
6 4 4  ' ס מ ן  ו י ל י ג  | ח  ל ש י ו ת  ש ר פ  |  2 2 . 1 1 . 2 0 1 8 ט  " ע ש ת ה ו  ל ס כ ב ד  " י י  ש י מ ח ם  ו י  , ד " ס ב

ה ב י ב ס ה ו  | ה  ו ו ק ת - י נ ג  | ו  נ ו א - ת י י ר ק  | ל  א ו מ ש - ת ע ב ג  | ה  ו ו ק ת - ח ת פ  : ר ב ח מ ש ן  ו ת י ע ה  

 סניפי בני עקיבא בגזרת 471
חגגו את שבת הארגון בנושא המשפחה מאות אנשים השתתפו השבוע 4

בפסטיבל הביצה בגולה 10  גבעת-שמואל: מועצת העיר החדשה 
יצאה לדרך בישיבה חגיגית  3

העיתון האזורי 
לציבור הדתי

זמני כניסה ויציאת שבת
פרשת וישלח

ירושלים

כניסה

16:02

16:16

יציאה

17:15

17:16 תל אביב

שבת שלום

הפניה צפריר

 ליגת מאמאנט 
בקעת אונו 

יוצאת לדרך
עמ' 16

בתום שלושה שבועות של מו"מ, סיעת 
הבית היהודי היא המצטרפת האחרונה 
לקואליציה החדשה של ראש עיריית 
פ"ת רמי גרינברג  נחמן שפירא, עמ' 2

נכנסים לקואליציה

ברוך רובינשטיין 054-6457011

ציפוי לק מיוחד לכלי כסף השומר על הברק ומונע השחרה לאורך שנים.

תיקון וחידוש כלי כסף
לקראת חנוכה

מקבלים עטרות כסף לחידוש • קונים כסף ישן

פטנט עולמי
באחריות 

מלאה!

מלאכת מחשבת

מלאכת מחשבת
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מו"ל: אלי עציון ושוקי גולובינסקי - אשדיר בע"מ
עורך: נחמן שפירא

כתבים: חיה ליזרוביץ', הדר גולובינסקי, יובל 
זיסקינד, דביר אנגלשטיין, שרית יוכפז, הרב ד"ר 

אמיר משיח, שמאי עציון, גבי בוטייל
גרפיקה: מיכל כהן, גילי פישר, חנה צדקיהו

סמנכ"ל שיווק: שי מאור
מכירות: יהודה מלינוביץ 054-8185050 

הרצל קינד 052-8336639
כתובת: ת.ד. 8021 פ"ת 4918001

טלפון: 03-9100700
פקס: 03-9239393

הפצה: 052-3615934
nachman.471@gmail.com :דוא"ל

מופץ ב-25,000 עותקים: תיבות דואר, חנויות, 
בתי כנסת

© כל הזכויות שמורות. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. למערכת שיקול דעת בפרסום חומרים המגיעים לידיה וזכותה לקצר ולשכתב אותם, לרבות מכתבים למערכת.

 פתח תקווה: הבית היהודי מצטרפים לקואליציה

/ נחמן שפירא
התכנסה  היהודי  הבית  של  הסניף  מועצת 
הכניסה  בנושא  לדיון  שלישי  ביום  השבוע 
לקואליציה של ראש העיר הנבחר רמי גרינברג.

יו"ר  שהציג  הקואליציוני  ההסכם  במסגרת 
סיעת הבית  דיעי, תקבל  איציק  היהודי  הבית 
שכר  בלי  עיר  ראש  סגן  של  תפקיד  היהודי 
בשלב הזה. בתפקיד ישמש יו"ר הסיעה דיעי, 
בבית  יקבלו  בנוסף  הכללי,  מנהל  ראש  וכן 
היהודית,  התרבות  על  האחריות  את  היהודי 
הנוער  תנועות  את  דתי,  הממלכתי  החינוך 
הדתיות, ועוד שני אגפים נוספים – יו"ר מתנ"ס 

שמואל הנגיד ועוד מתנ"ס נוסף. כמו כן, ‘הבית 
היהודי’ צפוי לקבל וועדות נוספות.

דיעי ציין: "החלטנו להצטרף בגלל החשיבות 
תושבים,   12,185 לנו  הצביעו  הציבורית. 
אם   – מענה  לקבל  וחייב  צריך  הזה  והציבור 
היינו חושבים רק על האגו הפרטי שלנו יכול 

להיות שהיינו נשארים בחוץ".
דיעי הוסיף: "אנו מודים לראש העיר הנבחר 
חדשה  לדרך  יחדיו  ויוצאים  גרינברג,  רמי 
כולם  את  נשרת  תקווה.  פתח  תושבי  לטובת 

בנאמנות בקואליציה".
“לאורך  נכתב:  הסיעה  שפרסמה  בהודעה 

כל הדרך ראינו לנגד עינינו אך ורק את טובת 
הציבור בעיר, ולכן קיבלנו את הצעתו של ראש 
לקואליציה  להצטרף  גרינברג  רמי  מר  העיר 
עם כל התיקים שהציע- החינוך הדתי, תרבות 
מינהל  ראש  הדתיות,  הנוער  תנועות  יהודית, 
מתנס"ים   2 בראש  עמידה  בעירייה,  הכללי 

מרכזיים ועוד ועדות נוספות.
והתושבות  התושבים   12,185 ל-  תודה 
שליחי  להיות  נמשיך  אנו  בקלפי,  בנו  שהאמינו 
להודות  רוצים  אנחנו  כולם.  של  נאמנים  ציבור 
ליו”ר התנועה השר נפתלי בנט אשר נרתם לאורך 
כל המו”מ לעזרתנו ופינה את כל זמנו ביחד עם 

לתוצאה  להגיע  מנת  על  שקד  איילת  השרה 
הטובה ביותר עבור הציבור הדתי לאומי בעיר".

העיר  ראש  של  הקואליציה  לעכשיו  נכון 
גרינברג תורכב מהסיעות – התחדשות בראשותו 
עם 5 מושבים, יש עתיד עם – 4, ש”ס עם – 4, 
אורנה דוידאי 1-, וכן 2 נוספים -אדי קואז ורועי 
 – היהודי  הבית  של  ו-3  אכפ”ת,  מרשימת  פן 
סה”כ 19 חברים בקואליציה של ראש העיר פ”ת.
הישיבה החגיגית הראשונה של מועצת העיר 
עם  29 חברי וחברות המועצה החדשים נערכה 
השבוע ברביעי, בשכונת הדרום, באודיטוריום 
ע”ש שושנה דמארי בשש שנתי פיינברג/ברנר.

עיריית גבעת-שמואל

moked_108@givat-shmuel.muni.il

כץ, גרינברג, גינת ודיעי בפגישת הסיכוםצילום: הבית היהודי

10 דקות ביום
אתה חייב את זה לעצמך!

בשביל הנשמה!
לפני המופע, אחרי ההצגה,

בין החזרות והנסיעות, אני מחפש 
כמה דקות ללימוד יומי לנשמה.

״ותן חלקנו״ הוא ספר ייחודי ונוח 
ללימוד עצמי שמחבר אותי לאור 

התורה ולשמחה שבלימוד.

גולן אזולאי
זמר ושחקן

ב״ה

בכל חודש יישלח אליך ספר חדש

לקבלת ספר 
3029*צלצלולהתנסות חינם 

׳ותן חלקנו׳ הלימוד היומי שלך!
בכל יום, קטעים מבוארים של גמרא, משנה והלכה, ולשבת דברי הגות לפרשת השבוע. 

www.veten.co.il
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שירת הבקשות
בנוסח יהודי מרוקו 'שיר ידידות'

עם החזן והפייטן יוסי בן חמו והפייטן מאיר בוזגלו 
ופייטני חברת הבקשות 'מאיר השחר'

אי"ה במוצאי שבת "וישלח" ט"ז כסלו בשעה 20:00 
בבית הכנסת "אליהו הנביא" רחוב אבי אורן 3

מנחת שבת 
במה בנושאי אקטואליה, אמונה, חינוך ותנ"ך עם הרב צבי אזרחי 

אי"ה בשבת פרשת "וישלח" ט"ז כסלו בשעה 15:00 
בבית הכנסת 'מונקאטש' רחוב הנשיאים 30 

מדרשת נשים "שם לשמואל"
ב"רצון יהודה" רחוב אריה בן אליעזר 18

אי"ה ביום ראשון י"ז כסלו 25.11.18 בשעה 20:30 
הרב אלישע אבינר     הרבנית דבורה רוזנברג

השתתפות סמלית 20 ₪ 

ערב הוקרה לפצועי צה"ל 
תנועת בני עקיבא סניפי פתח תקוה

חב"ב  )ט' – י"ב( ובוגרים 
המופע "הקרב של חיי" עם ניר רובין 

אי"ה במוצאי שבת "וישלח" ט"ז כסלו בשעה 20:00
בסניף בנ"ע הדר גנים רחוב עדש שפיק 9 

השתתפות 10 ₪

"אנו רצים"
הקרנת הסרט "אנו רצים"

על המתח בין לימוד לעשיה, בין גמרא ליצירה
לאחר הצפיה שיחה עם הבמאי 

אי"ה במוצאי שבת ט"ז כסלו 24.11.18 בשעה 20:30 
באולם בית הכנסת "חן הצפון" רחוב שלומציון המלכה 14 

הכניסה חופשית

מתגברים
מופע ייחודי מבית "מעגלים"

על התגברות מנפילות, על כח רצון
ומתיחת גבולות היכולת למקומות של הצלחה 

עם שלומי אביטן, איתן חרמון, מתי שריקי 
אי"ה במוצאי שבת כ"ג כסלו 1.12.18 בשעה 20:30 

במתנ"ס עמישב רחוב קהילת שיקגו 1 
כניסה 50 ₪ 

לכרטיסים: מתנ"ס 9339393, אתר טיקטליין

צורבא מרבנן 
שיעור עם הרב יהושע שפירא 

אי"ה ביום רביעי כ' כסלו 28.11.18 בשעה 21:00
בבית הכנסת "בית יוסף" רחוב מנחם בגין 50

השיעור לגברים ונשים

בית המדרש הקהילתי כפר אברהם
שיעור עם הרב צבי אזרחי 

בנושא: חנוכה – עיונים במושג הנצחון 
אי"ה ביום חמישי כ"א כסלו 29.11.18 בשעה 17:15 
בבית המדרש שע"י בית הכנסת "מעלות קדושים" 

רחוב הרב אונטרמן 14

לשמוע אל הרינה
עם החזן ישראל רוטנברג

אי"ה בשבת פרשת "וישב" כ"ג כסלו 1.12.18 
בבית הכנסת "שונה הלכות" רחוב חובבי ציון 46 

קבלת שבת 16:30   שחרית 8:00 

סדנת הורות 
מאור קטן לאור איתן 

סדנה בנושא הורים וילדים ע"פ שיטת ה"מגירות" 
עם רוניאל תורגמן 

אי"ה ביום חמישי כ"א כסלו 29.11.18 בשעה 18:00 
במרכז הקהילתי תורני רחוב חנה רובניא 5 

השתתפות ליחיד 30 ₪ 
לפרטים והרשמה:  אורית 050-5618764 

מרכז תרבות יהודית -חנה רובינא
רח' חנה רובינא 5

ריפס הפקות & בימות קידס גאים להציג:

מחזמר לכל

המשפחה!

בימוי: יותם קושניר | מחזה ופזמונים: שולי רנד | ניהול אומנותי: אילת ריפס

ניר חלפון, מיכאל גלנסקי, שחר טבוך, איציק מלמד, טל גרושקה, דור גלולה
מאיר סוויסה     שולי רנד     ישי לפידות

כוריאוגרפיה: נעה וגנר | עיבודים והפקה מוסקלית: חגי אלקיים | תפאורה: אדם קלר | תאורה: זיו וילושין | תלבושות: אבי פליט

אי"ה ביום ראשון | א' טבת |  9.12.18 | בשעות 9:45, 12:30 
בהיכל התרבות פ"ת רחוב המכבים 5

כרטיסים באגף לתרבות יהודית 9052455, בקופות 9125222

מרכז תרבות יהודית - בית לאה
רח' עמינוח 7 טל. 9041547

הצגת ילדים 
"גברת קרש ומר מערוך" עם תיאטרון "תות" 

אי"ה ביום ראשון י"ז כסלו 25.11.18 בשעה 17:00 
במתחם הגולה רחוב שמואל הנגיד 7 

גילאי גן – ב'   כניסה 20 ₪ לילד 

חמישים פלוס 
מסגרת חברתית לגילאי חמישים +

עם ד"ר יחיאל הררי 
בנושא: "לנח כל רגע מחדש" ע"פ שיטתו של בעל התניא

אי"ה ביום שני י"ח כסלו 26.11.18 בשעה 10:15 
בבית לאה רחוב עמינוח 7 

הפעילות לגברים ונשים
 השתתפות 20 ₪ 

נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

תרבות יהודית, פתח תקוה באתר |  | 

פרשת וישלחמידעון האגף לתרבות יהודית

 גבעת-שמואל: מועצת העיר החדשה יצאה לדרך  
/ נחמן שפירא

בבית  נערכה  שלישי  ביום  השבוע 
ישיבת  שמואל  בגבעת  המחודש  העם 
בהשתתפות  והחגיגית  הראשונה  המועצה 
ובני  והיוצאים  הנכנסים  מועצה  חברי 

משפחותיהם, מנהלי העירייה ואורחים.
את הישיבה פתח ראש העיר יוסי ברודני 
משפחותיהם  בני  ואת  האורחים  את  שברך 
של חברי המועצה היוצאים והנכנסים: "אני 
רוצה שוב להודות לחברות  וחברי המועצה 
שמילאו את תפקידם נאמנה בחמש השנים 
העיר  למען  תרומתכם  ועל  האחרונות 

גבעת-שמואל ותושביה". 
בזה אחר זה העניק ברודני תעודת הוקרה 
ושי לחברי המועצה שסיימו תפקידם: עו"ד 
שלומי  מר  וייס,  אורי  מר  וולדיגר,   מיכל 
עיני-  נעמי  וגב'  פרקש  אריאל  מר  גרדה,  

פלדמן. 
ברודני  פנה  הנכנסים  המועצה  לחברי 
רבות  משימות  עוד  "לפנינו  ואמר: 
ומאתגרות. אנו, היושבים כאן  לכולנו מטרה 
משותפת  אשר למענה נפעל בשנים הבאות 
- להמשיך ולהצעיד את  העיר קדימה למען 

אבן  ולהוות  לשגשג  שתמשיך  תושביה. 
שואבת לאוכלוסיה צעירה ומבוגרת כאחת,  
להוות דוגמה ומופת בקשת תחומים רחבה 

על  גאווה.  מקור  לתושביה   – לנו  ולהיות 
מאיתנו  ואחד  אחת  כל  של  וכתפיו  כתפיה 

אחריות רבה וזכות גדולה".

החשיבות  את  העיר  ראש  הדגיש  בדבריו 
אבל  אחידים  לא  מאוחדים,  להיות 

מאוחדים! למען המטרה.
נשא  היוצאת,  העיר  מועצת  חברי  כנציג 
דברים  אריאל פרקש שבסיכום דבריו ציין: 
יותר  טוב  לעשות  במטרה  הגענו  "כולנו 
לעיר , שלא על מנת לקבל  שכר או הטבות 
למיניהם, בישיבות רבות במועצה ובוועדות 
השונות עלו נושאים רבים. רצינות כל חברי 
המועצה, האיכפתיות והרצון לעזור ולשפר 

בלטו מאוד בקדנציה הנוכחית.
גבעת  הבאה  בקדנציה  שגם  בטוחני 
חדשים,  לשיאים  להמריא  תמשיך  שמואל 
העיר  לראש  רבה  הצלחה  לאחל  ברצוני 

ולכל חברי המועצה הוותיקים והחדשים".
להצהרת  זה  אחר  בזה  קמו,  בהמשך 
 14 ו-  ברודני   יוסי  העיר  ראש  אמונים, 
)מיל'(  אל"מ  סומך,  בני  המועצה:  חברי 
אברג'יל,  מירי  גרוס,  עדי  ויליאן,   יעקב 
משה מרר, עינת כרמל, מיכל נתנאל, הרצל 
ארביב, שלומית מנטל, מנחם צרויה, רונית 

לב, גל לנצ'נר, יוסי כץ, ומשה קייקוב.

צילום: דוברות עיריית גב"ש
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משלוחים של אהבה  

/ הדר גולובינסקי
בפ"ת,  רעות  עקיבא  בני  אולפנת 

משפחות  מספר  השבוע  אירחה 
בחדרי  אותם  ושיכנה  עזה,  עוטף  תושבי 

זמן  להם  להעניק  במטרה  באולפנה,  הפנימייה 

הקשים  מהימים  ומנוחה  לרגיעה 
תלמידות  במקביל,  עליהם.  שעברו 
שכבת ח' הכינו ושלחו ערכות מתוקות 
להביע  כדי  עזה,  ועוטף  הדרום  לילדי 

הזדהות עם האחים שבדרום. 

ממשיכים את המסורת    

/ שרית יוכפז
שמואל  גבעת  עקיבא  בני  בישיבת 
נהוג שכל אירוע או חגיגה, הנערכים 
מסכתות.  בסיומי  נפתחים  בישיבה, 
את  לאמץ  החליטו  הישיבה,  תלמידי 
המנהג גם למקומות אחרים ובסניפי 
ובפתח  שמואל,  בגבעת  עקיבא  בני 
תקווה, בנווה גן, הדר גנים ובסניפים 

מדריכים,  התלמידים  בהם  נוספים 
ארגון  מוצ"ש  מפקדי  את  פתחו 

בסיומי מסכת.
פרוכטר  שרגא  הרב  הישיבה,  ראש 
לתלמידים  שזכינו  "אשרינו  אמר: 
כאלו שמפיצים את האור מהישיבה גם 
במקומות האחרים בהם הם פועלים".    

צילום: דוברות האולפנה

צילום: מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

פתח תקווה: סניפי בני עקיבא חגגו את שבת הארגון

/ חיה ליזרוביץ
ב-8  עקיבא  בני  תנועת  חניכי  כ-3,000 
בשבת  חגגו  תקווה  פתח  ברחבי  סניפים 

האחרונה את שבת הארגון.
הנושא המרכזי השנתי בתנועה היה המשפחה. 
זוהרה רכזת סניפי בני עקיבא בפתח תקווה מסרה 

התא  בחשיבות  לעסוק  רוצים  "אנחנו  ל-471: 
הפרטית  למשפחה  שלנו  בשייכות  המשפחתי, 
לערכים  ולחנך  לשורשים  להתחבר  והמורחבת, 

המתבטאים במשפחה כמו אחריות ומחויבות".
פרי  תערוכות  נערכו  בעיר  הסניפים   בכל 
נערך  השבת  ובמוצאי  החניכים,  של  עבודתם 

המפקד המרכזי בכל סניף וסניף. באו לברך ראש 
העיר רמי גרינברג,  סגן ראש העיר ויו"ר הבית 
היהודי איציק דיעי, מנהל אגף הנוער והצעירים 

גיא אליהו, ורכזת תנועות הנוער בעיר דנה כהן.
בסניף בני עקיבא בנווה גן התארחה וברכה 

שרת המשפטים איילת שקד.

התנועה  כי  נמסר  עקיבא  בני  מתנועת 
חוגגת השנה 90 שנה של משפחה, של דורות 
והארץ.  העם  התורה  לאהבת  המתחנכים 
הממשיך  דורות,  שבט  נקרא  החדש  השבט 
הציונות  של  בדרכה  דור  אחרי  דור  ללכת 

הדתית, דרך תורה ועבודה.

בשורה להורים לקראת חופשת חנוכה 
/ הדר גולובינסקי

חבר הנהלת העיר וראש מינהל החינוך רון 
ראשי  עם  דחופה  פגישה  השבוע   ערך  כץ, 
העירוני  ההורים  ועד  ונציגי  החינוך  מינהל 
קיום  בנושא  העירוני,  הגנים  הורי  וועד 
על  בדגש  החופשות,  בזמן  חינוכית  מסגרת 

חופשת חנוכה הקרובה. 

תכנית  במסגרת  הצהרוניות  מפעילי 
"ניצנים" נעתרו לבקשת ראש מינהל החינוך 
כץ להתאים את מספר ימי החופשה למספר 
הצהרונית  לראשונה,  וכך  הצהרונית,  ימי 
בגנים ובבתי הספר תתקיים חמישה ימים ולא 

שלושה ימים כפי שהיה עד כה.
עוד הוחלט כי הצהרונית תמשך עד השעה 

16.30 ולא השעה 16.00 וכן סוכם, כי במהלך 
בצהרונית  שנמצאים  )להורים  יוחזר  השנה 

במשך כל השנה( החזר כספי. 
של  עוול  שתיקנו  מאמין  "אני  ציין:  כץ 
גובתה  לא  חנוכה  חופשת  כה  עד  שנים! 
במהלך  החינוך.  מערכת  ידי  על  במלואה 
למסגרת  אפשרות  ניתנה  לא  חנוכה  חופשת 

החופשה.  כל  למשך  )צהרונית(  חינוכית 
חינוכית  מסגרת  תתקיים  לראשונה,  השנה, 
במשך חמשת ימי החופשה ואין לי ספק שזה 
ראש  לתפקיד  כניסתי  עם  ההורים.  על  יקל 
מינהל החינוך אמשיך לעשות למען הציבור, 
לקדם ולפתח ביתר שאת את מערכת החינוך 

הטובה בפתח תקווה". 
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זמיניםהחיוניים שלנו להרבה יותר שהופך את התוספים אנזים העיכול הייחודי 
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ממשיכים בקידמה

/ שרית יוכפז
של  ארצי  כנס  התקיים  שעבר   בשבוע 
במדיטק  עקיבא  בני  ואולפנות  ישיבות  מרכז 
ואולפנות  ישיבות  מרכז  יו"ר  בנוכחות  חולון 
מרכז  מנכ"ל  דרוקמן,  חיים  הרב  עקיבא,  בני 
גלט,  אלחנן  עקיבא,  בני  ואולפנות  ישיבות 
מנהל החינוך של הרשת, הרב ד"ר יונה גודמן 
נועד  הכנס  הרשת.  ומחנכות  ר"מים  ומאות 
בכדי ללמוד ולהעמיק בסוגיות חינוכיות שעל 
הפרק. השנה התמקד הכנס בדיון כיצד ניתן 
להעמיק  ובמקביל  העתיד  כלי  את  ללמוד 
בערכי העבר, במטרה שבוגרי המוסדות יהיו 
נכונים לכל אתגרי המחר בכל תחומי העשיה, 
חזק  חיבור  עם  יחד  והטכנולוגיה  הפיתוח 

ואמיתי לתורה, לעם ולארץ.
הצטיינות  תעודות  הוענקו  הכנס,  במסגרת 
בני  ממוסדות  מצטיינים  ומחנכות  לרמי"ם 
רוזנבאום  דני  הרב  ביניהם:   בארץ.  עקיבא 
רפי  הרב  גבעת שמואל,  עקיבא  בני  מישיבת 
גורן מישיבת בני עקיבא נחלים, איילה קוזניץ 
מאולפנת בני עקיבא הדר גנים, סמדר פנחס 
חניה  ואביב  רעות  עקיבא  בני  מאולפנת 

כך,  על  נוסף  ישורון.  עקיבא  בני  מאולפנית 
הרב  של  להוריו  הצטיינות  תעודת  הוענקה 
איתמר בן גל הי"ד, שהיה ר"מ מצטיין בישיבת 
בפיגוע  ונרצח  שמואל  גבעת  עקיבא  בני 
היום  את  אריאל.   בצומת  משנה  פחות  לפני 
סיכם הרב דרוקמן בשיחה על "האני מאמין" 
לרמ"ים  חיזוק  ובמילות  הזה  בדור  החינוכי 

ולמחנכות על עבודתם ושליחותם החינוכית.
בני עקיבא,  ואולפנות  ישיבות  מנכ"ל מרכז 
מובילה,  חינוך  "כרשת  אמר:  גלט  אלחנן 
אנו מוקירים תודה למורים שלנו על עבודת 
עושים  הם  אותה  הכלל  מן  היוצאת  החינוך 
בכל יום מתוך אידיאל. נוסף על כך אנו שמים 
בנייה  קידמה,  של  בחשיבות  בהכרה  דגש 

וראייה חינוכית לטווח הרחוק".
יונה  ד"ר  הרב  הרשת,  של  החינוך  מנהל 
ר"מ  מאות  בהשתתפות  "הכנס  אמר:  גודמן 
ומחנכות של הרשת, היה נדבך נוסף בפריצות 
בשנים  הרשת  עסוקה  בהן  הפדגוגיות  הדרך 
הנפת  המשך  עם  בבד  בד  זאת  האחרונות. 
דגל איתן של עיסוק בחינוך מתוך תפיסה של 

סקייפטון ב'נצח ישראל'תורה גדולה".

/ חיה ליזרוביץ
תלמידי כתה ה' מחמ"ד 'נצח ישראל' בפתח 
תקווה, השתתפו בשיחת סקייפ עם תלמידים 
מפולין כחלק ממיזם עולמי של מייקרוסופט. 

כן/לא,  משאלות  בנוי   Mystery Skype
מתוך התשובות מגלים התלמידים את ארצם 

של התלמידים איתם הם משוחחים.
שמשמת  דיעי  בלה  הובילה  המיזם   את 
כשגרירה בכיתה האירופאית של מייקרוסופט.
מנהלת ביה"ס  הגב' רווית זר סיפרה ל-471: 
"התלמידים שהשתתפו במיזם נעזרו באטלסים 
ובמפות והציגו מצגת בה הסבירו על מקומות 

קדושים ודברים מיוחדים בארץ ישראל.
והתנהל  ומעצים   מעשיר  היה  המפגש 
בשפה האנגלית, התלמידים דיווחו שבעקבות 
נוספים,  ירצו להשתתף במיזמים  המפגש הם 
תוכניות  דרך  האנגלית  את  לפתח  ולהמשיך 

חדשניות חדשות פורצות דרך.
ביעד  רואה  ישראל  נצח  חמ"ד  ספר  בית 
לעתיד  חשוב  כיעד  האנגלית  לקידום 

התלמידים".
הדס  לאנגלית  המורה  למיזם  שותפים 
פנחסוב, בנות מסע חנה וסייג', ורכזת התקשוב 

בלה דיעי.

 צילום: דויד ווייל

סיירת ההורים יוצאת לדרך 

/ שרית יוכפז
ואלכוהול  סמים  באלימות  למאבק  הרשות 
עירונית  הורים  לסיירת  הורים  בגיוס  החלה 

בפתח תקווה, "מחוברים לקהילה".
ויד  קשבת  אוזן  לשמש  היא  הסיירת  מטרת 
ולתת  אחראי"  "מבוגר  להיות  לנוער,  מכוונת 

מענה לצרכים שעולים מהשטח בזמן אמת.
של  השטח  לעובדי  במקביל  תפעל  הסיירת 
העיר  ברחבי  קבוע  באופן  שפועלים  התוכנית 

ובמקביל לניידת מועדון 'נוער על גלגלים'.
הסיירת  גויסה  חודשים  כשלושה  לפני 
הראשונה בשכונת הדר גנים, וזאת לאור בקשת 
שיתוף  שישי.  בימי  מענה  לקבלת  התושבים 
לשיטור  ברשות  התוכנית  רכזת  בין  הפעולה 
לצמצום  הביא  הסיירת  ומתנדבי  העירוני 
תופעת הרעש באזור באופן ניכר ואף חשף את 

הצורך של בני הנוער לאוזן קשבת.
השבוע נערך כנס שני לגיוס תושבים לסיירת 

הועברה  בכנס  המושבות.  הדר  שכונת  באזור 
קיום הסיירת  למתנדבים הרצאה על חשיבות 
כלים  ניתנו  וכן  בעיר,  הנוער  בני  לטובת 
מול  להתמודד  הסיירת  לחברי  שיאפשרו 

הסיטואציות השונות בשטח.
שלומי ערה מנהל התכנית למאבק באלימות, 
משאב  הם  "התושבים  ציין:  ואלכוהול  סמים 
המניעה  משימת  לביצוע  ביותר  וחיוני  חשוב 
ואלכוהול.  סמים  ונדליזם,  אלימות,  בתחומי 
ככל שיהיו יותר מתנדבים נוכל להגיע ליותר 
לשוחח,  הנוער  את  שם  לפגוש  מקומות, 
להדריך ולתת את  המענים הנדרשים. כנגזרת 
לצבא,  להתגייס  לנערים  סייענו  מהפעילות 
בין  אלימות  למנוע  לימודית,  למסגרת  לחזור 
חבורות ולהרחיב את פעילות ההסברה בתחום 
מבלי  מענה  לתת  היא  השאיפה  האלכוהול. 
לא  זאת  עם  יחד  האכיפה.  גורמי  את  לערב 

נהסס להפעילם בעת הצורך". 

יורד לשטח 

/ חיה ליזרוביץ
את  החל  גרינברג  רמי  הנבחר  העיר  ראש 
שישי  ביום  סייר  הוא  העיר  בשכונות  עבודתו 
בשכונת חצרות גנים, שם התושבים העלו בפני 
לפיתוח  בהקשר  ובקשות  צרכים  העיר  ראש 
סביבתי, תשתיות ותחבורה ניקיון וחינוך. חלק 
מהנושאים שהועלו הינם לטיפול מיידי וחלקם 

לטווח ארוך,
כמו כן ביקרו ראש העיר ופמלייתו בשכונת 
סגן  אליו  התלוו  עבודה.  לסיור  הצפון,  חן 
מהנדס העיר יוסי קראווני, ויונה אמרוסי פעיל 

שכונת כפר אברהם.
יצחק  בסיור,  השתתפו  הצפון  חן  בשכונת 
שכונת  ונציגי  חופי,  ברק  קוט,  בועז  חרמון, 

צמרות המושבה, מוטי אפרתי.
גם בשכונות אלו העלו התושבים את הבעיות 
המלכה  שלומציון  רחוב  הרחבת  הבוערות: 
הסמוכה,  רעות  מאולפנת  ההפקעה  דרך  על 
והקמת סניף אריאל בתוך שכונת כפר אברהם.

להיענות  רבה  נכונות  עם  בא  העיר  ראש 
שהדברים  ואמר  השכונות,  ובעיות  לבקשות 

יטופלו בהתאם.



שבוע מכירות עולמישבוע מכירות עולמי
בסניף!הפתעות 
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ייחודיות!הטבות 

30%
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תוקף המבצע 30.11.18 או/ו עד גמר המלאי, כמות מינימלית למבצע 4 יח' לסניף, המחיר 
.ERN הקודם והמחיר לאחר ההנחה מוצג בנקודת המכירה עצמה, *בכפוף לאישור חברת

יבואנים רשמיים בלבד 36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים*

פתח תקווה, סוטין 4 צומת סגולה טל: 03-7362812

פתח תקווה



חדשות 471 י"ד�בכסלו�התשע"ט���22.11.2018  8 

בזכות 
אריאל  

/ חיה ליזרוביץ
של  הבניה  עבודות  החלו  אלו  בימים 
הכיכר בברוכין שבשומרון,  על שמו של 
אריאל דריסנובר ז"ל שנהרג באותו מקום 

כאשר משאית פגעה ברכבו והוא נהרג.
ביום חמישי ראש חודש כסלו נערך ערב 
לימוד בבית המדרש "נווה אריאל" בהדר 
יהודית  לתרבות  המחלקה  בחסות  גנים 
של  לזכרו  זלצר,  שמואל  של  בניהולו 

אריאל ז"ל.
אריאל  של  משפחתו  בני  נכחו  בערב 
ברוכין,  ליד  דרכים  בתאונת  שנהרג 
שלושה שבועות לפני מועד נישואיו, וכן 
ונציגי  גרינברג  רמי  הנבחר  העיר  ראש 

הבית היהודי, חבריו וקהל רב.
ראש העיר שמע על דמותו של אריאל 
המדרש  בית  של  הענפה  הפעילות  ועל 
בשכונה  שפועל  הדס'  'עלה  לנוער 
הרבה שנים, הוא הבטיח לתמוך בהמשך 

הפעילות ולהרחיבה.
לאו  דוד  הרב  לישראל  הראשי  הרב 
העביר שיעור בנושא מעלת לימוד התורה 

לשמה.
חובב אוזן ממקימי בית המדרש וחברו 
ל-471:  מסר  ז"ל  אריאל  של  הקרוב 
שעור  של  חדשה  במסורת  "התחלנו 
יום  מדי  שיתקיים  הרחב  לציבור  חודשי 

חמישי לפני שבת מברכים.
המשתתפים בשיעור התכבדו בקיגל חם 
וצ'ולנט מהביל לכבוד שבת וראש חודש.
את הערב הנחה העיתונאי בני רבינוביץ.

קבלת החומש בגבעת שמואל 
/ חיה ליזרוביץ

ומשפץ  סת'ם  סופר  הסופר,  ערמון  של  הבעלים  ערמון,  גל 
מנחם  מורשת  ממ"ד  בבי"ס  השבוע  הרצה  מוסמך,  תפילין 
בגבעת שמואל לקראת עונת קבלת החומש בכיתות ב'. ערמון 
של  המרתק  עולמו  את  הילדים  חווים  הרצאה  "בכל  כי  סיפר 
לנו  יש  בכתיבה,  בעצמם  מתנסים  ובסדנאות  הסת'ם  סופר 
והקהל   120 ועד  גיל מ-3  לכל  וסדנאות המתאימות  הרצאות 
ובקסמו  העתיקה  היהודית  ההתמחות  בפלאי  מתאהב  ממש 
בתחום  רב  ידע  הקהל  מפגין  רבות  פעמים  הסתם.  עולם  של 

ומתלהב לרכוש ידע תורני נוסף בנושא האהוב". 

שורדי שואה הציגו תערוכת יוצרים   

/ שרית יוכפז
תערוכה  נערכה   ראשון,  ביום  השבוע 
בבית,  יוצרים   – הכותרת  תחת  ייחודית 
מציגים בקהילה, במבואה החדשה של אולם 
תושבי  שמואל.  בגבעת  במתנ"ס  התרבות 
העיר שהגיעו לתערוכה, במעמד ראש העיר 
יוסי ברודני וחברי המועצה משה מרר ועינת 
פרי  לעבודות   כשנחשפו  התרגשו  כרמל, 
העיר  תושבי  שואה   שורדי  של  יצירתם 
התערוכה  אוצרת  לבתיהם.  שמרותקים 
בתיה  האמנית  היא  המקצועית  והמלווה 

מיטרני תושבת העיר.
לשירותים  האגף  של  תכנית  "במסגרת 
חברתיים בעירייה, מונגשות לאורך השנה 
פנאי  פעילויות  בית,  מרותקי  לאותם 
המתקיימות בבתיהם, באמצעות מדריכים 
ולמלאכת  להתעמלות  מורים  מקצועיים, 
והציוד  האבזור  כל  עם  שמגיעים  יד 
הנדרש. הפרויקט אף  מלווה ע"י  עובדת 
מנהלת  מספרת  האגף",  של  סוציאלית 
פרץ,  ורד  בעירייה,   שואה  ניצולי  תחום 
לוקחים  שואה  שורדי   -50 "כ  ומוסיפה: 

חלק בתכנית על שלל פעילותיה השונות. 
מצפים  הם  כיצד  לראות  ומרגש  משמח 
לפעילות הפנאי המשותפת עם המדריכים 
הביתה  אליהם  עד  שמגיעה  המקצועיים 
שמתקיימים  הבדידות  הפגת  לביקורי  וכן 

באמצעות מתנדבים".
דפנה גור- אריה שבעלה יהודה שנבצר 
ממנו להגיע,  משתתף בתכנית ועבודותיו 
ברכה  דברי  הקריאה  בתערוכה,   הוצגו 
לנו  עשה  "זה  במשפט:  שנחתמו  בשמו 

טוב" 

ראש העיר יוסי ברודני ברך את המשתתפים 
קרוב  השואה  שורדי  תחום  כמה  והדגיש 
לליבו, וכי העירייה תמשיך ותפעל להרחבת 
השואה  שורדי  של  ורווחתם  פעילותם 

המתגוררים בעיר.
אתי  חברתיים  לשירותים  האגף  מנהלת 
שהפרויקט  העובדה  כי  סיפרה  סומך 
שמואל,   בגבעת  דופן   יוצא  באופן  הצליח 
למיזמי  שנרתמת  קהילה  בין  "שילוב  היא 
התנדבות  לבין עירייה שמשקיעה משאבים 

ומשביחה את הפעילות".

צילום: דוברות עיריית גב"ש

גל ערמון בסדנת סופר סת'ם לילדי גני בי'ס הממ'ד 
מורשת מנחם בגבעת שמואל. צילום: ערמון הסופר

"שני נשי" בקריית אונו
/ הרצל קינד

החדש  למועדון  החגיגית  הפתיחה  נערכה  שעבר  בשבוע 
גל,  ישראל  אונו, במעמד  בקריית  בבית המתנדב  נשי"  "שני 
ראש העיר ונפתלי כהן, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה 
ובהשתתפות למעלה מ- 80 נשים. הערב נפתח בברכות ולאחר 
מכן התקיים מופע סטנד-אפ של נויה מנדל, העוסק בזוגיות, 
מיטב  את  ומביא  יהודית  מסורת  דיאטות,  ילדים,  גידול 
כל אחת מהמשתתפות  בהם  החיים,  על  הרגעים המצחיקים 
הערב,  כאמור,  ולצחוק.  להזדהות  עצמה,  את  למצוא  יכלה 
שנערך בשיתוף עם יועצת ראש העיר למעמד האישה, היווה 
נשי",  "שני  אונו  בקריית  חדש  למועדון  הפתיחה  יריית  את 
בגילאי  לילדים  אימהות  על  בדגש  נשית  להעצמה  המיועד 
האגף   ידי  על  מנוהל  המועדון  העיר.  תושבות  ספר,  בית 
מתנדבות  ועד  חברות  ארבע  בהובלת  חברתיים,  לשירותים 
שהוכשרו להוביל את כלל הפעילות במהלך השנה. המועדון 
פועל במתכונת של פעם בשבוע בערבי שני וכולל הרצאות 
מגוון  עם  והתמודדות  נשית  בהעצמה  וסדנאות המתמקדות 

סוגיות במעגל החיים של נשים בין הגילאים 30 עד 60.  
וברוכה  חדשה  יוזמה  "זו  ציין:  העיר  ראש  גל,  ישראל 
הסוציאלית  העובדת  ושל  חברתיים  לשירותים  האגף  של 

הסטנדאפיסטית נויה מנדל. צילום: דוברות עיריית קריית אונוהקהילתית, ענבל חדד. בטוחני שיהיה זה סיפור הצלחה". 
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 בתי ספר ירוקים

/ הרצל קינד
הספר  בתי  הוסמכו  שעבר   חמישי  ביום 
סמדר  של  בניהולה  הוברמן  היסודיים 
נחמד,  מסדה  של  בניהולה  והס,  עוזיאלי, 

לבתי ספר ירוקים.
לאחר תהליך של שנתיים הגיעו בתי הספר 
לוועדה מול המשרד להגנת הסביבה ומשרד 
התהליכים  את  בפניהם  והציגו  החינוך, 
בשנים  הספר  בית  שעבר  הסביבתיים 

האחרונות.
לשם  הקריטריונים  אחר  למילוי  בנוסף 
הספר  בתי  לעצמם  סיגלו  ירוק,  תו  קבלת 
אורח חיים מקיים כחלק מדרך החיים הבית 

ספרית: גינה שאותה מתפעלים התלמידים,
אשפה,  מחזור  וחשמל,  במים  חיסכון 
שימוש חוזר בחפצים ושוק קח תן, פרויקט 
קהילתי סביבתי, כל אלה ועוד הם רק חלק 

מפועלם של התלמידים בהס והוברמן.

פסטיבל הביצה בגולה

/ הדר גולובינסקי
ברחבי  התקיים  האחרון  השבוע  במהלך 
'הביצה' להומור  העיר פתח תקווה פסטיבל 
והפנאי  התרבות  מתחם  ביוזמת  יהודי, 
כפרויקט  שעברה  בשנה  שהחל  מה  הגולה. 
השנה,  למסורת.  הפך  כבר   - ניסיוני 
התרחבו האירועים לגזרות נוספות - וביניהן 
'כאן  עם  בשיתוף  חי  בשידור  התוועדות 
כ-20  נערכו  הפסטיבל  במסגרת  מורשת'. 
העיר-  תושבי  לכלל  המיועדים  אירועים 
דתיים, חילוניים, צעירים ומבוגרים. באירוע 
הפתיחה נכח ובירך ראש העיר החדש - רמי 

גרינברג.

בין המופיעים ניתן למנות את ג'קי לוי, רביטל 
ויטלזון יעקבס, יאיר יעקבי מ'אנדרדוס' ועוד 

רבים וטובים.
"בשנה  הפסטיבל:  מפיקת  כהן,  מרים  שיר 
שעברה אף אחד עדיין לא ידע למה לצפות, 
תוכן  להביא  גם  כפול:  היה  השנה  האתגר 
איכותי, וגם לענות על הציפיות... המחשבה 
הפעם הייתה מכיוון קצת שונה, איך אפשר 
מהשנה  הרוח  על  לשמור  ועדיין  לחדש 
והתגובות   - שהצלחנו  נראה  ב"ה  שעברה, 
שהתחילו  מהאמנים  חלק  טובות.  מהקהל 
כבר  שעברה  בשנה  הבמה  על  בקטן  אצלנו 
וממלאים  מלאים  יחיד  מופעי  עורכים 

אולמות".
מוסיף:  ה'גולה'  מתחם  מנהל  דובוב,  יונתן 
"אני מאמין שהשנה כבר הצלחנו לייצר תודעה: 
הסיבה שהפסטיבל הזה מתקיים גם השנה היא 
הקהל,  מצד  הענק  והחיבוק  הביקוש  בעיקר 
שהתעניין, שאל, וביקש עוד. לפני שלוש שנים 
היית מחפש מופע שעונה להגדרה של 'הומור 
בתשובה,  חזרה  על  היו  והבדיחות  יהודי' 
ההתקדמות העצומה בתחום היא מדהימה... יש 
לנו קשת רחבה של יוצרים איכותיים, שמייצרים 
מופעי  רשת,  סדרות  וייחודי:  מגוון  תוכן 
סטנדאפ, הצגות, תוכניות רדיו וטלוויזיה ועוד. 
אני מאמין שהמסורת כבר הוכיחה את עצמה, 

ותימשך בהצלחה גם בשנים הבאות".
"שנה  סיכם:  דיעי,  איציק  הפסטיבל,  יו"ר 
ברגליים.  מצביע  והקהל  הצלחה-  של  שנייה 
ואני  האירועים,  בשלל  נכחו  אנשים  מאות 
בשנה  עצמה  את  תכפיל  שהכמות  מאמין 

הבאה".
ב'גולה'  תיפתח  הסיום  אירוע  במסגרת 
חרטא',  'פרסומי  בשם  ייחודית  תערוכה 
במקביל לטקס צפרדע הזהב - אירוע הוקרה 
במה  וה'קומדיסטאן'-  מובילים,  לאמנים 
פתוחה לסטנדאפיסטים מתחילים. ומייד אחר 
הקהל  בשיתוף   – חי  בשידור  התוועדות  כך 

בהנחייתו של מענדי גרוזמן. 

צילום: דנה כספי

ביקור מנכ"ל משרד 
החינוך בגני תקווה  

/ שרית יוכפז
ביום שלישי שעבר ביקר בגני תקווה מנכ"ל 

משרד החינוך, שמואל אבוהב יחד עם הנהלת 

מחוז מרכז ומפקחי משרד החינוך.

עובדי  המועצה,  הנהלת  עם  נפגש  אבוהב 

מערכת החינוך ומנהלי ומנהלות בתי הספר.

המועצה  ראש  של  בסקירה  נפתח  המפגש 

זמיר  קובי  החינוך  אגף  ומנהל  דלריצ'ה  ליזי 

על מערכת החינוך היישובית, העשייה הענפה 

פדגוגים,  בהיבטים  האחרונות  השנים  בחמש 

אקלימים, חברתיים, טיפול בפרט ועוד.

הנוכחים  בפני  המועצה  ראש  סקרה  כן  כמו 

את אתגרי המחר בפניהם ניצבת גני תקווה.

על  ולצוותה  המועצה  לראש  הודה  אבוהב 

הענפה  העשייה  את  וציין  המכובד  האירוח 

והברוכה בתחום החינוך.

צילום: דוברות עיריית פ"ת
צילום: יח"צ
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האם תושבי פ"ת שומרים 
על לחץ האוויר בצמיגים? 

/ שרית יוכפז
מתנדבי  הגיעו  נובמבר  חודש  במהלך 
המלגות  תכנית  ומלגאי  ירוק  אור  עמותת 
דלק  תחנות  לכ-70   FIDF של   IMPACT
לחץ  את  לבדוק  במטרה  הארץ  רחבי  בכל 
הנהגים  כי  ולוודא  הרכבים,  בצמיגי  האוויר 
שלהם  הרכב  כלי  וכי  בטוח,  באופן  נוסעים 

מוכנים לחורף שבפתח.
המתנדבים בדקו למעלה משלושת אלפים 
כלי רכב ברחבי הארץ, כאשר ב-1,309 כלי 
הרכבים  מכלל   40% מהווים  שהם  רכב, 
תקין.  ולא  נמוך  אוויר  לחץ  נמצא  שנבדקו 
נוסף על הבדיקה, חילקו המתנדבים חומרי 
הסברה ובהם מספר טיפים לנהיגה בטוחה. 
עם  בשיתוף  נעשתה  המתנדבים  פעילות 
שלה  הדלק  שבתחנות  אלון",  "דור  חברת 

התמקמו המתנדבים.
מתנדבי  בדיקות  ערכו  בהם  הערים  אחת 
 90 נבדקו  בה  תקווה,  פתח  היא   העמותה 
ב-32  כי  נמצא  הבדיקות  לאחר  רכב,  כלי 
מהרכבים, לחץ האוויר בצמיגים לא תקין. הם 

מהווים 36% מסך הרכבים שנבדקו בעיר.
 במהלך הבדיקה הדגישו המתנדבים בפני 
האוויר  לחץ  בדיקת  חשיבות  את  הנהגים 

בגלגלים ובדיקת תקינותם לעיתים תכופות. 
הסכנות  את  לנהגים  הסבירו  המתנדבים 
הכרוכות בהזנחת בדיקת הגלגלים וכן נתנו 
במהלך  לב  לשים  יש  אליהם  דגשים  להם 
הבדיקה, כמו התאמת לחץ האוויר להוראות 
דגשים  הגלגלים,  ייצור  שנת  הרכב,  יצרן 

בנושא החלפת צמיגים ועוד.
לשחיקת  גם  גורם  תקין  לא  אוויר  לחץ 
דלק  לצריכת  לגרום  עשוי  ובנוסף  הצמיג, 
גדולה יותר, ומעמיד את נוסעי הרכב בסכנה 
לערוך  יש  כי  הסבירו  המתנדבים  אמתית. 
שלחץ  משום  לחודש,  אחת  צמיגים  בדיקת 

האוויר יורד באופן תמידי.
מעמותת אור ירוק נמסר: "החורף מתקרב 
והגשם כבר כאן. משרד התחבורה והבטיחות 
את  להגביר  עכשיו  כבר  חייב  בדרכים 
תקינות  לחשיבות  הנהגים  בקרב  המודעות 
לחץ  את  לבדוק  חשוב  בחורף.  הצמיגים 
האוויר בצמיגים באופן שוטף ובפרט לקראת 
בוצי  או  רטוב  בכביש  נהיגה  כאשר  החורץ 
הכביש. הצמיגים מהווים  אחיזת  על  מקשה 
ותקינותם  לכביש  הרכב  בין  החיבור  את 
יכולה להגביר את יציבות הרכב, להציל חיים 

ולמנוע תאונות מיותרות".

"במה מתחלפת" בסגנון טד בקריית אונו  

/ הרצל קינד
הצלחה  שנחל  מתחלפת"  "במה  אירוע 
חודשים  מספר  לפני  הקהילתית  במתכונת 
בספרייה  האחרון  בשבוע  שוב  נערך 
עלו  במסגרתו  אונו.  בקריית  העירונית 

אונו  בקעת  תושבי  מרצים  ששה  לבמה 
בתחומי  הנוגעים  תחומים  במגוון  שהרצו 
עשייתם. הסופרת והמאמנת המנטלית עדי 
לאושר,  הפשוטה  הדרך  על  הרצתה  שביב 
בהומור  שסיפר  מטרסו  גיא  והאסטרולוג 

אתנחתות  המזל.  בני  תכונות  על  ייחודי 
האדומה",  "הצוללת  חברי  של  מוסיקליות 
בין  לאווירה  תרמו  אונו,  קריית  בני 

ההרצאות. 
יוזמות קהילתיות בעיר הן דבר שבשגרה 

לתושבי  מענה  לתת  מטרה  מתוך  ופועלות 
קהילתית.  עשייה  של  בתחומים  השכונות 
יוזמת "במה מתחלפת" היא פרי של שיתוף 
תושבת  לבין  המתנ"ס  צוות  בין  פעולה 

שכונת עבר הירדן, מאיה סימון.

צילום: יח"צ

צילום: אור ירוק

התחנה המרכזית בפ"ת 
עדיין לא יוצאת לדרך

/ הרצל קינד
ראש העיר רמי גרינברג הודיע כי הוא בוחן 
מחדש את פרויקט התחנה המרכזית. פרויקט 

שעלותו היא מאות מיליוני שקלים.
גרינברג אמר השבוע כי "אני בוחן את הנושא 
לפתח  שצריך  הגדולים  הפרויקטים  במכלול 
בעיר ועל פי סדרי עדיפויות בתקציב". ראש 
הפרויקט,  בכדאיות  ספק  מטיל  הנכנס  העיר 
מיליוני  מאות  להוציא  העירייה  של  והצורך 
שקלים בעת הזו עבור הקמת התחנה, ועבור 
לאכלס  כדי  שתוכנן  המשרדים  מגדל  הקמת 

את כל משרדי העירייה.
העבודות על התחנה המרכזית החדשה, היו 
אמורות להתחיל כבר בחודש אוגוסט 2017. 
אלא שמשרד התחבורה לא אישר עד כה את 
 – גיסין  ברחוב  הזמנית  התחנה  של  פתיחתה 

מה שעיכב את כל הפרויקט.

לפי התכנון המקורי, התחנה אמורה להוות 
קווי  את  לתוכו  המאגד  תחבורתי  מרכז 

האוטובוס העירוניים והבין עירוניים.
המזרחית  היציאה  נקודת  גם  הינה  התחנה 
ואמור  הקלה  הרכבת  של  האדום  הקו  של 
להיות בה חניון חנה וסע של כ-700 מקומות 
חנייה. התחנה אמורה לכלול גם שטח מסחר 
בן  ומגדל משרדים  כ-7,000 מ"ר  בהיקף של 
כ-12,000 מ"ר אשר יאוכלס בחלקו הגדול על 
הבנייה  היקף  הכל  סך  העירייה.  משרדי  ידי 

המתוכנן  עומד על כ-56 אלף מ"ר.
לפי התכנון המקורי, שפורסם בזמן כהונתו 
של איציק ברוורמן, הייתה אמורה להסתיים 
אלא   .2021 בדצמבר  התחנה  של  הבנייה 
הפועל  אל  תצא  לא  כבר  הזאת  שהתוכנית 
בזמן לאור העיכוב של למעלה משנה בתחילת 

העבודות.

הדמיית התחנה המרכזית החדשה. צילום: דוברות עיריית פתח תקוה
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למה בחרת לגור בגב"ש?
"באופן טבעי כמו משפחתי ורבים מחבריי 
ברק  מבני  הסרוגה"  מ"הנדידה  חלק  הייתי 
לגבעת שמואל. העיר נמצאת במקום מרכזי 
העסקי  למרכז  וקרובה  הארץ,  במרכז 
מענה  נותנת  העיר  ישראל,  של  והתרבותי 

איכותי לכל צרכי הציבור וכיף לגור בה".

מה אתה אוהב בעיר?
את  כפרית.  כמעט  השקטה,  האווירה  "את 
השכונתיים,  הקפה  ובתי  הירוקים  השטחים 
ותן  "חייה  את  ובמיוחד  הקהילה  חיי  את 

לחיות". 

ספר על מעשייך כיום וכיצד הגעת לתחום?
לעבודה  פרנסה  בין  לשלב  משתדל  "אני 
משרד  מנהל  אני  לפרנסתי  התנדבותית. 
בארה"ב.  נדל"ן  והשקעות  והפקות,  פרסום 
 38 בתמ"א  מתעסקת  חברתנו  לאחרונה 

באזור המרכז.
עמותת  את  הקמתי   - ההתנדבותי  בחלק 
תפילין  זוגות  שמחלקת  עולם"  "תקוות 
לנערים ממשפחות קשות יום. ב"ה עד היום 
זכינו לחלק מעל מאתיים זוגות. העמותה גם 
הדתי  בנוער  הסמים  בנגע  בטיפול  עוסקת 
הרצאות  מעבירים  אנו  זו  במסגרת  לאומי, 

הדתיים  במוסדות  מניעה  בנושא 
לאומיים ובמקומות רבים".

בנוסף הקמתי את מועדון 
"סרוגים בגבעה".

אני   - הפוליטי  בכובע 
משמש כיו"ר מועצת סניף 

הבית היהודי בעיר".

מהם האתגרים המקצועיים 
הגדולים ביותר שלך?

בעבודתי  "להצליח 
ובחו"ל,  בארץ 

ולהגיע 

חשוב  יותר  ואף  בתחום.  חדשים  למקומות 
מכך להביא לאחדות אמת בין חלקי העם ולא 

רק בדיבורים".

מה אתה הכי אוהב בעבודתך?
"רוב שעות היום אני נמצא מחוץ למשרד, 
המפגש  ואת  האווירה  את  לחוש  כמו  ואין 

הישיר עם האנשים.
לי  נותנים  והתחרות  היצירתיות  המחשבה, 

אדרנלין לעבוד ולהצליח  עוד יותר".

סיפור אישי מתחום עבודתך
"אני רוצה להביא סיפור אישי אבל מהתחום 
למשרדי  התקשרו  אחד  יום  ההתנדבותי, 
עמותת "תקוות עולם". על הקו הייתה אימא 
דרכים.  בתאונת  בנה  את  איבדה  שלצערנו 
התפילין  זוג  את  לנו  לתרום  רצתה  היא 
המהודרות של הבן אך התנתה זאת בכך שאת 
התפילין נמסור לחייל קרבי. התרגשתי מאוד 
מהמחווה, תוך ימים ספורים אכן איתרנו חייל 

כזה מיחידה קרבית מובחרת".
מהו ההישג הגדול ביותר שלך עד כה - אישי או 

מקצועי?
האישים  ההישגים  אחד  את  רואה  "אני 
שהצלחתי  בכך  ביותר  הגדולים  והציבורים 
לשדך 11 זוגות. כולי תקווה להמשיך במצווה 
חשובה זו. בנוסף, בהקמת מועדון "סרוגים 
בגבעה", שבא לתת מענה לציבור גדול 
מקרב  ופנויות  פנויים  של  יחסית 
הציונות הדתית, לצערי המערכת לא 
לתופעת  ראוי  מענה  לתת  השכילה 
הזה  לוואקום  המאוחרת".  "הרווקות 

נכנסתי  עם "סרוגים בגבעה". 
טיולים  ומפגשים,  אירועים  ע"י 
והרצאות אנו מאפשרים מפגש להכרות 
אירוע  שלכל  להעיד  יכול  אני  ובילוי. 
של  רבות  מאות  מגיעים  מארגן  שאני 

חבר'ה מכל רחבי הארץ".

מה החלומות לעתיד?
שאני  במה  "להצליח 
לעזור  להמשיך  עושה, 
לזולת, וכמובן למצוא את 
האחת שלי ולהקים בית 

נאמן בישראל".

איש בשבועהדר גולובינסקי
hadargolo@gmail.com

שמוליק מאירוביץ
יו"ר  בארה"ב.  בנדל"ן  והשקעות  פרסום  משרד  בעל  שנה.   15 מעל  שמואל  בגבעת  גר 
מקים  עולם".  "תקוות  חסד  עמותת  מנהל  שמואל.  בגבעת  היהודי  הבית  סניף  מועצת 

מועדון "סרוגים בגבעה".
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למה לרוץ לדרום תל אביב?
הרצל זה כאן!

למסיבותוגימיקים זוהרים 

בלוני 
הליום

פרסים ומתנות 
החל מ-1 ש"ח 

סדרת 'החוויה היהודית'

/ הרצל קינד
'החוויה  מסדרת  נוספת  עונה  נפתחה 
בפתח  יהודית  לתרבות  האגף  של  היהודית' 
אודי  עם  לו"  שירו  "בפסנתר  והפעם  תקווה 

דוידי וקובי אפללו.
האגף  עובדי  נפרדו  האירוע  בתחילת 
וראש  העיר  מועצת  מחבר  יהודית,  לתרבות 
הקדנציה  את  המסיים  פלדמר,  משה  האגף 

במועצת העיר.

בדבריו ציין פלדמר כי בימים אילו מלאו 20 
שנה מאז נכנס לראשונה כחבר במועצת העיר 
יהודית.  לתרבות  האגף  וכראש  תקווה,  פתח 
בתקופה זו הפכה פתח תקווה לשם דבר בכל 
מפעלי  בזכות  היהודית,  לתרבות  הקשור 
התרבות הרבים שנעשו. בדבריו הודה לעובדי 
האגף, למ"מ רה"ע איציק דיעי, ואיחל הצלחה 
לחברי המועצה החדשים ולראש העיר הנכנס 

רמי גרינברג.

תוקפא העברת מתחם 
״סירקין הקטנה״ לאלעד 

/ נחמן שפירא
למשרד  פנה  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
נוסף  מקיף  דיון  לקיים  וביקש  הפנים 
השנה,  באוגוסט  שהתקבלה  להחלטה 
סירקין-״סירקין  מבסיס  שטח  להעברת 
הדר  לשכונת  מזרחית  הממוקם  הקטנה״, 
גנים, לעיר אלעד, לבניית כ - 4500 יחידות 

דיור. 
העיר  ראש  לבקשת  נעתר  הפנים  משרד 

והחליט להקפיא את ההחלטה. 

״פניתי  ציין:  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
דיון  לקיים  מהם  וביקשתי  הפנים  למשרד 
המתחם  את  להעביר  החלטתם  על  מקיף 
ישנן  אלעד.  העיר  של  השיפוט  לשטח 
מספר סוגיות תכנוניות שמצריכות חשיבה 
באיכות  עתידית  פגיעה  שתמנע  מעמיקה 
שמח  אני  תקוה.  פתח  תושבי  של  חייהם 
ובקרוב  לבקשתי  נעתר  הפנים  שמשרד 

נקיים דיון נרחב על כך״ ציין גרינברג.

ראש העיר רמי גרינברג, מ"מ ראש העיר איציק דיעי ושמואל זלצר מנהל 
האגף לתרבות יהודית מעניקים תעודת הוקרה למשה פלדמר. צילום: יח"צ

nachman.471@gmail.com :קו"ח אל

בעל/ת ניסיון קודם בעיתונות
כתב/ת מקומי

דרוש/ה
מערכת  מתרחבת
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הכנה והשתדלות
יעקב חוזר לארץ-ישראל. לקראת המפגש עם 
בשלושה  נערך  ולכן  מאוים,  מרגיש  הוא  עשו, 
לדורון:  ולמלחמה.  לתפלה  "לדורון,  אופנים: 
'א-לוקי  לתפלה:  פניו';  על  המנחה  'ותעבור 
הנשאר  המחנה  'והיה  למלחמה:  אברהם';  אבי 
מוזרה  ההיערכות  אולם  )רש"י(.  לפליטה'" 
יעקב אבינו קבל הבטחה מפורשת  משהו, שכן 
ִעָמְּך  ָאנִֹכי  "ְוִהֵנּה  הסולם:  בחלום  מהקב"ה 
ּוְשַׁמְרִתּיָך ְבּכֹל ֲאֶשׁר ֵתֵּלְך ַוֲהִשׁבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה 
ַהזֹּאת ִכּי ֹלא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶשׁר ִאם ָעִשׂיִתי ֵאת ֲאֶשׁר 
ִדַּבְּרִתּי ָלְך". וכעת, בבית לבן קבל הוראה לחזור 
לארץ: "קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ 
מֹוַלְדֶּתָך". אז ממה חשש? האם אין כאן קטנות 

אמונה?
אלא שתמיד חייבת להיות השתדלות, וכך כתב 

ר' יצחק עראמה:
"יבאר עד היכן יד החריצות צריכה 
ודחיית  המועיל  בקירוב  להשתדל 
חסרון  יביא  בזה  ושהחסרון  הנזק. 
עליו...  הא-לוקית  ההשגחה  בחוק 

וטוב  ההשתדלות  יותר  יועיל  כבר  באלו  אבל 
החריצות, כי העדר ההשתדלות וחסרון החריצות 
במקום הצורך, הוא עוון... אומנם העצה היעוצה 
כבינוני  עצמו  להחזיק  דעת  ובעל  איש  כל  על 
להחזיק  צריך  אז  כי  רעוע,  ושמזלו  במעשיו 
וליישרם  בכוון מעשיו  יחד, אם  העניינים  בשני 
לרצון תמיד לפני ה', ואם במה שיפקח בענייניו 
תכלית מה שאפשר... אבל יעשה עד מקום שידו 
מגעת, ולא יקווה אשר יגיעו לו מאוויי נפשו, כי 
אם על ידי החפץ האלוהי אשר בידו הכל והכל 
בו... ומכל זה דחייה למה שכתב הרמב"ן )ויקרא 
לרפאות  לרופא  רשות  נתנה  שאם  בחוקותי( 

דכתיב 'ורפא ירפא' )שמות כ"א(, לא נתנה רשות 
השם,  אל  שיקווה  אלא  רפואתו,  לקבל  לחולה 
הׂשם מחלה בקרבו, כי הוא יהיה רופא כשיושלם 
עוונו... כי מי ישמע אליו על הדבר הזה, והלא 
אשר  מהבינוניים,  עצמו  לראות  חייב  אדם  כל 
השתדלותם תועיל להם... ועל המנהג כזה נהגו 
בכל  הקדושים  והנביאים  הראשונים  האבות 
עסקיהם הזמניים עם היות שהיו מושגחים מאת 
תתבאר  וכמה  מאתו...  ומובטחים  יתעלה  ה' 
מה  בכל  הסיפור  מזה  האמיתית  הזאת  הפנה 
שהשתדל השלם יעקב אבינו להינצל מיד אחיו 
מיד עשו, באופן שלא יישאר עליו שום ערעור 
ופקפוק להבטחת השי"ת אשר הבטיחו" )עקידת 

יצחק, בראשית שער כ"ו(.
ועל חובת ההשתדלות כתב הרמח"ל, שהבחין 

בין "יראה ראויה" ל"יראה שוטה". 
"דע, כי יש יראה ויש יראה, יש יראה ראויה ויש 
יראה שוטה, יש ביטחון ויש הוללות, כי הנה האדון 
ברוך הוא עשה את האדם בעל שכל נכון וסברא 
נכוחה שינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים 
בדרך  עצמו  ינהג  שלא  שירצה  ומי  המזיקים... 
החכמה, ויפקיד עצמו לסכנות, הנה אין זה ביטחון 
ואולם השמירה  הוא חוטא...  והנה  הוללות,  אלא 
הזאת, וזאת היראה המיוסדת על הנהגת החכמה 

והשכל, היא הראויה" )מסילת ישרים, פ"ט(.
וכך נהג יעקב לקראת המפגש עם עשו. 

"ישמע חכם ויוסף לקח".

יעקב חוזר לארץ-ישראל. לקראת המפגש 
עם עשו, הוא מרגיש מאוים, ולכן נערך 
בשלושה אופנים: לדורון, לתפלה ולמלחמה

רחוב שלמה קפלנסקי – פתח תקווה
ביטרמן  הרחובות  בין  בנוה-עוז  הרחוב ממוקם 
נקרא ע"ש אחד ממנהיגי מפלגת  ועמנואל-זמיר. 
בחיפה  העברי  הטכניון  ומנהל  "פועלי-ציון" 
בביאליסטוק  נולד  קפלנסקי   .]1950-1931[
סוחר.  היה  אביו  ונחמן.  שרה  להוריו  ב-1884, 
והמשיך  עממי.  ובבי"ס  ב'חדר'  למד  שלמה 
בגימנסיה. היה פעיל בעבודה ציונית ולמד עברית. 
בסיום לימודיו, נסע ב-1903 ללמוד בפוליטכניון 
הוסמך  ב-1912   .1913 עד  התגורר  שם  בווינה, 
של  האוסטרי  הסניף  את  הקם  בווינה  כמהנדס. 
בוועידת  נבחר  ב-1906  "פועלי-ציון".  מפלגת 
היה  הסניף.  כמנהיג  בווינה  המפלגה  של  היסוד 
של  העולמית  הברית  ביסוד  הפעילים  מראשי 
"פועלי-ציון" ב-1907. עלה לא"י ב-1912 והיה בין 
ב'מרחביה'  שהתיישבה  הראשונה  הקבוצה  חברי 
'אחדות- מפלגת  מטעם  נבחר  ]בעמק-יזרעאל[. 
וכיהן  העבודה' לחבר באסיפת הנבחרים השנייה 

כחבר הוועד הלאומי.
מחלקת  מנהל  היה   1929-1927 בשנים 
מונה  ב-1932  הציונית.  הנהלה  של  ההתיישבות 
למנהל הטכניון, תפקיד בו שירת עד מותו ]1950[. 

הטכניון  של  מעמדו  נקבע  בימיו 
כמוסד אקדמי, הוקמו הפקולטות 
חשמל  הנדסת  מכונות,  להנדסת 
צמח  הטכניון  כימית.  והנדסה 
וקלט מדענים רבים שברחו מאימי 
דאג  בגרמניה.  הנאצי  השלטון 
להכשרות ברמות שונות. ב-1933 
בסמ"ת  המקצועי  ביה"ס  נפתח 

ספר  ]בית  עובד  נוער  להכשרת  קורסים  ונתן 
מוסמכים[.  וטכנאים  להנדסאים  תיכוני  מקצועי 
שליד  הימי  הספר  לבית  היסודות  ממניחי  היה 
הטכניון וחבר ועד הנאמנים מאז הקמתו ]1938[. 

מבחינה מדינית תמך ברעיון מדינה דו-לאומית. 
דו- מדינה  ליהודים  שתוצע  שייתכן  כתב  כי  אם 
ולדרוש  לדחותה  נאלץ  בהם  בתנאים  לאומית 

עצמאות מלאה. כאשר הוכרז על עצמאות מדינת 
ישראל היה מאושר.

קפלנסקי נפטר בגיל 66 בחיפה ונקבר במרחביה. 
השאיר אחריו את אשתו גרטרוד לבית מנהיים, בנו 

רפאל קפלנסקי ובתו שלומית ברזני.
זמן קצר לפני מותו הוענק לו פרס רופין על ספרו 
רבות  בערים  רחובות  שמו  על  והגשמה".  "חזון 

בישראל.

shamai.etzion@gmail.com

עלה לא"י ב-1912 והיה בין חברי הקבוצה 
הראשונה שהתיישבה ב'מרחביה' ]בעמק-
יזרעאל[. נבחר מטעם מפלגת 'אחדות-העבודה' 
לחבר באסיפת הנבחרים השנייה וכיהן כחבר 
הוועד הלאומי

לידות

היכל  מקהילת  אסקל  ויעקב  למרים 
הנינה, בת  להולדת  בגבעת שמואל  רחמים 
לשירת ואפרים ויינברגר מרעננה. ברכות 
טיברגר  ואיתן  אורית  ולסבא  לסבתא 

מנריה.

לחן ועמית יונגר מקהילת מעלות קדושים 
בכפר אברהם להולדת הבן. ברכות לסבתות 

יונגר  ומיכאל  שרה  ולסבים 
בפתח  חיים  מקור  מקהילת 

תקווה, ואירית ודודי שפס 
משוהם.

ואריה  לגיאורה 
מקהילת  שטיינמץ 
גנים  בכפר  ישראל  משכן 

לרעות  בן  הנכד,  להולדת 
ושי לוריא.

וישראל  לסיגלית 
מקהילת  פרידמן 

בכפר  הצעיר  ישראל 
גנים להולדת הנכד בן לליאת ואלעד בר 

שלום מפדואל.

יגל  אברהם  מקהילת  כהן  ויוסי  לאתי 
בגבעת שמואל להולדת הבת.

ע"ג  מקהילת  חג'בי  ואברהם  לאסתר 
לאורנית  בן  הנכד  להולדת  גנים  בהדר 

חג'בי דנוך.

היכל  מקהילת  קינן  ויהודה  לשושנה 

בן  הנכד  להולדת  שמואל  בגבעת  רחמים 
לנירית ומשה קינן מקצרין.

בן  הנכד,  להולדת  פרסיק  ומשה  לרוחי 
לירדן ועדי אוסדן.

בר מצוה/בת מצוה

מקהילת  נוי  הר  משה  והרב  לנאוה 
יעלה  הבת   בהגיע  גן,  בנווה  בראשית 
אסתר  לסבתא  ברכות  למצוות. 
הלינגר מקהילת מעלות קדושים 
בכפר אברהם, ולסבתא ולסבא 

מלכה ואלכס מנווה גן.

כהן  ויצחק  לתהילה 
בכפר  הצפון  חן  קהלת 
אברהם בהגיע הבן יהודה 
ברכות  למצוות.  משה 
שלום  לסבא  לסבתא 
מקהילת  כץ  וחדוה 
ולסבא  דניאל,  יד 
מקהילת  כהן  משה 

משכן אליהו.

ארוסין נישואין

הבן  לנישואי  גנים  מהדר  מלכה  לגאולה 
בר  ואורי  ציפי  בתם של  נטלי  עם  חיים 
יוסף. ברכות לסבתא ולסבא רחל וגבריאל 

מלכה מקהילת יד דניאל בכפר אברהם.

בכפר  הצפון  חן  מקהילת  כהן  ליהודית 
של  בתם  תהילה  הנכדה  לארוסי  אברהם 
משדה  כהן  הראל  עם  דיאור  ורז  דפי 

אליהו.

חיה ליזרוביץ
chaiale471@gmail.com

עסק שכולו עזרה ואחווה
מי אנחנו.. 

רשת חנויות ענק בה מוכרים מגוון רב של 
מוצרים לבית

מהלבשה והנעלה למשפחה ועד כלי בית 
מתנות וצעצועים לרוב.

על קצה המזלג..
הכל התחיל בארגון 'יד עזרה' של קבוצת 
כ-  לפני  למטרה  לה  ששמה  ציבור  פעילי 
ילדים  ברוכות  למשפחות  להנגיש  שנה   40
כמעט  מצרכים  יכולת  מעוטי  ומשפחות 
בהסכמים  גם  ולפעמים  עלות,  במחירי 
דאג  הארגון  ממשלה.  משרדי  עם  מוזלים 
לעזור למשפחות במוצרי מזון ומפעלי חסד 

רבים אחרים.
במהלך השנים הבינו בארגון כי יש הבדל 
והחליטו  מזון,  לא  לבין  מזון  מוצרי  בין 

מזון לעמותה  פעילות הלא  להעביר את 
להמשיך  מנת  על  חדשה, 

המשפחות  לציבור  ולהנגיש 
מזון  הלא  מוצרי  את 

הארגון  לאופי  השוים  ובתנאים  במחירים 
על  חדשה  עמותה  הקימו  לכן  ומטרותיו, 
מנת לתפעל את החנות שבה נמכרו מצרכים 
לתהילה  נמצא  מזון. ששמה  מוצרי  שאינם 

בשם עזרה ואחווה.
משרד  בתקנות  נאסר  השנים  במהלך 
העבודה והרווחה מכירת מוצרים במסגרת 
החברה  מנהלי  החליטו  ולכן  עמותות, 
תוך  מוצרים  במכירת  להמשיך  הנוכחיים 
מכירת  של  מגמה  באותה  התחשבות 
במסגרת  המשפחה,  לכל  נגישה  מוצרים 
חברה מעוגנת בשם רווחה קהילתית בע"מ.  

מה אתה מאחל לעצמך ולעסק?
להמשיך ולפתוח חנויות נוספות שימשיכו 
שמוכרות  ענק  חנויות  של  המגמה  את 
מוצרים לבית ולמשפחות, שאינן מוצרי מזון, 
ולהמשיך לנהל את החנויות כחנויות 
לקהילות,  ואחווה  עזרה 
בצרכי  התחשבות  מתוך 

המשפחה.

הרצל קינדעושים עסק
052-8336639

סניפים:
בני ברק:

שלמה המלך 14 

טל: 03-6711666

מודיעין עילית:

שד’ יחזקאל 2 

טל: 08-9760508

ביתר עילית:

המגיד ממעזריטש 36

טל: 03-6711610
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נקודות טובות

ישר.  כקו  לחינוך  להתייחס  רגילים  אנחנו 
"ראיות"  לאסוף  מתחילתו,  הילד  את  להכיר 
הדרוש  את  לחזק  אחרת,  או  כזו  להתנהגות 

חיזוק ולתקן את הדרוש תיקון. 
אני רוצה להציע דרך אחרת: חינוך בנקודות. 
להבין שהילד המתוק, המקסים המהמם שניתן 
)מעל  מדהימות  יכולות  של  אוסף  הוא  לנו 

לכל דמיון שיש לנו( שמתגלות 
לכן,  בחיים.  בדרכו  כנקודות 
ניתן  הטובות  הנקודות  את 
להמשיך ולאסוף, ולראות בהן 
את הקו המנחה לחייו. אבל את 
התנהגויות  הרעות,  הנקודות 
בעייתיות או מדאיגות, לראות 

הזמן,  במישור  וספציפיות  קטנות  כנקודות 
ונטפל בהן ככאלו. מה הכוונה?

מראש אסביר שאין הכוונה למשהו המצריך 
שההורים  אחר  מסוג  או  רפואי  טיפול 
דבר  שעל  כמובן  שצריך.  ויודעים  מרגישים 
כזה אני אישית ומיד )ותשאלו את חברותיי( 
רצה לרופא. זה הכי נכון לדעתי והכי פשוט 
- אין טעם לכעוס, להתעצבן או להוציא כוח 
יקר של ההורים, כאשר הטיפול בסיטואציה 
אבל...  פשוט.  נקודתי  טיפול  ידי  על  הוא 
כשאין בעיה רפואית ואנחנו ההורים מרגישים 
מהאוב  ומעלים  בעייתית,  היא  שההתנהגות 
המשכיות  על  שמצביעים  קודמים  אירועים 
וקו ברור המראים על בעיה באופי הילד, או 
מציירים תדמית שלילית שלו בעינינו, שם אני 
מציעה לעצור ולא לראות זאת כתדמית על 

הילד.
לדוגמה: ניתאי המתוק שלי בן ה-7 הולך כל 
מעירים  אנחנו  פתוחים.  שרוכים  עם  הזמן 
גם  פעם  ומדי  מזכירים  שורכים,  בחיוך, 
הוא  בבוקר,  הימים  באחד  השבוע  גוערים. 
קם באיטיות, התארגן לאט ולבסוף יצא ברגע 
האחרון לבית הספר. ההליכה היא 10 דקות, 
וכביש שיש  גשם  לזה שאריות שלג,  תוסיפו 
ניתאי עולה  ולפתע אני שומעת את  לחצות, 
שואלת  אני  קרה?"  "מה  בוכה.  במדרגות 
את  "שכחתי  עונה:  הזה  והחמוד  בדאגה, 
התיק בבית". אם הייתי מסתכלת על החינוך 
מפתחת  הייתי  קו,  שמרכיבות  כנקודות 
אחראי,  לא  רחפן,  ילד  של  תדמית  בראשי 

כזה.  לילד  מגיבה  והייתי  מסודר  ולא  שכחן 
כנראה קצת בכעס או בתוכחה ואולי אפילו 
וישא  הספר,  לבית  שילך  לו  אומרת  הייתי 
בתוצאות התנהגותו. אבל אם הייתי מסתכלת 

עליו כך הייתי מפסידה.
בנוי  הזה  המהמם  ניתאי  באמת  כי  למה?   
הראשון  הוא  אחרים:  רגעים  הרבה  כך  מכל 

מבקשים,  שההורים  מה  את  בבית  שעושה 
את  לסדר  ומהיר  טוב  הכי  שיודע  זה  הוא 
דברים  זוכר  הוא  לשבת,  ושולחן  החדר 
שקורים לפרטי פרטים - שלפי הרגעים האלו 
קודם.  שתיארתי  המפוזר  מהילד  שונה  הוא 
כקו  הטובים  הרגעים  על  מסתכלת  וכשאני 
המנחה ועל הרגעים הפחות כנקודות: 1. זה 
מאפשר לי לדעת איך להתייחס אל זה - כדבר 
ההתייחסות   .2 מענה.  צריך  שכרגע  ספציפי 
הזו נותנת ומאפשרת לילד לבחור בטוב כקו 

המנחה לחייו ולהתנהגותו.
כרגע  המדהים  ניתאי  אם  עשיתי?  מה  אז 
נתקל בבעיה ספציפית - חשבתי מה הכי נכון: 
והרי  בזמן  להגיע  יספיק  בשעון שלא  ראיתי 
בדרך כלל )לפי ההסתכלות הקווית החיובית( 
הוא בסדר, אז אין טעם להגיב בשליליות, יש 
לעזור  איך  להכין  אחת:  נכונה  אפשרות  רק 
לו. הצעתי מיד בשמחה להסיע אותו והגענו 
לבית הספר בזמן, אימא גאה בבנה וילד שמח 

שמרגיש שהוא בסדר ומאמינים בו. 
לקראת חג החנוכה, אני ממליצה לחפש את 
המקומות שאנחנו מצרפים נקודות, ולהחליט 
לצרף את הנקודות החיוביות לבניית תדמית 

ולא ההפוכות.
 בהצלחה!

הכותבת היא מרצת העצמה ומנחת הורים, 
דף  מנהלת  "כיפה",  באתר  חינוך  כתבת 
כרמי",  מיכל  באהבה-  "שפר  הפייסבוק: 

מורה ואימא לשבעה ברילוקיישן. 

מיכל כרמיחינוך
micarmi1@gmail.com

את הנקודות הטובות נמשיך לאסוף, ונראה 
בהן את הקו המנחה. אבל את הנקודות 
הרעות, התנהגויות בעייתיות או מדאיגות, 
נראה כנקודות קטנות וספציפיות במישור 
הזמן, ונטפל בהן כך

האם בכל מקרה דירת המגורים של בני זוג תחולק 
ביניהם בעת גירושין

בית המשפט העליון בדעת רוב אישר 
הדין  בית  של  הדין  פסק  את  השבוע 
את  מאישה  שלל  אשר  הגדול,  הרבני 

מחצית דירת המגורים.
העליון  המשפט  בית  של  הדין  פסק 
התקבל,  מאז  אדירה  סערה  עורר 
מאחר ובית המשפט העליון אישר את 
פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול 
בבעלה,  שבגדה  אישה  כי  קבע,  אשר 
דירת  למחצית  זכאית  תהיה  לא 
המגורים אשר גרו בה במהלך תקופת 

הנישואין. 
למעשה, הפנייה לבית המשפט העליון 
הרבני  הדין  בית  בהחלטת  שידון 
הגדול עסקה בשאלות העיקריות, מהי  
בית  שנתן  המשקל  ומה  המשמעות 

הדין הרבני הגדול למעשה הבגידה.
השופטים דוד מינץ ואלכס שטיין קבעו בדעת 
רוב, כי אין להתערב בפסק הדין של בית הדין 
הרבני הגדול וזאת מאחר והבגידה שוללת את 
חזקת השיתוף ברכוש. כלומר, שלילת השיתוף 
עונש  אינה  ברכוש כתוצאה ממעשה הבגידה 
מהווה  הבגידה  מעשה  אלא  הבגידה,  על 
אינדיקטור לחיי הנישואין של הצדדים ומעיד 

על כוונתם ורצונם לשתף.
אשר  עמית,  השופט  לעומתם, 
שיש  סבר  מיעוט  בדעת  היה 
לבטל את פסק הדין של בית הדין 
ומקריאת  מאחר  הגדול,  הרבני 
הרבני  הדין  בית  של  הדין  פסק 
הגדול עולה המסקנה כי מעשה 
את  היווה  אשר  הוא  הבגידה 
בית  בהחלטת  המכריע  המשקל 

של  מסמכותו  חריגה  מהווה  אשר  דבר  הדין, 
בית הדין. 

המחלוקת  התקיימה  הדין  פסק  כל  לאורך 
בין השופטים, עמית מצד אחד ושטיין ומינץ 
מנגד, בהתייחס להחלת הדין הדתי על ענייני 
גברה  דבר  של  ובסופו  הזוג,  בני  של  הרכוש 
אשר  ומינץ,  שטיין  השופטים  של  הרוב  דעת 
קבעו כי פסק הדין של בית הדין הרבני יעמוד 
והשיתוף בדירת המגורים לא  כנו, מאחר  על 
נשלל מהאישה עקב בגידתה, אלא עקב מכלול 
הנסיבות של הנישואין וביניהם רישום הדירה 

על שם הבעל בלבד.
תחילתו של פסק הדין הנו בבני זוג אשר נישאו 
בשנת 1982, ונולדו להם שלושה ילדים אשר 
כיום בגירים, בשנת 2013, לאחר כ-30 שנות 
לבית  גירושין  תביעת  הבעל  הגיש  נישואין, 
הרכוש  ענייני  את  גם  בה  וכרך  הרבני,  הדין 
3 עילות  של בני הזוג. בתביעתו פירט הבעל 
גירושין: אישה מורדת, מאחר ואינה מקיימת 
אישה  שנים,  מספר  כבר  אישות  יחסי  עמו 
נואפת כבר מספר שנים עם פלוני, וכן טען כי 

אינה מטפלת בצרכי הבית כלל.  
האזורי  הרבני  הדין  בית  הבעל,  טענות  לאור 
חייב את בני הזוג להתגרש, אך האישה סירבה 
נוצרה התלהמות באולם בית הדין  ואף  לכך, 
הרבני האזורי אשר בעקבותיה הורה בית הדין 
פיטר  האישה,  של  מעצרה  על  האזורי  הרבני 
את בא כוחה, ואף חייב אותו בהוצאות אישיות 

בסך של 15,000 שקל. 
ובסופו  ההחלטות,  על  לבג"ץ  עתרה  האישה 
מכל  בדבר  להודות  מבלי  כי  סוכם  דבר  של 
עניין  ואת  להתגרש  תסכים  האישה  הנטען, 
ידון  אשר  הדין  לבית  ישאירו  הרכוש  חלוקת 
במקביל  הפסוקה,  ולהלכה  לחוק  בהתאם 
ביקשו לבטל את כל ההגבלות אשר הוטלו על 

האישה מאחר והצורך בהם התייתר. 
לאור העובדה שהצדדים התגרשו סוכם גם, כי 
האישה תעזוב את הבית מבלי שהדבר ישתמע 
והבעל  בבית,  לזכויות  תביעתה  על  כוויתור 
 2,000 של  בסך  שלה  הדירה  בשכר  ישתתף 

שקל לחודש.
הצדדים אף פנו לגישור לשם פתרון הסכסוך 
חלוקת  עניין  הגירושין  לעומת  אך  הרכושי, 

הרכוש לא נפתר והדיונים בעניינו נמשכו.
כל זאת בעקבות עיקר המחלוקת אשר נסבה 
סביב בית המגורים של הצדדים. הבעל הביא 
לנישואין מגרש אשר קיבל בירושה עוד טרם 
הנישואין. הבעל התקשר בשנת 1988 בעסקת 

העביר  שבמסגרתה  קבלן  עם  קומבינציה 
לקבלן 3/4 מהמגרש, ועל ה1/4 הנותר הקבלן 
בנה לבעל בית מגורים )כמו כן, הקבלן שילם 
הבית  הזכויות(.  בגין  נוסף  כסף  סכום  לבעל 
אשר נבנה נרשם על שם הבעל בלבד, והזוג גר 
בו במשך למעלה מעשרים שנה עד שנת 2013 

בו התגלע הקרב ביניהם.
במקרה זה נשאלה השאלה בבית הדין הרבני 
הספציפי  בשיתוף  להכיר  יש  האם  האזורי, 
בבית המגורים או לא. בית הדין הרבני האזורי 
וכי  הספציפי  בשיתוף  להכיר  יש  כי  פסק 
האישה תהיה זכאית למחצית השווי של הבית.
הבעל ערער על פסק הדין לבית הדין הרבני 
הגדול, וזה האחרון הפך את ההחלטה וקבע כי 
לאישה לא מגיע כל חלק לא בקרקע ולא בבית 
הבנוי עליו. בדעת מיעוט נקבע, כי לא מגיע 
לה חלק בקרקע, אבל מגיע לה חלק מהבית 
הבנוי עליו. בפסק הדין בית הדין הרבני הגדול 
אשר  דבר  האישה,  של  לבגידתה  משקל  נתן 

שלל את זכאותה לשיתוף ברכוש.
על כך הוגשה על ידי האישה עתירה לבג"ץ, 
הדין  בית  כי  האישה  טענה  במסגרתה  אשר 
ייחס משקל  הרבני הגדול חרג מסמכותו עת 
הדין הדתי העניין  ויישם את  לעניין הבגידה, 
אשר יש לדון בו לפי כללי הפסיקה האזרחיים.
הן  בשאלה,  נחלקו  כאמור  העליון  שופטי 
לעניין סמכות בית הדין להחיל את הדין הדתי 
על חלוקת הרכוש, והן לעניין המשמעות של 
הבגידה, והן בשאלה האם עניין הבגידה היה 
השיקול אשר הכריע את בית הדין לשלול את 

מחצית הזכויות מהאישה.
כאמור, דעת הרוב של השופטים מינץ ושטיין 
השיקול  היה  לא  הבגידה  עניין  כי  קבעה 
המרכזי, ולמעשה שלילת זכויותיה של האישה 
נבעו מהתנהלותם של הצדדים במשך השנים 
בהם היו נשואים, ומהעובדה שהבעל הוא היה 
הבעלים היחיד של הקרקע עוד טרם הנישואין 
וגם בסופו של יום הבית נרשם על שמו בלבד. 

ייעוץ  להוות  כדי  זה  במאמר  באמור  אין   *
משפטי.

עו"ד ינון ברקאי
yinon@barkai-law.co.il

בית הדין הרבני האזורי חייב את בני הזוג 
להתגרש, אך האישה סירבה לכך, ואף 
נוצרה התלהמות באולם בית הדין הרבני 
האזורי אשר בעקבותיה הורה בית הדין הרבני 
האזורי על מעצרה של האישה
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רובוט חדש ומגניב
החנוכה?  לחג  לילד/ה  מתנה  מחפשים 
בשיווק  החל  ומגניב  מעניין  חדש  רובוט 
שמיוצר  חכם  צעצוע  הוא  "קוזמו"  בארץ, 
עם  בשיתוף  נוצר  והוא   anki חברת  ע"י 
של  )שותפתה   PIXAR האנימציה  חברת 
הפופולארית  הדמות  קווי  בסיס  על  דיסני( 
Wall-E. הרובוט יתנהג בהתאם לסיטואציה 
שבה משחקים. לרובוט עשרות הבעות פנים 
חמודות ולפעמים גם כועסות כך שקשה לא 

להתאהב בו. צעצוע יקר אך מגניב.

פעילות אינטראקטיבית לחנוכה
מגיעה  המשפחה 
ועדיין  הנרות  להדלקת 
פעילות  מחפשים  אתם 
לחג  וחינוכית  מהנה 
המשחק  המתקרב? 
משחק  בשבילכם!  הזה 
"סביבינגו"  בשם  חדש 
מציע פעילות המשלבת 
אינטראקטיבי  משחק 
וידאו, חידות  עם קטעי 
בינגו.  ולוחות  טריוויה, 
מתאימה  הפעילות 
ומבוגרים.  יסודי  לילדי 
ניתן לשחק גם במסגרת 
כיתתית  משפחתית, 

ועוד.  וכן במסלול המותאם למוסדות חינוך 
חפשו בגוגל "סביבינגו".

שעת הקוד
יש לכם ילד/ה ? האם הם ניסו פעם לתכנת?
בשבוע הבא יתקיימו בארץ אירועים רבים 
האירועים  במסגרת  הקוד"  "שעת  במסגרת  
ולהכיר  ללמוד  בארץ  רבים  ילדים/ות  יוכלו 
מטרת  תוכנה.  קוד  פיתוח  נושאי  על 
לנסות  העתיד  דור  לגרום  הינה  האירועים 

ההייטק  התכנות,  לעולם  ולהתחבר  להכיר 
והחדשנות הטכנולוגית. 

חלונות ופרסומות
קיבלו  ווינדוס  של  בטא  גרסת  משתמשי 
חברת  נוספים.  פרסומים  מיילים  לאחרונה 
כי  הפייסבוק  בדף  פרסמה  מיקרוסופט 
התחילה לבחון שילוב פרסומות באפליקציית 
תלונות  ברשת  החלו  מכך  כתוצאה  במייל. 
והחברה  המהלך  על  משתמשים  מצד  רבות 
האם  הפרסומות.  את  והסירה  לאחור  נסוגה 

בקרוב נצטרך להחליף מערכת הפעלה?

רוצים להגיב על תוצאות החיפוש?
שדרוג  אלו,  בימים  בוחנת  גוגל  חברת 
למנוע החיפוש אשר יכלול אפשרות להוספת 
תגובות ופידבקים לתוצאות החיפוש.  הדיווח 
גילה  אשר  בחו"ל  אינטרנט  באתר  עלה 
גוגל  אפליקציית  של  בקוד  חדשות  תוספות 
במכשיר אנדרואיד המכיל הכנה לתוספת זו.  

מה תגובתכם?

מור בסןחדשות הטכנולוגיה
mcomputer471@gmail.com

אפליקציית השבוע - לימוד אנגלית בכיף 
אנגלית  לימוד  האפליקציה  באמצעות 
Shubi ניתן ללמוד אנגלית למתחילים וגם 
למתקדמים. לימוד אוצר המילים באנגלית 
את  שלומד  ייחודי  אלגוריתם  דרך  הינו 

עבורו.  קושי המילים  ומתאים את  השחקן 
התלמיד נהנה מהמשחק והאלגוריתם דואג 
כל הזמן להתעדכן ולהתאים עבורו מילים 

באנגלית שיהיו מאתגרות ומקדמות.

כל בו בשפע
אביזרי משרד ומתנות

 lenovo :מחשבים מדגם
 windows-7 :מערכת הפעלה // intel-core2 :מעבד

זיכרון: GB2 // כולל: מסך 21 אינץ' // מקלדת ועכבר
רמקולים

המחיר: 1,200 ₪ בלבד

אורלוב 80 פתח תקוה )מול התחנה המרכזית(
טלפון: 050-6205446        פתוח: א'-ה' 14:00-20:00 יום ו' 10:00-13:00

כלי כתיבה  ציוד לבית ולמשרד  מחשבים וציוד נלווה 
 אביזרים לסלולאר  מתנות ועוד המון הפתעות  שירותי משרד: צילום 

מסמכים, פקס, כריכה ולמינציה

מבצע חיסול עודפים בחנות!

מהפכה בחובבי ציון: 
תיאסר הוצאת סחורה 
מחוץ לבתי העסק  

/ שרית יוכפז
גרינברג  רמי  הנבחר  העיר  ראש  לבקשת 
משה,  בן  צדוק  הנכנס  שפ"ע  מינהל  וראש 
חידד האגף לפיקוח רב תכליתי את ההנחיות 
בדבר הוצאת איסור הוצאת סחורה/מתקנים 
על  לשמור  במטרה  העסק,  לבית  מחוץ 
המדרכה כמרחב נקי ומסודר השייך לציבור 
חל  כי  הוזכר  העסקים  לבעלי  הרגל.  הולכי 
איסור להוציא מחוץ לעסק סחורה, מתקנים, 
בהם  מיוחדים  במקרים  למעט  וכו',  שלטים 

ניתן אישור. 
נדרשו  ציון  חובבי  ברחוב  העסקים  בעלי   
גם לשמור על ניקיון חזית בית העסק במהלך 

שעות הפעילות ובגמר הפעילות.
בימים אלו כאמור חודדו ההנחיות ומתבצעת 
אכיפה  תתבצע  הבא  משבוע  והחל  הסברה, 

על ידי האגף לפיקוח רב תכליתי. 
במועדים מיוחדים יורשה להוציא סחורה/מתקן 
באופן מבוקר על פי היתרים ספציפיים ובהנחיית 

מנהל אגף הפיקוח הרב תכליתי .

לא תשתוק!
מצטרפים למאבק. חפשו ב     - הדר שלי

קול דמי אחיך 
זועקים. 
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ד"ר תמר פינקלשטיין
מומחית ליישור שיניים

יישור שיניים לילדים ולמבוגרים
מגוון רחב של טכניקות טיפול חדישות

לקביעת תור  03-5320044רח' ביאליק 36 גבעת שמואל

www.tamarsmile.co.il

 ליגת מאמאנט 
בקעת אונו יוצאת לדרך

/ שרית יוכפז
אירח  יהוד  מתנ"ס  של  הספורט  אולם 
השבוע את טקס פתיחת ליגת המאמאנט של 
בקעת אונו, בהשתתפות 250 אימהות מכלל 

יישובי בקעת אונו.
אימהות  קבוצות  לליגה  הצטרפו  השנה 

מקרית אונו.
בכר,  אביבה  של  בהנחייתה  נערך  הטקס 
של  הליגה  המתנ"ס,  של  הספורט  רכזת 
אחת  היא  קבוצות,   24 המכילה  אונו  בקעת 
בארץ  ביותר  והמוצלחות  הגדולות  הליגות 

במשחקי כדורשת לנשים.

פינקלשטיין  סטפני  הליגה,  רכזות  שתי 
ליגת  את  לנהל  נבחרו  פורת,  ואיריס 
מנחם  המאמאנט בשיתוף המנהל המקצועי 

אטלס.
ואדיבות  להגינות  אמנה  הועברה  בטקס 
בספורט, אשר עליה חתמו הקפטניות של כל 

קבוצה.
יואל כלפון, מנהל המחלקה לספורט בגני 
שמובילה  הספורטיבית  "הרוח  ציין:  תקווה 
הרשויות,  של  הסיוע  והמשך  הזו,  הליגה 
ליגת  של  הגדולה  להצלחתה  מביאות 

המאמאנט בבקעה".

   גני תקווה: 
פסטיבל אזרחים וותיקים 

/ הרצל קינד
גני  מועצת 
את  מקיימת  תקווה 
האזרחים  פסטיבל 
השנה  זו  הוותיקים 

השלישית.
במסגרת  השנה, 
נערכו  הפסטיבל, 
אירועי  של  מגוון 
תרבות,  ספורט, 
וסדנאות  הרצאות 
אוכלוסיית  עבור 
השלישי  הגיל 

ביישוב.
וספורט  כיף  ימי  שהתקיימו:  האירועים  בין 
"לידר",  הספורט  ובמרכז  "גלים"  בקאנטרי 
ספורט,  פעילויות  בוקר,  ארוחת  שכללו 
התעמלות במים, הרצאות בנושא תזונה ואורח 

חיים בריא.
עוד נהנו בגמלאים ממופעי שירה,  סדנאות, 

טיול מאורגן לאשקלון ועוד.
ביום שני נערך במרכז הבמה, המופע הגדול 
עשרות  הגיעו  אליו  הפסטיבל,  את  שנעל 
שירה  מערב  ליהנות  וגמלאים  גמלאיות 
בציבור עם הזמר מיקריץ וממופע סטאנד-אפ 

של דינה אור.
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תקשורת, פוליטיקה
ומה שביניהם

  www.givatshmuel.org.il כרטיסים במחיר 20 ש"ח באתר המתנ"ס
ובמזכירות 03-5323258 )שלוחה 9( 

הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

למעונות אמונה 
בגבעת שמואל 

ובאלעד דרושות: 

מטפלות

  noy@emunah.co.il
052-4239577 נוי

מועמדות ראויות תזכינה לתנאים מצויינים
 32 ש"ח לשעה 

 מענק פסח - 1500 ש"ח
 תנאים סוציאלים מהטובים במשק 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.


