


זה עובר אצלנו במסורת מסבא לאבא,
ומאבא לדור הצעיר: על מצוות 'ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם' - לא מתפשרים! זו הסיבה שאצלנו
מזמינים בראש ובראשונה- סורגדור - לפני הכל
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בבנק הפועלים מגוון פתרונות אשראי היכולים לסייע בהכנות לחג.
שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל!

 פרטים והגשת בקשה בסניפים, באתר הבנק המותאם,
באפליקציה או ב- 2407*

שתהיה תש״פ, שנה של ברכה
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כ"ה אלול תשע"ט 25/9/19 בני ברק6

מאת: עוזי ברק 

רגע לפני כניסת ראש השנה פגשנו את מפקד 
וינצרברג  יאיר  סנ"צ  החדשה  ברק  בני  תחנת 
לימי  ישראל  משטרת  היערכות  על  לשיחה 

החגים הבעל"ט.
לפני  תחל  המוגברת  המשטרה  הערכות 
ראש השנה ותסתיים בתום חופשת חג הסוכות 

והחזרה לבתי הספר.
תוכנית  את  בונים  ישראל  במשטרת  "אנחנו 
פעילות המשטרה והשיטור העירוני בכלל הארץ 
ובעיר בני ברק וסביבותיה לפי התנהלותם של 
המיוחדים  במאפיינים  ובהתחשב  העיר  תושבי 
אומר  והחסידות",  התורה  עיר  את  והמייחדים 

סנ"צ וינצרברג.
"אנחנו רואים בכל שנה ושנה קהל רב הגדל 
והולך שמגיע מכל רחבי הארץ למרכזי הקניות 
והחניות בבני ברק עד כניסת ראש השנה ולאחר 
מכן רבבות נמצאים בבתי הכנסת. צבר האנשים 
ולשקול  בטחוני  מענה  למתן  אותנו  מחייב 
וכפי  האפשריים.  התרחישים  כל  את  בחשבון 
כך  מיטבית  היא  ההיערכות  השנה  שבראש 
מבחינה  רק  לא  הרגיש  כיפור  ביום  גם  כמובן 
דתית אלא גם מבחינה בטחונית ולאחריהם כל 
התכונה הייחודית בבני ברק לקראת חג סוכות".
משטרת  היערכות  כוללת  מה  לפרט  תוכל 
פועלת  למעשה  ואיך  החגים  לקראת  ישראל 

השיטה?
דן  מרחב  וכמובן  כולה  ישראל  "משטרת 
טרם  כוחותיה  את  תתגבר  ברק  בני  ותחנת 
ביטחון  על  שמירה  לשם  החג  ימי  ובמהלך 
על  שמירה  חבלנית,  פעילות  סיכול  הציבור, 
תעשה  הערכות  הציבורי.  והסדר  תנועה  צירי 
בביטחון  בעיקר  ותתמקד  שלבים  במספר 
ניידות תנועה  שוטף. תבוצע פריסה רחבה של 
והצבות  פריסה  ובינעירוניים.  עירוניים  בצירים 
בכניסות  במחסומים  שוטרים  של  סטטיות 
חשוב  רגישים.  ומקומות  קהל  בריכוזי  לערים, 
לציין מדגיש מפקד תחנת בני ברק כי היערכות 
המשטרה היא במעגלים המרוחקים מהערים על 
מנת לתת את המענה הבטחוני עוד במרחק רב. 
העבודה  שלבי  את  חילקה  המשטרה  לדוגמא: 

למספר שלבים.
"שלב א' - הערכות מקדימה. שוטרים רבים 
יבצעו  העירוני  והשיטור  ברק  בבני  מהתחנה 
קהל  בריכוזי  מוגברת  שוטף  ביטחון  פעילות 
יוקמו  קניות.  ובמרכזי  והשכונות  העיר  מרכז   ,
ונייחים לאיתור שוהים בלתי  ניידים  מחסומים 
ומלינים.  מעסיקים  מסיעים,  על  בדגש  חוקיים 
ביקורות  יערכו  והחבלה  האבטחה  מערכי 

רישוי,  טעוני  מרכזיים,  באתרים  מקדימות 
הגעת  לקראת  והמוכנות  היערכות  לבחינת 
המתפללים. גם מערך התנועה והשיטור העירוני 
נערכים לפיקוח מוגבר בצירים העירוניים כולל 

הכנת תכניות הכוונה לצמתים המרכזיים.
בערבי  חג.  בערבי  הערכות  ב'-  "שלב 
מוגברת  שוטף  ביטחון  פעילות  תורגש  החג 
היערכות בסביבות בבתי הכנסת  בריכוזי קהל, 
והישיבות. תימשך הפעילות כנגד שוהים בלתי 
חוקיים, שוטרי התנועה יתפרסו במוקדים בהם 
ישנה תנועה ערה ובצמתים מרכזיים אלכוהול. 
בערב יום כיפור תהיה הערכות מאסיבית בבתי 

העלמין ברחבי הארץ.
תיעשה  סוכות.  בימי  הערכות   – ג'  "שלב 
 - פי הערכת מצב מחוזית  פעילות מוגברת על 
תתמקד  הבט"ש  פעילות  סוכות  חוה"מ  בימי 
בפארקים, גנים לאומיים ובאתרי הטבע והנופש 
השונים ואבטחת אירועים מרכזיים תחת כיפת 
השמיים. מחסומים קבועים ומדלגים יוקמו בקו 
התפר, בכניסות לערים ובערים עצמם בפעילות 
אנשים  ו/או  רכבים  כניסת  למנוע  שנועדה 
הפיקוח  את  יגבירו  התנועה  שוטרי  חשודים. 
התנועה  את  יכווינו  ראשיים,  וצירים  בצמתים 
בצירים עירוניים ובינעירוניים בסמיכות לאתרי 
יפעלו  השוטרים  בילוי,  ומקומות  קהל  ריכוזי 
באופן גלוי וסמוי ויפעילו אמצעי אכיפה שונים 

כנגד מפרי חוק.
"היערכות המשטרה הינה בשיתוף מלא של 
וזאת  וההצלה  החירום  גורמי  וכלל  הרשויות 
כדי לפעול בסנכרון מלא בעת אירוע חריג. בכל 

 100 למוקד  לדווח  נדרש  הציבור  חריג  אירוע 
של המשטרה".

ומה לגבי תופעה של נהיגה ללא התחשבות 
וחסימות שונות?

"שוטרי התחנה בבני ברק והשיטור העירוני 
יאכפו בנחישות את המפגע שעיקרו גרימה של 
עוגמת נפש לציבור הרחב. לא נאפשר חסימות 
לרגעים  לא  גם  תנועה  נתיבי  או  צירים  של 
אחדים. העיר בני ברק קולטת אלפי אוטובוסים 
שאינם  נהגים  ידי  על  שנגרם  עיכוב  וכל  ביום 
ידי  על  מוצדק  לכעס  גורם  בזולת  מתחשבים 
מנת  על  בנחישות  נפעל  אנחנו  ולכן  הציבור 
לצמצם את הופעה הזו. זו גם הזדמנות לקרוא 
לכך  ליבם  את  ישימו  כי  מהם  ולבקש  לנהגים 
בחוק  זלזול  וכל  הכביש  על  לבד  לא  שהם 

משפיע על הציבור הרחב".
#כידוע בבני ברק ישנם רבים הנוסעים בימי 
החגים לחצרות חסידים ולמשפחות בכל רחבי 
יהיה מי שינצל  כי  ישנו חשש  ולא פעם  הארץ 

זאת לפריצה לבתים.
גדול  חלק  וחשובה.  נכונה  שאלה  "זו 
ולמגר  לנסות  הוא  ברק  בבני  מהיערות התחנה 
גלויים  הן  שוטרים  לפריסת  מעבר  הנושא.  את 
והן סמויים הנה כמה המלצות שיכולות למנוע 
ביקור בדירה של אנשים שאינם רצויים. חשוב 
ליצור מצג  מנת  על  בדירה  דולק  אור  להשאיר 
מפתחות  להשאיר  לא  בדירה.  שיגרה  של 
כל  בכניסה.  לשטיח  מתחת  חשמל,  בארונות 
ומיד  הללו  ה'כספות'  את  מכיר  מתחיל  גנב 
יחפש שם. במידה ויוצאים לימים אחדים כדאי 

לבקש מבעוד מועד מאחד השכנים לאסוף את 
הדואר.  לתיבת  שמגיעים  המכתבים/עיתונים 
יוצאים  שאתם  חברתיות  ברשתות  להודיע  לא 
יודעים  הגנבים  גם  אחרים.  למקומות  מהבית 
החשובים  הדברים  אחד  ואולי  מידע.  לאסוף 
ביותר - זה פשוט לסגור את החלונות והסורגים 

עם המנעולים המובנים בהם.
וירצנברג  שסנ"צ  וחשובה  נוספת  נקודה 
מדגיש היא בנושא אנשים חשודים. "יש לגלות 
ערנות בסביבתכם, וככל שעולה חשד כנגד אדם 
או חפץ חשוד, יש לפנות מיד טלפונית  למוקד 
ישראל.  משטרת  של   100 מוקד    - החירום 
למוקד  עת  בכל  לפנות  ניתן   - מידע  לבקשת 
המידע הארצי של משטרת ישראל, שמספרו – 

."110
שאלה נוספת היא לגבי התחנה בבני ברק. 
לאחרונה נפתחה סוף סוף תחנה בעיר. תוכל 

לפרט על כך ועל הפעילות?
"כן בשמחה", אומר מפקד התחנה הראשון 
של בני ברק. "מדובר בראש ובראשונה בקבלת 
החלטה של משטרת ישראל המכירה בכך שעיר 
כן  איש  מ-200.000  למעלה  מתגוררים  שבה 
ירבו ואשר קולטת בכל יום קהלים מכל הארץ 
בעיר  שמדובר  נכון  משטרתי.  למענה  זקוקה 
חרדית ברובה ובעיר שיש לה מאפייני התנהגות 
שונים מכל הערים בעולם. אבל זה בדיוק היה 
האתגר של משטרת ישראל ושל מחוז תל אביב 
נכון  לשרת  שתדע  תחנה  לבנות  איך  ומפקדיו. 
על  דגש  לשים  העיר,  של  המיוחד  הציבור  את 
מה שבאמת הוא זקוק מבחינת אורח חייו ועוד. 
הרבה  שלקחה  מעמיקה  עבודה  כאן  נעשתה 
מאוד זמן אולם בסופה בנינו את המודל ביחד 
וכמובן  העירייה  של  מוניציפאלית  חשיבה  עם 
לאחר שיחות עם רבנים בעיר. כיום התחנה כבר 
שהוא  סיור  מערך  קיים   שוטרים.   250 מונה 
רחב  דגש  ומושם  הרחב  לציבור  המענה  עיקר 
על התפיסה המשטרתית שבה השוטר המסייר 
רגלית הוא קשוב יותר למה שבאמת התושבים 
בנוסף  חיים.  איכות  בנושא של  בעיקר  זקוקים 
העירוני  השיטור  את  בעיר  לנו  יש  כמובן 
ברק  בני  ולעיריית  ישראל  למשטרת  המשותף 
העיר.  לתושבי  ייחודי  כוח  מכפיל  ומהווה 
החקירות  מערך  את  ישנו  תחנה  וכבכל 

והמודיעין.
ברק  בני  העיר  הוקמה בצפונה של  "התחנה 
להגיע  שמעוניינים  התושבים  לכל  ונגישה 
התורה  בעיר  הפועלים  השוטרים  כל  אליה. 
והחסידות עוברים הכנה מיוחד שבמסגרת הם 
לומדים על מאפייני העיר והמיוחדות שבה ועל 

המענה הנכון שצריך לתת לתושבים".
"בתקופה  כי  ואומר  מדגיש  התחנה  מפקד 
אנחנו  בעיר  פועלת  שהתחנה  יחסית  הקצרה 
מן  יוצא  פעולה  ולשיתוף  למעורבות  זוכים 
כשכולם  ומהרבנים  מהעירייה  מהציבור  הכלל 
לכלל  לסייע  הוא  המשטרה  שתפקידי  מבינים 

הציבור לחיות חיים שלווים וללא סיכונים".
ברק  בבני  התחנה  כמפקד  אתה  מה  לסיום 

רוצה לאחל לתושבים?
"אני כמפקדה הראשון של התחנה חש גאווה 
מאחל  אני  הזו.  המיוחדת  בעיר  לשרת  גדולה 
את  אחד  כל  להכיל  שנדע  ובראשונה  בראש 
של  העשייה  שכל  ונדע  מחלוקות  ללא  השני 
כולם היא למען כולם. וכמובן כתיבה וחתימה 
טובה ושנה טובה ומבורכת לכל תושבי העיר".

מפקד תחנת בני ברק יאיר וינצרברג
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

"בני ברק תהיה בטוחה
עוד יותר במהלך החגים"

"משטרת ישראל נערכת לאבטח את תקופת החגים בפריסה רחבה של שוטרים כאשר אלפי שוטרים, לוחמי משמר הגבול 
ומתנדבי משטרה יעבדו בפריסה מלאה ובהערכות מבצעית מיוחדת לקראת ובימי החגים" • מפקד תחנת בני ברק החדשה 

סנ"צ יאיר וינצרברג בראיון מיוחד לקראת ראש השנה



בשם ה' נעשה  ונצליח!

דגים ועגבניות

חריימה
זה פשוט

חסד
זה פשוט

לצאת בזול.

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

תמיד תצאו בזול.

שלא יבלבלו אותך!
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השוטרים חילקו סלי
מזון לקראת ר"ה

אל תשליכם לעת זקנה

מאת: עוזי ברק
 

לראש  להכנות  מההירתמות  כחלק 
ישראל  משטרת  שוטרי  סייעו  השנה, 
באריזה ובחלוקת סלי מזון לבתי נזקקים 

בערים ר"ג ובני ברק.
השוטרים  מעניקים  המסורת,  כמיטב 
והפצה  חלוקה  מזון,  סלי  באריזת  סיוע 

של המשלוחים לבתי הנזקקים.
מתקיימת  מזון  חלוקת  של  זו  מסורת 
במשך כל השנה אך היום, לקראת ראש 
השנה, הרחיבו את סל המצרכים הבסיסי 
ואת קו החלוקה על מנת שיותר משפחות 
ברחבי העיר יוכלו לקבל סיוע. במשטרה 
לחיזוק  נוסף  נדבך  זו,  בפעילות  רואים 

הקשר של השוטרים עם הקהילה.

מאת: עוזי ברק
 

בשנת 2018 נפגעו בתאונות דרכים בבני 
ברק 29 אזרחים ותיקים )+65(, מהם אחד 
נהרג. בעשור האחרון )2009-2018( נפגעו 
בעיר 294 אזרחים ותיקים, מתוכם ארבעה 

נהרגו.
ותיקים  אזרחים  אלף  מ-16  למעלה 
דרכים בתחום  בתאונות  נפגעו   )65+(
2009-( האחרונות  השנים  העירוני בעשר 
2018(, כך עולה מנתוני עמותת 'אור ירוק' 
הנתונים  הלמ"ס.  נתוני  על  המבוססים 
מתפרסמים לרגל יום הקשיש הבין הלאומי 

החל ב-1 באוקטובר.
נפגעים  שבהן  הערים  רשימת  על  מבט 
הכי הרבה אזרחים וותיקים בתאונות דרכים 
הרבה  הכי  אביב-יפו נפגעו  כי בתל  חושף 
כמעט  החולף,  בעשור  וותיקים  אזרחים 
מ-2,200  למעלה  בירושלים.  מאשר  כפול 
אביב. ירושלים היא  בתל  נפגעו  קשישים 
הוותיקים  האזרחים  במספר  השנייה  העיר 
נפגעו  דרכים, בתחומיה  שנפגעו בתאונות 

בעשור החולף 1,387 קשישים.
בעשור  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
בתאונות  קשישים   471 נהרגו  האחרון 
כ-47  בממוצע  ובישובים,  דרכים בערים 
– קשיש  שנה  מדי  שנהרגים  קשישים 
הרוג בכל שבוע בממוצע. 2,815 קשישים 
נפצעו קשה בעשור האחרון, 280 קשישים 
בתחום  שנה  בכל  בממוצע  קשה  פצועים 

העירוני בלבד.
על פי נתוני העמותה, בשנת 2018 נפגעו 
 , בערים  דרכים  בתאונות  קשישים   1,799

52 נהרגו ו-351 נפצעו באורח קשה.
ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה  ארז 
הקשישים,  זעקת  את  זועקים  הנתונים 
שורדים  לא  מלחמות  ששרדו  אנשים 
משרד  הכביש.  של  היומיום  מלחמת  את 
עם  יחד  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה 
לדאוג  חייבים  המקומיות  הרשויות  ראשי 
לאזרחי המדינה הוותיקים. פעולה פשוטה 
כמו התקנת פסי האטה באזורים בהם קיים 
ריכוז גבוה של אזרחים ותיקים כמו קופות 
אבות,  ובתי  לקשיש  יום  מרכזי  חולים, 
חייבים  במקביל,  חיים.  להציל  יכולה 
לדאוג להארכת משך האור הירוק ברמזור 
בבטחה.  לחצות  יספיקו  שכולם  מנת  על 

מדובר בפעולות בסיסיות שיכולות להציל 
בני אדם באופן יומיומי ולמנוע את ההרוג 

הבא"
פגיעה  אוכלוסייה  הם  הקשישים 
ביותר  הקלה  ולו  רכב,  פגיעת  במיוחד: 
קטלנית  להיות  עלולה  מבוגר  באדם 
באיש  דומה  מפגיעה  להבדיל  עבורו, 
ולהחלים.  להתאושש  שביכולתו  צעיר, 
נסוגות  כך  יותר,  מתקדם  שגילם  ככל 
והקוגניטיביות  הפיזיות  המיומנויות 
שלהם. צפיפות העצם יורדת והיא נשברת 
נפגעות  והשמיעה  הראייה  קלות,  ביתר 
ומקשות עליהם להיזהר מפני סכנות, זמני 
השרירים  כוח  מתארכים,  שלהם  התגובה 
שלהם נחלש וחלוקת הקשב נעשית קשה.
התחבורה  משרד  את  מחייבת  המציאות 
פתרונות  במציאת  בדרכים   והבטיחות 
בקרב  ההיפגעות  להפחתת  יעילים 
תשתיות  את  להתאים  יש  הקשישים. 
הדרך  לנוכחותם של האזרחים הוותיקים, 
הייחודיים.  בצרכיהם  התחשבות  תוך 
להציל  ניתן  פשוטות  פעולות  במספר 
כלי  נסיעת  מהירות  רבים: ריסון  חיים 
רבים  קשישים  בהם  שיש  הרכב באזורים 
שמפחיתים  האטה  פסי  התקנת  באמצעות 
במקומות  ב-40%  הדרכים  תאונות  את 

שבהם הם מוצבים.
הירוק  האור  המשך  לבצע  צורך  יש 
ברמזור: באותם אזורים, בהם יש מספר רב 
יש להאריך את משך מופע  של  קשישים, 
להם  לאפשר  כדי  ברמזור,  הירוק  האור 

לחצות את הכביש בבטחה.
ריכוז  בטיחות:  במפגעי  לטפל  כן  כמו 
פעורים  בורות  כגון  במפגעים  הטיפול 
במדרכות, הנמכת מדרכות בירידה למעברי 
חציה, שיפור הנראות על ידי סימון מובלט 

של מעברי החציה וכדומה.

יום הקשיש: בעשור האחרון נפגעו בבני ברק קרוב 
ל-300 אזרחים ותיקים בתאונות דרכים

 קשיש בכביש )צילום: אור ירוק(

בחלוקת סלי מזון )צילום: דוברות המשטרה(
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סניפי בני ברק
חדש! מרכז צמרת | רבי עקיבא 47  | רמת גן: קניון איילון|

 | קניון ביאליק| פ"ת: קניון אבנת | חובבי ציון 17 |

 

2 קבצים מצורפים
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וסמכת 
בחגך

לקוחות כללית בני ברק, גם בראש השנה יש לכם על מי לסמוך
ומוקדי החג שלנו זמינים לשירותכם. שנה טובה ובריאה!

האחיות במוקד ב-2700 * 
עומדות לשירותכם

בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות
 24 שעות ביממה

שירות רופא משפחה
וילדים און-ליין

רופאי ילדים בליווי מקצועי
של מומחי בי״ח שניידר עומדים לשירותכם

כל הלילה ורופאי משפחה מומחים
עומדים לשירותכם בין השעות 20:00-24:00

למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *

המוקד פתוח 24 שעות, 7 ימים בשבוע. השירות כרוך בהשתתפות עצמית.
רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 | טל׳: 1599-520-520

לשירותכם מוקד שבת וחג
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ממשיכים לדאוג 
להנחות בארנונה

המשטרה מנעה מכירת מאות ציציות פסולות

"יקיריכם בגן עדן, ולכם ייתנו מן השמיים כוחות מיוחדים"

מאת: עוזי ברק

בימי בחירות כבימי שגרה, בוועדת ההנחות בארנונה 
בעיריית ב"ב, ממשיכים לעבוד כרגיל.

"ועדת הנחות בארנונה" בראשות סגן ראש העיר עו"ד 
למאות  ועוזרת  כרגיל  מתכנסת  סגן  שמעון  בן  גדליהו 
משפחות לקבל הנחה בארנונה. על פי המדיניות החדשה 
נציגי  גם  ישתתפו  וועדה  בכל  כי  היו"ר   הנהיג  אותה 
נושאים  רפואה או אנשי רווחה, ע"מ לקדם וללמוד על 

שונים לרווחת תושבי העיר. 
שבוע,  מידי  מתכנסת  בארנונה  הנחות  ועדת  כזכור, 
לסיוע  זקוקות  אשר  משפחות  מאות  נעזרים  ובמסגרתה 

בארנונה על פי קריטריונים.
הבחירות,  ערב  ממש  שהתקיימה  האחרונה  בוועדה 
התארח יו"ר ארגון בוני עולם הרב אליקים לבנון, אשר 
הציג בפני חברי הוועדה את הקשיים של זוגות ומשפחות 
בהנחה  גם  סיוע  למעט  וזקוקים  בטן,  לפרי  זכו  שלא 

בארנונה.
פרץ  הרב   - בישיבה  נכחו  הוועדה  חברי  שאר  גם 
אריק  הרב  העירייה  גזבר  וכן  מלאכי,  והרב  אברמוביץ 

אדלר ומנהלת אגף הכנסות הגב' פיק.

מאת: עוזי ברק
 

מהרבנות  תלונה  התקבלה  ישראל  במשטרת 
ומכירה  לקשירה  חשד  על  לישראל,  הראשית 
פי החשד  ציציות, שעל  בכמויות מסחריות של 

אינן כשרות.
בחקירה,  המשטרה  פתחה  התלונה,  בעקבות 
שהופצו  ציציות  כי  החשד  התחזק  שבמסגרתה 
נקשרו  למהדרין,  כשרות  כציציות  למכירה 
כן על פי ההלכה, אינן  ועל  זרה  ידי עובדת  על 

כשרות.
עם התפתחות החקירה ואיסוף הראיות, בוצע 
בשבוע שעבר חיפוש על ידי המשטרה בהתאם 
ובמקום  יהודה  באור  בדירה  משפט,  בית  לצו 
וכן  שונים  הכנה  בשלבי  ציציות  כ-250  נמצאו 

שקית של חוטים, שעל פי החשד אינן כשרות. 
לחקירה  נעצר  במקום  ששהה  הדירה,  בעל 
אור  תושב  נוסף  חשוד  לחקירה  נעצר  ובהמשך 
החשודים  שני  נשלחו  החקירה  בסיום  יהודה. 

למעצרי בית וחקירה המשטרה נמשכת.

מאת: יחיאל חן

ימים ספורים לפני ראש השנה נכנסו בני 
השנים  בברכת  להתברך  השכול  משפחות 
אצל מרן שר התורה. הביקור המיוחד יצא 
לפועל על ידי ארגון זק"א ישראל, שראשיו 
זכו אף הם לברכות לרוב. בבית מרן סיפר 
האישית  הטרגדיה  את  מהילדים  אחד  כל 
שנה  ולברכת  פנים  להארת  וזכה  שחווה 

טובה.
אירוע  התקיים  השנה  ראש  ימי  לקראת 
מרגש במיוחד בביתו של מרן שר התורה 
מרן  אצל  התקבלו  עת  קנייבסקי,  הגר"ח 
ע"י  המלווים  השכול  ממשפחות  ילדים 

ארגון זק"א ישראל.
בין הנוכחים במעמד המרגש היו גם בני 
נחמה  הודיה  הקדושה  הנרצחת  משפחת 

שנות   6 לאחר  לעולמה  שהלכה  אסולין 
בפיגוע  קשה  נפצעה  אסולין  ייסורים. 
האומה  בנייני  מול  האוטובוס  בתחנת 
והלכה   ,2011 מרץ  בחודש  בירושלים 

לעולמה לפני כשנה.
הילדים התקבלו במעונו של שר התורה 
כאשר כל אחד ואחד מהילדים זוכה לספר 
את סיפורו האישי וזוכה לברכת שנה טובה 

ממרן הגר"ח קנייבסקי.
מרן הוסיף ואמר לילדים כי "הנרצחים 
הקדושים בגן עדן ולכם ייתנו מן השמיים 

כוחות מיוחדים".
מרן שר התורה אף בירך בחום את ראשי 
ובהם רב הארגון הרב חיים  ישראל  זק"א 
הורביץ, המנכ"ל חזי שבקס, היו"ר ישראל 

מורגנשטרן וחבר ההנהלה צביקה כהנא.

בוועדה האחרונה שהתקיימה ממש ערב הבחירות, 
התארח יו"ר ארגון בוני עולם הרב אליקים לבנון

בשבוע שעבר ביצעה המשטרה חיפוש בהתאם לצו בית משפט, בדירה בה נמצאו כ-250 
ציציות בשלבי הכנה שונים וכן שקית של חוטים, שעל פי החשד אינן כשרות

ביקור מרגש של ילדי השכול מטעם ארגון זק"א ישראל בביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

 ישיבת ועדת הנחות בארנונה

חלק מהציציות שנתפסו )צילום: דוברות המשטרה( 

 במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי 

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

במקלט - אולמי שלום ורעות: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

אולמי "שלום ורעות" רח' קהילות יעקב 63 ב"ב 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
 רח' קהילות יעקב 63 ב"ב

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומים
אולמי "שלום ורעות"

18:00-23:00
אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 
9:00-23:00

 אחרי יוה"כ בשעות: 

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

שעות 
המכירה

5690
agadirkosher.co.il

מצדה 7, מגדלי ב.ס.ר 4, בני ברק

SPECIAL
בלאק אנגוס 250 גר'



1-800-620-640
 לקבלת החוברת ולתרומות למצוות ״פדיון שבויים״ של רבים

חייגו עכשיו למוקד יד לאחים:

בס״ד

רק אתמול יד לאחים
הוציא אותה...

סיפור חילוצם הדרמטי
של אם יהודיה וילדיה אחרי 17 שנים

לבד בכפר ערבי עוין

חפשו את חוברת הסיפורים של יד לאחים
בתיבת הדואר
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שוק ארבעת המינים המרכזי 
יתקיים במרכז הפיס

כללית מרחיבה את שעות הפעילות 
של המרכז הרפואי בעיר

במקלט אתרוגים עם 'סימונים' של יהלומים

מאת: יחיאל חן

השנה  יתקיים  המרכזי  המינים  ארבעת  שוק 
1 פינת  ירושלים  ב"מרכז פיס קהילתי" ברחוב 
במתחם  העיר,  במרכז  ברק  בבני  מימון  רחוב 
דוכנים  כ-50  יפעלו  במתחם  ומקורה.  ממוזג 
בהם תוכלו לרכוש את כל ארבעת המינים, מכל 
הזנים, הכשרויות והמחירים. כמו כן ניתן יהיה 
לרכוש במקום סכך, קישוטי סוכה ועוד וכל זאת 
תחת קורת גג אחת באולם ממוזג ומרווח במרכז 

העיר בצומת הרחובות ירושלים – מימון.
לדברי מארגני השוק, כל שנה הציבור נאלץ 
ארבעת  מצוות  אחר  לחפש  בשמש  להתרוצץ 
שכל  קשה  עבדנו  האחרונות  בשנים  המינים. 
מבוקשו  את  להשיג  יוכל  לשוק  שיגיע  אדם 
בדוכנים  שיציגו  סוחרים  של  עצום  היצע  עם 

וקישוטים  סוכות  סכך  וכן  המינים  ארבעת  את 
מכל הסוגים והמינים עם חווית קניה איכותית 

ומרוכזת.
חג  ערב  ראשון  עד  מחמישי  יפעל  השוק 
נמסר  מהעירייה  האמרגנים,  לדברי  ברציפות. 
כניסה  תותר  לא  עברו  תלונות משנים  לאור  כי 

בערב חג לאחר השעה 13:00.
במקום  ישהה  השנה  המארגנים  ביוזמת 
ההוראה  מורי  מחשובי  פריד  עמרם  הרה"ג 

בב"ב שיענה לשאלות הלכתיות בשעת הקניה.
זה  לשבוע  נכון  כי  נמסר  השוק  מהנהלת 
התקבלו בקשות רבות למכירת ארבעת המינים, 
ממיטב הסוחרים ואנשי שיווק. יצוין כי סוחרים 
המינים  ארבעת  בשוק  חלק  לקחת  המעוניינים 
בהקדם  לפנות  מוזמנים  מכירה  דוכני  ולהציב 

להנהלת השוק. לפרטים: 052-7125732

מאת: מנדי קליין

המרפאה  )בב"א(,  אזורית  ברק  בני  מרפאת 
בבני  "כללית"  בריאות  שירותי  של  המרכזית 
ברק, מרחיבה את שעות הפעילות שלה. מראש 
המרפאה  ואילך  בספטמבר(  )ה-1  אלול  חודש 
השעה  עד  א'-ה'  בימים  לציבור  פתוחה 
21:00, כאשר החל מהשעה 19:00 ועד סגירת 
ראשונית  רפואה  שירותי  יינתנו  המרפאות 
למבוגרים ולילדים על ידי רופא תורן ופרמדיק. 
מדובר בבשורה חשובה למטופלי המרפאה, 
השוכנת מול גן ורשה במרכז העיר )רחוב רבי 
אלף  לכ-20  רפואי  מענה  ונותנת   )83 עקיבא 

מתושבי ותושבות העיר בני ברק. 
דן-פ"ת  במחוז  החרדי  המגזר  מנהל  לדברי 
"כללית  בלושטיין,  נחמיה  הרב  בכללית, 
משקיעה משאבים רבים בציבור החרדי ופועלת 
התאמת  תוך  המטופלים,  לבריאות  לאות  ללא 
של  הייחודיים  לצרכים  השירות  ואופי  שעות 
המורחבות  הפעילות  שעות  החרדית.  הקהילה 

מקצועי  רפואי  שירות  מתן  המשך  יאפשרו 
שעות  כל  לאורך  בשבוע,  ימים  חמישה  ומסור 

היום".
פורת,  מעוז  הרב  החרדי,  האשכול  מנהל 
עד  מרופא  שירות  להרחבת  "בנוסף  מציין: 
21:00 במרפאת בני ברק אזורית, כללית עושה 
ולהתאים  להרחיב  ידה  שלאל  כל  ותעשה 
ברק  בבני  ללקוחותיה  בקהילה  שירותיה  את 
'שניידר  פרויקט  באמצעות  למשל  ובאלעד; 
רופאים  להגיע  החלו  כבר  במסגרתו  בקהילה', 
אל  'שניידר'  ילדים  לרפואת  מהמרכז  בכירים 

מרכזי בריאות הילד במגזר החרדי".

מאת: מנדי קליין

יש אתרוגים תימנים .... ויש יהלומים !
ויש  ומהודרים,  נקיים  תימנים  אתרוגים  יש 
אתרוגים שהם נקיים ונוצצים כמו יהלומים, – 
ברחוב  ורעות"  "שלום  באולמי  תמצאו  אותם 
דבר  לשם  שנהפך  ברק  בבני   63 יעקב  קהילות 

באתרוגים תימנים.
מובחר  תימני  אתרוג  להשיג  המעוניין  כל 
כרצונו, פניו מועדות לכיוון המקלט, שם ימצא 

לבטח את מבוקשו.
לא  משימה  זו  כידוע,  אתרוגים,  לבחור 
הסגנון  ואת  הטעם  את  יש  אחד  לכל  פשוטה, 
שלו. יש אוהבים גדול, ויש המעוניינים דווקא 
ויש  מגדל,  צורת  דווקא  הרוצים  יש  בקטן. 

הרוצים צורה אחרת.
מוצאים אתרוג  כולם  דווקא ב"מקלט"  אבל 
אתרוג  על  להתפשר  צריכים  ולא  כלבבם, 
לא  במקלט  פשוטה:  היא  הסיבה  בדיעבד. 
בארץ,  אחד  ממגדל  רק  אתרוגים  מקבלים 
דווקא  לרכוש  הצרכנים  את  מחייב  שהיה  דבר 

מגידול וצורה מסוימת...
מכל  כמעט  אתרוגים  מקבלים  במקלט 

המגדלים בארץ, והשנה יותר מתמיד! 
"בסייעתא  כי  נמסר  "המקלט"  ממנהלי 
מיוחדים  ב'יהלומים'  השנה  זכינו  דשמיא 
במינם ורמת ניקיון גבוהה. כמו"כ ניתן להשיג 
במקלט הדסיים מיוחדים במינם א' א' בתפזורת 

ובאריזות ובכל סוגי הכשרויות".
בימים האחרונים אף הגיע מרן ראש הישיבה 
הגר"ש הכהן שליט"א ראש בד"ץ "נווה ציון", 
לביקור מיוחד בבית האריזה המרכזי של ארבעת 
"נווה  בד"ץ  בהשגחת  "הידור"  מבית  המינים 
הגאונים  הרבנים  הבד"ץ  חברי  עם  יחד  ציון" 
ורבי  שליט"א  שמעון  בן  שלמה  רבי  הגדולים 

מסעוד בן שמעון שליט"א.
מהשעה  יום  כל  במקלט:  הפתיחה  שעות 
מהשעה  כיפור  יום  ולאחר   18:00-23:00

.23:00 09:00-

ביוזמת המארגנים השנה ישהה במקום הרה"ג עמרם פריד מחשובי מורי ההוראה בב"ב 
שיענה לשאלות הלכתיות בשעת הקניה

מרפאת ב"ב אזורית, השוכנת מול גן ורשה, תפעל בימי א'-ה' עד 21:00 • "נוסיף לפעול 
להתאמת אופי השירות לצרכי לקוחותינו"

"במקלט" אולמי "שלום ורעות" ברחוב קהילות יעקב 63 בבני ברק יהיה ניתן להשיג 
אתרוגים תימנים מהודרים ביותר ממגוון רחב של מגדלים

 מרן הגר"ש כהן בבדיקת אתרוג לסוכות 

 המרכז הרפואי של כללית 



With the lemon effect!

עם        הלימוני





אזהרה - סיגריות גורמות
למחלות ולמוות בטרם עת

גם בחגי תשרי,
תמיד יש חברותא





 

 כיף לפתור חידות עם כל המשפחה!
פרטים בעיתונים...

חטיף מספרים בטעם בוטניםחדש מצ׳יטוס!
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מקום  לבחור  היה  אפשר  אי 
האזכרה  מטקס  יותר  מתאים 
כדי  לנשיא המנוח שמעון פרס – 
לעין  להפציע  לנתניהו  לאפשר 
המצלמות לאחר ליל הבלהות של 
ממשלות  ארבע  אביר  הבחירות. 
 )2005  ,2001 88׳,  )84׳,  אחדות 
נחשב  )90׳(,  ותרגיל מסריח אחד 
שלו  ההתאוששות  שיכולת  למי 
בבקרים  קיומו.  לסלע  הייתה 
וכאלו  תבוסה,  לילות  שלמחרת 
הוא חווה רבות בחייו הפוליטיים 
הגדושים, פרס היה מגיע למשרד 
באותה  העבודה  יום  את  ופותח 

שעה, כאילו כלום לא קרה.
בעיקר  בחייו  חווה  נתניהו 
שהחלו  לילות  הפוכות.  תופעות 
במפח נפש והפכו למחרת לבוקר 
הוא  ב-99׳  רוח.  התרוממות  של 
ההפסד  בליל  מהבמה  לרדת  בחר 
להכיל  שמתקשה  כמי  ונראה 
אחרי,  שנה  עשרים  הרגע.  את 
בימיו  פרס  כמו  התאושש  הוא 
הספיקו  בטרם  עוד  הנוראים. 
לנתח  החרדיות  המפלגות  ראשי 
המדגמים  שלושת  תוצאות  את 
ונתניהו כבר היה על הקו. מחשב 
ומבטיח  בלעדיו  הימין  קץ  את 
הבלוק  את  בונה  קץ,  אין  נאמנות 
״זה  פנימיים.  מוקשים  ומפרק 
כפי  החדש״,  פרס  זהו  ביבי,  לא 
אחד  קולע  במשפט  זאת  שסיכם 

מאבני הבלוק, שמוצא 
עם  כולנו,  כמו  עצמו 

הראש בקיר.
השנים  בעשרים 
נתניהו,  לא  שחלפו, 
היא   – אלא המציאות 
שהשתנתה, לפי אותה 
ליברמנית  הברקה 
הפוליטי  המנוח  של 
2019 אין את  שאול מופז. לביבי מודל 
הפוליטית  מהבמה  לרדת  האופציה 
לטובת בימות הנואמים בחו״ל מניבות 
השב״כ  מאבטחי  את  הדולרים.  רבבות 
בלילה  בשתיים  בעקבותיו  שדלקו 
להחליף  עלולים  הבחירות,  במוצאי 

נתניהו  שמסביבו  הטרפת  בתוך  השֿב״ס.  סוהרי 
מודע לכך שמהרגע בו לא צלח את אחוז החסינות 
של ה-61 זמנו קצוב, אך באופיו יוסיף להילחם עד 
הנשימה האחרונה. או אולי: הרשימה האחרונה, גם 

שלנו.

בל״ד בחרדית
פגישתו  בואכה  לשני,  ראשון  שבין  בלילה 
נתניהו  התקשר  המדינה,  נשיא  עם  המתוכננת 
למשכן  הגיעו  שטרם  התורה  מיהדות  לשותפיו 
והתלבט ביחד איתם מהי האופציה הפחות גרועה: 
או  הנשיא,  בבית  היום  למחרת  עליו  להמליץ 
למומלץ  גנץ  את  ולהפוך  מהמלצה  להימנע  שמא 
והעלה  איתנו  דיבר  ״נתניהו  כורחו.  בעל  הראשון 
הנשיא  אצל  עליו  מהמלצה  שנימנע  האופציה  את 
בפעימה  עליו  תוטל  לא  הממשלה  שהרכבת  כדי 
גם  בל״ד  עם  גנץ  של  התרגיל  אחרי  הראשונה. 
יהיה  השני,  למועמד  דווקא  האם  התלבט  נתניהו 
קל יותר להרכיב ממשלה״, מגלה ח״כ אורי מקלב 
האינטימיות של  מידת  על  גם  ומעיד  מדגל התורה 
בכל  מולו  מתואמים  ״אנחנו  ביבי:  עם  המגעים 
המהלכים ומאמינים שיעמוד בדיבורו״. כשאין על 

מי להישען אלא, כולנו מאמינים בני מאמינים.
ההחלטה ללכת בכל זאת לנשיא ולהכריז ״דווקא 
התורה  מיהדות  שהחברים  אחרי  נפלה  נתניהו״ 
בבלוק  הראש  עם  מהליכה  גלויה  נוחות  אי  הביעו 
בניגוד  ביבי,  על  פומבית  מהמלצה  והימנעות 
מודעים  התורה  ביהדות  גם  לבוחר.  להבטחתם 
היטב לכך שקיימת היתכנות סבירה של התדרדרות 
שהם  האחרון  והדבר  שלישית  בחירות  למערכת 

שינופף  נגטיבי-ימני  קמפיין  זהו   – צריכים 
בהימנעותם ויציג אותם כבל״ד של הימין. 

זאב  גם  צידד  נתניהו  של  הקרובה  בסביבתו 
המנדט  לקבלת  לחתור  יש  ולפיה  בעמדה  אלקין 
בפעימה הראשונה, וזאת במטרה למנוע את ניסיון 
יו״ר הכנסת  ההשתלטות של כחול לבן על עמדות 
ויו״ר הוועדה המסדרת. השיקול הזה, היווה טיעון 
בין  שנערך  הפנימי  בשימוע  כפולה  השפעה  בעל 
שהייתה  המשמעות  לנוכח  לליכוד,  התורה  יהדות 
למהלך על תפקודו של ח״כ משה גפני כיו״ר ועדת 
הכספים. כל מינוי של איש כחול-לבן ליו״ר הוועדה 
המיידית  להחלפתו  במישרין  מוביל  היה  המסדרת 

של האיש עם היד על השאלטר.
שהוביל  ב-48׳,  הראשון  הבריטי  הברקזיט  מאז 
שכזאת  בריחה  נראתה  לא   – המדינה  להקמת 
הכין  ריבלין  רובי  המדינה  נשיא  המנדט.  מקבלת 
הצליחה  המציאות  אך  תרחיש,  לכל  כמעט  עצמו 
המכהנים  הפוליטיקאים  זקן  את  אפילו  להפתיע 

שחגג לא מכבר שמונים.
שהה  הקלפיות  פתיחת  לפני  מיממה  פחות 
ראשי  של  בחברתם  ריבלין  רובי  המדינה  נשיא 
ועסקני דגל התורה בשמחת הברית לבנם של הרב 
יצחק רביץ ראש מועצת טלז סטון ורעייתו רבקה, 
לצדו  ששהו  אברכים  המדינה.  נשיא  סגל  ראשת 
יחצה  נתניהו  כי  בלחש  מעריך  הנשיא  את  שמעו 
מעמד  באותו  מנדטים.  ושישה  השלושים  רף  את 
נגד השיח האנטי- גם אמירת מחאה  נשמעה מפיו 

תגובתו  ועשה.  אמר  ריבלין  בחברה.  שפשה  חרדי 
לאריה דרעי הייתה במקומה וכך גם הקריאה בפתח 
נגד  במעונו  וגנץ  נתניהו  של  המשותפת  פגישתם 
החרמת קבוצות באוכלוסייה. באופנה החוזרת של 
משנות  האחדות  ממשלות 
תכף  תישלף  עוד  השמונים 
הבראשית  מימי  הסיסמה 
רביץ  הרב  של  הפוליטיים 
האב ז"ל: ״נגד החרמת עדה 

קדושה״.
שנתניהו  צפה  ריבלין 
המנדט  את  להשיג  יתקשה 
העריך  אך  לגוש  ה-61 
שביבי יגיע למשכן בראשות 
התוצאה  הגדולה.  הסיעה 
הייתה  אותו  גם  שהפתיעה 
אמורה לפתור עבורו לפחות 
הראשונה  הדילמה  את 
להטיל  מי  על  בסדרה: 
ראשון את המנדט להרכבת 

אחדות במוטציה

פחות מיממה לפני 
פתיחת הקלפיות שהה 
נשיא המדינה רובי ריבלין 
בחברתם של ראשי 
ועסקני דגל התורה 
בשמחת הברית לבנם 
של הרב יצחק רביץ ראש 
מועצת טלז סטון ורעייתו 
רבקה, ראשת סגל נשיא 
המדינה. באותו מעמד 
נשמעה מפיו גם אמירת 
מחאה נגד השיח האנטי-

חרדי שפשה בחברה. 
באופנה החוזרת של 
ממשלות האחדות משנות 
השמונים עוד תישלף 
תכף הסיסמה מימי 
הבראשית הפוליטיים של 
הרב רביץ האב ז"ל: ״נגד 
החרמת עדה קדושה״

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

שומר הברית. 
הנשיא ריבלין 
בשמחת הברית 
לבן הרב יצחק 
רביץ
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שבכאוס  והוכיחה  המציאות  שבאה  עד  הממשלה. 
הפוליטי הישראלי, גם כללי משחק איטלקיים אינם 

תקפים. 

הסנדק הנשיאותי
על   - ריבלין  הנשיא  של  התוכנית  כותרת  את 
בשעתו  שנתן  בעצה  לסכם  ניתן   - הסנדק  משבצת 
המדינה  למזכירת  וייצמן  עייזר  המנוח  הנשיא 
ראשו  את  ״להטיח  אולברייט:  מדליין  האמריקאית 
של ראש-הממשלה נתניהו בראש של יריבו״. היריב 
הערצתם  מושא  ערפאת,  יאסר  בשם  אחד  היה  דאז 
שלושת  בראשות  השמאל  בלוק  מחברי  חלק  של 
שכינה  מהקוקפיט  והרביעי  לבן  מכחול  הגנרלים 
שיושמע  והג׳ינגל  רגע  עוד  ״זועביז״.  הערבים  את 
בתום מסיבת הניצחון של הסיעה הגדולה )היהודית( 

יהיה: בילאדי בילאדי פלסטין.
עוד בטרם הוכרזו תוצאות הבחירות יצא ריבלין 
וערך  ברורה  הכרעה  תהיה  לא  כי  הנחה  מנקודת 
במשבצת  ושלום.  מלחמה  תרחישי  בלשכתו 
הממלכתית שכמעט ואינה מאפשרת השפעה ממשית 
על סדר היום, ריבלין רואה עצמו כמי שהגורל ייעד 
הנוכחית.  בעת  הלאומי  המפייס  משימת  את  לו 
בתנועת  ונתניהו  גנץ  את  לתפוס  מתכוון  הנשיא 
מלקחיים, כאשר כבר בפגישה הראשונה הוא הבהיר 
לשניים בדרכו, כי אם יחשוב בסוף התהליך שאחד 
מהם פעל שלא בתום לב במטרה להכשיל את מהלך 
האחדות ולחתור למערכת בחירות שלישית – הוא 
הציבור.  לידיעת  מפיו  זאת  להביא  הדרך  את  ימצא 
ריבלין מוצא עצמו על תקן משגיח  יקרה,  עד שזה 
הכשרות של נתניהו. החל מפנייתו המכבדת לראש-

ועד  פרס,  המנוח  לנשיא  האזכרה  בטקס  הממשלה 
לגנץ  נתניהו  בין  המשותפים  המפגשים  לכפיית 
נא  לציבור: שמעו  אומר  ריבלין בעצם  – בחברתו, 
רבותיי, בניגוד למה שמספרים לכם בכחול-לבן, הרי 

שנתניהו כשר לבוא בקהל.
את היסודות לחשיבה מעבר לקופסה הנשיאותית 
הניח עבורו הרצוג. לא בוז׳י אלא אביו חיים, שהביא 

וגם  הראשונה  פריטטית,  אחדות  ממשלת  להקמת 
בתפקיד  רוטציה  עם  המדינה  קום  מאז  האחרונה 
ראש-הממשלה. במוצאי בחירות 84׳ מצא עצמו פרס 
הליכוד  תנועת  מול  מושבים   44 עם  המערך  בראש 
בראשות שמיר שירדה ל-41 מנדטים ואיבדה שבעה 
להצביע  שנהרו  מנדטים  ארבעה  וביניהם  מושבים, 
ש״ס.  בשם  חדשה  ספרדית  עממית  תנועה  עבור 
מלא.  כמעט  ובתעתיק  חוזרת  מסתבר,  ההיסטוריה 
 54 שמנה  כהנא(  כולל  )לא  שמיר  של  הגוש  מול 
מנדטים התייצב פרס עם 60 מנדטים, בהיעדר יכולת 
להסתמך על קולות הרשימה המתקדמת הערבית. מי 
שהתערב בשעתו וכפה על הצדדים ממשלת אחדות 

– היה הנשיא המנוח חיים הרצוג. 
רגלו  כף  מידות  הולמות את  הנעליים של הרצוג 
של ריבלין. את בני גנץ קצת קשה יותר לראות בנעלי 
שמעון פרס, ואת נתניהו בנעלי שמיר על אחת כמה 
וכמה. גנץ מסונדל בווטו שהטיל על נתניהו וכפות 
למן  שמתואמים  ללפיד  איווט  בין  החדשה  בברית 
הממשלה  הקמת  את  ליברמן  טירפד  שבו  הרגע 
בפעימה הקודמת. נתניהו מצדו מסונדל בהבטחותיו 
כבר-מינן  מיידית  יוכרז  שבלעדיהם  הברית  לבני 
לחתור  מאודו  בכל  מעדיף  גם  מצדו  ביבי  פוליטי. 
להקדמת הבחירות בשלישית ומאמין כטובע הנאחז 
בידיו  יעלה  כך  יתקצרו  שהמועדים  שככל  בקש 
להפוך את הקערה על פיה, לגבש רוב של 61 ולייצר 
הפתיחה  נתוני  כל  חרף  אם  חסינות.  מרחב  לעצמו 
ממשלת  השניים  על  לכפות  הנשיא  יצליח   – הללו 
של  החדש  כקוסם  עוררין  ללא  יוכתר  הוא  אחדות, 

הפוליטיקה הישראלית.
החלטה  מחייבות  אינן  אגב,  מוקדמות  בחירות 
פוזיטיבית. די בכך שהמועדים של שני המועמדים 
עליהם תוטל הרכבת הממשלה יחלפו מבלי שיעלה 
אם  מכן,  לאחר  כאשר  ממשלה,  להרכיב  בידיהם 
מועמד חלופי שתוטל עליו ההרכבה למשך 28 ימים 
הכנסת תתפזר  כן,  גם  ייכשל  או  יימצא  לא  נוספים 
מאליה בהתאם לחוק הקיים, ללא צורך בהצבעה על 

פיזורה. 
אם מדינת ישראל תיגרר לבסוף למערכת בחירות 

שלישית, בכחול-לבן יצטרכו להלבין את ההתנהלות 
הנציגים  של  )חנין(  הדב  חיבוק  האחרון.  מהשבוע 
ביותר  האפקטיבי  לקמפיין  להפוך  עשוי  הערביים 

הציבור  את  שיעורר 
מה  את  הימני. 
שביבי עשה לציבור 
עשו  הנוהר,  הערבי 
הנציגים  השבוע 
לבוחרים  הערבים 
ההבהרה  הימניים. 
הרשימה  של 
בלילה  המשותפת 
לשני  ראשון  שבין 
לאי-תמיכתם  בנוגע 
נציגי  שלושת  של 
ברמטֿכ״ל  בל״ד 
באה  לשעבר, 
יוצאת  במקריות 
ומיד  תכף  דופן 
שבהנהגת  לאחר 
נמנו  כחול-לבן 
להעדיף  וגמרו 
הרכבת  הטלת  את 
הממשלה על נתניהו 
בקריירה  תחילה. 
וגם  הצבאית 
הפוליטי  ברזומה 
גנץ  הימים,  קצר 
תמיד  מצליח  הלוא 
השני  בסיבוב   –

כברירת מחדל. 
עוד  מישהו  אם 

הטיל ספק בעוצמת החיבור בין כחול לבן לערבים, 
הוכיחה  הזאת  המתוזמנת  ההתנגדות  שדווקא  הרי 
של  ההדדית  והערבות  הערבית  התמיכה  מידת  את 
מדירים,  הם  אותם  ליהודים  לא  כחול-לבן.  ראשי 

אלא לערבים.

מאפיית אחדות. ריבלין מארח את נתניהו וגנץ | חיים צח, לע״מ

״נתניהו דיבר איתנו והעלה את 
האופציה שנימנע מהמלצה 

עליו אצל הנשיא כדי שהרכבת 
הממשלה לא תוטל עליו 

בפעימה הראשונה״, מגלה ח״כ 
מקלב. ההחלטה ללכת בכל זאת 
לנשיא ולהכריז ״דווקא נתניהו״ 
נפלה אחרי שהחברים מיהדות 

התורה הבינו שקיימת היתכנות 
סבירה של התדרדרות למערכת 
בחירות שלישית. הדבר האחרון 

שהם צריכים – זהו קמפיין 
נגטיבי-ימני שינופף בהימנעותם 

ויציג אותם כבל״ד של הימין
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מאת: משה אברהמי 

הב של  סופיות  הכמעט  התוצאות  קבלת  נעם 
נחירות, הלכה התמונה והתבהרה כליל: אין הית

כנות סבירה להקמת ממשלה. 'כחול לבן' נהנית 
מיתרון של 2 מנדטים, גוש השמאל-מרכז נהנה 
אחד  שבירת  ללא  אך  מספרי,  מיתרון  הוא  אף 
קשה   – הבחירות  במערכת  שהושתו  מהחרמות 
ניהיה לקצוות להתלכד לכדי קואליציה אחת שת

נהיג את מדינת ישראל בשנים הקרובות.
22: כחול לבן – 33 מננ -וכך תיראה הכנסת ה

דטים, הליכוד – 31, הרשימה המשותפת – 13, 
ש"ס – 9 – ישראל ביתנו – 8, יהדות התורה – 8, 
הדמוקנ המחנה   ,6  – העבודה-גשר   ,7  ימינה –

רטי – 5.
נציגי  זה  אחר  בזה  נכנסו  ושני,  ראשון  בימי 
הסיעות למשכנו של הנשיא ראובן ריבלין ומסרו 
הרכבת  את  לידיו  לקבל  ראוי  מי  המלצתם:  את 
ונער חי  בשידור  הועברו  הדיונים  נהממשלה. 

את  סיעה  כל  צירפה  להמלצות  ראש.  בכובד  כו 
מה  לברר:  והגיגיה, כשהנשיא מתעקש  משנתה 
תעשו במידה והמומלץ שלכם לא יצליח להרכיב 

ממשלה. גם דברי הומור נשזרו בפגישות.
שני המצומק  הגוש  את  וללכד  לגבש  נבכדי 
נת בנימין  הממשלה  ראש  הודיע  מאחוריו,  נצב 

ניהו על הקמת 'בלוק' של נציגי הליכוד, ימינה, 
פי  על  ח"כים.   55 המונה  וש"ס,  התורה  יהדות 
וינהלו  מאוחד  כגוש  יפעלו  הצדדים  ההסכם, 
מו"מ קואליציוני משותף. נתניהו כינס את ראשי 
לשמור  במטרה  לבד,  ושוב  ביחד  לבד,  הסיעות 

עליהם צמודים אליו.
המערכת  פני  את  ששינתה  המרכזית  הדרמה 
הפוליטית, הייתה החלטת 'הרשימה המשותפת' 

נציגי  לרוב,  הנשיא.  אצל  גנץ  בני  על  להמליץ 
אך  מלהמליץ,  נמנעים  בישראל  הערבי  הציבור 
הפעם, מתוך רצון להביא להחלפת שלטונו של 

נתניהו, בחרו לשנות ממנהגם.
יו"ר הרשימה  המהלך ההיסטורי אותו הוביל 
איימן עודה, התקבל בברכה מצד אנשי השמאל 
– שרואים בשילוב החברה הערבית במדינה צעד 
חשוב – ונתקל בבוז מצד אנשי ימין, שהזדעזעו 
מהשותפות שנרקמת בין כחול לבן לבין הנציגים 
כניסתה של הר כי בכל מקרה,  יצוין  נהערביים. 

שימה המשותפת לקואליציה עתידית לא עומדת 
הנשיא  אצל  בהמלצה  ומדובר  הפרק,  על  כלל 

בלבד.
גנץ  החלטת הרשימה המשותפת להמליץ על 
הסי ואת  הממליצים  מרבית  את  לגנץ  נהעניקה 

הודיעו  שאז  אלא  ראשון,  ממשלה  להרכיב  כוי 
להמלצת  שותפים  אינם  כי  בל"ד  חברי  שלושת 
ממניין  אותם  לגרוע  וביקשו  לרשימה  עמיתיהם 
הממליצים. בכך נהנה נתניהו מיתרון של ממליץ 

בודד.
זמן קצר לפני שאמור היה למסור את המלצתו 
לנשיא, כינס יו"ר ישראל ביתנו מסיבת עיתונאים 
נוהודיע כי לא ימליץ על אף אחד מהצדדים. לי

יצטרף  לא  כי  ואמר  הבטחותיו,  על  חזר  ברמן 
לשום ממשלה שאינה ממשלת אחדות. יצוין כי 
נבממשלת אחדות אין נחיצות לקולות נציגי 'יש

ראל ביתנו'.
בעולם מתוקן, כל השחקנים אמורים לשאוף 
הרכבת  מושכות  את  לידיהם  ראשונים  לקבל 
בעלילה.  טוויסט  נרשם  הפעם,  אך  הממשלה. 
יצליח  לא  מהצדדים  אחד  שאף  הנחה  מתוך 
לשבור את חומות ההתנגדות ולהרכיב ממשלה, 
יהיה  נכון  כי  אסטרטגית  החליטו  לבן'  ב'כחול 

להם אם נתניהו יקבל ראשון את המנדט מהנשיא 
ורק לאחר שהוא ייכשל – המנדט יועבר לידיהם. 
כי בלחץ בחירות שלישיות  היא  הנחת העבודה 
יקל   – נתניהו  של  נוסף  כישלון  ולאחר  באופק 
נעליהם לצרף את אחת המפלגות הקטנות או לפ

עור סדקים בספינת הליכוד.

דיבורי אחדות
המבוי הסתום הוביל את נשיא המדינה ראובן 
רי ההובלה.  מושכות  את  לידיו  לקחת  נריבלין 

ואלו  גנץ,  ואת  נתניהו  את  למעונו  הזמין  בלין 
נענו. ריבלין החליט לקדם במו אצבעותיו הקמת 
נממשלת אחדות, שתציל את ישראל מסבב שלי

שי של בחירות.
ובחלק  לתקשורת,  סגורה  הייתה  הפגישה 
נהאחרון יצא ריבלין מהחדר והותיר את שני המו
נעמדים לכתר לשוחח בארבע עיניים. בתום הפ

לליכוד  משותפת  הודעה  לראשונה  יצאה  גישה 
בי כי הצדדים "שוחחו  נאמר  בה  לבן,  נולכחול 

ניהם על הדרכים לקדם את אחדות ישראל".
בצאתו מבית הנשיא, שוחח נתניהו עם ראשי 
'הבלוק' – מפלגות הימין, ועדכן אותם. לדבריו, 
מייצג  הוא  וכי  אליהם  במחויבותו  עומד  הוא 
נבשיחותיו גם אותם. מיותר לציין כי החשש במ

להותיר  שעשויה  אחדות  ממשלת  מפני  פלגות 
אותם מאחור – גובר.

האחדות  שפסגת  היה  נדמה  מלכתחילה  אם 
נבמשכן הנשיא תתפוגג, הרי שביום שלישי המה

'הליכוד'  של  המו"מ  צוותי  לנוע.  החלו  לכים 
נו'כחול לבן' התכנסו בכפר המכביה לשיחות רא

שונות. על פי הודעה משותפת, "הפגישה הייתה 

עניינית והתנהלה ברוח טובה".
יו"ר צוות המו"מ מטעם כחול לבן, ד"ר יורם 
לוין  יריב  השר  מבחינתו,  כי  הדגיש  טורבוביץ' 
מייצג את הליכוד בלבד. השר לוין הדגיש כי הוא 

מייצג את כל 55 חברי גוש הימין.
במקביל, נפגש השר זאב אלקין עם ח"כ עודד 
נפורר מ'ישראל ביתנו' ובהמשך עם ח"כ אבי ני
נסנקורן מ'כחול לבן'. יום קודם לכן נפגשו אבי

גדור ליברמן ובני גנץ במסעדה ביפו. לאחר כל 
לכל  ש"בניגוד  לפרסם  ליברמן  הקפיד  פגישה 
נמצאת  לא  מפלגתו  לכם",  שמספרים  הספינים 
בשום צד, אינה מנהלת מגעים עם אי מי, וכי הוא 
מכבד את כולם אך מבחינתו אין אופציה אחרת 

מלבד ממשלת אחדות.
נביום רביעי, צפויים נתניהו וגנץ להגיע לפגי

שה נוספת במעונו של הנשיא ובינתיים הצדדים 
ממשיכים בגישושים לממשלת אחדות. על פניו, 
גנץ  האם  קלושה.  כזאת  לממשלה  ההיתכנות 
יפר את מחויבותו שלא לשבת עם נתניהו? האם 
ננתניהו יסכים לכהן מחצית קדנציה בלבד ברוט

ציה? מי יכהן ראשון? ומה יעלה בגורל ה'בלוק 
הלאומי'?

כולו מתרכז בממשלת אחדות,  בזמן שהשיח 
ראוי לציין כי גם הליכה לבחירות שלישיות לא 
יצליחו  לא  והצדדים  במידה  למופרכת,  נחשבת 
שמס נוספות  אופציות  הפערים.  על  נלהתגבר 

פרץ  עמיר  של  כניסתו  האוויר:  בחלל  תובבות 
של  לעברו  החרדים  עריקת  נתניהו,  לממשלת 
גנץ או שמא תסיסה בליכוד שתדחוק את נתניהו 

ברקע השימוע שיתקיים בשבוע הבא.
הקרו הימים  יתממש?  התרחישים  מכל  נמה 

בים יספקו מענה לתהיות שטורדות את המערכת 
הפוליטית.

1,200 בנות פתחו שנת לימודים במבנה חדש בשכונת רמות, אך איך הן יגיע לשם? 
בודדות, שעה וחצי מתברר שלאף אחד )כמעט( לא אכפת•הסעות 

שאמורות לעלות על של היטלטלות בדרכים, ומאות בנות 
את הבת שלי במצב אוטובוס אחד •אמא: "איך אפשר לראות 

בדיקת
קו 

תיקו פוליטיעיתונות
שבוע לאחר הבחירות והערפל הפוליטי עדיין לא התבהר • אחרי ששמע את נציגי כל הסיעות, החליט נשיא המדינה ראובן 

ריבלין לזמן את רה"מ בנימין נתניהו ואת יו"ר כחול לבן בני גנץ לשיחה משולשת, שבמהלכה הותיר את השניים לבדם בחדר 
• המתווה להקמת ממשלת אחדות עדיין רחוק בשל ההתעקשות של כחול לבן שנתניהו לא יעמוד בראשות הממשלה ובשל 

התעקשות הליכוד שהממשלה תושתת על הבלוק הפוליטי של מחנה הימין המונה 55 חברי כנסת

ליברמן וגנץ אחרי פגישה ביפו )צילום: אלעד מלכה( נתניהו וראשי סיעות הימין במעמד הקמת 'הבלוק' ליצמן וגפני בכניסתם להמליץ על נתניהו בפני הנשיא 

בליכוד מבטיחים: ממשלת אחדות תוקם רק על בסיס מחנה הימין המונה 55 חברי כנסת



OPTICA109.COM  | 1599-510-910 | 37 סניף בני ברק רבי עקיבא
המחיר מתייחס לעדשות באינדקס CR 1.56 עד 6.00-/4.00+ וצילינדר 2.00 | כל העדשות מגיעות עם ציפוי אנטי רפלקס ונגד שריטות

הרשת רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בכפוף לתקנון | ט.ל.ח

למה לשלם כפליים על אותם המשקפיים?



כ"ה אלול תשע"ט 222225/9/19 בני ברק

הסיבה לניצחון: עצרות הענק 
שהעירו את השטח

מאת: משה אברהמי

עצרות ענק בהשתתפות מרן הגר"ח קנייבסקי 
וקמפיין  איילון,  בנתיבי  פרסומים  שליט"א, 
הבחירות  לאחר  אחדים  ימים  מקיף:  חוצות 
שזכתה  התורה"  ב"יהדות  לכנסת,  הדרמטיות 
הבחירות  מערכת  את  מסכמים  מנדטים,  ב-8 
המאתגרת. בצוות האסטרטגי של יהדות התורה 
המרכיב  כי  עולה  שערכו  מניתוח  כי  מסבירים 
ביותר שהוביל למנדט השמיני הוא  המשמעותי 
התגייסותו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח 
לעיר  מעיר  עבר  המופלג  גילו  שחרף  קניבסקי, 

וגייס עוד ועוד תומכים ליהדות התורה.
עלייה  על  מצביע  ערים  לפי  הנתונים  פילוח 

או  חילוניות  בערים  התורה  יהדות  של  כוחה 
 26% של  עליה  נרשמה  למשל  בר"ג  מעורבות. 
התורה  יהדות  רשמה  ברחובות  התורה,  ליהדות 
עליה של 12%, ובפתח תקווה עליה של 10% וכן 

בשאר הערים.
של  גל  על  מעידים  הקירוב  ארגוני  ראשי 
של  הרוחניים  המסעות  בעקבות  התעוררות 
במעמדים  כזכור,  כאשר  התורה,  שר  מרן 
הרבים הצהירו עוד ועוד צעירים על קבלת עול 
עצמם  על  המקבלים  יש  כאשר  שמים,  מלכות 
עיתים  וקביעת  שבת  שמירת  תפילין,  להניח 
דמותו  הקירוב,  ארגוני  ראשי  לדברי  לתורה. 
ישיר  באופן  השפיעה  קניבסקי  הגר"ח  מרן  של 
התורה,  ליהדות  לראשונה  להצביע  אלפים  על 

ומדובר במהלך משמעותי להרחבת הקהלים של 
המפלגה.

בדרום  שהתקיימו  הענק  עצרות  במהלך 
בהשתתפות  ברק  ובבני  בירושלים  ובצפון, 
רבנים  שליט"א,  ישראל  וגדולי  התורה  שר  מרן 
תכני  עם  מיוחדים  דיסקים  חולקו  ואדמו"רים, 
חיזוק לקראת ימים גורליים אלו, שגרמו גם הם 
לתמיכה  ולהתעורר  להתגייס  נרחבים  לציבורים 

במפלגה.
מעורר  שזה  הראשונה  מהעצרת  כבר  "ראינו 
היועץ  אומר  רגילה",  בלתי  בצורה  הציבור  את 
האסטרטגי ירח טוקר שהוביל את המסע ברחבי 
כשמרן  מגדרו  יצא  פשוט  "הציבור  הארץ. 
אדיר  ביקוש  היה  לעצרות.  הגיע  התורה  שר 

ברור  היה  האזור.  מכל  זרמו  ואוטובוסים 
שתהיה לזה השפעה ישירה בקלפי".

בחירות  במערכות  כמו  שוב,  רואים  "אנו 
התורה  מרן  של  העילאית  שדמותו  קדומות, 
יהודי  כל  על  קסמים  מהלכת  קניבסקי,  הגר"ח 
היא  שלו  "ההשפעה  טוקר.  מוסיף  נפש"  בעל 
בכמות  משמעותי  גידול  רואים  אנחנו  עצומה, 
מקומות  על  בדגש  חדשים,  במחוזות  הקולות 
התמיכה  לעניין  מעבר  הגר"ח.  מרן  ביקר  שבהן 
דבר  התעוררות,  של  מימד  כאן  יש  במפלגה, 
הנוראים,  הימים  לקראת  בפרט  ומרגש  חשוב 
יהדות  כיצד  בוודאות  לראות  אפשר  ולראשונה 
התורה מרחיבה את מעגלי בתמיכה שלה בקרב 
כבר  שסומן  אסטרטגי  יעד   – נוספים  ציבורים 

בתחילת המערכה".

בצוות האסטרטגי של יהדות התורה הגיעו למסקנה כי עצרות הענק והקמפיין הנרחב עם דמותו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, סיפקו תוספת כוח עצומה 
למפלגה • היועץ האסטרטגי של יהדות התורה ירח טוקר: "היעד האסטרטגי של הרחבת מעגלי התמיכה בקהלים חדשים – הצליח מעל המשוער"

ביהדות התורה מסכמים בסיפוק קמפיין מוצלח

אמא,
הבטחת לנו עוף גם

לראש השנה!
חייגו עכשיו לתרומת אוכל לחג 

1-800-677777למשפחות נזקקות, יתומים ואלמנות



דגי סלמון/גפילטה פיש/פרוסות

עוגות ומאפים 
משובחים וטריים.

יום חמישי מ 9:00 בבוקר עד 00:00 | יום שישי ערב שבת נצבים מ 7:30 בבוקר עד 16:00
מוצ"ש מ 20:30 עד 00:00 | יום ראשון ער"ה מ 7:30 בבוקר עד 15:30

שעות פתיחה ערב חג ראש השנה!

03-632-0370

צולנ'ט פרווה משובח ועסיסי

הבחירה של עולם הישיבות!
להשיג בחנויות המובחרות

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 
אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים
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מורידים את הסל מהלב

מאת: חיים רייך
 

מחלקת ההוצאה לאור של בית הכנסת המרכזי 
"מדריך  לאור  הוציאה  רושצ׳ה",  "מארינה 
המופיע בלשה"ק וברוסית,  והליכות",  הלכות 
ומופץ באלפי עותקים במהדורת כיס מהודרת, 
של הגמ"ח המרכזי  שונים  בפרסומים  מלווה 
מפעליו  כלל  על  חיה מושקא"  "קרן  והגדול 
ופועליו למען הכלל והפרט, ובמיוחד לקראת 
החגים הבעל"ט, בהם ידיהם של גבאי הצדקה 
לנזקקים  לסייע  הקדוש  בעבודת  מלאים 

ומשפחות ברוכות ילדים. 
חידוש מיוחד השנה, הוא פרוספקט מיוחד 
והתוועדויות  שיעורים  התפילות,  זמני  כל  של 
מרהיבות  תמונות  בשילוב  האיתנים,  בירח 
של אירועי חודש תשרי בשנה שחלפה, בבית 

במרכז  רושצ'ה"  "מארינה  המרכזי  הכנסת 
מוסקבה. 

אלו  בימים  מופץ  מרהיב-העין,  הפרוספקט 
מדיה  ובכל  יהודי  ריכוז  בכל  עותקים  באלפי 
אפשרית, ובכך, מצפים הגבאים בבית הכנסת, 
ומשתתפי  המתפללים  את  בע"ה  להכפיל 
שיעורי התורה והחסידות הרבים וההתוועדויות 

השונות במהלך החגים. 
תחת הכוונתו של מרא דאתרא הרב הראשי 
בערל  רבי  הגאון  הראשי  והשליח  רוסיה  של 
חברי  אלו  בימים  שוקדים  לאזאר שליט"א, 
הצוות המסור של בית הכנסת המרכזי, על מנת 
להבטיח את מקומותיהם של אלפי המתפללים, 
בעלי  וטליתות,  כיפות  ומחזורים,  סידורים 
למען  רבות  והשקעות  שיפורים  ועוד  תפילה 
הכלל והפרט, הנעשים במשך כל השנה בבית 

הכנסת ובמיוחד בתקופה זו. 

מאת: יחיאל חן

עמוק עמוק בלב, שואף כל אחד לצלוח את 
תקופת החגים בראש שקט ובנחת אמיתית. לא 
קרוב:  די  הוא  למעשה,  רחוק;  בחלום  מדובר 
כל סניף של רשת 'יש חסד' יאפשר לכם לרכוש 
את כל מה שצריך לחג – אבל בעיקר – לצאת 

עם חיוך גדול וממש בזול.
מחוברת  חסד'  'יש  רשת  פשוט:  הוא  הסוד 
רבים  משאבים  ומשקיעה  ללקוחותיה,  עמוק 
המשפחה  לצרכי  הקנייה  תהליך  בהתאמת 
החרדית. מתוך גישה זו, דואגת הרשת למעטפת 
מלאה של חווית קניה. כזו שעונה על הצרכים 
ומגוון  לבית,  קרבה  זמינות,  של  הפשוטים 
מוצרים רחב, לצד חיזוק הידיעה הברורה שכל 
תווית  נושא  חסד'  'יש  לעגלת  שנכנס  מוצר 
מהודרת,  כשרות  חותמת  משתלמת,  מחיר 

ומצטיין באיכות ובטריות.
באזורים  ממוקמים  חסד'  'יש  רשת  סניפי 
נגישים במיוחד, בליבם של הריכוזים החרדיים. 

כדי להעניק מענה מושלם, מרחיבה הרשת את 
שעות פעילות הסניפים בערבי החגים, כך שכל 
אחד יוכל לערוך את הקנייה בזמן המתאים לו 
ביותר. בנוסף, מציעה הרשת שירותים עצמאיים 
שונים המייעלים את התהליך: החל ממסופונים 
)בחלק מהסניפים( לקנייה חווייתית, ועד קופות 
עצמאיות מהירות. סבב הקנייה הינו חוויה בפני 
ומוארות,  מרווחות  מחלקות  עשרות  עצמו: 
מלאות במבחר מרשים של מוצרים ומתוחזקות 
בקפידה. במחלקות השירות, כדוגמת המעדניה 
והקצבייה, עומד לרשות הלקוחות  צוות אדיב 
את  לב  בתשומת  ומגיש  אישי  באופן  המסייע 
המוצר הנבחר. היתרון העצום של הרשת טמון 
מחירי  ובתווית  המהודרות,  הכשרויות  במנעד 

'יש חסד' המשתלמת והמוכרת.
אל תחששו מעומס הקונים, רשת 'יש חסד' 
דאגה  בחנויות,  הצוותים  מערך  את  תגברה 
הנדרשים  המוצרים  של  מוגדלת  לאספקה 
נוספות לשירות עצמי. אז  והתחדשה בעמדות 
השלימו את רשימת הקניות, גשו לסניף הקרוב 
ותרשו לעצמכם להגיע לחג בנוחות ובלב שלם.

החגים כבר פה, רשימת הקניות מתארכת, והלב קל מתמיד • נשמע כמו חלום? תרשו 
לעצמכם להגשים אותו • עם סניפים מרווחים, מבחר מוצרים עצום, כשרויות מהודרת 

ומחירים משתלמים הופכת 'יש חסד' את שמחת החג למושלמת באמת

מוסקבה: מדריך לכל 
החודש וחוברת זמנים

כמדי ערב חג יצא לאור ״מדריך הלכות והליכות • חידוש השנה: פרוספקט זמנים מפורט 
מאיר עיניים • נשלמות ההכנות הרבות בבית הכנסת המרכזי לקליטת אלפי המתפללים

פתחנו

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה 
סלון בוטיק לעיצוב הפאה והשיער 

בסלון שלנו תמצאו שלל פינוקים טיפולים ותכשירים
לפאה ולשיער במחירים ומבצעים של תחילת שנה חדשה

גם את
תתחדשי לחג

052-8382869 | רח' אבוחצירא, פרדס כץ ב"ב | חנייה בכל שעות היום  אפשרות למשלוחים  

שנה טובה ומתוקה
תמי.

70 ₪ סירוק פאה לכבוד החגמבצע

פאות למכירה |  פאות יד שנייה  |  פן  |  ביביליס  |  גוונים  |   צבע  |  תספורות   |  תכשירים לפאה ולשיער

בריתות 
&90
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« תפריט אוכל מוכן לראש השנה

פתוח מ-6:00 בבוקר עד 15:00
ז'בוטינסקי 92 בני ברק

להזמנות: משה 054-2047299

חניה חינם בכניסה למסעדה או מאחורי המסעדה

« בהכשר הרב מחפוד
« קייטרינג לכל סוגי האירועים

מסעדת צנעני שף

ועוד מבחר גדול של מנות השף 
המשתנות מידי שבוע

אפשרות לאירועים במקום 
חדר פרטי עד 25 סועדים/חדר פרטי 
עד 50 סועדים בתפריט עשיר ומגוון

זמנות 
קבלות ה

מת

 ואירועים
, בר מצוות

לשבתות/חתן
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

בין הרצוי למצוי
בין הרצוי למצוי עומדת תהום ומפרידה 

ביניהם.
שתי  את  מציירת  זו  תודעתית  אמירה 
שמהוות  העיקריות  האנושיות  קבוצות 
שציבור  לומר  נכון  השלם.  הכלל  את 
בינונים  צדיקים  של  תיבות  ראשי  אלו 
משפיעים  לומר  נכון  יותר  או  ורשעים, 
שהם הצדיק או הרשע ומושפעים שאלו 

הבינוניים.
לפניכם  נותן  אנוכי  "ראה  כתוב  בתורה 
יש  אומרת  זאת  והרע".  הטוב  את 
דבר  של  בסופו  אך  ורע,  טוב  בעולם 
עולם,  הם מתאחדים במסגרת שנקראת 

חברה, יום וכדומה.
כמו  מתוזמן  חלל  שהינה  הבריאה  עצם 
כל כלי נגינה בעל תיבת תהודה שהינה 
שהוויברציה  ומיתרים  המושפעים  כנגד 
שלהם מהדהדת בתיבה ומשם מושמעת 

הנגינה.
על  פורטים  כיצד  היא  השאלה  כל 
המיתרים או מכים בתוף או מקישים על 
מוכשרים  אנשים  מאוד  הרבה  קלידים. 
שירים  ושרים  מלחינים  הם  מוסיקלית, 
נפלאים אך עם זאת הם אינם מסוגלים 

ללמוד לנגן או לכתוב ולקרא תווים.
בעולם  כן  גם  מאוד  מצויה  זו  תופעה 
בעלי  הם  אנשים  המון  והפיתוח.  המדע 
יודעים  אינם  הם  אך  מופלאים  רעיונות 
הסיבות  אחת  אותם.  לממש  כיצד 
העיקריות שורשה במבנה הנפש. הם לא 
ואת  החלום  את  להוריד  רוצים  באמת 
המעשה.  לעולם  אותו  ולצמצם  הרצון 
וצד  יתרון  של  צד  בו  יש  הזה  המחסום 

של חסרון.
ויום  כאשר אדם עבד במעבדה לכימיה 
תרופה  לייצור  כימית  נוסחה  אחד מצא 
לנסות  ניגש  הוא  מיד  דם,  לחץ  לריפוי 
לכתוב את אותו מידע אך בצער רב הוא 
באוויר  פורח  המידע  לרוב  יכול.  אינו 
על  לנחות  דרור  ציפור  כמו  מוכן  ולא 

הנייר.
אך  קסום  רגע  באותו  קרה  בעצם  מה 
כואב? הנוסחה לתרופה הייתה לו בראש 
רצה  שהוא  ברגע  אך  עצומה  בבהירות 
למשהו  אותה  ולהפוך  אותה  לתפוס 
כתוב, ברחה הנוסחה לעולם הדמיון. כך 
קורה גם עם לחנים ומנגינות, המצאות, 
רעיונות, פתרונות ועוד. בין רצוי למצוי 

תהום עומדת ומפרידה ביניהם.
שני  בין  מגשרים  כיצד  היא  השאלה 
הקטבים האלו של הרצוי והמצוי, רעיון 

היא  התשובה  ומנגינה.  לחן  ומוצר, 
עתיקת ימים. רבי שמעון בר יוחאי ביום 
פטירתו גילה לתלמידיו סודות הכתובים 
בין  שם  זוטא,  באדרא  הקדוש  בזוהר 
להגשמת  שהדרך  כתוב  החכמות  שאר 
כלומר  שכיח  שקיט  מוח  היא  חכמה 
מנת  על  ובשקט  במנוחה  יהיה  שהמוח 
שיוכל להתחבר למימד החכמה העליונה 

שמעבר למגבלות.
הממציאים,  שרוב  רואים  אנו  למעשה 
אנשים  הם  וכדומה,  האמנים  היוצרים, 
המדידה  בחכמה  לכאורה  מאובחנים 
 ADD וריכוז  קשב  בעיות  כבעלי 
במצב  נמצאים  והם  היות  ולכן  וכדומה 
לא  הם  לכן  אקטיבי  היפר  התנהגותי 
וזו הבעיה האמיתית  באים לידי מימוש 
במהירות  מתקדם  לא  האנוש  שבגללה 

הטכנולוגיה.
כתף  יושבים  מאובחנים  ילדים  אותם 
וצריכים  נורמטיביים  ילדים  עם  לכתף 
להיצמד  מכל  והגרוע  אחריהם.  לעקוב 
בגדר  הוא  שעבורם  דבר  שלהם,  לקצב 
נתונים  והם  היות  לכן  אפשרי.  הבלתי 
הם  מתמיד,  התנהגותי  חברתי  ללחץ 
ומתפרצים.  משתוללים  מתפוצצים, 
שפוגעת  לפצצה  שקורה  מה  בדיוק 
בקיר. כל עוד הפצצה באוויר לא קורה 
כלום אבל ברגע שהראש נפץ שלה נפגש 

בהתנגדות, הוא מתפוצץ.
לכן הגשר היחיד שניתן לבנות בין שני 
מידת  הוא  והמצוי  הרצוי  של  הקצוות 
נמצא  המוח  כאשר  והסבלנות.  השקט 
מידע,  לקלוט  מסוגל  הוא  במדיטציה 
בעל  כאשר  אותו.  ולמסור  אותו  לעבד 
ומסוגל לדובב אותו לחברו  רעיון מוכן 
מימוש  לידי  אותו  יביא  שחברו  ולהבין 
רואים  אז  מוגבלים  כלים  עם  ורק  אך 
ביטוי  לידי  באה  האנושית  היכולת  את 
שני  ומידות  שקט  אין  אם  אבל  מירבי. 
לא  לעולם  עולם  אותו  של  הקצוות 
מה  וזה  ויתרחקו  ילכו  רק  הם  יתחברו. 
האנושית  החברה  כיום.  לנו  שקורה 
הולכת ומתפלגת לקצוות ובמקום אהבת 

חינם יש שנאת חינם.
ימים אלו יש בהם כוח לגשר על הפער 
המשפחתי  בתא  שמתחיל  האנושי 
חינם  אהבת  כולה.  לחברה  ומתפשט 

עדיפה על שנאת חינם.
בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

בתורה כתוב "ראה אנוכי נותן לפניכם את הטוב והרע". זאת 
אומרת יש בעולם טוב ורע, אך בסופו של דבר הם מתאחדים 

במסגרת שנקראת עולם, חברה, יום וכדומה

"

יה"ר שתרוו נחת ממנו ומכל יוצ"ח

 ברכת מזל טוב
 חמה ולבבית

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו
סמנכ"ל שיווק ביה"ח "מעייני הישועה"

שלוחה בזה לידידנו היקר

הרב אלי זלמנוביץ הי"ו




אהרונוביץ 1 ב"ב )פינת ז'בוטינסקי( 03-6148444
א-ה: 9:30-22:00 שישי 8:30-13:00 מוצ"ש: משעה אחרי צאת השבת ועד 23:00

תוקף המבצעים עד 22.10
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⋅

"

לאישה
טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

אווירת  עימו  ומביא  בפתח  החגים 
קניות  כולל  מכך  חלק  חגיגיות. 
מהווה  אשר  דבר  החג.  לקראת 
החגיגיות  מאווירת  מהנה  חלק 
לכל  במקביל  אך  וההתחדשות. 
הוצאות  גם  בתוכו  כולל  ההנאה, 
כספיות וכן עלול מסע הקניות גם 
לגרום לבעיות פיזיות כגון: נוקשות 
כתוצאה  ובגב  בברכיים  וכאבים 
נשיאת  ממושכת,  מהליכה 
תכולה  עם  שקיות  או  חבילות 
ארוכים  בתורים  ועמידה  כבדה 
המומחים  מציינים  וממושכים, 
הבריאות  וקידום  לחינוך  במחלקה 
כללית  בריאות  שירותי  של 
וממליצים לפיכך, על מספר טיפים 
בריאותיים, לטובת היוצאים בימים 

אלו למסע קניות לקראת החג: 
ראשית מעשה במחשבה תחילה – מומלץ לתכנן 
מראש את הקניות, להחליט עוד בבית מה קונים 
לרכוש,  שרוצים  הדברים  של  רשימה  ולהכין  והיכן 
דבר העוזר למקד את הקניות במקום מרוכז אחד 

אשר מונע התרוצצות מיותרת.
ובעיקר  נוח  בלבוש  הקניות  למסע  לצאת  כדאי 

בנעליים המתאימות להליכה ממושכת.
את החפצים הכבדים אותם רוצים לרכוש, מומלץ 
להשאיר לסוף הקניה, על מנת שלא לשאת אותם          

במשך זמן רב.
חפצים  בנשיאת  רבות  לסייע  יכולה  קניות  עגלת 
מחנות  כשעוברים  מרובות  חבילות  או  כבדים 

לחנות במרכזי הקניות השונים.

להצטייד  חשוב  הצורך  במידת 
תוויות  לקריאת  קריאה  במשקפי 
עשויים  מהם  החומרים  מחירים, 

המוצרים וכו'.
בחנות  המוכרים  את  לשאול  מומלץ 
אם ניתן לבצע משלוח של המוצרים 
הביתה)במידה וחורגים מאוד מעבר 
למידה(, או אם יכולה להתקבל עזרה 
בסיוע  המקומיים  העובדים  מצוות 

בהעברת החבילות למכונית.
במסע  הפסקות  לעשות  מומלץ 
הקניות. חשוב לשבת, לשתות, לנוח 
השיטוט  המשך  לקראת  ולהתרענן 

והקניות.
אם מרימים חבילות כבדות יש לכרוע 
כדי  ותוך  הברכיים  כפיפת  ידי  על 
את  ולהרים  זקוף  גב  על  לשמור  כך 

המשא מלמטה כלפי מעלה.
אם למרות כל כללי הזהירות הנ"ל, מופעים כאבי 
על  הכאב  על  להקל  ניתן  הקניות,  לאחר  ברכיים 
ומופיעים  – 30 דקות. במידה  כ  ידי מנוחה למשך 

גב מומלץ לעשות מקלחת חמה  כאבי 
את  בכך  ולהרפות  חמה  אמבטיה  או 

שרירי הגב.

"

עוגת דבש קלאסית
טעימה

אופן ההכנה:
המרכיבים  כל  את  עמוקה,  קערה  לתוך  להכניס  יש 

יחד ולערבב היטב, מלבד האגוזים
לאחר הערבוב וקבלת מרקם אחיד וחלק, יש להניח 

בתוך תבנית ולפזר מעל העוגה את האגוזים
 35 עד   30 למשך  מעלות   180 לחום  לתנור  להכניס 

דקות.

בתאבון!

השנה  ראש  ובריאה,  נכונה  תזונה  כללי  עם  השנה  את  מתחילים 
ימות  לכל  תקין  משקל  על  ולשמור  להתחיל  אידיאלי  מועד  הוא 

השנה

כללית  בריאות  שירותי  של  הראשית  הדיאטנית  פורז,  אירית 
לכל  נכונה  תזונה  על   לשמירה  כללים  מספר  על  לפיכך  ממליצה 

ימות השנה:
⋅ לרכוש הרגלי אכילה נכונים ולשמור על עקרונות התזונה הנכונה.
⋅ רצוי לצמצם את השימוש במזון עשיר בקלוריות,  כמו שומנים 

וסוכרים.
דלי  ירקות חתוכים, קרקרים  נטול שומן, כמו  זמין  הכנת אוכל   ⋅

שומן.
⋅ אכילת ירקות רצוי טריים, היא אמנם עצה בנאלית, אך עדיין אין 
טובה ממנה. כדאי להתחיל כל ארוחה בסלט ירקות טריים. "טיפ" 
בעניין הסלט – אל תכינו אותו "קטן קטן"; ככל שהחיתוך קטן יותר 
– הרס הוויטמינים הנגרם על ידי האור והחמצן – רב יותר – ויצא 

שכרנו בהפסדנו.
המינים  מכל  המזון  קבוצות  מכל  ולאכול  המזון  לגוון  חשוב   ⋅

והצבעים.
להקפיד על הפחתת מלח )נתרן(. הנתרן במלח מזוהה כגורם   ⋅

סיכון ליתר לחץ-דם. ההמלצה להפחית   
⋅ צריכת מלח – נכונה לכלל האוכלוסייה, ילדים, מבוגרים ובריאים.
⋅ כאשר מוגש  מזון עתיר קלוריות, חשוב להשתדל לעמוד בפיתוי. 
)החצי  קטנה.  מנה  לקחת  אפשרי  בפיתוי,  לעמוד  יכולים  לא  אם 

השני של פרוסת העוגה זהה בטעמו לחצי הראשון(.
המומלצת  היומית  הנוזלים  כמות  מרובה.  שתייה  על  להקפיד   ⋅

היא 8 – 10 כוסות מים או משקה ללא  
סוכר ביום .

  ⋅ לפני שהולכים לקניות, חשוב לארגן רשימה ולהקפיד להיצמד 
אליה . מומלץ לא לערוך קניות בשעת כעס או רעב, אלה עלולים 
לגרום לרכישות מיותרות שיכבידו על המשקל )ואולי גם על הכיס(.

⋅ פינת האוכל , כשמה כן היא – היא מיועדת לאכילה . אכילה תוך 
כדי  ישיבה מול המחשב, או אגב  

קריאת  עיתון מסיחה את הדעת מן האכילה עצמה ויכולה לגרום 
בהיסח הדעת לצריכת כמויות של  

רבות של מזון שלא  התכוון אליהן.  זכרו העין, משתתפת בתהליך 
השובע ולכן חשוב להיות מרוכז 

באכילה .
הצורך  במידת  מסייעת  קבוע  באופן  הנעשית  גופנית  פעילות   ⋅
החדש   המשקל  על  לשמירה  המיותר,  המשקל  להפחתת 

ולהפחתת  תחושות לחץ.
לא  חשוב  אישי,  באופן  שמציבים  בתוכנית  עומדים  לא  אם   ⋅
לוותר, מותר למעוד מדי פעם ולקום. אפשר וכדאי, לחזור למסלול 

ולתוכנית המקורית ולהגיע  ליעדים.
⋅ שינוי הרגלי אכילה. )במידה וזקוקים לכך(.

⋅ שמירה על משקל גוף תקין.
⋅ אכילה מגוונת, מאוזנת ושקולה – המלצתו של הרמב"ם, שהיה 

כידוע גם רופא  דגול – היא עדיין העצה בה"א הידיעה.

יוצאים לקניות לקראת החג?

רשת קפה גרג, חולקת מתכון מנצח עוגת דבש קלאסית, בטעם של פעם, לקראת ראש השנה. עוגת הדבש עשירה, רכה ונימוחה בפה, בטעם 

ביתי ובמרקם אחיד שתגרוף מחמאות מכל הסועדים בשולחן החג. 

הליכה ממושכת, נשיאת חבילות או שקיות עם תכולה כבדה ועמידה בתורים ארוכים עלולה 
לגרום לנוקשות וכאבים בברכיים ובגב ⋅ טיפים בריאותיים ליוצאים למסע קניות לקראת החג 

תזונה
 ושמירת 
משקל

מצרכים:
60 גר' סוכר לבן

60 גר' סוכר חום
150 גר' שמן סויה

180 גר' דבש דבורים אמיתי 
2 ביצים

11/2 כוס קמח

1 כפית אבקת אפיה
1/2 כפית קינמון

1/2 כפית סודה לשתייה
קורט מלח

קורט ציפורן
1/2 כוס תה

1 כף אגוזים קצוצים









אכיפת חניה
BBC במתחם העסקים

עיריית בני ברק תחל אכיפת חניה
החל מיום שלישי, כ"ד אלול ה'תשע"ט (24/9/19),

בצירי תנועה וברחובות ראשים ועמוסים,
באמצעות ניידות אכיפה המצוידת באמצעים אלקטרוניים,

כדי למנוע סכנת חיים.

,BBC האכיפה בשלב ראשון תחל במתחם העסקים
הדוחות ישלחו לבתי הנהגים בדואר רשום. 

נהגים – סעו בזהירות
והחנו את רכביכם ברחבי העיר על פי חוק בלבד.

יחד, נשמור על בטיחותם ונוחותם של תושבי העיר

אמירת תשליך בפארק החי
לבקשת רבים החפצים לומר תפילת תשליך 

השנה פארק החי יהיה פתוח ביום א' דראש השנה ה'תש"פ
בין השעות 16:00 – 19:00.

וב-י"ג מידות, יום שני, ח' בתשרי ה'תש"פ
יישאר הפארק פתוח עד השעה 18:30.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

אברהם רובינשטיין
ראש העיר

 
  

דוברות
העירייה

בס“ד

זמני העבודה בתקופת החגים
הרינו להביא בזה לידיעת ציבור תושבי העיר,

כי משרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"
יהיו סגורים בתקופת החגים, 

החל מיום חמישי, י"א בתשרי ה'תש“פ (10,10,19)
עד ליום שלישי, כ"ג בתשרי ה'תש“פ (22,10,19), כולל יום שלישי.

ניתן לפנות במקרים דחופים של תקלות ברשת המים,
הביוב, התברואה והמאור שברחובות העיר

למוקד העירוני: "106".

בברכת שנה טובה וחג שמח

ההרשמה לטיפול ייחודי
בהפרעת קשב

ב"ה בימים אלו אנו נערכים לפתיחת מחזור חדש
שיתחיל אחרי החגים במסגרת תכנית "מצליחים", 

שיתוף פעולה של התוכנית 360 לילדים ונוער,
מרכז לילד ולמשפחה באגף לשירותים חברתיים

בעיריית ב"ב ו"מכון הקשב".

משפחתית-חינוכית  סביבה  ליצור  שמטרתה  חדשנית  טיפולית  בתכנית  מדובר 
מותאמת עבור ילדים עם הפרעת קשב.

לשני  דיאדי  קבוצתי  טיפול  מפגשי   14 הערכה/אבחון,  יעברו  התכנית  משתתפי 
קשב,  הפרעת  בהבנת  לעזור  שמטרתם  והדרכה  פרטני  ליווי  ולילדים,  ההורים 

השפעותיה ודרכי ההתמודדות עמה.
לקחת  נכונים  הוריהם  אשר  ב"ב,  תושבי   9-12 לבני  זה  בשלב  מיועדת  התכנית 

מעורבות פעילה בתהליך כולו.

 מספר המקומות מוגבל!
השתתפות בקבוצה מותנית בראיון קבלה,

מילוי שאלונים ובדיקת התאמה.

ניתן ליצור קשר בטלפונים
03-6170320 * 03-7445691

אפשר להשאיר הודעה קולית
או לפנות באמצעות דוא"ל
batshevak@bbm.org.il

 hakshev.adhd@gmail.com

התכנית תחל בעז"ה לאחר החגים למשך 14 מפגשים קבוצתיים
והיא מיועדת לבנים בני 9-12 תושבי ב"ב, אשר הוריהם נכונים לקחת מעורבות פעילה

בתהליך כולו לרבות השתתפות של ההורים במפגשים הפרטניים והקבוצתיים. 

האגף
לשירותים
חברתיים

מחלקת
בריאות

אגף
החינוך
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