


אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

 &2990

גבינה צהובה עמק

קמח

טחינה עדן
בד"ץ

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &13

 &20

 &2990

 &10 ב-

ב-

 &95

ב-

 &20

 &13

ב-

 &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

500 גר'

3 ב-

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים
נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-3 ב-

2 ב-

נוזל כילים פיירי
1.350 ליטר

נשנושים 
בייגל בייגל

2 ב-50& 

 &20 3 ב-

48 גלילים

1.25 קג'

לקילו

מוצרי 
השבוע חלב טרה כריותחיתולי האגיס

וניל / עוגיות / שוקולטה

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

גבינת טרה

 &10 &14

 &10

משקה ג'אמפ

ב-

ב-

 &25 ב-2 

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

פרסיל ג'ל 

שישיית נסטי

שישיה
RC

 &40  2

20& ב-  5

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

מארז 4 יחידות קרטיב 
ג'ויה נסטלה

ארטיק קראנץ 
נסטלה

פסטות ויליפוד בד"ץ

קרם הגנה 
דר' פישר

ב-

12 קילו

 &79
אבקת כביסה אריאל

ב-3790& 

פילה סלמון 
(אילתית)

 &10 ב- 7

 &30 ב- 2  &22 2 ב-

 &8 90

 &2390 &2490 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

זוגלובק / תירס / נקניקיות

2 ק"ג

 &2990

5 ב-10& 

קוטג' טרה

קפה נמס עילית
בקניית זוג

 &18 90

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1690
ב-

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &2990
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

 &50

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 

2 ב-22& 

בירה מאלט 
1.5 ליטר

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

2 ב-30& 
מארז 5 יח' 
לה פרוטה
נסטלה

 &790

בקניית זוג

2.7 ליטר

400 גר

ב-

 &1490
1490& ב-

ב-

שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

מארז 6 יח' טישו

 &1790

גבינה זיתים / 690& 
בצל תנובה

קורנפלקס 
דבש

אבקת כביסה 
פרסיל מרוכז



שאחרים
ייסעו 

מחוץ לעיר

בלעדי למכבי
שירותי רפואה דחופה 

קרוב לבית

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

 מוקד רפואה דחופה
 ושירותי משרד

19:00 עד 22:30 בלילה

 מרכז בריאות האישה
 למקרים דחופים
עד 22:00 בלילה

מרכז רפואי רבי עקיבא 86

לי יש 
מקצוענים 
ליד הבית!





 שאחרים
ילכו רחוק

בלעדי למכבי
180 רופאים מומחים

בפריסה רחבה ברחבי העיר

לי יש 
מקצוענים 
ליד הבית!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

רופאים מומחים 
מהמובילים 

בתחומם

180
מומחים ברפואת 

נשים
ומרכז בריאות האישה

31
מרכזים רפואיים, 

בתי רופאים 
ומרפאות

41



רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

טכנו
שרוליק

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות,
מתנות ועוד.

מבצעים
חמים!

 אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים

הפתיחה ביום ראשון 16.7.17 כב׳ תמוזלרגל הפתיחה מבצעים מיוחדיםטכנו שרוליק הגיע לרבי עקיבא 76

שכפול מפתחות

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

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 31.7.17  ח׳ באב תשע׳׳ז 

אסלה לבן / פרגמון

136.00 ש’’ח

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

185.00 ש’’ח109.00 ש’’ח109.00 ש’’ח

130.00 ש’’ח

ברז קיר קצר

95.00 ש’’ח

ברז פייה קשת 
קצרה

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

175.00 ש’’ח170.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

ברז נשלף 900

350.00 ש’’ח

650W ג׳קסון

270.00 ש’’ח 

800W פטישון עוצמתי
26 מ׳׳מ

630.00 ש’’ח 

משחזת 1050Wסולם אלומיניום 4 שלבים

299.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט 
+ 2 סוללות

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 
599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח 199.00 ש’’ח 

מזלף לברז נשלף

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

מזלף הדס 7 
מצבים

עם חסכם

מייתז קומפלט 
+ צינור

27.00 ש’’ח

 12v
18v

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

109.00 ש’’ח

מאוורר תלוי ׳׳16

113.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית 
חסכוני, שנתיים אחריות, 3 מהירויות

בקנייה של 400 ש׳׳ח ומעלה
70 ש׳׳ח במקום 150 ש׳׳ח

מוט מקלחת 3 מצבים

59.00 ש’’ח 

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

19.00 ש’’ח

מוצרי פקסשרשורי לאסלה ׳׳4
מחירים מיוחדים לאינסטלטורים

מושב אסלה קל
לבן / פרגמון

23.00 ש’’ח

איזולירבנד איכותי

3.00 ש’’ח

ראש מקלחת 
כלנית קבוע

ראש מקלחת
5 מצבים

17.00 ש’’ח

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת אורן
 עגול 220 מ׳׳מ

58.00 ש’’ח 

ברז כביסה מיני

14.00 ש’’ח 

רובה איכותי

8.00 ש’’ח 

69.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

29.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום  איטלקי

ברז ניל אורגינל

17.00 ש’’ח

סל כביסה ראטןשולחן מתקפל 1.80 מטר
60 ליטר

44.00 ש’’ח 

169.00 ש’’ח 

ברז גן כדורי 1/2

16.00 ש’’ח

נקודת מים עגולה 
גדולה

סיפון שרשורי 11/4

12.00 ש’’ח19.00 ש’’ח

וילון בד איכותי
לאמבטיה כל המידות

29.00 ש’’ח 

מטאטא + מקל

10.00 ש’’ח 



יש טעם להתרענן

אוספים תוויות עם פיוזים
ויכולים לזכות במאות פרסים שווים!

בטלמסר:3531* הפיוזים  את  צוברים  פיוז-טי   של  תוויות  אוספים   
או באתר: www.h.fuze-tea.co.il  בוחרים מתנה בטעם שלכם ויכולים לזכות!

איך משתתפים?

המבצע תקף מיום רביעי י"א תמוז תשע"ז בשעה 09:00 בבוקר עד יום ראשון כ"ט תמוז תשע"ז בשעה 09:00 בבוקר )05.07.2017-23.07.2017(. ימי שישי ומוצ"ש ייספרו כיום אחד, 
בלבד. להמחשה  התמונות  והאתר.  באמצעות הטלמסר  לקבל  ניתן  בתקנון  עיון  על  מידע  הפעילות.  לתקנון  בכפוף  הפרסים. המבצע  מימוש  לצורך  התוויות  את  לשמור  יש 



טי
תנ
או

הזדרזו להירשם ללימודי הנדסאים 
ותצאו מקצוענים ומבוקשים!

)שלוחה 3(להרשמה: 2245*

יצאתי

מודיעין עילית | חיפה | בית שמשירושלים | בני ברק | אשדוד 

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of  Technology

 *לגברים מימון מלא בכפוף לקריטריוני מה"ט. 
  לנשים מלגות גבוהות

ה    דס

מעצבת תעשייתית מתכנתת 
ומעצבת אבי טיפוס של מוצרים 
חדשים ומהפכניים, ומשתלבת 

בחברות פיתוח מוצרים.

אנשי מקצוע בתחום הגנת הסייבר 
מבוקשים במשק ובתעשיה, 

מה שמעניק לבוגרים הזדמנויות 
תעסוקה ושכר אטרקטיביות

הנדסאי בניין משמש כמתכנן 
מבנים וכהנדסאי אחראי באתרי 

בניה בתפקידי ניהול ופיקוח.

הנדסאי אדריכלות עוסק בתכנון 
ועיצוב מבנים. משתלב במוסדות 

ציבוריים, בוועדות לבינוי ערים במשרדי 
אדריכלות וכמתכנן עצמאי. 

 הנדסאי חשמל עוסק בתכנון 
 וביצוע עבודות חשמל מורכבות 

במבני מגורים ובתעשיה.

 הנדסת תוכנה 
והגנת סייבר

 אדריכלות
ועיצוב פנים

הנדסת חשמל

הנדסת בניין

 הנדסת 
עיצוב תעשייתי

 100%
מימון שכר 

לימוד*

ההרשמה 
למגוון 

הקורסים 
בעיצומה



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

במעון אני היחידה שכבר יודעת 
להשחיל טבעות. כשאמא ראתה 

את זה היא חייכה לעצמה והכינה  
לי עוד בקבוק סימילאק

כל כך כאבה לי הבטן בשבועות 
האחרונים. טוב שאימא החליטה לנסות 

סימילאק, עכשיו גם אני וגם אמא 
רגועים יותר ומצליחים להרדם

למהדרין

3+
6 

גה

 אומ

להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות

**מתוך מחקר בקרב אמהות חרדיות יוני 2016
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82% מהאמהות המשתמשות בסימילאק למהדרין מצהירות:
**"מאז שהתחלתי להשתמש בסימילאק למהדרין, התינוק שלי רגוע יותר"

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

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

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



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ח בתמוז תשע"ז 12/7/17 בני ברק10 121//1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 ההטרדות והתגובה של האדמו"ר

מבכירי  אחד  את  הטריד  אלמוני  האחרון  בחודש 
האדמו"רים בעיר ואת בניו.

בימים האחרונים נודע לאחד מחסידיו, כי הרבי שילם 
בתקופה האחרונה על מאות מגשי פיצה, מנות פלאפל 
וכמויות ענק של אוכל מוכן שהביאו שליחים אל ביתו. 
במקביל הגיעו אל הבית גם קריאות שווא של טכנאים, 
הרבי  של  בניו  גם  שירותים.  נותני  ועוד  מזגנים,  אנשי 

הוטרדו באמצעות כבאי אש וכונני עזרה ראשונה.
בצרכנייה  מהפועלים  שאחד  לאחר  נחשף  הסיפור 
הממוקמת ממול לבית האדמו"ר הבחין בחבר אופנוען 
של  ביתו  אל  שעולה   – פלאפל  בחנות  כשליח  העובד 
הרבי. נכנס ויוצא. הפועל שאל אותו "מה זה?" והשליח 
ספר  הכנסת  בשביל  פלאפל  מנות   100 ש"הזמינו  ענה 
שאל  הרבי,  ניגש  דקה  ולאחר  פתחה.  הרבנית  תורה". 

כמה כסף זה עולה – ושילם את הכול.
החסידים ששמעו על הדבר הגיבו: "זה דבר שמאפיין 
ממחלוקת.  לברוח  שבידו  כל  יעשה  הוא  הרבי.  את 
ביודעו את נפש חסידיו שעלולים להגיב למען כבודו, 
הוא דיבר לפני כמה שבועות בסעודה שלישית שזה לא 
כבוד לרבי – שנלחמים על כבודו ואז אף אחד לא הבין 

על מה מדובר, היום אנחנו כן יודעים".

 הנהג שנמלט נלכד

נוהג  בגבר  שוטרים  הבחינו  בצהריים,  ראשון  ביום 
ברכב, כשהוא מדבר בטלפון הנייד שלו, ברחובות העיר 

בני ברק.
אך  הדרך,  בצד  לעצור  לנהג  סימנו  השוטרים 
מהמקום  לנסוע  הנהג  החל  אליו,  ניגש  כשהשוטר 
שהיה  אחר  לרכב  ומזיק  פוגע  שהוא  תוך  במהירות, 
הרכב  נהג  אחר  סריקות  פתחו  השוטרים  בקרבתו. 
ואיתרו אותו, תוך דקות ספורות, כשהוא מסתתר בחניון 

סמוך.
אותם.  תקף  הוא  הנהג  אל  ניגשו  כשהשוטרים 
אותו,  ועצרו  עליו  לבסוף להשתלט  הצליחו  השוטרים 

והוא הובא לחקירה בתחנת משטרת 'מרחב דן'.
תקף  שנמלט  "הנהג  כי:  נמסר  המשטרה  מדוברות 
השוטרים  לחבלות.  מהם  לאחד  וגורם  השוטרים  את 
הצליחו להשתלט על נהג הרכב והודיעו לו על מעצרו. 

והוא מובא לחקירה נגדו בתחנת המשטרה".
נפצע  הנהג  גם  המעצר  בזירת  שהיו  אזרחים  לדברי 

קשות בפניו והיה לו דם רב בפנים כתוצאה מהמעצר.

 ארגון 'הצלה' למען הקהילה

במסגרת פעילות הארגון למען הקהילה והטמעת נהלי 
זהירות בדרכים והסכנות השכיחות בחופש הגדול, יצאו 
חיים  והכוננים  שלומוביץ  אשר  הרב  'הצלה'  מנכ"ל 
קריגר ואברומי כץ לתלמודי תורה ברחבי תל אביב. בין 
היתר, הם מסרו הרצאות בנושא זהירות בדרכים, סכנות 
חום,  מכת  כגון  חירום,  במצבי  להתנהג  וכיצד  הקיץ 

התייבשות, הכשת נחש, ומצבים נוספים. 
כמו כן, נהנו הילדים מתצוגת אמבולנס הצלה ותכולתו. 
הם למדו את סוגי החבישות ומתן עזרה ראשונה בסיסית 
והמחשת  באמבולנס  הנמצא  הציוד  על  הסבר  תוך 
פעולות מצילות חיים כגון מתן חמצן, שוקים חשמליים 
ע"י מכשיר דפיברילטור ופינוי נפגעים מתאונת דרכים.

בין השאר הגיעו מתנדבי הארגון לבית הספר 'יחד' של 
החינוך העצמאי, שם פגשו את מנהל בית הספר, הרב 

אשר ברדה, המתנדב בעצמו במסגרת ארגון ההצלה.

אלי כהן

ועתירות  דחיות  דיונים,  ספור  אין  לאחר 
העליון  המשפט  בית  הכריע  משפטיות, 
התלמוד'  'שער  ישיבת  מתחם  את  לפנות 

השוכנת בשכונת פרדס כץ בבני ברק.
משפטי  עימות  לאחר  מגיעה  ההחלטה 
ארוך במסגרתו עתרה הישיבה לכל הערכאות 

הרלוונטיות שהסתיימו ללא הצלחה.
ההחלטה  מאז  האחרונים,  בשבועות 
תלמידי  החלו  הישיבה,  פינוי  על  הסופית 
נגד  ציבוריות  מחאות  לערוך  הישיבה 
זייברט.  חנוך  העירייה  ראש  ונגד  ההחלטה 
שעבר  בשבוע  קיימו  אף  המחאות  במסגרת 
הישיבה.  ראשי  עם  יחד  במקום  מיוחד  זיץ 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  הגיע  גם  למקום 

משה גפני.
במבנה הישיבה שוכנים כמאה תלמידים, 
אך חלק גדול מהם שייכים לישיבות אחרות 

ששכרו את המקום מישיבת 'שער התלמוד'.
כבר  כי  מתברר  הישיבה,  פינוי  לפני  רגע 
יצחק  הרב  הישיבה  ראש  שלח  ב-2008 
הוא  בו  ברק,  בני  לעיריית  מכתב  ברוורמן 
החברה  מול  הישיבה  של  החוזה  כי  מודה 
הפרטית ממנה שכר את המקום הגיע לסיומו, 
ומתחיל במסכת תחינות לעיריית בני ברק על 

מנת לקבל הארכה במקום.
מהמסמך עולה כי ההסכם של ישיבת שער 
התלמוד להשכרת המקום, נעשה בכלל מול 
חברה פרטית בשם 'תורה ומלאכה' ולא מול 

עיריית בני ברק.
המשפט  בית  החלטת  שבעקבות  אלא 
לפנות את המתחם, פונה ראש הישיבה הרב 

ומבקש  ברק  בני  לעיריית  ברוורמן  יצחק 
הארכה להישאר במקום עד להחלטת הבורר 
המיוחד שמונה לנושא בעקבות פסיקת בית 

המשפט לפינוי המקום.

•••
במכתב ששלח למ"מ ראש עיריית בני ברק 
דאז יעקב אשר כותב הרב ברוורמן כי "עד 
מוחלט  באופן  )שניתן  סופי  דין  פסק  למתן 
יעקב  כבוד הבורר מר  ידי  על   )2010 בשנת 
במקום  להשאר  הישיבה  מבקשת  שמעוני 
שהחזיקה  ומלאכה'  )'תורה  העמותה  שהרי 
בנכס במסגרת הסכם מול העירייה( לא עושה 
קיבלה  לא  עדיין  והעירייה  במקום  שימוש 
חזקה במתחם ושלב הביניים זה מוגדר בפי 

חז"ל זה נהנה וזה לא חסר".
כי  הישיבה  ראש  כותב  המכתב  בהמשך 
"ההיגיון אומר שצריך להורות על אי פינויה 
של הישיבה עד תום ההליך המשפטי. והיה 
העמותה  של  שחזקתה  השופט  יחליט  אם 
על  מיידית  תפעל  הישיבה  וקיימת,  שרירה 
ואם  שמעוני.  יעקב  מר  השופט  הוראות  פי 
נקיות  יוחלט אחרת תעמוד הישיבה בידיים 
הבקשה  לאישור  ותקווה  העירייה  מול 
הישיבה  תצטרך  ולא  חוק  פי  על  להקצאה 

לקחת את מקל הנדודים".
השופט/בורר  נותן   2010 שבשנת  אלא 
השטח  העברת  על  סופית  החלטה  שמעוני 
עד כה  דבר שלא הצליח  ברק,  בני  לעיריית 
מהמקום,  להתפנות  הישיבה  את  לשכנע 
למרות שכאמור היא התחייבה לכך ונשארה 
במקום רק לאחר בקשות להשאירה במקום 

בבחינת זה נהנה וזה לא חסר.
כי  אז  האמינו  לא  ברק  בני  בעיריית  גם 
קדימה.  שנים  הרבה  כך  כל  תימשך  הסאגה 
ניתן ללמוד ממכתב התגובה ששלח  על כך 
יעקב אשר  בשנת 2008 מ"מ ראש העירייה 
יש  זו  "לבקשה  כותב  הוא  בו  ברוורמן  לרב 
שהיא  העירייה  כי  העובדה  לנוכח  מקום 
שימוש  עושה  אינה  המקום  של  הבעלים 

במקום. אף עמותת תורה ומלאכה שמחזיקה 
במקום אינה עושה שימוש במקום. פעילות 
פסק  למתן  עד  עתה  לעת  במקום  הישיבה 
הדין של הבורר לא תפריע לגופים אלו בכל 

צורה שהיא".
השקיעו  הם  כי  הזמן  כל  טענו  בישיבה 
במתחם עשרה מיליון שקלים, אולם גם טענה 
זו דחתה השופטת: "להשלמת הדיון בסוגיה 
ייאמר כי נתתי דעתי לטענת הסרק לפיה  זו 
 10,000,000 במקרקעין  השקיעה  התובעת 
חסרת  זו  טענה  ש"ח(.  מיליון  )עשרה  ש"ח 
ראיה משכנעת. במלוא  לה  הוצג  ולא  בסיס 
חולין  לשיחות  אולי,  יפה,  זו  טענה  הכבוד 
בטלות אך במבחן הראייתי התגלתה במלוא 

מערומיה".

•••
של  ארוכים  ימים  לאחר  אמש,  זאת,  עם 
דיונים מרתוניים ומתוך רצון של ראש העיר 
ככל  להסכמה  להגיע  זייברט  חנוך  הרב 
ראשונית,  פשרה  הושגה  אפשרי,  שהדבר 
מתוך תקווה שיושג סיכום סופי כבר בימים 

הקרובים בנושא הטעון.
עיתונות',  ב'קו  כאן  שנחשף  מידע  לפי 
בהנהלת  שינויים  בהקדם  יתבצעו  כי  סוכם 
שוב  לשבת  לצדדים  שיאפשרו  הישיבה, 
יפגע  לא  שגם  כזה  יעיל,  פתרון  ולטכס 
אותה  יאלץ  לא  גם  אך  הישיבה  בפעילות 

לשכון בקרקע שאינה שלה.
'קו  עם  בשיחה  אומר  בישיבה  גורם 
כפי  שהמאבק  מבינים  "כולם  כי  עיתונות' 
בסך  לאיש.  תרם  ולא  מיותר  היה  שהתפתח 
ולמצוא  להבנה  להגיע  מקווים  אנו  הכול 
פתרון עבור תלמידי הישיבה, כזה שלא יפגע 

בלימודם חלילה".
"לפעמים  כי  ומציין   מוסיף  הגורם 
בעלי  בשל  משליטה  יוצאים  מאבקים 
למרבה  קטנה,  ופוליטיקה  שונים  אינטרסים 
את  לנהל  עצמו  על  שלוקח  מי  יש  המזל, 

העניינים בצורה בוגרת ותועלתית".

בית המשפט: הישיבה
 תתפנה כפי שהתחייבה
לאחר ויכוח משפטי ממושך, ומשהתברר כי ראש ישיבת 'שער התלמוד' התחייב 

לפנות את המבנה בהתאם לדרישת העירייה - תפנה הישיבה את המתחם  חשיפה: 
מסתמן פיתרון הכרוך בשינויים בהנהלת הישיבה

מכתב ההתחייבות של ראש הישיבה

ח"כ גפני בביקור בישיבה, בו השתתף גם סגן ראה"ע מנחם שפירא
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בני ברק י"ח בתמוז תשע"ז 121212/7/17

פעוט נפטר בעריסתו 

מאת: עוזי ברק

ברק'  'בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
החייאה  פעולות  האחרון  רביעי  ביום  ביצעו 
הרב  ברחוב  משנתו  התעורר  שלא  פעוט  על 
לנדא בבני ברק, אך למרבה הצער בדרך לבית 

החולים נקבע מותו. 
שלמה בנזימן מתנדב באיחוד הצלה סיפר: 
התעורר  לא  הצער  שלמרבה  בפעוט  "מדובר 
ללא  כשהוא  בבוקר  ונמצא  הלילה  משנת 
מתנדבים  בסיוע  ונשימה.  דופק  וללא  הכרה 
נוספים מיחידת האופנועים של איחוד הצלה 
צוות  עם  יחד   - החייאה  פעולות  בו  ביצענו 
ואולם למרות מאמצי ההחייאה  נמרץ  טיפול 
במקום ותוך כדי פינוי לבית החולים לצערנו 
נקבע מותו. נסיבות המקרה בבדיקה ומסתמן 

כי מדובר בתסמין של מוות בעריסה".
צעירים  הורים  זוג  בה  זאת  טרגדיה 
החשובות  החסידויות  לאחת  המשתייכים 
מצטרפת  הבכור  בנם  את  מאבדים  בעיר 
לרשימה ארוכה של טרגדיות המכונות "מוות 

בעריסה" במגזר, מדובר בגורם תמותה ראשון 
של  למותם  הגורם  שנה,  גיל  עד  בתינוקות 
עם  העולם.  בכל  בשנה  תינוקות  אלפי  מאות 
כל שנות המחקר הרבות, טרם פוענחה סיבת 
הוא  יודעים  שכן  מה  הזו.  האיומה  המוות 
שרוב מקרי המוות התרחשו בגילאי חודשיים 
יותר  בחורף,  ובעיקר  חודשים,  ארבעה  עד 

בנים מבנות, ויותר תינוקות ממוצא אשכנזי.
 - 'חזקו  ארגון  יו"ר  קלוגר,  אברהם  הרב 
"ב"ה  מוסר:  שכולים'  להורים  המשפחה 
במגזר  אלו  במקרים  ירידה  חלה  השנה 
החרדי, 16 מקרים מתחילת תשע"ז ועד היום 
מקרים   27 לעומת  עוד,  יהיו  שלא  בתקווה   -
עקב  וזאת  החרדי,  בציבור  רק  תשע"ו  בשנת 
על  לשמור  חשובים  ורבנים  הארגון  קריאת 
המלצות הרופאים ולהשכיב ילדים בשנתם על 
הגב. ההורים צריכים לדעת נתון חשוב, כמעט 
התינוקות   - בעריסה  המוות  ממקרי  ב90% 
העולם  וברחבי  בטנם  על  שוכבים  נמצאו 
ירידה  יש  להמלצה  הקשיבו  בהם  במקומות 

דרמטית של כ60% במקרי מוות בעריסה".

מאת: עוזי ברק

 5 כבן  ילד  של  ידו  על  נטרק  ברזל  שער 
'תשב"ר' ברחוב הרב  תורה  בכניסה לתלמוד 
לנדא בבני ברק. מתנדבי איחוד הצלה מסניף 

בני ברק העניקו לו טיפול רפואי ראשוני. 
המקרה התרחש ביום חמישי בשבוע שעבר 

סמוך לשעה 8:15. 
מספר:  הצלה,  באיחוד  חובש  כהן,  מוישי 
ראשוני  טיפול  הענקתי  למקום  "כשהגעתי 
לילד עם קטיעה חלקית של אצבע עקב שער 
ברזל שנטרק על ידו. בסיוע מתנדבים נוספים 
מיחידת האופנועים של איחוד הצלה הענקנו 

לו טיפול רפואי ראשוני בזירת האירוע ולאחר 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  פונה  הוא  מכן 
להציל  הרופאים  ינסו  שם  החולים  בבית 

ולאחות את האצבע". 
הצלה  איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
)עקב  לקחים  להפיק  וממליצים  קוראים 
ולנקוט  אלו(  מעין  מצערים  מקרים  הישנות 
האפשר  ובמידת  והזהירות,  הבטיחות  בכללי 
להתקין אמצעים שימנעו אפשרות של טריקת 
הדלת, בפרט בבתים או מוסדות בהם נמצאים 
בכללי  ונקיטה  זהירות  ופעוטות.  ילדים 

הבטיחות ימנעו אסונות מיותרים.

הכרה  ללא  כשהוא  הבוקר  בשעות  במיטתו  נמצא  פעוט 
  וללא דופק, ולאחר סדרת פעולות החייאה נקבע מותו

ככל הנראה מדובר במוות בעריסה 

ילד מתלמוד תורה 'תשב"ר' נפצע, לאחר שדלת 
ברזל נטרקה על ידו וקטעה לו את האצבע

האצבע של הילד נקטעה

את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהרגע הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

1-800-42-32-32
* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

 במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם   ,Huggies Little Babies
 Gentle Protection שכבת  
וייחודיות  רכות  כריות  בעלת 
ולהגנה  אופטימלית  לספיגה 

מקסימלית על עור תינוקך. 

להתנסות לך ולחברותייך
 Little Babies חיתולי האגיס

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך

יו"ר ארגון השומרים נעצר
עברייני,  במקרה  טיפול  במהלך 
העבריין התלונן שיו"ר הארגון חיים 
והובא  נעצר  והוא  אותו  תקף  רוטר 
   בפני שופט ושוחרר למעצר בית  
צעדיהם  את  ישקלו  הארגון  מתנדבי 

לגבי שיתוף הפעולה עם המשטרה

מאת: עוזי ברק

נעצר  רוטר,  חיים  'השומרים'  ארגון  יו"ר 
ביום חמישי בשבוע שעבר בחשד למעורבות 
לשחררו  ניסו  רבים  עסקנים  אלימות.  באירוע 
אך ללא הצלחה, הוא הובא בפני שופט ביום 
שישי והשופט שחררו למעצר בית לכמה ימים.
המוקד  כי  הודעה  פרסם  השומרים  ארגון 
של הארגון קיבל קריאה אודות עבריין סדרתי. 
מספר כוננים הגיעו למקום ופגשו באדם אלים 
שלא בוחל במעשיו גם לעיני עוברים ושבים. 
של  חינוך  מוסדות  קב"ט  ידי  על  עוכב  הוא 
עיריית בני ברק ומתנדבי השומרים. אך האיש 
וגז  בסכין  מאיים  שהוא  תוך  לעיכוב  התנגד 

מדמיע. 
מתנדבי השומרים הפעילו כוח סביר לעכב 
אך  למקום,  משטרה  בוא  עד  החשוד  את 

המשטרה עצרה את יו"ר הארגון.

עו"ד ליאור פרץ המייצג את יו"ר השומרים 
קריאה  התקבלה  שעבר  חמישי  "ביום  אמר: 
עבירות  לביצוע  בחשד  'השומרים'  במוקד 
הגיעו  נוספים  ומתנדבים  מרשי  חמורות. 
לאירוע ופעלו בכל מהלך האירוע באופן חוקי, 
להגעת  עד  החשוד  את  מעכבים  שהם  תוך 
משטרה. אלא שמרגע הגעת המשטרה לאירוע, 
שהחשוד  כך  תמוהה  תפנית  קיבלו  הדברים 
באירוע שוחרר מבלי להיחקר, ולפתע מחשוד 

הוא הפך למתלונן כנגד מרשי".
בכל  לפעול  מרשי  "בכוונת  לדבריו, 
על  לרשותו  העומדים  המשפטיים  האמצעים 
הוגן  הבלתי  ההליך  את  תום  עד  למצות  מנת 

שמשטרת ישראל ניהלה כנגדו".
בימים  "נקבל  כי  אומרים  הארגון  מתנדבי 
עם  פעולה  השיתוף  לגבי  החלטה  הקרובים 
המשטרה, לא יכול להיות מצב שהמשטרה לא 

תגבה אותנו ונשתף עימם פעולה".

יו"ר ארגון השומרים



האהוביםהטעמים

שנפרוס לכם 
טורטית?

חלבי

חדש מעלית! הטעמים הכי נחטפים

עכשיו בעוגות רולדה עשירות ומפנקות במיוחד
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מאת: עוזי ברק
 

של  שמו  זהו  בקהילה",  הבריאות  "שגרירות 
פרויקט חדש שהושק באחרונה ע"י האגף לשירותים 
חברתיים של עיריית בני ברק, ומטרתו ליצור מערך 
נשים שתהווינה כתובת נגישה לנשים בנושא בריאות 

בקהילתן.
פעילות  נשים  קבוצות  המלווה  בשירות  המדובר 
בשכונות  הבריאות  נושא  את  שמקדמות  מהקהילה 
בתחום  השירותים  מורחבים  ומעשה  השיקום, 
נציגות  התכנסו  זה,  לצורך  בעיר.  שונים  לאזורים 
התנדבות  קהילתית,  סוציאלית  עבודה  מחלקות 
לשירותים  העירוני  באגף  וותיקים  באזרחים  וטיפול 
בי"ח  מאוחדת',  'קופ"ח  עם  בשיתוף  חברתיים, 
הבריאות  ולשכת  הצלה'  'איחוד  הישועה',  'מעיני 
המחוזית במשרד הבריאות וסיכמו על ארגון הכשרה 
המענה  מתן  יחל  סיומה  שעם  מתנדבות,  לנשים 
לנשים בקהילה. עד כה החלו את הכשרתן 25 נשים 

מתנדבות.
רותם  קהילתית  עו"ס  ציינה  ההכשרה  בפתיחת 
שזוהה  צורך  מתוך  נולד  הפרויקט  כי  זילברשטיין, 
ע"י המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית לפיו נשים 
נגישה ומותאמת  רבות סבורות שחסרה להן כתובת 

מגדרית לשאלות ולהתייעצות בתחומי הבריאות. 
לעבודה  המחלקה  רכזת  ארונין,  מאיה  עו"ס 
סוציאלית קהילתית הביעה את הערכת האגף העירוני 
נכונותן  על  מתנדבות  ל-25  חברתיים  לשירותים 

ומוכנותן לתרום למען הקהילה. 
ותיקים  אזרחים  תחום  רכזת  אוזן,  גילה  עו"ס 
הגדולה  החשיבות  על  בדבריה  עמדה  בעירייה 
הנשים  מאוכלוסיית  דווקא  מתנדבות  בהכשרת 
הוותיקות, שהינן בעלות ניסיון חיים עשיר, משדרות 

סמכות ורוגע ומהוות משאב משמעותי לקהילה. 
עו"ס רות אייזן, רכזת יחידת ההתנדבות, שבירכה 
הצטרפות  את  הדגישה  החדשות  המתנדבות  את 
המתנדבות לקבוצה של עשרות רבות של מתנדבות 
הכשרה  תעבורנה  הן  כי  בהוסיפה  שונים  בתחומים 
ההתנדבות,  יחידת  של  וליווי  הדרכה  מקצועית, 

שיקנו להן כלים להתנדבות קהילתית.

היסטוריה ב'ארחות תורה': 
לראשונה - שני שיעורי א'

מכשירים מתנדבות 
למען הקהילה

בהוראת מרן הגראי"ל שטיינמן, לראשונה לאחר עשרים שנות קיומה של הישיבה יהיו 
בה שני שיעור א' - לאחר שהשיעור גדל וצפוי להכיל יותר מ-120 תלמידים  הר"מ 

החדש הוא הגאון רבי אהרן אוסטרן 

האגף לשירותים חברתיים מכשיר 
25 נשים שתהווינה כתובת נגישה 

לנשים בנושא בריאות בקהילתן

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-

מאת: עוזי ברק

שלמה  ברחוב  תורה'  'ארחות  בישיבת  היסטוריה 
שנות  עשרים  לאחר  לראשונה  ברק,  בבני  המלך 
קיומה של הישיבה, בראשה עומד הגראי"ל שטיינמן, 
מונה בהוראת מרן ראש הישיבה ר"מ חדש לתלמידי 

שיעור א', שיפוצל לשניים. 
הר"מ החדש הוא הגאון רבי אהרן אוסטרן, שכיהן 
בעיר  תורה'  של  'רנה  ישיבת  מראשי  כאחד  כה  עד 

כרמיאל.
מאז הקמתה של הישיבה, התנגד הגראי"ל שטיינמן 
תחרותיות  ליצור  לא  בשביל  א',  שיעור  לפיצול 
גדל  שהרישום  לאחר  השנה  אך  בישיבה.  מיותרת 
לצפי של יותר מ120 תלמידים לשיעור, החליט ראש 
שיעור  ולפתוח  לשניים  השיעור  את  לחלק  הישיבה 

נוסף שיאמר ע"י הר"מ הגר"א אוסטרן.
הקרובים,  בימים  כבר  נערכות  בישיבה  הבחינות 
וצוות  מישקובסקי  הגר"ח  הישיבה  משגיח  ידי  על 
גרבוז,  הגר"א  דיסקין,  הגרב"ד   – הישיבה  ראשי 

הגרצ"י אדלשטיין והגר"י קלרמן. 
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1 2 4 5 6 7 80 3
רמת

בטיחות 
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגםקוד דגם
603-014PREMIUM 6ספייס סטאר
590-107)7( DAKAR 6פאג׳רו
603-064DAKAR SE 6טריטון
590-117LIMITED 7אאוטלנדר
590-123PHEV LUXURY 7אאוטלנדר

דרגת זיהום אויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*

PHEV LUXURY 5.52מצבר לא טעון0מצבר טעוןאאוטלנדר
PREMIUM 43בינעירוני5.4עירוניספייס סטאר

LIMITED 5.214בינעירוני6.9עירוניאאוטלנדר
)7( DAKAR 8.615בינעירוני10.5עירוניפאג׳רו

DAKAR SE 6.615בינעירוני9.1עירוניטריטון

.EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום 
מירבי

זיהום 
מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 
התשס"ט 2009

אירוע המכירות הגדול של 2017
MYTSUBISHI

כל דגמי מיצובישי, בתנאים מיוחדים
והטבות של פעם בשנה

אל תפספסו!

*3151
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פעילות למען הדו גלגליים

נלחמים בדו גלגליים

כנס סיום וחלוקת
תעודות במנו"ף

פעילות משותפת של מחלקת התחבורה 
ומשטרת  העירוני  השיטור  בעירייה, 
של  תקינותם  מצב  לבדיקת  התנועה 
כאופנועים  דו-גלגליים,  כלי-רכב 

וקטנועים, ורישיונות הרוכבים

מנו"ף,  לפעילות  הגדולה  הערכתו  את  העיר  ראש  ציין  בכנס 
היסודיים מרחבי העיר,  ומקדם תלמידות מבתי הספר  שמסייע 

בבחינת "עולם חסד יבנה"

מאת: עוזי ברק 

חוקי  של  לאכיפה  תפעל  ברק  בני  עיריית 
על  הרוכבים  ונערים  ילדים  בקרב  התנועה 
אופניים, רגילים וחשמליים, ואינם מקפידים 
עצמם  את  מסכנים  הן  ובכך  החוקים,  על 
רכב  כלי  ונהגי  במדרכות  רגל  הולכי  והן 
בכבישים- כך סוכם בישיבת ועדת הבטיחות 
הרב  של  בראשותו  שהתכנסה  העירונית, 

אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע.
בהתאם לפקודת העיריות, וועדה לבטיחות 
בדרכים הינה וועדת רשות במועצה מקומית 
בעירייה,  חובה  וועדת  אך  אזורית,  או 
כלל  את  למפות  נתונים,  לאסוף  כשתפקידה 
נתונים  לקבל  בדרכים,  הבטיחות  בעיות 
תכנית  לגבש  מהמשטרה,  סטטיסטיים 
עבודה שנתית ולהגיש המלצות לראש העיר 
מראש  מורכבת  הוועדה  העירייה.  ולמועצת 
אגף  מנהל  תנועה;  מהנדס  סגנו;  או  העיר 
החינוך; חברי מועצה; נציג משרד התחבורה; 
נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים ונציג 

משטרת המרחב.
בישיבת  הועלה  האופניים  רוכבי  נושא 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  ע"י  הועדה 
רה"ע ויו"ר הועדה וע"י הרב יצחק רוזנגרטן, 
המרובות  הסכנות  על  שעמדו  הועדה  חבר 
ברכיבה על אופניים בלא אמצעי זהירות ובלא 
הקפדה על חוקי התנועה והדגישו את הצורך 
בפעילות אכיפה מהירה בתחום זה, באמצעות 
תקיפים  צעדים  ונקיטת  העירוני,  השיטור 
להסדרת  עד  האופניים  של  זמנית  כהחרמה 
הטלת  בהם,  הנחוצים  והאביזרים  הרישיון 

במוסדות  ההסברה  מסגרות  והרחבת  קנסות 
ובארגוני חינוך בנושאים אלו, שהינם בבחינת 

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
לתשתיות  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
כל  לא  כי  הועדה,  בישיבת  הבהיר  ופיתוח 
בעיה ניתנת לפתרון, אך ישנה עשיה מרובה 
לקידום נושאים ולפתרון בעיות, וציין, כי כל 
הפניות בנושאים אלו מתקבלות רק באמצעות 
המוקד העירוני, כי כך ניתן לבקר את הפניות 
ואת מידת מהירות הטיפול בהן. הוא הוסיף, 
מ"גל  חלק  הם  העיר  במרכז  הרמזורים  כי 
ירוק" ומתבצעת בדיקה מקצועית קבועה, כדי 
לראות אם יש צורך בשינויים אלו או אחרים 
בהם, כי רק בהפעלה מעשית ובבדיקת המצב 
בוצעו  ואכן,  פתרונות,  לקדם  ניתן  האמיתי 
תנועת  לשיפור  באחרונה,  התאמה  שינויי 

כלי-הרכב ומעבר הולכי-רגל.
מח'  מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה  גב' 
על  עמדה  באגף  בדרכים  ובטיחות  תחבורה 
ההיבט  בקידום  המושקע  המיוחד  המאמץ 
החינוכי ובוצעו הדרכות, סרטונים, תרגולים, 
עלון  והוצאת  הורים  עם  פעולות  כרזות, 
הסברתי. בין המערכות ההסברתיות הותאמו 
הייחודיים  למאפיינים  ארציים  קמפיינים 
מבצעים  גם  נערכים  ברק.  בני  העיר  של 
החינוך  משרד  המשטרה,  עם  משולבים 
והרשות לבטיחות בדרכים, שכוללים פעילות 
להורים  עלונים  חלוקת  בבתי"ס,  הדרכתית 
ולתלמידים וגלויות עם מסרי בטיחות, פרסום 
חוצות בתחנות אוטובוסים, בלוחות מודעות 

ובתקשורת כתובה ואלקטרונית.

מאת: עוזי ברק 

הלמידה  מרכזי  פעילות  של  ניכרת  הרחבה 
מנו"ף בבני ברק, המנוהל ע"י איגוד הסמינרים 
בעיריית  ולנוער  לילדים   360 התכנית  מטעם 
בני ברק נרשמה בשנה האחרונה והיא תורחב 
הלימודים  שנת  לקראת  ניכרים  בהיקפים 

ה'תשע"ח.
הפרויקט כולל מרכזי למידה לבנות בשעות 
מצטיינות  סמינריסטיות  כאשר  אחה"צ, 
מלמדות תלמידות מכיתות ו', ז', ח' מבתי ספר 
להשתלב  להן  מסייעות  והן  בעיר  היסודיים 
נבנית  תלמידה  לכל  בכיתה.  הלימודי  במעגל 
לצרכיה.  המותאמת  אישית  שנתית  תכנית 
רכזת  של  צמודה  בהדרכה  מלווה  הפעילות 

מנוסה.
סיכויי  את  להגביר  נועדו  הלמידה  מרכזי 
העל  הספר  לבתי  הכניסה  במבחני  ההצלחה 
ללימודים  התלמידות  את  ולהכין  יסודיים 
במוסדות אלו, בהנחה כי ההצלחה הלימודית 
מחזקת גם את ביטחונן העצמי ומאפשרת להן 
הלימודיות,  הדרישות  עם  עצמאית  להתמודד 
תחילה בבית הספר היסודי ובהמשך בסמינר. 
במשך כל הפעילות נשמר קשר הדוק בין צוות 
מנו"ף למורות בבתי הספר, תוך מעקב מתמיד 

אחר התקדמות התלמידות. 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ברכתו  בדברי 
עקב  בכינוס,  להשתתף  ממנו  שנבצר  העיר 
הערכתו  את  ציין  הוא  קודמות,  התחייבויות 

ומקדם  שמסייע  מנו"ף,  לפעילות  הגדולה 
מרחבי  היסודיים  הספר  מבתי  תלמידות 
לעזור  היא  במנו"ף  החונכות  העיר, כשמטרת 
עצמן,  לחונכות  עוזר  זה  ובפועל  לאחרות, 
בבחינת  זה  השני,  עם  חסד  שעושים  שבזה 
מזכה את הרבים ואז היא זוכה שאין חטא בא 
קיום העולם, כמו  זה מחזיק את  וכן  ידה,  על 
שנאמר "עולם חסד יבנה". על כל חונכת לדעת 
עולם  בעצם  שהיא  תלמידה,  מולה  שיושבת 
תעמוד  ובעתיד  בהווה  שלה  ההצלחה  מלא, 
יעזרו  רעהו  את  "איש  ואיחל  ובירך  לזכותה, 

ולאחיו יאמר חזק".
עולם  לבורא  וברכה  בשבח  נפתח  הכנס 
שזיכה את החונכות והחניכות לעמוד בסיומה 
תודה  דברי  השמיעו  המשתתפות  שנה.  של 
למען  רבים  משאבים  המאשר  העיר,  לראש 
שהוא  חינוך  לתחומי  ובפרט  העיר  תושבי 
הושמעו  כמו"כ  כימים.  לילות  להם  מקדיש 
אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  להרב  הערכה  דברי 
החינוך של העירייה; לעו"ס א. מויאל, מנהלת 
להרב  חברתיים;  לשירותים  העירוני  האגף 
ולנוער  לילדים   360 מח'  מנהל  קשש  שמעון 
לשכת  מנהלת  זילברמן,  ג.  ולגב'  בעירייה 
רה"ע ואחראית המענה מטעם תכנית 360, וכן 
למנהל תכנית מנו"ף מטעם איגוד הסמינרים, 
האיגוד,  מזכ"ל  אוסטרליץ.  יצחק  הרב 
להצלחתו  בס"ד  השנה  ימות  בכל  הפועלים 

המרבית של הפרויקט.
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יעקב אמסלם

לגני  השבוע  שני  ביום  נקלע  היה  כי  זר 
התערוכה, עשוי היה לחשוב כי ראש הממשלה 
הבא הוכתר. שאגות השמחה שנשמעו בשעות 
'העבודה'  יו"ר  של  פעיליו  מכיוון  הערב 
החדש אבי גבאי, ביטאו יותר מכל את תחושת 

ההפתעה וההלם מההישג הבלתי צפוי. 
לזכייתו של גבאי בתואר יושב ראש המפלגה 
משמעויות  ישנם  כיום,  בגודלה  השניה 
מסמוס  היא  הראשונה  משקל.  וכבדות  רבות 
העבודה.  מפלגת  של  המסורתית  הגוורדיה 
זה.  ממערך  חלק  הייתה  העובדים  הסתדרות 
את כל אלו ניצח גבאי שהצטרף רק לפני מספר 

חודשים למפלגה. 
לפי ספירת הקולות הממוחשבת, גבאי זכה 
 14,734 קיבל  פרץ  ואילו  מהקולות  ל־16,080 
קולות. "לכל מי שהספיד את מפלגת העבודה 
שחשב  מי  לכל  לשלטון,  כאלטרנטיבה 
שאזרחי ישראל אבדו את התקווה לשינוי, לכל 
בחירות,  מנצח  לא  חיובי  שקמפיין  שטען  מי 
שהוא  הזה,  הלילה  היא  התשובה  אלה  לכל 
חגיגה לדמוקרטיה הישראלית", אמר גבאי על 

במת הניצחון.
שעוקב  מי  היפות,  המילים  למרות  אך 
בחשש לא קטן הם הנציגים החרדים. גם אם 
הימים  מן  ביום  עשוי  גבאי  גבוה,  לא  הסיכוי 
בה  להיות  הפחות  לכל  או  ממשלה,  להרכיב 
דת  בנושאי  דעותיו  ולפיכך  משמעותי,  גורם 

מעוררות דאגה. 
במתווה  גבאי  תמך  האחרונים  בשבועות 
תמך  כן  וכמו  הרפורמים,  לצד  ועמד  הכותל 
אי  שאת  בשבת  ציבורית  תחבורה  בהפעלת 
הפעלתה הוא הגדיר כ"עוול חמור". בסוגיית 
יותר  הדומה  סדורה  עמדה  מציג  הוא  הגיוס 
לשיטתו של לפיד: על החרדים להתגייס מלבד 

חבורת 'עילויים' שתמשיך ללמוד בישיבה. 
מכשול נוסף בין גבאי לחרדים הוא בסוגיית 
גבאי  מחזיק  גם שם  וגיור,  אזרחיים  נישואים 
בדעה סדורה לפיה צריך להיות חוק המאשר 
נישואין אזרחיים וחוק המאפשר לרבני ערים 

לגייר, כעמדת רבני צהר.  
מקבל  "אני 
מאנשים  הודעות 
גם   – המחנות  מכל 
ואנשים  חרדים 
ליכוד,  שהצביעו 
תקווה חדשה  רואים 
אמר  לישראל", 
בתדרוך  אמש  גבאי 
ונדמה  לעיתונאים, 

הוא  עתה  לעת  כי 
מתכוון  אינו 

ח  ו ת פ ל
ן  י י פ מ ק ב

אנטי דתי. 

יעקב אמסלם

פרשת  המכונה   '3000 ב'תיק  התפתחות 
)שני(,  שלשום  פשטה  המשטרה  הצוללות: 
אותם  ועכבה  חשודים  ששה  של  בתיהם  על 
לחקירה, במעוכבים: עורך דין בכיר המקורב 
לראש הממשלה שנחקר לא פחות מ-12 שעות 
במשרדי להב 433 על חלקו בפרשת הצוללות. 
לשעבר  נציגה  גנור,  מיקי  מעוכבים:  עוד 
'טיסנקרופ'.  הגרמנית  הצוללות  יצרנית  של 
המל"ל  לראש  המועמד  בר־יוסף,  אבריאל 
גנור.  של  ממשרדו  שמר  רונן  ועו"ד  לשעבר, 
החקירה  בתום  נשלח  הבכיר  הדין  עורך 
נותרו  ושמר  בר־יוסף  גנור,  אך  בית,  למעצר 
עד  הוארך  ומעצרם  הסורגים  מאחורי  בלילה 
גם  יימשך  הוא  הערכה,  ולפי  חמישי  ליום 
לשבוע הבא. אמש )שלישי( נעצר לחקירה גם 
האלוף במילואים אליעזר )צ'ייני( מרום בחשד 

למעורבות בפרשה.
כי החשודים עוכבו בשל  נמסר  מהמשטרה 
דבר  וקבלת  שוחד  עבירות  לביצוע  חשד 
במרמה, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה 
הקשור  בכל  הון,  הלבנת  וכן  מע"מ  וחוק 
העצורים  שמות  על  ביטחוני.  רכש  לביצוע 

ביומיים  אך  פרסום,  איסור  צו  תחילה  הוטל 
לפי  בהדרגה.  שמותיהם  פורסמו  האחרונים 
נקשר  לא  הממשלה  ראש  של  שמו  שעה, 
מחדש,  הפרשה  פתיחת  אך  בפרשה,  כחשוד 

עשויה להוביל להתפתחויות אחרות. 
ההתפתחות כעת היא כאמור בתחום עבירות 
מס והלבנת הון כאשר עובד מדינה בכיר חשף 
מיליוני  עברו  במסגרתו  הכספי  הנתיב  את 
לידי  הגרמנית  המספנות  מחברת  שקלים 
"חלק  לנתניהו.  המקורב  הדין  ולעורך  גנור 
ניתנו עבור שכר טרחה על עבודה,  מהכספים 
אבל חלק גדול מהכספים לא ברור, ונראה כמו 

כספי שוחד" אמר גורם בכיר במשטרה.
עו"ד נתי שמחוני המייצג את גנור: "מר גנור 
מאמין שבכלל תוסר העננה ותסתיים הפרשה, 
עבירה".  שום  עבר  שלא  משוכנע  הוא  שכן 
עו"ד ז"ק חן, סנגורו של בר־יוסף: "אנו שמחים 
לשאלות,  להשיב  הזדמנות  תהיה  סוף  שסוף 
שלא  יסתבר  החקירה  של  שבסופה  ובטוחים 
נפל בו כל דופי". עו"ד יעל גרוסמן, המייצגת 
ממנו  לקבל  לנסות  נועד  "המעצר  שמר:  את 
מידע. הוא אמר שאין לו כל מידע ואין הוכחה 

אחרת".

שורת מעצרים בתיק 3000
עצרה  המשטרה  הצוללות:  בפרשת  משמעותית  התפתחות 
כמה מעורבים בכירים בעסקת הצוללות שנחתמה בין ישראל 
לגרמניה  החשד: עבירות שוחד, עבירות מס והלבנת הון 
 הערכה במערכת הפוליטית: חקירת העסקה לעומק, תגלה 

פרטים נוספים ותערב בכירים אחרים

חשש חרדי: גבאי יוביל 
מאבקי דת ומדינה

לתפקיד יו"ר 'העבודה' החדש נבחר אבי גבאי - מועמד 
מרענן שהביס את המנגנון המפלגתי רב הכוח, אך גורם 
לחשש במגזר החרדי בעקבות דעותיו בסוגיות כמו מתווה 
נישואין  הגיוס,  חוק  בשבת,  ציבורית  תחבורה  הכותל, 

אזרחיים וגיור ממלכתי
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קמפוס לוסטיגלפרטים: 03-6307109

ל' באב- טקס פתיחת שנת הלימודים

עזרה במציאת 
עבודה מתאימה

 שכר לימוד
מוזל ומלגות

הכרה בחוצים 
ופטור ממכינה

 אפשרות
למגורים ב"ב

₪

 הלימודים
מתחילים!

מסגרת ללימודי קודש והשקפה מפי טובי הרבנים 
והמחנכות בשילוב אחד מהמקצועות האקדמיים:

B.Sc  בהנדסת תוכנה
B.Sc   במדעי המחשב

 B.A  במנהל עסקים
   לבוגרות ו' סמינר אפשרות למסלול מרוכז

B.A  בחשבונאות ומערכות מידע
   מקנה פטור מ-10 בחינות מועצה

   הכנה לבחינות סופיות של מועצת רו"ח



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ומקבלים תווים מקבוצת גולף במתנה!רוכשים חבילת חתנים בטרקלין חשמל כהלכה

תוקף המבצע עד 21.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. סכום התו הניתן במתנה משתנה 
ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע 
המופיע בחנויות. מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. *תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש 
אינו עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים 
.ERN במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

₪ 3,990
₪ 4,500

₪500
בתווים

מקרר מקפיא עליון
LRE 345-WGBD :דגם

• נפח כללי: 347 ליטר • נפח תא קירור 257 ליטר
 C  נפח תא הקפאה 68 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור אפייה משולב טורבו 
 LFS- 6045 W :דגם

 A :מכסה עליון זכוכית • דירוג אנרגטי •

חבילת ארד

בהכשר הבד"ץ מקרר מקפיא עליון בקו   
DN156821 :דגם

קיבולת כללית: 519 ליטר נטו • תא קירור:  394 ליטר נפח 
B אחסון • תא הקפאה: 125 ליטר נפח אחסון • דירוג אנרגטי

מ.כביסה 8 ק״ג בקו
WCC-8604 :דגם
A דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ תנור דו תאי   
נפח תא אפייה עליון 35 ליטר • נפח תא אפייה

תחתון 65 ליטר • דירוג אנרגטי: A • בהכשר הבד״צ

חבילת פלטינה

₪ 8,890
₪ 10,435

₪1,500
בתווים

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6780S :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 381 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג אל ג׳י
F8061QDP :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי קינג
 K18-X :דגם

• 4 להבות • נפח תא אפייה עליון 23 ליטר
A נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת יהלום
מקרר פרימיום שארפ

SL- 2249/55 :דגם
• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו

B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תאפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת זהב

₪ 6,990
₪ 8,320

₪750
בתווים

₪ 5,990
₪ 6,905

מקרר מקפיא עליון בקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

 • נפח כללי : 409 ליטר • נפח אחסון תא מזון:  314 ליטר
B :נפח אחסון תא הקפאה : 94 ליטר  • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
EV-7100 Y :דגם
A דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו
A נפח תא אפייה: 65 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,990
₪ 3,445

₪500
בתווים

חבילת בסיס

₪ 7,890
₪ 9,230

₪1,000
בתווים

₪750
בתווים

יש לנו מתנה בשבילכם!מתחתנים?

 ומקבלים משקפי שמש במתנה!*
המותגים המשתתפים במבצע:

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית * ניתן להמרה למסגרת ראיה

קונים מזגן                                                                      במחיר מטורף

יבואנים
רשמיים

בלבד

ניתן לרכוש 
שוברי מתנה



לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא במרכז העיר

מיון נשים ללא צורך בקביעת תור

< מיון נשים  <  מעקב רופא  <  שירותי אחיות  <  מוניטור
<  אולטרה סאונד  <  בדיקות מעבדה  <  שירותי משרד

ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא

כל בני ברק יודעת
זה כלליתרפואת נשים דחופה



לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא במרכז העיר

מיון נשים ללא צורך בקביעת תור

< מיון נשים  <  מעקב רופא  <  שירותי אחיות  <  מוניטור
<  אולטרה סאונד  <  בדיקות מעבדה  <  שירותי משרד

ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא

כל בני ברק יודעת
זה כלליתרפואת נשים דחופה



בני ברק י"ח בתמוז תשע"ז 1212/7/17 22

שאינה  רק  לא  העבודה,  לראשות  גבאי  של  בחירתו 
את  דוחה  אף  אלא  נתניהו,  של  הסוף  תחילת  את  מקרבת 
הרצוג  צירוף  של  השוט  הבאות.  הבחירות  מועד  תחזית 
ולבנט  ונקרע,  נשחק  בנט,  כל העת מעל ראשו של  שהונף 
אין שום סיבה לשנות את האווירה. כחלון שמביט בעיניים 
גבו,  איך החבר האלמוני שהוא הכניס לממשלה על  כלות 
אפשר.  שרק  כמה  בתפקידו  יתבצר  עצמו,  בכוחות  נבחר 
הביטחון  במשרד  כמו  עדן  בגן  חש  לא  מעולם  ליברמן 
כדאי  חדש,  שמועמד  לפיד  יאיר  מתקדים  למד  ונתניהו 
לשחוק עד דק. אם יש דבר מה שמאיים על שלטון נתניהו, זו 
התנהלותו של האיש עצמו והחקירות שמתנהלות בעניינו. 
ויוגשו כתבי אישום נגד  אם הצוללת הקואליציונית תטבע 
ראש הממשלה, השותפים ינסו לצוף על פני המים בכוחות 
עצמם. ייתכן מאוד שבסיטואציה שכזאת, ביבי יקדים ויכריז 

על בחירות.
קולות הרקע שגבאי השמיע במהלך הקמפיין, כשדיבר על 
נישואין אזרחיים ותחבורה בשבת, לא נעמו לאוזן החרדית, 
אך ייתכן, בהפוך על הפוך, שגם זה לטובה. בניגוד ליאיר 
העמדות  בעל  המנוח  אביו  בבית  משנתו  את  שינק  לפיד 
הידועות, הרי שגבאי, גדל במשפחה מסורתית. אם הקריצה 
שלו לעבר בוחרי יש עתיד תגרום למעבר של כמה מנדטים 

ממפלגת לפיד לעבודה, גם אנחנו נרוויח.
בנאומו  נאה.  שיחה  שכר  בהחלט  לו  מגיע  הזה,  בשלב 
הבוסרי עם בחירתו, בעת שהבטיח להישיר עיניים לבוחרים 
והשפיל עיניים לדפים, גבאי נמנע מלהזכיר נושאים מעוררי 
הבוקר  את  ומדינה.  דת  יחסי  בליבת  שעומדים  מחלוקת 
שלמחרת בחירתו הוא פתח באזכור של שיחות עידוד שהוא 

מקבל מכל המגזרים, כולל מהחרדים.
חייבים להודות שבעיני הפוליטיקאים החרדים, אבי גבאי 
האיש  את  שמכירים  היחידים  גדולה.  אחת  תעלומה  הוא 
החרדים  העיתונים  של  המו"לים  הם  המשא-ומתן,  בזירת 
שהתדפקו על דלתו כמנכ"ל בזק כדי שיספק להם פרסומות. 
החרדי היחיד שמכיר את האיש מקרוב, הוא איציק אלרוב, 
החברתית,  המחאה  מימי  ציבורית  הזכור  ברק,  בני  תושב 
שליווה את יו"ר ש"ס אריה דרעי במשרד הכלכלה והתמקד 
בתחום של תעסוקת חרדים. אלרוב היה טיפוס חיובי יותר 
קצרה  וקדנציה  הפנימית,  החרדית  הקלחת  בשביל  מדי 
שיתוף  שמודל  להבין  כדי  לו  הספיקה  הכלכלה  במשרד 
החברתית,  המחאה  סטייל  חילוניים,  אישים  עם  הפעולה 
מתאים לו יותר. אם אלרוב יתפוס נפח בסביבתו של גבאי, 
כפי שאבי אבוחצירא תפס מעמד בלשכתו של איווט, והיה 

זה שכרנו.  
בשורה  עבורנו  להוות  עשוי  גבאי  התחתונה,  בשורה 
לא רעה. כעשרה מנדטים של המחנה הלבן שזרמו לכיוון 
עתיד.  יש  של  לכיוונה  האחרונים  בסקרים  נדדו  המחנ"צ, 
גבאי בהחלט  היו חוזרים, אבל  לא  ל'עבודה' של פרץ הם 
תקטין  ובחירתו  שיקרה,  מה  זה  אכן  אם  פייט.  לתת  עשוי 
את כוחו של לפיד, כי אז ה'גבאי' הזה, יעשה לכולנו צדקה 

וחסד.

שכר עבודה
חרדי  יש  העבודה,  מפלגת  לראשות  הבחירות  מקמפיין 
אחד שיצא מורווח, עם שכר ביד. לא מדובר באנשי החוג 
כישלון,  ונחלו  בפרץ  שתמכו  המפלגה,  של  החדש  החרדי 

אלא דווקא באיש יהדות התורה, השר יעקב ליצמן. 
מעמדו של שר הבריאות יעקב ליצמן שנבחר פעם אחר 
לא עמד  בישראל,  פעם בסקרי דעת הקהל כשר הפופולרי 
לאחרונה למבחן. את המשאבים המדוללים שכלי התקשורת 
האחרונים  בחודשים  השקיעו  הם  הסקרים  לענף  מקצים 

במפלגת העבודה. 
יוקרתו של ליצמן לא הובאה למשפט הציבור מאז החל 

משבר רופאי המחלקה ההמטו-אונקולוגית בהדסה. למרבה 
המזל, אם אפשר להשתמש במינוח בתחום הכל כך עצוב 
הבריאות,  משרד  בעמדת  שצידדה  הבג"ץ  פסיקת  הזה, 
בשבועות  העבודה.  במפלגת  התוצאות  את  ביום  הקדימה 
ראש  סקרי  בפילוח  הסתם  מן  יתמקדו  הסוקרים  הקרובים 
בראש של מועמד העבודה הנבחר מול כל השאר. לליצמן 
לסקר  עד  להתאוששות  שבועות  כמה  עוד  נותרו  כן,  אם 

הבא, כשפסיקת הבג"ץ נותנת לו רוח גבית.
שזה  למרות  ועצוב,  נוגה  כה  בתחום  לציניות  מקום  אין 
בדיוק מה שעשו כמה מהמעורבים בסיפור. את האופי של 
החרדי  הציבור  הסוף,  עד  שלו  האמת  עם  שהולך  ליצמן 
תחומים  יש  אבל  לכבד.  למד  החילוני  הרחוב  וגם  מכיר 
ולא  חכם  להיות  עדיף  ליצמן  כמו  עקבי  לאדם  גם  שבהם 
שכולים,  הורים  עם  מתעמת  לא  ביטחון  ששר  כמו  צודק. 
לילדים  הורים  מול  בחזית,  עצמו  שם  לא  בריאות  שר  כך 
חולי סרטן. כשליצמן הבין זאת באיחור, הוא החליט לנקוט 
התבונה  שהוצעה.  פשרה  לכל  הסכמה  של  באסטרטגיה 
הזאת, הקנתה לו את תמיכתם של שופטי הבג"ץ, והקנתה 
מעמדו  את  קשה.  תקופה  אחרי  הקהל  בדעת  נקודות  לו 
ולא  אחרים,  במחוזות  לשקם  יצטרך  הוא  שנפגע  הציבורי 
במסגרת ועידת המודיע. בשביל השר החרדי הפופולרי וגם 
תפנה  התקשורת  כי  לקוות  יש  מייצג,  הציבור שהוא  עבור 
את מבטה לכיוונים אחרים. מהסיפור הזה, אהדה לשר כבר 

לא תצא. 

פרשת בית החולים הדסה, היא תמונת ראי למצבה העגום 
משהו של הנציגות החרדית בתקופה האחרונה. לא מדובר 
מנוחות,  מי  על  זורמים  העניינים  שם  הפנימית,  בחזית 
יחסית, חרף המחלוקות המלאכותיות בשאלת ההצבעה על 
חוק ירושלים וסוגיות דומות. בשבוע שעבר תוארה במדור 
מתונות  מדיניות  תפיסות  בהשמעת  גפני  של  העקביות  זה 
כיום  מאפשרת  שאינה  המדאיגה  וההקצנה  השנים,  לאורך 
ח"כ  הימנית.  לממסדיות  לעומתית  חרדית  עמדה  השמעת 
מאיר פרוש, שנהנה לשבת על המשבצת הימנית של הסיעה, 

ישראל  כנסת  של  פורמלי  הבלתי  מהארכיון  השבוע  שלף 
)במשרדי שלומי אמונים כמובן(, את תוצאות ההצבעה על 
'הצעת חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל' משנת 2000. גפני 
הצביע בעד בקריאה טרומית, ובסבב הבא תמך גם בהצבעה 

שמית. 
לטענה נגד סתימת פיות והשתקת עמדות שבאה מכיוונה 
ח"כ  עם  בשיחה  השבוע  השיב  פרוש  התורה,  דגל  של 
חרדי, ולא מאגודת ישראל. "על איזו אידיאולוגיה מדברים 
מול  יצא למלחמה  "הרי כשגפני  והוכיח,  הוא שאל  פה?" 
איפה  שאלו  החינוך  במשרד  ההסדרה,  חוק  נגד  סמוטריץ' 
הכיתות של גני תקווה. אין פה שום אידיאולוגיה, רק עניין 
רוצה לקבל  הוא  לגפני שיודיע מה  אני מציע  וקח.  תן  של 
כדי להסתדר ונתמוך בו, אבל רק בתנאי שכשיבוא להסתדר, 
ביחד  לריב  זה  לעשות,  אפשר  שאי  מה  אותנו.  גם  ישתף 

ולהסתדר לבד". 
המחלוקת הזאת, מפרנסת עיתונים ואתרים, אך לא הייתה 
בישיבת  לדיון  הנושא  את  להעלות  כדי  הצורך  די  חשובה 
הסיעה השבועית - ולא רק בגלל היעדרותו מסיבות אישיות 
של יו"ר הסיעה מנחם לייזר מוזס. אי אפשר להתעלם מכך 
שבמבחן המציאות, שיתוף הפעולה בין חברי הכנסת בש"ס 
וביהדות התורה, הוא מהטובים שידענו בכנסות ישראל. די 
ומתעניינים  מגדרם  יוצאים  הכנסת  חברי  איך  לראות  היה 
באמת ובתמים בשלומו של ח"כ יגאל גואטה. "יגאל בן?" 
עם  משוחח  כשהוא  הח"כים,  במזנון  השבוע  גפני  נשמע 
פניו  כשעל  לשלומו  להתפלל  מבטיח  המאושפז,  הח"כ 
קפיטל  לומר  שהחל  מהנוכחים  כשמישהו  דאגה.  ארשת 
תהילים הזכיר לגפני שמדובר באותו גואטה שחבט בו לא 
פעם, הסביר גפני שכל ח"כ חרדי שנעדר מהבניין, משפיע 
על התוצאות בהצבעות בוועדות. עם כל הציניות שנוכחת 
דרך קבע במשכן, התובנה הזאת נכונה כמעט לכל הסוגיות 
אחד,  פה  כמעט  שנתמכות  הנוכחית  בקדנציה  החרדיות 

למעט תקנות המזון ועוד כמה קינוחים.

המגבלה שהוסרה 
מנוחות.  מי  על  התנהלו  החיים  חודשים,  כמה  לפני  עד 
התקציבים זרמו, ההבטחות קוימו – לא מעט בשל שיתופי 
הפעולה, בסוגיות המהותיות, מול לשכת רה"מ. אופוזיציה 
אנטי-חרדית לא נראתה באופק ומי שעשה זאת בעבר, חבש 
השתנה.  משהו  האחרונים  בשבועיים  חלה.  והפריש  כיפה 
חבילת הכול כלול של כותל-גיור-שבת, הזכירה לחילונים 
ימים אחרים. אז נכון שחברי הכנסת מסבירים במידה רבה 
מנדלבליט  הגיור  חוק  את  חגגה.  שהמקריות  צדק,  של 
ביקש לקדם בטרם יפסוק בג"ץ, כלקח מפרשת המרכולים. 
דרישת  את  החליפה  בכלל  ההקפאה  הכותל,  במתווה 
הביטול ובענייני השבת, מדובר היה ביוזמה של ח"כ בודד 
לא  בהדסה,  במשבר  שכמו  אלא  צרכה.  כל  הבשילה  שלא 
הנראות  אלא  שקובעת  היא  הפוליטית-משפטית  המציאות 
נראו  והח"כים החרדים בשבועות האחרונים,   – הציבורית 

מדושנים ושבעים. 
התורה  ביהדות  ח"כ  זה  במדור  צוטט  שעבר  בשבוע 
תשומת  את  הפנה  נאמן  קורא  מדי".  יותר  "ניצחנו  שאמר 
הלב למאמר שנכתב כאן לפני תשע שנים, בשלהי קדנציית 
אולמרט, בעת שח"כ יעקב ליצמן ביקש ליצור 'בלוק טכני' 
בדרישה להחזרת קצבאות הילדים כתנאי לכל מהלך פוליטי 
המאמר,  כותרת  הייתה  הכוח'  'מגבלות  מערכתי.  כלל 
בתובנה שחזרה על עצמה )ולצערנו לא יושמה( עם הקמת 
עמדות  על  החרדית  וההשתלטות  השנייה  נתניהו  ממשלת 

המפתח בממשלה.
את הבקשה להקמת בלוק טכני לצרכי מו"מ קואליציוני 
ישי. "אשמח  ליו"ר ש"ס דאז אלי  הפנה אז ליצמן תחילה 
במינוי  זה  אם  אפשרית,  קונסטלציה  בכל   – הפעם  גם  אם 

בית ספר לפוליטיקה

גבאי צדקה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

 ירושלים, מכל הסיבות שבעולם. פרוטוקול התמיכה של
גפני ב'חוק ירושלים' משנת 2000
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קואליציה חדשה, או בבחירות קרובות – הרעיון 
לישי.  ליצמן  אז  כתב  הפועל",  אל  מהכוח  ייצא 
בדגל  דווקא  אך  בחיוב,  הגיב  דאז  ש"ס  יו"ר 
התורה הגיבו בשלילה. כשמרן הגראי"ל שטיינמן 
שמע על היוזמה הוא הורה לחברים בדגל להימנע 
ציבורית  שאמירה  מחשש   – למהלך  מחבירה 
לסמל  שהפך  תקציבי  נושא  על  מלחמה  וקידוש 

מאבק חרדי-חילוני, תיצור כלפינו זעם ציבורי.
עם  בהמשך  וחודד  אז,  כאן  שצוטט  מה  הנה 
אחד  בשם  השנייה  נתניהו  קואליציית  הקמת 
ברבות  שהפך  הישיבה,  ראש  מרן  בית  מנאמני 
האמיתית  "הסיבה  הסיעה:  מחברי  לאחר  הימים 
שעמדה  סיבה  אותה  היא  העקרונית  להתנגדות 
לנגד עיניהם של גדולי ישראל במהלך דורות של 
למסע  החרדית  היהדות  מגרירת  החשש  גלות. 
כוחני של כיפופי ידיים. מי שמרשה לעצמו לנהוג 
אם  פרופורציה,  כל  יאבד  העיירה,  של  כגביר 
תינתן בידיו עוצמה של שמונה עשר מנדטים. זהו 
החשש, וממנו נולדה ההוראה החד משמעית. אולי 
הישיבה,  ראש  בבית  אך  זאת,  ששכחו  כאלה  יש 
שחי  יהודי  של  ונותרה,  הייתה  ההשקפה  נקודת 
לפי התפיסה הגלותית, גם בארץ ישראל, ומחוייב 
לדאוג לצרכיו, מתוך זהירות מתמדת שלא לעבור 

את הגבול".
שלאחר  בקדנציה  כזכור  נחצה  הזה,  הגבול 
כולנו  חווינו  התוצאות  ואת  הוראה,  אותה  מתן 
בתום  לפיד.  יאיר  של  המטאורית  נסיקתו  עם 
 – חלומות  לקדנציית  שבנו  בלהות,  קדנציית 
ישיבה  של  משנתיים  יותר  אחרי  כי  דומה  אך 
מאותה  ההתעלמות  לקחי  בקואליציה,  בטוחה 
הנחייה נשכחו. החגיגות נמשכות, ההצהרות לא 
מרוסנות. הקמפיין הבא של יאיר לפיד, ואולי גם 
יושק מחדרי הסיעות החרדיות.   – גבאי  של אבי 
את מגבלות הכוח ששכחנו, עדיף שנקדים להבין 

בעצמנו, לפני שאחרים יסבירו זאת לנו.

רב עם טעם
את  במוקד  ששם  הגיור  משבר  של  בעיצומו 
להימנע  אפשר  אי  הערים,  רבני  של  כשרותם 
פוליטיים  מדורים  לתפקיד.  כשירותם  מסוגיית 
אינם המקום לדון באופיים השיפוטי של דיינים, 

בסיטואציה  אך  ערים,  רבני  של  הרבני  במזג  או 
הנוכחית אי אפשר שלא לתת בהם סימנים.

רבנים מסוגם של הגרי"מ לאו שפרש לגמלאות 
שמנסה  מי  שיש  קוק  הכהן  והגר"ש  אביב,  בתל 
לכולנו  חסרים   – ברחובות  לגמלאות  להפרישו 
בעיקר  ערים,  רבני  לכהונת  המועמדים  בנוף 
בערים חילוניות או מעורבות. כשאישים מקרבים 
זהות  על  מדברים  לאו,  הרב  של  דמותו  בני 
יהודית ברחובותיה של העיר העברית – לא נוצר 
תוכן  בשל  רק  לא  השומעים,  אצל  אנטגוניזם 

השיח, אלא גם בגלל זהות המשוחח. 
המתגורר  צעיר  בחור  בתור  איך  אשכח  לא 
הישיבה  להיכל  קוק  הגר"ש  הגיע  ברחובות, 
שבת  לקבלת  התלמידים  את  וכינס  למדתי  בה 
בשבת.  שנפתחו  העינוגים  בתי  מול  מאולתרת 
למעגל שירת 'עם מקדשי שביעי' הצטרף גם נוער 
חילוני, שראה את הרב החרדי, בעיניים דומעות, 
השבת.  קדושת  מהי  ישראלית  בעברית  מסביר 
נדלק  וכשהזיק  לזייף,  אפשר  אי  ישראל  אהבת 
לרוקדים,  הצטרפו  ללבבות,  חדר  והקול  בעיניים 
את  לחלל  כדי  למקום  דרכם  את  שעשו  אלה  גם 

השבת.
)וקידומן  הפרק  על  כיום  שעומדות  הבחירות 
'קו  של  המוניציפאלי  במדור  לראשונה  נחשף 
עיתונות'(, הן הבחירות לרבנות העיר בית שמש, 
המאבק  בשל  לכותרות  השבוע  שעלתה  העיר 
חיים  חפצי  אם  הצניעות.  שלטי  על  המשפטי 
יהודיים אנחנו, ולא ששים אלי מחלוקות שקורעות 
בן  יהא  לא  שייבחר  שהרב  הראוי  מן  העם,  את 
המתסיסים,  הצניעות  שלטי  מניפי  של  דמותם 
בחוצות העיר. תנו לנו עוד רבנים מסוגם של הרב 
לאו בתל אביב, הרב קוק ברחובות והרב גרוסמן 
במגדל העמק. תלמידי חכמים שיודעים להלך בין 
ולא  להאהיב  היהדות,  דבר  את  להנעים  הבריות, 
להשניא. לתת פייט אמיתי לרבני 'צהר' ולהוכיח 
שאפשר לקרב בלי להיות דתי לייט, ליצור דו שיח 

בלי להתפשר על עיקרי הדת.
קורה. מבלי  זה לא  נכון לעכשיו,  בבית שמש, 
עד  הוגשה  לא  מהמתמודדים,  אחד  באף  לפגוע 
טוב  ושם  תורני  שם  בעל  רב  של  מועמדות  כה 
ציבורי. אחד כזה שיוכל לאחות את הקרעים בעיר 
ובלי  לוותר  בלי  הקהלים,  כל  בקרב  ולהתקבל 

להתפשר. 
לא  הספרדית,  החרדית  שהיהדות  העובדה 
בתכונות  שניחן  מועמד  כה  עד  לקדם  הצליחה 
עכשיו  כבר  מנסים  אליו  הסדק  את  יוצרת  הללו, 
להיכנס רבנים מזרמים אחרים. בבית היהודי, כבר 
גיששו השבוע מול הנציגות החילונית בעיר, האם 
ניתן לנסות ולתת פייט אחרון על דמותה של העיר 
ולקדם מועמד ספרדי שייתמך גם על ידי אחדים 
כך,  על  שבונה  מי  גם  יש  החרדי.  הציבור  מבני 
שהיעדרו של מועמד ספרדי-חרדי המוכר בציבור 
המחנה  בתוך  גם  לפיצול  תביא  להוקרה,  וזוכה 

החרדי, ולהרצתו של מועמד אשכנזי.
הדתות  במשרד  שולטת  ש"ס  שבה  במציאות 
העירייה, קצת קשה לחשוב  כראש  ונציגה מכהן 
מאבדת  החרדית  היהדות  שבה  סיטואציה  על 
את הבכורה, אבל העלאת המחשבה לכשעצמה, 
אומרת דרשני. בקדנציה שבה ש"ס מנסה לפרוץ 
את תקרת הבטון הספרדית ולהגיע לקהל מסורתי 
ונדחק  שב  החרדי  הציבור  בהם  ובימים  שקוף, 
למעלה,  שם  שמישהו  כדאי  הבדלנית,  למשבצת 
ויסלול  שמש,  לבית   – מציון  צופיה  עין  ישים 
עטרה  שיחזיר  חרדי,  ספרדי  למועמד  הדרך  את 
ליושנה. אחד כזה, שיידע לחבר בין העיר הישנה 
רב עם טעם. מבלי  רב מטעם, אלא  לא  לחדשה. 
רבנים,  בשמות  ולצדד  הרים  בין  ראש  להכניס 
תושבי בית שמש יודעים לספר על רבנים מקומיים 
בעיר  המתגוררים  התפקיד  לדרישות  שעונים 
וטרם הגישו מועמדות רשמית. במקום להרחיקם 
ולמנות מקורבים, כדאי שבש"ס הרשמית יתחילו 

לחשוב על התושבים.
מי שמבין כנראה את רגישות הבחירה הצפויה 
שבניגוד  אבוטבול,  משה  העירייה  ראש  הוא 
הבהיר  מקומיים  ובוחשים  זרים  לפרסומים 
בכוונתו  אין  כי  האחרונה  העירייה  בישיבת 
להתערב בהליך. "ביקשתי מחברי העיריה לממש 
את זכותם בגוף הבוחר ולהצביע כל אחד על פי 
משה  אומר  רבותיו",  הוראת  פי  ועל  מצפונו  צו 
חבר  לא  אישית  "אני  עיתונות',  ל'קו  אבוטבול 
בגוף הבוחר, ואשתף פעולה עם כל רב שייבחר. 
היות שמדובר בתפקיד רוחני, אני מבקש להימנע 
מחילול ד' ומהשמצות, ולכבד האחד את השני". 

ונאמר אמן.
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פרוש שלף השבוע 
מהארכיון את 

תוצאות ההצבעה 
על 'חוק יסוד: 

ירושלים בירת 
ישראל' משנת 

2000, שאושרה 
בתמיכת גפני. 

"אין פה שום 
אידיאולוגיה, רק 
עניין של תן וקח. 

כשגפני נלחם 
בחוק ההסדרה, 
במשרד החינוך 

שאלו איפה 
הכיתות של גני 

תקווה. אי אפשר 
לריב ביחד 

ולהסתדר לבד"

אם חפצי חיים 
יהודיים אנחנו, 

ולא ששים 
אלי מחלוקות 
שקורעות את 

העם, מן הראוי 
שהרב שייבחר 
בבית שמש לא 
יהא בן דמותם 

של מניפי שלטי 
הצניעות בחוצות 

העיר. תנו לנו 
רבנים מסוגם של 

הרב לאו, הרב 
קוק והרב גרוסמן, 

שיודעים להנעים 
את דבר היהדות, 

להאהיב ולא 
להשניא

יכה אבי את יאיר. יו"ר העבודה הנבחר אבי גבאי עם יועצו החרדי איציק אלרוב במהלך הקמפיין
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חברי האופוזיציה 
מסרבים לקחת את 

ועדת הביקורת

בת ים

חבר המועצה לגוטרמן: "אתה קרית אתא
מודע שקיים כאן שוק אפור"?

ישיבות מועצת העיר מודיעין עילית עוברות 
העיר  ראש  מיותרות,  וסערות  רעש  ללא  לרוב 
החברים  להצבעה,  לסדר  ההצעות  את  מביא 
רב  לא  זמן  ובתוך  אחד  פה  אותן  מאשרים 
שבישיבה  אלא  המועצה,  ישיבת  מסתיימת 
שמואל  המועצה  חבר  התפרץ  האחרונה 
"אתה  העיר:  ראש  על  מהאופוזיציה  אלישיב 

מודע לשוק האפור הקיים במבני ציבור?"
הביא  האחרונה,  המועצה  ישיבת  במהלך 
המועצה  חברי  בפני  גוטרמן  יעקב  העיר  ראש 
ראש  ציבור".  מבני  פרוגרמת  ל"עדכון  אישור 
בעיר  ציבוריים  מוסדות  בפני  פתח  העיר 
מבנים  על  לתוספת  בקשות  להגיש  אפשרות 
קיימים, ראש העיר הבהיר בישיבה כי "תינתן 
רב  מבנים  בניית  המציע  למבקש  עדיפות 

עם  יום  מעונות  שילוב  הכוללים  תכליתיים 
מוסדות ציבור נוספים שהקים".

חבר  בחר  גוטרמן,  של  הודעתו  לאחר 
ראש  עם  להתעמת  אלישיב  שמואל  המועצה 
קיים  כי  גוטרמן  את  האשים  אלישיב  העיר, 
הציבורית  חוקית  הלא  בבנייה  אפור"  "שוק 
איפה".  תגיד  "אדרבא,  השיב:  גוטרמן  בעיר. 
לזה?"  מודע  אתה  אם  שואל  "אני   אלישיב: 
גוטרמן: "אם לא אומרים לי אני לא יודע – אם 

יש לך מידע כזה תגיד".
מהקואליציה  העיר  מועצת  חברי  כך,  בתוך 
עיתונות'  'קו  בפני  התלוננו  ומהאופוזיציה 
אם  המועצה.  בישיבות  שקיפות  חוסר  על 
כאלה  טענות  לשמוע  רגילים  היינו  בעבר 
עליית  קיימת  שעתה  הרי  אופוזיציה,  מאנשי 

מתוך  גם  באה  והקריאה  משמעותית  מדרגה 
גוטרמן. לדברי החברים עמם  הקואליציה של 
מתבצעות  מיליונים  של  העברות  שוחחנו, 
במהירות ומאושרות פה אחד ללא דיון ובדיקה 

מעמיקה.
עיתונות'  'קו  עם  ששוחח  מועצה  חבר 
מספר:  האחרונה  המועצה  ישיבת  לאחר 
בעצם  שהם  המיסים  בכספי  מדובר  "כאשר 
ביותר  נמוכה  שקיפות  יש  התושבים,  כספי 
החלטות  קבלת  לתהליכי  בנוגע  גם  וכך 
מהותית.  לא  היא  ברובה  השקיפות  שנעשים 
בתקציב,  הנוגעים  הפוליטיים  בקריטריונים 
דו"חות  דיוני תקציב, מכרזים,  תמיכות, שכר, 

מבקר, רמת השקיפות אינה גבוהה".

ירושלים
סגן ראש העיר ל'קו עיתונות': 

"ברקת לא ממצה יכולת"

הפשרת  מגמת  נמשכת  בירושלים  בעוד 
ועופר  דייטש  יוסי  העיר  ראש  סגני  הבנייה, 
בטוחים  אך  התופעה  על  מברכים  ברקוביץ 

בשיחה עם 'קו עיתונות' כי "אפשר יותר". 
לתכנון  המקומית  הוועדה  צפויה  השבוע 
חדשות  דיור  יחידות  כ-800  לאשר  ובנייה 
בשכונות פסגת זאב, נווה יעקב, רמות וגילה, 
זאת לאחר ששבוע שעבר אישרה הועדה 98 
יחידות דיור בשכונת רמת שלמה, 18 יחידות 
ו-80  חנינא  בית  בשכונת  יהודים  עבור  דיור 
בצפון  רמות  בשכונת  נוספות  דיור  יחידות 
העיר. כמו כן, הוועדה אישרה עשרות יחידות 

דיור עבור המגזר הערבי.
סגן ראש העיר עופר ברקוביץ )התעוררות( 

"אין  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה  מאשים 
בכל  היכולת  את  ממצה  ברקת  שניר  תחושה 
הקשור לשחרור הבנייה בירושלים". לדבריו, 
המדינית  ברמה  הם  הקפאה  על  "ההחלטות 
– בהוראות ישירות מלשכת ראש הממשלה, 
מההקפאה  לחלק  הסיבה  הוא  ברקת  גם  אך 

ועיכוב הבנייה בעיר".
מימין  ברקת  את  מאגף  ברקוביץ  עופר 
הקשור  בכל  מספיק  נעשה  לא  כי  וטוען 
שלא  "מי  לדבריו:  החרדי,  לציבור  לבנייה 
בונה לחרדים שלא יתפלא שנוצרים עימותים 
כולם  את  רוצים  אנחנו  מעורבות,  בשכונות 
וערבים  חרדים  דתיים,  חילונים,  בירושלים, 

הזקוקים למענה ראוי".

)יהדות  דייטש  יוסי  סגרה"ע  לעומתו, 
העיר.  ראש  על  מביקורת  נמנע  התורה( 
"ניר  דייטש:  עיתונות' אומר  'קו  בשיחה עם 
ברקת לא הקפיא את הבנייה, ממשלת ישראל 
לאחרונה  הבנייה,  את  שהקפיאה  זו  היא 
לאחר  כי  בטוחים  היינו  חיובית.  מגמה  יש 
פסטיבל טראמפ תהיה התקדמות מידית של 

אישורי הבנייה בעיר, אך לא כך".
נקלעים  היינו  "בעבר  דייטש:  לדברי 
של  הנוכחית  בסיטואציה  מדיני  למשבר 
כל  על  אובמה  בעידן  דיור,  יחידות  אישור 
אנו  כעת  משבר.  התרחש  בגילה  מרפסת 
וישנה  מעט  השתחרר  שהחבל  מרגישים 

מגמה חיובית".

עופר ברקוביץ' טוען כי ברקת הוא חלק מהסיבה להקפאה ולחוסר הבניה בכמות 
מספיקה בירושלים, אך עמיתו יוסי דייטש מכוון אצבע מאשימה לממשלה ומצהיר 

"מרגישים שהחבל השתחרר מעט וישנה מגמה חיובית"

ישיבה סוערת במועצת העיר מודיעין עילית: חבר מועצה מהאופוזיציה תקף את ראש 
העיר וטען כי "יש שוק אפור במבני ציבור"  גוטרמן: "אם לא אומרים לי - אני לא 

יודע"
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חיפה

יריית הפתיחה של סגן 
השר לראשות העיר

בוטל צו ההריסה לביהכנ"ס
ההריסה  צו  את  השבוע  ביטל  המשפט  בית 
שהוציאה עיריית קריית אתא על חלקים ממבנה 
טוענים  בעירייה  בעיר.  פיאסצנה  הכנסת  בית 
ציבורית  לקרקע  פלשה  הכנסת  בית  אגודת  כי 
באופן  פיקוח  וללא  היתר  ללא  עבודות  וביצעה 

שעלול לסכן את שלום הציבור.
עו"ד שלומי בלומנפלד ערער נגד ההחלטה של 
בצעד  המחוזי, שהחליט  לבית המשפט  העירייה 
בבית  מחודשת  לשמיעה  תיק  את  להחזיר  חריג 
החליט  שנערך  המחודש  בדיון  השלום.  משפט 
השופט לבטל את צו ההריסה ולחייב את עיריית 
קריית אתא בהחזר הוצאות משפט בסך 10,000 

שקלים לוועד המתפללים.
בית הכנסת פיאסצנה ממוקם ברחוב העצמאות 
בקרית  ביותר  הוותיק  הכנסת  לבית  נחשב  והוא 
בעלת  ידי  על  ה־50  בשנות  נתרם  הוא  אתא. 

המבנה, חיה גיטל ז"ל, ניצולת שואה.

תניה
נ משבר בין הרב הראשי 

ליו"ר המועה"ד

הרב  הראשי,  הרב  בין  נתניה  בעיר  משבר 
קלמן בר, ליו"ר המועצה הדתית אשר אוחנה. 
נעדר  הרב  בו  למצב  הביאו  הדעות  חילוקי 
בין  הקרע  הדתית.  המועצה  מבנייני  חודש 
של  העסקתו  המשך  רקע  על  החל  השניים 
מחלקת  מנהל  מקום  ממלא  שפיצר,  שלום 

הכשרות בעיר.
המעבר  רקע  על  נמשך  השניים  בין  הקרע 

הצפוי לבניינים החדשים "בית חבה" ברחוב 
אוחנה  בר,  הרב  אנשי  לטענת  בעיר.  פינסקר 
מעכב בכוונה את הכניסה לבניינים החדשים. 
שלא  טכנית  בבעיה  מדובר  אוחנה  לטענת 

מאפשרת כניסה למקום.
הרב קלמן בר הנמצא זמן לא רב בתפקידו, 
שכונות  רב  נוספת.  מתקפה  לאחרונה  ספג 
יהודה שלוש, הפנה מכתב  העיר, הרב  מזרח 

חריף לרב בר בו כתב: "קיבלת על מגש של 
כסף מערכת כשרות לתפארת, ועתה, שנתיים 
הגיב:  בר  הרב  ומבולקה".  בוקה   - כך  אחר 

"אני סומך על מערכת הכשרות בעיר״.
הרב בר עצמו טען כי יש דברים שצריכים 
בתקשורת.  ולא  פנימה  הבית  בתוך  להיפתר 
ול'קו עיתונות' נודע כי בימים האחרונים הוא 

שב לפקוד את לשכתו במועצה הדתית.

שורה של חילוקי דעות בין רבה של נתניה ליו"ר המועצה הדתית  למתיחות 
מצטרף מכתבו של רב שכונות מזרח העיר המבקר את מערכת הכשרות

בעיריית  הביקורת  לועדת  יו"ר  שאין  שנה  כבר 
בת ים. השבוע, ניסה ראש העיר יוסי בכר את מזלו 

בקרב כמה מהחברים שסירבו לבקשתו.
לפני כשנה התפטרה מתפקידה לאה בם בטענה 
וטענות  שלא מאפשרים לה לעשות את עבודתה, 
העירייה  של  תפקוד  על  מצידה  שהועלו  קשות 

נדחו מסיבות שאינן ענייניות.
השבוע  קיבל  בז'רנו,  ליאון  האופוזיציה,  חבר 
במהלך  בכר  יוסי  העיר  מראש  טלפון  שיחת 
ישיבה בעירייה. בז'רנו התבקש לכהן כיו"ר ועדת 
נועד  הועדה  "ניהול  סירב. לטענתו,  אך  הביקורת 
לכישלון, הכול מכור מראש, כל ביקורת נדחית על 

הסף".

ירון  ח"כ  השר  סגן  של  לכבודו  שנערך  טקס 
מזוז מהליכוד, הפך ליריית הפתיחה בהתמודדותו 
תקן  על  הגיעו  המוזמנים  חיפה.  עיריית  לראשות 
של "כנס הסברה" ויום הולדת 55 לסגן השר, אך 
בפועל – הדיבור בין השרים, הח"כים והפעילים 

היה התמודדות מזוז לראשות העיר חיפה.
וחברי  שרי  בכירי  את  לראות  ניתן  היה  בכנס 
השר,  בסגן  לתמוך  שבאו  'הליכוד'  של  הכנסת 
שרק לפני חודש דווח כאן לראשונה כי העביר את 
חיפה,  העיר  של  המוניציפאלי  לשטחה  כתובתו 
בבוא  לראשות  להתמודד  לו  יאפשר  אשר  דבר 

העת. 
השתתפו  הצפון  מאזור  הבכירים  הערים  ראשי 
'הליכוד',  בכירי  מקרב  כי  נראה  באירוע.  הם  אף 
השיג מזוז את תמיכתם בו. כעת, נותר לו לעשות 
חריש עמוק בקרב הציבור הדתי והחרדי במקביל 
כוח  המהווים  הערבים  תמיכת  את  לקבל  לניסיון 

לא מבוטל בחיפה.
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בית המשפט: להציב מצלמות 
בשכונות החרדיות

בית שמש

מאת: אבי רבינא

רמת גן

ar0544335347@kav-itonut.co.il

חברי מועצת עיריית רמת גן מהאופוזיציה 
רגן והעומד בראשה  נגד עיריית רמת  עתרו 
מועצה  ישיבת  קיום  בשל  זינגר,  ישראל   –

בשעות הבוקר. 
מועצה  ישיבת  התקיימה  חמישי  ביום 
הספיקה  לא  זו  אך  שעות,  ארבע  במשך 
תקציבי  על  סעיפים  אישורי  בשביל 
מיליונים, ראש העירייה דחה את הדיון ליום 
מהאופוזיציה  המועצה  וחברי  בבוקר,  שני 
זעמו: "לא הגיוני שנפסיד יום עבודה בגלל 

בעיות לו"ז של הקואליציה". 
לבית  ועתרו  התאחדו  האופוזיציה  חברי 
ישיבות  לקיים  ההחלטה  נגד  המשפט 
מניעה  צו  להוציא  ביקשו  במקביל  בבוקר, 
נגד קיום הישיבה בבוקר. בית המשפט ביטל 
את צו המניעה, אך ביקש הבהרות מעיריית 

רמת גן.

מתנגדים לישיבות
 מועצה בבוקר
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רמלה
בתקיעת שופר: ראש עיריית 

רמלה נכנס לתפקיד

בית  לעיריית  הורה  העליון  המשפט  בית 
צניעות,  שלטי  תליית  במקום  להציב  שמש 
לתליית  האחראים  את  שיתעדו  מצלמות 
במקום  לערוך  למשטרה  והורה  השלטים 
סיורים תכופים על מנת לאכוף את ההחלטה.

העליון  המשפט  לבית  עתרה  העירייה 
בבקשה לעיכוב ביצוע וטענה כי אין בכוחה 
נתון  הדבר  וכי  השלטים  הסרת  את  לאכוף 
באחריות המשטרה. בסיום הדיון דרש בית 
השלטים  את  להסיר  מהעירייה  המשפט 
המשפט  בית  הורה  בנוסף,  יום.   14 בתוך 

למשטרה לערוך במקום סיורים תכופים.
מכך  פליאה  הביעו  שמש  בית  בעיריית 
אליהם,  החיצים  את  כלפיה  מפנים  ששוב 
למרות שהעירייה פעלה ככל יכולתה והסירה 
הפוגעניים,  השלטים  את  רבות  פעמים 
לכך  הקיימים  הכלים  את  בידיה  אין  אך 
במיוחד  ישראל.  משטרת  בידי  והנמצאים 
כולל  אחרת  עיר  באף  כי  העובדה  רקע  על 
ירושלים שבה תלויים שלטים דומים במשך 
עשרות שונים, לא קנסו על כך את העירייה.

תיים
גבע

ראשל"צ עצומה לראש העיר:
"למנות רב ספרדי"

פתח

קווה
ת

מאת: ישראל פריי

הצעירים  לזוגות  החדשה  הבשורה  האם 
אם   – תקווה?  פתח  מהעיר  תגיע  החרדיים 
קברניטי  כוונותיהם של  רצינות  פי  על  נשפוט 
הדיור במגזר החרדי, שהתשובה לכך חיובית. 
בשני  שמתוכננות  ענקיות  בנייה  תכניות 
העיר,  בפאתי  דונמים  מאות  בני  מתחמים 
דירות,  מ-10,000  יותר  לעיר  להוסיף  אמורות 
בדרישה  יוצאים  החרדים  הנציגים  וכעת, 

נחרצת ליעד את האזור למגזר החרדי.
המלאה,  המשמעות  את  להבין  מנת  על 
לפתח  בסמוך  האזור:  מפת  על  ונתבונן  הבה 
שנמצא  צריפין,  הצבאי  המתחם  שוכן  תקווה, 
הדיור,  קבינט  תכניות  פי  על  פינוי.  בהליכי 
יחידות  כ-12,000  לקום  מתוכננים  במקום 
מלחמת  מנהלים  והתושבים  העירייה  דיור. 
אינו  המקום  כי  בטענה  התכניות,  נגד  חורמה 
מסוגל תחבורתית להכיל כזאת מאסה קריטית 

שתתווסף לכבישי האזור.
מתחם נוסף שנחשב להבטחה גדולה באזור, 

מכונה בשם 'סירקין הקטנה'. גבולותיו נושקים 
והדר  עמישב  ולשכונות  ו-6,   471 לכבישים 
כ-4,000  יוקמו  באזור  התכניות,  פי  על  גנים. 
יחידות דיור. נכון להיום, המתחם נמצא בשטח 
השרון,  דרום  האזורית  המועצה  של  השיפוט 
להעברת  הפנים  שר  אישור  את  שמצריך  מה 

השטח לתחומי העיר פתח תקווה.
במרכז  שטח  להביא  פז  הזדמנות  לנו  "יש 
הצעירים  הזוגות  לרשות  שיעמוד  הארץ 
בוסו,  אוריאל  עיתונות'  ל'קו  אומר  החרדים", 
לתכנון  הוועדה  יו"ר  פ"ת,  עיריית  ראש  מ"מ 
וממובילי  המחוזית,  הוועדה  וחבר  ובנייה 
השולחן  על  שנדפוק  הזמן  "הגיע  המהלך. 
הציבור  למה  חלקינו?  ייגרע  למה  ונגיד 
המדינה  הארץ?  לשולי  להידחק  צריך  החרדי 
דירות במסגרת מחיר  בונה כעת עשרות אלפי 
לא  החרדי  שהציבור  סיבה  כל  ואין  למשתכן, 
יקבל נתח טוב בעוגה, לפחות לפי חלקו היחסי 

באוכלוסייה".
אך  יומרנית.  נשמעת  הדרישה  פניו,  על 
אריה  הפנים  שר  של  הטוטאלית  התגייסותו 

דרעי מסוגלת לשנות את מאזן הכוחות. בימים 
ברשויות  לנציגיו  ש"ס  יו"ר  הורה  האחרונים, 
הרלוונטיות, להטיל את כובד משקלם על מנת 

שהשטח יוקצה לציבור החרדי.
הזירה העיקרית של הקרב נמצאת בותמ"ל – 
שאחראית  לדיור",  מועדפת  לתכנית  "הוועדה 
כל  לעכשיו,  נכון  השטח.  ולייעוד  לתכנון 
תכניות השלד מדברות על בניינים רבי קומות, 
החרדי.  הציבור  למגורי  מתאימים  לא  שכלל 
הנציגים החרדים מבקשים לשנות זאת ולהביא 
על  לענות  עשוי  שגם  דבר  יחידות,  להפחתת 
הקטסטרופה  את  ולפתור  התושבים  זעקת 

הפוטנציאלית של ריבוי התושבים החדשים.
אחד  אזור  אין  חדרה  ועד  מגדרה  "כרגע, 
שמיועד לציבור החרדי", אומר בוסו נחרצות, 
עיר עם 260,000  לזכור שפ"ת היא  גם  "צריך 
אלפי  כמה  בה  שיהיו  ראוי  ובהחלט  תושבים, 
דירות לחרדים. ראוי שהנושא יהפוך לדרישה 
מאחוריה,  תעמוד  החרדית  הנציגות  שכל 
כל  את  שתנחה  ממשלה  להחלטת  שתביא 

הגורמים המתכננים".

בוסו ל'קו עיתונות': דורש אלפי 
דירות לחרדים

מ"מ ראש העיר מטעם סיעת ש"ס יוצא למאבק כדי להשיג אלפי דירות בעיר 
לטובת המגזר החרדי, במסגרת תכניות ענק שמקודמות בעיר  "כרגע, מגדרה ועד 

חדרה אין אזור אחד שמיועד לציבור החרדי, אין סיבה שנידחק לשולי הארץ"

רבי  הגאון  לעולמו  הלך  שנים  שבע  לפני 
לציון.  ראשון  של  הספרדי  רבה  עזרן,  יוסף 
כעת, החליטו גורמים חרדיים ודתיים להאיץ 
לעיר,  ספרדי  ראשי  רב  לבחירת  ההליך  את 
ופתחו בעצומה הדורשת מינוי רב ספרדי לצד 

הרב האשכנזי הגאון רבי יהודה וולפא.
העצומה,  על  כה  עד  חתמו  איש  כ-400 
תושבי  מטה,  החתומים  "אנחנו  נכתב:  בה 
הקשת  גווני  כלל  על  הנמנים   לציון  ראשון 
הדתית, מסורתית וחילונית, החפצים ברבנות 
פונים  הציבור,  כלל  את  ומאחדת  המקרבת 

אליך בקריאה נרגשת לפעול על פי סמכותך, 
בהקדם האפשרי לבחירת רב ספרדי לעיר".

נגד  חילוניים  פעילים  קמו  העצומה,  לצד 
בעיר  המתנהלת  למערכה  ובדומה  היוזמה, 
רחובות נגד מינוי רב ראשי ספרדי, מבטיחים 
יעבור  לא  והמינוי  המודל  את  יעתיקו  כי 
במינוי  מדובר  המתנגדים  לדברי  בשתיקה. 
ראשות  ראש  של  לשכר  לזה  זהה  ששכרו 
יכולה  אינה  שהעירייה  משכורות  מקומית, 

לעמוד בה.
המועמדים לתפקיד הם הרב שלמה לוי ראש 

ישיבת ההסדר בראשון לציון, מי שמקובל על 
הזרם הדתי בעיר. ומהצד החרדי ישנו את הרב 

אריה כהן חבר מועצת העיר מטעם ש"ס.
שכונות  רבני  ישנם  לציון  ובראשון  מאחר 
בשכר, סבורים המתנגדים שאין צורך במינוי 
"עירייה  הקיים.  זה  על  נוסף  ראשי  רב  של 
לא  תקציבית,  במצוקה  שנמצאת  גירעונית, 
יכולה להרשות לעצמה מינויים מיותרים מעין 
העירייה",  תקציב  על  כבד  נטל  שיהוו  אלה 
אומר אחד הפעילים בשיחה עם 'קו עיתונות'.

לקראת מאבק פנימי בראשל"צ: בעוד מאות תושבים חותמים על עצומה למען 
מינוי רב ראשי ספרדי לעיר, הרי שפעילים חילוניים מאיימים להיאבק במינוי 

וידל  מיכאל  הנבחר  רמלה  עיריית  ראש 
ראש  ללשכת  חגיגי  בטקס  השבוע  נכנס 
יצחק  הרב  בתפקידו.  בפועל  והחל  העיר 
רבי  הגאון  העיר  רב  של  בנו  אבוחצירא 
יחיאל אבוחצירא נשלח מטעם אביו לכבד 
את הטקס, במהלכו תקע בשופר, קבע מזוזה 

ובירכו בעשייה והצלחה.
צפויים  ש"ס  לנציגי  שהובטחו  המינויים 
בסיעת  הקרובה.  המועצה  לאישור  לבוא 
העיר  ראש  של  בהבטחתו  מנופפים  ש"ס 
ראש  לסגן  דרעי  מיכאל  הנציג  את  למנות 
בו  התמיכה  מהסכם  כחלק  בשכר  העיר 

לראשות העיר.
החדשה,  ללשכה  וידל  של  כניסתו  את 
ובני  העירייה  עובדי  המועצה,  חברי  ליוו 
משפחתו. וידל, לו יש קשרים טובים בליכוד 
הממשלה  שרי  את  להביא  השבוע  החל 
לעמוד על צרכי העיר מקרוב. הראשון היה 
השבוע  שערך  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

ביקור מקצועי בעיר.

המשנה לראש העיר על סערת 
ההדתה: "הסתה וצביעות"

"קמפיין ההדתה" הוביל השבוע למתיחות 
פנימית בעיריית גבעתיים. היה זה ראש העיר 
מסוגה,  ראשונה  הנחיה  שפרסם  קוניק,  רן 
לגני  האוסרת הכנסת תכנים דתיים חיצוניים 
הילדים כל עוד היא לא מלווה בחתימת רוב 
ההורים. המשנה לראש העיר מהבית היהודי 
לתקוף  דווקא  ובחר  ההחלטה  את  אהב  לא 
"הסתה",  קשות:  במילים  מר"צ  חברי  את 

"צביעות" ו"גניבת דעת".
וכתב:  החלטתו  את  נימק  העיר  ראש 
"הדרך הנכונה להכניס גורמים חיצונים, אם 
וזו גם דעתו של הציבור הדתי בעיר,  בכלל, 
הראשית.  ובדלת  מלאה  בשקיפות  רק  היא 

היהודית  המסורת  בתחום  העשרה  תכנית 
והרוב  ובמידה  להורים,  להיות מוצעת  תוכל 
בגן יבחר בה כתוספת לחומר המועבר על ידי 

צוות הגן".
המשנה לראש העיר מושיק גולדשטיין יצא 
למתקפה חריפה נגד אנשי מר"צ שהובילו את 
ההחלטה: "אני לא כועס לא עליכם ולא על 
ובעיקר  הסתה  דעת,  גניבת  שכולם  מעשיכם 
מצבכם,  ואת  אתכם  מבין  אני  כי  צביעות. 
התחוור  הבחירות,  לפני  וחודשיים  שנה 
קהילתיות  בגינות  התעסקות  שמרוב  לכם 
במבחן  מונח(,  במקומן  )שכבודן  ובמסיבות 
התוצאה והעשייה לקהל בוחריכם החילונים 

כשלתם כישלון חרוץ".
הייתה  מר"צ  סיעת  כי  חשף  גולדשטיין 
הללו,  ההחלטות  לכל  בעצמה  שותפה 
והסיבה שלא תקפה אותן בשל כך שהחזיקה 

את תפקיד ה"סגנות בשכר". 
"לא רק שכשלתם – כעת, כשיש התעוררות 
להסתיר?  לכם  חשוב  מה  בעיר,  חילונית 
שאתם, סיעת מר"צ, נציגי החילונים לכאורה, 
שותפים  האחרונות,  השנים  ב-7  מהווים 
מלאים לכל אותן פעילויות שקהל בוחריכם 
יוצא כנגדן, אתם הצבעתם בעד תקצובן של 
כל אחת ואחת הפעילויות והעמותות". כתב 

גולדשטיין.

בעקבות החלטתו השנויה במחלוקת של ראש העיר שלא להכניס תכנים דתיים 
לגני ילדים, יוצא המשנה לראש העיר במתקפה חריפה על חברי מר"צ
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"בשבועות הקרובים 
נראה ירידה של 
לפיד בסקרים"

  בראיון ל'קו עיתונות' מצנן ח"כ אשר את החששות 
מהתבטאויותיו של יו"ר העבודה החדש, מפרגן לגפני 
שיש לו "אדרנלין של בחור צעיר" ומצהיר כי יהדות 

התורה תלך עד הסוף בסוגיית בג"ץ המרכולים

ארי קלמן

הזה  הזמן  את  מקדישים  היינו  "אם 
שאנחנו מטפלים בו בנושאי הגיור, השבת, 
שאינם  דברים  הרבה  ועוד  קוו  הסטטוס 
קשורים לחיים היום יומיים שלנו, אם היינו 
על  חתימה  בעת  ממשלה  ראש  לכל  באים 
שאנחנו  לו  ואומרים  הקואליציוני  ההסכם 
ובמקום  במדינה  הדת  ענייני  מכל  יורדים 
זה, אנחנו רוצים שיגדיל את תקציב עולם 
התורה ממאה מיליון שקל למיליארד שקל 
- תאמין לי שהיו קונים את זה", אומר ל'קו 
מיוחד,  בראיון  אשר  יעקב  ח"כ  עיתונות' 
שיפורסם במלואו בסוף השבוע במוסף 'כל 

ישראל'. 
מאוד  הרבה  להביא  יכולים  "אנחנו 
הישגים לציבור שלנו אם נוותר על הדברים 
האחריות  יום  של  בסופו  שהם  הללו, 
היהודי חלקו  היהודי. העם  על העם  שלנו 
תינוק שנשבע,  חילוני, חלקו שוגה, חלקו 
בעניין  הסף  שומרי  להיות  חייבים  אנחנו 
היחידים  וש"ס  אנחנו  הרב  לצערנו  הזה. 
הפך  היהודי  הבית  הסף.  על  ששומרים 
לסף,  מתחת  למתגנבת  סף  משומר  מזמן 
על  משלמים  אנחנו  שלא...  ברור  ואחרים 

זה מחיר יקר אבל זו מהות הקיום שלנו". 
בבג"ץ  תקוות  לתלות  טעם  יש 

המרכולים?
הזאת,  הפרוצדורה  דרך  מנסים  "אנחנו 
אין לנו הרבה תקווה בבג"ץ. סדר הדברים 
שתהיה  לחקיקה  בסוף  כשנגיע  שגם  הוא 
קשה בממשלה, לפחות נבוא בידיים נקיות 
האחרות.  הדרכים  כל  את  וניסינו  שבאנו 
שלוש  אותן  של  ההחלטה  מבחינתנו 
שופטות, שאף אחת מהם לא שומרת שבת, 
הגיעה מבלי לקבל את חוות דעתו של שר 
להיות  הממשלה  ידי  על  שמונה  הפנים 
המחליט בדברים הללו, לכן אנחנו עושים 
פונים  אנחנו  כרגע  הסדר,  לפי  הדרך  את 
לבג"ץ ואם זה לא ילך נלך לחקיקה. בבג"ץ 
יודעים היום שמה שהם יחליטו נגד מסורת 
העם, או על כל סדק שהם יסדקו בסטטוס 
שנקראת  בטון  כף  עם  נבוא  אנחנו   - קוו 

חקיקה נגד זה".

יעבור  כזה  שחוק  חושב  ואתה 
בקואליציה הקיימת?

"אם נצטרך להעביר אותו הוא יעבור".
ואם לא?

"אם לא אז גם הקואליציה תתערער". 
גם  אשר  מתייחס  השיחה,  במהלך 
יו"ר  לתפקיד  גבאי  אבי  של  לבחירתו 
המחנה הציוני, ולחשש שהתעורר בעקבות 
סדרת התבטאויות אנטי דתיות שלו. "אנחנו 
לא חוששים מההתבטאויות האנטי חרדיות 
תהיה מפלגה אחת שתנסה  תמיד  כי  שלו, 
לייצר קולות על הדבר הזה. אם הוא יעשה 
את זה אז לפיד יעשה את זה פחות... בסך 
חפצת  מפלגה  היא  העבודה  מפלגת  הכול 
חיים וקואליציה, ואם היא כבר תגיע לדבר 
יעשו  הם   – זה  יהיה  שלה  והמכשול  כזה 

הסכם עוד יותר מהר מהליכוד".
לדברי אשר, "עצם זה שנהיה יו"ר חדש, 
הבחירות,  עד  עצמו  את  לשמר  יצליח  אם 
אין ספק שנראה בשבועות הקרובים ירידה 
חדה אצל לפיד - כי יש טרנד חדש. זו גם 
הסיבה שגבאי ניצח בפריימריז בעבודה, כי 

הוא מייצג משהו חדש, תקווה חדשה".
אשר נשאל גם אם הוא מעוניין להנהיג 
את 'דגל התורה' והשיב: "חסר לנו משהו 
הנהגה  לנו  יש  התורה?  דגל  של  בהנהגה 
לנו  יש  פוליטית,  הנהגה  לנו  יש  רוחנית, 
מפלגה תוססת וחזקה, זה לא אומר שכולם 
חושבים אותו דבר, אבל בשביל זה יש לנו 

רבנים ויש לנו החלטות". 
כנסת  חברי  שהביאו  ראינו  בש"ס 
חדשים וצעירים. האם לא הגיע הזמן שגם 

ביהדות התורה ירעננו את השורות?
בוחנים  אנחנו  צעירים,  אנשים  "אנחנו 
גיל, האנשים  את הדברים שלנו לא על פי 
שלנו עושים את מלאכתם נאמנה מהבוקר 
אתה  אם  לגיל,  קשור  לא  וזה  הלילה  עד 
מנסה לתרגם את הגיל של גפני אז הוא עם 
אדרנלין של בחור צעיר, רעב כאילו הגיע 
היום לכנסת בפעם הראשונה, ככה שהגיל 

ממש לא משחק תפקיד בעניין הזה".

הראיון המלא יפורסם במוסף שבת של

הן
 כ

לי
גי

עם המכינות של מכללת מבחר

תתכוננו
להגיע 
גבוה!

מגוון מחזורים חדשים
של מכינות נפתחים בקרוב

לזכאים: המכינה חינם!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5785030

מכינות גברים

מכינה לכל לימודי תואר ראשוןמכינות נשים

לגברים / נשים
בגילאי 30+

עבודה סוציאלית
סיעוד

שירותי אנוש ורב תחומי 

למעוניינים/ות בתואר ראשון: מכינה לתואר ראשון בהנדסת
מיפוי וגיאו אינפורמציה
מכינה לתואר ראשון ב:

סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב / 
שירותי אנוש ורב תחומי 

ניתן עדיין להצטרף לקדם מכינה 

שהחלה ב-02.07.17
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בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל: נחנכו האגפים 
החדשים ב'בית חם' - מרכז 'בנפשנו', מרכז 'ראשית' 

ומרכז שליטה ובקרה ארצי 
מרנן גדולי ישראל הגרב"ד פוברסקי, הגר"ש בעדני וכ״ק האדמו"ר ממודז'יץ חנכו את 
האגפים בטקס מיוחד  אורח הכבוד שר הבריאות הרב יעקב ליצמן קבע את המזוזה 

במעמד מיוחד והיסטורי ובראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל חברי 
והמרווחים  החדשים  האגפים  נחנכו  התורה  וחכמי  גדולי  מועצת 
של ארגון 'בית חם' במרכז 'בית חם' בבני ברק. מרנן גדולי ישראל 
ומאות הנציגים שלוחא דרבנן עסקני הרפואה והעובדים המסורים 
יצטרפו  אשר  החדשים  האגפים  מחנוכת  התרגשותם  את  הביעו 

לסיוע המוענק על ידי הארגון לאלפים רבים ברחבי הארץ. 
אגף ראשית הינו מרכז תעסוקה שיקומית ברמה גבוהה שמטפל 
בנערות חרדיות נפגעות נפש. המטרה היא ליצור מסגרת שיקומית 
להיכנס  כדי  והכוונה  מיומנוית  כלים,  להם  שנותנת  מותאמת 
למסגרת תעסוקה ואף מאפשרת להם התנסויות תעסוקה במקומות 

חיצוניים.
מרכז שליטה ובקרה המתקדם הוטמע במערכת הטלפונית והוא 
יטפל במאות השיחות שמגיעות מידי יום לבית חם. הודות לתוכנה 
תוודא  שמערכת  תוך  מהיר  אנושי  מענה  לפונים  יינתן  החדשה 

שהפניות טופלו.
את המעמד כיבדו בהשתתפותם: הגרב"ד פוברסקי ר"י פוניבז' 
חכמי  מועצת  חבר  בעדני  הגר"ש  התורה,  גדולי  מועצת  וחבר 
וכן  התורה  גדולי  מועצת  חבר  ממודז'יץ  האדמו"ר  כ"ק  התורה, 
ח"כ  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות  ובהם: שר  נכבדים  ציבור  אישי 
הרב יעקב אשר,יו"ר הועדה לפניות הציבור וחבר בוועדת הרווחה 
מלכיאלי  מיכאל  הרב  ח"כ  אייכלר,  ישראל  הרב  ח"כ  והבריאות 
הרב  שמש  בית  עיריית  ראש  והרווחה,  הבריאות  בוועדת  החבר 
משה אבוטבול, ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש, מ"מ ראש 
בני  עיריית  ראש  סגן  רובינשטיין,  אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית 
ברק ומחזיק תיק הרווחה הרב מנדל אייזנברג, חבר מועצת עיריית 
ב"ב ומחזיק תיק בריאות הרב פרץ אברומוביץ, משלחות ונציגים 
ולאומית.  מאוחדת  מכבי,  כללית,  החולים:  קופות  כל  מהנהלת 
מחלקות  ומנהלי  בכירים  נציגים  סוציאליים,  עובדים  פרופסורים, 

ממשרד הבריאות ומאות עובדי בית חם מכל הארץ.
האגפים  את  וחנכו  המזוזות  את  קבעו  ישראל  גדולי  מרנן 
החדשים. לאחר מכן התקיים מעמד לחיים רב הוד והדר. במעמד 
הציג מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק כשלצדו אביו מייסד בית חם 
הרה"ג רבי שמואל מונק את התפתחות הארגון בשנים האחרונות 
גדולי  הארץ.  רחבי  בכל  חם  בית  מרפאות  הפריסה של  מפת  ואת 
ישראל התעניינו בהרחבה ובפירוט לגבי כל אגף ואגף שנחנך ועל 
זהות אנשי הצוות המקצועי שיעניקו משירותיהם. מוביל ומחולל 
מהפכת בריאות הנפש בציבור החרדי הרב אריה מונק הדגיש בפני 
הרבנים את החשיבות הרבה שרואים בארגון לפעול בכל המישורים 
וסודיות  כבוד  לסייע למטופלים מתוך  על מנת  דיסקרטית  בצורה 

-  וזו הדרך שמתווה אותו במשך כל שנות קיומו של בית חם. 
גדולי ישראל הודה הרב מונק למרנן  ורבנן  ביציאתם של מרנן 
ורבנן שטרחו ממרום גילם והגיעו לחנוך באופן אישי את המקום 

החשוב. 
ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי אמר לרב מונק "אני מודה 
מזוזה  לקבוע  זכות  לנו  יש  יום  בכל  לא  אותי.  אתה  שזיכית  לך 

במקום שמסייע לכל כך הרבה אנשים ומקדש שם שמיים".
הוא  כי  ואמר  ציין  בעדני  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
מכיר באופן אישי מס' מקרים שהודות לטיפול המסור של בית חם 
ולטיפול האישי של מחולל מהפכת בריאות הנפש הרב אריה מונק, 

ניצלו משפחות, כפשוטו ממש. 
של  הפעילות  כי  אמר  קודשו  בברכת  ממודז׳יץ  האדמו״ר  כ״ק 
׳בית חם׳ זה עולם חסד יבנה מבחינת הצלת נפשות. האדמו״ר בירך 

את צוות העובדים המסורים שיראו ברכה בעמלם.
בנאומו בטקס אמר השר הרב ליצמן "אני רוצה להודות לידידי 
הרב אריה מונק אשר בשנים האחרונות הצעיד את בית חם קדימה 
ופיתח אותו לממדים ענקיים. הפעילות מביאה כבוד לציבור החרדי 
ולעולם הבריאות בישראל. הרב מונק נחוש בדעתו להמשיך ולסייע 
על  מקורב  יודע  אני  רבות  זכויות  לו  יש  מטופלים.  שיותר  לכמה 
עשרות אנשים שחייהם השתנו הודות לטיפול בבית חם. הרב מונק 
הוא לא רק מחולל ומוביל את מהפכת בריאות הנפש במגזר החרדי, 
אלא הוא ממוקד מטרה כדי להביא את חשיבות העשייה לכל בית 
בישראל". הרב ליצמן הוסיף עוד ואמר:  "אני שמח לעמוד לימין 
המפעל האדיר הזה ואמשיך לעשות הכל על מנת שבית חם יתפתח. 
אני יודע מקורב את הצורך הגדול וכבר שמענו את גדולי ישראל 

ואת ברכותיהם למקום הקדוש הזה שממש מציל נפשות".

רה"ע בית שמש הרב משה אבוטבול

חבר מועצת עיריית ב"ב הרב פרץ אברמוביץסגן רה"ע ב"ב הרב מנדל אייזנברג במעמד סגן רה"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין במעמד

 רה"ע אלעד הרב ישראל פרושח"כ הרב מיכאל מלכיאלי

ח"כ הרב יעקב אשר בקביעת מזוזה

כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ במעמד לחיים 

השר הרב ליצמן בקביעת מזוזה

הגר"ש בעדני בקביעת מזוזה הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' בקביעת מזוזה

ח"כ הרב ישראל אייכלר בקביעת מזוזה



בני ברק י"ח בתמוז תשע"ז 122812/7/17

האם לקצר את החופש הגדול?

כן,  באוויר?  השינוי  את  הרגשתם 
זה לא רק החום. זה הימים של תחילת 
ובגדול!  הגיע,  הוא   - הגדול  החופש 
זמן  והוא  מעולה  זמן  שזהו  חושב  אני 
עם  עבודתנו  שאת  התרגלנו  חובה! 
הספר  בבית  המורים  עושים  הילדים 
אבל לא, זה התפקיד שלנו כהורים ולכן 
זה זמן מעולה לבדוק את היותנו הורים 

ומחנכים את ילדינו לפי האמת שלנו.
בית  וצוות  המורים  גם  לכך,  מעבר 
הספר שכל השנה עושים עבודת קודש 
צריכים התחדשות וזמן להתכונן לשנת 
לנו  שובר  שזה  נכון  הבאה.  הלימודים 
את  שהופך  מה  זה  אבל  השגרה,  את 
וכשנצליח  מתוק  יותר  להרבה  האתגר 

נרגיש הורים טובים יותר.
אנחנו כבר נמצאים בתחילת החופש 
קייטנות  ישנם  כרגע  אמנם  הגדול, 
פחות  אותו  מרגישים  ואנחנו  רבות 
ולהירגע  שניה  לנשום  ננסה  בואו  אבל 

מהפאניקה...
זמן  איכות,  זמן  הוא  החופש 
מחדש  מסלול  לחישוב  זמן  למחשבה, 
לנו  מחכה  כבר  לפינה  מעבר  ממש  כי 
שנת לימודים חדשה, בה כל ילד מגיע 
זה זמן של  ורצון להוכיח.  מלא תקווה 

התחלה, התחדשות ודף חדש.
התפקיד שלנו בתור הורים ואחראים 
את  להם  לתת  ילדינו  עתיד  על 
ולהגיע  עצמם  את  להגשים  האפשרות 

לשאיפותיהם.
בחופש  גם  חשובים:  טיפים  כמה 
חשוב לשמור על סדר יום קבוע. תזכרו, 
להכין  כדאי  ולכן  גבולות,  אוהב  ילד 
טבלה מה עושים בכל יום. זה לא חייב 
להיות אטרקציות יקרות אבל זה יכלול 
גם ניקיון וסידור הבית, והכי טוב לשתף 

את הילדים בהכנת הטבלה ושיבוצה.
זה  שבינינו,  המשקיענים  להורים 
נקודות  על  הילדים  עם  לדבר  הזמן 
עבורן.  זמן  פחות  יש  השנה  שבמשך 
ולילד  להורה  ייתן  הזה  האיכותי  הזמן 

הרגשת ביטחון וקירבה.
לחופש  מחכים  הילדים  חשוב,  והכי 
טובה,  הרגשה  להם  וניתן  בואו  הזה, 
ניתן להם תחושת חופש אמיתית, נרגיש 
כשאנחנו  ניזכר  שלהם,  החוויה  את 
ומה  התחושה  הייתה  איך  ילדים  היינו 
וניתן   - שלנו  מההורים  מצפים  היינו 
בדיוק את ההרגשה הזו לילדים. בברכת 

חופשה מועילה ומהנה.

בכל שנה זה תוקף אותך מחדש: מה עושים 
אמרו  "הבטלה",  החופש?  בימי  הילדים  עם 
מביא  והשעמום  שעמום  לידי  "מביאה  חז"ל, 

לידי חטא", ומה יעשה הבן ולא יחטא.
מדי,  יותר  שזה  היא  התחושה  כהורים  אם 
מרגישים  אנו  כמחנכים  וכמה  כמה  אחת  על 
תועלותיה.  על  נזקיה  רב  בישראל  שהחופשה 
הארוכה  החופשה  לאחר  שבים  הילדים 
המרכזי  כשהגורם  משמעת  וחסרי  מנותקים 
הוא חוסר המסגרת לתקופה כה ארוכה, ועלינו 
כנו  על  הסדר  להשבת  עד  לעמול  המחנכים 
מפציע  שוב  ואז...  למסגרת  הילדים  ולהחזרת 

החופש והכול חוזר חלילה.
הנביא אומר "וקווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר 
להחלפת  זקוק  המתייגע  אדם  כל  כנשרים". 
מצאנו  בחז"ל  מאלף:  לנשרים  הדימוי  כוח. 
כי הנשר נושא את גוזליו מעליו כי הוא אומר 
כשאנו  בבניי".  ולא  בי  החץ  ייכנס  "מוטב 
יוצאים להחלפת כוח יש לזכור כי בחוץ ישנם 
את  הסופג  נשר  וכאותו  ובליסטראות  חיצים 
על  לגונן  החובה  את  כהורים  לנו  יש  חיציו 

ילדינו.
חז"ל  דרשו  לבניך"  "ושיננתם  הכתוב  על 
מליצות  כתבו  לא  חז"ל  התלמידים".  "אלו 
לשון. זו החובה של כל מחנך ומורה מישראל, 
את  עכשיו  ומלמד  מחנך  הוא  כאילו  להרגיש 

תתייחס  התלמידים".  אלו  "בניך  היחיד.  בנו 
יוצא  מקרא  שאין  ובוודאי  בן.  כאל  לתלמיד 
החובה  מוטלת  ההורים  ועל  פשוטו  מדי 
והזכות לחנך את ילדיהם בדרך התורה המצווה 

והמסורה לנו מדור דור.
התינוקות  מלמדי  על  קוראת  הגמרא 
המהר"ל  ומבאר  ככוכבים",  הרבים  "מצדיקי 
תורתם  המקבלים  התינוקות  אלו  הכוכבים  כי 
אורו  שמקבל  כוכב  אותו  כמו  מהמחנכים 
של  תינוקות  מעצמו.  כלום  לו  ואין  מהירח 
בית רבן הם כפופים ומצוותים לרבותיהם בכל 

ימות השנה. עד שמגיע בין הזמנים.. 
ייאמר ברורות, ילדים זקוקים לחופש, בדיוק 
שהמורים  וכמו  לו  זקוקים  שההורים  כשם 
אוויר  הוא  חופש  אותו.  צריכים  והמחנכים 
והפסקה  החיים  ממרוץ  זמן  פסק  לנשימה, 
כהורים  כתפינו  על  הרובץ  העול  משטף 
הילדים  זקוקים  מכך,  יותר  אבל  וכמחנכים. 
מנותק,  מרגיש  מסגרת  ללא  ילד  למסגרת. 
בטבעו  אחד  כל  להידרדר.  ועלול  משתעמם 

רוצה להיות מחובר ומשויך.
לכן אין מנוס אלא לבקש שוב ושוב ממערכת 
נפתלי  החינוך  ששר  מה  את  בישראל  החינוך 
בנט כבר הבין מזמן ואף פועל להסדרה: אנא, 
והאריכו  החופש  את  קצרו  הילדים,  לתועלת 

את המסגרת. ילדינו יהיו אסירי תודה לכם.

בעד: תנו גבול לחופש
הרב בן ציון נורדמן

נגד: זמן איכות
יצחק לוי, יועץ רגשי 

נגד: זמן איכות
יצחק לוי, יועץ רגשי 
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מחסור באומגה 3 משמן דגים 
הוא גורם סיכון להפרעת קשב 

.ADDו ADHD
במחקר שנערך בבית חולים זיו 

בצפת ע“י דר‘ אורי יצקר ודר‘ 
איילת עומר ארמון על השפעת שמן 

דגים וויטמין E על אינדקס אומגה 3 
ועל חומרת הסימפטומים של 

ADHD בילדים,
נמצאה קורלציה בין מידת הנטילה 

של אומגה 3 וויטמין E לעליה 
באינדקס אומגה 3 והפחתה 

בסימפטומים.
*אומגה 3 הינו תוסף תזונה ואינו תרופה 

אומגה 3 טרייה מהמקרר - לקשב וריכוז

רוצים לדעת עוד?

מוזמנים להתקשר ל 3945*
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חִדש!
שמש: בית 8סניף הנצנים נחֹל

שֹל התֱקנון
המתֱקינים

הישיבות בני בֱקרן

מֱקצועית תעוִדת

מתמיִד ֹלשיפור ֱקבועה השתֹלמות

ביותר המתֱקִדמים בכֹלים שימוש

ביותר איכותיים וחומרים צנרת

וזמינות שירות
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ארצי ארצימוֱקִד מוֱקִד

חִדש!
שמש: בית 8סניף הנצנים נחֹל

אחר... מותג אף עֹל ֹלֹלכֹלך בֹלי

כביסה מכונת

ביותר! נֱקייה ֹלכביסה

יותר נֱקייה ֹלכביסה חִדשנית טכנוֹלוגיה
סֹל"ִד 1000 עִד סחיטה מהירות | ֱקיֹלו 7 בנפח תוף

במיוחִד עוצמתי מנוע | שֱקטה סחיטה | חסכונית תכנית

השיביות בני בֱקרן ביותר המשתֹלם במחירים

טכנוֹלוגיה

ֹלכביסה חִדשנית

גם יעיֹלה יותר נֱקייה

ֹלכתמים

עיֱקשים



בני ברק י"ח בתמוז תשע"ז 123012/7/17

אונסק"ו: מערת המכפלה 
– אתר מורשת פלסטיני

נשיא ארצות הברית ונשיא רוסיה נפגשו לראשונה 
בשולי ועידת ה G-20     טראמפ: "הייתה שיחה 
טובה"  שר החוץ: "הנשיא טראמפ אמר שהוא 

שמע את גרסתו של הנשיא פוטין, זה הכול"

זאבי סגל

בלונדון  לאור  היוצא  חייאת'  'אל  הערבי  העיתון 
מדווח כי חרף הכחשות בכירים ישראלים, הרי שהמשא 
ומתן לחילופי שבויים עם חמאס הוא עובדה קיימת וכי 
לפי  ארוכה'.  דרך  'כברת  בענין  כה  עד  עברו  הצדדים 
הדיווח, מדובר במשלחת בכירי חמאס המבקרת בימים 
אשר  בממשל  בכירים  עם  מגעים  ומנהלת  בקהיר  אלו 
שאיננה  ישראל  של  בשמה  לכאורה  ונותנים  נושאים 
מנהלת מגעים רשמיים עם הארגון. וזאת לאחר שבשבוע 

האחרון ביקרו בה בכירים ישראלים בחשאי.
כרגע  הצדדים  חותרים  אליו  הכיוון  כי  מציין  העיתון 
הוא שחרורם של ארבעת הישראלים השבויים בתמורה 
לשחרורם של מאות פלסטינים מבתי הכלא בישראל. עוד 
דווח כי חמאס נתנה למצרים תפקיד בלעדי, כדי להשלים 
שבויים  "ארבעה  של  להחלפתם  ולהביא  העסקה  את 

ישראלים" במאות אסירים פלסטינים.
דווח בתקשורת הישראלית  ימים אחדים  לפני  כזכור, 
על התקדמות ממשית במו"מ בין ישראל לחמאס כאשר 
לדברי משפחות גולדין ושאול, אף לא גורם רשמי אחד 

עדכן אותם על כך.
בתקשורת  הפרסומים  בעקבות  להתפתחות  "נחשפנו 
באינפורמציה  מדובר  אם  כלל  יודעים  אנו  ואין  בלבד, 
נכונה", מסרה המשפחה של אורון שאול, שנהרג באסון 

הנמג"ש בשג'אעיה. "בשבועות הקרובים אזרחי ישראל 
יציינו שלוש שנים למבצע 'צוק איתן', אך עבורנו המבצע 
לא הסתיים ומאז חיינו הפכו לגיהנום. אנו פונים לראש 
הממשלה. אל תפקיר את סמ"ר אורון שאול לוחם גולני 
בשבי חמאס. כמו שידעת לשלוח אותו על נגמ"ש להגן 

על אזרחי ישראל, כך תדע גם להשיב אותו הביתה".
דומה.  הודעה  מסרה  גולדין,  הדר  של  משפחתו  גם 
סבל  הרבה  ידענו  האחרונות  השנים  שלוש  "במהלך 
ואכזבה בכל הנוגע להשבתו של בננו ואחינו הדר חזרה 
לא  כמשפחה,  "אנו  מסרה.  המשפחה",  ולחיק  לישראל 
קיבלנו כל דיווח מגורם ישראלי רשמי על מגעים כלשהם, 
ולכן אנו ממשיכים לשאת תפילות לשובו של הדר. אנחנו 
ישראל  ממשלת  את  לשכנע  שלנו  במאמצים  ממשיכים 
לשנות את המשוואה ולהפוך את האחזקה בחיילי צה"ל 

ובאזרחי ישראל מנכס לנטל עבור חמאס".
בקמפיין  גולדין  משפחת  פתחה  הדיווחים,  רקע  ועל 
מחודש להרחבת הלחץ על ממשלת ישראל לבצע פעולות 
בכדי לגרום לחמאס לשחרר את גופות החיילים. שמחה 
השבוע  אמר  הי"ד,  גולדין  הדר  סגן  של  אביו  גולדין, 
)שני( בשיחה עם אפי טריגר מגל"צ כי "על החמאס יש 
לחץ בינלאומי גדול. הגורם היחידי שלא מפעיל לחץ - זו 
מדינת ישראל, אנחנו ממשיכים להכיל אותם". עוד הוא 
הוסיף כי "ראש הממשלה אמר שאם יגעו בחשמל בעזה 

יהיו מרגמות. סגרנו את החשמל - ראינו מרגמות?"

ברוך ברגמן

נפגשו  שבגרמניה  בהמבורג 
דונלד  הברית  ארצות  נשיא  לראשונה 
ולדמיר  רוסיה  נשיא  ומקבילו  טראמפ 
הנשיא   .G-20 ה  ועידת  בשולי  פוטין 
"הייתה  הפגישה  לאחר  אמר  טראמפ 
לנו שיחה טובה. אנחנו מצפים לדברים 
ורוסיה.  הברית  ארצות  עבור  חיובים 
זה כבוד עבורי להיות פה עם פוטין". 
כמה שעות לפני פגישתם לחצו השנים 
ידיים לראשונה. נשיא רוסיה ולדימיר 
"אני שמח  בתום הפגישה  פוטין אמר 
לפגוש אותך אישית ומקווה שהפגישה 
תביא לתוצאות, שיחות טלפון אף פעם 

לא מספיקות".
הועידה  במהלך  התייחס  פוטין 
לפגישה עם טראמפ ואמר כי הוא יצר 
הברית  ארצות  נשיא  עם  עבודה  יחסי 
הוא  וכי  הראשונה  פגישתם  במהלך 
הפחות  לכל  להגיע  יהיה  שניתן  סבור 
וושינגטון.  עם  חלקי  פעולה  לשיתוף 
במהלך מסיבת עיתונאים שכינס בסיום 
פסגת ה-G20 בהמבורג, גרמניה, אמר 
פוטין כי הוא חש שטראמפ קיבל את 
טענותיו שלפיהן מוסקבה לא התערבה 
כי  הוסיף  אבל   – לנשיאות  בבחירות 

עדיף לשאול את טראמפ על כך.

"הוא אדם שונה מזה המוצג", סיפר 
מנשיא  התרשמותו  על  רוסיה  נשיא 
מדויק,  היה  "הוא  הברית.  ארצות 
מאדם  מצפה  שהיית  כפי  בדיוק  ענה 
על  והשיב  במהירות  הבין  במעמדו, 
השאלות שהונחו לפניו", שיבח אותו.

טילרסון  רקס  האמריקני  החוץ  שר 
כי נשיא ארצות הברית דונלד  הכחיש 
נשיא  של  דבריו  את  קיבל  טראמפ 
רוסיה  לפיהם  פוטין,  ולדימיר  רוסיה 
לנשיאות.  בבחירות  התערבה  לא 
"הנשיא טראמפ אמר שהוא שמע את 
הכול",  זה  פוטין,  הנשיא  של  גרסתו 

.CNN אמר טילרסון בריאיון לרשת
טילרסון צוטט מוקדם יותר, כשאמר 
גרסתו  את  קיבל  טראמפ  שהנשיא 
רוסיה  למעורבות  בנוגע  פוטין  של 
הברית.  בארצות  הבחירות  במערכת 
המנהיגים  שני  של  פגישתם  במהלך 
טראמפ  שאל  בגרמניה,   G20 בפסגת 
התערבה  רוסיה  האם  פוטין  את 
פוטין  טילרסון,  לדברי  בבחירות. 
במהלך  השאלה.  על  בשלילה  השיב 
לשניים,  משותפת  עיתונאים  מסיבת 
טראמפ  את  העיתונאים  אחד  שאל 
האחרון  אך  בבחירות,  ההתערבות  על 

התעלם משאלתו.

אוריאל צייטלין

השבוע  הכריע  העליון  משפט  בית 
המטו-אנקולוגית  המחלקה  במשבר 
בהדסה בירושלים, מה שכונה 'משבר 
הצדקה  אין  ההחלטה,  פי  על  הדסה', 
החולים שערי  בבית  לפתיחת מחלקה 
למעשה  היא  זו  החלטה  בעיר.  צדק 
הוכרע  ובכך  הבריאות,  משרד  עמדת 
לא  הרופאים  כי  המשפט  בית  ידי  על 
במה  ולדבוק  רצונם  את  לממש  יוכלו 
שכיוונו עליו – פתיחת מחלקה בשערי 

צדק.
"הסבל  כי  נאמר  המשפט  בבית 
ההורים  לפנינו  שהביעו  והמצוקה 
הארורה  במחלה  נאבקים  שילדיהם 
הם  כי  משוכנעים  ואנו  ללב,  נוגעים 
המיטבי  הטיפול  להשגת  חותרים 
של  במסלול  כי  סברנו  ילדיהם.  עבור 
לנשיאה  המשנה  ינהל  אותו  גישור 
יהיה  ניתן  רובינשטיין  א'  )בדימוס( 
ואכן  אופטימלית,  לתוצאה  להגיע 
להגיע לפתרון  גדולים  נעשו מאמצים 
לא  נסתייע,  לא  משהדבר  אך  מוסכם, 
שורת  לפי  והכרעה  מדיון  מנוס  היה 

הדין".
במחלקה  המטופלים  הילדים  הורי 

ופעילות  אחד  מצד  המתווה  כי  אמרו 
מצד  לרישיונות  בהתאם  צדק  שערי 
שני בהחלט יכולים לתת מענה לילדים 
האמת  זאת,  "עם  בירושלים.  החולים 
חייבת להיאמר – אנחנו יודעים שכבר 
הבריאות  ושר  הבריאות  משרד  היום 
צדק  שערי  לבי״ח  מתנכלים  ליצמן 
ככל  ציבורי  לחץ  נפעיל  ואנחנו 
ייפסק  המכשפות  שציד  כדי  שיידרש 
הפתח  את  לקיים  יאפשר  והרגולטור 
ככל  נפעל  אנחנו  צדק.  בשערי  הקיים 
שנוכל וננקוט בכל הצעדים נגד משרד 
כתוצאה  אם  השר  ונגד  הבריאות 
מהילדים  יימנע  ואיומים  מנקמנות 
שלנו לקבל את הטיפול שמגיע להם."

"החלטת  בתגובה:  נמסר  מהדסה 
הניסיון  סופי את  קוטעת באופן  בג״צ 
כגוף  להעביר  הרופאים  קבוצת  של 
המטו-אונקולוגית  המחלקה  את  אחד 
האתגר  כעת,  צדק.  לשערי  מהדסה 
לאתגר  מעבר  הדסה,  בפני  שניצב 
מהמשבר  הדסה  הוצאת  של  הכללי 
למעמדה  והחזרתה  הקשה  הכלכלי 
דרך  ופורץ  מתקדם  מפתח,  כשחקן 
בית  בניית  הוא  רפואית,  בחדשנות 
חולים לילדים בהדסה כמרכז מצוינות 

עולמי".

ארי קלמן
האו"ם(  והתרבות של  החינוך המדע  )ארגון  אונסק"ו 
הכריז בשבוע שעבר על העיר העתיקה וחברון כ"אתרי 
חשיבות  בעלי  בסכנה"  הנמצאים  עולמיים  מורשת 
ההצעה  את  הגישו  הפלסטינים  מיוחדת.  בינלאומית 
בהליך מזורז, משום שהם רוצים לקבל הכרה מאונסק"ו 
מורשת  כאתרי  המכפלה  ובמערת  העתיקה  בחברון 
נמצאים  אלו  שני אתרים  כי  בהכרה  ולזכות  פלסטיניים, 
"תחת  נמצאים  שהם  מפני  וקיומית',  ממשית  ב'סכנה 

כיבוש ציוני".
שהבטיח  )הפולני(,  אונסק"ו  יו"ר  עם  לסיכום  בניגוד 
זאת  פרגוד  מאחורי  תערך  החשאית  שההצבעה  לדאוג 
בחשאי  בישראל  התומכות  למדינות  לאפשר  בכדי 
להתנגד להצבעה, נערכה ההצבעה ה'חשאית' לעיני כל 
באמצע האולם כשסביב כל מצביע עשרות עיניים ומעליו 

עשרות מצלמות.
ונקבע  ישראל,  נגד  הייתה  ההצבעה  דבר  של  בסופו 
עולמיים  מורשת  אתרי  הם  המכפלה  ומערכת  חברון  כי 
ו-6  התנגדו   3 בהצעה,  תמכו  מדינות   12 פלסטיניים. 

נמנעו.
התגובה הישראלית לא איחרה מלבוא: ראש הממשלה 
בנימין נתניהו החליט לקצץ מיליון דולר נוספים מכספי 
להקמת  ולהעבירם  לאו"ם,  מעבירה  שישראל  החברות 
"מוזיאון למורשת העם היהודי בקריית ארבע ובחברון", 
ולפרויקטים נוספים בתחום המורשת הקשורים בחברון. 
מהלך זה בא לאחר שיחה עם שר המורשת זאב אלקין, 

שמשרדו מקדם בחברון מספר פרויקטים.
החלטתי  אונסק״ו  להחלטת  נתניהו  "בתגובה  לדברי 
לקצץ עוד מיליון דולר מכספי החברות שישראל מעבירה 
לאו״ם – ולהעביר אותם להקמת מוזיאון למורשת העם 
היהודי בחברון". עוד הוסיף נתניהו " התשובה לשקרים 
של אונסק״ו היא האמת – והאמת ההיסטורית היא הקשר 

העמוק שלנו לחברון, מאז ולתמיד!"
נשיא המדינה ראובן ריבלין תקף את ההחלטה ואמר 
כי "ההחלטה של אונסק"ו מוכיחה שוב כי מדובר בגוף 
בעודו  אנטי-יהודיים  שקרים  ולהפיץ  להמשיך  הנחוש 
על  נמחקת  האזורית  שהמורשת  בשעה  בשתיקתו  דבק 
ידי קיצוניים ברוטאליים". שגריר ישראל באו"ם דני דנון 
גינה את ההחלטה ואמר "ההחלטה המבישה הזו מחסלת 
כל שמץ של אמינות שנותרה לאונסק"ו. הניסיון החמור 
הזה לנתק את הקשר בין ישראל לחברון ולקברי האבות 
נגד העם  ופוגעני  מכוער  צעד  הוא  עמנו  והאימהות של 

היהודי".
יצוין כי אונסק"ו הצליח בשנים האחרונות לקבל כמה 
ישראל.  מצד  רלוונטי  לא  לגוף  אותו  שהפכו  החלטות 
קשר  כל  אין  ליהודים  כי  הארגון  קבע  שעברה  בשנה 
לירושלים ולהר הבית. בהחלטה לא הוזכרו ירושלים והר 
הבית בשמם, ונעשה שימוש דווקא בשמות הערביים של 
החלטה  א-שריף.  ואל-חארם  קודס  אל  מקומות,  אותם 
כובש  כוח  היא  ישראל  כי  הייתה  שהתקבלה  נוספת 

בירושלים.

פסגה ראשונה בין 
טראמפ לפוטין



משבר 'הדסה': ניצחון 
למשרד הבריאות

בג"צ הכריע כי אין צורך בהקמת מחלקה המטו-
מחאת    צדק  שערי  החולים  בבית  אנקולוגית 
לחץ  "נפעיל  תקציב:  מחוסר  תיפסק  ההורים 
ציבורי ככל שיידרש כדי שציד המכשפות ייפסק"

החלטה אנטישמית: ארגון החינוך של האו"ם 
קבע: חברון ומערת המכפלה הם אתרי מורשת 
פלסטינים  התגובה הישראלית: קיצוץ של 
עוד מיליון דולר מהכספים המועברים לאו"ם 

לטובת מוזיאון בעיר חברון

דיווחים סותרים: האם 
מתקיים מו"מ עם חמאס?

חלה  כי  הביטחון  שר  הכחיש  האחרונים  בימים 
התקדמות במשא ומתן לחילופי שבויים עם חמאס 
עסקה  מדווח:  הלונדוני  'אל-חייאת'  העיתון  אך 
עודכנו:  לא  המשפחות    מצרי  בתיווך  נרקמת 
מגעים,  על  רשמי  מגורם  דיווח  כל  קיבלנו  "לא 

ממשיכים לשאת תפילות לשובו של הדר"
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'המודיע'  של  בוועידה  הרביעי  המושב 
המושבים  אחד  היה  השבוע,  שהתקיימה 
שאיגדה  בוועידה,  והסוערים  הפופולאריים 
הגדולים  הדרך  מפורצי  אנשים  אלפי  אליה 

בישראל. 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
המושב,  ראש  כיושב  זכויות שימש  למימוש 
שעסק במהפכת השירות העולמית, והתמקד 
במהפכת השירות שהניעה החברה המרכזית 
מימוש  בענף  בראשותו,  זכויות  למימוש 

הזכויות בישראל.
בענף  השירות  מהפכת  על  כשמדברים 
במגזר  ובפרט  בישראל,  הזכויות  מימוש 
זכויות  למימוש  המרכזית  החברה  החרדי, 
והרב שמאי שזירי העומד בראשותה, בהחלט 

שעונים לתואר הזה. 
הזכויות  מימוש  בענף  השירות  מהפכת 
כשהרב  שנים,  מעשר  למעלה  לפני  החלה 
שמאי שזירי שניהל את בתי החולים לניאדו 
הבריאות  מערכת  את  והכיר  חולים  וביקור 
מימוש  תחום  את  להבריא  החליט  החולה, 
החברה  את  והקים   , הרפואיות  הזכויות 
לזכותה,  שזוקפת  זכויות,  למימוש  המרכזית 
אב  בתי  לאלפי  והטבות  קצבאות  הסדרת 

בישראל.
המושב,  את  פתחו  שדבריו  שזירי  הרב 
את  הוועידה,  משתפי  אלפי  בפני  חשף 
הרפואה,  בעולם  הנוגע  האישי  סיפורו 
החברה  עם  ביחד  שהניע,  המהפכה  מרכיבי 
שהקים ותוצאותיה, לצד ארגז כלים שהעניק 
למשתתפי הועידה, בהיותם שגרירים להעביר 
ולבתים  לקהילות  המהפכה  בשורת  את 
רפואית  בעיה  עם  שמתמודדים  בישראל, 
בוועידה  שזירי  הרב  של  דבריו  במשפחה. 
נופך לתכני הועידה  עוררו עניין רב והוסיפו 

החשובים שעלו על סדר היום.
במהלך המושב, נידונה התנהגות האזרחים 
ועלתה  בתחום,  השירות  נותן  בבחירת 
את  לממש  בוחרים  רבים  לפיה,  העובדה 
זכאותם באופן עצמאי, ללא כל גורם מסייע. 
המרכזית  החברה  שביצעה  סקר  נתוני  לפי 
מכלל  אחוזים  כשבעים  זכויות,  למימוש 
הלקוחות שפנו אליה, היו כאלה שניסו לממש 
את זכאותם לבד, באופן חד פעמי או במשך 
כמה שנים רצופות, ללא תוצאה. אלה הפסידו 
העובדה  חרף  שנים,  כמה  במשך  קצבאות 

שניסו להתנהל עצמאית במימוש זכאותם. 
הוועידה,  משתתפי  בפני  הציג  שזירי  הרב 
שאותם  המהותיים  המרכיבים  ארבעת  את 
המרכזית  החברה  של  השירות  מהפכת 
הגברת  הובילה:  בראשותו  זכויות  למימוש 
ארצית  הנגשה  המגיעות,  לזכויות  המודעות 
לאזרחים  הנדרשים  וההכוונה  הסיוע  של 
ברמת עיר וישוב, ליווי רפואי שמהווה תנאי 
רב  רפואי  – החברה הקימה מערך  להצלחה 
ששימש  בכיר,  רפואי  צוות  הכולל  תחומי, 
רפואי  צוות  המתרס  של  השני  מהצד  בעבר 
עם  ביחד  הביטוח,  בחברות  תביעות  מיישב 
ללמעלה  הובילה  החברה  הרפואי  הצוות 
זכאות  בהשמת  הצלחה  אחוזי  משמונים 
המגזר  עם  וישיר  אישי  קשר  לאזרחים, 
וקוד  ישראל  גדולי  ובתי  קהילות  החרדי, 
אתי ודיסקרטיות העונה לחוק זכויות החולה 
אמון  את  בכדי  ולא  בזכות  בנתה  החברה   –
הציבור החרדי, בשמירה על המידע הרפואי 
של לקוחותיה, בהגנות הכי טובות שיכולות 
החברה  הרפואי.  החיסיון  בתחום  להיות 
של  להימנעות  הנוגע  בכל  מוסכמות  שברה 
הזכאות,  למימוש  מהפניה  החרדי  המגזר 
בשיתוף  לנושא,  הסברה  מערך  בהטמעת 

נבחרי ונציגי ציבור מכל הקהילות בארץ.
סביב  הרביעי  במושב  התנהל  סוער  דיון 
המרכזים למימוש זכויות שהקימו לאחרונה, 
לאזרחים  תשלום  על  האמונים  הגופים 
שמתמודדים עם בעיה רפואית. נראה שאותם 
המרכזים  את  מחליפים  שאינם  מרכזים, 
ניגוד  מהווים  זכויות,  למימוש  החיצוניים 
את  גם  מייצגים  בהיותם  בולט,  אינטרסים 
זכאותו,  את  לממש  שמבקש  החולה  האזרח 
את  לממש  מבקש  הוא  ממנו  הגוף  את  וגם 
ידי  על  שהוקמו  המרכזים  אותם  זכאותו. 
גופים ממשלתיים, אינם שקופים דיים לאזרח 
הפניה  משמעות  את  מבין  שאינו  הפשוט, 
וקבלת הסיוע מהם, ונראה שלא בכדי, יש מי 
המרכזים,  בפרסום  כספים  ומשקיע  שמבקש 
כניסה  דלת  שתהווה  במקום  אליהם  שפנייה 
לו,  לשלם  שאמור  גוף  לאותו  האזרח  של 

דוחקת את רגליו החוצה.
רבים  להדים  זכו  שזירי  הרב  של  דבריו 
את  שביקשו  הוועידה,  ממשתתפי  ולמשוב 
במקרים  בראשותו  החברה  של  מעורבותה 

רפואיים מורכבים שנדרשים לכך.  

"מהפכת השירות 
בתחום מימוש 

הזכויות הרפואיות 
מוכיחה את 

עצמה כיעילה 
גם לאזרחים 
וגם למלחמה 
בבירוקרטיה 

במוסדות הביטוח 
והממשל"

הרב שמאי שזירי בוועידת המודיע:

 משתתפים: הרב שמאי שזירי יו״ר החברה המרכזית למימוש זכויות, מר יניב שירזי מנכ״ל שטראוס מים, מר עופר נמרודי
מנכ״ל הכשרת הישוב, מר גונן אוסישקין סמנכ״ל תעופה לקשרים תעופתיים ושיווק

גל חום פוקד את ישראל.
לא משאירים ילד ברכב ללא השגחה - אפילו לא לדקה!

אל תשכחו אותי באוטו

בקבוקי פלסטיק
מוצרי חלב

ארנק
מפתחות
סלולרי
תינוק

ילד אחד בחדר הורים
חינם

ע“ב לינה וארוחת בוקר

למזמינים 4 לילות
לילה רביעי חינם
ע“ב לינה וארוחת בוקר

בין התאריכים 1.8-31.8.2017
מבצעי אוגוסט

מלון רמדה ירושלים
גשר רופין בשדרות הרצל, טל‘: 02-6599950

reservations@herzlhotel.com :פקס: 02-6511824  מייל להזמנות

מלון יוקרה משופץ ומשודרג
חדרים גדולים ומפוארים

מועדון בריאות, בריכת שחיה מקורה ומרהיבה
עם שעות נפרדות בערבים

מסעדות איכותיות - קופי שופ

גלאט כשר למהדרין כל השנה
בהשגחת בד“ץ של רבנות ירושלים ו-OU גלאט

חופשת קיץ מפנקת
ברמדה ירושלים
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הילה פלאח

הצטיינות  לאות  זכו  ת"א  זק"א  מתנדבי 
מצד עיריית תל אביב לרגל פעילותם הנעשית 

בהתנדבות במשך כל ימות השנה.
חולדאי  רון  מר  יפו  אביב  תל  העיר  ראש 
זק"א  לארגון  והוקרה  הערכה  אות  העניק 
ת"א בטקס צנוע בלשכת ראש העיר. בתעודה 
בסימן  "מוענקת  היא  כי  נכתב  המרשימה 
עשרים שנה לפעילות המבורכת של הארגון 

למען הקהילה". 
"עירית תל אביב מביעה הערכתה והוקרתה 
בשם תושבי העיר ובאיה על מלאכת הקודש 
שאינה  ההתנדבות  רוח  על  המתנדבים,  של 
לחברה  ייחודית  תרומה  על  גבולות,  יודעת 

בישראל".
עוד נכתב כי הארגון גילה אחריות לאומית 
בטיפול  היתר  בין  וזאת  ומשבר,  אסון  בעת 
המסור של המתנדבים מסביב לשעון באירוע 

קריסת החניון ברמת החייל.

במעמד ההוקרה שהתקיים כאמור בלשכת 
חיים  זק"א  מפקד  השתתפו  העיר  ראש 
נוגלבלט, מנכ"ל הארגון הרב צבי חסיד, הרב 
חיים רכניצר וע' קמב"ץ זק"א יחיאל גולדמן. 
מר  הדתית  המועצה  ראש  השתתפו  כן,  כמו 
בעירית  הביטחון  אגף  ומנהל  מזרחי  אלדד 

ת"א מר חנן פרץ.
מפקד זק"א חיים נוגלבלט: "חשיבות רבה 
ישנה להוקרה של עיריית תל אביב למתנדבים 
המסורים שפועלים בכל ימות השנה 24 שעות 
הנפטרים  כבוד  על  השמירה  למען  ביממה 
ולפעילויות החילוץ וההצלה. ההערכה הרבה 
מצד הציבור מעניקה למתנדבים כוחות רבים 

להמשך פעילות הקודש".

אות הערכה למתנדבי
 זק"א ת"א

הילה פלאח

בחמימות רבה התקבלו מנכ"ל יקבי ברקן 
פרומוביץ אחראי  יוסי  והרב  אסולין  ג'יל 
האדמו"ר  של  במעונו  ביקב  הכשרות 
של  הבכירה  ההנהלה  באשדוד.  מפיטסבורג 
שורת  את  האדמו"ר  בפני  הציגה  ברקן  יקבי 
לטובת  היקב  בשטח  הנהוגות  ההקפדות 
ציבור המהדרין מתחילת הבציר ועד החנויות. 
אחראי הכשרות ביקב הסביר לאדמו"ר על 
המערכת הממוחשבת והמשוכללת המוטמעת 

ביקב על מנת  להימנע מחשש ערלה. 
המנכ"ל גיל אסולין סקר בפני האדמו"ר את 
פעילות היקב ואת היותו של היקב הישראלי 
המעוטר ביותר בתחרויות היין הבינלאומיות.   
דברים  האדמו"ר  השמיע  הביקור  במהלך 
ועל  ישראל  ארץ  פירות  של  החשיבות  על 
מהודר.  יין  על  לקדש  הגדולה  החביבות 

הנוכחים  ואת  המנכ"ל  את  בירך  האדמו"ר 
שיזכו לקדש שם שמיים ויראו ברכה בעמלם. 
יקב ברקן זוכה לכשרות המהודרת של בד"ץ 
חוג חתם סופר פ"ת, בד"ץ בית יוסף וכשרות 
הישראלי  היקב  הוא  היקב  לנדו.  הגר"ד 
בינלאומיות.  יין  בתחרויות  ביותר   המעוטר 
מ-200  ביותר  השנים  לאורך  זכו  ברקן  יינות 
העולם  ברחבי  שונות  יין  בתחרויות  מדליות 
ובמספר הגדול ביותר של מדליות זהב וזהב 

כפול בתחרויות יין בינלאומיות.

ראשי יקבי ברקן התברכו אצל 
האדמו"ר מפיטסבורג

הרבי נשא דברים על חשיבות פירות ארץ ישראל ובירך את 
הנוכחים שיזכו לקדש שם שמים

האות הוענק על ידי ראש העיר ת"א  מפקד זק"א חיים 
נוגלבלט: "ההערכה מעניקה למתנדבים כוחות להמשך 

פעילות הקודש"

אלי כהן

וראשי  ירושלים'  'עוף  ומנהלי מפעל  בעלי 
להיכנס  זכו  ישראל  שארית  בד"צ  מערכת 
למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
הידור  למען  פעילותם  על  מפיו  ולהתברך 

הכשרות בשחיטת העופות. 
צוות  וראשי  רבני  השתתפו,  בביקור 
גלאי,  מרדכי  הרב  הגאון  הנכנס  השחיטה 
'שארית  רבני  וכן  נדל,  יחיאל  הרב  הגאון 
ישראל' הגאון הרב צבי ובר רבה של שכונת 
שבח  הרב  הגאון  הבד"ץ,  וחבר  יעקב  נווה 
רוזנבלט והגאון הרב אברהם הכהן רובין רב 

הקהילה הליטאית ברחובות ורב בבד"ץ. 
ראשי מערכת הכשרות בד"ץ שארית ישראל 
סקרו בפני מרן את הידורי הכשרות שהונהגו 
כאשר  גלאי,  הגר"ש  של  המהודרת  בשחיטה 
על  העופות  את  לבדוק  מקפידים  היתר  בין 
תוספת  גם  כמו  הליין  במהלך  ולא  השולחן 
של בודקי סכינים ובודקי מעיים, למען יוכלו 

מהדרי הכשרות לזכות לעוף המהודר. 
לאחר שהאזין בקשב רב ולאחר דיון הלכתי 
קניבסקי  הגר"ח  מרן  בירך  במקום  שהתעורר 
להדר  שהשכילו  על  הנוכחים  את  בחום 
ליין שחיטה בכשרות המהודרת תוך  ולהקים 

הוצאות כלכליות רבות ואיחל סייעתא דשמיא 
מרובה. 

ביקור מיוחד נוסף קיימו הגאון הרב מרדכי 
גלאי והגאון הרב יחיאל נדל אצל מרן הגאב"ד 

הגר"נ קרליץ שקיבלם במאור פנים.
הגר"מ  מפקח  הנוסף  השחיטה  מסלול  על 
גלאי, שנחשב לאחד מגדולי המומחים בתחום 

השחיטה. 
בד"ץ  כשרות  תחת  התקיימו  עתה  עד 
בראשות  שחיטה  מסלולי   2 ישראל  שארית 
אליהו  הרב  והגאון  יברוב,  נחום  הרב  הגאון 
מאיר שוורץ, ויחדיו סיפקו כ-20 אלף עופות 
ביממה. עתה, לאור הביקוש הרב ועם הוספת 
מסלול השחיטה הנוסף בראשות הגר"מ גלאי 
כ-30  ישחטו  יום  ומידי  לגדול  המספר  צפוי 
הכשרות  הידורי  מיטב  פי  על  עופות,  אלף 

הנהוגים בבד"ץ שארית ישראל. 

הילה פלאח

לחניה  המצטרפים  בשיעור  משמעותית  עליה 
באמצעות פנגו בריכוזים החרדיים. על פי נתוני 
ברק  בבני  אחוז  כ-14  של  עליה  קיימת  פנגו 
הנהגים  מיליון  ל-1.7  המצטרפים  ובירושלים, 
מאז  לקצה  מקצה  השתנו  שחייהם  בישראל 
לחניה  המובילה  החברה  פנגו,  חברת  הוקמה 

סלולארית. 
באפליקציה  כפתור  בלחיצת  מאפשרת  פנגו 

להשאיר את כל עניין החניה מאחוריך. מפעילים 
משלמים  שחונים,  ברגע  כפתור  בלחיצת  פנגו 
המקומית  הרשות  קבעה  אותו  התעריף  את 
ללקוחות  מהחניה.  ביציאה  ומפסיקים  לחניה, 
ניתנת  אוטומטי,  חניה  בסיום  מעוניינים  אשר 
סימפל.  פנגו  לשירות  להירשם  האפשרות 
הרכב  של  תזוזה  מזהה  האפליקציה  באמצעותו 
מסיימת  התזוזה  ובעת  החניה,  הפעלת  ממקום 

אותה אוטומטית. פשוט, זמין וזול. 
את  להסיר  רבות  רשויות  החלו  לאחרונה 

לשלם  הרכבים  בעלי  נדרשים  ומעתה  המדחנים 
אך ורק באמצעות תשלומי חניה סלולארית. 

להיכנס  פנגו  לקוחות  יכולים  נתון  רגע  בכל 
הכשרה  באפליקציה  שלי"  "הפנגו  ללשונית 
של  וחשבוניות  חיובים  בפירוט  ולצפות 

השירותים בהם השתמשת כל החודש.
חברת 'פנגו' מציעה את שירותיה למחזיקי כל 
הטלפונים בהם גם הניידים הכשרים אשר יכולים 
להצטרף ללא עלות ולהשתמש בפנגו באמצעות 
ל4500*. המחזיקים טלפון  בחיוג  שיחת טלפון 

חכם כשר יכולים להוריד את האפליקציה הכשרה 
של פנגו. הפעילה בכל המכשירים המוגנים ובהם 
בחברות נתיב, הדרן,  עסקן, רימון, אתרוג ועוד. 
המחזיקים בנייד חכם כשר שאינו תומך בקבלת 
את  ולקבל  האפליקציה  את  להוריד  יוכל   ,sms

קוד האימות  טלפונית במספר 4500*.
הבינלאומי   PCI בתקן  עומדת  פנגו,  חברת 
המחמיר לאבטחת מידע של ויזה ומאסטרקארד 
המאובטח  באופן  אשראי,  כרטיסי  לשמירת 

ביותר. 

חברי בד"ץ 'שארית' התברכו 
אצל גדולי ישראל

המגזר החרדי מאמץ את 'פנגו'

מערכת הכשרות של בד"ץ שארית ישראל תפעיל ליין שחיטה 
נוסף, השלישי במספר, בברכת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

  כ-14 אחוז עליה בכמות המשתמשים בבני ברק ובירושלים
משתמשי הנייד הכשר יכולים גם הם להצטרף לשירות פנגו 

הילה פלאח

אירוע  ברק  בבני  נערך  שעבר  בשבוע 
בהשתתפות מסטרנדו אברסון, אלוף העולם 
ילדים  למאות  חגורות  שהעניק  בקפוארה, 
קורסים  במערכת  המשתתפים  חרדים, 
על  שאחראי  מי  חייט,  מיקי  של  בהנחייתו 
קידום הספורט במגזר החרדי, מפיק האירוע 
בקרב  הפועל  אסאי,  סטודיו  של  והבעלים 
בריא  חיים  אורח  לקדם  מנת  על  המגזר 

באמצעות הספורט.
אומנות  היא  הקפוארה  כי  מסביר  חייט 
לחמו  שם  מברזיל  במקור  הבאה  לחימה 
מעבירים  "אנו  בחופש,  לזכות  ע"מ  העבדים 
לנוער  המסייעת  בצורה  הקפוארה  את  רק 
בכדי  ובריאות,  כושר  על  לשמור  וילדים 
הקדושה  בתורה  ולעסוק  לשבת  שיוכלו 
הקפוארה  באמצעות  ובריאות,  ריכוז  מתוך 

הם מצליחים להוציא את המרץ, ולשמור על 
ישיבה  הגוף בריא במשך שעות ארוכות של 

מול הסטנדר", הוא מסביר. 
של  פרויקטים  חייט  מקדם  זאת  עם  יחד 
פעולה  בשיתוף  מתמודד  ונוער  בסיכון  נוער 
הר'  ברק  בני  בעיריית  חינוך  אגף  מנהל  עם 
אלדד אשורי, הרואה באומנויות לחימה כלי 
לקבל  המתמודד  הנוער  לבני  העוזר  מיוחד 
עצמית  הערכה  איפוק,  סבלנות,  של  כלים 
לנו  מסייעים  אלו  חשובים  כלים  וביטחון. 
גדולים  יתרונות  עם  יחד  הנוער,  לבני  לעזור 
חייט  מספק  אותם  בחוגים  הקיימים  נוספים 
לעיריה, עבור מסגרות נוער שונות בעיר בני 

ברק.
באירוע השתתפו כ 300 ילדים מבני ברק, 
שמש.  ובית  תקוה  פתח  אלעד,  רחובות, 
מקומות בהם מתקיימים חוגים מטעם 'אסאי'.

אלוף העולם חילק
 חגורות לילדים

מאות ילדים השתתפו באירוע במסגרת חוג לימודי קפוארה 
 "מצליחים להוציא את המרץ, ולשמור על הגוף בריא 

במשך שעות ארוכות של ישיבה מול הסטנדר"
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058-645-6410 ת:  ו לפנ נא  בלבד  ם  נאי טו לסי ת  ו הזמנ

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583    בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים
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בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים

היריד 
היריד המרכזי 
המרכזי 

לבית הספר חזרה 
של אחיעזרשל אחיעזרלבית הספר חזרה 

רח' אבני נזר 3 בני-ברק טל: 03-5797490, פקס: 03-5799220

צרכנית

אחיעזר
לקנות בראש שקט

היריד מתקיים באולם הממוזג 
שע"י צרכניית גור, רח' אבני נזר 3

בימים שני ושלישי, כ“ג-כ"ד תמוז
פתוח רצוף: 10:00 בבוקר עד 22:00 בלילה

הכניסה לנשים ונערות בלבד

ביום שני אנו פותחים את

שנה

ברציפות

14

רק ביריד המרכזי של אחיעזר תמצאו את כל
 כלי הכתיבה ושלל מוצרי בית הספר האיכותיים ביותר, 

במחירים הזולים ביותר!

אנו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום
לצהרוני ציל"ה לשנה"ל תשע"ח

 בגני הילדים ובכיתות א'-ב'
מוסדות- אהלי אברהם-גנים בלבד | אור דוד  | 
ותתפלל חנה | כינור דוד  | תפארת שרה  | אוצר 

החיים ביה"ס בנות  | אוצר החיים גני בנים  | פנינת 
בית יעקב  | איש מצליח- כיתות א'-ב' בלבד
תשלום שנתי לילד: 500 ₪ (50 ₪ לחודש)

תאריך פתיחה: אחרי ימי הסתגלות
מותנה בקבלת אישורי פתיחה ממשכ"ל

הרישום יערך בתלמוד תורה אהלי אברהם 
רחוב אביעד 5 קרית הרצוג בני ברק

פתיחת המסגרות מותנית במספר נרשמים
הזדרזו והבטיחו מקומותיכם!!!

לא יערך רישום נוסף מעבר לתאריכים הנ"ל

אמצעי תשלום: 

כרטיס אשראי/

זומן מראש!!
מ

הורים יקרים!

לרישום יש להצטייד ב: אמצעי תשלום 
של סה"כ הסכום (הרישום מותנה 
בהסדר תשלום) ופרטים כלליים

(ת.ז ילדים/הורים וכו')

הרישום בתאריכים: יום חמישי כ"ו בתמוז (20.07.17) 
ביין השעות 13.00-16.00 | יום שישי כ"ז בתמוז 

(21.07.17) בין השעות 8.00-11.00 בבוקר



יריד הספרים בעולם החסידות הגדול מכולם

כולם נוהרים 
ליריד הספרים

ירושלים
ימים ב-ג כ"ג-כ"ד בתמוז

אולמי בית ישראל

בני ברק 
ימים ד-ה כ"ה-כ"ו בתמוז

אודיטוריום )רמת אלחנן(
בין השעות 23:00-19:00

מכל החסידויות ממתינים לכם בדוכניםעשרות מכונים והוצאות לאור 
בואו ותיהנו מהזדמנות 

של פעם בשנה!

ספרי 
אור 
החיים

ספרי 
עוז 
והדר

4 ספרים 
ב-100 ₪!

ועוד מבצעים והנחות
על מגוון ספרי רשת אור החיים

חדש! חדש!חדש! חדש!חדש! חדש!



מכירה מיוחדתמכירה מיוחדת
אחד ללקוחבמתנה!ספינר איכותי על כל קניה מעל ₪50

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו 5018*

אותנו

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

תוקף המבצע עד 15.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנקודות המכירה 
עצמה. סכום הקופון הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש הקופונים הינו עד 3 חודשים בכפוף לתנאים 
המצויינים בקופון. אין כפל מבצעים, מלאי מינימלי למבצע 500 יחידות, מינימום 10 פריטים בהנחה מקסימלית של 40% הנחה. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

מאוורר עמוד
16�

₪59
מאוורר תעשייתי 

תלת שימושי

₪99
מאוורר 

תקרה �42

₪129
מאוורר מגדל  
STRIKE AIR

₪199

₪1,190
שואב אבק 

אלחוטי דייסון

₪599
מגהץ קיטור 

טפאל

₪200
תווי מתנה

מצנן אוויר ביתי 
החזק ביותר בישראל

₪100
₪599תווי מתנה

הנחהמזגנים ומקררים
מזגנים 
עיליים

במקום 1,390 ₪

מזגנים 
ניידים

לדוגמא:

במקום 2,190 ₪
₪1,990

₪700
תווי מתנה

₪500
תווי מתנה

לדוגמא:

₪1,190 קבל גםקבל גםקבל גםקבל גם

מקררי 
מקפיא 

עליון

במקום 1,199 ₪
₪799

₪300
תווי מתנה

לדוגמא:

מקררי 
4 דלתות

במקום 4,990 ₪
₪3,990

₪1,000
תווי מתנה

לדוגמא:

במקום 2,990 ₪
₪1,990

₪500
תווי מתנה

קבל גם

מקררי 
סאוטר

לדוגמא:

במקום 3,490 ₪
₪2,990

₪500
תווי מתנה

קבל גם

מקררי 
היטאצי

לדוגמא:

₪1,590
מכונת כביסה סמסונג 

6 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A ₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪799
כיריים גז סאוטר

 4 מבערים

₪200
תווי מתנה

קבל גם

₪1,190
מכונת נספרסו 

אקספרט 

₪700
תווי מתנה

קבל גם קבל גם

₪1,850
תנור משולב 

סאוטר
₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪1,590
מכונת כביסה פתח 

עליון ווירלפול 
₪500

תווי מתנה

קבל גם

₪2,490
מדיח כלים בוש 
גימור נירוסטה  

₪1,000
תווי מתנה

קבל גם

₪179
שייקר בלנדר 

פיליפס
₪100

תווי מתנה

קבל גם

קבל גם

₪1,790
מכונת כביסה אלקטרה 

8 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A ₪700

תווי מתנה

קבל גם

₪1,790
מכונת כביסה בוש 

₪1,000
תווי מתנה

קבל גם

תנור בנוי אלקטרה 
מפואר

₪500
תווי מתנה

קבל גם

₪1,190

 No-
Frost

חסכוני

₪999
3 מגירות

6 מגירות₪1,490
₪2,190

7 מגירות
NO-FROST

מקפיאים 3-6-7 
מגירות אלקטרה

מהמותגים

ניתן להצטרף 
בכל סניפי 

הרשת

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169
שואב אבק 

רובוטי
₪1,590

מכונת 
כביסה 

₪799

מיקסר  
kmix

₪1,290

מכונת כביסה 
אלקטרה 

₪1,990 נפח 10 ק"ג

כיריים אלקטרה

₪449₪999
תנור משולב

כיריים

תנור בנוי 
AEG

₪1,990 תוצרת גרמניה

מדיח כלים רחב
 אלקטרה

₪1,190

מכונת תספורת  
פנסוניק

₪149
מכונת גילוח פיליפס

₪199
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לאישה

הגנה מושלמת מהשמש

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

זיתים מבושלים

1. מיתוס: את מסנן הקרינה מספיק למרוח פעם אחת, 
בחשיפה הראשונה של העור לשמש.

יש   )SPF( ההגנה  במקדם  להתחשב  מבלי  העובדות: 
תמיד למשוח את מסנן הקרינה בנדיבות רבע שעה לפני 
ולחזור למשוח לפחות מדי שעתיים.  החשיפה לשמש 
מומלץ למשוח לעתים עוד יותר קרובות ואם שוחים או 

מזיעים, להשתמש במסנן קרינה עמיד במים.

באזורים  רק  דרושה  מהשמש  ההגנה  מיתוס:   .2
מסוימים של הפנים.

העובדות: למרות שהאף, האוזניים והשפתיים נחשפים 
הפנים  של  אחרים  מחלקים  יותר  לשמש  כלל  בדרך 
ולפיכך מועדים יותר לנזק, ההכנה מהשמש דרושה על 

כל חלקי הפנים החשופים לשמש.

3. מיתוס: השמש טובה לעור.
העובדות: חשיפה יומיומית לשמש גובה מחיר מהעור, 
גם בימים מעוננים. שהייה בשמש מגדילה את הסיכון 
בכדי  העור.  של  מוקדמת  ולהזדקנות  העור  לסרטן 
להפחית את הסיכון יש להשתמש במסנן קרינה באופן 

קבוע ולנקוט באמצעי הגנה נוספים, בהם:
• הגבלת משך השהייה בשמש, במיוחד בין 10 בבוקר 

לשתיים בצהריים.
• ללבוש בגדים ארוכים, לחבוש כובע ולהרכיב משקפי 

שמש.

4. מיתוס: אין צורך להשתמש במסנן קרינה בחורף.
העובדות: הגנה מפני השמש דרושה במשך כל השנה, 
למרות  החורף.  באמצע  וגם  בעונה  להתחשב  מבלי 
UVB  אינן מתרחשות  שכוויות שמש הנגרמות מקרני 
הטווח  ארוך  הנזק  בקיץ,  כמו  תדירות  באותה  בחורף 
לעור, הנגרם מקרני UVA נגרם במשך כל השנה. קרינה 
על-סגולה )UV( משתקפת ומוחזרת בעוצמה רבה יותר 
גם משלג וחודרת דרך העננים, מה שהופך את ההגנה 

מהשמש לצורך יומיומי, לא עונתי.

להשתמש  צריכים  אינם  כהה  עור  בעלי  מיתוס:   .5
במסנן קרינה.

העובדות: מלנין, הפיגמנט האחראי לגוון העור ולכתמי 
באופן  הגנה  של  מינימלית  רמה  מספק  פיגמנטציה, 
מסייעת  כהה  בעור  שהפיגמנטציה  בעוד  אך  טבעי. 
מספיק  גבוהה  אינה  היא  בהיר  בעור  מסוימת,  במידה 
בכדי לבטל את הצורך להגן על העור עם מקדם הגנה 
לעור  גם  לחדור  מסוגלות   UVA/UVB קרני   .)SPF(

כהה, ולכן מסנן קרינה דרוש לכל גווני העור.

במשך  קרינה  מסנן  לשמור  אפשר  האם  מיתוס:   .6
שנים?

את  המציין  סמל  יש  קליניק  מוצרי  כל  על  העובדות: 
פתיחתו.  אחרי  בתכשיר  להשתמש  שניתן  הזמן  משך 
לאחר תאריך זה יש להשליך את התכשיר. הסמל הוא 
בצורת בקבוקון / צנצנת והוא משתנה ממוצר למוצר. 
חשוב לשים לב לתאריך האחרון לשימוש של כל מוצרי 
ההגנה מהשמש על מנת להבטיח את חוויית השימוש 

הטובה ביותר במוצר. 

טיפים

אופן ההכנה:
1. בסיר בינוני לא גבוה במיוחד 
מחממים שמן זית ומטגנים את 
הבצל עד להזהבה. מוסיפים את 

השום ומערבבים היטב.
הפפריקה  את  מוסיפים   .2
שמן  ליצירת  עד  ומערבבים 

אדום.
3. מוסיפים את שאר החומרים, 
ומבשלים  הסיר  את  מכסים 

כ־30 דקות
על אש קטנה. 

או  חמה  כתוספת  מגישים   .4
כסלט קר.

¼ כוס שמן זית 
בצל, קצוץ דק

4 שיני שום כתושות
2 כפיות פפריקה מתוקה

3 כוסות זיתים מרוקאיים ללא גלעין 
כוס כוסברה קצוצה

2 כפיות עריסה ביתית 
כף מלח גס 

לימון קצוץ ללא הקליפה 
½ כפית כמון 

½ כפית פלפל שאטה גרוס
½ כוס מים רותחים 

½ כוס עגבניות מגוררות 

נכון או לא? בצל  אפילו  אליהם  חשופים  ואנו  היום  שעות  ובכל  השנה  כל  במהלך  נוכחות    UVA-ה קרני 
בוטיק- מדיקל  מומחי    בארץ?  ישנן  מזיקות  קרניים  סוגי  ואלו  העור  על  להגן  חשוב  מדוע   
שלך  העור  סוג  פי  על  הגנה  תכשיר  על  וממליצים  מסבירים  תחומית  רב  רפואית  קוסמטיקה 

טעימה
מצרכים:

האולטרה  הקרינה 
השמש  של  סגולה 
המרכזי  הגורם  היא 
מוקדמת  להזדקנות 
חשיפה  העור.  של 
לקרינה  ממושכת 
של  להופעה  גורמת 
פיגמנטציה,  קמטים 
חיוני  לא  עור  כתמים, 
להוביל  ועלולה  ועוד 
גידולים  להתפתחות 
בעור.  ממאירים 
האולטרה  הקרניים 
מתחלקות  סגולות 
לשלוש סוגים בהתאם 
שלהם:   הגל  לאורך 

UVC – UVB - UNA
 UVC-ה קרני  כאשר 
ביותר,  המסוכנות  הן 
על  ברובן  נבלעות  הן 
ידי שכבת האוזון ולכן 
לפני  מגיעות  אינן 
בארצנו  הארץ.  כדור 
הן לא קיימות, אבל הן 
באוסטרליה,  נמצאות 

UVB  וה-UVA  אינן מסוננות על ידי שכבת האוזון  לעומתן קרני 
ולכן ההגנה מפניהן חשובה ביותר.

קרני ה-UVB נספגות ב״אפי דרמיס״-השכבה הראשונה של עורנו 
ואלו הן הגורמות לכוויות שמש. קרני ה-UVA  הן הארוכות ביותר 
להזדקנות  עיקרי  גורם  מהוות  אך  שמש  לכוויות  גורמות  אינן  והן 
מוקדמת של העור והן יכולות לחדור לשכבת הדרמיס- שכבה שניה 
של עורנו וגורמות לנזקים ארוכי טווח משמעותיים, הן משנות את 
העור  תאי  בדנ״א של  לפגיעה  וגורמות  גנים מסוימים  הביטוי של 
הקולגן  חלבוני  להרס  המובילים  דלקתיים  פרו  מרכיבים  וליצירת 
- תלויים מאד בעונה,   UVBיתר, על כן בעוד שקרני ה והאלסטין 
  UVA-בשעה ביום, במידת העננות ובקו הרוחב הגיאוגרפי, קרני ה
אליהם  ואנו חשופים  היום  ובכל שעות  השנה  כל  במהלך  נוכחות 

אפילו בצל כך שההגנה מפניהן חשובה במיוחד.

כאלה  איכותיים  הגנה  תכשירי  מספקים  ביותר  הטובה  ההגנה  את 
מנגנון  יחד.  גם    UVB-וה   UVA-ה קרני  מפני  הגנה  המעניקים 
הפעולות של התכשירים מבוסס על יכולתם להגן על גנים מסוימים 

לתיקון  פועלים  אשר 
נזקי הקרינה בעור מיד 
והם  מתרחש  כשהנזק 
מונעים את התפתחות 
סרטן העור, ועל הדרך 
ההזדקנות  את  גם 

המוקדמת של העור.

תכשיר  סוג  את 
לבחור  מומלץ  ההגנה 
העור  לסוג  בהתאם 
על  וכן  שלו  והגוון 
החשיפה  משך  פי 

לשמש:

ובהיר  בהיר  עור   

״שנשרף  מאוד 
בחשיפה  בקלות״ 
עם  תכשיר  לשמש 
30-50SPF  יתאים לו

לעור בעל גוון בינוני ״שנשרף לעיתים״ ומשתזף יתאים תכשיר   

SPF 30 15 עד

 לעור בינוני עד כהה שנכווה לעיתים רחוקות הוא משתזף בקלות 

.SPF 15 יתאים תכשיר עם

על  החשופים  העור  איזורי  כל  על  למרוח  יש  ההגנה  תכשירי  את 
מספקת  כמות  למרוח  חשוב  מיטבית  הגנה  יספק  שהתכשיר  מנת 
לחדש  מומלץ  היציאה לשמש.  לפני  דקות  כ-15-30  זאת  ולעשות 
את המריחה אחת ל-2-3 שעות. כמו כן, חשוב לחדש את המריחה 
רחיצת  שחיה,  כגון  התכשיר  להסרת  שגורמת  פעילות  כל  אחרי 

פנים, הזעה, וכדומה

מדיקל בוטיק-קוסמטיקה רפואית רב תחומית בבני ברק. המרכז לפתרונות בעיות 

עור, אקנה, פגמנטציה, הבהרה, הסרת שיער, הזרקות  ועוד. 058-4723400

העור  להגנת  הקשור  בכל  מיתוסים  מול  עובדות 
של  ההדרכה  מנהלת  קיקנס,  דפנה    מהשמש 

קליניק ישראל, עושה לכם סדר

ארוחה  ומהווה  ודיאטטית  מקורית  טעימה,  מנה  סטארקיסט  טונה  מציעה  הקיץ  לכבוד 
קלילה במזג האוויר החם. 

באדיבות: אבי לוי מבעלי המוציא בירושלים וצ'ריפום
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רק ב-        קונים משקפיים בחינם!לא צריך להתאמץ לחפש תירוץ.

בחינם
נגמר לי החומר
של העדשות

אז קניתי משקפיים

לעובדת המסורה
בת שבע אילוז שתחי‘ 

ולכל משפחתה
להולדת הבת שתחי‘

יה"ר שתזכו לרוות ממנה רוב נחת יהודית

מאחלים: 

ברכת מזל טוב

יצאתי
נכ   

הירשם לקורס יזמות נדל״ן
 ותצא מקצוען!

טי
תנ
או

להרשמה:  2245* )שלוחה 2(

מודיעין עילית | חיפה | בית שמשירושלים | בני ברק | אשדוד 

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

נושאי הקורס:
איתור   | הנדל״ן  עולם  יסודות  הכרת 
הזדמנות להשקעות בעלות רווח פאסיבי | 
ניתוח עסקאות נדל״ן | היבטים משפטיים 
הנדל״ן  לשוק  היחודיים  ומיסויים  מינימום 
 | נכסים  ואיתור  מידע  מאגרי  הכרת   |
להשקעות  מעשיים  וכלים  פרקטיקה 

חכמות בנדל״ן.
ההרשמה למגוון 
הקורסים בעיצומה

בשיתוף האקדמיה 
 BDO לפיננסים של

המעקלים בדרך לביתך... 
           החובות לא נגמרים... 

                 ההגבלות האין סופיות...

בס"ד

אנחנו הכתובת!!!

 gmail: Ahikamgreidilawoffice@gmail.com | עו"ד אחיקם גריידי

 ביטול עיקולים תוך 24 שעות 
 הקפאת הליכים מיידית בהוצלפ 

 ביטול הגבלות שיקים 
 פתיחת חשבון בנק 

 אישור יציאה מהארץ 

 הסדר נושים 
 החזר רישיון נהיגה 

 ליווי משפטי מקצועי ואישי 
      עד מחיקת כל החובות וקבלת הפטור 

0532416133 |רח' תובל 22 ר"ג מתחם הבורסה

מרכז הסיוע 
הארצי לחייבים 

משרדינו מייצג חייבים מזה 25 שנה  
במקצועיות, אמינות, ודיסקרטיות 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי חרס מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. תואנה, טעם למראית עין, פתחון פה. "שנתנה ____ 
לדבריה" )כתובות כב.(

6. עיקום תוי הפנים לאות בוז ולעג. "בחנפי לעגי ____" 
)תהלים לה טז(

7. ענן. )ישעיה יט א(
8. מזיגת בשמים, מעשה מרקחת. "אשקך מיין ה____" )שיר 

השירים ח ב(
9. מציאות,דבר הניתן למישוש. "ואחד דברים שיש בהן 

____" )שבועות ג ה(
10. מפלה,אי הצלחה. "ולפני ____ גבה רוח" )משלי טז יח(

12. פרי שצמח ונתחבר אל פרי שני. "ויש אומרים אף 
ה____" )סוכה לו.(

15. אחד מצורות הזחלים המתגלים במחזור ההתפתחות של 
הארבה. "וה____" )יואל ב כה(

17. שמא )לדבר שלילי( "ירא אנכי אתו ____ יבוא והכני" 
)בראשית לב יב(

18. מערי הלויים. "ואת____" )דברי הימים א ו סג(

1. כינוי לאחד מראשי הפקידים שהיו בבית המקדש. "ומשבעה 
_____" )שקלים ה ב( )בלשון יחיד(

2. מקום לא ישר,דרך עקלקלות. "לאור ו____ " )ישעיה מב 
טז( )בלשון יחיד(

3. ציפיה ארוכה לדבר-מה,תקוה לדבר המתמהמה לבוא. 
"_____ממשכה" )משלי יג יב(
4. קיצור המילים : לשון גמרא.

5. אחד מבני תולע בן יששכר,ראש בית אב של גבורי חיל. 
"ויחמי ו____" )דברי הימים א ז ב(

7. קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית לב ח(
9. בריחה. "תצאו וב____ לא תלכון" )ישעיה נב יב(

11. מפרשיות השבוע.
13. סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה" )משלי ל לג(

14. משבטי ישראל.
16. רשום את האותיות המרכיבות את הגימטריה : 35 

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תאאכרותתרנגתאסנתא

קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת

דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא

סנותאצשנמלגמשסנלק

שלשתנאתגצונשיתאוש

התגצאאתרגשתאנאבחת

תדנאתשסנשגירשקאיא

תתתאגנאסאמשתבתאתא

המילים נקראות בכל הכיוונים

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

קערה, משרת, קשוה, נבל

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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



חבל להשתגע! 
השכרה לקבוצות 

עד 70 איש
פנצ'ר אחורי 

לאופניים 
חשמליים

מבצע 

ב-35&

סורוצקין 2 ב"ב

אצלנו תמצאו את 
הדגמים הטובים בעולם 

במחירים הכי נמוכים



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

עוגות בחושות

סוגים שונים
אסם

21790 ב- איגלו
מעולה/כרמית

890
ליח'

כ-70 יח'

פוליווקס

4 ליטר
סנו

מארזי תבניות 2990
אלומיניום 'מעולה'

גדלים שונים
320 ב-לא כולל מכסה חד פעמי

צלחות גדולות מעולה 2 ב-
צלחות קטנות מעולה 3 ב-

מרקיות מעולה 3 ב-
לפתניות מעולה 5 ב-

סלטינה מעולה/בנדע 4 ב-
מפיות טאצ' 3 ב-

מגבונים מעולה 4 ב-

1090
פסטרמה 300 גר'/זוג סלמי + 

פסטרמה 600 גר'/נקניק סלמי 
700 גר'/חטיפי שניצל/שניצל 

דק/קציצות קלאסיות/מיני 
שניצל/שניצל ביתי

הוד לבן

1790
ליח'

בורקס תפו"א/גבינה/
בצק עלים/מלוואח

זוגלובק

2 ב-25

נייר טואלט 
טאצ'

48 גלילים
שניב

2990

רבע לשבע/               
עד חצות

עלית
220 ב-

פתי בר/לחמית/
חיוכים

900-1.75 ק"ג
אסם/עלית

1990

משקה סוויץ'

1.5 ליטר
סוגים שונים

ממרח שוקולד 4 ב-10
פרה

850 גר'
עלית

1590

מרכך כביסה 
בדין

4 ליטר
סוגים שונים

1790

שלגון גלי גל
710 ב-

פרווה/חלבי
ריאו

שלישיית שוקולד 

חלבי/לבן/מריר
כרמית

890 2490דג מושט
לק"ג

בלדי
קפה טורקי 

עלית

1 ק"ג
3990

1 ק"ג
סוכר

הטחנות הגדולות
310 ב-

אבקת כביסה 
קולון

5 ק"ג
2490 עוף שלם 

מחפוד
1990

לק"ג

מיונז

500 גר'
תלמה

790
M משקאות חלבתבניות ביצים

תנובה
790

סוגים שונים
1 ליטר

תפוזינה

1.5 ליטר
סוגים שונים

5 ב-20

שמן סויה
1 ליטר

4 ב-20

2 ב-10מיץ לימון 'מעולה' 500 מ"ל

טבליות למדיח 
2990כלים פיניש

70 יח'

2490
56 יח'

1590

סוגים שונים
נסטלה

גלידה לה קרמריה

תבלינים בשקית
מיה

410 ב-
לא כולל שום,פלפל שחור/

לבן,צפורן,צ'לי גרוס

דרושים/ות קופאים/ות 
לעבודה במשמרות 

פרטים בטל.
052-681-7736

טחינה אחווה500 גר'/
טחינה ירושלים400 גר'/

טחינה זהב 500 גר'
790

ליח'

2 ב-40
30 יח'

ארוז

M תבניות ביצים

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי י"ז - י"ח בתמוז 11-12.7.17 
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

אבטיח
מובחר

לק”ג
₪190

דלעת

לק”ג
390

₪

סלק

לק”ג
290

₪

ענבים

לק”ג
790

₪

עגבניות
שרי

לק”ג
490

₪

וופל מן

שוקולד/לימון
310 ב-200 גר'

  

3 ב-

סוגים שונים
תנובה

מעדן יולו

890₪

קוד:/10239224 
102395231

טרה

שמיניית מולר

1290₪₪990

שישיית שוקו
טרה

₪990

שישיית                  
יופלה 360

תנובה

4 ב-

סוגים שונים
טרה

מעדן מוו

890
2 ב-

₪10

1 ליטר
תנובה

חלב בקרטון

₪

במבה/ביסלי/במבה 
במילוי/פופקו/דובונים/

אפרופו

40-80 גר'
אסם

5 ב-15

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

ט"ו בתמוז 9.7.17
עד יום שישי

כ' בתמוז 14.7.17

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