק
Back2School 

4 טושים 
ללוח מחיק פסטל

₪ 7.9

₪ 9.9

טוש ראש לבד 
בקופסא

החל מ-

פתוח במוצ"ש

פתוח במוצ"ש

 קניון סירקין רח' אלעזר פרידמן 9
קומה 1 צמוד לכניסה הצפונית

03-7757199

מגוון תיקים
ענק

המותגיםשל כל
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יהודה פולק

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע לפרקליטיו 
נגדו  אישום  כתב  להגיש  החליט  כי  כץ  חיים  הרווחה  שר  של 
מוטי  ההון  שוק  איש   – לחברו  עזר  נטען,  כץ,  המניות.  בפרשת 
עניינים  ובניגוד  לחוק  בניגוד  בכנסת  חקיקה  בקידום   – ארי  בן 
בעקבות  נמחקה  בתחילה  לכץ  שיוחסה  השוחד  עבירת  חריף. 
השימוע שנערך לו. עוד החליט היועמ"ש לסגור באופן סופי את 
את  להעמיד  המשטרה  המלצות  חרף  האווירית,  התעשייה  תיק 
השר לדין במסגרתו. מנדלבליט סבור כי כץ צריך להתפטר בשל 
ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום וצפוי להעביר הערב את כתב 
האישום ליו"ר הכנסת, ולשר כץ יעמדו שלושים ימים מאותו רגע 
שאם  חדשות'  ל'כאן  לאחרונה  בראיון  אמר  כץ  חסינות.  לבקש 
נגדו כתב אישום לפני הבחירות, הוא צפוי לבקש חסינות.  יוגש 
ציבור  נבחר  היותו  במסגרת  שביצע  בפעולות  מדובר  לטענתו, 

לטובת הציבור.
עורכות הדין נוית נגב ויאנה פוגל-סלוצניק ממשרד שינמן-נגב-

ניב, המייצגות את כץ, טענו כי "בייחוס עבירה של הפרת אמונים 
ונורמות שאינן  דרישות  כץ,  חיים  גבו של  על  לקבוע,  ניסיון  יש 
ועלולות  דמוקרטית,  במדינה  חקיקה  בהליכי  במציאות  קיימות 
נזכיר, כי  להטיל מגבלות בלתי סבירות על תפקודה של הכנסת. 
ועדת האתיקה של הכנסת שדנה בעניין כבר ב-2011 מצאה אמנם 
טעם לפגם בהתנהלותו של כץ, אך סברה שהדברים אינם עולים 

אף כדי עבירה אתית".

על  מברכות  הן  כי  הוסיפו  כץ  של  דינו  עורכות  לכך,  בנוסף 
בפרשת  כץ  נגד  החקירה  תיק  את  לגנוז  מנדלבליט  של  החלטתו 
"יוחסו  כי  לגבי פרשת המניות  הוסיפו  עוד  התעשייה האווירית. 
לשר כץ בכתב החשדות עבירת שוחד ועבירת קבלת דבר במרמה. 
על  מברכות  ואנו  ומשפטי,  עובדתי  בסיס  לכך  היה  לא  לטעמנו 
כך שהיועץ המשפטי לממשלה קיבל בעניינים אלה את עמדתנו 
שהוצגה בפניו בשימוע. נזכיר, כי החקירה החלה בחשד לעבירה 
שוחד.  עבירת  לייחוס  תפנית  וקיבלה  פנים,  במידע  שימוש  של 
כעת, לאחר שהתקבלו טענותינו, מה שנותר הוא הפרת אמונים, 
שהינה עבירת סל רחבה, אשר הכוונה לייחס אותה לפעולות חבר 
כנסת בעת מילוי תפקידו בהליכי קידום חקיקה – הינה, לטעמנו, 

שגיאה יסודית".
כזכור, בשנה שעברה פרקליטות מחוז תל אביב הודיעה לכץ כי 
היועץ המשפטי לממשלה, שוקל להעמידו לדין, בכפוף לשימוע, 
ומרמה  מחמירות  בנסיבות  במרמה  דבר  קבלת  שוחד,  בעבירות 
פרקליט  המלצת  יסוד  על  התקבלה  זו  החלטה  אמונים.  והפרת 
המדינה, שי ניצן. הפרקליטות הודיעה כי נשקלת גם העמדתו לדין 

של איש שוק ההון מרדכי בן ארי בגין עבירות דומות.
ופרקליטת  ניצן  שי  בחתימת  חשדות  כתב  הוגש  כץ  השר  נגד 
מחוז תל אביב ליאת בן ארי שמייחס לשר הרווחה שורת עבירות 
– מרמה הפרת אמונים וכן שוחד, כל זאת בעקבות התנהלותו מול 
חברת אקוויטל ואיש שוק ההון מוטי בן ארי. לפי כתב החשדות, 
כדין  שלא  עושר  צבר  ובכך  פנימי,  מידע  מתוך  מניות  רכש  כץ 

ובנוסף לכך לא העביר השר גילוי נאות ופעל בניגוד עניינים.
הפרשה עוסקת בעבירות שביצע לכאורה השר כץ בזמן שכיהן 

2005- השנים  בין  הכנסת,  של  והרווחה  העבודה  ועדת  כיו"ר 
2006 וכן בין 2009-2013. באותה תקופה, לפי החשד, התפתחה 
מרדכי  הפיננסי  היועץ  לבין  בינו  וקח"  "תן  של  יחסים  מערכת 
החברות  אחת  "אקוויטל",  לחברת  השאר  בין  שמייעץ  ארי,  בן 
 44 תיקון  עומד  האישום  במרכז  במשק.  המובילות  הכלכליות 
שהעביר בוועדה, שלפי החשד היטיב עם בן ארי. גדעון סער הגיב 
בחדשות  13: "השר כץ לא עשה שום דבר לא בסדר. אני קראתי 
רואה פה התערבות בפעם הראשונה בתולדות  אני  את ההודעה. 
שוועדת  בנושא  חקיקה  לענייני  הקשור  אישום  כתב  המדינה 
אני  מצטער,  אני  אתית.  עבירה  אפילו  פה  שאין  קבעה  האתיקה 

מתקשה להבין מדוע לא נסגר התיק".

משה אברהמי

יגיש תביעה  יהודית",  "עוצמה  גביר, מראשי  בן  איתמר  עו"ד 
מליון  חצי  סך  על  שפיר  סתיו  לשעבר  הכנסת  חברת  נגד  נוספת 
ש"ח, לאחר שהזכירה את בן גביר בציוץ בטוויטר יחד עם מנהיג 

גרמניה הנאצית אדולף היטלר.
שפיר הגיבה לציוץ של כתב 'YNET' רן בוקר, בו ציין כי רינו 
צרור נזף בשידור בגלי צה"ל בשפיר, לאחר שזו נזפה בו קודם על 

שאפשר לעו"ד בן גביר להתראיין בשידור.
את   – חלילה  להשוות,  בלי  היקר,  "  רן  בתגובה:  צייצה  שפיר 
לגזענות,  – הסתה  כן  ביטוי  היית מעלה לשידור? חופש  היטלר 

לא. חופש ביטוי כן, פגיעה בדמוקרטיה – לא. בלי פחד".

כזכור, בן גביר כבר הגיש בתקופת מערכת הבחירות הקודמת, 
לאחר  נגד שפיר  תביעה  בוועדת הבחירות,  הדיונים  בזמן  אז  גם 
שגם אז השוותה את אנשי עוצמה יהודית לנאצים. לאחרונה הוגש 
כתב הגנה מטעמה של שפיר, והתביעה נגדה עדיין מתנהלת בבית 

המשפט.
נגדה  יגיש  כי  גביר  בן  מודיע  הבוקר,  דבריה של שפיר  לאחר 
תביעה נוספת על סך חצי מיליון ש"ח: "סתיו שפיר, שהתחברה 
לאהוד ברק ממשיכה להסית ולעשות זילות לשואה מחמת חוסר 
היהודי  העם  רוצחי  גדולי  את  להשוות  וממשיכה  משווע,  ידע 
שלה  הפרועה  ההסתה  את  לעצור  הזמן  הגיע  ואוהביו.  לנאמניו 

והגיע הזמן שתדע היא וכל מי שיסית כי יש מחיר לדבריו".

מנדלבליט: השר חיים כץ 
צריך להתפטר מהממשלה

בן גביר: אגיש תביעה
 שניה נגד סתיו שפיר

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע לפרקליטיו של שר הרווחה חיים כץ כי החליט להגיש כתב אישום נגדו 
בפרשת המניות ⋅ עבירת השוחד שיוחסה לכץ בתחילה נמחקה בעקבות השימוע שנערך לו

עו"ד איתמר בן גביר, מראשי "עוצמה יהודית", יגיש תביעה נוספת נגד חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר על סך חצי מיליון 
ש"ח, לאחר שהזכירה את בן גביר יחד עם מנהיג גרמניה הנאצית אדולף היטלר

ההערכה: השר חיים כץ יתפטר מהממשלה ויסיר את חסינותו בשל החלטת היועמ"ש

השר חיים כץ

איתמר בן גביר



(מאחורי עזר מציון)בכניסה למודיעין עילית, רח‘ מסילת ישרים 2

לקבוצות: 073-2400410
nehenim1@gmail .com מייל: 

מנוהל ע“י בני תורה

קוים מב"ש 885קווים מירושלים: 310-20,30-40
תחבורה למקום:

קוים מאשדוד 881קווים מבני ברק: 220-30,40

המקום מוצל      מקומות ישיבה
10% הנחה עד השעה 16:00

פתוח 12:00-24:00

10₪ למתקן
(בכרטיסיה של 10)

!

 
   

 7 מתקני ענק,
 7 מתקנים לילדים, 
סירות אינדיאניות, 

ג'ימבורי

מתנפחים
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מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון אטרקציות לכל המשפחה: 
מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 

איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה,  רוכשים באמצעות כרטיס אשראי, מקבלים קוד ומציגים 
אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון אטרקציות לכל המשפחה: 
מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 

איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה,  רוכשים באמצעות כרטיס אשראי, מקבלים קוד ומציגים 
אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

₪רק49שעות נפרדות לציבור החרדי ותאריכים 18.8, 15.8, 14.8 - 19:00-24:00תערוכת הלגו - 072-3263921
₪במקום 139

פארק אקסטרים
מעלות 

072-3936282

49
החל מ-

₪
 2JUMP חיפה

מתחם נינגה וטרמפולינות

072-3281291

29
כרטיס ב-

₪
רייזר הצפון

072-3718880

41%
הנחה

עד

באלגן קיבוץ יגור
מגוון מתקנים

072-3921544

59
כרטיס ב-

₪

דה קרינה

072-3921566

20
החל מ-

₪
לונה גל

ימים סגורים בהפרדה

072-3933030

50%
הנחה

עד

מי בייבי

072-3940495

42%
הנחה

עד

רפטינג נהר ירדן

072-2570209

רק48
₪

בריכת חפץ חים

072-3934429

65
כרטיס ב-

₪

מדעטק

072-3281284

49
כרטיס ב-

₪
ג'ונגל כיף

072-2570384

קייקי הגושרים

072-3281343

61
כרטיס ב-

₪

מוזיאון טבע תנכי

072-3718887

19
כרטיס ב-

₪
גן חיות חיפה

072-3953807

אגם יראון

072-3281330

36
כרטיס ב-

₪
טכנודע

072-3902583

35
החל מ-

₪

ראש הנקרה

072-2570207

35
החל מ-

₪
דן קרטינג עזריאלי

מקצה חוויתי

072-3281262

48
החל מ-

₪
אקסטרים עכו

072-3932139

89צמיד הכל כלול. 
החל מ-

₪
חי כיף

072-3921562

29₪

38
כרטיס ב-

₪

29
כרטיס ב-

₪

כרטיס ב-

בחולון
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