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כסף לא גדל על העצים – רוצה לראות מה כן?

חפשו כתבות

שלום אורח .באפשרותך להתחבר או להירשם

פוליטי

ממי קיבל משה אבוטבול מכתב?
ראש עיריית בית שמש קיבל מכתב המודה לו על
פעילות ציבורית למען מוסדות 'עטרת שלמה' בעיר •
מה גרם לו לתלות את המכתב על קיר לשכתו? ואיזה
תקדים יצר המכתב?
יוסי כץ ,כתב בחדרי חרדים
תאריך21:41:00 06/07/2009 :

עוד במדור
· ציון שואלת בשלום אסיריה • וידאו
וגלריה

מוישה אבוטבול ,ראש עיריית בית שמש ,מקבל למשרדו עשרות מכתבים מידי יום .אבל מכתב כמו
שקיבל אתמול )א'( ,לא קיבל ראש עיר חרדי מעולם.

· גפני" :העניים ניצלו מחרפת רעב"

במכתב עצמו אין משהו דרמטי .שכן ,זהו מסוג המכתבים שמציפים את לשכותיהם של נציגי הציבור
הדואגים לתושבים" :שמחתי לשמוע שכבודו מתנהג יחס הגון למוסדות התורה שבעיר ,והנני להודות לו
על יחסו הטוב .יתן השי"ת לו ולמשפחתו בריאות איתנה והצלחה וברכה".

פיני רוזן ,בחדרי חרדים | 22:35:00 06/07/2009

שי איזנברג ,כתב בחדרי חרדים | 06/07/2009
22:24:00

· "לבדוק המהלכים ההזויים של דה
הרטוך"
כתב בחדרי חרדים | 17:19:00 06/07/2009

· והשר המצטיין :יעקב ליצמן
שי איזנברג ,כתב בחדרי חרדים | 06/07/2009
14:15:00

· שאגת האריה מתקרבת
שי איזנברג ,כתב בחדרי חרדים | 06/07/2009
13:56:00

· על הסכין
מאיר בר | 12:55:00 06/07/2009

· "פרישה? שטויות במיץ
עגבניות!" • מיוחד

היחודיות היא בשם החותם  -הגראי"ל שטיינמן .הגראי"ל שיגר את המכתב ,בעקבות עזרה מיוחדת
שהבטיח ראש העיר למוסדות 'עטרת שלמה' של הרב שלום בער סורוצקין בבית שמש.
במהלך סיור במוסדות הודיע ראש העיר ,כי העירייה תישא בהוצאות המים והחשמל של מוסדות
'עטרת שלמה' ,הנמצאים במצוקה תקציבית קשה עקב המשבר הכלכלי העולמי .במוסדות קיבלו את
הבשורה הטובה בשמחה עצומה .קצת מים קרים על נפש עייפה מאד .מין קרן אור בים של דאגות
בלתי פוסקות.
לאחר הבשורה הביאו ראשי הכולל את מכתבו של הגראי"ל ,במסגרת מכובדת ,שנתלתה מיד על הקיר
בלשכתו של ראש העיר.

שי איזנברג ,כתב בחדרי חרדים | 05/07/2009
23:04:00

· "אנחנו מובילים את החרדים" •
בלעדי
שי איזנברג ,כתב בחדרי חרדים | 05/07/2009
18:26:00

· מועצת העיר קובעת כי הפרסום
מזיק לשיכון
שי איזנברג ,כתב בחדרי חרדים | 05/07/2009
15:44:00

קישורים ממומנים
בואי לרכוש יופי של מקצוע לחיים

סובל מהפרעות נשימה בשינה

המסע להצלת לביא הקטן מתחיל בך

גלית איטליה – ביה"ס למקצועות היופי
בתחומי השיער,הפאנות והאיפור מזמין
אותך לבנות לך קריירה מצליחה בתחום
מבוקש! לחצי לפרטים אודות הקורסים
השונים

חברת  ,CPAP4Uתעניק לך את הפתרון
המושלם המבוסס על שיטת CPAP
המתקדמת.בעזרת ליווי והדרכה אישית
בביתך הפרטי.לחץ כאן וקבל הטבה
מיוחדת.

זוהי לא עוד בקשה לעזרה ,אלא הזמנה
למסע המתחיל בהצלת חייו של ילד בן שנה
הסובל ממחלת מוח שכרגע לא ניתן לרפא
ועד להצלת רבים.

פרסם באתר זה

· האדמו"ר מערלוי" :תפרשו
מהקואליציה!"
שי איזנברג ,כתב בחדרי חרדים | 03/07/2009
16:41:00

להאזנה לכתבות אתר בחדרי חרדים חייגו 050-8002424 :שלוחה 2
תגובות הגולשים
הוסף תגובה |

07/07/2009

הדפס כתבה |

שלח לחבר
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 .1בדיחה
בית שמש ניק | 21:56:10 06/07/2009

בדיחה גרועה:
אבוטבול הודיע על השתתפות העירייה בחשמל של המוסדות כבר לפני כמה חודשים .זה לא איזה המצאה
לעטרת שלמה.
אבל יפה מאד שמרן ראש הישיבה שולח לו מכתב .אבל כמו שכולם מכירים את סורוצקין ,זה עוד גימיק חמוד
שלו.
פשוט נקי
מגיעה לכם מתנה
ריחנית במיוחד -
לפרטים לחצו כאן

מסעדת שיינפלד
בדרך לגליל? בואו
ליהנות מחווית טעמים
כשרה למהדרין

ארטלי-הדפסת
תמונות על קנבס
וקלף באכות מעולה

 .2מוסדות של ר' דן סגל -היום
שלמה | 9:45:01 07/07/2009

הרבה לא יודעים אבל מצבו של שלום סורוצקין בקרשים והוא חדל פירעון חייב לעשרות אנשים כסף ולא מעוניין
לשלם כי אין לא כלום
ר´ דן סגל שראה את מצב המוסדות בארץ החליט לממן את עלות האברכים !!
סרוצקין נוסע לחו"ל כדי לאסוף כסף עבור הישיבות שלו שזה כנראה רק הישיבה בבית שמש כי את ירושלים
כנראה שהוא יסגור כי זה בניין שנקנה בכסף והעירייה יודעת מזה ובקשה לפנות את הבניין !
הוסף תגובה |

הדפס כתבה |

שלח לחבר

תמונה מודפסת על
קנבס,מתנה מדהימה
עכשיו ב10%-
הנחה

מרגו אירועים ונופש
בואו ליהנות מחופשה
איכותית וחוויה לכל
המשפחה-כנסו

דרכי נועם שידוכים

רווקים? גרושים?
טלפון אחד ויש לכם
סיבה לחייך

להטבות ומבצעים נוספים – לחצו כאן
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