בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש
חולון  -בת ים
רחובות
חדרה  -נתניה
צפון
דרום
שרון

באלעד

זמני כניסת ויציאת השבת
פרשת במדבר

ב"ב 20:25 19:23
י-ם 20:23 19:06
פ"ת 20:25 19:03

בס"ד  העיתון המרכזי של אלעד מבית רשת 'קו עיתונות'  יום חמישי כ"ה באייר תשע"ו   2/6/16גיליון מס' 339

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש
חולון  -בת ים
חדרה  -נתניה
רחובות
צפון
דרום
שרון

בירושלים

זמני כניסת ויציאת השבת
פרשת בהר

ב"ב 20:16 19:15
י-ם 20:13 18:57
פ"ת 20:16 18:54

'קו עיתונות' ממשיך בסדרת החשיפות בעקבות פרסום הדו"ח החמור לקידום יעדי הגיוס:

הדו"ח הוגש
לבג"ץ ללא
חתימות החברים

בס"ד
 העיתון לציבור החרדי ביר ושלים
וביתר עילית  יום רביעי י' באייר
תשע"ו   18/5/ 16גיליון מס' 986

פר

סום ראשון :הדו"ח של הצוות הבין-

סנקציות,
אכיפה
ועידוד גיוס

משרדי ליישום חוק הגיוס ממליץ:

לשכת הגיוס
המלצות
צות:הצוות הבין-משרדי בראשות מ
בהמל
נכ"ל משרד הביטחון ליישום חוק
הגיוס
מע
העדפת תקצוב
וררות
לי
שיבות
מעו
סערה 
דדות
גיוס
כולל
י
שיבות
ונ
ציבות מיוחדת שתתגבר את מערך הגיוס בקהילה גם באמצעות קהרטנות; הקמת ישיבות הסדר חרדיות
לחצימ יום במסגרת הכוללים לאברכים; החמרה חסרת תקדים של הבי שויות המקומיות; הכללת משרתים
כל
קורות
שרדי הממשלה וביקורות ממוקדות לדחויי גיוס; שכירת חוקרים בישיבות; הצלבת נתונים בין
הקמת נציבות מיוחדת שתאכוף קבלת כל ילדי חיילים חרדים למוסדות החפרטיים ומעקבים אינטרנטיים;
שייפגשו השבוע עם בכירי משרד הביטחון הבהירו לרה"מ :למרות ה רדים  חברי הכנסת החרדים
הממשלה תוך  40יום ,לא נאפשר את הגשתו ללא שינוי מהותי ויסודיחובה להביא את הדו"ח לאישור
 /בי"ס לפוליטיקה ,אבי בלום
חשיפת 'קו

עיתונות' לפני שבועיים

העירייה אי

(צילום אילוסטרציה :יונתן זינדל ,פלאש )90

בעקבות חשיפת דו"ח הצוות הבין-משרדי לקידום יעדי הגיוס שרה
יגיעואת הרחבת
חברי'שערי צדק'
הכנסת החרדים בפעם השנייה
פרסם
ותתפ
מעקב3רסם' 0קו עיתונות' "ש
מגלה":ס לא
בניגודתוותר
מאז הפרסום לקריה בתל אביב במטרה לתקן את הדו"ח799
להודעת

-579664
3
המדינה לבג"ץ ,הדו"ח שצורף כנספח הוגש ללא חתימת חברי הצוות  פרושבשביל
"שמעתי
בתגובה:
ממשלת
חד
4195190-050
למה
בניגוד
נחתם
בנוסף המסמך גם אלא
מכמה מהחברים שהם בכלל לא היו מעורבים בתהליך .אם
ות
על
אף
תי
ק"
הה
צהרה
שראש
הממשלה טרם
שהוצהר ,אז לא לנו ,חברי הכנסת החרדים יש בעיה ,אלא למי שדיווח לבג"ץ"  /שמע" :לא
לפוליטיקה
בי"ס
נוותר לא על הפנים ,לא
על הנגב והגליל ,לא על הפריפריה
בס“ד

חופשה וואו! לנשים

במלון המפואר

בלב
 ₪ד!!
כ“א-כ“ג אייר 29-31.5.16
077-5100355

שלוחה 120

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של
אנליסטיםנכסים ומגוון מסלולים
צוות

מקצועי שקיפות מלאה
משיכת רווחים
המהירה בישראל עד  2ימי עסקים

בל
עדי :יו"ר ש"ס אריה דרעי לקו עיתונות:

שלב א' של התכנית נועד ליצירת
מרכז רפואי בגודל  400אלף מ"ר
הכוללים :שטחי מרכז רפואי ,
מסחר ומלונית  -לשירות החולים
והמבקרים ,חניון ועוד  בנוסף -
התכנית מציעה :הוספת  3בניינים
חדשים ,מערך כניסות ויציאות
ושדרה מרכזית להולכי רגל  /עמ' 4

לפרטים

צריך משלוח מי-ם לב"ב?

קו משלוחים יומי קבוע בין
 הערים :ב"ב ,ק"ס וי-ם
עצה טובה קמ"ל:
שימרו את המס' ברשימת
אנשי הקשר לשעת הצורך

השלום
מתחיל בבית

מחיר
ל מיוחד
לקוחות
קבועים

0504-15-16-15

ולא על הדתות"  /בי"ס לפוליטיקה

אחרי שהשכין שלום בין בנט לנתניהו ,מרים ליצמן
את הכפפה גם בחיפה" :אם יבקשו את עזרתי אסע
לחיפה ביחד עם גפני ואשב עם ראש העיר כדי
לקדם את מינוי אלפר לסגן"  /בית ספר לפוליטיקה

בתום דרמה פוליטית ולאחר שהושג הסכם בין נתניהו לבנט:

ליברמן הושבע כשר
הביטחון והתפטר מהכנסת
הכנסת אישרה :אביגדור ליברמן ימונה לשר הביטחון ,צחי הנגבי לשר במשרד
ראש הממשלה וסופה לנדבר לשרת הקליטה  מיד עם השבעתו לשר הביטחון
הגיש ליברמן מכתב התפטרות מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי  /עמ' 12

נא להתפלל וללמוד
לרפואת הבחור
חננאל בן רחל אורית
שנפצע קשה
בתאונת דרכים

פרסם
ותתפרסם
6643

03-579
שלוחה 120

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים
צוות אנליסטים מקצועי שקיפות מלאה
משיכת רווחים המהירה בישראל עד  2ימי עסקים

לפרטים 050-4195190

מערך תחבורה
ציבורית חדש באלעד
החל מיום שלישי' ,קווים עילית' היא
המפעילה של התחבורה הציבורית באלעד
 מערך התחבורה החדש כולל גידול
של כ 50-אחוזים בסך הנסיעות  /עמ' 4

הדיין הגאון רבי משה סגל זצ"ל

אסון באלעד :בשעות
הבוקר של שבת
האחרונה ,התמוטט
המו"צ הרב הגאון רבי
משה סגל זצ"ל ,והלך
לעולמו ,והוא בן 35
בלבד בפטירתו  /עמ' 8

אבל לפעמים יותר חשוב לכם לחסוך

לדאוג
ל
מ
ש
פ
חה
זה
לגוון ולדלהשקיע,
עת ג
בשפע ומ ם לארח
בחר

דנונה – כל הטעמים לחגוג בשפע!
כשחוגגים שבועות עם יוגורט דנונה
המשפחה והאורחים נהנים משולחן חג עשיר
עם מגוון יוגורטים טעימים ובריאים

מערך תחבורה ציבורית חדש באלעד
החל מיום שלישי' ,קווים עילית' היא המפעילה של התחבורה הציבורית באלעד  מערך
התחבורה החדש כולל גידול של כ 50-אחוזים בסך הנסיעות  ראש העיר הרב ישראל פרוש:
התושבים חיכו לזה הרבה זמן ,אנחנו שמחים שזה הגיע
מאת :אהרן נצר

חברת "קווים" מפעילה החל מיום שלישי
האחרון את קווי התחבורה הציבורית
אלעד ,במסגרת הרפורמה שמנהיג משרד
התחבורה בתחבורה הציבורית .מדובר
בקווים שהופעלו עד כה על ידי חברת 'אגד
תעבורה'.
חברת "קווים" זכתה לפני מספר חודשים
במכרז של משרד התחבורה להפעלת קווי
התחבורה הציבורית באלעד וקריית אונו.
"קווים עילית" תפתח שני קווים עירוניים
חדשים באלעד ,תתגבר תדירויות בשעות
העומס ותרחיב את השירות בסופי שבוע.
בשבועות האחרונים התקיימו מספר
ישיבות בין בכירי חברת קווים וראש
העיר אלעד הרב ישראל פרוש ,ובהן נדונו
הדרכים להעברת ההפעלה בצורה קלה
ונוחה ,בין השאר באמצעות הסדרת החניון
על הצד הטוב ביותר גם לנוחות התושבים
המתגוררים בסמוך.
ראש העיר הרב ישראל פרוש אומר כי
"מזה שנים שאנחנו פועלים להוצאת המכרז
שיתאים לצרכים האמיתיים של התושבים,
ואני שמח שבמשרד התחבורה הבינו
לליבנו וקידמו את המכרז .התושבים חיכו
הרבה זמן לבשורה הזו של הגדלת מערך
התחבורה הציבורית ,והשלמת הקשר בין
אלעד לשאר הריכוזים החרדיים .אנחנו
שמחים שזה הגיע ומאחלים לחברה הצלחה
רבה".
שר התחבורה והמודיעין ,ישראל כץ,
ציין כי חברת "קווים" תגדיל את שירותי
התחבורה הציבורית באלעד בשיעור של
 50%ובסופי שבוע תגדל התדירות אף יותר
ותגיע ל 70%-ויותר ,בהשוואה למספר
הנסיעות הקיים היום.
בין השאר יפתח שירות חדש לאזורי
התעשיה אפק בראש העין ,פתח תקווה ותל
השומר ויופעל שירות לתל אביב במסלול
משופר .בסוף השבוע יפעל שירות חדש
ליעדים כמו צפת ומירון ,שכונות שונות
בצפונה של ירושלים ,שהם ,רחובות ,יבנה,
נתיבות ,תפרח ,אופקים ,קריית גת ואשדוד.
לצורך הפעלת האשכול תפעיל חברת
"קווים"  55אוטובוסים בינעירוניים
ו 20-אוטובוסים עירוניים חדשים מדגם
יורו  .6בסופי שבוע תעמיד החברה
כ 90-אוטובוסים ובשלב הסופי יפעל
השירות בימי חול ,באמצעות יותר מ100-
אוטובוסים .זמני השירות יורחבו אף הם
מ 6-בבוקר ועד חצות.
שר התחבורה ציין כי במסגרת המכרזים

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228
בעיות הפצה?
טל',03-5796643 :
פקס'03-5796645 :

ראשי קווים עם ראש העיר
החדשים ,ניתן דגש מיוחד על שיפור
השירות לציבור הנוסעים.
בדומה למכרזים האחרונים ,גם במכרזים
אלה ,חייב משרד התחבורה את המתמודדים,
בשיפורים טכנולוגיים רבים ,הכוללים בין
השאר אוטובוסים חדישים וידידותיים
לסביבה ,מסכי מידע אלקטרוניים שיציגו
לנוסעים מידע תחבורתי על הקווים בזמן
אמת ,שקעי  USBלטעינת מכשירים
סלולאריים ומערכות כריזה.
כמו כן ,במהלך השנה הראשונה להפעלה,
יצטייד המפעיל במכשור הנדרש שיאפשר
עליה מכל הדלתות ותשלום ללא מעורבות
הנהג בכל הקווים העירוניים .הקווים
הבינעירוניים גם יכללו לחצני מצוקה בתא
המטען ומסך וידאו במעגל סגור.
מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית
במשרד התחבורה ,מאיר חן ,ציין כי הפעלת
האשכול החדש מהווה בשורה לציבור
הנוסעים ,הכוללת בתוכה הרחבת היקף
השרות ,הוספת מסלולי נסיעה ,שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות ועוד.

עורך ראשי :ינון פלח

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

סמנכ"ל :יעקב פרידמן

למירון
מאלעד
באוטובוסים
מחסור
סיום עבודתה של אגד תעבורה באלעד לווה באקורדים

צורמים ,עם מבצע ל"ג בעומר שלא צלח ,בלשון המעטה
מאת :אהרן נצר

לרגל תחילת הפעלת התח"צ באלעד ע"י
חברת קווים ,הגיעו השבוע לביקור במשרדי
החברה הרב שלמה רוזנשטיין יועץ הציבור
החרדי במשרד התחבורה ,הרב שמואל
גרוסברד מחזיק תיק התחבורה ומ"מ ראש
העיר ,והרב חיים מאיר כץ יו"ר אגודת
ישראל ומחזיק תיק החינוך.
המשלחת סיכמה עם מנכ"ל קווים מר
ציון פת ויו"ר חברת קווים מר זאב הורן
וצמרת חברת הנהלת קווים יחד עם היועץ
הנמרץ של חב' קווים הרב משה יעקובזון
על שיתוף פעולה פורה והדדי עם הקהילות
לשיפור רמת וחווית השירות באלעד ברמה
אחרת ממה שהכרנו עד כה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש שפעל רבות
לקידום המכרז שיגר אף הוא את ברכתו
לרגל היום המיוחל לאחר שנים של ציפייה
והמתנה.

יו"ר ההנהלה :אריאל קוניק

למרות הבקשות והתחנונים ,ואחרי
עשור של שירות לתושבי העיר אלעד,
הותירה חברת "אגד תעבורה" לקראת סיום
"מתנת" פרידה לא נעימה – מחסור חמור
באוטובוסים למירון.
לקראת ל"ג בעומר תשע"ו התקיימו
בעירייה לא מעט ישיבות משותפות עם
הנהלת אגד תעבורה ,שכזכור ,מסיימת עתה
את הפעלת התחבורה הציבורית באלעד.
אך בדיוק כמו בכל שנה ,התבקשה
החברה להגביר בעוד מספר אוטובוסים את
מצבת התחבורה למירון במהלך ל"ג בעומר.
"נכון" ,אומרים בעירייה" ,החברה
לא מחויבת לתת אוטובוסים ,אבל היינו
בטוחים שאגד תשמח להעניק לתושבים
שירות פרידה מושלם ,בדמות אוטובוסים
רבים ונוחים למירון".
בחברה ,טוענים בעירייה ,סירבו בעקשנות

צרכנות :הילה פלאח
מחלקת מכירות:
חזקי פרקש ,אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי ,אורי ירושלמי,
נתי מלכיאל
מנהל לוח מזל וברכה :יאיר קורנפלד

בני ברק

124
12

בירושלים

באלעד

באלעד
בני ברק

בפתח תקוה

בני ברק

בני ברק
והקריות
חיפה

להוסיף ולו אוטובוס אחד על מה שיצא
בשנה שעברה ,למרות שעל פי הנתונים,
מידי שנה ישנה עליה של כחמישה עשר עד
עשרים אחוזים במספר הנוסעים.
בהנהלת החברה ,כך מאשימים בעירייה,
גררו רגליים ,גם מול ניסיונות פעילות של
גורמים בכירים במשרד התחבורה.
במקביל ,הודיע ראש העיר על תגבור
הסבסוד ,ולא פחות מ 3,000-כרטיסים
סובסדו על ידי העירייה ונמכרו ב40-
שקלים בלבד .אלא שהקומץ ,כך מתברר,
לא השביע את התושבים הרבים שצבאו על
מוקדי המכירה ודרשו בצדק כרטיסי נסיעה.
אלא שבאגד הגבילו כאמור את המכירה,
והם לא הסכימו בשום אופן ,למרות
פתרונות שהוצעו להם ,להעלות את מספר
האוטובוסים.
בעירייה אמרו כי "אנחנו בטוחים שאי"ה
בשנה הבאה ,כשהחברה החדשה תפעיל את
מערך ההסעות למירון ,נוכל לתגבר בצורה
דרסטית את כמות האוטובוסים למירון".

גרפיקה :יעל בראון ,דיתי קויטנר,
שוקי קנר ,רונן להט ,מיכל יפרח
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

מו"ל :קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה :גרפופרינט בע"מ
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד2106 .
מזל

ברחובות

בתחום זה בערים ביתר עילית ומודיעין עילית.
בפגישה נכחו אף מנהל משרדי מוסדות ויז'ניץ
הר"ר בערל אשר ועוזרו של הרב כץ ,הר"ר
יואל דסקל.
הרב יעקובזון עידכן שהוא מתכוון לקיים
ישיבות עבודה עם ראשי הקהילות הגדולות
בעיר לתיאום הצרכים כבר לקראת חג השבועות
הבעל"ט.

"מתנת" הפרידה של 'אגד תעבורה'

שיתוף פעולה פורה

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום ,חנני בלייך,
עוזי ברק ,יאיר פלד,
שרה פכטר ,יעקב אמסלם,
שמעון דן ,יוחאי דנינו

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

כץ ,רוזנשטיין וגרוסברד במפגש השבוע
אישי הציבור נפגשו גם עם מר גבי נבון,
ראש תחום צוות היישום במשרד התחבורה.
בפגישה עלו הסדרי העבודה ושיתוף
הפעולה לטובת הקהילות במיוחד בעת
אירועים בחצרות הקודש וכן הסעות מיוחדות
לישיבות הקדושות .הרב חיים מאיר כץ שיבח
את הרב משה יעקובזון על העבודה היסודית
והמקצועית של תקופה ארוכה לטובת ורווחת
תושבי העיר כשהוא רותם את מיטב נסיונו

וברכה

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון  19ב"ב ת.ד2106 .
טל ,03-5796643 :פקס03-5796645 :
Oﬃce@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס  11ירושלים
טל ,02-5385353 :פקס02-5385352 :
jerusalem@kav-itonut.co.il
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אבל לפעמים יותר חשוב לכם לחסוך

יוגורט דנונה פרי – טעם מצוין במחיר מוזל!
תרשו לעצמכם ליהנות בכל יום מחדש מיוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק ובמגוון טעמים נפלאים

נדחתה העתירה נגד קורס מע"ר למורים באלעד

העירייה בנושא הרישום
לתיכונים באלעד

ראש העיר ישראל פרוש" :פעלנו על פי הוראות גדולי
ישראל שליט"א והוכחנו שבצורה מושכלת ונכונה ניתן
להשלים את התהליך מוקדם לרווחת ההורים והתלמידות"
מאת :יעקב פלדמן

בימים האחרונים דחה בית המשפט
את העתירה הקנטרנית שהוגשה נגד
הרישום לתיכונים בעיר אלעד.
כזכור ,לפני מספר חודשים התבשרו
הורי התלמידות מאלעד ,העולות
לתיכונים בשנת הלימודים הבאה ,על
סיום שיבוץ כל התלמידות בתיכונים
בעיר ,יותר מחצי שנה לפני תחילת
שנת הלימודים תשע"ז.
לאחר שבשנה שעברה הוגשה גם
כן עתירה נגד הרישום ,וכדי למנוע
את חוסר הוודאות ,הודיע ראש העיר
ישראל פרוש כי הוא הנחה את אגף
החינוך בעיר להשלים את הרישום
והשיבוץ לשנת הלימודים הבאה עוד
באמצע חודשי החורף.
ואכן ,לאחר הרישום שנערך ,התקיים
שיבוץ כלל הבנות ,בצורה שהתקבלה
על דעת כל הנהלות הסמינרים ולרווחת
התלמידות הרבות.
למרות התוצאה הברוכה ,היו
גורמים שאינם מתגוררים בעיר ,שלא

ראו את הדברים בעין יפה ,ושבו
השנה לעתור לבית המשפט לעניינים
מינהליים בירושלים ,בטיעונים שונים
נגד הרישום שנערך בעיר.
לאחר הדיון כאמור ,הוחלט לדחות
את העתירה ,ולקבל את הרישום שנערך
באלעד ואת התוצאות והתשובות
שנשלחו להורים .בית המשפט גם
ציין כי בחן את הנושא העדתי ומצא
כי אין כל מקום לטענה על אפליה בין
התלמידות במוסדות החינוך.
ראש העיר הרב ישראל פרוש אמר
כי הוא מקבל בסיפוק את החלטת
בית המשפט" .פעלנו על פי הוראות
גדולי ישראל שליט"א והוכחנו השנה
שבפעילות נכונה ניתן להגיע להסכמות
ולסיום התופעה הכואבת החוזרת על
עצמה כל שנה של אי קבלת תלמידות.
הצלחנו להשלים את כל התהליך זמן
רב לפני תחילת שנת הלימודים ,ואני
שמח על כך שהיינו סמל ואות לכלל
הערים ומוסדות החינוך בכל הארץ
כיצד יש לנהל רישום נכון ומסודר ללא
אפליות פסולות".

בשבועות האחרונים מתקיימים קורסים בעזרה ראשונה
לעשרות מורים ומורות מאלעד
מאת :אהרן נצר

שומרים על בטיחות ובריאות התלמידים .במהלך
השבועות האחרונים מתקיימים מספר קורסים
להגשת עזרה ראשונה לכמאה מורים ומורות מכלל
בתי הספר ומוסדות החינוך בעיר.
את הקורסים ,שיצאו על ידי משרד החינוך
ובפעילותו של קב"ט העיר מר אבי אלעל ,מעבירים
מדריכים ומדריכות מנוסים ,כאשר הם כוללים 32

שעות הדרכה שבהן המורים לומדים על מקרי
החירום האפשריים ח"ו ,ועל הדרכים לטפל בהם
בצורה מצילת חיים.
בעירייה אומרים כי לא מדובר בסוף פסוק ,וכי
בקיץ הקרוב יתווספו עוד עשרות מורים לשורת
קורסים נוספים.
בסיום הקורס ,המקיף ומעשיר הידע ,מקבלים
המורים תעודות מגישי עזרה ראשונה.

הצתתם מדורה? תיקנסו
עם התגברות מקרי ההצתה ,הוטלו קנסות על הורים לילדים
שהציתו שטחי חורש
מאת :אהרן נצר

תופעת שריפות החורש הסמוכות לעיר התגברה
לאחרונה ,עם מזג האוויר החם ולקראת ל"ג בעומר.
התופעה החמורה ,לא רק מציקה על ידי הריח,
אלא גם מסוכנת ,ובערב שבת האחרון אף סיכנה
תושבים כאשר צוותי הכיבוי הורו לפנות עשרות
תושבים מבתיהם באזור רחוב חוני המעגל.
במהלך הימים האחרונים התקיימה על ידי
יחידת האכיפה-שיטור עירוני ,מבצע אכיפה רחב
היקף וחסר פשרות ,במהלכו נתפסו נערים שהציתו
שטחי קוצים ועשביה ,תוך שהם מסכנים תושבים

ובתים.
בשניים מהמקרים ,הוטל על ההורים קנס כספי
בגובה של מאות שקלים ,על פי החוק ,וכדי למנוע
אירועים דומים.
בעירייה אומרים כי "כדי לשמור על בטיחות
בתי התושבים ,אנחנו נמשיך בפעילות האכיפה הזו
בכל ימות הקיץ ,כדי למגר את התופעה המסוכנת
של הצתת שטחי עשביה וקוצים".
כמו כן ,התבצעה פעילות משותפת יחד עם האגף
להגנת הסביבה ,להסרת מדורות שהוצבו על ידי
הילדים במקומות שעלולים לסכן מבנים סמוכים.

כללי זהב
שיחסכו לכם כסף!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

דרוש

מכירות
מנהל
לסניפנו באלעד
נסיון במכירות  -חובה
אסרטיביות ,יוזמה ,יכולת מכירה
כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

’האוצר שלי‘ ) - (haotzarsheli.mof.gov.ilכאן תוכלו למצוא כלים וטיפים
שיעזרו לכם לחסוך בהוצאות ולהתנהל טוב יותר במגוון תחומים:

ניהול
תקציב

ביטוח

איך מנהלים תקציב שוטף? כל מה שצריך לדעת על
איך מתכוננים להוצאות גדולות סוגי הביטוח השונים,
כמו חתונה ורכישת רכב?
איך בוחרים ביטוח?

תתמקח,
תרוויח!

משכנתא

עמלות בנק ,דמי ניהול ,תנאי
הביטוח ועוד .על כולם אפשר
ומומלץ להתמקח!

מה חשוב לדעת לפני
שלוקחים משכנתא?
מה חשוב לשאול?

קו"ח למייל:

Yakov@kav-itonut.co.il
או לפקס03-5796645 :
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חייב לברר מצב חשבון בלילה?
תאים עצמך אלינו"
"ת

"מצטערים"

"
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י
ו
ם
ח
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עבור למזרחי טפחות

ותהנה משירות 'מסביב לשעון' וממגוון יתרונות נוספים
עבור למזרחי טפחות וקבל :חשבון מזל וברכה
בנקאי אישי /
נגישות לבנקאי /
מסביב לשעון /

שירות מבנקאי אישי ואנושי
זמינות במגוון ערוצי התקשרות
זמינות  24שעות ביממה

תנאים והטבות
ייחודיות •
•
למצטרפים לחשבון• :
רוצים לקחת את הבנק לניסיון? עכשיו אפשר

כרטיס אשראי זהב או פלטינום ללא דמי ניהול ל 3-שנים
שירות צ'ק אפ פיננסי הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

ההצעה לתקופה מוגבלת

חייגו עכשיו *8860
לקוחות חדשים המעבירים משכורת נטו בגובה  ₪12,000ליחיד או  ₪17,000לזוג .מתן כל סוג אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק .פרט לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס.

מאות לקוחות הצטרפו
למאוחדת באלעד
כחלק מתנופת ההתרחבות מונה הרב מנחם וייס למתאם
קשרי קהילה בעיר ,לצידו של הרב ישראל יפרח

סמינר לבנות ללימודי הנדסה

מאוחדת אלעד
מאת :חיים רייך

לומדים עכשיו

לעתיד
מוצלח

לימודי תואר ראשון
מהנדס  B.Sc.בהנדסת תוכנה

ההרשמה
לשנת תשע"ז
בעיצומה!
053-3153211
02-5638776
שלוחה ()2

ל חדש!
מת
מחוץ לגוררות
יר
ישנה אפ ושלים
ללי שרות
נה

סמינר לבנות ללימודי הנדסה

ק .המדע  ,5הר חוצבים ,י-ם | ת.ד 02-5638776 | 45066 .שלוחה office@tmura.education | 2
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השירות המקצועי הזמין והאדיב של
מאוחדת באלעד ,הביא להצטרפותם של מאות
לקוחות חדשים לאלפי הלקוחות בעיר.
במסגרת הרחבת פעילותה של מאוחדת
באלעד ,מונה הרב מנחם וייס לתפקיד מתאם
קשרי קהילה בעיר וזאת בנוסף לפעילותו של
מנהל קשרי הקהילה הרב ישראל יפרח.
הרב מנחם וייס  -תושב העיר ,יעסוק במתן
שירות ללקוחות מאוחדת באלעד ויקדם עוד
את שירותי מאוחדת בעיר .הידיעה על המינוי
החדש התקבלה בקרב תושבי העיר בשביעות
רצון ,כשהכול מציינים את המסירות והדאגה
לתושב ,המאפיינים את הרב וייס.
באלעד ישנם  3מרפאות הממוקמות בנחלת
יצחק ,בשמאי ובויז'ניץ .שרותי הרפואה
של מאוחדת באלעד הם מהמובילים בעיר.
השירותים ניתנים במרפאות משעה  8בבוקר
עד השעה  8בערב .באחרונה ,הורחבו שעות
פעילות רופאי המשפחה בכל מרפאות
מאוחדת בעיר ,וכיום נהנים הלקוחות משירות
זמין ויעיל עוד יותר.
במרפאת נחלת יצחק :שרותי רפואת ילדים,

הרב מנחם וייס
נשים ומשפחה מורחבים .בנוסף שרותי רפואה
מקצועיים :אנדוקרינולוגיה ילדים ,אף אוזן
גרון ,אורולוגיה  ,אורתופדיה מבוגרים וילדים
 US+פרקי ירכיים ,דיאטנית למבוגרים,
כירורגיה ילדים ,פסיכיאטר ופסיכולוגית
קלינית ,עו"ס ,פיזיותרפיה וקלינאית תקשורת.
במרפאת שמאי :נוסף לרפואת ילדים ורופא
מומחה לריאות ילדים ,נשים ומשפחה ,שרותי
רפואה מקצועיים  :כירורגיה פלסטית ,אף
אוזן גרון ,רפואת עור ,אורתופדיה ודיאטנית
לילדים.
במרפאת ויז'ניץ ניתנים שרותי רפואת
משפחה ,ילדים.
כמו כן שרותי מכון אולטרה סאונד ,רנטגן,
בתי מרקחת  ,מרפאות שיניים ועוד.
הרב משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז
במאוחדת" :במסגרת תנופת ההתרחבות של
מאוחדת באלעד מונה מתאם קשרי קהילה
נוסף לתועלת הלקוחות ,בנוסף לכך הורחבו
שעות פעילות רופאי המשפחה במרפאות
השונות תוך הוספת שירותים נוספים ומגוונים.
נמשיך להוביל את שירותי הרפואה בעיר ,על
פי הסטנדרטים הגבוהים של מאוחדת".

הדיין הגאון רבי משה סגל זצ"ל
אסון באלעד :בשעות הבוקר של שבת האחרונה ,התמוטט
המו"צ הרב הגאון רבי משה סגל זצ"ל ,והלך לעולמו ,והוא
בן  35בלבד בפטירתו
מאת :יעקב פלדמן

טרגדיה באלעד :בשעות הבוקר של שבת
האחרונה נפטר האברך הדיין ,הרב הגאון
רבי משה סגל זצ"ל ,מחשובי מתפללי בית
הכנסת 'חסידים' בעיר ,והוא בן  35בלבד
בפטירתו.
בשבת בבוקר ,איבד הרב סגל את ההכרה.
בני המשפחה הזעיקו את מתנדבי ההצלה
שביצעו בו פעולות החייאה ממושכות ,אך
הם נאלצו לקבוע את מותו.
הרב סגל זצ"ל מחסידי מונקאטש
שהתגורר בעיר אלעד ,שימש כדיין ומורה
הוראה בבני ברק .היה איש יודע ספר שכל
חייו הוקדשו ללימוד התורה וההלכה.
כל חייו ישב ושקד על תלמודו בהתמדה
עצומה בכולל של קהילת 'חסידים' בעיר,
וכיהן אף בתפקיד ראש כולל ערב בבית
המדרש.
מתפללי בית המדרש שהתפללו אתו,
מעידים על תלמיד חכם עצום ששלט היטב
בכל חלקי השולחן ערוך .בנוסף לידיעתו
העצומה בתורה ,היה בעל אישיות מיוחדת
ובעל מידות אציליות ותמיד חייך לכל אדם
וכיבד כל יהודי באשר הוא.

הרב סגל זצ"ל
בחודשים האחרונים סבל מאי ספיקת לב
ובעיות רפואיות נוספות .הוא אושפז בבית
החולים בילינסון בפתח תקווה .כאמור
בשבת התמוטט בביתו כאשר מתנדבי
איחוד הצלה עמלו עליו רבות בניסיון
להציל את חייו אך בסופו של דבר נאלצו
לקבוע את מותו.
הוא הותיר אחריו את רעייתו ו 2-בנות
תאומות.
הלוויתו התקיימה במוצאי שבת ,ויצאה
מביתו ברחוב רד"ק בעיר אלעד לבית
העלמין סגולה בפתח תקווה שם נטמן.
כ"ה באייר תשע"ו 2/6/16

בנק ירושלים
מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה

מבלי לעבור בנק

הסניף הקרוב לביתך:
רבי יהודה הנשיא 94
אלעד

Jbank.co.il

ההלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח .מתן האשראי
והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ,בכפוף לחתימה על
מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק .ללקוחות פרטיים בלבד

טרגדיה באשדוד :פעוט בן שנה ושלושה חודשים נשכח ברכב המשפחה ונפטר

אסון במכונית
אודיה וינגוט ,אמו של הפעוט החרדי בן השנה ושלושה חודשים מאשדוד ,שנשכח ברכב המשפחתי ונפטר כתבה:
"אני נקרעת אני חצי בן אדם ,אני לא מסוגלת יותר ,אני אוהבת אותך כמו שלא אהבתי מעולם"

הרכב המשפחתי בו נשכח אליה ז"ל
מאת :שי בן מאיר

טרגדיה מצמררת :אליה וינגוט ,פעוט כבן שנה וחצי מאשדוד,
נשכח ברכב המשפחתי בחום היום ומת.
האירוע התרחש ברחוב מילמן באשדוד .כוחות ההצלה
הוזעקו לזירה ,לאחר שאביו של הפעוט ,חזר בשעות הצהרים
אל הרכב לקחת את בנו שנשכח ברכב משעות הבוקר ,אלא
שלמרבה הצער הילד היה כבר ללא הכרה וללא דופק ונשימה.
לכוחות שהגיעו למקום לא נותר אלא לקבוע את מותו של
הפעוט ,לאחר שלא הייתה אפשרות להצילו ,בשל איבוד נוזלים
וכוויות שקיבל.

הפעוט מפונה ע"י השוטרים (צילומים :פלאש )90
בני מנלה מתנדב ביחידת האופנועים של איחוד הצלה סיפר:
"כשהגעתי למקום נתקלתי בילד כבן שנה ללא הכרה וללא
דופק ונשימה .לפי דברי עוברי אורח הילד נשכח ברכב של
בני המשפחה משעות הבוקר וכשאביו הגיע לקחתו הוא היה
ללא רוח חיים .למרבה הצער לא הייתה אפשרות להציל את
חייו לאחר איבוד נוזלים וכוויות עקב שהות ממושכת של הילד
ברכב".
מנהל מרחב לכיש במד"א עמי איבגי מספר" :כשהגענו
למקום ראינו תינוק כבן שנה ושלושה חודשים כשהוא מחוסר
הכרה עם סימני מכת חום קשה .הוא היה ללא סימני חיים
ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
בתשאול ראשוני עם השוטרים סיפר האב האבל" :יצאתי

בבוקר לקחת את הילדים לבתי הספר ולגנים והתינוק היה איתי.
אחרי שחזרתי שכחתי אותו באוטו ונזכרתי אחרי שלוש שעות,
ואז רצתי לאוטו והוצאתי אותו".
אודיה ויינגוט ,אמו של אליה ז"ל פירסמה למחרת האסון
הכבד שנחת עליה ,דברים מצמררים ומרגשים" :מלאך שלי,
בבקשה בבקשה תחזור לאמא… אני נקרעת ,אני חצי בן אדם
אני לא מסוגלת יותר!! קשה לי בלעדיך בבקשה .אני אוהבת
אותך כמו שלא אהבתי מעולם .זה הזמן שאתה מתעורר ומעיר
את הבית לחיים ,עם החיוך הממיס שלך ושמחת החיים שלך,
בבקשה אליה שלי אני מתגעגעת ,לא עומדת בזה בבקשה תספר
לי שזה חלום אני מתחננת! אלוקים… בבקשה ממך…".

התחבורה הציבורית בעירנו
יצאה לדרך חדשה עם חברת

לקראת ההשקה
ביום שלישי שעבר

הגשנו לכם חבילת
מידע מקיפה

"קווים-עילית"
ברכותינו לתושבי העיר ואורחיה
אשר מגלים הבנה ואורך רוח
בשלבי ההשקה וההפעלה

דרך צלחה!

אודות שירותי התחבורה הציבורית
של קווים-עילית באלעד

במידה ולא קיבלתם את אחד הפריטים או יותר
נשמח להגיש לכם את החסר במרכז השירות:
רח' רבי שמעון בן שטח  | 8מרכז רימון | קומה שנייה
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חגיגת מוצרים

ש
ה
ב
ו
לחג
ע
ו
ת
מארזים מיוח
ד
י
ם

מארז זוג
שוקו תנובה

שקית גבינה
לבנה 5%

 2יחי׳  1 Xליטר

מארז שלישייה שמנת
מתוקה להקצפה 32%
 3יחי׳  250 Xמ״ל

 1ק״ג

חדש על ה
מ
ד
ף

פרוסות בולגרית
 5%פיראוס

מ
הדור
ת
חג

גבינת שמנת נפוליאון
עם פלפל חלפיניו 24%

 200גרם

קרם פרש 30%
מסדרת השף הלבן
 200גרם

 225גרם

מארז רביעייה
דיאט יופלה 0%
בטעמי תות ואפרסק
 4יחי׳  150 Xגרם

דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק
 150גרם

ש בכשרות
ה
מ
ה
ו
חד
דרת

משקאות פרילי
בטעמי תות ואפרסק
 250גרם

עד גמר המלאי .בחנויות הנבחרות בלבד .ט.ל.ח.
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי

שמנת לבישול 10%
 250מ״ל

בתום דרמה פוליטית ולאחר שהושג הסכם בין נתניהו לבנט:

ליברמן הושבע
כשר הביטחון
והתפטר מהכנסת

שר הביטחון החדש
אביגדור ליברמן בכותל
לאחר השבעתו (צילום:
יונתן זינדל ,פלאש )90

הכנסת אישרה :אביגדור ליברמן ימונה לשר הביטחון ,צחי הנגבי לשר במשרד ראש הממשלה וסופה לנדבר לשרת
הקליטה  מיד עם השבעתו לשר הביטחון הגיש ליברמן מכתב התפטרות מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי
מאת :שי בן מאיר

בתום דיון ממושך אישרה מליאת הכנסת את מינויו של
אביגדור ליברמן לתפקיד שר הביטחון כאשר  55ח"כים תמכו
בבקשת הממשלה ו 43-התנגדו ואילו חבר הכנסת ממפלגת
השלטון ח"כ בני בגין נמנע בעת ההצבעה על הרחבת
הממשלה.
בנוסף אישרה המליאה את מינויה של סופה לנדבר לשרת
העלייה והקליטה במקום השר זאב אלקין שימשיך לכהן כשר

לענייני ירושלים ומורשת ,ואת מינויו של צחי הנגבי לשר בלי
תיק במשרד ראש הממשלה .מיד לאחר ההצבעה הצהירו
אמונים השרים החדשים.
השר ליברמן שהושבע לשר הביטחון ,נכנס למשרדו בקריה
בת"א כבר ביום שלישי בבוקר .במקביל ,הגיש ליברמן מכתב
התפטרות מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי ובמקומו תיכנס
יוליה מילנובסקי.
קודם להשבעתו של שר הביטחון ליברמן הגיש חבר הכנסת
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת) הצעה לסדר בה הודיע כי

אופוזיציה מבית

ישנה בעיה חוקית עם מינויו של ליברמן לתפקיד שר בממשלה
היות ועל פי החוק שר בממשלת ישראל צריך להיות תושב
ישראל ואילו ליברמן מתגורר מחוץ לגבולות  67ולכן אינו
נחשב כתושב ישראל.
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין דחה את ההצעה ואמר כי כבר
בעת שכיהן כשר בממשלה בעבר ,אישר היועץ המשפטי דאז
את מינויו לתפקיד למרות שמתגורר באותה מועצה אזורית בה
מתגורר השר ליברמן.

לא מתייאש

ח"כ בני בגין" :ליברמן נתניהו" :אשמח שהמחנה
במקום יעלון? ימין טיפש" הציוני יצטרפו לממשלה"

ח"כ בני בגין תוקף את אנשי הימין שהתנגדו ליעלון ותמכו
באביגדור ליברמן ומכנה אותם "טיפשים"  לדבריו ,יעלון
התנגד למדינה פלסטינית זאת בניגוד לליברמן שתומך
מאת :שי בן מאיר

ח"כ בני בגין ,תוקף את אנשי הימין
שיצאו נגד משה בוגי יעלון ,ותמכו דווקא
בשר הביטחון אביגדור ליברמן ומגדיר
אותם "טיפשים".
בראיון לרזי ברקאי בגלי צה"ל ,אמר
בגין" :ישנם שלושה סוגים של ימין ,ימין
מתון ,ימין קיצוני וימין טיפש" .הוא הסביר
כי" ,ליברמן הציג רק אתמול את משנתו
והיא לא חדשה לכן פליאתי על אותם
חברים ,חלקם גם בין התושבים
היהודים בשומרון ,שזוכרים
את הדעה שליברמן השמיע –
שהגבול המערבי של אותה מדינה
ערבית שאני רואה בה מדינת
אש"ף בשלב ראשון ומהר מאוד
מדינת חמאס ,שהגבול שלה
צריך לעבור לאורך כביש ."6
"אז לעלוז שאדם בעל
דעות כאלה שמגיע למשרד
הביטחון מצד תושבים
בני בגין
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בשומרון ומצד אנשים בליכוד מוביל אותי
למסקנה הזאת".
בגין גם יצא נגד ההצהרות של ראש
הממשלה נתניהו ושר הביטחון ליברמן
אמש ,כי יתמכו בהקמת מדינה פלסטינית:
"שמעתי שראש הממשלה רוצה להוביל
להקמת מדינה נוספת לצד מדינת ישראל
ביו"ש .הוא יודע שהרעיון לא מוסכם על
סיעת הליכוד בכנסת ולא על הממשלה
שהוא עומד בראשה.
"ראיתי עליצות שמחה שאחזו
בכמה מפעילי הימין כאשר ראו
שהמבצע הושלם ושר הביטחון
בוגי יעלון התפטר מתפקידו.
זאת אומרת אדם שהיה מחויב
לחלוטין להתנגדות להקמת
מדינת אש"ף-חמאס לא מקובל
עליהם .אבל אדם שהבטיח
כיבוש עזה ,מיגור הטרור ועונש
מוות (הוא) כשר
למהדרין" ,הוסיף
בגין.

ראש הממשלה בנימין נתניהו" :אני קורא לכל אלה
שרוצים לתת כתף לשתי המשימות הללו של ביטחון
ושלום ,להצטרף לממשלתנו"
מאת :שי בן מאיר

ראש הממשלה בנימין נתניהו ,בירך
על הרחבת הממשלה ,אך הבהיר כי
אינו מתייאש מצירוף המחנה הציוני
לקואליציה.
בפתח ישיבת סיעת הליכוד אמר נתניהו:
"אני רוצה להגיד את מה שאני אומר כל
הזמן :אני מבקש להרחיב את הממשלה,
לקרוא לכל אלה שרוצים לתת כתף לשתי
המשימות הללו של ביטחון ושלום,
להצטרף לממשלתנו ,לממשלה
רחבה ככל האפשר ,כדי לענות גם
על האתגרים שעומדים בפנינו וגם
לנצל את ההזדמנויות שעומדות
בפנינו".
נתניהו התייחס לשינויים
בממשלה ובליכוד" :אני רוצה
לברך את חברנו צחי הנגבי שיתמנה
היום לשר בממשלת
ישראל .צחי הוא עתיר

ניסיון וברוך כישרונות ואני בטוח שהוא
יוכל לסייע בעבודת הממשלה .באותה
מידה אני רוצה לברך את חברינו מיקי
זוהר שנענה לבקשתי ,יותר נכון בקשותיי
החוזרות ונשנות שישאר עימנו .החלטת
להישאר עימנו ואנו מברכים על כך.
"אני מבקש להודות לחברינו זאב
אלקין שהיה מוכן לפנות תפקיד שר כדי
לסייע בהרחבת הממשלה .אני מאוד
מעריך את זה .ועל כן הממשלה אישרה
היום את הצטרפותם של אביגדור
ליברמן וסופה לנדבר כשרים
בממשלה .הממשלה רחבה
בראשות הליכוד ,אנחנו נמשיך
במדיניות אחראית ותקיפה
בתחום הביטחון ובאותה מידה
נחפש לקדם את השלום ,בייחוד
באמצעות התפתחויות אזוריות
שאנחנו לא רק מזהים
גם
אנחנו
מעורבים".
בנימין נתניהו
כ"ה באייר תשע"ו 2/6/16

לפרגן
לעצמך.יופלה
לדעת

חדש!
דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק

בלום
אבי
פוליןבלום
לפוליטיקה -אבי
ספרלפוליטיקה
ביתספר
בית

השלום מתחיל בתוכנו
הכלבה קאיה לא נבחה ,רהיטי הגן לא חרקו ואפילו הציפור
הווירטואלית לא צייצה בשעה שמהדורות החדשות של השעה
שמונה בערוצים העוינים ריצדו על המרקע בסלון בית ראש
הממשלה .בנימין נתניהו ,רעייתו שרה ולצידם כמה מיועציהם
הקרובים הצטופפו בחדר האורחים של המעון המט ליפול – עם
השטיחים המהוהים ,המזווה המתפרק והקירות המטפטפים,
בהם חזינו בסרטוני התעמולה ,ערב הבחירות האחרונות .ביום
ראשון האחרון ,לא רק התקרה נפלה ,אלא גם פניו של ראש
הממשלה .במקריות מדהימה ,נפתח השבוע בשילוב אומלל של
חדשות רעות וגרועות :מני נפתלי יצא צח כשלג ,בעוד פניה של
הגברת הראשונה הושחרו כשולי קדירה ,ולא רק כמטאפורה.
את השקט בסלון הפר צלצול הסלולרי של אחד היועצים,
שסינן עשרות שיחות נכנסות של עיתונאים .למראה השם
"בבצ'יק מלשכת ליצמן" על הצג ,הוא מיהר לענות והעביר את
המכשיר לידי ראש הממשלה" :ליצמן על הקו ,הוא דיבר עם
בנט ורוצה לעדכן" ,אמר היועץ לראש הממשלה .ביבי הותיר
בסלון את המשבר המשפחתי ,ויצא לפטיו כדי לנסות ולפתור
את המשבר הפוליטי עם בנט ,שגם זרעי הפורענות שלו נשתלו
במעון המשפחתי-ממלכתי.
ליצמן ,שרואה מדי יום את השעה ארבע לפנות בוקר מהצד
הפותח של היום ,עשה את פעולת הריכוך הנוספת שלו ופרש
לישון כשעה ומחצה לאחר סיום השיחה .בחלומותיו הוא כבר
ערך את חישובי השישים-ארבעים בהתאם לסקר המנדטים
של דגני שהעניק ליהדות התורה עשירייה .עם החלוקה הבין-
סיעתית הוא מסתדר גם ביום ,אך כדי להכריע מי יהיה הנציג
השני מטעם הסיעה המרכזית ,צריך בהחלט לערוך שאלת
חלום .ב 11:00-בלילה התעורר ליצמן מצלצול המכשיר
הסלולרי שהוא נוהג להותיר דלוק עשרים וארבע שעות,
כמו מתנדב כונן של איחוד הצלה .איך זה נגמר בסוף ,כולם
יודעים .בכותרות עיתוני הבוקר שהספיקו להתעדכן ,קיבל השר
הפופולרי בישראל תואר כבוד נוסף :הבורר.
הנה מה שלא תשמעו ותקראו בתקשורת הכללית .בניגוד
לכל מה שתיארו לנו בערוצים השונים בימים האחרונים ,נתניהו
לא מצמץ בעיניו ואגלי זיעה לא בצבצו על מצחו .שרים שאינם
חשודים באהדת ביבי (בעצם ,כל שרי הממשלה) ,ועקבו השבוע
מקרוב אחר ההתרחשויות הופתעו לראות את ביבי במיטבו .אי
שם בשנות התשעים כונתה התופעה 'נתניהו החדש' עד שהוברר
לכל שמדובר בעוד אחיזת עיניים של הקוסם .בנט ,שמכיר את
נתניהו לפני ולפנים ,ראה בעיניו ,בתפקידו הטראומטי כראש
המטה של נתניהו ,את המקומות הנמוכים שסוקרו בדו"ח מבקר
המדינה ובהמלצות המשטרה .כמלומד ניסיון עם הנתניהוהים
הוא שיגר בשבוע שעבר את בלון הניסוי עם הדרישה למינוי
מזכיר צבאי לקבינט ,בביטחון מלא שנתניהו ימצמץ ראשון.
"בנט מספר שהוא העלה את הדרישה למינוי מזכיר צבאי,
כבר במשא ומתן הקואליציוני אבל במהלך ישיבות הקבינט
שהתקיימו מאז הקמת הממשלה לא שמענו מפיו את הדרישה",
העידו השבוע שניים משרי הקבינט .נתניהו טען השבוע בשיחות
סגורות שארבע פעמים נקבעו לבנט לבקשתו פגישות עם צמרת
המועצה לביטחון לאומי ,אך בנט ביטל את המפגשים מיוזמתו.
בלשכת בנט מכחישים ,אך בגרסת נתניהו תומכים שרים נוספים
מהקבינט ולא מבין חברי הליכוד" .זהו לא רק המינוי של איווט
לשר הביטחון והתחושה שנתניהו מנסה לקבע את מעמדו של
בנט כזבולון המר מודל  ,"2016אומרים שרים בקבינט שישבו
השבוע על הגדר ובעטו בשני צדיה" ,בנט מנכס לעצמו במידה
רבה של צדק את חשיפת מחדל המנהרות .הוא רצה לצאת
לסיור בעוטף עזה על רקע פרסום טיוטת דו"ח מבקר המדינה
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אבל נתניהו סירב ותלה זאת בנימוקים ביטחוניים של חשש
מהבערת הגזרה ברצועה .בנט בטוח שהשיקולים הם פוליטיים
והגזרה היחידה שביבי רואה מול עיניו היא קולות המתנחלים
והימין".
בנט פתח חזית ,והציב אולטימטום עם דרישה למינוי מזכיר
צבאי לקבינט ,כדי למצב עצמו כמוביל בטחוני .רק שהפעם
יו"ר הבית היהודי ,הוא זה שלא זיהה את המנהרות שנחפרו
מתחת לרגליו ,עם פיר יציאה מוסווה בלשכת ראש הממשלה.
כשנתניהו הודיע חד-צדדית ביום שישי האחרון על כוונתו
למנות ועדה ,בנט האמין שעוד קצת לחץ מצידו ,יעביר את
נתניהו ל'מצב קיפול' .התגובה ששיגר ,וממנה השתמעה
האשמה בהפקרת חיי החיילים ,הייתה חריגה בעוצמתה ונבעה
מניווט מוטעה בשטח .הוא לא זיהה את העצמים שנעים בסך
ואת חבריו למפלגה שמנהלים מגעים מאחורי גבו.

משפט צבאי
כמו דן חלוץ במלחמת לבנון השנייה  -אם בנט לא היה מתאהב
בקונספציה של עצמו ,הוא היה מגלה את הסימנים המדאיגים
ומנמיך פרופיל כבר בסופ"ש שעבר .שרים ששוחחו עם נתניהו
ביום שישי וישבו לצידו בישיבת הממשלה ביום ראשון ,תיארו
נחישות עם ניחוח שרוני .לאחד מהם שנצפה משוחח עם בנט
אמר נתניהו בזלזול "עשה לי טובה ,אל תנסה לתווך .נראה
את בנט הולך עד הסוף ומפיל ממשלת ימין" .ביבי לא ישב
בחיבוק ידיים ולא גילה לפתע קור רוח – יש מאין .במשך סוף-
השבוע האחרון הוא שיגר להנהגת המתיישבים ,באותם ערוצים
ישירים דרכם גייס בערב הבחירות רבבות מצביעים ,מסר של
'תחזיקו אותי' .נתניהו הבהיר כי אם בנט ימשיך להשתולל הוא
ייאלץ לחדש את המגעים עם המחנה הציוני והמסר שהוא קיבל
בתגובה ,גם מחברי כנסת בבית היהודי היה :לא נאפשר לבנט
להפיל את הממשלה ,ויהי מה.
בנט הבין שהאדמה רועדת לו מתחת לרגליים כשכמה חברי
כנסת מהבית הלאומי סירבו לבקשות לעלות לשידור ולהגן

על עמדת יו"ר המפלגה .גם מי שעמד/ה מאחוריו פומבית,
החזיק/ה אצבעות במסתרים דווקא לראש הממשלה בתקווה
שהמשבר יחלוף כלא היה .כשהסתיים המשבר פנה אורי אריאל
לבנט בקולו במהלך ישיבת הסיעה ,ובטון של מבוגר אחראי,
הסביר השר מתקומה הימנית-קיצונית ליו"ר הממלכתי ש'איכא
דרכא אחרינא' .לנוכחים בחדר הייתה תחושה של משפט צבאי.
ביום ראשון בבוקר בנט כבר היה מודע לקולות הרקע
שמשמיעים חברי מפלגתו ומנהיגי המתנחלים אך הרשה לעצמו
להתנהל בעצלתיים ,מתוך הנחה שיינתן לו פסק זמן ומינויו
של ליברמן יידחה עד ליום רביעי .ברגע הזה ,כפי שמתארים
בלשכת ראש הממשלה ,נרדם בנט בשמירה בפעם השנייה.
בניגוד לממ"ז המשטרתי הרברבן ,נתניהו לא סופר עד שלוש.
כשהוא מזהה הזדמנות במהלך מרדף הוא יורה בראש החשוד
ולא ממתין להתאבדותו .בשעות הבוקר המאוחרות של יום
ראשון ,שיגר נתניהו את אחד מיועציו לאחד ממקורבי לבני כדי
שיגשש האם 'ציפורה אחר שילוחיה' תסכים לתמוך בממשלת
אחדות במידה ותמונה לשרת המשפטים .בתזמון מבריק,
הודלף המידע בשעה ששרת המשפטים שקד ישבה בראש
ועדת השרים לחקיקה .מבע פניה המכורכמות של המומלצת
להדחה איילת שקד דמה באותה שעה לארשת פניה של רעיית
ראש הממשלה המומלצת להגשת כתב אישום .אפשר להמר
ולקבוע שזהו המכנה המשותף היחיד שהיה ויהיה אי פעם בין
שתי הגבירות.
ליצמן ,שישב בוועדת השרים ,עזב את הישיבה והגיע
ללשכת ראש הממשלה עם פשרה – שביבי דחה .הלחץ בלשכת
בנט גבר והוביל לכך ששר החינוך יוציא הודעה חד צדדית
המאשרת את קבלת פשרת ליצמן ,שבבסיסה הסכמה להצעת
הוועדה שנדחתה על ידו ביום שישי .חלפו עוד כמה שעות
מורטות עצבים ובעקבות בנט יצאו כל חברי הבית היהודי עם
הודעות המפצירות בראש הממשלה לקבל את "הפשרה" .רק
אז ,ואחרי עוד כמה שינויים והתפתלויות ,נעתר נתניהו לתחינה
וגרם לח"כי ושרי הבית היהודי לשחרר אנחת רווחה .בתוך
פחות מעשרים וארבע שעות ,ובטרם הושבע שר הביטחון
החדש בהתאם לפשרת ההתקפלות ,בנט מצא דרך לגמול
לחייבים טובות ,כשעלה על הדוכן ,וכנציג הממשלה הביע
תמיכה עקרונית בהגבלת שנות הכהונה של ראש הממשלה.

נפתלי פורת

תשתיות ולא שאריות .יהב ואלפר

"הבנתי שאף אחד מהצדדים לא רוצה בחירות אבל חששתי
שיקרה מה שקרה עם חנן פורת בממשלת שמיר" ,הסביר ליצמן
בלשכתו ביום שני בערב .על השאלה מדוע נפלה בגורלו
הזכות להרבות שלום מחוץ למגזר ,ליצמן השיב במשיכת
כתף אופיינית" .שניהם האמינו לי" ,הוא אמר .אמון הוא שם
המשחק  -ובפרט כשהמטפס על העץ לא מעוניין שכולם יידעו
שהוא זה שפנה למחלץ וביקש את הסולם .אך לא רק באמון
בסיסי עסקינן .הציר בנט-ליצמן לא קורץ מחומרים ביטחוניים
של מזכ"צ ומל"ל ,אלא מאינטרסים הרבה יותר ארציים.
בקדנציה הנוכחית בנט וליצמן הם האחים החדשים ,ועד כה,
שניהם יוציאם מורווחים.
ביום שני בערב ,כשעמד על הדוכן ,קיבל בנט הרמה להנחתה
מ'יש עתיד' שהעלתה על סדר היום את קידום חוק הפטור
מליב"ה בת"תים .בנט פתח את הפה ונשא את אחד הנאומים
המרשימים ביותר שנשמעו במליאה בשנים האחרונות ,בהקשר
חרדי .הוא תיאר איך החלטתו הראשונה כשר חינוך הייתה
כ"ה באייר תשע"ו 2/6/16

הרצון הנואש של בנט
לחבור לאח גדול,
לפיד בעבר וליצמן
כיום ,לא נובע מחסכי
ילדות אלא מהבנה
פוליטית צרופה .מול
ראש ממשלה מלא
חרון ותאב נקם כמו
נתניהו ,הוא חייב
לבנות תא משפחתי
חזק .ליצמן הגוראי
הוא אח שלא יתחבק
ויתנשק ברבים אך
יעמוד מאחורי מילתו,
כמו רופא הדבק
בדיאגנוזה שנתן
לפציינט

אמץ אח .שר החינוך בנט ושר הבריאות ליצמן
לבטל את הדרת הילדים החרדים מקייטנות
הקיץ של לפיד ופירון .כשבנט שאל בישראלית
ממלכתית במה חטאו הילדים החרדים הקטנים
ומה כל זה קשור לליב"ה ,חברי הכנסת החרדים
שישבו באולם נאלמו דום ולא הוסיפו מילה .הם
חשו כצדיקים שזכו לכך שמלאכתם תיעשה על
ידי אחרים.
מהפיל הלבן שנכח בחדר בנט פשוט התעלם.
שהרי ,בממשלה הרעה הזאת שחלפה מהעולם
הוא היה שותף מייסד ,אח להרע .אז נכון שהיו
לו נסיבות מקלות ,והעיקרית שבהן היא חזית
הסירוב החרדית שהשיבה את פנייתו ריקם,
בשעות ובימים שאחרי סגירת הקלפיות .ובכל
זאת ,הברית החדשה בין בנט לליצמן ,היא עוד
פיתול עלילתי במשפחולוגיה של הבית היהודי.
בל נשכח לרגע שמאחורי המילים היפות מסתתר
אינטרס .עם כל הכבוד לשר (ויש כבוד) הנציגים
החרדים לא יכולים להרשות לעצמם לצאת
לקייטנה ולהפקיר את הזירה .הם יודעים היטב
שתאורטית ,גם לברית הישנה עם לפיד  -יש
עתיד .ברגע שזה ישתלם לו ציבורית ,בנט לא
יהסס להתחיל בהליך של איחוד משפחות עם
האחים הישנים.
מה שנכון לגבי בנט רלוונטי באותה מידה
לנציגים החרדים .במהלך המו"מ עם המחנה
הציוני הצהיר כאן גפני מפורשות שהוא מעדיף
את הרצוג על בנט .דרעי אומנם שמר על שתיקה
ובשלב מסוים סייע לבנט כשהצהיר כי לא יוותר
על אף משרד לטובת המחנה הציוני ,אולם ברגע
האמת ,אם הצעה לצירוף המחנ"צ והוצאת הבית
היהודי היתה מונחת על השולחן הוא לא היה
מזיל דמעה.
בנט זיהה את נקודות התורפה ומודע
לאובססיה של הזוג המלכותי מקיסריה לשלוח
את הרמ"ט לשעבר לפנסיה מוקדמת ברעננה.
הרצון הנואש שלו לחבור לאח גדול ,לפיד
בעבר וליצמן כיום ,לא נובע מחסכי ילדות אלא
מהבנה פוליטית צרופה .מול ראש ממשלה מלא
חרון ותאב נקם כמו נתניהו ,הוא חייב לבנות
תא משפחתי חזק ומוצק .ליצמן הגוראי הוא אח
כ"ה באייר תשע"ו 2/6/16

מסוג אחר שלא יתחבק ויתנשק ברבים אך יעמוד
מאחורי מילתו ,כמו רופא הדבק בדיאגנוזה שנתן
לפציינט .הרווח של בנט ברור ,וגם הדיבידנד של
ליצמן גלוי וידוע ,פרוש על פני כל הארץ מערד
ועד חצור.

שלום במרומיו
ליצמן מסיים את השבוע הנוכחי לא רק
כ'מאמי' הלאומי אלא כ'עושה השלום'
האולטימטיבי ,והוא בכלל לא ידע שהוא כזה.
האמת היא שמדובר בתכונות זהות של דבקות
במטרה ,עמידה במילה וגם נכונות להעביר
כמה לילות ללא שינה – אם כי אצל ליצמן לו"ז
השינה-ערנות חורג גם כך מהמקובל במגזר.
השאלה הגדולה היא מדוע התכונה הזאת לא
באה לידי ביטוי גם בתוך הבית פנימה .השר
המכהן במשרה מלאה ,כולל תורנויות ומשמרות
לילה ,לא חשב לרגע להתפטר במסגרת החוק
הנורווגי לטובת נציג דגל .גם להתפטרותו של
פרוש שנרקמה מאחורי גבו הוא התנגד – אם
כי עקרונית ולא מעשית .הדימוי המגזרי שלו
מעולם לא היה ולעולם לא יהיה כשל יונת שלום.
איך זה שאיש השלום הממשלתי ,מצטייר
דווקא בתוך הבית כגורם שלא מוכן לפשרות,
שאלתי את ליצמן השבוע בחדרו בכנסת.
ליצמן הסביר ,בלי להתנצל  -אם לשאול לרגע
את הסלוגן של האח החדש  -שהסכם זה הסכם
ומבחינתו מה שהובטח לדגל בערב הבחירות
יקוים .לא יותר וגם לא פחות ,יען כי בפוליטיקה
אין מתנות .החישובים שלו שונים לחלוטין
מאלו של דגל ,ולטעמו ,כשלוקחים בחשבון את
הצבעת המחאה של הפלג הירושלמי ,נוסחה של
שישים-ארבעים עוד עושה עם הליטאים חסד.
המחלוקת הזאת לא תיפתר לעולם ,גם לא
באמצעות מפקדים חד-צדדיים ,אלא אם כן
החלוקה הפנימית בין הסיעות תעמוד למבחן
הריצה העצמאית בבחירות לרשויות .ובכל זאת,
אם יש זירה אחת ויחידה ,שבה ליצמן יכול

לעשות שלום גם בבית ,מבלי להפר את נוסחת
האיזון של שישים-ארבעים שהוא נשבע לה
אמונים ,זוהי העיר האדומה חיפה .על הכרמל,
הוא יכול להפציע כמו יונה (יהב) עם עלה של
זית.
עלילות ראש העירייה יונה יהב וסגניו
החרדים  -בכל המובנים ,נפרשו כאן בשבועות
האחרונים .תקציר המאורעות ,לתושבי ירושלים
והמרכז שלא עקבו אחרי החגיגות החיפאיות:
סגן ראש העיר בשכר מטעם הסיעה המרכזית
אריה בליטנטל מחויב על פי ההסכם להעביר
את שרביט הסגנות לנציג דגל מיכאל (מיכי)
אלפר .אחרי שליצמן התערב ,הגיש בליטנטל
לראש העירייה הודעה על סיום תפקידו כסגן,
שאף פורסמה בהמודיע כסוג של תעודת הכשר
עצמית .בליטנטל התפטר ,אך אלפר לא החל
לתפור חליפה ,וזאת משום שראש העירייה
מסרב למנות את נציג התנועה הליטאית שדגלה
מתנופף מול פניו כמו סדין אדום.
ליצמן ,שנפגש לפני שבועיים עם ראש
העירייה ,הכחיש כאן בסגנונו ,בשבוע שעבר ,את
הטענה שהושמעה כביכול באותה פגישה נסגר
דיל מאחורי הקלעים .הלשונות הרעות מספרות
על הסכם חשאי ולפיו ראש העירייה יתמיד
בסירובו למנות את נציג דגל ,ובתום חודשיים
מהתפטרותו ימונה בליטנטל בשנית לתפקידו
מחוסר ברירה ,כי הרי אי אפשר להותיר את
התפקיד מיותם ככה סתם .ליצמן כאמור ,שלל
את המידע ,בדרכו.

איפה וחיפה
החשבון של יהב עם נציג דגל התורה אף
פעם לא היה בעודף יתרה אך בערב הבחירות
האחרונות המינוס כבר חרג לגמרי מהמסגרת.
יהב סמוך ובטוח כי אנשי דגל תמכו ביריבו,
למרות שאלפר אישית טוען שהוא ורבים מחבריו
הצביעו בעדו על אף כל ההבטחות שהופרו.
בחיפה נזכר מי שנזכר השבוע באמירה ששמע

אלפר החיפאי
אינו מוכן לקבל
את הנוסחה של
הסתגרות בגטו חרדי
מתוחם ברחובות.
יונה יהב שהחל את
דרכו כעוזרו של טדי
קולק שהמציא את
השיטה בירושלים,
מכיר היטב את
הנוסחה .אם בחיפה
לא תוצג עמדה
אחידה ,יידע כל ראש
עיר חילוני שהוא יכול
להפוך כל נציג חרדי
בעירו ,לפיון על לוח
השח-מט
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בלום
אבי
פוליןבלום
לפוליטיקה -אבי
ספרלפוליטיקה
ביתספר
בית

מי שמתאמץ ומדפדף עד
לעמוד האחרון בנוסח המקורי
של הודעת המדינה שהוגשה
לבג"ץ ,מגיע לדף ריק
מחתימות .שמות חברי הצוות
מתנוססים על הנייר ,אולם
במקום המיועד לחתימה,
השורה מיותמת וריקה" .לא
לנו ,חברי הכנסת החרדים יש
בעיה" ,אומר פרוש בתגובה,
"אלא למי שדיווח לבג"ץ
והגיש את המסמך"
צ'ק בלי כיסוי .הודעת המדינה לבג"ץ על חתימת כלל החברים והחתימות החסרות בסוף המסמך
בערב הבחירות ברחוב חזו"א  5בבני ברק" :לא תהיה איפה
ואיפה .לא תהיה איפה וחיפה" .המשפט השנון נאמר אחרי
שהועלתה הצעה לתמוך בחשאי ביריבו של יהב ולתת לראש
העיר שכיהן אז (והיום) את התחושה שדגל התורה עומדת
מאחוריו ,מלפניו ומצדדיו.
במערכת הבחירות הראשונה שבה התמודד ונבחר לראשות
עיריית חיפה רץ יהב במסגרת שינוי ,אך גם אז ,בימי לפיד
האב ,הוא זוהה כראש עיר ענייני ,ביצועיסט בסגנון מפא"י.
תאונת הדרכים שאירעה במנהרות הכרמל בין יהב לאלפר,
כבר נחקרה לעומק על ידי בוחני תנועה מנוסים ,אך כמו בכל
התנגשות בין סמיטריילר לרכב משפחתי ,זהות הנהג האשם
אינה רלוונטית לתמונות הקשות .התוצאה במקרה הזה,
מרסקת את הנציגות החרדית בחיפה ,את האינטרס הציבורי
של המגזר החרדי בעיר ,ואת מעמד חבר המועצה החרדי בכל
עיר חילונית.
גם מי שטוען שאלפר היה צריך להבין שראש עיר ,כמו
הלקוח ,תמיד צודק ,לא יכול להתעלם מהעובדה שהוא פעל
כשלוח של ציבור ומפלגה ,וטענותיו ענייניות וצודקות במלוא
מובן המילה .גם מהגיבוי שאלפר זוכה לו בתוך הבית אי אפשר
להתעלם .זוהי לא רק התמיכה הגורפת של צמרת המפלגה,
אלא הגב שנותנים לו רבני העיר והעסקנים המקומיים (כולל
אלו שנחשבים לידידים אישיים של יהב) .חסרונו הגדול של
אלפר הוא בעצם מעלה .האיש לא מסתפק בדלת אמותיה
של שכונת הדר ,ואינו מוכן לקבל את הנוסחה של הסתגרות
בגטו חרדי מתוחם ברחובות .הנוסחה הזאת נשמעת מוכרת
מבירת ישראל ,ויונה יהב שהחל את דרכו כעוזרו של טדי קולק
שהמציא את השיטה ,מכיר אותה טוב מכולם.
אבל לא הסיפור המקומי של חיפה צריך לעניין את תושבי
הצפון והמרכז ,ירושלים והסביבה .אלפר לא זקוק למשכורת
בשביל להתפרנס ,כפי שראש העירייה המיתולוגי אבא חושי
דאג למובטלי חיפה בשנות השלושים .לפני הכל זהו העיקרון.
אם קדנציה שלמה בחיפה תהפוך למשחק שח-מט של
ראש העירייה החילוני בעסקנים החרדים ,יידע כל ראש עיר
חילוני שהוא יכול להפוך כל נציג חרדי בעירו ,לפיון על לוח
המשחק .חיפה היא דוגמה לערים חילוניות רבות עם ריכוזים
חרדיים משמעותיים .לא בני ברק וירושלים ,ואפילו לא פתח
תקווה ואשדוד ,אלא עיריות שבהן הנציגים החרדים ברשות
הם מיעוט ,שהופך לבטל בשישים ,ברגע שמאפשרים לראש
העירייה לשחק בין הנציגים.
הציבור החרדי בחיפה ,כמו בערים חילוניות אחרות הכפיל
את עצמו בשנים האחרונות .בגיל היסודי לומדים במוסדות
החרדים כ 3000-תלמידים ,ובגני הילדים מספר דומה –
מה שמעיד על הגידול המדהים .אלפר לא מוכן להסתפק
בפירורים ומבקש לחלק את העוגה מחדש .על רקע העלייה
באחוז התושבים החרדים בעיר הוא מבקש לבצע חשיבה רב-
שנתית של צרכים ותשתיות ,ולא מוכן להסתפק רק בשאריות.
ליצמן מסביר שהוא לא אמור ללחום את המלחמות של דגל
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התורה ולהציב אולטימטום של פרישה מהקואליציה מול ראש
עיר שנוהג עם הציבור ונציגי אגודה בהוגנות .אלא שליצמן
של הקדנציה הזאת הוא הראשון שיודע כי הנראות הציבורית
חשובה לא פחות מהמציאות .אם בליטנטל יתמנה בשנית
בחלוף חודשיים-שלושה ,לא יעזור שום תירוץ שבעולם.
תדמית של אי עמידה בהסכם תידבק לסוליית הנעליים של
הסיעה המרכזית ,כמו טיט שקשה להסיר.
מהלימון הזה ,ליצמן יכול לעשות לימונדה ,אם יצפין
לחיפה פעם נוספת ,כדי לגייס את הקרדיט הציבורי כעושה
שלום ,ולהביא לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו .הרווח הציבורי
שיפיק ,יהיה שווה יותר מאלפי זהב וכסף של משכורת סגן
לחצי קדנציה.
האם תסכים לנסוע ביחד עם גפני לראש עיריית חיפה כדי
לעשות קצת שלום בבית ,שאלתי.
"כן" ,מפתיע ליצמן בתשובתו" ,אמרתי שלא נאיים בפרישה
מהקואליציה נגד ראש עיר שמתנהג איתנו בהוגנות ,אבל אני
מוכן להרים את הכפפה .הייתי אצל יהב והודעתי לו שהנציג
מטעמנו יתפטר בלי משחקים וכך היה .אם יפנו אלי ישירות,
לא במכתבים ובפשקווילים ויבקשו את עזרתי אסע לחיפה
ביחד עם מי שצריך ואשב עם ראש העיר כדי לקדם את מינוי
אלפר לסגן".
ליצמן מגלה שהיוזמה כבר הועלתה בפניו על ידי גפני אך
לא קודמה .לאור המהלכים שננקטו בשבועות האחרונים,
ביהדות התורה הארצית ובסיעה המקומית ,אפשר להבין מדוע
אבד האמון ונגוזה היוזמה" .אני לא מתחמק ומשיב תשובה
ברורה" ,ממשיך ליצמן" ,הרי אני בקשר ישיר עם גפני כמעט
בכל נושא שעל הפרק .אם הוא יתקשר ויבקש אסע איתו ,ואם
צריך גם עם דרעי ,ואכנס לראש העיר כדי לבקש שיקויים
ההסכם ונציג דגל התורה ימונה".
הסלוגן "השלום מתחיל בתוכי" ,פורסם אי שם בעבר על
ידי שרי אריסון ,בעלת השליטה בבנק הפועלים .אם ליצמן
יצליח להתחיל את השלום בתוכנו בעיר האדומה ,הוא יזכה
בכל הקופה.

זכות חתימה
הודעת עדכון שבועית לסיום .דו"ח הצוות הבין-משרדי
לקידום יעדי הגיוס שהובא כאן לראשונה על מלוא השלכותיו
וקביעותיו הדרקוניות ,ומסוקר כאן בשבועיים הראשונים,
עדיין לא נוטרל.
תקציר הפרקים הקודמים ,למי שפספס בצוק העיתים :דו"ח
של צוות בין-משרדי בראשו עמד מנכ"ל משרד הביטחון היוצא
דן הראל ,ממליץ על נקיטת צעדים ממשיים לעידוד הגיוס
לצה"ל ,החל משינוי מבחני התמיכות לכוללים ולישיבות,
קטנות כגדולות ,עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת
משאבים לעידוד הגיוס במגזר ,וכלה בבילוש וחיפוש אחר
בחורי ישיבות מתחזים ,באמצעות שכירת חוקרים פרטיים,

הצלבת נתונים ומעקב אינטרנטי.
בהתאם לחוק הגיוס המתוקן הממשלה הייתה אמורה
להביא את הדו"ח לאישור כבר בשבוע שעבר .בעקבות
הפרסום נעמדו חברי הכנסת החרדים על רגליהם האחוריות
והבהירו כי המלצות הדו"ח גרועות מהחוק שנוסח בתקופת
לפיד .בפגישה דחופה שקיימו גפני ופרוש בקריה בתל אביב
עם הצוות המשפטי בראשות סגנית היועץ המשפטי למערכת
הביטחון עו"ד הילה ארליך-עמר ,סוכם שלא להגיש את
הדו"ח לאישור הממשלה ,לעת עתה.
הסיכום שהושג דיבר על דחיה למספר שבועות רקע כניסת
השר והמנכ"ל החדשים למשרד ,כשבפרק הזמן הזה חברי
הכנסת החרדים מנסים למזער נזקים ולשנות את המסקנות מן
הקצה אל הקצה .הזמן חולף אולם נכון למועד כתיבת השורות
טרם הושגו הבנות.
פרוש וגפני אמורים להגיע לפגישה שנייה עם נציגי
המחלקה המשפטית במשרד הביטחון ביום חמישי זה ,וצריך
לקוות שהפעם הם לא יופיעו בגפם אלא יזכו לליווי של חברי
כנסת חרדים נוספים ,שמעדיפים לברוח מהעיסוק בנושא -
כמו תושבים מהלהבות ביער רמות.
לפני שהחברים ייכנסו לקריה ,הנה טיפ קטן שבשימוש
נכון ונבון יכול להפוך לקלף מנצח .בסעיף  2להודעת המדינה
לבג"ץ במסגרתה הוגש הדו"ח כנספח ,הודגש כי הצוות סיים
את עבודתו וכי "כלל חברי הצוות חתמו על הדו"ח".
אלא מה .שמי שמתאמץ ומדפדף עד לעמוד האחרון בנוסח
המקורי של הודעת המדינה שהוגשה לבג"ץ ,מגיע לדף ריק
מחתימות .שמות חברי הצוות מתנוססים על הנייר ,אולם
במקום המיועד לחתימה ,השורה מיותמת וריקה .הדעת נותנת
שאם היה לפני הפרקליטות מסמך חתום הוא היה נסרק ומוגש
לבג"ץ .החתימות החסרות ,מעוררות תמיהה.
מה שנראה על פניו ככשל טכני הופך לסימני שאלה של
ממש ,לנוכח השיחות שערך בשבוע האחרון סגן השר מאיר
פרוש עם אחדים מחברי הצוות" .מכמה מהם שמעתי שהם
בכלל לא היו מעורבים בתהליך" ,אומר פרוש ומרים גבה,
"הופתעתי לשמוע את הדברים ,אבל עכשיו אני מבין שייתכן
והם גם לא חתמו".
הצגתי בפני פרוש את הנתונים היבשים .המסמך שבראשיתו
מוצהר מפורשות על סיום עבודת הצוות וחתימת כלל החברים,
עם הנייר הריק מחתימות בסופו" .זה בהחלט מעניין ומחייב
דווקא את הפרקליטות ולא אותנו לתת תשובות" ,אומר פרוש,
"אם חברי הצוות לא היו מעורבים כנדרש ובוודאי שלא סיימו
את עבודתם כפי שנכתב בהודעה לבג"ץ ,ואם בנוסף לכל זאת
המסמך גם לא נחתם בניגוד למה שהוצהר ,אז לא לנו ,חברי
הכנסת החרדים יש בעיה ,אלא בעיקר למי שדיווח לבג"ץ
והגיש את המסמך".
תגובת המחלקה המשפטית במשרד הביטחון ,לא התקבלה
עד לסגירת הגיליון .לכשתתקבל  -במישרין או באמצעות
הנפגשים  -היא תפורסם כלשונה.
כ"ה באייר תשע"ו 2/6/16

אסם/ברמן

10
39

9
39

עוגת
בראוניס90 /
שמרים/
קראמבל/רוגלך ליח’

 400גר’

39
2090

 3ב-

39
249090

 2ב-

כולל ממרח חלבה
90
90
מליות ‘מעולה’ ליח’

קמח תופח/
שמרים/
שמרים לפיצה

 1ק"ג
אסם

גבינה

 850גר'
תנובה

שמנת
להקצפה

12
399090

15
39

 6ב-

79090
39
ליח’

99090
39

1090
39

 2ב-

 45-60גר’
אסם
במבה/ביסלי90 /
במבה נוגט 45גר’

ריבת חלב/
קרם פטיסייר

 400גר’
מעולה

שמרים
פאקא

 500גר'

שמנת בשקית

 250מ"ל
38%
תנובה

גבינת חרמון

129090
39

וופל סוויט

 40יח'
עדין

אסם

11
39

90
90

39
14

 2ב-

2090
39

 3ב-

19
399090

מארז דובונים 20x5גר'/
אפרופו 50x3/25x5גר'90 /
ביסלי 55x4גר' 22x10/גר'/
ציפס 50x4גר'/במבה 15x10גר'

ריצ'/
קצפת צמחית

פרווה
 212מ"ל
25.2%
נטו
 250מ"ל
20%
תנובה

גבינה צהובה
עמק

 400גר'
תנובה

ברקוד57118:

גיל בטעמים

3990
10

 10ב-

39
20

 4ב-

1190
39

 1.5ליטר
מים בטעמים90 /
ספרינג תה/
ספרינג/תפוזינה/

פטריות
‘מעולה’

 400גר’

 3ב-

9
39
90
90ליח’

9090ליח'8
39

סירופ
מייפל/שוקולד

 600-700מ"ל
מעולה

משקאות חלב

 1ליטר
טעמים שונים
תנובה

39
גבינה
נפוליאון2090 /
צפתית סמי

 2ב-

לחמית

39
1090

 2ב-

79090
39

39
1090

ירכיים עוף
גדול

ברקוד:
3203529

חלב בקרטון

 1ליטר
טרה

פודינג/ג’לי

 400גר'
קצוץ
חסלט

 2ב-

29
39

90
90
לק"ג

 3ב-

39
1090

90
90
לק"ג

29
39

16
399090

 20ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל 3-מימושים

בשר מס' 8

בד"צ בני ציון
הרב מוצפי

שלישיית
קפה טורקי

 85x3גר'
עלית

חד פעמי

קוסקוס/מנה
חמה /אטריות/
פסטה

אסם

לא כולל נודלס

פולידור/בנדע

39
2090

 5ב-

11
3990

כ

19
39

90
90

מה קרוב ,ככה זול

שישיית RC

 1.5ליטר

ולחברי מועדון משתלם במיוחד

90
90
19
39
 39כרוב
לבן/אדום189090 /
ליח'
קולסלאו

 1ק”ג
אסם

גלידות

פילה סלמון

90

59
לק"ג

שניצל תירס
 2ק"ג
טבעול

90

44
לק"ג

13
לק"ג

3990

קפואים

 1.44ק"ג

גלידונית/פינוקים
מיניס
קרמריה
גלידה לה
גלידונית/פינוקים

מיניס
גלידה
קרמיסימו

 1.33ק"ג

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה ,נא לגשת לסניף הקרוב

 160-250גר'
סוגים שונים
אסם

גבינה

 750גר'
טרה

פודינג/ג'לי
'מעולה'

 85גר'

 3ב-

17
39

 2ב-

שטראוס
90
שמיניית מיני דני90 /
מיני מילקי

גבינה צהובה
מגורדת

199090
39

פנטסיהקרמיסימו
גלידה

בשר מס' /5
סטייק עין/לשון
בד"צ בני ציון
הרב מוצפי

כנפיים עוף

נתיב החסד סניפים בני ברק :רח’ קוטלר  | .18רח’ ר’ עקיבא  34פינת ירמיהו | 03-5789482 .רח’ כהנמן  | 03-5448588 .151רח’ גניחובסקי  23קריית הרצוג | 03-5796771 .רח’ נויפלד  | .03-5704963 .15רח’ יגאל אלון 12
קריית הרצוג | 03-6099821 .רח’ רשב’’ם  | 03-6566551 15רח’ הרב קוק  | 03-6324538 11רח’ הרב מלצר  | 03-5226858 24רח’ פרדו  03-5703078 .2אלעד :רח’ שמעיהו  ’’19מרכז יוסף’’  | 03-7364441רח’ הריף 03- .1
 909366/7אשדוד :הורקנוס  | 08-6430453 8הורקנוס  | 08-6430456 22הלל  | 08-6103663 8רח’ רשבי  08-8523639 15קריית מלאכי :רח’ בן גוריון  .08-8502716 08-8503728 88נתיבות :שד’ ירושלים 08-9943933 .430
חיפה :מיכאל  04-6899718 9רכסים :א.ח כפר רכסים  04-9040905רחובות :פרץ  08-6491854 8עמנואל :חתם סופר  09-7922219 1נריה :ישוב נריה אזור מודיעין  02-9978440בת ים :רח' ניסנבאום 03-6566336 .25

20
39

 4ב-

סוגים שונים
עלית
טבלאות/אצבעות 90
שוקולד

קרקר /לחמית
פתי בר וניל

17
90
39
ליח’

 2ב-

39
5090

3979090

39
1090

 1.75-900ק”ג
אסם
ק"ג
1.8
פתי בר הדר
90

ביצים M

 30יח'

גבינה
טוב טעם

 250גר'
טרה

גבינת סקי

 250גר'
שטראוס
 3ב-

 250מ"ל
שטראוס
 3ב-

16%
 250גר'
תנובה

 125מ"ל
תות/וניל
תנובה

-225
 240גר'
תנובה

 500גר'
טרה/עלמה

ריאו

גלידהקטן
טילון
פנטסיה

שלגון גלי גל
גלי
טילוןגלקטן

 8ב-

10
 8ב-
 5ב-
10
90
10
 5ב-
90
10
1490
149090
15
159090
27
2790
37
1590
39

90

צלחות גדולות  2ב-
צלחות קטנות  3ב-
מרקיות  3ב-
לפתניות  5ב-
כוסות לשתיה קרה  3ב-
סכו"ם לבן  3ב-
כוסות קרטון לשתיה חמה 8אונז  3ב-
קופסאות איחסון  3ב-
מפיות טאצ' 100יח'  4ב-
מגבונים  4ב-

מ
לו
א
טנ
א
ש
ל
מ
ב
צ
עי
ם
ל
חג
ה
ביכורים

המבצעים בתוקף
מיום רביעי
כ”ד אייר 1.6.16
עד יום שישי
ד' סיון 10.6.16

ט.ל.ח * .התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל 3-יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.

