
עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מכונת כביסה
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב של 
תוכניות כולל כביסה מהירה, 

חסכוני בחשמל 
A דרוג אנרגטי

מקרר מקפיא עליון 
מקרר מקפיא עליון, מערכת 

הפשרה ידנית המותאמת 
לאקלים בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד

236 ליטר

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מכונת כביסה חבילה - שארפ, אלקטרה, בקו

מבית אלקטרה
מנגנון שקילה אוטומטית, 

נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

מקרר מקפיא עליון 
בקו 

Multi Air Flow ,425 ליטר
Active odor filter - מסנן אנטי בקטריאלי 

המונע ריחות במקרר, גומיות בדלתות 
עשויות מחומר המונע יובש בגומיות

מסנן לחות על מכסה מגירות הירקות 
)לשמירת הטריות(

NO FROST

 beko דו תאי עם ארבעה מבערי גז
SABAF, 7 תוכניות אפיה עם טורבו 

אקטיבי, מהדרין בהשגחת הבד"ץ העדה 
החרדית המאושר לשימוש בשבת

A דירוג אנרגיה

תנור דו תאי הלכתי 
באישור הבד"ץ

בורר תוכניות בורר טמפ'

₪5,990 מחיר מוזל לכל החבילה
נפח 6 ק"ג

הלכתי

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
מקרר מפואר 

אלקטרה
מקרר עם מקפיא עליון 

מפואר בעיצוב מעוגל ונוחות 
 ,D מקסימאלית,  דרוג אנרגטי

 Multi Air Flow מערכת

מכונת כביסה 
מבית אלקטרה

מנגנון שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי לתחילה ולסיום.

בורר תוכניות בורר טמפ'
נפח 6 ק"ג

₪3,990 מחיר מוזל לכל החבילה

חיישני בטיחות,
הצתה אלקטרונית,

מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

קיים גם בלבן

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
חבילה - סמסונג, AEG , סאוטר מקרר שארפ היברידי

 NO FROST 434 ליטר
טכנולוגיית הקירור ההברידי – ליעילות 
קירור מקסימלית, SHARP מהדרין – 

למניעת חילול שבת, בקרת טמפרטורה 
אלקטרונית – לשמירה על טריות המזון 

Nano Deodorizer – לסינון ריחות 
מהמקרר

מכונת כביסה 
AEG 6 ק"ג

מהירות סחיטה מקסימלית  1,200 סל"ד, מערכת 
OptiSense מתאימה את כמות המים והאנרגיה, 
כביסה יעילה יותר, מבלי להתפשר על איכות, התוף 

המיוחד ProTex מיועד לכביסה עדינה במיוחד

נפח 6 ק"ג
1200 סל"ד

תנור דו-תאי הלכתי. שני תאים בהפרדה 
מלאה לבישול ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני התאים. 4  
 SABAF מבערי גז יצוקים ומערכת גז מתוצרת
איטליה. תבניות בצבע שונה בשני התאים כדי 

להבדיל בין תבנית חלבית לבשרית.

תנור דו תאי הלכתי סאוטר

₪7,490 מחיר מוזל לכל החבילה

עד  השבת  מצאת  שעה  חצי  וחג:  שבת  מוצאי   09:30-14:30 חג:  וערב  שישי   09:30-22:00 א'-ה':  בימים  פתיחה:  שעות 
22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 50 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

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

בחסות
קונים חדש 

ממחזרים ישן

נפח 6 ק"ג

₪2,990 מחיר מוזל לכל החבילה

NO FROST

טכנולגית חימום מתקדמת 
באמצעות גופי חימום קרמיים. 

צידוד לימין ולשמאל לפיזור 
חום אופטימלי, מנגנון בטיחות 
המפסיק את פעולת המכשיר 

בעת נפילה.

מפזר חום קרמי 

₪99 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בסלונים וחדרים 
גדולים, חימום קרמי סופר עוצמתי 

2750W, מפוחי טורבו לזרימת 
אוויר אדירה, מתחמם במהירות 

ומורגש למרחק

מחמם טורבו הוריקן XL גולד ליין

₪599 בטיחותי

XL

DRAGON 4 רדיאטור דלונגי מסדרת

₪899

צלעות מוגנות, מותאם לחדרי 
ילדים. 3 מצבי הפעלה: 

2000W/1100W/900W
עומד בסטנדרט האירופאי המחמיר 
ביותר, תרמוסטט בטיחות לקביעה 

ושימור של הטמפרטורה הרצויה.
8 צלעות₪799בטיחותי

10 צלעות ₪219

תנור חימום נפט
פתיל בעירה ייחודי העשוי סיבי 

זכוכית, קיבולת מיכל גדולה במיוחד 
5.3 ליטר, רשת הגנה לבטיחות, 

ידית נשיאה נוחה, מד כמות הנפט 
במיכל, בורר עוצמת חום,

מתלה כביסה חשמלי

₪249 בטיחותי

מתקן בייתי ייחודי לייבוש כביסה, אידיאלי לתליית 
ולייבוש בגדי ילדים ומבטיח תוצאות נעימות ורכות,

גופי חימום איכותיים, חסכוני, פיזור חום אחיד ומבוקר.
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מגוון תוכניות.

תנור אפיה 
משולב כיריים 

חבילת מתחתנים
חה40%

הנ עד
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400 גר’

10

מחיר מועדון

500 גר’
עלית

שוקולית

מחיר מועדון1190

5 ק”ג
אורז אלסקה

1590

מחיר מועדון

750 מ”ל
יקבי אפרת/ארזה

כולל פקדון

יין ישראלי/כריזמה

1690
ליח'

מחיר מועדון

400 גר’
סוגים שונים

ליח'5

דגני בוקר
“מעולה”

מחיר מועדון

200 גר’
עלית

קפה ברזילאי/
קצב/אפריקאי

1990
ליח'

מחיר מועדון

רסק תפוחים/
ירקות מעורבים

אלסקה

ליח'5
מחיר מועדון

טיטולים
פרימיום

25990 ב-

מחיר מועדון

עוגות בחושות
אסם

690
ליח'

שוקו שוקוצ’יפס/
דמקה שוקו וניל
ברקוד:105693457/
106574793             

במבה/ביסלי

55/60 גר’
אסם

15
6 ב-

צ’יפסי/נאצ’וס

50 גר’ 
אסם

10
שישית ב-6

שוקולד מריר

ורד הגליל

1790

וופל מצופה

40 יח’
עדין

1190

טופי בזוקה

290 גר’
עלית

טבלאות 790
שוקולד פרה

סוגים שונים
עלית

1790
4 ב-

מוגבל ל-2 מימושים/3 ק"ג
20 ש"ח דמי מנוי שנתי

גלידה קרמיסימו

1.33 ליטר
שטראוס

30
2 ב-

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 
| רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 |              רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | 

הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905 רחובות: פרץ 8 08-6491854   ברכפלד: רח’ רשב”י 35 )הכניסה מהחניה(. 08-6493969  |

בשיכון ה’ ב”בבקרוב סניף חדש
שרות משלוחים

חדש

מקבלים כל 
כרטיסי  אשראי

חפשו את 
עלון המבצעים המורחב 

בתיבות הדואר 
ובסניפים

052-6817736בסניפי ב"בלעבודה במשמרותדרושות קופאיות

מבצעים מיוחדים 
לימי החנוכה

פרטים בעמ' גב ביזנס



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

מערכת ניידת טושיבה
כניסת USB לקריאת פורמט MP3, כולל דפדוף בתיקיות 
 כניסת AUX לחיבור מקור שמע חיצוני, יציאה לאוזניות

 AM / FM , אנטנה,  מגש דיסק עליון

₪333
כולל 
טייפ

שעון שבת  
יונדאי

₪19

Philips מערכת סטריאו איכותית
 ,USB-ו DVD-חיבור ל ,Bluetooth 180 עםW 

 MAX שני מגברים, איכות שמע עוצמתית, טכנולוגיית
Sound

₪888
VOXTEL זוג מכשירי קשר

₪160

עד 8 ערוצי שידור שונים, 
 PTT : כפתור ,LCD מסך

PRESS TO TALK
אפשרות הפעלת הרמקול,

גודל קומפקטי 
מקסימלי: 3  ק"מטווח קליטה 

nextbook מחשב נייד משולב טאבלט
מעבד אינטל 4 ליבות, זיכרון מטמון 2GB , מסך מגע 

,WIN 8.1 מערכת הפעלה ,HD 10.1, ברזולוצית�
OFFICE 365 :מתנה  

₪999

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

טלפון אלחוטי דיגיטלי עם דיבורית

₪77

טלפון אלחוטי דיגיטלי 
DECT, צג רחב 

ומואר, דיבורית מובנית, 
אפשרות חיבור עד 

5 שלוחות אלחוטיות 
נוספות

Panasonic -  מערכת מיקרו סטריאו

₪479

שמע קבצי מוסיקה ממקורות שונים, אלחוטי, עוצמת 
הגברה של 20W (RMS), נגינת מוסיקה בהדמיית צליל 

היקפי, מגבר שמע דיגיטלי סטריאופוני

טלפון שולחני 

₪69

תצוגת  - LCD צג גדול ומואר, 
פאנל בעברית, חיוג מקדים 
ועריכה, נורית מחוון למצב 

בשימוש ולשיחה חדשה, חיוג 
ודיבור באמצעות דיבורית

Panasonic טלפון אלחוטי

₪269

שיחה מזוהה, צג גדול מואר, 
תמיכה בעברית, מסך ענק, 

מקשים מוארים וגדולים, 
ספיקר חזק וצלול, 

חיוג מהיר,

WIFI מדפסת לייזר אלחוטית

₪249

מהירות הדפסה 
עד 16 דף לדקה,  

זכרון 8MB, ממשק 
USB2, עומס עבודה 

להפקת עד 20,000 
דפים לחודש, 

3 שנות אחריות.

מערכת קריוקי כוללת תאורת דיסקו ומיקרופון

₪199

תאורת לדים צבעונית (לאווירת 
מועדוני קריוקי) כניסה ל-2 

מיקרופונים עם בורר ווליום נפרד
 – SD, USB, AUX כניסות

לחיבור מקורות חיצוניים

תאורת 
דיסקו

חיבור ל-2 
מיקרופונים

סט מקלדת ועכבר אלחוטי
חופש מוחלט ללא חוטים, עכבר אופטי אלחוטי בעל 

3 לחצנים, קלה להתקנה ולשימוש, מקשי מדיה 
ומקשים חמים, עיצוב קומפקטי

₪99
AKG אוזניות אלחוטיות

₪299

עם חיבור אלחוטי 2.4Ghz וטווח של 30 מטר 
בעלות עיצוב נוח לאוזן, בסיס עם מטען משולב

כפתור לשליטה על עוצמת הסאונד

אוזניות פיליפס סטריאופוניות

₪15

סאונד סופר איכותי, רמקול איכותי, מתאים לנגנים 
ולכל מכשיר עם חיבור לאוזניות

HP מדפסת אלחוטית משולבת
מדפסת הזרקת דיו אלחוטית משולבת הכוללת פקס 

מבית HP, כוללת סורק ומכונת צילום המדפיסה 
עד 8 עמודים בצבע שחור לדקה ועד 7.5 עמודים 

בצבע לדקה

₪369
מדפסת אלחוטית

כולל פקס

 ''21.5 SAMSUNG מסך מחשב

₪449

 HD 21.5'' , רזולציית SAMSUNG מסך מחשב
5MS , D-SUB  1080, זמן תגובהX1920

449

מחשב ביתי ליבה כפולה

₪999

 ספק כח 500, 
 ,GIGABYTE לוח אם

 INTEL DUAL- מעבד
CORE 1037U

500GB דיסק
2GB זיכרון

HP-ו Brother ראשי דיו

₪39 החל מ-

Western Digital 2.5" דיסקים קשיחים

₪339
₪249

דיסק קשיח חיצוני "2.5
usb 2.0/usb3.0 ממשקי

ללא צורך בחיבור לחשמל
שנתיים אחריות 

500GB נפח

1000GB נפח

מצלמת קנון עדשה רחבה 
זום אופטי 20MP 8 עדשה רחבה של 28 מ"מ, צילום 
וידאו עם קול באיכות  HD 720p  מסך LCD בגודל 

''2.7, סוללת ליתיום.

₪389

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

BLUETOOTH רמקול
רמקול נייד קומפקטי, מתחבר לכל מכשיר סלולר דרך 

קישורית בלוטוס, סוללה נטענת לשעות של נגינה.

₪55

₪69

micro-SD כרטיסי זכרון

₪35
₪19 8GB

16GB

32GB

 HD  BLK מצלמת מים ספורט ואקסטרים

₪99

.HD  מסך מגע  בגודל 2". הקלטה באיכות

.5MP 1.3, רזולוציהCMOS חיישן תמונת
עמידה למים ומכות (ע"י אריזת מצלמה עמידה למים).

במקום 299 ₪
 בתוקף עד 12.12.15

טאבלט ”7 
DUAL CORE מערכת הפעלה אנדרואיד, מעבד עוצמתי

מסך מגע HD �7, מצלמה קדמית

במקום 199 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

₪149

₪299

הטענה חשמלית לרכבים, לפטופים מצלמות, 
סמארטפונים, נגנים ועוד. כולל מתאמים, פנס חירום 

מובנה.

ערכת התנעה חשמלית

LOGITECH רמקולים איכותיים למחשב

₪49

 ,USB  עוצמת רמקולים, חיבור ,Speakers 2  מערך
כפתור שליטה על הווליום, אין צורך בחיבור לחשמל

בידורית קריוקי ניידת �12

₪399

מושלם לבית, למסיבות, 2500w , כולל Bloetooth , רדיו 
USB מובנה, חיבור לגיטרה, כניסת

כולל מיקרופון 
אלחוטי

8GB SILICON POWER זכרון נייד

₪13
במקום 39 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15

קומפקטי ומהיר, עיצוב חדשני , 
אחריות לכל החיים !

 8GB נפח
2.0 USB ממשק

BROTHER MFC-1810 מדפסת משולבת לייזר
3 באחד: מדפסת לייזר, סורק , פקס , הדפסת דופלקס , 

  WIFI קישורית אלחוטית

₪499

470 BROTHER מדפסת אלחוטית משולבת
3 באחד: מדפסת צבעונית, סורק , פקס ,  מסך צבעוני 

WIFI גדול , הדפסת דופלקס , קישורית אלחוטית

₪289

HP "15.6 מחשב נייד

₪2,199

5005U-Intel i3 מסך �15.6,  מעבד
  500GB 4, דיסק קשיחGB זיכרון

 Home 10 Windows  מערכת הפעלה
שירות ואחריות כולל איסוף והחזרה ע� HP ישראל.

Home

WIFI בייבי מוניטור

₪222

מחשב נייד אסוס  15.6”  

₪1,699

intel Quad core, מסך 15.6", דיסק  מעבד:  
10 WIN מערכת הפעלה ,DVD 500, כונןGB

₪10

מטען קיר
לטלפונים 

סלולריים ונגניםסלולריים ונגנים

מערכת שמע ניידת מעוצבת משולבת
MP3 טייפ, דיסק

MUSIC PORT , USB  חיבור חיצוני
יציאה לאוזניות

₪499 במקום 549 ₪

> יש להגיע עם גזיר העיתון 
> פריט אחד ללקוח 

בתוקף עד 12.12.15



בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ז בכסלו תשע"ו   9/12/15 גיליון מס' 1031

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות'- רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

80
עמודים

פרשת מקץ - חנוכה
כ. 16:00 י. 17:15ירושלים

כ. 16:16 י. 17:16
כ. 15:56 י. 17:16              

ב"ב
פ"ת

בשרים על האש
הכשרות המהודרת

מעורב

שיפודים

סטייקים

המבורגר

 חדש - פלאפל 

שווארמה

5746605שלמה המלך 12(מעל יש ב"ב)
משלוחים לכל חלקי העיר

מבצעים מיוחדים 
לסועדים במקום

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

מבצע
מנה עיסקית + 

תוספות
30 & בלבד

שלוחה 120

פרסם
ותתפרסם

03-579664303-5746601/5
חינם בב"במשלוחים 

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

׀ פיצה ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
׀ זיוה ׀ טוסטים ׀ פסטות מוקרמות 

גבינה צהובה  100%
קמפוס אירוח לשבתות

לקבוצות ומשפחות

חדרים ממוזגים,
שירותים ומקלחת צמודים,

חד"א גדול ומרווח, אודיטוריום
באזור ירושלים והמרכז

להזמנות: 054-7618-795

מעל
 80
איש

03-6093030

חדש!

השבועפינוקי 

בפיתה/לאפה שיפוד קבב 
או באגט

&25

גדולי ישראל 
לבני כל העדות: 
להיבדק בבדיקת 

"דור ישרים"
עמ' 50

יו"ר ועדת הכספים גפני עיכב את דיוני ועדת הכספים והבהיר:

"בלי שוויון מלא לחרדים 
אעכב את תקציבי המתנחלים"
גפני מאשים: "בבית היהודי דאגו להעביר לישיבות הציוניות תשלומים פי ארבע 
וחמש מאשר לישיבות חרדיות. בתקציבי העתק לגרעינים תורניים לא נכללו חרדים. 
הערים החרדיות מעבר לקו הירוק הודרו במכוון"  יו"ר ש"ס דרעי הבהיר לאיגוד 
מנהלי הסמינרים ולמארגני כינוסי החירום: "שמעתי גם מחברי הכנסת של יהדות 
התורה שהמלחמה המתוקשרת של מנהלי הסמינרים גורמת נזק. איני חושש לומר 
בקול את מה שחבריי האשכנזים לוחשים. לא נשתתף בכינוס המתוכנן, ולא נספק 

במו ידינו את הנשק התקשורתי לאויבינו" / בי"ס לפוליטיקה

נורווגי במרוקאית: מדוע רוצה יו"ר ש"ס דרעי את יגאל 
גואטה לצדו כח"כ פעיל בכנסת ישראל? / בי"ס לפוליטיקה

והדליקו 
נרות

נשיא מועצת חכמי התורה 
מרן הגר"ש כהן בהדלקת 

נר שלישי של חנוכה בביתו 
)צילום: יעקב כהן(

עיריית בני ברק מבצעת 
עבודות פיתוח ותשתיות 
במקוואות העירוניים 

בסכום של יותר מ- 30 
מיליון שקל  בקרוב 

יבנה מקווה חדש 
גדול, מפואר ומשוכלל 
במתחם טחנת הקמח 
בעלות כספית של 20 
מליון שקל / עמ' 16

ומי מטהר 
אתכם



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

שירות משלוחים

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים

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

שוקולד 
מריר
ורד הגליל 
שישיה

נייר טואלט 
שמורת 
הטבע
חוגלה
40 גלילים

 &2190
2390& ב-

ב-

טחינה
אחוה

טיטולי האגיס 
מידה 5

 &18 ב-  &100 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

דלי 
פקאן

קטשופ 
אוסם

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

מבחר 
קטניות מיה 
גריסים/חומוס/

חיטה/פופקורן/ 
עדשים

גבינה שקית קליק
טרה 
750 גר'

מארז מעדן 
טרה מו

שמנת טרה
200 מ"ל

מעדני חלב 
מו

פילה נסיכת 
הנילוס

מרגרינה 
ויליפוד

סוכר שניצל תירס
/נקניקיות
זוגלובק
2 ק"ג
בד"ץ

בקניית 
10 ק"ג

קרטון פילה 
מושט

קמח

חומוס צבר

חלב תנובה

750 גר'

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

אבקת 
כביסה 
פסגה
6 קילו

טונה ויליפוד 
בד"ץ

פתיבר גטניו
1.6 ק"ג

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

חטיפי תירס 
זוגלובק

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

2 3

בקניית זוגבקניית זוג

שמן 
קנולה
טעמן
ליטר

עופות 
מחפוד 

עופות טרי
שארית ישראל 

בירה 
מאלט

 &20 4 ב-

 &17 10& 2 ב- 6 ב-  &20 5 ב-

 &10 6 ב-  &10 6 ב-

 &14 3 ב-  &18 2 ב-

 &8 90
ב-  &20 3 ב-

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
2990& ב-

לקילוב-

 &3390
לקילוב-

 &40 10& ב- 10& 4 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 13& ב- 2 ב-

טישו 
טאצ' 
חמישיה

רבע 
לשבע

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-
גרבי 
ספורט/
אלגנט 
שלישיה

 &15  &40 30& 3 ב- ב-  &1590
ב-

 &1990
ב-

 &1290
3 ב-  &30 2 ב-

 &50 2 ב-

6 ב-100& 

 2
חבילות

 &1390
ב-

נרונים 
בשקית 
50 יחי'

בקניית זוג

 &590
ב-

גבינה 
בולגרית
צוריאל

גבינה 
צפתית 
צוריאל

 &1290
8& ב- 90

קורנפלקס 
תלמה
750 גר'

ג'אמפ 
1.5 ליטר

 &30 2 ב-

 &17 2 ב-

 &20 5 ב-  &8 90
ב-  &13 790& 3 ב-

ב-

כריות 
תלמה 
750 גר'

 &45 2 ב-

עוגיות גטניו 
600 גרם



)14.12.15 - 3.12.15(, בכל יום יזכו שלושת  תקופת המשחק בין התאריכים כ"א בכסלו עד ב' בטבת 
המתקשרים שענו נכונה על מירב השאלות במהירות הגבוהה ביותר באותו יום, מוגבל לפרס אחד לכל 

 BSD בית אב, בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי גל אורן

תנובה מאחלת חנוכה שמח לכל בית ישראל

03-6133555

טלמסר: 03-3739000

עונים בזריזות 
על מגוון שאלות

 בכל יום 3 זוכים בחבילת 
מוצרי חלב של תנובה 

רוצים לזכות בחבילת מוצרי חלב של תנובה?
מתקשרים 
לטלמסר 



לשירותכם:

גני טל- מרכז רפואי מן המניין

מרפאת פרדס כץ 
יונתן 14

מרפאת ב״ב אזורית 
רבי עקיבא 83

מרפאת בלומנטל 
עלי הכהן 13

מרפאת מרכז בעלי מלאכה 
כהנמן 134

מרפאת שיכון ה׳ 
הרב גוטמכר 7

מרפאת פלמ״ח
פלמ״ח 5

מרפאת קריית הרצוג 
צבי הרלינג 6

מרכז רפואי קונקורד 
בן גוריון 13

6

1

מרפאת עזרא 
עזרא 11

4

2 3

9

5

7 8

10

 רפואת נשים:  מרכז חדיש ומעוצב הכולל 7 רופאות נשים וכן רופאי נשים 
בכל תחומי הרפואה  מכשור רפואי מהמתקדם בעולם   טל׳ 03-5310750

 רפואת משפחה  רפואת ילדים  רפואה יועצת  שירותי אחיות
 בדיקות מעבדה  בית מרקחת בקרוב!  טל: 03-5310740

לרשותכם 600 מ״ר של שירותים רפואיים:

ברחוב חזון איש 62פתחנו!
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ברחוב חזון איש 62פתחנו!



בתאריכים כ"ד כסלו-ו‘ טבת ) 06-18.12.15( בכפוף לתקנון. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח

ברק  בני   |  20 ישראל  מלכי   ,22 נשרים  כנפי   ,58 ירמיהו   - ירושלים 
מודיעין   | ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים  - רובע  | אשדוד  - רבי עקיבא 123 
8 ניצנים   נחל    - שמש  בית   |  2 יחזקאל  שד’  עילית,  מרכז   - עילית 

158
הנחה

 חליפת 
BAGIR

30
הנחה

חולצות/
עניבות/ 
חפתים

88
הנחה

חליפת 
נוער

הנחה178
מעיל 
קשמיר

149
הנחה

מעיל 
צמר 
ארוך

45
הנחה

מבחר 
מכנסיים

188
הנחה

חליפת 
 Fabio
Ferretti

18
הנחה סריג

הנחה ₪

כל 8 ימי החנוכה

1 - 5 9 9 - 5 0 0 - 4 5 5



שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

שעשועון
'ביד הלשון'
הידע שלכם
שווה המון!

רוצים להשתתף מהאולפן?

*בכפוף לתקנון המשחק

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

< חברותת הזמרים: רולי דיקמן ואבי בן ישראל

< חברותת החסד: זאב קשש ומוטי הלר

< חברותת העיתונאים: אבי בנטוב ואיתי גדסי 

< חברותת בחדרי חרדים: מני גרא שוורץ ואלי ביתן 

< חברותת הנייעס: ישראל כהן וחברון גרנביץ'

 לכבוד חנוכה:
ביד הלשון - בחברותא עם מפורסמים!
ביום חמישי, נר חמישי, החל מ-22:00 יתחרו בתוכנית חגיגית:

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

הלשוןבשמירת סוגייה 

 אלעד: למה אתה מפזר את הכיסאות?
ראית שהרגע אחמד סידר אותם...

יהודה: אני סתם עושה לו בצחוק... רק אל תגיד לו שזה אני

האם יש הבדל בסיפור לשון הרע לישראל או לנוכרי?
אין הבדל בכלל  ושניהם שווים לעניין סיפור לשה"ר א

יש הבדל, לנוכרי גם אסור לספר ב
     אך לא חמור כישראל

יש הבדל, לנוכרי חמור הרבה יותר לספר ג

האם מותר לאלעד לספר לאחמד מה עשה יהודה?
מותר לספר לו כי אחמד הנוכרי אינו בכלל עמיתך א

מעיקר הדין מותר ורק מפני ב
     דרכי שלום לא יספר לו

אסור בכל אופן לספר לו ג

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות, השאירו את התשובות
 b@93fm.co.il :בטלפון מס': 1800-800-293, או במייל

ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא' שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...



דמקה + שש בש 
מעץ מהודר 

כדור קרניים



 מגוון מבצעים נוספים
בנקודות המכירה הנבחרות

שלישיית קצפת צמחית
250 מ"ל×3 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גר'×16 יח'

מארז זוג שוקו תנובה
1 ליטר×2 יח'

מארז זוג צפתית 5%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 240 גר'×2 יח'

מארז זוג באדי 
500 גר'×2 יח'

 חרמון 16%
מסדרת המעדנייה של פיראוס | 420 גר'

קרם צמחי לבישול
250 מ"ל

וחסכונית!באריזה חדשה

חדש על המדףובישול פרווההסמכת מרקים, רטבים מתאים לרטבי פסטה, 

מארז זוג שוקו 
תנובה

1 ליטר×2 יח'

 החל מי"ח בכסלו תשע"ו )30.11.15(. עד גמר המלאי.
בחנויות הנבחרות בלבד *ההנחות או המבצעים הסופיים 

יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי



בתוקף עד ה- 14.12.15 ב׳ בטבת | מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה וצבירה | מלאי מינימלי 500 פריטים | אין כפל מבצעים והנחות

ירושלים כנפי נשרים 5, עמוס  10 | בני ברק כהנמן 72, ר׳ עקיבא 55 | אשדוד הגדוד 
2 קומה  גבעתיים  קניון  גבעתיים   | כיכר המדינה   ,70 באייר  ה׳  אביב  תל   |  16 העברי 

w w w . b a g i r - i l . c o m

498₪

מעיל צמר 3/4
₪118
סריג

ל-8
ימי חנוכה

בלבד!

החל מ-

החל מ-





ז’בוטינסקי 168 פינת השומר ב”ב טל’ 03-6185117
חניה חינם בשפע בקומה מעל א’-ה’ פתוח רצוף 9:30-22:00, יום ו’ 9:00-13:45 יום ג’ פתוח רצוף עד 22:00

חורף חמים 
ומפנקים ב-

מבצעי

מבחר סריגים לנשים ונערות 
במחירים זולים!!

החל מ-29.90&
קפוצ’ון פרווה בלי שרוול: 20 &/ עם שרוול: 25 &

 choice מבחר קולקציה חדשה של
מיוסף חן לביתן המלך!!

מחלקת גברים ונוער

ז’קט לגבר 49.90 &

חולצות לגבר 34.90 &

מבחר מעילי ניילון 

במבצע!!

מבחר מכנסי פוטר
מחלקת ילדים!

קולקציה חדשה של  tam tam במחירים מפתעים:
חליפות פוטר, קפוצ’ונים, מעילי גשם, פיג’מות, 

בגדי גוף תינוקות!!

בגדים לכל המשפחה
ב-

עת
ל 

בכ
ע 

בצ
המ

ת 
 א

יק
פס

לה
ת 

שי
רא

ת 
נו

הח
ח. 

ל.
ט.

מעיל
דמוי עור

חולצת 
לייקרה

ש.א.

חליפת
פוטר

מעיל
ניילון



בשם ד׳ נעשה ונצליח!

נותנים
למחיר לדבר!

תמיד תצאו בזול.

אצלנו אין הנחות מיוחדות 
לימי החנוכה! 

אנו        לקהל לקוחותינו
מתנצלים

המחירים
תמיד זולים!!!

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



בני ברק16        כ"ז בכסלו תשע"ו 9/12/15 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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 הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: עוזי ברק

ברק  בבני  עירוניים  ספר  מבתי  תלמידות  אלפים  כעשרת 
ברוכה  שהשפעתן  טובות  מידות  לחיזוק  במבצע  חלק  נטלו 
על ההתנהלות בהליכה בדרכים ועל רמת הבטיחות ברחובות 

העיר.
בדרכים  הבטיחות  מטה  ע"י  שהופעלה  הברוכה,  היזמה 
החיים  שמערכת  כך  על  התבססה  ברק,  בני  עיריית  שע"י 
ומתמידים,  מהירים  דינמיים,  לשינויים  נתונה  זו  בתקופה 
ובמסגרת זו כלולה מערכת התעבורה, ומשום כך על מסגרות 
במערכת  יעיל  לתפקוד  האדם  את  להכשיר  השונות  החינוך 
נכונה  להתנהגות  והכלים  הידע  את  לו  ולספק  התעבורתית 
הערבות  שתוגברנה  וככל  מסיכונים,  ולהימנעות  ובטוחה 
ההדדית, הסבלנות והוותרנות, הן תעוררנה אחריות, אכפתיות 

והקפדה נוספת על כללי הבטיחות בדרכים.
במטה זה"ב - הזהירות בדרכים שבעירייה, בשיתוף הרשות 
למרות  כי  הודגש,  התחבורה,  שבמשרד  בדרכים  לבטיחות 
זה  בתחום  המאמץ  בעיר,  הדרכים  תאונות   במספר  הירידה 
חייב להימשך ואף להתרחב ביתר שאת, וזאת בהמשך לשורה 
ארוכה של מגוון תכניות לימודיות, שגובשו ע"י צוות מורות 
מקצועיות של העירייה לזהירות בדרכים, גב' חנה שידלובסקי 
וגב' אהובה קונופניצקי, שבאחרונה עסקו גם בהדרכה בקרב 

תלמידים בחינוך המיוחד.
גדולי  נרגשת של  פעולות אלו הינן בהמשך לקריאת קודש 
הרבנים לרבני הקהילות ולמחנכים לעורר על הצורך בהקפדה 
על הזהירות בדרכים ולתושבים להישמר ולעשות הכל בתחום 
זה. בקריאת הגאונים הגדולים רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל, 

ורבי  לנדא  לייב  יהודה  משה  רבי  קרליץ,  נסים  רבי  ויבלח"א 
הוא  החיים  שמירת  שעניין  הרבנים  קובעים  בעדני,  שמעון 
עצמו  את  להרחיק  האדם  שצריך  הקדושה  תורתנו  מציוווי 
שלא  בנפשו  להישמר  ומוזהר  הגוף  את  המאבדים  מדברים 
להזיקו, והרחיקו חכמינו ז"ל מכל דבר שיש בו סכנה, באמרם 
להזהיר  חובה  ישנה  כך  ומשום  מאיסורא,  סכנתא  חמירא  כי 
כללי  על  ולהקפיד  להישמר  החובה  בדבר  קטנים  על  גדולים 

הזהירות בדרכים.
הערבות  להגברת  זה"ב",  של  "חוליה  המבצע  במסגרת 
הבטיחות  לתחום  חשובה  שהשפעתן  והוותרנות,  ההדדית 
ברק  בבני  לבנות  יסודיים  בתי"ס  בעשרות  חולקו  בדרכים, 
לתלמידות  עלונים  בבתיה"ס,  לתלייה  מפעילים  פוסטרים 
מסר  את  ולהפיץ  בטיחות"  ל"שגרירות  להפוך  להן  שקראו 
לווה  המבצע  סביבתן.  ולכל  למשפחותיהן  בדרכים  הבטיחות 

גם בפרסים לתלמידות שביצעו את המשימות.
את  דגמים המביעים  יצרו התלמידות  סיום המבצע  לקראת 
בהמשך  לעודדן  וכדי   , המבצע  במהלך  שנלמדו  הרעיונות 
פעולותיהן ובהרחבתן ביקרה בבתי"ס משלחת בראשות הרב 
חנוך זייברט, ראש העיר ובהשתתפות הרב מיכאל קקון, חבר 
הנהלת העירייה וראש אגף תשתיות ופיתוח; הרב חנוך זיידמן, 
מנהל האגף וגב' צ. אורלנצ'יק, מנהלת מח' תחבורה ובטיחות 

בדרכים באגף.
הסיור כלל את בתי הספר בית-יעקב כהנמן, בית חינוך לבנות 
באידיש ו"תפארת שרה", שעלו לשלב הגמר במבצע. מר צבי 
דן, משנה למנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הביע 
תקוותו  את  והביע  לפעילות  הרבה  והערכתו  התפעלותו  את 

שמבני ברק תוקרן הפעילות לכל המגזר החרדי בארץ.

מאת: עוזי ברק

עיריית בני ברק מבצעת ומתכננת בתקופה זו עבודות פיתוח 
תשתיות בהיקפים נרחבים, בסכומים של למעלה  מ-30 מליון 
בסכומים  לעבודות  כהמשך  בעיר,  מהמקוואות  בחלק  שקל, 
בסכום  בארי,  ברח'  והמפואר  הגדול  במקווה  גדולים  כספיים 
של למעלה מ-18 מליון שקל, בסיוע "מפעל הפיס" ועבודות 
פיתוח, שיפוצים ושכלולים בהיקף של מליוני שקלים במקווה 
עבודה שהתקיימה  בישיבת  נמסר  כך  קאליש.-  הרב  שברחוב 
בראשותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר ובהשתתפות הרב 
עזרא אברהם גרין, חבר מועצת העירייה וראש מח' המקוואות; 
הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף 

תשתיות ופיתוח והרב מנחם מנדל סגל, מנהל מח' מקוואות.
כפי שדווח, בימים אלו עומדות לפני סיומן עבודות גדולות 
הוקם  ובמסגרתן  הרצוג,  קריית   ,15 נויפלד  שברח'  במקווה 

מפוארים  מקוואות   2 ותוספת  חדרים  שמונה  בן  חדש  אגף 
ושיפוצים  שקל  מליון   2,8 של  כספית  בעלות  ומשוכללים, 
שקל,  מליון   1,4 של  בסכום  במקווה,  ישן  באגף  נרחבים 

חשמל  ומערכות  צנרת  החלפת  תשתיות,  פיתוח  הכוללים 
וחימום חדשות.

בתקופה זו גם החלו עבודות פיתוח ושדרוג במקווה שברחוב 
חפץ חיים, שכונת זכרון מאיר ובמסגרת זו יתווספו 16 חדרים 
חדשים ושיפוץ כללי של התשתיות ומערכות החשמל והחימום, 
בסכום של למעלה מ-6 מליון שקל. העבודות תימשכנה כשנה, 
להשתמש,  נקרא  והציבור  יסגרו,  מהאגפים  חלק  כך  ומשום 
או  קאליש  הרב  ברחוב  חלופיים  במקוואות  תקופה,  באותה 

ברח' בארי.
אבן  ברחוב  חדש  מקווה  בבניית  העירייה  תחל  גם  בקרוב 
גבירול, ע"י פינת רח' סוקולוב, באזור טחנת הקמח שנהרסה, 
באזור  חדשות.  דיור  יחידות   300 ונבנות  הולכות  ובמקומה 
ומשוכלל  מפואר  גדול,  שיהיה  החדש,  המקווה  יוקם  החדש 
וזמן  שקל,  מליון   20 של  מוערכת  כספית  בעלות  ביותר, 

העבודות עד לסיומן המשוער כשנתיים ומחצה.

למרות הירידה בתאונות הדרכים, נערך מבצע לכעשרת אלפי תלמידות לחיזוק מידות טובות שהשפעתן על התנהלות 
בהליכה בדרכים ורמת בטיחות ברחובות העיר, ביוזמת המטה לבטיחות בדרכים שע"י עיריית בני ברק

עיריית בני ברק מבצעת עבודות פיתוח ותשתיות במקוואות העירוניים בסכום של יותר מ- 30 מיליון שקל  בקרוב יבנה 
מקווה חדש גדול, מפואר ומשוכלל במתחם טחנת הקמח בעלות כספית של 20 מליון שקל  אשריכם ישראל

אשכילך ואורך בדרך זו תלך

"ומי מטהר אתכם"

חלק מעבודות השיפוצים והקמת אגף חדש בקריית הרצוג

ראש העיר ונציגי הרשות לבטיחות בדרכים בתערוכות של תלמידות בי"ס



רגע מתוק של עלית

כשאמא נותנת לנו הפתעה קטנה, אנחנו יודעים שהולך להיות כיף גדול...
אצבעות שוקולד פרה במגוון טעמים 

עם מלא מלא הפתעות בפנים, שתמיד כיף לקבל! 

הפתעה קטנה

כיף גדול!
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קצת צבע לחיים סכנה: "קרינה גבוהה ומסוכנת מקווי חשמל"

מאת: עוזי ברק

ביוזמת השיטור  נערך  חנוכה לקשיש"  "נס  מבצע 
העירוני בעיר בני ברק, זו השנה השנייה. 

ביוזמת מנהל אגף הפיקוח והאכיפה שלומי מלכא 
ופקד מרק צפנייה ובשיתוף אגפי הרווחה והתשתיות 
העירוני  השיטור  ושוטרי  פקחי  יצאו  ב"ב,  בעיריית 
וצביעת  תיקונים  וביצעו  ערירי,  קשיש  של  לביתו 
באפשרותו  היה  שלא  לאחר  מתגורר.  הוא  בו  הבית 

לעשות זאת.
מלכא  שלומי  מר  והאכיפה  הפיקוח  אגף  מנהל 
אמר: "השיטור העירוני הוא חלק מהקהילה ולמענה, 
אנו מטפלים בעיקר בפניות בנושאי איכות חיים של 
תושבים, המבצע מתנהל בימים אלו של חג החנוכה 
בו נרתמו פקחי השיטור העירוני במספר דרכים לשמר 
את הקשר הטוב עם הקהילה, כמו חלוקת סופגניות 
'עלה',  במוסד  חולים,  בביתי  הילדים  במחלקת 

במוסדות חינוך ועוד".

מאת: עוזי ברק

בהתאם  החליטה,  ברק  בני  עיריית 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  להנחיות 
והציבורי  המשפטי  המאבק,  את  להרחיב 
קו  את  להעלות  החשמל  חב'  במדיניות 
מ-160  "גהה"  בכביש  הגבוה  המתח 
לבתי  הקו  קרבת  למרות  קילוואט,  ל-400 
ולבי"ח  רמת-אלחנן  בשכונת  מגורים 
המאבק  פתיחת  על  הישועה".  "מעיני 
זייברט,  הוחלט בישיבה שקיים הרב חנוך 
אברהם  הרב  ובהשתתפות  העיר  ראש 
יהודה  ועו"ד  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין, 

ליבוביץ, היועה"מ של העירייה.
זומנה  המשפטי  הטיפול  הרחבת  לצורך 
משרדים  שני  של  נציגים  עם  פגישה 
הידועים במומחיותם בתחום הגנת הסביבה 
ליבוביץ,  יהודה  עו"ד  ובהשתתפות 
היועה"מ של העירייה; הרב ישראל דרנגר, 
מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  רה"ע;  רמ"ט 
הרב  העירייה;  של  ופיתוח  תשתיות  אגף 
ישראל לייזר, מנהל מח' חזות העיר באגף 
איכות  מח'  מנהל  ויסלובסקי,  מרדכי  ומר 

הסביבה בעירייה.
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
ודוברה, מסר, כי לפני שנים אחדות, כאשר 
המתח  את  להעלות  ביקשה  החשמל  חב' 

בבני-ברק  שכונות  מול  "גהה",  בכביש 
שלא  החברה  עם  סוכם  ובגבעת-שמואל 
תהיה העלאה ל-400 קילוואט, בלא קבלת 

הסכמת עיריית בני ברק.
התנגדותה  את  הביעה  שהעירייה  לאחר 
החד משמעית להעלאת המתח הגבוה בקו 
לועדת  בערעור  החשמל  חב'  פנתה  זה, 
אביב  בתל  הפנים  משרד  של  מחוזית  ערר 
ושם לאחר תמיכה בטענות העירייה, ניתנה 
התחייבות של חב' החשמל שלא להפעיל 
בלא  קילוואט,  ל-161  מעבר  הקו  את 
קיבלה  זו  והתחייבות  העירייה,  הסכמת 
תוקף החלטת ועדה. בשתי פגישות שקיימו 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בראשות 
ובהשתתפות אדריכל ישראל קשטן, מהנדס 
אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  ומר  העירייה 
תשתיות ופיתוח של העירייה עם נציגי חב' 
החשמל הובעה התנגדות חד- משמעית של 

העירייה להעלאת המתח הגבוה.
החשמל  חב'  פנתה  זאת,  בעקבות 
בערעור למועצה הארצית לתכנון ובניה של 
משרד הפנים, ולישיבת הועדה הארצית לא 
למרות  וזאת  ברק,  בני  עיריית  נציגי  זומנו 
שהחוק מחייב לזמן את רה"ע שהפרוייקט 
זו  בישיבה  המועצה.  לישיבת  בתחומו 
הפנים  ששר  החשמל  חב'  נציגי  ביקשו 
יאשר, לפי סעיף 266, ה' )ב'( לחוק התכנון 

הקו  את  לאשר  לשר  המאפשר  והבניה, 
במסגרת פרוייקטים דחופים בעלי חשיבות 
בלי  גם  לאשרם,  שניתן  להיתר  לאומית 
הסכמת העירייה, וזאת לאחר התייעצות עם 

המועצה הארצית לתכנון ולבניה.
נציג  הופיע  הארצית  המועצה  בישיבת 
המשרד הממשלתי להגנת הסביבה שטען, 
שלא  בלבד  זו  לא  ל-400  הקו  החלפת  כי 
אדרבה  אלא  הקרינה,  רמת  את  תגדיל 
פוחת,  הזרם  הוואט,  עצמת  שעולה  ככל 
חוות  את  הקרינה.  יורדת  מכך,  וכתוצאה 
בקו  התומכת  הארצית,  למועצה  הדעת 
גלברג,  סטליאן  פרופ'  נתן  החדש,  המתח 
ממונה לפי חוק קרינה בלתי מייננת באגף 
הממשלתי  במשרד  וקרינה  רעש  למניעת 
הארצית  הועדה  ואכן,  הסביבה.  להגנת 
משרד  מנכ"ל  אמרני,  שוקי  ד"ר  בראשות 
 20 של  ברוב  אישרה,  עת  באותה  הפנים 
הגבוה,  המתח  קו  הפעלת  את   ,2 כנגד 
וזמן קצר ביותר, לאחר מכן, קיבל הקו את 

אישור משרד הפנים.
כה  עד  להתנגד  העירייה  ניסיונות  כל 
ואף  במאבק  להמשיך  וכדי  בתוהו,  עלו 
בתחום,  מומחים  משרדי  גוייסו  להרחיבו, 
ובכוונת העירייה לא להרפות ולפעול בכל 
דרך אפשרית למנוע את הקו במצבו החדש.

פקחי ושוטרי השיטור העירוני 
צבעו לקשיש ערירי ונזקק את ביתו ראש העיר הר' חנוך זייברט פתח במאבק משפטי וציבורי נגד חב' החשמל במטרה שלא 

להעלות את קו המתח הגבוה בכביש 'גהה' מ-160 ל-400 קילוואט, למרות קרבת הקו 
לבתי מגורים בשכונת 'רמת אלחנן' ולבי"ח 'מעיני הישועה'

אקספרסדינון

אקספרסדינון
03-5586030

שמיטה לחומרא 
משגיח צמוד במקום

ז‘בוטינסקי 20 ב"ב
טלפון למשלוחים:

 שווארמה הודו
 מעורב ירושלמי

 פרגית  קבב
 שניצל  חזה עוף 

 כבד עוף

 פיתה  לאפה  בגאט
דיל מיוחד 

לחברות
משלוח 

&10

במחיר לכל כיס

ישיבה במקום 
נקי וממוזג

ח!!
חנוכה שמ



 הטכניון פותח את הקמפוס החרדי ברמת גן
 ומזמין אתכם ללמוד מקצוע מבוקש
שיפתח לכם דלת לפרנסה מכובדת

הלימודים בקמפוס החרדי מותאמים לאורח החיים החרדי ולצרכיו הייחודיים 
של הלומד, תוך שמירה על הרמה האקדמית הגבוהה של הטכניון.

לפרטים 03-80-80-900
והרשמה

ק לומדים  היי 
בטכניון

חדש! 
הקמפוס החרדי

של הטכניון 
ברמת-גן

מלגות
 לזכאים
)לפי עמידה בקריטריונים(

מקומות אחרונים לקורסי המחשבים!
הקורסים ייפתחו אי"ה ביום ראשון, ח' טבת תשע"ו )20.12.2015(

*מכינה לאנגלית לנדרשים להשלמות )ללא עלות(

מפגשי מידע עם המנהל האקדמי יתקיימו
ביום שלישי, ג' טבת תשע"ו )15.12.2015( בשעה 19:30 

בבית דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן

הכשרת אנשי אבטחת מידע ל-3 הסמכות בינלאומיות 
 יוקרתיות:

.Cisco, Microsoft, Checkpoint

בסיום התכנית יוכשר התלמיד לעבודה כמנהל רשת 
תקשורת ואבטחת מידע.

 מתכונת לימודים:
7 חודשים. שני מפגשים בשבוע.

 תאריך פתיחה: 20.12.2015
יום א', ח' טבת תשע"ו

קורס מומחי אבטחת מידע
 הכשרת בודקי תוכנה מקצועיים לתעשיית ההייטק

 תוך קבלת הידע המקצועי, התיאורטי והמעשי
העדכני ביותר בשוק.

 בנוסף, התכנית מכינה למבחן ההסמכה הבינלאומי
.ISTQB בבדיקות תוכנה

 מתכונת לימודים:
5 חודשים. שני מפגשים בשבוע.

 תאריך פתיחה: 20.12.2015
יום א', ח' טבת תשע"ו

QA קורס בודקי תוכנה

הקורס מיועד לגברים בלבד
הקורס מיועד לגברים בלבד
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

פרץ לבנק ונתפס
נתפס על חם ונעצר אדם שניסה לפרוץ לבנק 

הפועלים - סניף ז'בוטינסקי 125 בבני ברק.
בלילה   1:00 לשעה  סמוך  שעבר  בשבוע 
הגיעה פניה למוקד ארגון 'השומרים' על אדם 
ברחוב  הפועלים  בנק  סניף  דלת  את  שמנפץ 

ז'בוטינסקי פינת השומר בעיר.
את  ועיכב  למקום  הוזעק  מתנדבים  צוות 
החשוד עד לבואם של כוחות המשטרה שלקחו 
'מרחב  במשטרת  חקירה  להמשך  החשוד  את 

דן'.

נעצר תוקף סדרתי
קטין בן 15 תושב ב"ב אשר ממתין לגזר דינו 
בגין מספר רב של מקרי שוד ואלימות, לא בזבז 
ובסוף  השבוע האחרון, המשיך במעלליו  זמן 
ותקף ביחד עם חברו קטין נוסף ושדדו ממנו את 

מכשיר הסלולארי.
בסוף השבוע פגשו הקטין וחברו בקטין אחר 
וביקשו ממנו שיחה ממכשיר הסלולארי, לאחר 
שנעתר לבקשתם, סירבו השניים להחזיר לו את 
מכשירו ותקפו אותו. הקטין לא ויתר וביחד עם 
שוטרי  את  והזעיקו  השניים  אחר  רצו  חבריו, 
במהירות  הגיעו  אשר  דן  מרחב  של  הסיור 
המכשיר  כאשר  השניים,  את  ועצרו  למקום 

שנשדד היה ברשותם.
'מרחב  במשטרת  הנוער  במחלק  בחקירה 
ורס"ר  נורי  מורן  רס"מ  החוקרים  הופתעו  דן', 
רק  אשר  בקטין  מדובר  כי  לגלות  קפון  גיל 
מקרה  בגין  חקירתו  הסתיימה  שעבר  בשבוע 
שוב  העשרים,  בשנות  בגיר  של  אחר  תקיפה 
הבגיר  סירב  כאשר  זה,  במקרה  סלולאר.  בגין 
לתת להם את מכשירו תקפו החשוד וקטין נוסף 
שהיה עימו את הבגיר תוך שהם סוקלים אותו 

וזורקים עליו מכל הבא ליד.
סגן ראש מחלק הנוער פקד ליאת בורובסקי 
על  אימתו  את  שהטיל  בקטין  "מדובר  אמרה 
בב"ב  בגירים  על  גם  ולעיתים  רבים  קטינים 
והסביבה. וראוי לציין את תושייתו של הקטין 
אחר  עקב  זאת  ולמרות  ונשדד  שהותקף 

החשודים והזעיק את המשטרה במקביל".

התוועדות לחג הגאולה
התוועדות  התקיימה  ה'  שיכון  חב"ד  בבית 
הזקן  אדמו"ר  של  הגאולה  חג  לכבוד  מיוחדת 
גינזבורג  יצחק  לוי  חיים  הרב  עם  כסלו  בי"ט 
משפיע מישיבת תות"ל, שדיבר על השתלשלות 

התגלות תורת החסידות. 
מכל  ומגוון  רב  קהל  השתתפו  בהתוועדות 
קצוות הקשת, וישבו מרותקים לדברים עד שעת 
לילה מאוחרת ואף נסחפו לריקוד חסידי לוהט 

אשר התקיים במהלך ההתוועדות.
הרב  ע"י  רמב"ם  סיום  נערך  הרבי,  כהוראת 
ב"ב.  אנ"ש  בקהילת  משפיע  וינפלד  יואל  דוד 
גינזבורג שליט"א  ונערך סיום התניא ע"י הרב 
הזקן  אדמו"ר  כהוראת  הש"ס  חלוקת  ונערכה 
ואף  רחבה  הייתה  ההיענות  התניא,  בספר 
אורחים רבים לקחו על עצמם מסכתות ללמוד.

מנהל מח' יולדות פרש
צוות  שנה   25 אחרי 
נפרד  הישועה'  'מעיני 
ממנהל אגף נשים ויולדות.
בסוף השבוע ערך צוות 
האגף טקס פרידה והוקרה 
את  שניהל  חן  בני  לד"ר 
יובל  כחצי  במשך  האגף 
השתתפו  בטקס  שנים. 
למעלה ממאה אנשי צוות, 

ב'מעיני  ויולדות  נשים  מאגף  ואחיות  רופאים 
הישועה'. 

זכה להציל במהלך עבודתו את  חן  בני  ד"ר 
ומתוקף  ועולליהן,  אמהות  אלפי  של  חייהן 
ישראל,  גדולי  עם  חם  קשר  לו  היה  תפקידו 
רפואה  בנושאי  להתייעצות  כתובת  בו  שראו 

והלכה בכל שעות היממה.
במהלך הטקס הפתיע את הרופא אברך בן 25 
נרגשות על שטיפל באמו במסירות  לו  שהודה 
ובזכותו הוא ניצב כאן היום בריא ושלם. חבריו 
לצוות נשאו ועמדו על מקצועיותו, מאור פניו, 

יושרו וניקיון כפיו לכל אורך דרכו המקצועית.

רבי חיים גדליה ז"ל
רוב  גדליה  רבי חיים  בד"ה: הרה"ח הישיש 

ז"ל, מזקני בית ויז'ניץ נפטר בשב"ק. 
בגרוסוורדיין,  תרפ"ג  בשנת  נולד  גדליה 
של  בחצרו  וגדל  השניה  העולם  מלחמת  לפני 
ה'אהבת ישראל', בהיותו יליד העיר, היה מרבה 
לספר את אשר זכה לחזות בצילם של אדמו"רי 
ויז'ניץ טרם המלחמה ובשנות הקמת החסידות 

לאחר השואה. 
כשעלה לארץ פתח את המשחטה הראשונה 
אצלו  רק  וקנו  עליו  סמכו  הרבנים  וכל  בב"ב 

בשר ודגים. 
בקרית  להתגורר  שעברו  מהראשונים  היה 
קבע  אמת'.  'אמרי  הבעל  ע"י  שנבנתה  ויזניץ 
עיתים לתורה. הרבה לתת צדקות וזכה לדורות 

ישרים ומברכים. 
יצאה במוצ"ש מביתו אל ביהמ"ד  הלווייתו 
החיים  בית  נטמן  והוא  בב"ב  ויז'ניץ  בקרית 

ויז'ניץ.
 

שמח ב'נגיסה אסיין קיטשן'
אסיין  'נגיסה  מסעדת  בעלי  אלו  בימים 
יצאו  ברק  בבני   13 גוריון  בן  ברחוב  קיטשן' 
המסעדה,  ללקוחות  החנוכה  חג  לרגל  במבצע 

'מנה ראשונה – חינם'.
סעודת  ערכו  המסעדה  בעלי  המבצע  לרגל 
בהשתתפות  שבת  במוצאי  מלכה'  'מלווה 
לקוחות המסעדה, אישי ציבור, זמרים ואמנים 
את  שהנחה  לולו  בן  עמירם  השדרן  ובראשם 
"שבוע  הקבועה  תוכניתו  את  והעביר  הערב 

טוב" בשידור חי מהמסעדה.

קצרצרים 
 מזל"ט: לכ"ק האדמו"ר מקראלי לרגל 
דומ"צ  רוזנטל  הגר"צ  מחתנו  נכדתו  אירוסי 
הגר"י  בת  עב"ג  חיים',  'תורת  כולל  וראש 

ארי' כ"ץ ראש כולל בקרית צאנז.
ולדר  חיים  ר'  והמחנך  לסופר  מזל"ט:   

לרגל הולדת הנכד.

          כ"ז בכסלו תשע"ו 9/12/15

ד"ר בני חן
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מבצע מחיר מיוחד!!
ד"ר אוריאל אבידן

השתלות שיניים בשיטות מתקדמות ביותר

אפשרות לשתלים ביום אחד

ישור שיניים וטיפולים משמרים

תעודת אחריות בכתב על כתרים ושתלים



להשיג בסניפי ״אושר עד״ ובחנויות המובחרות
שיווק: 073-2792300  |  050-3232770

יש למה לצפות...
גם למטעמים שלך מגיע לשמוח!

קישוטים מפתיעים בשלל צורות, צבעים וטעמים
מבית ליבר׳ס. חנוכה צבעוני ושמח!
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מאת: עוזי ברק

"הקשר בין השגרירות האמריקאית לבין הציבור 
החרדי בב"ב ובערים אחרות בארץ הדוקים ומעולים, 
ואנו מבקשים, במסגרת הביקור בעיר ב"ב להמשיך 
בחיזוקם ובהרחבתם" כך הדגיש מר דיוויד שוורץ, 
הקונסול הכללי של שגרירות ארה"ב בת"א בקבלת 
זייברט ראש העיר, במסגרת  פנים שערך הרב חנוך 
יום ביקור וסיור בב"ב של משלחת רבת משתתפים 
בי-ם  ארה"ב  בשגרירות  הקונסולריות  מהמחלקות 
ובת"א שאורגן ע"י הר' מתתיהו חשין, איש הקשר 
והידוע  החרדי  לציבור  הדיפלומטית  הקהילה  בין 

כ"קונסול החרדי".
יום הסיור כלל ביקור בעירייה, גנזך קידוש השם, 
ישיבת 'משכנות יעקב' ורדיו 'קול חי' ונפתח בקבלת 
בהשתתפות  העירייה  מועצת  ישיבות  באולם  פנים 
העירייה  מועצת  חברי  רה"ע,  סגי  העיר,  ראש 
'גנזך קידוש השם',  נציגי  והנהלתה, מנהלי אגפים, 
מנהלי מוסדות כ'עזר מציון' ורדיו 'קול חי' ואורחים 

רבים.
בדברי  התייחס  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
ובארץ  בב"ב  יהודים  בין  ההדוק  לקשר  ברכתו 
בכללותה לקרוביהם בארה"ב ולביקורים של יהודים 
כעיר  בפרט  ובב"ב  בכלל  בארץ  מארה"ב  רבים 
מרכזית של היהדות החרדית על המגוון הגדול של 
ישיבותיה, חצרות גדולי התורה והאדמו"רים ומאות 
הייחודית  של  ובד בבד, ההוקרה  מוסדות החינוך, 
מדינה  ולתושבי  בארה"ב  לממשל  בארץ  היהודים 
הארץ  ליהודי  ארה"ב  של  האיתנה  והידידות  זו 

ולשלטונות בה, בכל השנים.
ב"ב  העיר  של  מרכזיותה  את  סקר  העיר  ראש 
ואת  בגודלה,  והעשירית  תושבים   191,000 המונה 
ב"ב  כשמאידך  והחסד,  התורה  אור  לחיזוק  פעליה 
ועסקים  מסחר  של  ענק  למרכז  לאחרונה  הפכה 

בשמונה מגדלים גדולים, ובימים אלו נבנים 2 מגדלי 
ענק נוספים.

בשגרירות  הכללי  הקונסול  שוורץ,  דיוויד  מר 
ארה"ב בת"א הביע את שמחתם של חברי המשלחת 
מוסדותיה  של  מקרוב  ולהכרה  בב"ב  לביקור 
וסקר  המכובדת.  הפנים  קבלת  על  והודה  ותושביה 
ארה"ב  אזרחי  בעבור  הקונסוליה  פעילות  את 
שבארץ וכלפי תושבי ישראל המבקשים ויזות כניסה 
עם  ההיכרות  מאוד  לנו  "חשובה  ואמר  לארה"ב. 
לבין  בינה  רב  דמיון  שיש  בב"ב,  החרדית  הקהילה 
שבארה"ב".  וניו-ג'רסי  כלייקווד  חרדיות  קהילות 
גם מר ג'יימס פאלוו, קונסול ארה"ב בי-ם הביע את 

הוקרתו מהסיור.
והרב  רה"ע,  מ"מ   - רובינשטיין  אברהם  הרב 
של  האוהד  יחסה  על  דיברו  רה"ע  סגן  דדון  אליהו 
הקונסוליה בארץ לתושבים רבים, בפניות בנושאים 
של  הלבבית  הגישה  כי  והדגישו,  ומגוונים,  רבים 
"מלכות  התואר  בבחינת  היא  הקונסוליה  אנשי 
לממשל  החרדית  היהדות  שהטביעה  חסד"  של 

האמריקאי ולתושבי ארה"ב.
קידוש השם',  ל'גנזך  יצאה המשלחת,  מהעירייה 
שם נתקבלו בדברים ובסקירה על תמונות ומסמכים 
יחודיים מימי השואה, שנועדו להדגיש את התחייה 
המלחמה,  לאחר  היהודי,  העם  של  המופלאה 
סופר  גם  לנוכחים  החיים.  תחומי  ובכל  ברוחניות 
נפשם  שחירפו  ארה"ב,  מצבא  יהודיים  חיילים  על 

להצלת קרבנות השואה בתקופת המלחמה.
ישיבת  בתלמידי  חברי המשלחת  נפגשו  כך  אחר 
'משכנות יעקב' ומשם למשרדי ואולפני תחנת רדיו 
רוזן,  אבי  מהרב  מאלפת  סקירה  ושמעו  חי"  "קול 
ההנהלה  יו"ר  ליבוביץ,  עידו  ממר  התחנה,  מנכ"ל 
משידורים   והימנעות  שידוריה  בתוכן  התחנה  על 
לכללי  בהתאם  הרע,  ולשון  רכילות  על  המבוססים 

ההלכה.

מאת: עוזי ברק

חולק  אלו  בימים  ספרדים:  הדרת 
ספר  החרדים  בריכוזים  הדואר  בתיבות 
כשר' שמתחרה   – 'קשר  טלפונים חדש 
ובעיקר  הטלפונים  מדריכי  בשאר 

במדריך הוותיק 'מפתח העיר'.
הצליחה  הטלפון  ספר  חלוקת  אולם 
הציבור  ובקרב  רבתית  בעירה  להבעיר 
בפעם  שכבר  כך  על  זעמו  הספרדי 
עם  מודעות  במדריך  מופיעים  השנייה 
חנוך  העירייה  ראש  של  הלשכות  פרטי 
ואברהם  שפירא  מנחם  וסגניו  זייברט 
פרטי  עם  המודעה  ואילו  רובינשטיין, 
הספרדי  העיר  ראש  סגן  של  הלשכה 
מש"ס אלי דדון נעדרה, זאת למרות שגם 
כי  טענו  אז  נעדרה,  היא  שעברה  בשנה 

שהפעם  הרי  בשגגה,  מדובר 
על  חזרה  היעדרותה 

עצמה שוב.
צונזרו  לכך,  בנוסף 
רבנים  מאוד  הרבה 
שמתגוררים  ספרדים 
לה  ומחוץ  ברק  בבני 
קטגוריות  בעוד  וגם 
הספרדי  המגזר  צונזר 
דבר  הספר,  מתוכן 
ספרדי  לציבור  שגרם 
מקופח  להרגיש  גדול 
להחרים  כך  ובעקבות 
את המדריך ולא להכניסו 

לביתו.
דרשו  ש"ס  בלשכת 

הסברים לנושא, הואיל ועיריית בני ברק 
מימנה חלק ניכר מהמדריך, בסכום של 

עשרות אלפי שקלים.
גם סגן ראש העיר מטעם ויז'ניץ מנחם 
מנדל אייזנברג צונזר. ובעירייה טענו כי 

הוא סגן ראש עיר בתואר וללא שכר.
הספרדי,  במגזר  הפגיעה  בעקבות 
שיגר  זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש 
מכתב חריף אל בעלי מדריך הטלפונים 
לפניי  "הובא  כי  כתב  בו  כשר'   - 'קשר 
אשר  כשר'  'קשר  הטלפונים,  מדריך 
נדהמתי  העיר.  לתושבי  ידכם  על  חולק 
לראות את המגמה הפסולה, בהתעלמות 
ממחלקות  מחלק  וכן  מסגניי  מכוונת 
הצוות  מול  שלי  בבדיקה  העירייה. 
אישרו  לא  שהם  לי  הובהר  המקצועי 
תיקונים  ואף  תוכן החומר שפורסם  את 
לא  לתקן  שהתבקשו  רבים 
הינה  זו  התעלמות  תוקנו, 
כל  ובעיני  בעיני  חמורה 
כי  וציין  השלום",  שוחרי 
את  תממן  לא  העירייה 
העמודים הללו, וכן כי הוא 
המדריך  מוציאי  על  אוסר 
להשתמש בלוגו העירייה: 
לרשות  אין  "להודיעכם, 
שותפה  להיות  כוונה  כל 
במיזם זה בכל דרך שהיא, 
להשתמש  ניתן  לא  וכן 
ובסמלה  העירייה  בשם 
ללא  שהוא  פרסום  בכל 

רשותה".

הציבור הספרדי קופח בפרסום בספר הטלפונים 
'קשר כשר'  ראש העיר זייברט: "נדהמתי 

לראות את המגמה הפסולה"

משלחת רבת משתתפים מהמחלקות הקונסולריות בשגרירות 
ארה"ב בי-ם ובת"א הגיעו לביקור וסיור בעיר

הקשר החם עם השגרירותהקשר הלא כשר
ח
ל.

ט.

אצלנו השתלים במחיר של גשרים!
בלי לוותר על איכות ומקצועיות
הכנס עוד היום לאבחון וייעוץ חינם

 ע"י מיטב הרופאים

מחיר מיוחד לבני תורה ואברכים

מתלבט 
שתל או גשר?

מרפאת שיניים

כי על איכות לא מוותרים!

חדש! פריסה של עד 60 תשלומים למתאימים

צילום פנורמי במקום!

מבצע! 
שיננית

במחיר מיוחד!
ע"י שיננית מוסמכת

יישור שיניים ע"י 
אורתודונטית מומחית מחו"ל 



* ללקוחות קיימים וחדשים * העמדת ההלוואה, סכומה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק ונהלי 
הבנק * פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי * הבנק רשאי לשנות או לבטל 

את תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת * פרטים מלאים ומחייבים בסניפים

חייגו עכשיו  למרכנתיל 2524*

מרכנתיל מסדרים לכם שקט
עם הלוואה עד 80,000 ₪ עד 8 שנים!

הלוואת 80,000 ₪
 החזר תוך 8 שנים

 ריבית מינימלית
 תנאים נוחים

במרכנתיל מבינים בדיוק מה 
הצרכים שלכם כמשפחה ומציעים 

לכם הלוואה משתלמת במיוחד 
לימי החנוכה ולכל השנה, לטווח 

ארוך ועם תנאי החזר נוחים!

חנוכיה לחתן? ביגוד חורף לילדים? תשלומים מהחגים?
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עורר סערה. טראמפ

טראמפ: "למנוע כניסת 
מוסלמים לארה"ב"

מאת: אלי שניידר

המוביל  המועמד  טראמפ,  דונאלד 
והצבעוני לנשיאות ארה"ב סיפק עד עתה 
ובעיקר  מביכים,  קומיים,  רגעים  מעט  לא 
על  טראמפ  התעלה  השבוע  שערוריתיים. 
במיוחד  שערוריתית  אמירה  וסיפק  עצמו 
שהציתה מחדש את הפולמוס סביב הדמות 

השנויה המחלוקת.
בסן  הטבח  בעקבות  אמר  טראמפ 
כ-14  נרצחו  שם  בקליפורניה  ברנרדינו 
של  כניסתם  את  לאפשר  אין  כי  אדם,  בני 
מוסלמים לארה"ב מאחר שלדבריו חלקים 
שנאה  חשים  המוסלמים  מבין  גדולים 
אף  טראמפ  האמריקנית.  לאומה  גדולה 
כניסתם  את  למנוע  מחוייב  הוא  כי  הוסיף 

של אלו.
מעבר  היא  שהשנאה  לכל  "ברור 
ומדוע  "מהיכן  טראמפ.  אמר  לתפיסתנו", 
היא נובעת זה דבר שעלינו להבין - אבל עד 
שנעשה זאת, איננו יכולים להרשות לארצנו 
רק  שמאמינים  אנשים  של  קורבן  להיות 
את  נהפוך  בבחירות,  אזכה  אם  בג'יהאד. 

אמריקה לנפלאה שוב".
וגררו  רבתי  סערה  עוררו  כצפוי  דבריו 
מחאות מצד מועמדים אחרים המתמודדים 
לאחד  הנחשב  בוש  ג'ב  למשל  כך  מולו. 
כי  טען  לתפקיד  המובילים  המועמדים 
ה'מדיניות'  הצעות  מעורער,  "טראמפ 
שלו לא רציניות". מועמד נוסף, בן קרסון 
הסתייג מדבריו של טראמפ ואמר: "אסור 

לברור מבקרים בהתאם לדת".
גם בבית הלבן גינו את דבריו של טראמפ. 
"זו סתירה מוחלטת של ערכינו כאמריקנים 
חופש  מובטח  שלנו  הזכויות  במגילת   -
להציג  מנסים  דאע"ש  "אנשי  נמסר.  דת", 
את אמריקה כנלחמת באיסלם, וזה משחק 

לידיהם".

המתמודד הצבעוני מספק 
אמירה שערוריתית נוספת: 

השבוע התייחס דונאלד טראמפ 
לפיגוע שהתרחש בשבוע 

שעבר בקליפורניה ואמר כי 
יש למנוע את כניסתם של 

מוסלמים לארה"ב  "איננו 
יכולים להיות קורבן של אנשים 
שמאמינים רק בג'יהאד", אמר

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ספירת מלאי?
לא אצלנו!

כל מוצרי החשמל מכל החברות והמותגים

חיסול
עד המוצר האחרון!

לדצמבר  31 ה- ועד  ו  מעכשי

במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

שואבי אבק, מעבדי מזון, מוצרי חימום, טוסטרים, מגהצים ועוד....מזגנים, מקררים, מקפיאים, תנורים, מכונות כביסה, מייבשי כביסה, כיריים, מיקרוגלים, 

הן
 כ

לי
גי



חולים  ילדים  לידת  ל"ע של  המקרים  ריבוי  ולנוכח 
גם בקרב משפחות מבני עדות המזרח, ובשל חוסר 
המודעות לצורך בבדיקות התאמה גנטית בכל העדות, 
אנו שבים ומדגישים כי ב׳דור ישרים׳ קיים מסלול 
בדיקות ייחודי המותאם לבני עדות המזרח, המומלץ 
ובעולם.  בארץ  בכירים  וגנטיקאים  רופאים  ידי  על 
האחרונות  בשנים  נמנעו  זה  בדיקות  מסלול  בזכות 

עשרות מקרים כואבים של שידוכים חסרי התאמה.

צורך השעה והפתרון המוצע 
גדולי  של  שולחנם  על  עלה 

הרבנים אשר הורו: 
גם בני עדות המזרח מחוייבים 
ישרים'  'דור  בדיקת  בעריכת 
ובדיקת התאמה לפני סגירת 
השידוך כדי למנוע טרגדיות 
עם  משפחות  של  מכאיבות 

ילדים חולים ל״ע.

חֹובת
הּבדיקה

לאור פניית הרבנים

02-6499-888
האגודה למניעת מחלות גנטיות

ע"פ המלצת משרד 
הבריאות ואיגוד 

הגנטיקאים

מעבדות בדיקה 
בעלות תו איכות 

בינלאומי

התנהלות שנקבעה 
לפרטים ע"י פוסקי 

הדור זיע"א

ניסיון מקצועי 
 של למעלה 

מ 30 שנה



בני ברק    כ"ז בכסלו תשע"ו 9/12/15 1226

ראש המוסד החדש: יוסי כהן
ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס ביום שני בערב מסיבת עיתונאים במהלכה הודיע כי ראש המוסד החדש הוא יוסי 
כהן המשמש כיועצו לביטחון לאומי  כהן הוא בוגר הישיבה התיכונית ''אור עציון'' בראשות הרב חיים דרוקמן ובן 

משפחה ממייסדי 'מאה שערים'

ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד יוסי כהן                          )צילום: לע"מ(

מאת: שמעון דן

הממשלה  ראש  כינס  קצר  עיכוב  לאחר 
נתניהו מסיבת עיתונאים בה הודיע על מינויו 
של ראש המוסד הבא, זאת בעקבות פרישתו 
הצפויה של ראש המוסד הנוכחי תמיד פרדו. 
שיכהן  מי  הממשלה,  ראש  החלטת  פי  על 
כיום  המשמש  כהן  יוסי  הוא  המוסד  כראש 
נתניהו  של  לאומי  לביטחון  המטה  כיו"ר 

ויועצו בנושאים הללו.
נתניהו  אמר  העיתונאים  מסיבת  במהלך 
כי "המוסד ימשיך לסכל איומים על ביטחון 
יפה  שהשתיקה  פעולות  באמצעות  המדינה. 
להם. המוסד צריך להתאים את עצמו לעידן 
גופי  בין  להיות  להמשיך  עליו  הסייבר. 
ימשיך  המוסד  בעולם.  הטובים  המודיעין 
עם  קשרים  לפתח  הממשלה  לראש  לסייע 

מדינות בעולם ועם מדינות ערביות".
וגדל בשכונת קטמון  נולד בירושלים  כהן 
דור  ותיקה,  מחנכת  הייתה  מינה  אמו  בעיר. 
ששורשיה  למשפחה  ובת  בארץ  שביעי 
אצ"ל,  פעיל  היה  אריה  אביו  ואילו  בחברון 
דור  המזרחי,  בבנק  בכיר  לתפקיד  שהגיע 
ובן לאחת המשפחות שהקימו  שמיני בארץ 

"אור את שכונת מאה שערים. התיכונית  הישיבה  בוגר  הוא  ב-1984 כהן  דרוקמן.  חיים  הרב  של  עציון" 

הצטרף ל"מוסד", כשהוא בן 22. שירת כקצין 
היחיד  הכיפה  חובש  והיה  )קצ"א(  איסוף 
באירופה.  המוסד  שלוחות  וכראש  בקורס 
ראשון  תואר  השלים  ה-90  שנות  בתחילת 

במדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן.
"צומת",  אגף  לראש  כהן  מונה  ב-2006 
מפעיל הסוכנים במוסד. במהלך פיקודו זכה 
ביטחון  בפרס  בראשו  וכהן  מהאגף  צוות 
המוסד  ראש  לסגן  מונה  ב-2011  ישראל. 
המבצעים  מנהלת  וראש  מקומו  וממלא 
ראש  ידי  על  נבחר   2013 באוגוסט  בארגון. 
היועץ  לתפקיד  נתניהו,  בנימין  הממשלה, 
וליו"ר  הממשלה  לראש  לאומי  לביטחון 
לכהן  החל  הוא  לאומי.  לביטחון  המטה 

בתפקיד בנובמבר 2013 .
וסגן  בן-ברק  )רם(  רמי  לתפקיד התמודדו 
כמנכ"ל  משמש  ברק  בן  נ'.  המוסד  ראש 
בעבר  ואסטרטגיה.  מודיעין  לענייני  המשרד 
שירת בסיירת מטכ"ל ב-1977, נחשב כקצין 
לאחר  באקדחים.  שליטה  ובעל  מצטיין 
התמודד  במקביל,  למוסד.  גוייס  שחרורו 
מצטיין  קצין  שהיה  נ'  המוסד  ראש  סגן  גם 
באגף  חוליה  כמפקד  ושימש  בצנחנים 

"קשת" במוסד.

₪ 8.90
₪ 7.60
₪ 5.90
₪ 11.90
₪ 7.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.40

₪ 6.40
₪ 5.30
₪ 5.30
₪ 7.90
₪ 10.00
 ₪ 10.00
₪ 25.00

מנות ראשונות 
פילה מושט בעשבי תיבול
דג נסיכה ברוטב מזרחי

דג סול מצופה 
פילה סלמון 

גפילטע פיש 
מפרום ממולא בשר
מוסקה ממולא בשר

פלפל ממולא בשר
לזניה ממולא בשר

סיגרים/פסטלים
קובה/אגרול

קרעפלאך בשר
קיגל אטריות (תבנית)

קיגל תפו“א (תבנית)
מרק בשר תימני (ליטר)

₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 8.90
₪ 5.90
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80
₪ 2.80

 ₪ 2.80
 ₪ 2.80
 ₪ 2.80
₪ 2.80

סלטים
חציל במיונז 
חציל מטוגן 
סלק אדום 

גזר מרוקאי 
גזר בתחמיץ 
סלט טורקי 

מטבוחה פיקנטי 
חילבה 
חומוס

סלט כבד קצוץ
סלט ביצים 

סחוג 
טחינה ירוקה 

כרוב לבן במיונז
תירס במיונז

ארבעס
פלפל חריף מטוגן
כרוב לבן בתחמיץ

בטטה מרוקאית
כרוב סגול במיונז

תפו"א במיונז
חציל בטעם כבד

חציל בטחינה

₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30
 ₪ 3.90
 ₪ 3.30
 ₪ 3.30
₪ 4.50
₪ 5.90
₪ 3.30
₪ 3.30
₪ 4.50

תוספות
אורז לבן

אורז שמיר
אורז מג‘דרה

אורז אדום
פתיתי אורז

תפו“א ננסי בעשבי תיבול
תפו“א אנה

תפו“א סירות
תפו“א קוביות

אפונה וגזר
בטטה בעשבי תיבול

גזר צימעס גמדי
נודלס מוקפץ עם ירקות
שעועית ירוקה ברוטב

שעועית ירוקה בשומשום
זיתים מרוקאים

טנזיה
קוסקוס

מרק ירקות
אנטי פסטי ירקות

₪ 11.90
₪ 11.90
₪ 8.90
₪ 8.50
₪ 9.90
₪ 5.90
₪ 6.40
₪ 6.40
₪ 6.90
₪ 10.90
₪ 10.90
₪ 8.90
₪ 6.90
₪ 6.90
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 7.60
₪ 4.90
₪ 3.30

עיקריות 
לשון בקר בפטריות
צלי בקר בפטריות

רולדה הודו
קבבונים ברוטב פטריות

גולש בשר
חמין בשרי

כרעיים עוף בצ‘ילי מתוק
כרעיים עוף פיקנטי

מוקפץ עוף עם ירקות
סטייק פרגית במרינדה

סטייק פרגית ממולא בשר
כבד עוף בפטריות ובצל
קציצות בשר פיקנטי
קציצות עוף פיקנטי

שניצלונים
שניצל עוף בשומשום

שניצל עוף מטוגן
חזה עוף על האש

כנפיים בצ‘ילי
פסטה בולונז חניה חינם בכניסה למסעדה או מאחורי המסעדה

פתוח מ-8:00 עד 14:00 ז'בוטינסקי 92 בני ברק
להזמנות: 03-5780459, 054-6374469 יעקב

מתקבלות הזמנות לשבת חתן בר מצווה וארועים

בקניה מעל 250 &
שניצלים או 

שניצלונים
3 סוגי סלטים

₪ 4.90
ל-100 גרם

₪ 10

*יש כפל מבצעים

250 גרם | 20 סוגים | לא כולל סלט ביצים וכבד

בקניה מעל 200 &

₪ 1
₪ 1
₪ 1
₪ 1
₪ 1

*יש כפל מבצעים

תפוחי אדמה

חלה

אורז

שעועית ירוקה
אפונה וגזר

(ל-100 גרם)

(ל-100 גרם)

(ל-100 גרם)

(ל-100 גרם)

(מוגבל 
ליחידה אחת)

יריד אוכל מוכן
 מבית מסעדת צנענימידי יום שישי וערבי חג

צנעני מחלק 
לכם דמי חנוכה

על כל קניה
מעל 200&

שובר בסך 20& 
לקניה הבאה



האגודה למניעת מחלות גנטיות

תואמיה חיים זכו
את אגודת דור ישרים הקים לפני שלושים 
שנה הרב יוסף עקשטיין מארה"ב כדי למנוע 
מאחרים את הסבל המר שעבר עליו עם 
לידת בניו, חולים במחלת טי-זקס חשוכת 
הקמתה  עם  מיד  זכתה  האגודה  המרפא. 
להנחיית גדולי הדור שהתוו את דרכה וקבעו 
את סגנון פעילותה שיהיה מקצועי מצד אחד, 

ומצד שני אמון על כבוד הבריות.

ישרים  דור  אגודת  פיתחה  הקמתה  מאז 
הטי-זקס  למחלת  נוספות מעבר  בדיקות 
בדיקת מחלות  הכוללים  וסללה מסלולים 
גנטיות לכל העדות כולן. כיום לא נסגר אף 
אישור  ללא  החרדי  הציבור  בקרב  שידוך 

התאמה מוקדם של דור ישרים.

הניסיון שצברה אגודת דור ישרים בשלושים 
שנות קיומה, ההתפתחות התמידית המרחיבה 
רף  על  ההקפדה  הבדיקות,  מסלולי  את 
מקצועי גבוה לצד העסקת עובדים שומרי 
תורה ומצוות בכל השלבים, והליווי הצמוד 
של גדולי הדור ועמודי ההוראה הפכו את 
שידוך  בכל  נאמנה  לשותפה  ישרים  דור 

המבשיל בציבור החרדי.

מחיר הדעה הקדומה
בדיקת דור ישרים בודקת כיום שורה ארוכה 
של מחלות גנטיות חשוכות מרפא בהתאמה 
מאחר  אולם  ומוצא.  עדה  לכל  מוקפדת 
ומעשית, מאז הקמתה של דור ישרים ועד 
לשנים האחרונות, לא היתה קיימת אפשרות 
ליוצאי  המאופיינות  מוטציות  בדיקת  של 
עדות המזרח. נוצרה והשתרשה דעה קדומה 
מוטעית כי רק יוצאי אשכנז חשופים למחלות 
גנטיות בעוד שיוצאי עדות המזרח חסינים 

ממחלות גנטיות.

ולא היא!

דעה קדומה זו גבתה דמעות רבות ממשפחות 
יוצאות עדות המזרח שדילגו על הבדיקות 
המקדמיות בדור ישרים ונחרדו כשנולדו להן 
ילדים חולים במחלות חשוכות מרפא. אלא 

שההתפכחות באה מאוחר מדי.

שוועת  אשר  המזרח  עדות  רבני  גדולי 
שולחנם  על  עלתה  הכאובות  המשפחות 
נחלצו  מעיניהם  שינה  הדירו  ודמעותיהן 
בקול קורא המורה לכל אחד ואחת להיבדק 
באין  מוצא  ומכל  עדה  מכל  ישרים,  בדור 
יוצא מן הכלל. לא יעלה על הדעת שבגלל 
נפש  עגמת  ייגרמו  מוטעית  קדומה  דעה 
וייסורים מרים. גדולי הרבנים קוראים לשים 
סוף לשמועות המוטעות ומחייבים כל אחד 

ואחת להיבדק בדור ישרים. זו בדיקת חובה 
שאין מי שיכול לחמוק ממנה ואין מי שאינו 

זקוק לבצע אותה!

המציאות הכאובה הוכיחה את מה שהסיקו 
זה מכבר: כולם  והגנטיקה  בכירי הרפואה 
מאי  הנובעות  גנטיות  למחלות  חשופים 
התאמה. חשובי הרבנים שנחשפו למציאות 
כאובה זאת מחייבים את ביצוע הבדיקות 
כדי למנוע הישנות של מקרי כאב טרגיים 
ושגרת  יומם  סדר  את  לטמיון  המורידים 
חייהם של משפחות שלמות מכל עדה וחוג.

עולים על המסלול
במעבדות דור ישרים הריצו בשנים האחרונות 

הלכה למעשה את מסלול הבדיקות המותאם 
לבני  עדות המזרח כאשר טובי החוקרים 
נרתמים  הגנטי  החקר  בתחום  והמומחים 
עם  והדוק  פורה  פעולה  בשיתוף  לעניין 

המעבדות המקצועיות של דור ישרים.

כל  המסלול  האחרונה, משהושלם  בשנה 
הבדיקות  מירב  את  לכלול  והחל  צרכו 
האפשריות, נבדקו במסלול זה מאות בחורי 
ישיבה ותלמידות סמינר הנמנים על עדות 
המזרח כאשר הבדיקות המקדימות העניקו 
להם - כמיטב המסורת המבורכת של דור 
ישרים - בטחון מרגיע ומנגד, מנעו הבדיקות 
התאמה  אי  של  כואבים  מקרים  עשרות 
עגמת  של  מיותרים  מהם משאות  וחסכו 

נפש עתידית.

היום יודעים כולם: אין סוגרים שידוך, מכל 
התאמה  אישור  ללא  קהילה,  ובכל  מוצא 

מדור ישרים.

שיהיה במזל טוב.

ומתוך בריאות.

קיימת דעה 
קדומה מוטעית 
כי יוצאי עדות 
המזרח חסינים 

ממחלות גנטיות, 
ולא היא!

חובת הבדיקה והשעה
 מאת ב. שורצמן
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'החטיבה  נגד  גפני   – בראש  ראש 
להתיישבות': קרב עיקש מתנהל בין חה"כ 
להתיישבות  החטיבה  לבין  גפני  משה 
ניסה  שעבר  בשבוע  שכבר  גפני  יהדות. 
לעצור את הליך החקיקה של 'חוק החטיבה 
להתיישבות', בטענה כי המתיישבים "לקחו 
והעבירו  החרדיות,  מהישיבות  הכסף  את 
לישיבות שלהם", המשיך את הקרב המר, 

מול קהל האלפים בבניני האומה.
בכינוס שנערך השבוע ע"י 'קרן התורה' 
א'  ברמות  החרדית  הקהילה  ידי  שעל 
היהודי':  'הבית  את  גפני  תקף  בירושלים, 
בתקציב  קיצצו  הקודמת  "בממשלה 
ותכננו השנה  ואיום  נורא  הישיבות באופן 
לקצץ עוד רבע, בציונות הדתית לא נפגעו. 
לנו   – שלהם  התעריף  את  הגדילו  פשוט 
העלו  ולהם  לנקודה  שקל  ל-240  הורידו 
עם  יחד  שותפים  היו  הם  שקל.  ל-1548 
לפיד. עכשיו שהכל חוזר בחזרה, תחזרו גם 
ב-2012",  בו  שהייתם  מקום  לאותו  אתם 
טען כלפיי הבית היהודי. את הדברים סיים, 
לא לפני שהבהיר: "הם רוצים להישאר עם 

כל הכסף הזה שהם לקחו מאיתנו".
של  בשבחם  גפני  האריך  היתר  בין 
"ראיתי  בממשלה:  האחרונים  הישגיהם 
תקציב  את  להוריד  אמורים  שהיו  ניירות 
תלמיד,  עבור  לשנה  שקל  ל-70  הישיבות 
נדבר על  שזה לא דבר של מה בכך. שלא 
הבטחת הכנסה לאברכים שהפסיקו את כל 
הבטחת  את  החזרנו  בחזרה.  והחזרנו  זה, 
הכנסה, החזרנו את תקציב הישיבות, ואני 
חייב לומר לכם היה לי היום ישיבה וישבנו 
על הנושא הזה. בממשלה הקודמת קיצצו 
ואיום,  נורא  באופן  הישיבות  בתקציב 

ותכננו השנה לקצץ עוד רבע".
נמצאים  אנחנו  לכם,  לומר  רוצה  "אני 
רוצה  ואני  תורה  בני  של  בקהילה  כאן 
היה  בניסו.  מכיר  הנס  אין בעל  כי  שתדעו 
צריך ועלול היה להיות בעוד כמה חודשים 
שבני התורה יקבלו צווי גיוס. לא שמישהו 
את  עוזב  היה  שמישהו  לא  מתגייס,  היה 
דבר  קורה  היה  לא  וחלילה,  חס   – התורה 
גורם.  היה  שזה  האנדרלמוסיה  אבל  כזה, 
הנושא שהיה צריך אולי להסתתר, אני לא 

להתקיים",  יכול  היה  הזה  שהערב  בטוח 
אמר גפני, בהתייחסו לנושא הגיוס.

בצלאל  חה"כ  כאשר  האש,  גבר  הבוקר 
גפני  את  תקף  היהודי'  מ'הבית  סמוטריץ 
פשוט  הוא  אבל  הלב,  "כואב  בחריפות, 
וגם  הקודמת  הקדנציה  לגבי  גם  שקרן. 
לגבי הקדנציה הנוכחית. זה נכון שישיבות 
שקל  אבל  יותר  מקבלות  גיוס  מעודדות 
אחד לא בא על חשבון הישיבות החרדיות. 
כסף  ש"ח  מיליון   40 הבאנו  השנה 
קואליציוני שלנו לתוך התקנה כדי לשפות 
מאוד  שלנו.  הישיבות  של  התוספת  על 
יקבלו  הישיבות  בחורי  שעל  רוצים  היינו 
1200 ש"ח אבל אנחנו לא מסוגלים כרגע 
לנהל אירוע כזה ביחס ל-120 אלף תלמידי 

ישיבות".
הדתי-לאומי  במגזר  סמוטריץ,  לטענת 
תורה,  הלומדים  ישיבות  בני  פחות  ישנם 
"מאחר  בהתאם  מתחלק  הכסף  ולכן 
בחורי  יחסית  מעט  יש  אצלנו  ולצערנו 
יודעים להשיג  זה משהו שאנחנו  ישיבות, 
אותו )40 מיליון ש"ח(. הצעתי לגפני לפני 
של  מדורג  למהלך  ביחד  ללכת  חודשיים 
דרישה להשוואת תקציב הישיבות לתקציב 
על  אותי  דחה  הוא  אבל  האוניברסיטאות 

הסף וטען שאין סיכוי".
והוא  במספרים  מבין  וגפני  שקר,  "זה 
"כבר  זה מצוין", טען סמוטריץ.  יודע את 
אגודת  של  הקואליציוניים  בהסכמים 
ישראל ושלנו כתוב שאצלנו יקבלו תוספת 
בישיבות  יפגע  לא  שזה  במפורש  וכתוב 
הוא  זה  של  הפשוט  והפירוש  החרדיות 
שאנחנו צריכים להביא כסף מהבית בשביל 
זה, וכך אכן זה עובד", חתם סמוטריץ' את 

דבריו.
גפני  בלשכת  הגיבו  הסערה  בעקבות 
בלי  המדינה  את  סוחט  היהודי  "הבית  כי 
החטיבה  לשמיים.  עיניים  ומגלגל  סוף, 
של  יישובים  רק  מתקצבת  להתיישבות 
התורניים  והגרעינים  הדתית  הציונות 
שלה. שאנשי הבית היהודי יבואו בטענות 
החוק  את  להעביר  מנסים  כשהם  לעצמם 
בניגוד להחלטה בוועדת השרים לחקיקה. 
היהודי.  בית  לאנשי  איננה שייכת  המדינה 
הם יעשו מה שהם שרוצים, ואנחנו נעמוד 

על המשמר".

גפני נגד 
החטיבה 
להתיישבות

חבר הכנסת משה גפני על 'הבית היהודי: "אין בעל 
הנס מכיר בניסו. הם היו שותפים של לפיד, הורידו 
לישיבות החרדיות והעלו לישיבות שלהם. שיחזרו 

לתקציב שהיה להם ב2012, הם רוצים להישאר עם כל 
הכסף הזה שהם לקחו מאיתנו"

האם התינוק שלך סובל מגזים?
בן כמה התינוק שלך?

 0-4 חודשים
 5 חודשים ומעלה

האם התינוק שלך בוכה שעות ארוכות 
לרוב בשעות הערב?

 כן
 לא

כשתינוקך בוכה, האם הוא גם
מכווץ רגליו לבטן וקופץ את אגרופיו:

 כן
 לא

אם תינוקך בן 0-4 חודשים וענית "כן" על שתי השאלות,
יתכן ויש לו גזים, או במונח הרפואי - קוליק. 

תופעת הקוליק הינה טבעית ומאפיינת תינוקות רבים 
בחודשים הראשונים לחייהם וקשורה לתהליך הטבעי 

של הבשלת המעי והסתגלותו לחיים החדשים.

אמא,
   בחני את עצמך

נה!
טר

למ
די 

לע
ב

המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכל שאלה או התלבטות פני אלינו



נה!
טר

למ
די 

לע
ב

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכי? גזים?

מטרנה מהדרין ספיישל
עם הרכב ייחודי קל לעיכול
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קיימה  העיר  מועצת  בירושלים:  מאבק 
של  כוונתה  רקע  על  חירום  דיון  השבוע 
לבנות  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה 
תתקיים  היום  העיר.  במערב  טבע  בשטחי 
ובמועצת  הארצית  במועצה  מכרעת  ישיבה 
נערכים  הירוקים,  הארגונים  עם  יחד  העיר 

למאבק.
המתוכננת  בבניה  טמון  המחלוקת  סלע 
וכן  תושבים  מתנגדים  לה  נפתוח,  במצפה 
ומדובר  מאחר  לישראל  קיימת  קרן  ארגון 
בשמורת טבע. בתחילת החודש עם אישורה 
רמות  תושבי  הפגינו  התכנית,  של  הראשוני 
להיבנות  הצפוי  הנדל"ן  פרוייקט  כנגד 

בסמוך אליהם.
בישיבת  טען  ברקת  ניר  העיר  ראש 
להחריב  שצריך  שחושב  מי  יש  כי  החירום 
בשטחים  לבנות  זה  קל  "הכי  ירושלים,  את 
לשמור  צריך  זאת  במקום  אבל  פתוחים, 
את  להסיר  שנצליח  מקווה  אני  עליהם. 
ניצחנו את  הנושא מסדר היום של הוועדה. 
תושבים  לאחר מאבק  )שנגנזה  ספדי  תכנית 

– י.א.( וננצח גם כאן".
ליו"ר  קק"ל  מטעם  שנשלח  במכתב 
כי  נטען  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה 
האקולוגית  שחשיבותם  בשטחים  מדובר 
 1 "תמ"א  בספק.  מוטלת  אינה  והלאומית 
תכניות  לשלב  מניסיון  חלק  היא  החדשה 
בשכבה  לאחדן  כדי  קיימות  ארציות  מתאר 
שינוי  כל  ללא  ופשוטה  קוהרנטית  אחת 
מהותי בהוראותיהן. בפועל, במקום תהליך 
כוחני,  מחטף  מתנהל  פרוצדוראלי  או  טכני 
ללא התייעצות, ללא תהליך תכנוני מסודר, 
להחלטת  ובניגוד  ציבור  שיתוף  ללא 

הממשלה בדבר יעדי התמ"א".
בין  האחרון  בחודש  העימות  במהלך 
עיריית  טענה  הארצית,  למועצה  העירייה 
ירושלים כי יש שטחים רבים בעיר בהם ניתן 
לבנות עשרות אלפי יחידות דיור וזאת מבלי 
הארצית  במועצה  טבע.  בשמורות  לפגוע 
דחו את הדברים וטענו כי טרם נבנו בניינים 

באותם שטחים עליה דיברה העירייה.
ברקת  של  הבטחתו  לאחר  כך,  או  כך 
רוע  את  למנוע  משפטיים  בכלים  יפעל  כי 

הגזירה, סביר להניח כי המאבק יחריף.

מאת: אלי מזרחי

עובדי מכס חיפה סיכלו ניסיון הברחה של 
כ-4,000 בובות החשודות כחומר הסתה נגד 
ישראל. מדובר בבובות בצבעי דגל פלסטין 
ו"ירושלים,  לנו"  "ירושלים  הכיתוב  עם 
אנחנו באים", פרצופן רעול פנים והן אוחזות 

אבן בידן.
לארץ  שיובאו  במכולות  נתפסו  הבובות 
בדרכן  הפרסי  במפרץ  האמירויות  מאיחוד 
נותבו  פריקתן,  לאחר  הפלסטינית.  לרשות 
המכולות לבדיקה פיזית באתר המשקף של 
"בובות  יובאו  במכולות  כי  ונתגלה  המכס, 

נוספים  מוצהרים  לא  וטובין  ההסתה" 
ועוד.  צבאיות  לנעליים  גפות  נורות,  כגון: 
היו  אמורות  המכולות  היבואן,  הצהרת  לפי 
ומוצרי  שטיחים  הלבשה,  פריטי  להכיל 
לסיום חקירה  עוכבה עד  פלסטיק. הסחורה 
של  מכס(  סמים  )יחידת  היס"מ  יחידת  של 

מכס חיפה.
"המכס  ציין  יהב  קובי  חיפה,  מכס  מנהל 
במניעת  שלו  היומיומית  בעבודה  ממשיך 
הברחות לישראל בדגש על הברחות אמצעי 
הסתה,  חומרי  החדרת  ומניעת  לחימה 

במיוחד בימים אלה".

השבוע התקיים דיון בסוגיית הבנייה במצפה נפתוח בהרי 
ירושלים לה מתנגדת העיריה בחריפות  במהלך ישיבת 

חירום של מועצת העיר, טען ברקת: "יש מי שחושב 
שצריך להחריב את ירושלים"  כל הפרטים

עובדי המכס בחיפה סיכלו ניסיון להבריח 4000 בובות 
במידות מחבל מיידה אבנים העטוף בכאפיה ועליה 

תמונת 'אל אקצה' המלווה את גל הטרור הנוכחי

ברקת: "רוצים 
להחריב את העיר"

4000 'מיידי אבנים' 
נעצרו במכס בחיפה

52בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2   ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר 
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)   בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)

04-8268800אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)   רכסים: רח' הכלנית  א' גבעה ב'     39

08-6659000חדש! נתיבות: רמב”ם  פינת רח' ירושלים טל:  13
1599-578-946טלפון רב קווי:   

נס גדול
יהיה פה

הכי זול בארץ
בהתחייבות!

המבצע בתוקף מי”ח בכסליו עד י' בטבת



החנוכה
שהחיינו וקיימנו והגיענו: 'מכבי' חנכה 

בבני ברק מרכז רפואי ייחודי וראשון מסוגו בארץ
מתקדמים  בריאות  שירותי  של  מ"ר   6,500 כולל  הגדול  המרכז 
וחדשניים מהשורה הראשונה  תושבי בני ברק יחושו היטב במהפכת 
שיפעלו  השירותים  מגוון  של  שילובם  עם  האדירה,  הבריאות 
מעתה במקום אחד, מרווח, מותאם ומשוכלל  מנכ"ל 'מכבי' רן 
סער: "לא בכדי בחרנו בבני ברק כאחת הערים הראשונות בישראל 
שבהן הוקם מרכז בסדר גודל כזה"  בני ברק צועדת לעידן חדש

)המשך בעמ' 2(

לא מתפשרים על איכות
חברי 'מכבי', תושבי בני ברק הנכבדים!

על  ובראשונה  בראש  מוטלת  שלנו  לבריאות  האחריות 
כפי שמצווה אותנו התורה  כל אחד מאיתנו באופן אישי, 
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". האחריות לספק את שירותי 
הרפואה, מוטלת על קופת החולים. 'מכבי' הינו ארגון שכל 
מטרתו היא שיפור מצב הבריאות של החברים. כדי לעשות 
זאת משקיעים למעלה מ- 14 אלף איש את מיטב כישוריהם 
באספקת שירותי בריאות ליותר משני מיליון חברי 'מכבי'. 
כולם יחד מרכיבים את מכבי שירותי בריאות ואת הגופים 
הנוספים: אסותא, מכבידנט, מכבי פארם, בית בלב, מכבי 

יזמות ומכבי טבעי לקבוצה אחת – קבוצת 'מכבי'.
בימים אלו פתחנו את המרכז הרפואי הגדול ברח' רבי עקיבא. 
מדובר במתקן רפואי שטרם נראה כמותו בארץ, המאובזר 

במכשור המתקדם ביותר, קרוב לבית.

)המשך בעמ' 33(

)המשך בעמ' 32(

חדשות הבריאות של תושבי בני-ברק
היום

רן סער - מנכ"ל 'מכבי'

)המשך בעמ' 2(

הבעתם אמון, 
הבאנו תוצאות

תושבי בני ברק היקרים!
כאשר מדברים על הזווית הבריאותית של בני ברק, 
אי אפשר להתעלם ממכבי שירותי בריאות - הקופה 
המובילה והאהודה ביותר בבני ברק, אשר יותר מ-86 
 – העיר  מתושבי  אחוז  כ-50   – העיר  מבני  אלף 
חברים בה. לנתון הזה לא הגענו בקלות ובמהירות, 
אלא בתהליך ארוך ורב שנים. הבעת האמון האדירה 
'מכבי'  בין  מאוד  הדוק  קשר  של  תוצאה  היא  הזו 
לבין רבנים, מנהיגי הקהילה החרדית ומובילי הדעה 
בקהילה והרשות המקומית. זה לא משהו מובן מאליו 
הבריאות  את  מפקידים  איש  אלף  מ-86  שלמעלה 
שלהם בידי 'מכבי'. עבורנו זו אחריות ומשימה כבירה.
'מכבי' בבני ברק החלה את דרכה בבניין קטנטן ברחוב 

ירושלים ולאט לאט גדלה, 

)המשך בעמ' 33(

דבורה חסיד -  ראש מחוז המרכז ב'מכבי'

ייעוץ על כל צעד ושעל וברכה מלא חופניים:
 'מכבי' זוכה לאמונם של רבני העיר שהאצילו את ברכתם 

על ראשיה לקראת חנוכת המרכז החדש

מספר  את  המאגדת  הקופה  היא  'מכבי'  והולך:  מוסיף 
החברים הגדול בעיר, רק בשנה האחרונה נוספו אלפים 

ל'מכבי'

אפשר לחייך: 10 חדרי טיפול מאובזרים
 בציוד חדשני ומתקדם ובהם רופאים בכל מקצועות השיניים: קבלו 

הצצה למרפאת מכבידנט הגדולה בארץ

עמ' 33

עמ' 33עמ' 33

במרכז הרפואי החדש והמתקדם מגוון רופאים מומחים ושירותי רפואה לכל המשפחה:
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מ. דור
מתקדמים,  רפואה  משירותי  ליהנות  בני-ברקי  כל  יוכל  מעתה 
פנים  מסביר  ומצוות  חדשני  במכשור  הנעזרים  מומחים  מרופאים 
דרך  ציון  "זהו  החדש.  במרכז  החברים  ציבור  את  לקבל  הנכון 
מטפחים  "אנחנו  החדש.  במרכז  אומרים   ," 'מכבי' של  בתולדותיה 
אותו  לעמוד באתגר  ונכונים  גבוהות אצל החברים,  ציפיות  במודע 

העמדנו לפנינו", הם מציינים בסיפוק.
אנו מסיירים במרכז החדש, נחשפים למידותיו הרחבות, וההתפעלות 
רק מתעצמת מרגע לרגע. המרכז מתפרס על שטח כולל בן 6,500 
מ"ר של בריאות ורפואת מנע. רק כדי לסבר את האוזן: אורכו של 
ניצב המרכז הגדול, לא עולה על  כולו, שבטבורו  רחוב רבי עקיבא 
1,600 מטרים. המרכז מתנוסס בנקודת האמצע של העיר התוססת 

ומצודתו פרוסה על העיר כולה ועל הערים הסמוכות אליה.
המיקום המדוקדק שיש לו גם משמעות סמלית – אחרי הכל מדובר 
בבניין ה'הסתדרות' הוותיק - נבחר לאחר מחשבה מעמיקה והבנת 
פרטית.  בתחבורה  להשתמש  הממעטים  העיר  תושבי  של  צרכיהם 
המרכז נגיש לכל חלקי העיר בתחבורה ציבורית כשמרבית התושבים 

מתגוררים במרחק של פחות מרבע שעה הליכה משעריו.
ברק.  בני  בסיפור התפתחותה של  שזור  המרכז  סיפור הקמתו של 
צנועים  חדרים  שלושה  כללה  בעיר  'מכבי'  של  הראשונה  המרפאה 
בדירת מגורים, אבל מאז לא חדלה מלהתפתח בצעדי ענק. מרפאות 
הבריאות  ושירותי  זה  אחר  בזה  הוקמו  מכונים  והורחבו,  נפתחו 
ש'מכבי' מעניקה לחבריה הלכו והשתכללו. בד בבד גדלה מצבת חברי 
'מכבי' כשתושבי העיר נותנים בה את אמונם, אמון ללא סייג. הדבר 
התבטא בכך שהחלק הארי של תושבי בני ברק נחשב מסורתית לחבר 
ב'מכבי', כאשר האמון נשמר גם לבני הדורות הבאים: גם הצאצאים 
שעברו לגור באשדוד ובאלעד, המשיכו את מסורת הנאמנות ל'מכבי' 
הגדולה  לקופה  'מכבי'  נחשבת  טבעי,  באופן  אלו,  בערים  גם  וכך 

ביותר במגזר החרדי.
רבים  משאבים  להפניית  הביא  החברים  במספר  המתמיד  הגידול 
להתבססותה של 'מכבי' בבני ברק, דבר שכמובן סחף אחריו חברים 
נוספים שביקשו להימנות בין חברי הקופה. ראשי 'מכבי' שהיו ערים 
במטרה  בעיר  'מכבי'  מרכזי  את  לטפח  המשיכו  המתמדת  לתנועה 
לענות על הצרכים ההולכים וגדלים. וכך, במעגל שלרגע לא נפסק, 
גדלה 'מכבי' בבני ברק עוד ועוד. חברים הצטרפו, שירותי הבריאות 
שנפלה  עד  חלילה.  וחוזר  יותר  וזמינים  נגישים  והפכו  השתכללו 
ב'מכבי' החלטה: מגיע לבני ברק משהו חדש, כזה שעוד לא קיים באף 
מקום אחר, מגיע לתושבי העיר מרכז רפואי ענק, מודרני ומשוכלל, 

שירכז בתוכו את כל שירותי הבריאות תחת קורת גג רחבה אחת.
וממחשבה למעשה 

התכנון  ומלאכת  נרכש  ברק  בבני  עקיבא  רבי  רחוב  במרכז  השטח 
המורכבת החלה בתנופה. עבודות הבניה נמשכו תקופה נוספת אם כי 
בהליך מואץ, עד שניתן כעת לברך על המוגמר. שנים חלפו מאז נבט 
הרעיון שצמח והפך לעובדה הניבטת לעיני כל מי שחולף במרכז העיר, 
והיום אנו זוכים לראות בהשלמתו של המיזם. בימים אלו נחנך המרכז 

החדש שאין פלא כי הפך לשיחת היום בעיר.
המרכז הרפואי החדש הצליח לשלב בין היתרונות שיש בבית חולים 
לבין היתרונות של מרפאה קהילתית: הוא בנוי כמרפאה בלב העיר, 
נגיש וידידותי, ללא המולה המאפיינת בתי חולים; ומצד שני נמצא 
הצורך  את  המייתרות  המתקדמות  הרפואה  אפשרויות  כל  את  בו 
את  המלווה  הקונספט  והומים.  מרוחקים  רפואה  למרכזי  להתנייד 
המרכז שומר עליו ככזה הדומה למרפאה השכונתית המוכרת אך הוא 
כולל רבים מהיתרונות הגלומים בבתי חולים. הדבר בא לידי ביטוי הן 
במומחיותם של הרופאים היושבים בו – רופאים מהשורה הראשונה 
בכל תחום, והן במכשור המשוכלל שהוצב בו, שבמקרים רבים הוא 

אף משוכלל יותר מאשר המכשור המצוי בכמה מבתי החולים.
מה יש שם?

אזורי  ידיים,  רחבות  קומות  ארבע  פני  על  מ"ר המשתרעים   6,500

המתנה רחבים ונוחים המשרים אוירה טובה, רופאים מומחים ובעלי 
שם, מגוון עצום של שירותים רפואיים וצוות מסור – את כל אלו 
ועוד ימצאו חברי 'מכבי' תושבי בני ברק, בתחומו של המרכז הרפואי 

החדש שברחוב רבי עקיבא.
החברים  אלף  מ-86  למעלה  עבור  ממש  של  במהפכה  מדובר 
שבין  ידיים,  ורחב  מהודר  מודרני,  רפואי  מרכז  בעיר:  המתגוררים 
כתליו צפויים לפעול מכוני רנטגן, לב, שמע, סוכרת ומכון בריאטרי, 
לריפוי  מכון  נשים,  לרפואת  מוקד  חירום,  מוקד  יום,  מרכז אשפוז 
בעיסוק, מכון להתפתחות הילד, מרכז לילדים עם עודף משקל, מרכז 
מעבדה  פארם",  "מכבי  מרקחת  בית  שיניים,  לרפואת  "מכבידנט" 

משוכללת, חדר לביצוע ניתוחים קטנים ועוד.
הייתה:  החדש  המרכז  של  הקמתו  מתכנני  את  שהנחתה  השאלה 
הרפואה,  שירותי  את  'מכבי'  של  החרדי  לחבר  מנגישים  "כיצד 
וחוסכים ממנו את הצורך להתנייד או לצאת מחוץ לעיר"? המרכז 
החדש במתכונתו הנוכחית, מיותר לומר, עונה על השאלה הזו באופן 

מוחץ וחד-משמעי.
תכנון ייעודי

שהוקם,  המבנה  המשוכלל.  והמכשור  הרפואי  השירות  רק  לא  זה 
ביותר.  בפרטים הקטנים  תוך התחשבות  לקהילה החרדית  הותאם 
מבחינת  גם  לקהילה  מותאמים  הרואות,  עיניכם  הרפואה,  שירותי 
ילדים  ורפואת  נשים  רפואת  רפואת משפחה,  רמת הביקוש כאשר 
נמצאים בראש. הזמינּות של רפואת הילדים בבני ברק היא מהטובות 
ורופאות  רופאים  ב'מכבי'  מוסיפים  הנשים  רפואת  בתחום  בארץ. 
הביקושים  מפת  את  בקביעות  מנטרת  'מכבי'  הנהלת  בהתמדה. 

ומוסיפה רופאים ורופאות בהתאם.
'מכבי' סביב לשעון

המרכז הרפואי החדש, הממוקם ברחוב רבי עקיבא 86 )פינת רחוב 
ויצטרף  ירושלים(, יחליף את המרפאה הפועלת כיום באותו רחוב 
המרכז  כרגיל.  לפעול  שימשיך  בעיר,  כהנמן  ברחוב  הרפואי  למרכז 
החדש יפעל בקרוב מדי יום עד השעה 23:00 כמוקד חירום, ובימי 

שישי עד הצהריים.
כעת ברור שתוכלו להסכים עם הסלוגן שמתברר, לפחות מבחינתם 

של תושבי בני ברק, כנכון מאד: יש קופות חולים ויש 'מכבי'...

דבר נפל בעולם הבריאות בישראל. עם פתיחת המרכז הרפואי החדש של 'מכבי' 
הבריאות הפרוסה  מערכת  של  לייצובה  חדשים  סטנדרטים  ברק נקבעו  בבני 
כיוזמת  כמובילה,  מול האזרח,  אל  הראשון  בקו  הניצבת  זו  העירוני,  במרחב 
וכמקדמת את בריאותם של החברים בה. כל זה לאחר שנים רבות של תכנון 
מדוקדק עד לפרטי הפרטים, של מחשבה מעמיקה ובעיקר - שיתוף כל גורמי 

הקהילה בהקמתו של המרכז הרפואי הגדול בישראל

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן – נואם

הגאון הגדול רבי אהרן זקס שליט"א בקביעת המזוזה

מנכ"ל 'מכבי' מר רן סער – נואם

יו"ר ועדת הכספים הרב משה גפני – נואם

ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט – נואם

סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש בסיור עם ראשי 'מכבי'

חבר הנהלת 'מכבי' הרב שמחה שטיצברג – נואם מזכ"ל דגל התורה הרב יעקב אשר עם מנכ"ל 'מכבי' רן סער

הרב משה שלזינגר, הרב חנוך זייברט, הרב אלימלך פירר, מר רן סער,
הרב יעקב ליצמן, הרב שמחה שטיצברג, מר אליהו עובדיה, הרב חיים פרוינד.
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מגיע לכם לחייך
מכבידנט מתחדשת במרפאה חדישה עם 10 חדרי טיפול 
לבריאות השיניים במרכז הרפואי הגדול והחדיש של מכבי 

שירותי בריאות בבני ברק
 מכבידנט ממשיכה להתרחב בבני ברק ופותחת סניף נוסף, 
חדשני ורחב עם 10 חדרי טיפול במרכז הרפואי החדש של 

בני  במרכז  מכבי 
זאת,  כל  ברק. 
לשירותים  בנוסף 
בסניף  הניתנים 
הקיים של מרפאת 
ברחוב  מכבידנט 

כהנמן. 
תקופת  לאחר 
ועבודות  היערכות 
הושלמה  הבניה, 
בבניית  המלאכה 
החדשה  המרפאה 
מרפאות  רשת  של 
מכבידנט  השיניים 
הרפואי  במרכז 
רבי  ברחוב  'מכבי' 
בבני    ,86 עקיבא 

ברק. 
רשת מכבידנט הידועה כרשת מרפאות השיניים מהמובילות 
לציבור  הצרכים  והתאמת  אישי  יחס  על  דגש  עם  בישראל, 
השירותים  ובמגוון  מקצועית  בעליונות  זאת  כל  החרדי, 

מהמתקדמים ביותר.
והנחות,  הטבות  ממגוון  ליהנות  יוכלו  שלי"  "מכבי  חברי 
ש"ח  ב-21  משמרים  שיניים  טיפולי  השאר,  בין  הכוללים, 
לטיפול בלבד, וטיפולי שיקום ויישור שיניים ב-% 50 הנחה.

 51 באמצעות  פועלת  מכבידנט,  השיניים  מרפאות  רשת 
מרפאות  בכל  הארץ.  ברחבי  הפזורות  חדישות  מרפאות 
תחת  העומדים  טיפולים  של  רחב  מגוון  מוצעים  מכבידנט 
בקרת תקני איכות מחמירים ונעשים בעזרת טובי הרופאים 

והמומחים, ומיטב הציוד והחומרים.
במהלך החודש הקרוב ולרגל השקת המרפאה יוענקו בדיקות 

שיניים ללא תשלום.
לתיאום בדיקה ראשונית חייגו למכבידנט במספר 6300*

ברכה, עצה ותושיה
כמי שמשתלבת במרקם החיים הייחודי לבני ברק, זוכה 'מכבי' 
לברכתם ולעצתם של רבני העיר. לקראת חנוכתו של המרכז 

החדש הוסיפו הרבנים ברכה על ברכתם
היה  זה  ישראל",  לעם  בריאות  של  שפע  להשפיע  "שתזכו 
ראשי  על  ישראל  גדולי  האצילו  אותה  הברכה  של  תוכנה 

'מכבי' שעלו לבתי רבני העיר, בבקשם את ברכת קדשם.
מאחר  מקרוב  'מכבי'  את  מכירים  העדה  עיני  העיר  רבני 
ושאלות רבות שמתעוררות בענייני רפואה שונים מתגלגלים 
לפתחם. רבני העיר יושבים על המדוכה והם יודעים כי 'מכבי' 

קשובה לצרכים ולשינויים הנגזרים מאורח החיים החרדי.
המועלות  שונות  בשאלות  להכריע  הרבנים  נדרשים  לרוב 
על שולחנם, אלא שהפעם זכו כולם לכמה רגעי נחת, שעה 
תוך  החדש  המרכז  את  הרבנים  בפני  הציגו  'מכבי'  שראשי 
שהם מונים את החידושים המתקדמים ואת קשת השירותים 

הרחבה שתינתן בו.
רבני העיר הביעו קורת רוח ושביעות רצון לשמע ההתאמות 
החרדית,  לקהילה  שיתאים  כך  הרפואי  במרכז  שבוצעו 

והוסיפו ברכה על ברכתם.

איפה אתם? ב'מכבי'!
הנתונים מוכיחים: כמחצית מתושבי בני ברק חברים ב'מכבי' – הקופה 
במקום  'מכבי'  וגם:  אליה.  מצטרפים  רבים  ואלפים  בעיר  הגדולה 

הראשון בסקר שביעות רצון.
החולים  לקופות  ההצטרפות  שיעור  את  מפרסם  הלאומי  הביטוח 
מספר  לצד  אחרת  קופה  לטובת  הנוטשים  מספר  את  השונות, 
המצטרפים לקופה זו או אחרת, והנתונים מוכיחים שחור על גבי לבן: 
'מכבי' מובילה במספר המצטרפים אליה - שעומד על 11,235 חברים 

חדשים שהצטרפו אליה רק בשנה האחרונה, 2015.
הטובה  העדות  כמובן  הוא  החדשים  המצטרפים  מבחן 
ביותר לשירות ש'מכבי' מעניקה לחבריה. בציבור החרדי 
ההצטרפות לקופה מסויימת אינה נובעת מטרנד אופנתי, 
אלא מהיכרות מעמיקה עם יתרונות הקופה.  כל חבר 
מצטרפים  ואלו  משפחה  ובני  מכרים  משתף  מרוצה 
אנשים  כן  ועל  לכולם  מאד  חשובה  הבריאות  אחריו. 
נוטים להתעלם מפרסומים שונים ופשוט יוצאים לבדוק 
השירות  את  הרפואה,  רמת  את  בשטח.  המציאות  את 
הניתן לחברים, את הנגישות לכלל השירותים ואת רמת 

שביעות הרצון של החברים.
ולא מדובר רק במצטרפים חדשים: 'מכבי' היא הקופה 
מכבי  הקופות.  בין  ביותר  הגבוה  הנאמנות  שיעור  עם 
זוכה במקום הראשון בסקר שנערך על ידי מכון הסקרים 

'ברוקדייל', שקבע כי 96% מהחברים בה מציינים שהם 'מרוצים' או 
'מרוצים מאד'. זהו הציון הגבוה ביותר אי פעם שקופה כלשהי זוכה בו. 
וזה לא חדש: מכבי מחזיקה כבר מספר שנים ברצף במקום הראשון 

בסקר החשוב והגדול ביותר במערכת הבריאות.
ב'מכבי' גאים במספר הגבוה של המצטרפים החדשים ובאחוז שבעי 
הרצון, אך הם רואים בכך גם נתון מחייב: "זה רק דורש מאתנו יותר. 
האמון הרב שהחברים רוחשים לנו מגדיל את האחריות שלנו לבריאות 

החברים שהם גם השותפים שלנו לדרך".

מכבי  של  והמרפאות  הרפואה  שירותי  וכיום  צמחה 
פרוסים בכל רחבי העיר. גולת הכותרת היא פתיחתו של 
מכבי  את  שמציבה  עקיבא,  ברבי  הגדול  הרפואי  המרכז 
כמעצמת על בתחום שירותי הבריאות, ומעמידה אותה 
ברמה הגבוהה ביותר של הנגשת השירותים למגזר החרדי. 
ברחבי  הפזורות  והמרפאות  הרופאים  בנוסף לבתי  זאת 
העיר. אנו עובדים עם למעלה מ-160 רופאים מומחים 
בעיר, מספר גבוה ביותר. ל'מכבי' 8 בתי רופאים, כמו כן 
מכבידנט,  פארם,  מכבי   – 'מכבי'  של  הבת  לכל חברות 
מצוינת  פריסה  יש   – ראשון  ממבט  ומכבי  מכבי טבעי 

בכל רחבי העיר.
'מכבי שירותי בריאות' הינו בראש ובראשונה ארגון אמין 
יציב ועוצמתי המוכיח את נאמנותו לציבור החרדי שנים 
רבות. אנו קשובים לצרכי החברים כל העת. כאמור, אנו 
מקיימים דיאלוג רצוף עם רבני העיר שליט''א, הרשות 
המקומית, עסקני הציבור ומובילי דעה, על מנת ללמוד 
עוד על צרכי האוכלוסייה בעיר. בכך מסייעים גם חברי 
שטיצברג,  שמחה  הרב  העיר,  תושבי  'מכבי'   הנהלת 
המשמש כחבר מועצת העיר, והרב חיים פרוינד המשמש 

גם כמנכ"ל עזר מציון. 

מתוך הראיה הרחבה הזאת והצבת המגזר החרדי כשווה 
רפואה  של  מ"ר   6,500 ברק  בני  בלב  צמחו  זכויות, 
משרד  ושירותי  מכונים  מעבדות,  מרפאות,  מתקדמת: 
את  ויעניקו  ביותר  המתקדמת  בטכנולוגיה  שיפעלו 
השירותים הרפואיים הטובים ביותר. המרכז החדש מאגד 
בתוכו את כל השירותים המובילים שהיו בעיר עד כה, 
האישה,  המרכז לבריאות  מרקחת,  מכבידנט ובית  כולל 
יהיו  המכון להתפתחות הילד, מכון לב, סוכרת, וכמובן 
גם שירותים חדשים רבים דוגמת מוקד חירום מתקדם, 

מכון שמע, אישפוז יום, חדר לניתוחים קטנים וכדומה.
עם פתיחתו של המרכז הרפואי החדש אני מזמינה את כל 
תושבי העיר להצטרף להצלחה הגדולה וליהנות מחוויית 
שירות מתקדמת עם טובי הרופאים, בבניין חדש ומרווח 

עם המכשור והטכנולוגיה הכי מתקדמים.
והיצירתיות כדי לקדם  ונפעל במלוא המרץ  אנו נמשיך 
לצרכים  קשובים  נהיה  העיר,  תושבי  של  בריאותם  את 

ונפעל במקצועיות ובאהדה.

בכבוד רב
דבורה חסיד

המרכז יעניק שירות ל-86,542 החברים שלנו בבני ברק, 
אשדוד,  נוספות:  חרדיות  בערים  המתגוררים  ולחברינו 

אלעד, פתח תקוה ועוד.
מכבי שירותי בריאות הוקמה לפני כשבעים וארבע שנה 
האיכות  על  להתפשר  שסירבו  רופאים  קבוצת  ידי  על 
הרפואית. זה מה שייחד אז את 'מכבי', בשעתו. מאז ועד 
היום, הדגש היה ונותר על דבר אחד: על האיכות הרפואית.
במשך כארבע שנים עמדתי בראש מחוז המרכז ובני ברק 
לציבור  התוודעתי  זו  בתקופה  אחריותי.  תחת  הייתה 
בפני עולם  נפתח  החברים החרדי, הציבור הפתיע אותי. 
חדש שגיליתי כי הוא מבוסס על ערכים שבעיני לפחות 
הם מפעימים. הפתיעה אותי מידת 'ואהבת לרעך כמוך', 
המסירות והדאגה לפרט, לזקנים ולחולים ולבני המשפחה. 
אני שמח להביא את הבשורה למגזר החרדי של הרפואה 
האיכותית והמתקדמת ביותר דוקא לבני ברק. 'מכבי' היא 
מיועדת  והיא  איכותית,  רפואה  שירותי  שמספקת  קופה 

לחברים שמבקשים דבר אחד – רפואה איכותית. ושירות 
מצוין. 

המובילּות  מזהים את  קופות אחרות  וחברי  'מכבי'  חברי 
של 'מכבי' בתחום השירות והרפואה. אלפי חברים חדשים 
עוזבים  מאוד  ומעט  חודש,  מדי  שורותינו  אל  מצטרפים 
לנו  מאפשרת  החברים  במספר  העליה  אחרות.  לקופות 
להמשיך ולפתח את השירותים עוד ועוד. לאחרונה פורסם 
הבריאות.  משרד  המבוצע עבור  ברוקדייל  מכון  סקר  גם 
על  לשמור  ממשיכה  'מכבי'  כי  מראות  הסקר  תוצאות 
אנו מודים  המקום הראשון בשביעות הרצון של חבריה. 
לכם על האמון ועל המשוב החיובי ומבטיחים לעשות כל 
שניתן כדי ששביעות הרצון הגבוהה תישמר ואף תמשיך 

להשתפר.

בברכה
רן סער

מנכ"ל מכבי מר רן סער וחברי הנהלת מכבי הרב שטיצברג
והרב פרוינד ומנהל השיווק למגזר החרדי הרב משה שלזינגר 

בביקור אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

המשך מעמ' 31

המשך מעמ' 31
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בריאות ללא הפסקה - גם בשבת 'מכבי' פועלת,
במרפאה הסמוכה לקריית ויז'ניץ בעיר

השמש עומדת לשקוע, אמא מדליקה נרות שבת ומליטה את פניה בכפות ידיה, מתפללת על צאצאיה שיאירו את העולם 
בתורה ובמעשים טובים. שעה קלה חולפת ולפתע היא מבחינה בבת השש שפריחה התפשטה לה בגופה הקט. היא נראה 
קצת אנמית ושקטה מתמיד, האם המסורה מדמה לראות חיוורון שעלה בפניה הסמוקות. נראה מלחיץ מאד. מה עושים?

יש את 'מכבי'!
בתקופה האחרונה החלה 'מכבי' להפעיל את מרפאת השבת בעיר, בבית הרופאים שברח' קיבוץ גלויות 24, סמוך ונראה לקריית ויז'ניץ. 
במרפאה נהנים המבקרים מצוות רפואי מקצועי, מרופא משפחה ואח מוסמך שאינם יהודים. לרשותם עומד מלאי תרופות וציוד לביצוע 
בדיקות שונות, להם נזקקים החברים במהלך השבת. ניתן לבצע במרפאה בדיקות בסיסיות כמו: א.ק.ג, תפירות, הדבקות, חבישות, עירוי 
נוזלים, זריקות, אינהלציה ועוד. מרפאת השבת פועלת החל משעה לפני כניסת השבת או החג ועד חצות ולמחרת מהשעה תשע בבוקר 

ועד שעה לאחר צאת השבת או החג, בעוד השירות הינו, כמובן, ללא תשלום לחברי 'מכבי'.
אלו שנזקקו לשירותי המרפאה בשבתות ובמועדים מספרים על השקט הנפשי שהביקור בה העניק להם. לא תמיד מדובר במצב חירום 
הדורש פינוי לבית חולים וטיפול רפואי מורכב, אבל רק רופא מומחה יכול לקבוע מה מצבה של הילדה ואם הפריחה נובעת מאלרגיה 
חולפת או שמא היא מעידה על משהו חמור יותר. נוכחותו של רופא מומחה בשבת בעיר מעניקה להורים שלווה ותחושת ביטחון. גם 

אם הילד זקוק לאינהלציה והמכשיר שהופעל באמצעות שעון שבת חדל מלפעול, יש כתובת. יש 'מכבי'.

שמחה  הרב  ההנהלה  חברי   - ב'מכבי'  החרדי  הציבור  נציגי 
שטיצברג והרב חיים פרוינד, עוקבים מקרוב אחר פעילות סניפי 

'מכבי' בריכוזי המגזר החרדי
המרכז  חנוכת  עם  היום,  בזה  אך  להצטנע,  נוטים  אמנם  הם 
הדמויות שתרמו  היכרות עם שתי  הזמן שנערוך  הגיע  החדש, 
שנטוע  ברקי  הבני  בצמד  מדובר  החלום.  של  ליישומו  והביאו 
הרב  הקופה:  של  הראשית  בהנהלה  ההיררכיה,  במעלה  עמוק 
שמחה שטיצברג – המכהן גם כחבר דירקטוריון 'אסותא' וכחבר 
גם  המשמש   – פרוינד  חיים  והרב  ברק,  בני  עיריית  מועצת 

כמנכ"ל ארגון החסד 'עזר מציון'.
רואים  הם  אך  הקופה,  של  הציבורית  בהנהלה  השניים חברים 
בתפקידם שליחות. במסגרת פעילותם למען חברי 'מכבי' במגזר 
במרכזים  מקיפים  סיורים  בקביעות  לערוך  נוהגים  הם  החרדי, 
'מכבי' שירותי בריאות, בריכוזים החרדיים בכל  הרפואיים של 
רחבי הארץ. במסגרת הסיורים נפגשים חברי ההנהלה עם ראשי 
המחוזות ומנהלי סניפים, כדי לעמוד מקרוב על תנופת הפיתוח 

והרחבת השירותים והתאמתם לצרכי הקהילה.
עם השנים הפכו שטיצברג ופרוינד לכאלו המזוהים עם 'מכבי'. 
וכמובן  הארצי  במישור  המתקבלות  להחלטות  שותפים  הם 
בכל הנוגע לציבור החרדי. הם היוזמים, המובילים, נותני הטון 
ומשמיעי הדעה בכל הפורומים של 'מכבי', ומייצגים נאמנה גם 

את הקהילה החרדית. לא בחינם זוכה  

לחברי  בארץ,  החרדית  הקהילה  בקרב  סייג  ללא  לאמון  'מכבי' 
ההנהלה זכות רבה בכך.

נזקפת  ברק  בבני  'מכבי'  של  החדש  הרפואי  המרכז  הקמת  גם 
לזכותם. הם אלו שהגו את הרעיון, שהעלו אותו בפני הנהלת 

'מכבי', ואלו שהעניקו את הייעוץ הנדרש לאורך כל הדרך.
אגב, את תפקידם, כמו יתר חברי ההנהלה הציבורית, הם ממלאים 
בשמחה  להיענות  להם  מפריע  שלא  מה  מלאה,  בהתנדבות 
שטיצברג  שמחה  הרב  לעזרה.  הזקוק  מבוטח  כל  של  לפנייתו 
והרב חיים פרויינד, שנבחרו לכהן כחברי הנהלת 'מכבי', מוכרים 
בעשייה הברוכה שלהם לאורך שנים, לילות כימים, למען הכלל 
ולמען הציבור, ובמעורבותם הרבה בקהילה כעסקנים מהשורה 

הראשונה - ולא רק בנושאים הקשורים לבריאות.
רפואה קרובה לבוא

 

חלום חלמתי, ובו אני עולה במעלית קומה אחר קומה במרכזה של בני ברק. כל קומה 
שאליה אני מעפיל חושפת לעיני שטחים נוספים מבני ברק העיר. הנה, מחלונות הקומה 
חלון הקומה  ואנה.  אנה  בו  משוטטים  ואנשים  הסמוך,  הרחוב  לפני  ניבט  הראשונה 
השניה מגלה בפני את הרחובות הסמוכים. הקומה השלישית והרביעית פותחים לי צוהר 
אל קצה הרחוב הסמוך ואל שוליה של השכונה הקרובה. אני עולה עוד ועוד עד שבני 

ברק בתפארתה משתרעת אל מול עיני הנדהמות.

המראה מרהיב ומרנין כל לב. היכלי התורה וחצרות החסידות מנשאים למלוא האופק 
ואלפים רבים של בנייני מגורים נטועים סביב סביב. מכל צד אליו אני מביט ניבטים אלי 
עוד רחובות ועוד בנייני מגורים ואנוכי ניצב באמצע, במרכז. לרגע מתמקד מבטי ואני 
מבחין בתופעה יוצאת דופן: כל הכבישים והרחובות מובילים אל המקום בו עומדות 

רגלי.

אני  עוד  מדובר.  במציאות  שמא  או  חולם  אני  חלום  אם  תוהה  אני  והנה  ובחלומי, 
מסתפק והנה שני אנשים ניצבים לידי. שניהם מבינים את תהייתי ומהנהנים בראשם 
לאות אישור, ואני לא מבין הנהון זה מה פשרו. האם בחלום המה מהנהנים ועוד רגע 

קט אקיץ ממנו ואשכחנו כליל, או שמא את המציאות אני חווה עכשיו.

התעוררתי, והנה חלום. אבל הוא נצרב בי בעצמה. יכולתי למשש אותו, לחוש בו, לחוות 
אותו שוב ושוב. זכרתי את פרטי-פרטיו, את השמות ואת האנשים, את המקומות ואת 

הרחובות, וידעתי כי חלום היה זה, אבל חלום שעתיד להתגשם.

והחלום התגשם.

שבע שנים חלפו מאז אותו חלום. בתחילה שיתפתי בו שני ידידים קרובים, אלו שהנהנו 
מולי בחלום וסייעו בעדי להגשימו. היו אלו הרב שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד, 
אנשי חזון ומעש שהיטיבו ליצוק תוכן לחלום ולהפכו למציאות אליה אנו נחשפים 

בימים אלו.

ביחד, ובעזרת אנשים טובים רבים שהיו שותפים לדרך הארוכה, החל החלום לקרום עור 
וגידים. לא קלה היתה המלאכה, ורגעי רפיון רבים נלוו אליה. אבל הכוחות המשותפים 

נסכו בכולנו מרץ רב וחדוות יצירה מילאה את כל ישותנו.

כמו כל חלום גם החלום ההוא נראה היה כי לעולם לא ניתן יהיה להגשימו. אולי נתפשר 
על מיקום צדדי, שמא נקים מבנה צנוע בגודלו, חשבתי, אבל לא. החברים לא הרפו. את 

החלום הזה יש להגשים ויהי מה! אמרו שוב ושוב.
לא רק אמרו, אלא הטו כתף למלאכה. הרב שטיצברג והרב פרוינד נטלו על שכמם 
אחריות כבדה, למען בריאותם של תושבי בני ברק ולרווחתם של כל הדרים בה. בכוחות 
משותפים יצאנו לדרך הארוכה ויחד גם הגענו אל היעד האחרון, אל חנוכת הבית של 

המרכז הרפואי הענק הנטוע בליבה הפועם של עיר התורה והחסידות.

זהו סיפור החלום שאותו נוהג מנכ"ל 'מכבי' מר רן סער לספר בהתייחסו למבנה החדש 
שנחנך בימים אלו. "כמה קרוב הייתי לבטל את דבר החלום בהינף יד", מוסיף סער 
ואומר, "אבל רגע לפני ששיגרתי אותו לעולם החלומות שיתפתי בו את הרב שמחה 
שטיצברג ואת הרב חיים פרוינד, והם, לחשו לי כצופני סוד שגם להם יש חלום דומה..."

אל תוך התגשמותו של החלום המשותף שהפך למציאות - צועדים היום חברי 'מכבי' 
והם מבינים כי לפעמים, ובפרט ב'מכבי', חלומות מתגשמים.

עובדה: הנה לפנינו חלום שהתגשם

 התגשמותו של חלום

מכבי שירותי בריאות 
משקיעה בכם במרכזים 

רפואיים מתקדמים 
בכל רחבי העיר ובמרכז 
מכבי הייחודי, החדשני 
והמקצועי בלב בני ברק.

מכבי שמה את 
הבריאות שלכם 

במרכז ובכל 
רחבי העיר!

בית הרופאים 
גני טל

חזון איש 56 

בית הרופאים 
נתן הנביא 1

165 רופאים
מומחים

ברחבי העיר

בית הרופאים 
קרית הרצוג 
הרלינג צבי 5

בית הרופאים 
קיבוץ גלויות 24

בית הרופאים 
הרב ש"ך 60

מרכז רפואי 
כהנמן 64

המרכז
הרפואי החדש
רבי עקיבא 86

אז לא פלא שיותר מ-

מתושבי בני ברק
חברים במכבי!

86,542

בית הרופאים
אהרונוביץ 19

בהנחת אבן הפינה ט"ו בטבת תשע"ב
נראים מימין לשמאל: ראש המחוז דאז שלמה עמיר, הרב יעקב ליצמן, המנכ"ל רן סער, רה"ע 

דאז הרב יעקב אשר, רה"ע הנוכחי הרב חנוך זייברט, חבר ההנהלה הרב שמחה שטיצברג

הרב שמחה שטיצברג  הרב חיים פרוינד

מנכ"ל מכבי וחברי הנהלת מכבי במעקב בשלבי הבנייה

עוקבים מקרוב
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שומרים על העיניים שלך

רק ברשת עינית 
אופנה בעין מקצועית

• טיפול בראייה ירודה
• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בינלאומי

• המגוון הגדול ביותר
• כל המותגים המובילים
• מקצועיות ללא תחרות

• מעבדה מקצועית במקום לשירותכם!

לבעלי הביטוחים המשלימים בקופותחינםקולקציה חדשה ורחבה

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333  | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

*עדשות 1.56 עד 6/2 עם ציפויים.

*
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מודיעין  עיריית  ראש  קיבל  לכנסת",  ותגיע  הכל  "עזוב 
עילית יעקב גוטרמן קריאת S.O.S מהמקום הכי לא צפוי - 
לשכת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני. המזמן מעבר לקו היה 
ליטוב.  שמוליק  הוועדה,  יו"ר  של  מיוחדים  לעניינים  יועצו 
של  בעיצומן  גוטרמן  את  תפס  רביעי,  בצהרי  הזימון,  עיתוי 
הכינוי  עילית  )במודיעין  מראש  שנקבעו  עבודה  פגישות 
המדויק הוא: פגישות תעסוקה(. כמי שישב באותה משבצת 
אברהם  הרב  של  כהונתו  בתקופת  מיוחד  במעמד  יועץ  של 
רביץ ז"ל כיו"ר הוועדה, הבין גוטרמן תכף ומיד את חשיבות 

הפנייה, ביטל את הפגישות ביומן ועלה למשכן.
על זימונו של גוטרמן ללשכת גפני ניתן לומר כי חשיבות 
על  שבח  מילת  למצוא  יותר  קל  קיומה.  בעצם  היא  הפנייה 
יוסי שריד בעיתונות החרדית, מאשר לחלץ מפיהם של שני 
האישים המוכשרים הללו מילה טובה זה על זה – לפחות עד 
לאחרונה. גפני הצהיר כאן מפורשות לאחר הבחירות לרשויות 
מהעדינות  הייתה  וזו  דגל,  את  עוד  מייצג  אינו  גוטרמן  כי 

שבהתבטאויותיו. 
ביתר  עיריית  ראש  עם  ביחד  הוזמן  גוטרמן  תעסוקה'  'מר 
תחקיר  תוצאות  לפי  תחבורה'  )'מר  רובינשטיין  עילית 
'המערכת' בערוץ 2(, כדי לנסות ולקדם בהסכמה חרדית את 
הסדרת מעמד החטיבה להתיישבות. בקדנציית לפיד באוצר 
וסלומינסקי בוועדת הכספים, ישב גפני על ספסלי האופוזיציה 
שמועברים  העתק  תקציבי  את  שסיכם  קרס  עב  ספר  והכין 
דרך מכבסת החטיבה להתיישבות. המסקנות גובשו ונשלחו 
וסתיו  הוותיק  גפני  חתמו  עליו  ליועמ"ש,  משותף  במכתב 
בשעתו  כאן  הובא  הטענות  גדוש  המסמך  הצעירה.  שפיר 

בפרסום ראשון והקפיץ את כיתות הכוננות בהתיישבות. 
גפני חשף את השיטה, וגילה כיצד נתפרים מאות מיליונים 
במרכז  שהתיישבו  תורניים  גרעינים  כולל   - סרוגים  ליעדים 

בלתי  אפליה  פה  הייתה  שעברה  "בקדנציה  תל-אביב.  העיר 
גפני,  אומר  הגיוניים",  לא  גם בסעיפים  נתפסת של החרדים 
תשלומי  הציוניות  לישיבות  העבירו  הישיבות  "בתקציב 
ארבעה וחמישה. ראינו העברות כספיות אבסורדיות פי ארבע 
בתקציבי  חרדיות.  ישיבות  לעומת  ציוניות  לישיבות  וחמש 
העתק שהועברו לגרעינים תורניים לא נכללו חרדים. מסעיפי 
התקצוב המרכזיים ליישובים מעבר לקו הירוק, הודרו במכוון 
שוויון  נדרוש  הפעם  נגמר.  הזה  הסיפור  החרדיות.  הערים 
מלא לשתי הערים החרדיות הגדולות ביהודה ושומרון, ביתר 
עילית ומודיעין עילית". השורה התחתונה של גפני הקפיצה 
יישבו  לא  ורובינשטיין  שגוטרמן  "עד  הסמוטריצ'ים:  את 
הצעת  לכל  אתנגד  תקציבי,  שוויון  יש  שמבחינתם  לי  ויגידו 

הסדר של החטיבה להתיישבות".
אליה  דחופה  לפגישה  הובילה  גפני  של  הכוונות  הצהרת 
מצד  וגוטרמן.  רובינשטיין  החרדיות,  הערים  ראשי  זומנו 
המשפטן  הישיבה  את  הוביל  הכספים,  ועדת  יו"ר  החתן, 
שמוליק ליטוב. מצד הכלה, מועצת יש"ע, ניהל את המגעים 
גלש  ראשונה,  בפגישה  כנהוג  שלא  סמוטריץ'.  בצלאל  ח"כ 
המפגש גם לארוחת צהריים במזנון הח"כים. ניסיונות השידוך 
לא עלו יפה וכשהפגישה עלתה על שרטון )וסרטון רץ ברשת( 
בכל  ראיונות  בסבב  ופצח  מלאה,  בטן  עם  סמוטריץ'  יצא 

הערוצים החרדיים שהתמסרו כאילו היו ערוץ 7. 
סמוטריץ' שנתקל בפעם השנייה תוך חודש במארב מתוכנן 
נקלע במאבק  )למארב הראשון הוא  ועדת הכספים  יו"ר  של 
על מפת אזורי עדיפות לאומית(, התלונן שיו"ר ועדת הכספים 
מנסה לסחוט את המתיישבים. משעה לשעה, ככל שהערוצים 
 - הדיבור  וסגנון  הטון  הוחרפו  כך  יותר,  התמסרו  החרדיים 

שלתומנו סברנו כי נגמלנו מהם עם פרישתו של ינון מגל. 
זה התחיל בשאלה תמימה: "תמכנו בחוק הגיוס, למה גפני 

מפריע לנו בחוק ההתיישבות?", ונגמר במתקפת זעם. "זורע 
בערוצים  גפני  את  כינה  מצפון",  וחסר  שקרן  ושנאה,  פירוד 
החרדיים נציג המפלגה שמצפונה נקי מחוסר שימוש. בדרך, 
התקלקל גם המצפן של העיתונות החרדית החופשית. ההבדל 
בין הענקת זכות התגובה לדוברי הצד השני לבין פינוי הבמה 
במצב  לגפני.  סמוטריץ'  שבין  כמרחק  הוא  בלעדי,  לסולו 
אוהד  תקשורתי  סיקור  לקבל  לחלום  יכול  היה  גפני  הפוך, 
ובלתי מוגבל שכזה בכלי התקשורת שמזוהים עם המתנחלים. 

מלחמה גרעינית
סמוטריץ',  טען  המתמסרים,  החרדיים  לערוצים  בראיונות 
הקרוב  לח"כ  נחשב  שהוא  צדק,  של  מבוטלת  לא  במידה 
שאל.  הוא  בי?",  דווקא  נלחם  גפני  "למה  לחרדים:  ביותר 
יו"ר ועדת הכספים הסבירו השבוע, כנהוג במאבקי  בלשכת 
כנופיות, ש'זה לא אישי'. "סמוטריץ' לא היה בבניין בשנתיים 
האחרונות. הוא לא ישב בוועדות הכנסת בקדנציית בנט-לפיד 
נמצא מסלול  לפגוע בחרדים  בכל פעם שרצו  איך  ראה  ולא 

עוקף דרך החטיבה להתיישבות. 
"בבית היהודי דאגו לכך שבתקציב הישיבות, ישיבה ציונית 
לא  עדיין  זה  אבל  חרדית,  לישיבה  פרופורציה  בלי  תתוקצב 
בבית  שאלו  הישיבות,  בסעיף  לקצץ  כשבאו  אותם.  סיפק 
היהודי 'מה יהיה איתנו? הרי בעקיפין גם הישיבות הציוניות 
נפצה  אתכם  הייתה:  האוצר  פקידי  של  הנוסחה  ייפגעו' 

בחטיבה להתיישבות. 
"מאתיים מיליוני שקלים הועברו כסיוע לרשויות מקומיות, 
מתוכם כמאה וחמישים מיליוני שקלים למועצת יש"ע, כאשר 
לביתר עילית ולמודיעין עילית שמאכלסות כארבעים וחמישה 
הגיע  לא  הירוק  לקו  מעבר  שמתגוררים  מהתושבים  אחוזים 
שקל. הרי זה בלתי נתפס, ומדובר רק בקצה הקרחון. חמישים 
ושישה מיליוני שקלים הועברו לגרעינים תורניים כולל במרכז 
הארץ, בתל אביב ובחולון, ומתוך זה לא הועבר אפילו שקל 
החטיבה  שעניין  כך  על  עומד  גפני  חרדים.  לגרעינים  אחד 
לא  ראויה.  וחלוקה  אחרי שתהיה שקיפות מלאה  רק  יוסדר, 
יכול להיות שכאשר אנחנו מגדילים בהסכם הקואליציוני את 
תקציב הישיבות גם הישיבות הציוניות נהנות ועוד מתוקצבות 
את  כשמגדילים  זאת  ולעומת  יותר,  גבוה  נקודה  ערך  לפי 
לא  החרדית  ההתיישבות  להתיישבות,  החטיבה  תקציב 

מקבלת שקל".
שלפי  העובדה  זו  היהודי  הבית  ח"כי  את  שמרגיז  מה 
להיות  אמור  היה  בכלל  הכדור  הפרלמנטרי,  המשחק  כללי 
לא  להתיישבות,  החטיבה  הסדרת  חקיקת  שלהם.  במגרש 
עומד  שבראשה  חוקה  בוועדה  אלא  הכספים  בוועדת  נדונה 
ח"כ ניסן סלומינסקי. אלא שגפני טוען כי הוועדה שינתה את 
באקט  לחקיקה.  שרים  בוועדת  שאושר  ההסדר  הצעת  נוסח 
פרלמנטרי מתריס, הוא דחה את דיוני ועדת הכספים והתייצב 
לחקיקה  השרים  בוועדת  שאושר  "לנוסח  החוקה:  בוועדת 
הכניסו  היהודי  הבית  לתיקונים שאנשי  לא  אבל  מחויב,  אני 
בוועדת החוקה, ולכן נצביע נגד ההסדר", הוא הבהיר ונהנה 

מכל דקה. 
גפני מרשה לעצמו ללכת עד הקצה, מתוך הבנה שבמלחמה 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

ברית השפויים

"אם קוראים לי אני בא". מפגש הקצוות במזנון הח"כים. נראים מימין לשמאל: רובינשטיין, גוטרמן וליטוב. מולם במרכז: ח"כ סמוטריץ'
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הזאת, הוא נהנה מגיבוי תקשורתי ופוליטי של 
הרואים  הכספים  בוועדת  האופוזיציה  חברי 
ביו"ר הוועדה שותף וחבר ל'ברית השפויים'.  
בקואליציית 61 שבה אי אפשר לחלק פירור 
בלי שיתוף פעולה, תימצא לבסוף הדרך לחלק 
בין הבית היהודי לחרדים את פרוסות העוגה, 
ההגדרה  להתיישבות  לחטיבה  בנוגע  כי  אם 

היותר מדויקת היא: סופגנייה עם ריבה.

יכה יוסי
"אם קוראים לי, אני בא", ציטט גוטרמן את 
ומיהר להגיע למשכן. בתום  גנדי  אמרתו של 
נינוח  הכנסת,  במסדרונות  פגשתיו  הישיבה 
"קיבלתי  המאכזבת.  התוצאה  למרות  ורגוע 
אחרית  בחזון  כמו  והרגשתי  הטלפון  את 

הימים", הוא אמר וחייך מאוזן לאוזן. 
של  אחת  מספר  הפרפורמר  הוא  גפני 
אין  לגוטרמן  וגם  בכנסת  החרדית  היהדות 
קדנציה  זו  מצליח  האיש  בתחומו.  מתחרים 
רביעית ברציפות, לספק פרנסה לתושבי עירו 
)תושבות, תושבות(, ולנהל בצורה מאוזנת את 
חולק  אין  החרדיות.  שבערים  הענייה  תקציב 
השניים,  של  המוכחות  ליכולותיהם  בנוגע 
כל אחד לחוד, אך את שניהם יחד, מזמן לא 

ראינו.
העיר  ראש  פתאום  שלפתע  קרה  מה  אז 
היחיד של דגל, הפך לאישיות רצויה בלשכת 
זאת  תלו  רכיל  הולכי  התורה?  דגל  יו"ר 
החל  אשר  יעקב  שהחכ"ל  בעובדה  השבוע 
למזכ"ל את התנועה בפעלתנות, אחרי שהבין 
כי הפתח למימוש החוק הנורווגי הולך ונסגר, 

והחלון הופך לחלום. 
שכיהן  גפני  טובות,  נשמות  אותן  לפי 
ממש  לא  היווסדה,  מיום  התנועה  כמזכ"ל 
מתלהב מהרעיון שיעקב אשר יתרוצץ ברחבי 
הארץ, יפיח רוח חיים בפעילים, יפתח סניפים 
עם  ג'  יום  ביתד  ויפודבק  נידחים,  במקומות 
זנגריה  בטובא  סיורים  על  מחמיאות  כתבות 

ובבועיינה נוג'ידאת.
פעילים  שדווקא   - הזאת  התאוריה  לפי 

של  יתירה  בחדווה  להשמיע  נהנים  באגו"י 
לכנס  נשואות  גפני  של  עיניו   - לאיד  שמחה 
אי  החדש  המזכ"ל  שמתכנן  דגל  של  הארצי 
יתפזרו.  כשהעננים  האביב,  בתקופת  שם 
לכנס  אך  בחורף,  קורות  לא  כבר  מלחמות 
המתוכנן, גפני לא מתכוון לבוא כשהוא בודד 
בצריח אחרי זמן חורף של הסתגרות בוועדת 

הכספים. 
כמו נתניהו לפני כינוסי מרכז הליכוד, גפני 
דואג כבר מעכשיו לחיבור מחודש עם מוקדי 
הליכודניקים  בשטח.  המפלגה  של  הכוח 
גורל  הרות  מסוגיות  מתרשמים  לא  כידוע, 
וגם  הבוערים  המדינה  בענייני  עיסוק  של 
ומפכ"ל  מוסד  ראש  כמו  בכירים  ממינוי  לא 
מרכז  לחברי  עיתונאים.  במסיבות  משטרה 
הליכוד, כמו לחברי המרכז של דגל, יש סדרי 
הכוח  מוקדי  ומיקום  זהות  אחרים.  עדיפויות 
עניין  זהו  ברק,  בבני  רחובות  בכמה  דגל  של 
השווה טור בפני עצמו. על גוטרמן ניתן לומר, 

כי הוא היה הראשון שזיהה.
מתוקשרים.  ומינויים  רכיל  הולכי  אפרופו 
שר בכיר בליכוד הסתובב השבוע והסביר לכל 
לכנס  אץ-רץ  נתניהו  כי  לשמוע,  שהסכים  מי 
מסיבת עיתונאים ולהכריז על מינויו של יוסי 
כהן לראש המוסד, אך ורק בשל קנאתו העזה 
בגלעד ארדן. "נתניהו לא היה מסוגל לראות 
איך אחרי כל התלאות שגלעד עבר, הוא נהנה 
מינוי  על  תקשורתי  פרגון  של  דקות  מכמה 
ולכן היה חייב לשלוף  רוני אלשיך למפכ"ל, 
באותו שבוע את המינוי האישי שלו". ממש, 

יכה יוסי את רוני.
למסיבה  סיבה  הם  היוקרתיים  המינויים 
הליכודניקים  את  אך  הממשלה,  בתוך 
הפשוטים ששמים את החבר במרכז, הם ממש 

לא מרשימים. כל מפלגה וליבת הכוח שלה.

ביד מעטים
ו'נייעסנים'  בכלל  רכיל  הולכי  של  גרסתם 
מיהדות התורה בפרט, מרתקת תמיד וססגונית 
תדיר, יותר מכל גרסה אחרת. ההיגיון הפשוט, 

כרגיל, צהוב פחות. זהו אכן הנורווגי שמייצר 
לחלוטין.  שונה  מזווית  אך  חדשים,  חיבורים 
של  מלשכתו  נשמעות  האחרונים  בשבועיים 
מהן  אמירות  פרוש,  מאיר  הישן-חדש,  הסגן 
ויהיה  נורווגי  מהמושג  נפשו  נקעה  כי  עולה 
המחיר אשר יהיה. "כבר לא משנה מה יקרה 
בהתנהלותה,  התורה  דגל  העצמאי,  בחינוך 
החוק  את  לממש  החשק  את  לכולנו  הוציאה 

הנורווגי", אמרו בלשכתו. 
בכל  מורגשת  פרוש,  של  המיאוס  תחושת 
בנט  נפתלי  החינוך  שר  הקואליציה.  סיעות 
כשר  לכהן  לו  יאפשר  הנורווגי  כי  שהסביר 
את  שמימש  היחיד  והיה  מלא-מלא  חינוך 
החוק, חזר בו בתרגיל שכאילו נלקח מפנקסי 
זקני עסקני המפד"ל בשנות השמונים. בעקבות 
גם  החינוך,  שר  מתפקיד  הרגעית  התפטרותו 
לשבת- מפוטר:  עצמו  מצא  פרוש  השר  סגן 
סגן  חגיגי של  עם שטריימל  נכנס  הוא  קודש 
שלישית,  סעודה  של  דרעווין  וברעווא  שר, 
המתפטר,  השר  עם  ביחד  כהונתו  פקעה 
חכפ"ש  של  חולין  כובע  רק  נותר  ולראשו 
)ח"כ פשוט(. לרווחת כל מי שהחינוך הטהור 
חשוב לו, הפרישה הייתה זמנית בלבד. פרוש 
נזקק רק למשאל טלפוני בין השרים ולהודעה 
)שלישי(  אתמול  להתמנות  כדי  במליאה 

מחדש לתפקיד סגן שר. 
עצמה,  בפני  מגוחכת  הזאת  הפארסה  כל 
אך האבסורד יכול היה להיות גדול שבעתיים, 
לפני שבועיים-שלושה  היה מקיים  פרוש  אם 
ומתפטר מהכנסת.  הנורווגי  את מצוות החוק 
שר,  כסגן  לכהן  חדל  היה  פרוש  שבו  ברגע 
מפוטר  היה  אשר,  יעקב  הטרי  המושבע 
אמונים  להישבע  ונדרש  מהכנסת  אוטומטית 

בשנית, אחרי חזרתו של פרוש לתפקיד. 
מיאוס, כמו תפוח רקוב, הוא נגע שמתפשט 
עד  לדסקס  אפשר  כולה.  לסלסלה  במהירות 
דגל  יו"ר  לשכת  בין  האינטריגות  על  מחר 
התורה ללשכת המזכ"ל, אך כל מי שמדבר עם 
שני האישים ועם פעילי המפלגה בכל הערים, 
תקופה,  במשך  שניכר  ההדדי  שהכעס  מבין 
כלפי  שמופנה  זעם  של  אחיד  לנחשול  הפך 

חוץ. 
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ככל שהערוצים 
החרדיים התמסרו, כך 

הוחרפו הטון וסגנון 
הדיבור - שלתומנו 

סברנו כי נגמלנו 
מהם עם פרישת ינון 
מגל. "שקרן וחסר 

מצפון", כינה את גפני 
בערוצים החרדיים נציג 
המפלגה שמצפונה נקי 
מחוסר שימוש. בדרך, 
התקלקל גם המצפן 

של העיתונות החרדית 
החופשית. ההבדל בין 
הענקת זכות התגובה 

לדוברי הצד השני 
לבין פינוי הבמה לסולו 

בלעדי, הוא כמרחק 
שבין סמוטריץ' לגפני

במעין יציאה מחשיכה 
לאורה, נראים דרעי 

וגפני כשהם מסתודדים 
לעיתים תכופות. על 
כל שיחה שנראית 

בפומבי, מתקיימות שתי 
שיחות טלפון ישירות. 

לראשונה נשמעות 
גם מחמאות הדדיות 

בשתי הלשכות. מדובר 
באישים שגם כך קשה 

להם להוציא מילה 
טובה, ואחד כלפי רעהו, 

על אחת כמה וכמה. 
את שיתוף הפעולה 
הזה יש מי שמכנה 
בתקופה האחרונה 

'ברית השפויים'

הדלקת נר, לא מדורה. חברי סיעת דג"ל )דרעי, גפני, ליצמן( מכונסים בלשכת יו"ר ש"ס בכנסת                                        )צילומים: בחדרי חרדים(
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אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

להפרת  בנוגע  עובדתית(  )צודקות  טענות  פרוש  של  בפיו 
לאיש  מתייחסים  לא  בדגל  אבל  העצמאי,  בחינוך  הסכם 
חוסר  רק  לא  זהו  למאקרו.  אלא  למיקרו  לא  לאישיו.  אלא 
חמישים  לפחות  שמונה  דגל  מצביעי  קהל  בין  הפרופורציה 
מול  שניים  של  בחסר  הייצוג  לבין  הבוחרים,  מקהל  אחוזים 
זו בעיקר התחושה שמשדרים הנציגים האגודאיים,  ארבעה. 
אשר כמו נציגי המתנחלים, מנצלים את הסיטואציה עד תום 

כדי להשתלט על כל המשאבים. 
אם דגל תשכיל לתעל את רגשות הקיפוח של מעטים מול 
תוסס,  דינמי  שטח  של  מחדש  לבנייה  אותם  ולמנף  רבים, 
היא תצא מורווחת מהפסד הנורווגי. תחיית היחסים בין גפני 
לגוטרמן, תהיה מנת הדם הראשונה, בתהליך פוליטי-רפואי 
של עירוי דם טרי לעורקיה המסוידים של התנועה הליטאית. 
הדורסנות של אגודה וחוסר הנכונות לביצוע 'תוכנית חלוקה' 
הוגנת שתאזן מעט את יחסי הכוחות בין הסיעות, עוד תפיח 
חיים חדשים בעצמותיה של התנועה הליטאית שקפצה עליה 

זקנה בשלהי העשור השלישי להקמתה.

נורווגי במרוקאית

היחיד  התנועה  יו"ר  מרוקאי.  בכלל  הוא  הנורווגי,  החוק 
כוונתו  על  סגורות,  בשיחות  בעיקר  זה  וגם  מדבר,  שעדיין 
לממש את החוק הנורווגי, זהו אריה דרעי שמבהיר כי יאפשר 
לחבר מועצת עיריית בני ברק יגאל גואטה לכהן בכנסת כנציג 

ש"ס במסגרת החוק הנורווגי. 
גבוהות  נשמות  בעלי  רכיל,  הולכי  חסרים  לא  כאן  גם 
שמסבירים לדרעי כי גואטה יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס. 
בדיוק  זה  כי  יען  את המהלך,  לבצע  רק מדרבן  זה  דרעי  את 
מה שחסר כיום לסיעה הספרדית המנומנמת: גבר-גבר עם פה 
גדול, נטול פחד ומורא, שלא יאפשר לח"כים כמו איתן כבל, 
להשתלח ביו"ר התנועה בפרשת הגז, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 

עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו דברים מעולם.
לפתוח  רק  לא  שיודע",  "אחד  שמכונה  מה  הוא  גואטה 
של  פיותיהם  לסתום  גם  אלא  תמיד(  לליבו  )השווה  פיו  את 
תמיכתו  את  מזכיר  היה  הוא  כבל המתחסד  לאיתן  מלעיזים. 
השתיקה  זכות  על  ששמר  מפלגה  ביו"ר  מסויגת  הבלתי 
בחקירת עמותות ברק, ואת הרצתם לנשיאות של נקי הכפיים 
)החביב  כבל  מאיר שטרית.  המוסר  ושוחר  אליעזר  בן  פואד 
לכשעצמו( הולך עם חמאה נימוחה על ראשו, אבל בש"ס של 
היום, אף אחד לא קם להשיב לו כגמולו ולהגן על כבודו של 
היו"ר. עם כאלו פודלים בסיעה, צריך לפחות רוטווילר אחד 

לשמירה.
בשל  אם  ממתין,  לעכשיו  נכון  אך  במינוי  מעוניין  דרעי 
חוסר רצונו להיות המתפטר היחיד ואם בשל נוכחותו הטכנית 
לעת עתה בבניין הכנסת, כמעט במשך כל שעות היום )למעט 
גיחה לחופשה משפחתית בצפון בימי החנוכה(. עד שתשופץ 
)רשת  נשרים  בכנפי  ש"ס'  'תשלובת  בבית  החדשה  הלשכה 

וגליל  נגב  הפריפריה,  ומשרדי  הדתות  משרד  החינוך,  מעיין 
בלשכתו  פגישותיו  את  מנהל  ממילא  הוא  אחד(,  בבניין 

בכנסת, אז מה בוער?
של  שמו  הכנסת,  למשכן  מחוץ  הלשכה  שתשופץ  עד 
דרעי מואר בחנוכיית הנוכחות של חברי הכנסת כמעט ללא 
הפסקה. הח"כ הבכיר היחיד מיהדות התורה שלא מש מבניין 
הכנסת במסגרת תפקידו, זהו יו"ר ועדת הכספים, מה שמוביל 
בין  היחסים  ושוב.  שוב  בזה  זה  נתקלים  וגפני  שדרעי  לכך 
גפני לדרעי ידעו מאז שובו של יו"ר ש"ס לפוליטיקה בעיקר 
מורדות, כאשר הסיבות והנסיבות תוארו כאן לא אחת, כולל 

בערב ההצבעה על תקציב המדינה. 
במעין  קורה.  טוב  שמשהו  דומה  האחרונים  בשבועיים 
לעיתים  מסתודדים  השניים  נראים  לאורה,  מחשיכה  יציאה 
לפחות  מתקיימות  בפומבי,  שנצפית  שיחה  כל  על  תכופות. 
שתי שיחות טלפון ישירות, שנערכות בדרך כלל ללא תיווך 
המזכירות בלשכות, בטלפונים הניידים של השניים. לראשונה 
נשמעות גם מחמאות הדדיות בשתי הלשכות. מדובר באישים 
שגם כך קשה להם להוציא מילה טובה, ואחד כלפי רעהו, על 

אחת כמה וכמה. 

ראש בראש

את שיתוף הפעולה בין גפני לדרעי יש מי שמכנה בתקופה 
סיפור.  תשמעו  ולמה?  מדוע  השפויים'.  'ברית  האחרונה 
בשבוע שעבר, התקבל בלשכת דרעי טלפון מגורם בכיר בדגל 
התורה ובפיו בקשה כי ש"ס תסייע בארגון כינוס משותף של 

מועצות גדולי וחכמי התורה. 
"מה מטרת המפגש ומי היוזם?", שאל דרעי.

יו"ר ש"ס:  את  התשובה שהתקבלה מהצד השני הקפיצה 
החרדית,  ובאקדמיה  החרדי  במחוז  המאבק  היא  "המטרה 
והיוזמים הם מזכירי מועצות גדולי התורה של דגל ואגודה, 

הרב רובינשטיין והרב שטרן".
דרעי שחושש ממחטף אנטי-ספרדי במחוז החרדי בחסות 
קולות הגוועלד של איגוד מנהלי הסמינרים, ביקש לעכב את 
מתן התשובה ומיהר להתקשר לטלפון הנייד של גפני. "האם 
מאחוריו?",  ועומד  המשותף  הכינוס  את  שמארגן  זה  אתה 

שאל דרעי. 
"לא", השיב גפני בנחרצות, אך באותה נשימה הבהיר כי 
מקלות  ולתקוע  המארגנים  של  בדרכם  לעמוד  בכוונתו  אין 

בגלגלים. 
גדולי  מועצת  למזכיר  "תאמרו  הספיק:  זה  ש"ס  ליו"ר 
התורה של דגל, שעם כל הכבוד וההערכה, התיאום בין ש"ס 
לדגל התורה ייעשה רק בין שני יושבי הראש, בין הלשכה שלי 
כינוס כזה, אנו  ויבקש  יפנה  גפני  גפני. אם  ללשכה של הרב 
בש"ס נשקול את ההצעה בחיוב, אבל במצב הנוכחי תשובתנו 

החד-משמעית היא שלילית".
של  בשמם  ביקורת  כאן  הובעה  האחרונים  בשבועיים 

מאבקי  מובילי  של  הנסתרים  המניעים  נגד  בש"ס  בכירים 
החשמונאים החדשים. יודעי תורת הקבלה מספרים שבנוסח 
'מלכות  הוחלפה  הסמינרים,  מנהלי  איגוד  שפרסם  התפילה 
האחרון,  בסופ"ש  החרדי'.  המחוז  ב'גזירות  הרשעה'  יוון 
התווספה  המפקחים  שלגזירת  אחרי  הביקורת,  הוחרפה 
היא  ש"ס  השקפה,  "בענייני  האקדמיים.  הלימודים  גזירת 
הגורם  בתגובה  אומר  התורה",  ליהדות  נאמנה  שותפה 
הבכיר בש"ס, "יחד עם זאת, אין זה סוד שמאחורי המתקפה 
הנוכחית מעורבים שיקולים זרים של עסקנים ומנהלי סמינרים 

שחוששים מאובדן שליטה. 
הטעונים  דברים  שיש  בדעה  מחזיקים  בש"ס  אנחנו  "גם 
אינו  שמעוני  מאיר  הדרך.  זו  לא  אך  החרדי,  במחוז  תיקון 
אנטיוכוס של דורנו, ולזכותו נזקפת העובדה שניסה למגר בכל 
של  לקו  גם  בסמינרים.  הספרדיות  הבנות  אפליית  את  הכוח 
שותפים.  לא  אנחנו  החרדיות  המכללות  נגד  המאבק  הקצנת 
מרן הגר"ע יוסף זצ"ל תמך בהקמתן כברירת מחדל הכרחית. 
ברור שמסגרות כאלו לא נועדו לשמש תחליף לבנות סמינרים 
היא  האחרת  שהברירה  הבין  למרחוק  צפו  שעיניו  מרן  אבל 

זליגה של תלמידות לאקדמיה חילונית על כל הכרוך בכך". 
בש"ס תולים את רעש תופי המלחמה לא רק בקרב המאסף 
דגל  כמה מעסקני  בניסיון של  גם  אלא  איגוד הסמינרים  של 
'להשיב  ההשקפתי,  בז'רגון  או  מלחמה,  להשיב  ואגודה 
להוכיח  דחוף  בצורך  חשים  הללו  העסקנים  דבר'.  חורפיהם 
יודעים  הגיוס  חוק  תומכי  שגם  הירושלמי-סאטמרי,  לפלג 

לצאת למלחמת מצווה למען קודשי ישראל. 
"אנחנו לא שותפים למשחק הזה", אומר דרעי, "בהוראת 
רבותינו, ובשיתוף פעולה עם חברינו מיהדות התורה, העברנו 
את התיקונים שנדרשו בחוק הגיוס, הוספנו תקציבים לעולם 
התורה ולמשפחות האברכים, ונתקן גם את מה שנדרש במחוז 
החרדי. שיתוף הפעולה הזה ניכר בכל התחומים. רק השבוע 
הובלנו ביחד את המהלך להעברת הסמכויות לאישור ופסילת 
חוקי העזר העירוניים בעניין השבת - משר הפנים לממשלה. 

את  לקבל  מאיתנו  מנעו  ולא  אותנו  הפחידו  לא  "התקפות 
לא  אימים  מהלכי  אותם  הגיוס.  בחוק  הנכונות  ההחלטות 
יפחידו אותנו גם בסוגיות מהותיות אחרות. לצערי יש עסקנים 
לא  מעשיהם,  תוצאות  את  להבין  שמבלי  סמינרים  ומנהלי 
מפסיקים לייצר כותרות שליליות ומחזירים במו ידיהם את ימי 
ההסתה התקשורתית נגד החרדים. שוחחתי עם חברי הכנסת 
המתוכננים,  שהכינוסים  מהם,  גם  ושמעתי  התורה  מיהדות 
המתוקשרים  המאבקים  ובעיקר  הבומבסטיות  ההצהרות 
ולא תועלת. אינני  נזק  גורמים  שזולגים לתקשורת החילונית 
לא  לוחשים.  האשכנזים  שחבריי  מה  את  בקול  לומר  חושש 
הנשק  את  ידינו  במו  נספק  ולא  המתוכנן,  בכינוס  נשתתף 

התקשורתי לאויבינו". 
אומנם  החנוכה.  לחג  דרעי  נוסח  ניסא  פרסומי  כאן  עד 
לימדונו חז"ל כי 'הדלקה עושה מצווה', אך בשביל לגרש את 

החושך צריך להדליק נר. לא מדורה.



הולכי רכיל מסבירים לדרעי כי גואטה 
יהפוך למירי רגב של סיעת ש"ס. את 

דרעי זה רק מדרבן לבצע את המהלך, 
יען כי זה בדיוק מה שחסר כיום לסיעה 

הספרדית המנומנמת: גבר-גבר עם פה 
גדול )השווה לליבו תמיד(, שלא יאפשר 
לח"כים כמו איתן כבל, להשתלח ביו"ר 

התנועה, ואחר כך לרוץ ולהתחבק 
עם ח"כי ש"ס במזנון כאילו לא נאמרו 

דברים מעולם. עם כאלו פודלים בסיעה, 
צריך לפחות רוטווילר אחד לשמירה

פתחון פה. יגאל גואטה במעמד הדלקת נר חנוכה בבית הגר"ש בעדני                                             )צילום: יעקב כהן(



כל רכב, בכל דרך שתבחר
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להתאמת תוכנית ליסינג אישית חייגו:

אולם תצוגה בני ברק: רחוב כהנמן 106
אולם תצוגה ירושלים: רחוב ירמיהו 39

חדש!

נקנה אצל היבואן:
ב: 168,190 ₪ 

נמכר ב:
₪ 110,000

נקנה ב- 
ב: 152,990 ₪ 

נמכר ב:
 ₪ 105,000

חסכת: 10,200 ₪

כעבור 3 שנים:

ניסאן קשקאי 
מנוע 1.2 טורבו SV, חדשה 2015, 0 ק”מ

רכב לדוגמא:

ברישום 0/1ברישום 0/0

המטרה שלך היא לקנות רכב חדש מהניילונים
בחיסכון של אלפי שקלים.

שורה תחתונה:

מחיר קנייה אצל היבואן הינו על בסיס מחירון היבואן. מחיר מכירה ב 2018 הינו השערה ע”פ השוק כיום. המחירים הינם לפני אגרת רישוי ותוספות. המבצע לשבוע בלבד. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
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מאת: חיים רייך

את  אחת  במילה  לסכם  ניתן  כך  'אורות' 
מוסדות  ידי  על  שאורגן  המופלא  המסע 
שטפנשט לערבות רומניה והקרפטים לכבוד 
ההילולא של האדמו"ר הראשון משטפנשט 
הטמון בעיר יאס, לרגל ההילולא ה147 של 
כ"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט זצ"ל בנו 
זצ"ל  מרוז'ין  קדישא  הסבא  של  הרביעי 
על  רבים  תפילת  נערכה  כסלו  בי"ד  שחלה 
קבוצה  ידי  על  רומניה  ביאס  קדשו  ציון 
גדולה של מעל מאתים איש שיצאו לרומניה 
ברומניה  הצדיקים  לקברי  קודש  למסע 
בצילא דמהימנותא סמוך לציון קברו ביאס 
ברומניה, בראשות המסע משתתפים רבנים 
את  לפקוד  המבקשים  ורבים  ציבור  ואישי 
קבר בעל ההילולא ולהעתיר לישועת הכלל 
מנת  היו  והאורות  ההתרגשות  והפרט. 
חלקם הן של משתתפי המסע המופלא והן 
ברומניה  המקומיים  היהודיים  תושביה  של 
הזכות  על  המסע  למארגני  נרגשות  שהודו 
הצדיק  בהילולת  להשתתף  בחלקם  שנפלה 

משטפנשט.
כ"ק מרן רבי מנחם נחום משטפנשט נודע 
והתפרסם ברומניה רבתי בזכות היותו פועל 
המסתופפים  להמוני  ניסים  מחולל  ישועות 
החסידית  החצר  הייתה  חצרו  בצילו, 
חצר  הישנה,  ברומניה  שהוקמה  הראשונה 
קדשו שימשה כאבן שואבת לרבבות יהודים 
מלא  ממנו  ושאבו  הגדול  לאורו  שניאותו 
חופניים הנהגה חסידית וישועות מדהימות 
שהיה משפיע לרוב כנודע, אף אביו הסבא 
קדישא מרוז'ין זצ"ל התבטא עליו: "בני רבי 
מנחם נחום הוא כנגד סדר נזיקין שהמשנה 
הראשונה היא בבא קמא ארבע אבות נזיקין 
והוא יוכל לעמוד כנגד כל המזיקים שבעולם 

ולהכניעם".
הילולא  סעודת  נערכה  המסע  במרכז 
שם  בוטושאן  בעיר  ומרגשת  רבתית 
בטיסות  שבאו  יהודים  מאות  השתתפו 
בארץ  שטפנשט  מוסדות  ידי  על  מאורגנות 
קברו  לציון  העליה  את  שחידשו  הקודש 
עולים  מאות  בהטסת  ההילולא,  בעל  של 
לתפילה ביומא דהילולא דיליה ובשאר ימות 
השנה. במהלך סעודת ההילולא נקבצו ובאו 
היהודית  הקהילה  וראש  מהסביבה  יהודים 
נשנק  בקול  דיבר  יוסף  דוד  מר  הפריזדנט 
בערי  המיתדלדלת  היהדות  מצב  על  מבכי 
התעוררות  דברי  נשאו  כן  השונים.  רומניה 
יעקב  אברהם  הרב  אישיים  ניסים  וסיפורי 
סלמון ראש מוסדות שטפנשט, הגאון הרב 
חיים  הרב  החזן  חולון  רבה של  לנדמן  נתן 
הוטנר וראש העיר אלעד הרב ישראל פורוש 
באהל  היה  היום  המסע  של  שיאו 
נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  של  קברו  ציון 
ההמונים  באו  לשם  יאס  בעיר  משטפנשט 

לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה לפני השוכן 
אנשי  והפרט,  הכלל  לישועת  במרומים 
הקהילה היהודית ביאס בראשות הפרזידנט 
מר גילטמן בשיתוף עם הרב דיאס שליט"א 
לבית  בכניסה  רשמית  פנים  קבלת  הכינו 
אורחים  להכנסת  מיוחד  ואהל  העלמין 
יהודי  עם  בשיתוף  רבתי  הילולא  ולסעודת 
ומשמרים  לפליטה  שנותרו  השרידים  יאס 
את גחלת היהדות במקומות בהם חיו ופעלו 

גאוני ומצוקי ארץ נבג"מ.
מחוזות  פנהי  על  התפרס  עצמו  המסע 
הגולה  בפזורת  כאבוקות  הנטועים  העבר 
מחנה  נמנו  התחנות  בין  כאשר  הרומנית 
פודולאי,  בעיר  הנספים  ואנדרטת  המוות 
משם המשיכו לקברו של הצדיק הנסתר רבי 
הסבא  מפי  שנודע  מהרלאוי  איציקל  חיים 
קדישא מרוז'ין כמקום מסוגל לישועות.  כן 
נערכו תפילות בקברי הקדושים בבוצעטצ'א 
שנודע  הקטן  טוב  שם  הבעל  טמון  שם 
לישועות  ההבטחה  בשל  הידית  בכינויו 
נרגש  מעמד  קברו,  אהל  בידית  לנוגעים 
התחולל באהל בית העלמין בעיר שטפנשט 
מגדרם  יצאו  העיירה  מגויי  רבים  כאשר 
מקומיים,  נגינה  בכלי  הבאים  את  לקדם 
פרק מיוחד ומרגש לא פחות היה הביקורים 
ביאס  בבתי הכנסת העתיקים של הקהילות 
מאפטא,  ישראל  האוהב  של  קברו  הוא 
חיים  מיים  הבאר  של  המפואר  הכנסת  בית 
בעיטוריו  המיוחד  הכנסת  ובית  בבוטושאן 
הקדוש  טוב  שם  הבעל  בהרלוי  המהממים 
בעיר פיאטרא ניאמץ. ובכל קהילה שביקרו 
ומרכז  שטפנשט  מוסדות  אנשי  חיזקו 
את  ביאס  דשטפנשט  אורחים  ההכנסת 
עידוד  במתן  המקומית  הפליטה  שארית 
להחיות  קדושה  ותשמישי  רוחנית  ועזרה 

העצמות היבשות.
יהי רצון שזכות בעל ההילולא והצדיקים 
הטמונים בבית העלמין העתיק ביאס וקדושי 
בפוגרום  עקד"ה  שנעקדו  הרכבות  נרצחי 
דיאס  העלמין  בבית  וטמונים  ביאס  הנוראי 
בית  עמך  להמוני  לרוב  ישועות  יפעלו 
ישראל, כפי שנודע והתפרסם המקום בקרב 
כמסוגל  רוז'ין  בית  וחסידי  רומניה  יהודי 
בבני  הטבע  מדרך  למעלה  ישועות  לפעול 

חיי ומזוני רויחי, אמן. 

בהילולת כ"ק הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט זיע"א 
במסע שאורגן על ידי מוסדות שטפנשט בארץ הקודש

אורות ברומניה במסע שטפנשט

סעודת ההילולא נואם הרב אברהם יעקב סלמון רב קהל שטפנשט

מתפללים באהל בעל ההילולא בעיר יאס

מבצע
חנוכה
מכירה חד פעמית

טל: 03-6185424
רבי עקיבא 48 בני ברק

 בימי חג החנוכה 
ב-פאות מוטי בהנהלת ברכה   

 פאות החל מ - 3,990 
פאות קסטאם משיער משי משובח.

אל תפספסו!!!
המלאי מוגבל כל הקודמת זוכה.

המכירה בתאריכים:
מה-6 ועד ה-18 לדצמבר
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מאת: חיים רייך

הדליק  ריבלין,  ראובן  מר  המדינה,  נשיא 
במשכנו נר שני של חנוכה, יחד עם 100 נציגי 
מד"א,  זק"א,  וההצלה,  החירום  כוחות  ארגוני 
כהוקרה  וזאת  הצלה.  ארגון  הצלה,  איחוד 

לפעילותם המבורכת והמוערכת. 
בירושלים  הנשיא  בבית  שהתקיים  בטקס 
הוזמנו להדליק יחד עם הנשיא את נר שני של 
ארגון  נציג  מנת,  רפי  הארגונים:  נציגי  חנוכה, 
הצלה.  איחוד  נציגת  מורל,  ג'ויס  ד"ר  זק"א, 

זאבי פרוינד, נציג ארגון הצלה.
במעמד השתתפו כ-100 מתנדבים מכל רחבי 
וההצלה  החירום  ארגוני  את  שייצגו  הארץ 
ההתנדבותיים הפועלים בישראל: ארגון זק"א, 
גם  כמו  הצלה.  ארגון  הצלה,  איחוד  מד"א, 
ארגון  יו"ר  זהב,  יהודה משי  ראשי הארגונים: 
אושי  הצלה.  איחוד  יו"ר  קשש,  זאבי  זק"א. 

שלומוביץ, יו"ר ארגון הצלה.
מרשים  במיצג  הונחו  הנשיא  בית  ברחבת 

אופנועי ההצלה מהירה של ארגוני ההצלה.
נציגי  מרגשים  דברים  נשאו  הטקס  במהלך 
בסיפורים  הקהל  את  ששיתפו  המתנדבים 
מרגשים על פעילותם הענפה בתקופה האחרונה 
בה הם פועלים ללא הרף בזירות פיגועי הטרור.
הנשיא נאם בפני המשתתפים באירוע ואמר: 
"חג החנוכה הוא חג של אור, חג של ניסים, וגם 
חג של גבורה. הגבורה הזו היא איננה רק גבורה 
של חיילים במדים – מאומנים ומיומנים, אלא 
גבורה אזרחית, גבורה של אנשים פשוטים. כמו 

שהחליטו  המדרש,  בית  חובשי  החשמונאים, 
התורה,  בדרך  לחיות  הזכות  עבור  להילחם 
ליושנה,  ישראל,  מלכות  עטרת  את  ולהחזיר 

לתהילתה".
יכול  לא  אחד  אף  "היום,  הוסיף:  הנשיא 
לתאר לעצמו תמונת זירה, בלי שאתם – מלאכי 
הטרופים  בימים  בה.  נמצאים  ורפואה  שרת 
משתולל  שהטרור  בימים  אותנו,  שפוקדים 
ברחובות, חשוב לי להגיד לכם  - אנשי ונשות 

כוחות ההצלה – תודה.
גיבורים, שקדושת  גיבורים אמיתיים.  "אתם 
איננו  תפקידכם  עיניהם.  לנגד  עומדת  החיים 
אליהם,  נחשפים  שאתם  המראות  פשוט. 

מכם  גובה  לה,  נדרשים  שאתם  ההקרבה 
בישראל,  העם  גבוה.  מחיר  וממשפחותיכם 
מכיר ומוקיר את פעילותכם המופלאה, ומצדיע 
המסירות  ועל  השליחות,  תודעת  על  לכם, 
אדם  בכל  ולטיפול,  להצלה   - שלכם  העצומה 

באשר הוא.
"חג החנוכה, הוא חג של אור, שהולך וגובר 
מתווספים  חולפים,  שהימים  ככל  ליום.  מיום 
החירום  ארגוני  אתם,  אור.  מוקדי  ועוד  עוד 
וההצלה, מאירים לכולנו; אתם האור של העם 

בישראל. חנוכה שמח", חתם הנשיא.
מורל,  ג'ויס  ד"ר  הצלה',  'איחוד  מתנדבת 
כיצד  לו  סיפרה  כאשר  הנשיא  את  ריגשה 

רפואי  סיוע  והעניקה  הגיעה   2014 בנובמבר 
הכנסת  בבית  הטבח  בזירת  לנפגעים  ראשוני 

בהר נוף.
סמוך  נוף,  הר  בשכונת  מתגוררת  ג'ויס  ד"ר 
והגיעה  תורה'  בני  'קהילת  הכנסת  לבית 
לזירה תוך שניות ספורות מקבלת הקריאה על 
מציל  ראשוני  טיפול  העניקה  ג'ויס  האירוע. 

חיים לפצועים, עד הגעת אמבולנס למקום.
זק"א  צוות  מפקד  מנת  רפי  זק"א  מתנדב 
אתכם  לראות  אני  "נרגש  אמר:  יעקב,  זכרון 
את  התחלתי  הארץ.  מכל  יקרים  זק"א  מתנדבי 
ועד  ומאז  שנים,   18 לפני  בזק"א  התנדבותי 
היום יצאתי להעניק עזרה וסיוע למאות אנשים 
נרות  ובכבוד המת. בהדליקי את  בהצלת חיים 
מסוגל  איני  האחרונות,  שנים  בארבע  החנוכה 
את  הדלקתי  בו  חנוכה  ליל  אותו  את  לשכוח 
הנרות ורצתי מביתי בזכרון יעקב לאסון הכרמל 
ליממה קשה. ואתמול כשראיתי את יהודה משי 
ברחוב  הפיגוע  בנפגעי  מטפל  זק"א  יו"ר  זהב 
הבניינים  את  רואים  וברקע  בירושלים  ירמיהו 
אלי  חזרו  המראות  החנוכיות,  עם  הגבוהים 
חנוכה  ימי  בעצם  הנס.  משמעות  את  והבנתי 
וכך  הרבים  על  המעטים  ניצחון  את  מסמלים 
יהיה בעז"ה בזכות עבודת הקודש של מתנדבי 
זק"א היקרים. אין זה פלא שארגון זק"א נבחר 
האהוד  לארגון  ברציפות  השלישית  השנה  זו 

ביותר על ידי תושבי מדינת ישראל".
לנשיא  הודה  זהב  משי  יהודה  זק"א  יו"ר 
בשם כל ארגוני החירום וההצלה, על ההזמנה 

המכובדת ועל ההוקרה וההערכה.

100 נציגי ארגוני כוחות החירום וההצלה ובהם זק"א, מד"א, איחוד הצלה ויתר ארגוני ההצלה הפועלים בישראל השתתפו בהדלקת 
נר שני של חנוכה בבית נשיא המדינה שציין: "אתם, ארגוני החירום וההצלה, מאירים לכולנו; אתם האור של העם בישראל"

נשיא המדינה בערב הוקרה לארגוני החירום וההצלה

טל: 1599-555-280

אתם קוראים נכון!חינם!כל החנות! 

חברי מכבי שימו לב! 

כל הדגמים
ללקוחות מכבי זהב

עד גיל 18.
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

העיניים שלך זה לא משחק!
אופטומטריסט מומחה, 10 שנות נסיון

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

ר' עקיבא 89, ב"ב  10:00-21:00 רצוף

.ח.
ט.ל



אצלינו, איכות זו נקודת ההתחלה...
בשולחן מלכים תמיד תמצא רהיט איכותי וחזק מבית טוב!

תצוגת ענק במקום

 

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

קולה(  קוקה  )מול  חדד  האחים  בבנין   100 כהנמן  רח'  ברק  בני  חדש!  סניף 
03-6744400 טלפון:   10:30-12:30 ו'  יום  רצוף,   11:00-22:30 א'-ה'  פתיחה:  שעות 
ב'  21 שורק  נחל  רח'  שמש  בית  סניף    | גאולה   גני  מול   1 תובל  רח'  ירושלים  סניף 

בס"ד
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בטקס צנוע ומרגש הדליק מנכ"ל 'ועידת רבני אירופה' 
הרב משה לוין נר שני של חנוכה בבית הכנסת במנאמה 
בירת בחריין  חברת הקהילה היהודית, שגרירת בחריין 
בארה"ב לשעבר: "אנו נרגשים מאוד; מאז 1948 לא 

הודלק נר חנוכה בבית הכנסת בבחריין"

מאת: חיים רייך

לבוא  חייבת  בטרור  למלחמה  "הקריאה 
חיים  בבחריין  כאן  כאחד.  הדתות  כל  מנציגי 
לאפשר  ונמשיך  פחד  כל  ללא  הדתות  כל  בני 
את  ולקיים  ליהודים  ושקטים  שלווים  חיים 
אורחות חייהם מנהגיהם ומצוות דתם ללא כל 
מורא – כך אמר מלך בחריין השייח חמד בן 
עיסא אל-חליפה בקבלת פנים מרשימה לנציגי 
הדתות שקיים בארמון המלוכה במנאמה בירת 
בחריין. את היהודים ייצג עפ"י הזמנת המלך, 
אירופה'  רבני  'ועידת  מנכ"ל  לוין,  משה  הרב 
שהתקבל ע"י המלך שריו ובית המלוכה ביחס 
חם ומיוחד מאוד. הרב לוין הושב ליד המלך 
כאות הערכה בולטת במהלך האירוע המיוחד 
נציגי  קראו  שבו  הדתות  כל  נציגי  עם  שקיים 
בין  אמת  ולשלום  בטרור  למלחמה  הדתות 

העמים.
הרב משה לוין אמר למלך אל –ח'ליפה כי 
אור  המרבים  החנוכה  ימי  של  בעיצומם  אנו 
בעולם וכי ביהדות קיים מושג: 'מעט אור דוחה 
היא  בהנהגתך  "בחריין   - החושך'  מן  הרבה 
פונדמנטליסטים  של  חשוך  בעולם  אור  מעט 
נשיא  בשם  למלך  הודה  לוין  הרב  קיצונים". 
הועידה, הרב פנחס גולדשמידט ורבני אירופה 

על יחסו המיוחד ליהודים.
בבית  צנוע  טקס  התקיים  ערב  בשעת  אמש 
הכנסת שבנאמה במהלכו הדליק הרב לוין נר 
שני של חנוכה. חברי הקהילה היהודית המונה 
כחמישים נפש שרו בהתרגשות רבה את 'מעוז 
מוסלמים  שכנים  הגיעו  לטקס  ישועתי'.  צור 
חברת  והפרלמנט.  המלוכה  בית  ונציגי  רבים 
בארצות  בחריין  שגרירת  היהודית,  הקהילה 
עזרא  האוודה  הגב'  עו"ד  לשעבר.  הברית 
נרגשים  כי כל חברי הקהילה  איברהים אמרה 
מאוד; "מאז 1948 לא הודלק נר חנוכה בבית 
ארמון  קיים  הטקס  לאחר  בבחריין".  הכנסת 
שרי  השתתפו  שבו  מיוחד  דינר  המלוכה 
המשפטים והפנים של בחריין לצידו של הרב 

לוין.
של  הקרוב  כיועצו  גם  המשמש  לוין  הרב 
רבה של צרפת וכרב הז'נדרמי הצרפתי שהגיע 

שלגומי  חסאן  הצרפתי  האימאם  עם  לבחריין 
אוהב  באמת  הנו  אל-ח'ליפה  המלך  כי  אמר 
ליחס  היהודים  זוכים  בהשראתו  וכי  יהודים 
מועדף ומיוחד מהשלטונות, שבא לידי ביטוי 

בשלל תחומי החיים.
מאוד,  ועשירה  קטנה  היא מדינה  בחריין 
הממלכה  המפרץ.  מדינות  גוש  עם  שנמנית 
הממוקמת בין קטאר לערב הסעודית משתרעת 
הוא  בהם  והמרכזי  שהגדול  איים,   33 פני  על 
המדינה,  בירת  שוכנת  זה  באי  בחריין.  האי 
מנמה.  בה,  ביותר  הגדולה  העיר  גם  שהיא 
על  בעיקר  מתבססת  שכנותיה,  כמו  כלכלתה, 
הקהילה  באזור.  כידוע  הפורה  הנפט  תעשיית 
היהודית מונה כחמישים נפש. בבירה מנאמה 
יש כמה רחובות ובהם חנויות בבעלות יהודית. 
אותם רחובות זוכים ביום שבת לכינוי "רחובות 
בהם  החנויות  שכל  העובדה  בשל  יהודיים", 
יהודי קיים  סגורות כמובן בשבת. בית קברות 
בבירה, ואת בית הכנסת שאיננו פעיל, לצערנו, 
אוסר  היהודים,  מאות  עזבו  אז   ,1948 מאז 

המלך להסב חלילה ולהפוך למרכז אירועים.
אל-חליפה  המלך  מעניק  כהונתו  מאז 
במיוחד,  חם  יחס  בחריין  תושבי  ליהודים 
הקהילה  בהרחבת  מאמצים  משקיע  והוא 
הקהילה  בני  עם  בפגישה  במדינה.  היהודית 
השנתי  הסיום  בטקס  בלונדון  בחריין  יוצאי 
המלכותית  הצבאית  האקדמיה  חניכי  של 
הבריטית סנדהרסט שבה למד בנו, אמר המלך 
כי היהודים שנולדו בארצו ועזבו הם אזרחים 
לכל דבר והביע רצון לראותם שבים לבחריין. 

לתפקיד  אל-ח'ליפה  מינה  שנים  כמה  לפני 
עו"ד  את  הברית.  בארצות  בחריין  שגרירת 
אי  הראשון  היהודי   - איברהים  עזרא  האוודה 
פעם שזוכה לתפקיד שגריר של מדינת ערב - 
במדינה אחרת. יחסו המיוחד ליהודים מתבטא 
יהודים  עסקים  אנשי  נוספים.  בנושאים  גם 
ב"מועצת  בכירים  תפקידים  קיבלו  בבחריין 
של  העליון  הבית   - המדינה  של  השורא" 
הבולטות  הנציגות  אחת  במדינה.  הפרלמנט 
בפרלמנט  חברה  חדורי,  ננסי  הקהילה,  של 

הבחרייני.

נרות חנוכה 
בבירת בחריין
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 בפרפרים 

מתחייבים לשירות האדיב והמקצועי ביותר בבני ברק
ר. עקיבא 103. 03-6189970  ר. עקיבא 113. 03-6160047 הרב קוק 1. 03-6820029

עד99  159 &&

 חנוכה ענק
מבצע

מגוון מוצרי טריומף ב- 



הקר
תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
דמי חנוכה ב-          ישיר !!!ישיר

התחדשנו 
והתרחבנו

חנייה בשפע!
רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5 שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-12:30

כרעיים עוף טרי

רולדה עוף הקר

רולדה בקר הקר

בשר כבוש הקר

רולדה שווארמה הקר

חזה הודו ממולא 
הרב רובין

3 רולדה אושן

3990& לק“ג

3490& לק“ג

6990& לק“ג

7490& לק“ג

5990& לק“ג

6490& לק“ג

&9990

 קרטון עופות טרי
שארית ישראל
מחולק לפי 

בקשת הלקוחות

פילה מושט קפוא
בד“צ

פילה סלמון 
נורווגי בד“צ

2790& לק“ג

4090& לק“ג

6490& לק“ג

שניצל פרוס טרי 
שארית ישראל

כנפיים עוף טרי

בייסבול תפוגן 
כדורי פירה

תפו“א / תירס

פסטרמה הודו 
רובין

3990& לק“ג

1790& לק“ג

1490& לחב‘

1400& ליח‘

יום ב‘יום ה‘יום ד‘

מגוון חדש של מוצרי ’ליברס‘, תפוגן, גלאט עוף
ללא גלוטן

שארית ישראל

שארית ישראל

ות
יל

מחלקה חדשה של בשר טרי בכשרות קה
על כל קנייה בחנות
5 סופגניות
מתנה

בהקר ישיר - השירות מעל הכל

בחנוכה: 
הזמנות עד 
השעה 15:00
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החברותות באולפן 'קול חי' )צילום: עופר גדנקן(

החברה המרכזית 
למימוש זכויות חנכה 
סניף חדש בבני ברק
הסניף החדש מצטרף אל סניפי החברה בירושלים, 
  מודיעין עלית, אשדוד, ביתר עלית  ובית שמש

בסניף החדש יתקיימו קבלות קהל על ידי הרב שמאי 
שזירי, יו"ר החברה וצוות המומחים של החברה

מאת: יאיר פלד

זכויות  למימוש  המרכזית  החברה 
בראשותו של הרב שמאי שזירי, הרחיבה 
מימוש  להנגשת  הארצית,  פעילותה  את 
וחנכה  הציבור  לכלל  הרפואיות  הזכויות 
והחסידות  התורה  עיר  בשערי  חדש  סניף 

בני ברק.
באזור  ממוקם  שנפתח,  החדש  הסניף 
עקיבא  רבי  הרחובות  בצומת  מרכזי 
את  ישרת  זה  סניף  זבוטינסקי.  פינת 
וישמש מוקד לקבלת קהל  הציבור הרחב 
שמבקשים  ברק  בני  העיר  תושבי  לאלפי 
זכויותיהם  במימוש  והכוונה  סיוע  לקבל 

הרפואיות. 
שרשרת  אל  מצטרף  זה  נוסף  סניף 
בבית  גן,  ברמת  החברה  של  הסניפים 
במודיעין  עלית,  בביתר  באשדוד,  שמש, 
אל  מצטרף  כן  כמו  ובירושלים,  עלית 
קבלות הקהל שהחברה מקיימת בטבריה, 
באלעד,  ברחובות,  בחיפה,  בנתיבות, 
תקוה,  בפתח  שבע,  בבאר  באופקים, 

בקרית גת, באשקלון, בנתניה וברכסים.
זכויות  למימוש  המרכזית  החברה 
מהפך  חוללה  עשור,  לפני  שהוקמה 
הציבור  של  הרפואית  הזכויות  במימוש 
המודעות  את  שהביאה  החברה  החרדי. 
בית  לכל  בתחום,  כך  כל  החשובה 
בישראל, אמונה על הסדרת אלפי קצבאות 
בעיות  עם  שמתמודדות  למשפחות 
מס  לאומי,  לביטוח  מהמוסד  רפואיות 

הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה.
של  ידיהם  לסמיכת  שזכתה  החברה 
גדולי ישראל ואף מטפלת במקרים רגישים 
שמופנים אליה מבתיהם, חנכה את הסניף 
מקיימת  היא  עיר שבה  ברק,  בבני  החדש 
ציבור  נציגי  עם  פוריים  פעולה  שיתופי 
קהילות וארגונים, דוגמת קופת העיר וקרן 

הכולל של פונוביז'.  
כבר  ברק  בבני  שנחנך  החדש  בסניף 
תושבי  לרווחת  קהל  קבלות  מתקיימות 
אליהן  הגעה   לתאם  וניתן  האזור, 
מחלקת  עם  פגישה  קביעת  באמצעות 

תיאום הפגישות של החברה.

עונת החברותות של 
שעשועון ב'יד הלשון'
חמישה צמדים של חברותות מיוחדות יתחרו ביניהם בתחרות ספיישל 

חגיגית שתשודר לרגל חנוכה  שעשועון ביד הלשון, הינו חלק 
מפעילות בזק הפועלת כבר קרוב לעשור לחיזוק ערך שמירת הלשון

מאת: הילה פלאח

אחרי שהפכה לשיחת היום בקרב הציבור החרדי 
בכלל ובקרב בחורי הישיבות בפרט, גם מפורסמים 
להתמודדות  חי  קול  רדיו  לאולפן  יבואו  חרדים 
 – הלשון  "ביד  שעשועון  במסגרת  בראש,  ראש 

עונת החברותות" של בזק.
חלק  הינו  חי  קול  ברדיו  שמשודר  השעשועון 
הלשון.  שמירת  ערך  קידום  למען  בזק  מפעילות 
פעילויות 'ביד הלשון', סחפו רבים מקרב הציבור 
החרדי שלקחו חלק פעיל במגוון דרכי ההשתתפות 
– ברדיו קול חי, באתר בחדרי חרדים וברשת "קו 

עיתונות".
חמישי  ביום  תתקיים  הקרובה  התוכנית  כאמור 
 )10.12.15( בכסלו  כ"ח  חנוכה  של  חמישי  נר 
מוכרות  דמויות  של  חברותות  חמש  בהשתתפות 
מצמדים  מורכבות  החברותות  החרדי.  בציבור 
בעלי עיסוקים זהים.  צמד עיתונאים - אבי בנטוב 
חי,  קול  רדיו  של  הפוליטי  הכתב   – גדסי  ואיתי 

- מני גירא- עורכי אתר החדשות 'בחדרי חרדים' 
ישראל   – התקשורת  אנשי  ביתאן,  ואלי  שוורץ 
כהן וחברון גרנביץ, הזמרים רולי דיקמן ואבי בן 
הצלה  איחוד  יו"ר  יצטרפו  אליהם  כאשר  ישראל, 

זאב קשש והצייר מוטי הלר.
התוכנית  המעניין,  המשתתפים  לליהוק  בנוסף 
תתפרס על פני שעתיים של הנאה צרופה שתתחיל 
להאזין  תוכלו   .24:00  - ל  עד   22:00 מהשעה 
לפרק המיוחד בתדרים 93/92.8fm או לצפות בו 

באתרים 'קול חי' ו'בחדרי חרדים'.
בבזק:  פרטי  שיווק  אגף  מנהל  סיגל,  אילן 
ולקדם  לשמר  במטרה  הנערכת  בזק  "פעילות 
הבנה  מתוך  והנקייה,  הכשרה  התקשורת  את 
מתקיימת  החרדי,  המגזר  של  הייחודיים  לצרכיו 
של  המסרים  את  לחשוף  כדי  לעשור.  קרוב  כבר 
לגוון עם אמצעים  אנו משתדלים  שמירת הלשון, 
טכנולוגיים וחדשניים ותכנים מרתקים ויצירתיים, 

שמתקבלים באהדה רבה בציבור החרדי".

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  ויטרינות  |  מבצע חתנים במחירים חסרי תקדים

שעות פתיחה : א‘ - ה‘ 20:30 - 10:00 , ו‘ 14:00 - 10:00
בני ברק  רח‘ ז'בוטינסקי 100,  טל: 03-6165301

חדר שינה
ארון הזזה 1.60 2 + מיטות + ארגז 
מצעים סנדוויץ מלא + 2 שידות 

+ קומודה מראה מגירות 

ספפה 
נפתחת ל-2 + א. מצעים

רק 

& 850

ספריה 
מעץ  סנדוויץ מלא + ויטרינה

סלון עור אמיתי
2+3  אספקה מידית

רק 

& 4,900

כורסא מעוצבת 
נפתחת במגוון צבעים 

 עד גמר המלאי 

רק 

& 900

שולחן 2 מ“ר מיפל 
+ 6 כיסאות 

על מזומן בלבד
עד גמר המלאי 

רק 

& 3,990

מחסלים מתצוגה 

רק 

& 2,690



באדור

רח' קאליש 4 ב“ב, מול בית הכנסת הגדול טל: 03-5038773  
ש. פתיחה: א‘-ה‘ 22:00-10:30 רצוף, ו‘ 13:00-10:00        

נס גדול
מבצעים שיאירו לכם לכל השנה

חליפות 
קולקצייה קודמת

מכנסיים
כותנה/ אלגנט

בקניית מעיל צמר
סריג מתנה

חולצות
תואם ברוקס ברזרס

סריגים

נעלי עור 
אלגנט

290420170
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הנשיא עם ארגוני ההצלה החרדיים

בהוקרה ובהערכה מנשיא המדינה
מתנדבי ארגוני ההצלה של מד"א וזק"א תל אביב 

הדליקו נרות חנוכה עם נשיא המדינה

מאת: יאיר פלד

הנשיא  במשכן  מכובד  הצדעה  בטקס 
בירושלים, הדליק הנשיא נרות חנוכה והצדיע 
צוות  הצלה,  החרדיים:  ההצלה  לארגוני 
תקוה,  פתח  הצלה  הר-נוף,  החובש  הצלה, 
צפון, הצלה אלעד,  כפר חב"ד, הצלה  הצלה 

הצלה איו"ש, הצלה יבניאל וזק"א תל אביב.
מתנדבי  מאות  התכנסו  רושם  רב  בטקס 
הוקרה  למעמד  החרדים  ההצלה  ארגוני 
לפעילותם על ידי נשיא המדינה ראובן ריבלין. 
בירושלים  הנשיא  בבית  שהתקיים  בטקס 
נשיא  עם  יחד  החנוכה  נר  את  להדליק  כובדו 
יו"ר  חסיד,  צבי  ת"א  זק"א  מנכ"ל  המדינה 
הצלה  צוות  ויו"ר  שלומוביץ  אושי  הצלה 

אברהם רייכמן.
ארגוני  מתנדבי  כ-100  השתתפו  במעמד 
ההצלה הפועלים תחת מד"א ומתנדבי ארגון 

זק"א ת"א.
בין הארגונים שהשתתפו היו: הצלה, צוות 
תקוה,  פתח  הצלה  הר-נוף,  החובש  הצלה, 
צפון, הצלה אלעד,  כפר חב"ד, הצלה  הצלה 

הצלה איו"ש והצלה יבניאל.
מרשים  במיצג  הונחו  הנשיא  בית  ברחבת 
בשיתוף  הפעילים  ההצלה  ארגוני  אופנועי 

מד"א וכן של ארגון זק"א ת"א.
בדברים שנשא נשיא המדינה ראובן ריבלין 

ההצלה  ארגוני  של  פעילותם  את  שיבח  הוא 
את  והזכיר  בישראל  אדם  חיי  שמצילים 
באירועי  גם  ת"א  זק"א  של  הקודש  פעילות 

הטרור שמתרחשים בימים קשים אלו.
נציגי  מרגשים  דברים  נשאו  הטקס  במהלך 
בסיפורים  הקהל  את  ששיתפו  המתנדבים 

מרגשים ומקרי הצלת החיים.
מנכ"ל זק"א ת"א צבי חסיד: "אנחנו רוצים 
על  ריבלין  ראובן  המדינה  לנשיא  להודות 
זק"א  מתנדבי  לארגוננו.  ההצדעה  טקס  קיום 
ת"א עוסקים יום יום בשמירת כבוד הנפטרים 
וטקס  בישראל,  העם  למען  פעילויות  ומגוון 

הצדעה זה מעניק עידוד רב למתנדבים". 
את  "ראינו  שלומוביץ:  אושי  הצלה  יו"ר 
ארגון  כלפיי  הנשיא  שרוחש  והערכה  הכבוד 
הייתה  בין.   אלי  מר  בראשו  והעומד  מד"א 
לנו הזכות והכבוד כארגון הצלה גדול שנוסד 
ע״י גדולי הדור לייצג באירוע ביחד עם שאר 
במגזר  מד"א  תחת  הפועלים  ההצלה  ארגוני 

החרדי". 
יו"ר צוות הצלה אברהם רייכמן: "האירוע 
הטרור  גל  של  בעיצומו  נערך  הנשיא  בבית 
וצוות  מד"א  כונני  שאנו  בעת  בירושלים, 
ומטפלים  לקריאה,  רגע  בכל  ערוכים  הצלה 
יום יום באירועים הקשים. האירוע חיזק אותנו 

להמשיך ולפעול למען הצלת חיי אדם".

מאת: מנדי כץ
 

השתתפו  מוסקבה  תושבי  יהודים  המוני 
בהדלקת  החנוכה,  חג  של  ראשון  נר  הערב, 
ועומדת  הניצבת  הגדולה  בחנוכייה  הנרות 
במרכז העיר מוסקבה בירת רוסיה, מול חומות 
והשבים,  העוברים  אלפי  לעיני  הקרמלין, 

ותחת אבטחת משטרת מוסקבה.
רבה  עלה  עת  לשיאה,  הגיעה  ההתרגשות 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  רוסיה,  של  הראשי 
הברכות  את  רם  בקול  בירך  הנרות,  להדלקת 
'בימים ההם בזמן הזה' והעלה את האור בנר 

הראשון לכבוד חג החנוכה.

ניצב אורח  לצדו של הרב הראשי לרוסיה, 
הרב  הגאון  בישראל,  הראשי  הרב  הכבוד, 
דוד לאו, יחד עם שגריר ישראל ברוסיה. הרב 
רוסיה  יהודי  לכל  איחל  לאזאר  הרב  הראשי 
באשר הם, חג חנוכה שמח, אור שיילך ויוסיף 

עד לאור חדש על ציון תאיר.
שמחה  ריקודי  של  מעגלים-מעגלים 
חסידיים סחפו את ההמונים לאחר ההדלקה, 
לקול שירתם הטהורה של מקהלת תלמוד תורה 
התקשרות  כאשר  במוסקבה,  מנחם"  "חדר 
המקומית מעבירה את המעמד למיליוני צופים 
בבתים, ובכך היה השנה 'פרסומי ניסא' בסימן 

של מוסיף והולך, למהדרין מן המהדרין.

פרסומי ניסא מול הקרמלין

במרכז מוסקבה, מול חומות הקרמלין, התקיים 'פרסומי 
ניסא' לאלפים רבים בהדלקת נר חנוכה בהשתתפות הרה"ר 

לישראל הגר"ד לאו והרה"ר לרוסיה הרה"ג ברל לאזאר

הגר"ד לאו והגר"ב לאזאר בהדלקה

בני-ברק ר’ עקיבא 59, 03-5705458
ירושלים יעקב מאיר 6, 02-5385567

 30%
*לא כולל חליפות חלקות

חנוכה
SALE

קולקציית ילדים ובר מצווה



הננו מברכים בברכת מזל טוב 
והצלחה מרובה

את החברים היקרים

יעקב מור יוסף הי”ו
וגבריאל לוק הי”ו

לרגל הפתיחה הגדולה של 
סניף בני ברק

אבשלום אוחיון )אברשה( 
מנכ"ל אולמות אירועים

יעקב אלקריף 
מנכ"ל קובי גלאס בע"מ

איתי בן יוסף
המחסן המרכזי 

לתשמישי קדושה

שלמה זרגרי 
תיווך וייזמות בנדל”ן

ניסן נאמן 
שרותי נקיון בע"מ

משפחת אמינין 
סחר ושיווק בע"מ

יונתן רחמני 
שיווק מוצרי אפיה

שלמה פרץ 
מנכ"ל פרץ השכרת רכב

יאיר לוי )רגב( 
י.ל. נכסים

עו"ד
מני חכם

אוריאל מלכא 
מנכ"ל נופשים מהלב 

משפחת מור יוסף 
אבא, דוד ונתנאל



בני ברק    כ"ז בכסלו תשע"ו 9/12/15 1250

מאת: יאיר פלד

"בעבר היה מקובל בציבור שמחלות גנטיות 
נפוצות בעיקר אצל היהודים ממוצא אשכנזי, 
אולם לאחרונה הגיעו לפני האגודה הנ"ל )= 
אגודת דור ישרים( מקרים רבים של משפחות 
אף  נקלעו  הרב  שלצערנו  המזרח  עדות  מבני 
הם למחלות גנטיות קשות, וממצאים אלי אלו 
הנ"ל  האגודה  השקיעה  כן  על  לפני,  הוגשו 
עמל וייגע בכדי להביא אף בפני ציבור עדות 
שמשרד  ידי  על  המומלצות  בדיקות  המזרח 
רב",  וסבל  צער  מהם  למנוע  ובכך  הבריאות 
הרב  מבטא  אלו  ומצמררות  כאובות  בשורות 
הרב  הגאון  הראשון-לציון  לישראל  הראשי 
ריבוי  יוסף שליט"א את צערו מחד על  יצחק 
חולים  ילדים  לידת  של  הקשים  המקרים 
במחלות גנטיות בציבור הספרדי ואת שמחתו 
דור  אגודת  של  הצלחתה  על  גיסא  מאידך 
ייעודי  מקצועי  בדיקות  מסלול  לבסס  ישרים 
למסלולי  עדות המזרח במקביל  לבני  וייחודי 
דור  באגודת  הקיימים  האחרים  הבדיקות 

ישרים.
שלושים  מזה  הפועלת  ישרים  דור  אגודת 
ואשר  הגנטיות  המחלות  מניעת  בחזית  שנה 

של  והפומבית  הגלויה  לתמיכתו  גם  זכתה 
הגאון האדיר הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הכותב 
השאר,  בין  הקדושה,  ידו  בכתב  האגודה  על 
"אני ממליץ בעבור אגודת דור ישרים העוסקים 
את  ומחזק  עולם,  של  ברומו  שהם  בדברים 
העומדים  והבחורות  שהבחורים  ידיהם 
יאונה  כדי שלא  יעברו את הבדיקות  להינשא 
חשה  ה'",  ברך  לזרע  ויזכו  אוון  כל  להם 
אחריות לכלל ישראל באשר הוא ללא הבדלי 
אגודת  יוצאת  כך  ובשל  השתייכות  או  מוצא 
דור ישרים בימים אלו במסע הסברה מאסיבי  
להטמעת חובת הבדיקות המקדימות בקרב כל 

חוגי היהדות, לכל מוצאיה וקהילותיה.
גדולי חכמי יהדות ספרד, חברי מועצת חכמי 
התורה, ראשי ישיבות נודעים, ועמודי הוראה 
ובנות  בני  לכל  קורא  קול  על  חתמו  נכבדים, 
המקדימות  בבדיקות  להיבדק  המזרח  עדות 
הראשון  גם  כאמור,  ישרים".  דור  "אגודת 
לציון, הגר"י יוסף שליט"א, שהתוודע מקרוב 
למפעלות הבדיקה הקפדניות והאיכותיות של 
אגודת דור ישרים הצטרף לגדולי רבני ספרד 
המחייבים את עריכת הבדיקות המקדימות של 

אגודת דור ישרים.
הברוכות  פעילותיהם  בשערים  נודע  "הנה 

בשנים,  עשרות  מזה  ישרים  דור  אגודת  של 
כותב  בילדים",  גנטיות  מחלות  למניעת 
"וזאת  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבי  הגאון 
בני  של  מוקדמות  דם  בדיקות  באמצעות 
הזוג קודם לנישואין. הבדיקות נעשות על פי 
רבנים  בפיקוח  תורה,  של  כדת  ההלכה  כללי 
ובס"ד  צמוד.  רפואי  ייעוץ  בשילוב  חשובים 

מזוגות  למנוע  עוגמת השכילו  רבים 
רב  וצער  סבל  נפש, 
קשות  גנטיות  ממחלות 

מנשוא".
הראשל"צ  וממשיך 
"אשר  עוד:  וכותב 
לכל  ונכון  ראוי  כן  על 
הן  ישראל,  ובנות  בני 
מבני עדות אשכנז והן 
המזרח,  עדות  מבני 
העומדים לבנות בס"ד 
לפנות  בישראל,  בית 
הנ"ל  האגודה  אל 
הבדיקה  את  ולבצע 
למנוע  שיכולה  הנ"ל 
וסבל  צער  מהם 
יזכו  זה  ידי  ועל  רב 

ישרים  דורות  בישראל,  נאמן  בית  לבנות 
ומבורכים ובנין עדי עד זרע ברך ה'".

אלו  בימים  היוצאת  ישרים"  "דור  אגודת 
הייעודי  הבדיקות  למסלול  חשיפה  במסע 
עדות  לבני  מקדימות  בדיקות  של  והאיכותי 
המזרח זכתה לגיבוי מלא של שורה ארוכה של 
גדולי רבני יהדות ספרד המברכים את האגודה 
על פיתוח מסלול הבדיקות הייחודי ועל 
עדות  מבני  הנבדקים  מאות 
המזרח שנבדקו במסלול זה 
וחסכו  האחרונות  בשנתיים 

מעצמם כאב ועגמת נפש.
ישרים  דור  אגודת  אנשי 
שלושים  מזה  הפועלים 
שליחות  תחושת  מתוך  שנה 
המלאה  ובהכוונתם  קודש 
של  ההדוק  פיקוחם  ותחת 
משוכנעים  ההוראה  עמודי 
רבני  גדולי  של  הירתמותם  כי 
להטמעת  תעזור  ספרד  יהדות 
חובת הבדיקה ונחיצותה בקרב 

כלל חוגי היהדות באשר הם.

במכתב מאת הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מחייב הרב הראשי עריכת 'בדיקות דור ישרים' גם לבני עדות המזרח

"אני ממליץ בעבור אגודת דור ישרים - 
שהעומדים להינשא יעברו את הבדיקות"

מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל מורה בכתב-ידו:

בוא ללמוד סימנים שונים שנחקרו ונבדקו מדעית המלמדים על 
התכונות הקיימות אצל העומד למולך לפי תווי פניו.

הסימנים משולבים עם סימנים מחכמת הקבלה ועם השיטות 
השונות בתחום.

הקורס מתקיים בעשרה שיעורים בשעות 
הערב ומועבר בצורה מרתקת ומעניינת 
זוהר אבי  החרדי  הגרפולוג  ידי  על 

בסיום הקורס תוכל על ידי הסתכלות בפנים בלבד, לדעת תכונות 
רבות ומגוונות בך ובאחרים, ומתוך כך לייעץ, לעזור ולהתמודד 
עם בעיות רבות. )בין היתר נלמד איך לדבר עם השני לפי פניו, 

איזה תחום או מקצוע מתאים, ודברים רבים נוספים(. 

 רוצה
 להכיר אנשים
 על פי הסתכלות
בתווי פניהם?

 מעוניין לרכוש
 כלי עזר מעולה 
 על מנת לעזור
לעצמך,  למשפחה, 
לתלמידים וכו'?

 לפרטים והרשמה
052-7127947 יהודה

חכמת הפנים
קורס 

052-7127947
054-8417804

חד פעמי 
בבני ברק!!!

אפשרות ללימוד עצמי מהבית

מתחילים 
ג' טבתביום שלישי אי"ה 

יוני נתניהו 29 קניון הגבעה גבעת שמואל
ש. פתיחה: א‘ - ה‘: 11:00-23:00 שישי וערבי חג: 07:00 - 14:00
0509551999  03-7162000 טלפון: 

מאת: חננאל אזואלוס

בלב גבעת שמואל מספר דקות מבני ברק שוכנת לה מסעדת הבשרים היוקרתית הטאבון והמנגל 
בכשרות המהודרת של בדץ בית יוסף המסעדה שהפכה בשנים האחרונות מאז נפתחה לדבר החם 
שואבת  לאבן  והפכה  הרבים  לקוחותיה  בקרב  כבוד  של  שם  לה  קנתה  היוקרה  מסעדות  בתחום 
לרבים מתושבי האזור והיא נהנית מזרם בלתי פוסק של סועדים כמו כן בטאבון והמנגל נתנו דגש 
בתחום עיצוב הפנים של המקום כאשר המסעדה מעוצבת ברמה אחת מעל השאר ועומדת בשורה 
הראשונה של מסעדות היוקרה במקום פועל טאבון עם מספר עובדים המספק את לחמי הבית 
ובנוסף יש במקום אולם אירועים עם צוות מלצרים מורחב  לעריכת אירועים פרטים כגון בר מצווה 
בריתות ימי הולדת אירוסין שבע ברכות המסעדה מציעה ארוחות עסקיות מפנקות וכן נערך במקום 
כמידי יום שישי יריד אוכל מוכן לשבת עם מיטב המאכלים של המטבח היהודי החל משעות הבוקר 

המוקדמות. 
״בהטאבון והמנגל״ שמים דגש על שירות מסור אישי ואדיב לכל סועד ולא מתפשרים על איכות 
הבשרים ומשקיעים בכל לקוח לשם כך קיים במסעדה צוות עובדים גדול ומקצועי בטאבון והמנגל 
תוכלו ליהנות מתפריט בשרים עשיר וממבחר סלטי הבית  לאפות/פיתות הנעשים במקום ומגיעים 
הישר מהטאבון, לקראת ימי החנוכה החליטו  ב״טאבון והמנגל״ לצאת במבצעים חמים ולהזמין את 
הציבור הרחב בדגש על ציבור בני בתורה ובחורי הישיבות לבוא ולסעוד לכבוד החג כפי שאומר 
לקו עיתונות הבעלים יעקב משיח כפי שנוכחנו לראות בשנים עברו בימי החנוכה זרם הלקוחות רק 
מוסיף והולך ומשפחות רבות מגיעות לחגוג את החג ולאור זאת החלטנו השנה לצאת במבצעים 
על  להתפשר  בלי  כיס  לכל  השווה  במחיר  ליבם  את  לסעוד  שיוכלו  כדי  לקוחותינו  לקהל  חמים 
איכות הבשרים והארוחות המפנקות אותן אנו מעניקים כל השנה מחכים לכם בברכת חג אורים 

שמח הטאבון והמנגל ממוקמת בקניון הגבעה רחוב יוני נתניהו חניה בשפע.



לקראת ימי החנוכה

זמני פתיחה א‘-ה‘: 21:00 - 10:00, ו‘: 13:00 - 10:00 | עד יום ב‘ נר שמיני

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק

במכירה ימכרו המוצרים כדלהלן:

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז‘ (מעל ברון כובעים)

הצלחנו בס“ד לארגן מכירה מסובסדת לבני התורה

, "  
 

   
  

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות אקסוס קולקציה קודמת

חליפות אקסוס 50% צמר
מכנסיים אקסוס פרימיום

מכנסיים אקסוס צמר
חולצות אקסוס תוית שחורה

חולצות אקסוס תוית זהב (דוגמא)
חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית אדומה

חולצות אקסוס תוית זהב
חולצות אקסוס תוית כחולה

עניבות
חגורות
חפתים

חמישיית גרביים
סריגים

מעילים צמר
גופיות

450
400
600
150
200

120

120
120
150
80
60
70

90
600

395
250
510
110
150

70

90
100
110
10
35
40

49
390

2 ב-120

3 ב-45

מחיר מכירהמחיר רגיל

2 ב-150

39
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ועל הניסים
מאת: י יל

במרכז חסידות מישקולץ בפתח תקוה, הולכות 
של  האדיר   המעמד  לקראת  ההכנות  ונשלמות 
גווני  מכל  ישראל,  בית  להמוני  ניסא'  'פרסומי 
מרן  קדושת  כבוד  מעלה  בו  הציבורית,  הקשת  
נר  אבוקת  את  שליט"א,  ממישקולץ  האדמו"ר 
מהות  את   ומסביר  ענק  כסף  חנוכיית  על  החנוכה 
החג, כשדבריו מקרבים המונים לאביהם שבשמים.
שבת  במוצאי  המסורתי  המעמד  יתקיים  השנה 
 12.12.15 כסלו  ל'  מקץ  פרשת   - הקרוב  חנוכה 
במרכז חסידות מישקולץ ברחוב סלנט 8 שבמרכז 
נוטלים  בו  בערב,   8:00 בשעה  תקוה,  פתח  העיר 
וטף, הבאים  נשים  אנשים,  אלפי  כמידי שנה  חלק 
מכל חלקי הארץ, לחזות בזיו קודשו של האדמו"ר, 

להתבשם מתורתו ולהיוושע מפיו.
את  האדמו"ר  מחלק  עת  לשיאו,  מגיע  המעמד 
כל  ומברך  בסגולתם  הידועים  הברכה"  "מטבעות 
אחד באופן אישי. כידוע, נושעים רבים מידי שנה 

בעת רצון זו  בכל משאלות ליבם.
שיחת היום בעיר, הוא שמחת הבריתות בחודש 
האחרון בו נראה מרן האדמו"ר ממישקולץ משמש 
מזה  בנים  חשוכי  זוגות  וכמה  כמה  אצל  כסנדק, 
שנים, שהתברכו מפי קודשו של האדמו"ר בחנוכה 
אשתקד. כמו כן נראה האדמו"ר מסדר קידושין אצל 
קודשו  מפי  שהתברכו  זיווג,  מעוכבי  זוגות  מספר 
ישועות  ונושעו.  אשתקד  בחנוכה  האדמו"ר  של 
פלאיות אלו מצטרפים לשורת המופתים, המתגלים 
לכל  האדמו"ר  שעורך  הקבועה  הקהל  קבלת  בעת 
הבאים להתברך ולשמוע מעצתו מכל קצוות הארץ.
בשנה  להשתתף  הוא  אף  שזכה  השורות  כותב 

עיניו  לנגד  עומד  המסורתית,  בהדלקה  שעברה 
חולה  ילד  עם  בוכים  הורים  נגשו  בו  מרטיט  רגע 
במחלה הנוראה ר"ל, האדמו"ר שם מבטו על הילד 
והתבטא "מחלתך תיעלם כלא היה". השבוע זכיתי 
כשהוא  ילד  לאותו  ה'חלאקה'  בשמחת  להשתתף 

בריא ושלם שש ושמח!   
מגאוני  כאחד  אף  ידוע  ממישקולץ,  האדמו"ר 
הדור, תורותיו וסדרת ספריו התקבלו בחיבה בכל 
נושעים ממנו בכל  ורבים  עולם התורה והישיבות, 

מיני ישועות בכוח התורה שבו.
תקוה  פתח  בעיר  הקים   שליט"א,  האדמו"ר    
שדרכם  וחסד,  חינוך  תורה,  של  אדירה  אימפריה 
פתח  בעיר  אדירה  רוחנית  מהפכה  התחוללה 
רשת  נמנים,  המפוארים  מוסדותיו  בין  תקוה. 
החינוך מישקולץ לגיל הרך, תלמוד תורה, ישיבה 
דין  בית  אברכים,  כוללי  גדולה,  ישיבה  לצעירים, 
ומהודרת  חזקה  כשרות  ומערכת  מישקולץ  צדק 
גופים,  לעשרות  מהדרין  כשרות  המעניקה  לצידה, 
מה  לה,  ומחוצה  תקוה  בפתח  עסק  ובתי  מפעלים 
שהפך אותה לכשרות החזקה והפופולארית ביותר 

בעיר.

בכל שנה נושעים המונים בישועות פלאיות מברכותיו של כ"ק 
האדמו"ר ממישקול בעת חלוקת מטבעות הברכה בהדלקת נר 
 מעמד הישועותהשנה יתקיים ההדלקה המסורתית ו  חנוכה
ליבור הרחב במואי שבת הקרוב במרכז החסידות בפתח תקווה

כ"ק האדמו"ר ממישקול שליט"א בהדלקה בשנה שעברה

מאת: אלי שניידר

הרפואי  המרכז  קיים  מרשים  במעמד 
המרכזי  הנרות  הדלקת  טקס  את  ברזילי 
דוד  יצחק  הרב  הגאון  בהשתתפות  בחנוכה 

גרוסמן רבה של מגדל העמק. 
בברזילי  שהתקיים  הנרות  הדלקת  בטקס 
בית  של  הבכיר  הסגל  אנשי  כל  השתתפו 
מחלקות,  מנהלי  ראשית,  הנהלה  החולים, 
עובדי המרכז  ושאר  בכירים אחיות  רופאים 

הרפואי ברזילי. 
המרכז  מנכ"ל  כבודו  הנרות  בהדלקת 
הרפואי ברזילי ד"ר חזי לוי והגרי"ד גרוסמן, 

רבה של מגדל העמק. 
העמק  מגדל  העיר  רב  שנשא  בדברים 
הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן אמר: ״הגעתי 
לפה לצערי בזמן המלחמה ועשיתם עבודת 
והכל  הילדים  את  הבית  את  עזבתם  קודש, 
שמח  אני  עכשיו  והחולים.  הפצועים  למען 
כמו  משמחים  בימים  גם  אליכם  לבוא 
תדעו  חיים.  מצילים  אתכם  ולראות  חנוכה 
אני  לעולם.  האור  את  מביאים  שאתם  לכם 
ד"ר  שלכם  הכללי  למפקד  להודות  רוצה 
חזי לוי, ידיד יקר שלי שעושה לילות כימים 

בשבילכם ובשביל החולים״. 

ד"ר חזי לוי מנכ״ל המרכז הרפואי ברזילי 
אמר: ״יש לנו את הזכות שהרב גרוסמן מצא 
לנכון, לבוא אלינו לברך אותנו ואנחנו מודים 
לו על כך. הרב עושה עבודת קודש בחינוך 
לעורר  מצליח  לבבות,  וקירוב  ישראל  ילדי 
שנרבה  המיוחדים  החנוכה  בימי  כולנו  את 
העובדים   , כולכם  אתם  ובשמחה.  באחדות 
והחמלה  המסירות  את  מייצגים  המסורים 
של עם ישראל. אתם עושים הכול ומקריבים 
אחת  מילה  לי  יש  החולים,  למען  עצמכם 

לומר לכם - תודה!".

בטקס הדלקת הנרות המרכזי במרכז הרפואי ברזילי כובד 
להדליק את הנרות הגרי"ד גרוסמן  מנכ"ל ברזילי ד"ר 

חזי לוי: "יש לנו את הזכות שהרב גרוסמן בא אלינו 
לברך אותנו ואנחנו מודים לו על כך"

והדליקו נרות

הגרי"ד גרוסמן מדליק את הנרות

050-6364443 050-3330866

הסדרים עם 
משרדים 
להזמנות 
בכל כמות

סנדוויצים

סלטים

מיץ סחוט

מאפים

חטיפי בריאות

קפה

פוקאצ‘ות

&5&5&5

&5&5

&5&5&10

טילונים/קרח נסטלה

שתייה קרה

קפה גדול מחיר קטן

&20

בן גוריון 38, רמת-גן (בית נח מנחמני)

חנוכה שמח

דלת הקסמים
כל מה שצריך לדלת שלך

מנעולן מוסמך 24 שעות

054-2887022

שרותי פריצה ותיקון לכל סוגי המנעולים
    והדלתות

התקנת צילינדרים ומנגנונים
אינטרקום, קודנים, מחזיר שמן,

    מנעול חשמלי

ברכת מזל טוב 
חמה ולבבית

יה"ר שתזכו לגדלו ולחנכו 
לתורה, לחופה ולמעש"ט

לרגל הולדת הנכד

מאחלים:

יו"ר רשת 'נתיב החסד'

לידידנו היקר

ר'שמואל   

 אטיאס הי"ו
לידידנו ומכובדנו

הרב  שמואל אטיאס הי"ו
יו"ר רשת צרכניות 'נתיב החסד' 

ומנכ''ל שיווק קשת גיבורים

מזל טוב
לרגל הולדת הנכד שיחי'

יה"ר שתזכו לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת

נא מלא ברכות ט

פרסום  
מאחלים ומייחלים



אופנה לגבר מזמינה אתכם לאחד מסניפי  מנטור 
ממבצעים  להנות  כדי  ברק  ובני  בירושלים  הרשת 

מיוחדים ומשתלמים בימי החנוכה בלבד.

בין  | תקף  | לפריטים המשתתפים במבצע  ט.ל.ח. 
כפל  אין   | תשע"ו  טבת  ו'   - כסלו  י"ט  התאריכים: 

מבצעים או הנחות.

מנטור. גברים מתלבשים אופנה.

02-5671580  | גאולה   7 ישראל  מלכי   : ירושלים 
03-6138885  | א  קומה   89 עקיבא  רבי   : בני-ברק 

ג'קטים צמר
רק ב-

₪299

כל
העניבות

רק ב-

רק ב-₪40

₪

כל
החפתים

50

חגורות
עור

רק ב-

₪50

מעילי
קשמיר

רק ב-

₪490

בקניית מעיל, 
סריג או צעיף מתנה !
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איך עוזרים לילד הבודד להיכנס למעגל החברתי? האם 
ניתן לרכוש מיומנות חברתית? מה הם המאפיינים של 
ילדים עם קשיים חברתיים? מהי החוויה של ילדים אלו?

"אמא, עכשיו יש 
לי הרבה חברים"

מאת: יאיר פלד

ילדנו  את  לראות  רוצים  כהורים  אנו 
מקובלים בחברה, יוצרים קשרים, מתמודדים 

עם כישלונות ובעלי דימוי עצמי חיובי.
יוזם  ואינו  שמסתגר  ילד  לראות  לנו  קשה 
מתערה  לא  קרובות,  לעתים  מתפרץ  שיחה, 
בחברה, מכונס בתוך עצמו. במקרים אלו אנו 
לעזור  ומנסים  כהורים  כשורינו  את  מגייסים 

לו, אבל אין שינוי.
ומנהלת  עו"ס,  מושקוביץ,  ש.  את  שאלנו 
הילד  להתפתחות  היחידות  של  מקצועית 
לילד  עוזרים  איך  עושים?  מה  ב'אחיה', 
ניתן  האם  החברתי?  למעגל  להיכנס  הבודד 

לרכוש מיומנות חברתית?
נרכשת,  מיומנות  הינה  "מיומנות חברתית 
מתווך",  מבוגר  בנוכחות  להתפתח  שיכולה 
אומרת עו"ס מושקוביץ. "מחקרים מוכיחים 
עם  לילדים  לסייע  ביותר  היעילה  הדרך  כי 
טיפול  באמצעות  היא  חברתיים  קשיים 
ב'אחיה'  נערכים  הביקוש  בעקבות  קבוצתי. 
במהלך  ולבנות.  לבנים  קבוצות  לפתיחת 
קשרים  לבנות  הילדים  ילמדו  המפגשים 
חברתיים עם בני גילם, להימנע מסיטואציות 
שליליות ולקחת חלק פעיל במארג החברתי. 
"אימהות לילדים שהשתתפו בקבוצות מסוג 

שחלו  משמעותיים  שינויים  על  מדווחות  זה 
בילדים בעקבות הסדנאות". 

חברתית?  מיומנות  בעצם  היא  מה  אז 
קשיים  עם  ילדים  של  המאפיינים  הם  מה 
חברתיים? מהי החוויה של ילדים אלו? האם 
היא  במה  בקבוצה?  להיעזר  יכול  הילד שלי 

שונה מחוג? 
להרצאה  להזמינך  שמחים  ב'אחיה' 
אלו  לשאלות  מענה  לך  שתיתן  מרתקת, 
ואחרות. אמא יקרה, את הערב הזה תקדישי 
לילד שלך, ותגלי שיש דרך לעזור לו ולפרוץ 

לו דרך במעגל החברתי.
ההרצאה תערך אי"ה ביום ראשון, ח' טבת, 
טבת,  ט'  שני,  וביום  באלעד    20/12/2015

21/12/2015 בבני ברק.  
ממערך  חלק  הינו  הקבוצתי  הטיפול 
הטיפולים הרגשיים הניתנים במרכז 'אחיה': 

פסיכודרמה, אומנות, מוזיקה, משחק,
מטפלים/ צוות  ע"י  מתבצעים  הטיפולים 

וניסיון  גבוהה  מקצועית  הכשרה  בעלי  ות 
התפרצויות  חרדות,  תחומים:  במגוון  רב 
סמכות  קבלת  סיפוקים,  בדחיית  קושי  זעם, 
קשיים  סלקטיבית,  אילמות  וגבולות, 
התלבטות  או  שאלה  בכל  ועוד.  חברתיים 
ולהתייעץ עם  ל'אחיה'  אתם מוזמנים לפנות 

הצוות המקצועי.

מטרופיקס טכנולגיה ירוקה 
מוקד מכירה רב קוי: 03-9529842

תומר 050-6432675 | ניסים 054-2600262

קולט 95% מאנרגיית 
השמש גם בימי החורף

יעילות מירבית לאורך שנים

עמיד בקיפאון עד 
מינוס 30 מעלות 

 200L, בגדלים
260L, 300L

קולט מבודד - דוד נירוסטה 
לא מחליד וללא אבנית

קולט מהזריחה עד השקיעה 
360 בחשיפה לאור

מטרופיקס
דוד שמש שומר שבת 

ובעל תקן ירוק 

כל סוגי השיפוציםהיחיד בישראל!

מאושר 
לשימוש 

בשבת ובמועדי 
ישראל

למהדרין 
ע"פ 

דוד שמש ההלכה
באישור 

צומת

אצלינו משלמים רק 
בסיום העבודה!

 אומנות בבניה בגבס, מזנונים,
      קירות צפים וכו', תקרות

      אקוסטיות, תקרות גבס ובניית
      קירות גבס 

 הרחבה ובניית תוספות למבנים 
 איתור נזילות ע"י מכשור מיוחד

 ביצוע כל סוגי עבודות
     האינסטלציה

 התמחות בכל סוגי
     הריצוף: שיש, גרניט
     פורצלן , קרמיקות ,

     בובנייט וכו'
 התמחות בכל סוגי הפרקטים
 עבודות איטום גגות ומרתפים

     בשיטה חדשה

קבלן 
רשום

שירות משלוחים
050-4112558

נס חנוכה 
הלבנת טליתות חינם

חנוכה
שמח

סניף ראשי בני ברק, טל': 03-5746433
בן יעקב 21 (מתחת לאולמי 'קונטיננטל')

סניף אלעד, טל': 03-9363259
מ. מסחרי נחלת יצחק (קומת מותגים)

שעות פתיחה: א' -ה' 9:00-20:00, יום ו' וערבי חג: 9:00-13:00

נס 
חנוכה 

נס 
חנוכה 



ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת

טעים לחזור לסלטים הטריים, הבשרים העסיסיים, 
 לשרות האדיב ולמחירים העממיים

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291
שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה

משנת

1969







מקסימום נופש!
מלון הפאר קיסר פרמייר

Deluxe 

חופשה מושלמת למשפחות
מקסימום תכניה עם הופעות אמנים ומרצים מהשורה הראשונה!

רונן 
קמרון

ניר 
חיימוביץ'
מופע על חושימופע טלפטיה כוחו של סיפור

חיים 
ולדר

העצמה אישית

יצחק 
פדידה

עופר 
הלוי

הצגת ענק

להקת 
המנגנים
הופעה משולבת

חיים 
ישראל
בהופעת ענק

יובל 
טייב

בהופעת ענק

שבת קודש פרשת יתרו
י"ח-כ"א בשבט | 28-31.1.2016

מסלול אמצ"ש: 
י"ד-י"ח בשבט | 24-28.1.2016

שבת קודש פרשת בשלח
י"א-י"ד בשבט | 21-24.1.2016

הופעת ענק  

יובל טייב
החזן העולמי

בערל צוקר
הופעת ענק  

חיים ישראל

ח
של

ב
ת 

ב
הופעת ענק  ש

משה דואק
החזן העולמי

צודיק גרינוולד
עונג שבת עם

הרב מאיר שוורץ
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בפיקוח הרב אלי

מן המהדרין למהדרין גלאט 

בכל המסלולים ניתן להזמין 2/3/4 לילות

 1290₪

*נופש נשים החל מ-

 50%
*נופש משפחות אמצ"ש

4 לילות 
כולל טיסות!

הנחה על 
לילה רביעי

 150₪ מ-
ל 

הח

טיסת אמצ"שמבצע 

טיסות 
במחירים 
מוזלים 

מחירים מיוחדים 
לעמיתי 
שחר-און

להזמנת מקסימום נופש:

04-9986660
nofesh58@walla.com

10
תשלומים

< סוויטות וחדרים מפוארים ומחודשים צופים ללגונה

< ארוחות גורמה בשפע ממיטב מעדני השף 

< בריכת שחיה אקזוטית טרופית עם אוירת נופש אמיתית

< לובי מרווח ופינות נוי בצל עצי תמר ושמשיות 

< קפה ומאפה בכל יום / מיני בר וערכת קפה בכל חדר

מקסימום 
מלון!

נופש חלומי לנשים 
מקסימום הופעות ותכניות עם אמניות מהשורה הראשונה!

סיפורים מהחיים הכח שבך!

חיים 
ולדר

יצחק 
פדידה

מיכל לשם
סדנאות לדמיון 

NLP מודרך

אסתר סומך
סדנאות עיצוב 

וסטיילינג מדהימות

הרצאות מרתקות / הרקדות / זומבה / התעמלות מים / ועוד המון הפתעות!

מופע ענק 
האחיות כליפא

הפקה סוחפת 
מבית טלי אברהמי

מופע זמר חדש 
עם ענבר טביב

מסלול ב': כ"א-כ"ה בשבט | 31.1-4.2.2016מסלול א': ז'-י' בשבט | 17-20.1.2016 

חדרים אחרונים! חדרים אחרונים!

חדרים 
אחרונים!

< במסלול א' נשים

< בסופ"ש פר' בשלח

 

הפלאפל
של פישל

חדש

בפישל!!! 8 ימים 
והכל ב 8&

פישל עושה ניסים

 
ובנוסף 
טרופית
8& ב- 1 &

מנה פלאפל

קנה 4 מנות 
וקבל את 

ה5 חינם 
(אפשרות לצבירה)

 ג'חנון 
עסיסי 

רק 8& 

לחמניה
 + נקניקיה
 + טרופית

 רק 8 &

הצולנ'ט המוכר 
והמיוחד 

בטעם עולמי 

ב-8 &
 (לקופסא קטנה)

מלווח אסלי
  

רק 8 &

שתיה גדולה
מהמגוון שבמבצע

 רק 8 &

אברבנאל 72 קרית הרצוג 03-5105445

2 משקה
 אקסל

 רק 8 &

ח.
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י, 

לא
המ

ר 
גמ

ד 
 ע



יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

שעות פתיחה 
א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף

יום ו‘: 13:45  -  08:30

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200
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רהיטי איכות להרכבה עצמית
תוצרת ישראל מבית: 

ספריות

דגם: 610
רוחב: 60 ס“מ

גובה: 180 ס“מ
עומק: 24 ס“מ

צבעים:
       מייפל לבן       שיטה

רק-270& במקום-345&רק-200& במקום-279&

דגם: 611
רוחב: 80 ס“מ  
גובה: 180 ס“מ
עומק: 30 ס“מ

צבעים:
      מייפל לבן
      שיטה       

דגם:

702
רוחב: 80 ס“מ

גובה: 184 ס“מ
עומק: 52 ס“מ

צבעים:
       מייפל לבן
       שיטה       

רק-520&   במקום-675& רק-300&   במקום-379&

דגם: 

700
רוחב: 40 ס“מ

גובה: 184 ס“מ
עומק: 40 ס“מ

צבעים:
        מייפל לבן

רוחב: 80 ס“מ גובה: 184 ס“מ
עומק: 40 ס“מ

צבעים:        מייפל לבן        

רק-430&   במקום-590&

דגם: 707
רוחב: 160 ס“מ גובה: 184 ס“מ

עומק: 52 ס“מ
צבעים:

      פישתן
      שיטה

דגם: 204
רוחב: 108 ס“מ

גובה: 82.5 ס“מ 
עומק: 45ס“מ
צבעים:  שיטה

שולחנות
מחשב

רק-860&   במקום-1059&

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00

אופני BMX בסידן
כל המידות 
מ- 20‘ - 12‘ אינטש

רק-269& 
 

רק-449&

אופני הילוכים 21 
הילוכים 26‘, 24‘ - 20‘ אינטש 
מעצור V איכותי 
הילוכי שימנו

רק14990&

קורקינט 
לילדים 
יציב במיוחד

פנימיות לאופניים 
26‘ - 12‘ אינטש + חומר 
נגד פנצרים

רק2490&

רק1190&

פנימית רגילה 

דמי חנוכה
במחלקת אופניים 

הגדולה והזולה 
ביותר בעיר 

מבחר ענק של אופניים 
ואביזרים ממיטב היצרנים 

המובילים

בעירזול הכי 

הכי 
זול 
בעיר

קורקינט איכותי
2 גלגלי אלומיניום

רק19990&
בעירזול הכי 

ארגז 
לאופניים

רק7990& 

 תיק  קדמי 
לאופניים 
חשמליות

רק5990& 

בעירזול הכי 

 מתקן לייבוש כביסה 
פלסטיק תוצרת 
איטליה

&8990
רק- 

 מתקן לייבוש כביסה 
מתכת 

&4990
גוף תאורה ניצוץ לדרק-

W25

&17990
רק-

גוף תאורה 
פריזמטיק
 5T W 14*2 
מתאים לאמבטיה

&16990
רק-

 תנור אמבטיה טופסון 
 W 1500 3 ספירלות
כולל כבל מובנה

רק-65&

 מפזר חום 
’מולדת‘ 
תוצרת הארץ 

רק-240&

גוף תאורה בסטון 
 18W*2 לד
לבן או ניקל

&20990
רק-

מצברי שנפ
 45 עד 65 
אמפר

&49990
רק- 

חמם לדוד + מאיץ 
איכותי

&6990
רק- 

 גומיגג 20 קילו 
הציפוי הטוב ביותר  

&37990
רק-

רולרבליידס 
גלגלי סיליקון
שילדת 
אלומיניום 29900&בעירזול הכי 

רק-

דגם: 
703

ארונות

הגיעו מבחר
דגמים חדשים

בעירזול הכי 

רק-220&   במקום-300&

 מבחר ענק של 
מעילי גשם, בגדים 
טרמיים מחממים, 
פליזים, מטריות 
חרמונית ועוד 
מבחר מוצרים

 קולקציה חדשה 
במחלקת תאורה 
מבחר ענק של 

ספוטים לד ותאורת 
קיר מרהיבה

 רדיאטור 
יונדאי 
9 צלעות
W 2000 

רק-230&

  תאורת חירום 
’נורלייט‘

 60 לדים חזקה 
במיוחד 
  USB כולל יציאת

רק-95&

   מכונת גילוח 
רמינגטון 
באישור 
מכון צומת   
נשטפת במים

רק 235 & 

 טוסטר לחיצה 
נירוסטה ענק 4 
פרוסות קיצ‘נשף

 (מורפי) 

רק199&

סופרקריל מט
18 ליטר 

&23990
רק-

הכי 
זול 
בעיר

  פרופילה
     5 ק“ג 
למילוי 
והחלקת 
קירות  

&2290
רק-

אחריותשנה

אחריותשנתיים

מוצרי חשמל
 ואבזור הבית 

ממיטב 
החברות והיצרנים

 אטמור
מחמם מים  
למקלחת/כיור

&25990
רק-

אחריותשנות3

  מבצעי חורף 
מחממים ב-



אתם קוראים נכון!שקליםחמישהמעל אלף דוגמאות ב-

חברי מאוחדת שימו לב! 

בני ברק: ר' עקיבא 89, | בית שמש: נהר הירדן  36 | ביתר:  מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | ירושלים: מלכי ישראל 8 , כנפי נשרים 66 | חדש! נתיבות: רח' ירושלים 62

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, עם 15 שנות רשיון

טל: 1599-555-280
89 עקיבא  ר'  רח'  ברק,  בני  בסניף  המבצע 

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

3 שבועות
אחרונים
לסיום המבצע 

ולמימוש הזכאות 

של שנת 2015!

.ח.
ט.ל

הכשרת 
יועצי נישואין 

ומשפחה

תחומי לימוד נוספים: אימון אישי - קאוצינג | הנחית הורים | מנחי הורים לסוכרת נעורים | טיפול משפחתי | הנחית קבוצות | הדרכת כלות/ חתנים

סגל מקצועי מהמובילים בתחום | מעל 15 שנות הצלחה | 87% השמה

osnat@ynrcollege.org | 03-7160-130  :לפרטים והרשמה

הכשרה
מקצועית

תכנית לימודים מקצועית המעניקה ידע, כלים 
ומיומנויות להנחיה וייעוץ זוגי ומשפחתי 

בשילוב פרקטיקה ועבודה מעשית.

בפיקוח האקדמי של היחידה ללימודי המשך - 
בי"ס לעו"ס אוניברסיטת בר אילן*

הכשרה והתמחות בהנחיה קבוצתית ופרטנית 
באישור אגף שפ"י - משרד החינוך.

> סיוע והכוונה להשתלבות בשוק העבודה
> סגל מגוון ממיטב המומחים בתחום

*הלימודים אינם מקנים נקודות זכות אקדמיות

מקומות 
/ נשים בבני לקבוצת גברים אחרונים 

ברק

בואו לשלב מקצוע מבוקש שיש בו 
פרנסה לצד שליחות ותרומה לקהילה.



בריף מס‘: 508 לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  חנוכה מודעה-משפחה-1 תאריך: 6.12.15

מבצע חנוכה בבאדג'ט!
שוכרים רכב ל-3 ימים ומקבלים

את היום הרביעי מתנה!

budget.co.il

הרביעי
דמי חנוכה!

 H ,J ,F ,X המבצע בתוקף להשכרות עד ו' טבת תשע"ו (18.12.2015). המבצע על רכבים מקבוצות
בלבד. מקסימום 2 הטבות בהשכרה אחת. המבצע בהשכרות יומיות ולא להשכרות חודשיות. במידה 
ויום השבת בין ימי ההשכרה, יום השבת יהיה ללא חיוב. אין כפל מבצעים. בתוקף בכפוף לתקנון. 

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

חנוכה�שמח!



בני ברק

לגברים
בלבד!

היריד יתקיים
ביום שלישי ג’ טבת )15.12.2015( 

בין השעות 11:30-14:30
במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

יריד התעסוקה של הכוון הפונה לגברים ללא כל הכשרה 
מקצועית קודמת ומציע עשרות משרות ממגוון תחומי תעסוקה. 

יריד התעסוקה הגדול
       של הכוון יוצא לדרך!

הכניסה חופשית

מודעה זו מיועדת לכל מי שמבקש לפרנס את משפחתו לאחר התייעצות



שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30, בתוקף עד 16.12.2015 כמות מינימלית: 100 יח'. פריט אחד ללקוח. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד. טלח.

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

גוף חימום נסתר, עיצוב יפיפה 
ומרשים,  בסיס יציב ועמיד 

במיוחד,  ברז פלסטיק דו 
שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

קומקום נירוסטה 
כד חשמלי נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, 
גוף חימום נסתר, בסיס 

עגול מסתובב 360 
מעלות, פילטר לסינון 

המים.

₪79

₪599

מגהץ קיטור SpeedCare  פיליפס
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור Bar4 לגיהוץ מהיר, 

מיכל מים עם אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 
לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי אבנית, 

ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

מנוע חזק במיוחד, אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪169

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪799

מעבד מזון מקצועי 1.5 כוח 
סוס, מנוע הנעה ישירה, הספק 

1100 וואט, קערה 2.6 ליטר 
עמידה במיוחד ובלתי שבירה,

מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

טוסטר אובן גרץ

₪149

 1880-OT טוסטר אובן בנפח 18 ליטר דגם
בעל עוצמת 1380 וואט וטיימר 60 דקות

iRobot Roomba שואב האבק המקורי

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי המשטחים, שטח 
עבודה בטעינה אחת כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית 

לעמדת טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנתיים אחריות

₪349

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם דיגיטלי 900 גרם 

לאפיית מגוון לחמים, כולל 
חוברת מתכונים בעברית, 
אופה מגוון לחמים- לחם 

לבן, חיטה מלאה, ללא גלוטן 
ולחמים עם תוספות. אפייה 
מהירה - כיכר לחם בפחות 

משעת עבודה, הכנת 3 
גדלים של כיכרות לחם

הספק 1920W-1620W, אחריות לשנה ע"י היצרן
כולל שתי פיות צרה ורחבה. 

₪499

3600 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד חימום יתר
 12A כפתורים עם בידוד חום מושלם – תקן

W  2500 :האירופאי, הספק

₪ 189
שואב אבק סמסונג

שואב אבק 1800 וואט 
בעל עוצמת שאיבה 

380WSP
פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה יעיל לסובלים 

מאלרגיה ורגישות לאבק, 
אבקנים וקרדית האבק

₪399

מיקסר דייהו מקצועי

₪499

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף K, שקט במיוחד
המושלםהמיקסר 

עוצמתי במיוחד, קערה 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, 

מקציף ומקציף 

₪199
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
,700W נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק

חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪899

סיר בישול רדמונד
42 תוכניות בישול ואפיה מתוכן 16 תוכניות 

אוטומטיות ו- 26 תוכניות ידניות, קערה עם ציפוי 
קרמי בנפח 5 ליטר, 

ניתן לאפות לחם, כולל 
תוכנית מולטי שף, בישול 

אקספרס, בישול רגיל, 
מרק, אפייה, חימום 

ועוד.  כולל רשת לטיגון 
בשמן עמוק ומתקן 

בישול אדים.  

במטבח!הבריאות מהפכת 

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת וופל בלגי, דונאטס, 
1000W קאפקייק וקייק פופס. הספק

HEMILTON 1 - מאסטר קייק 4 ב

₪199199

סיר טיגון צ'יפסר גולדליין

₪99

מיכל פנימי אנטי דביק, גוף חימום נסתר, רשת 
טיגון עמוקה הכוללת 

ידית נשלפת, בורר 
טמפרטורה רב 

שמושי, נורת ביקורת 
וטרמוסטט אוטומטי 

סיר טיגון ללא שמן - AIRFRYER פיליפס

שנות אחריות
ע"י אלקטרה 2

טעם ופריכות נהדרים – ללא 
 Rapid Air השומן! טכנולוגית
– פטנט ייחודי המאפשר הכנת 

צ'יפס, שניצל ומיני מאכלים 
מטוגנים אחרים המכילים 

עד %80 פחות שומן. 

₪888

סיר טיגון 5 ליטר נירוסטה  
עשוי מנירוסטה איכותית, נשלף ומתפרק לניקוי קל ונוח

עוצמה אדירה 2000 וואט, 3  רשתות מזון, טיימר  + פעמון
פילטר ייחודי לסינון 

ריחות הטיגון

₪249 במקום 299 ₪

רדיאטור אלקטרה 7 צלעות

₪149

שלוש דרגות חום, בקרת 
טמפרטורה ע"י תרמוסטט 

מתכוונן, הגנה מפני חימום יתר, 
נורית חיווי, הפסקת עבודה 

בנפילה,  
7 צלעותבטיחותי

תנור חימום נירוסטה שטנגות

₪99

3 ספירלות עשויות שטנגות, 
רשת הגנה צפופה במיוחד, 

פתח חימום עליון לשימושים 
שונים, מנגנון בטיחותי 

המפסיק את פעולת התנור 
בעת נפילה.

בטיחותי

תנור חימום אינפרא

₪169

תנור חימום עוצמתי. מבחר 
דרגות הפעלה.

רפלקטור אחורי לפיזור חום 
אופטימלי בחלל החדר.

[W] 2200 :דרגת חימם גבוהה

בטיחותי

רדיאטור ללא שמן מורפי ריצ'ארדס

₪549 שנות אחריות 2

רדיאטור 
ללא שמן

₪449
₪379 7 צלעות

9 צלעות

11 צלעות

בטיחותי

אידאלי לחימום אזורים פתוחים, 
לחצר ולמרפסת, לבתים פרטיים 

וכן לעסקים. מהיר וחסכוני, ניידות, 
ועמידות בפני פגעי מזג האוויר, 

גשם ורוח. 

פטריית חימום בגז

₪899 בטיחותי

חימום בגז

2000W, משמש לאיוורור ולחימום, 2 מצבי חום + 
איוורור, טרמוסטט, נורית ביקורת, ידית נשיאה

מפזר חום עומד שוכב

₪49

מפזר חום לאמבטיה
מפזר חום לאמבטיה,  2 דרגות 

1000W + 2000W חום
מצב של אוויר קר אחד, 

התקן תלייה, הפעלה ע"י חוט 
משיכה, מנגנון טרמי המגן 

מפני חימום יתר

79 ₪בטיחותי

שתי מצבי הפעלה, שני 
גופי חימום עשויים קוורץ 

לחימום מירבי, בטיחותי 
ביותר- מפסיק את 
פעולתו בעת נפילה.

תנור חימום קוורץ

₪35 בטיחותי

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
,1800W חימום קרמי נעים ומלטף

כולל מכשיר אדים קרים,
ניתן להפעלה עם שעון שבת.

מחמם טורבו הוריקן גולד ליין

₪499

אידיאלי לשימוש בחדרי ילדים,  
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

כולל מכשיר אדים קרים,
חימום קרמי נעים ומלטף 

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

ניתן להפעלה עם שעון שבת.
כולל מכשיר אדים קרים,

בטיחותי

מקרן חום קרמי
הספק 950W , מעוצב, גוף חימום 

חסכוני, עשוי מקרמיקה, דרגת חום, רשת 
הגנה צפופה במיוחד

מקרן שולחני

₪229מקרן עומד
₪199

מקרן חום קרמי

₪149מקרן תלוי

30 נורות לד ב-

  LED תאורת חירום 30/60/90 נורות

₪99
₪69
₪39

60 נורות לד ב-

90 נורות לד ב-

עוצמה: 1500w חימום מהיר ביותר, 3 גופי חימום 
מקוורץ, 3 דרגות חום, חוט משיכה להפעלה, מיועד 
לתלייה על הקיר בחדר האמבטיה או בחדר הילדים, 
בטיחותי ועומד בדרישות התקן הבינלאומי החדש.

תנור אינפרא לאמבטיה

₪59בטיחותי

תנור חימום נירוסטה לאמבטיה

₪199

גוף חימום כפול המייצר עוצמת חום מהירה וחזקה 
2200W, פיזור חום נעים ואפקטיבי. שני מצבי חימום. 

בטיחותי

בעל 2 מצבי הפעלה 
בידוד כפול למוליכי החשמל 

הפנימיים לבטיחות מרבית
מנגנון להגנה בפני קפיאה, 

ניתן להשתמש כמאוורר בקיץ

מפזר חום דלונגי

₪159 בטיחותי

מגהץ קיטור טפאל

₪399 שנות אחריות
ע"י היבואן 2

לחץ קיטור 4.2 בר.
תפוקת אדים 

מקסימאלית 90 גרם/
לדקה. שימוש במי ברז.

.2135W הספק
גיהוץ אנכי עוצמתי.

הספק רב עוצמה של 1000W locked motor, קערת 
נירוסטה 5 ליטר + 3 מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,490
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 
10 שנים אחריות בכפוף לתקנון 

היבואן ˆ הדרכה למיקסר 
באקדמיה לבישול "לגעת באוכל"

ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים



עוד היום אצלך בביתשלם וקח

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה מלאה 

לבישול ואפייה - ניתן להפעיל 
את שני התאים בו זמנית! 

פלטת שבת בשני התאים. 4  
מבערי גז יצוקים, מערכת גז 
מתוצרת SABAF איטליה. 

₪2,990

מקרר מקפיא עליון 380 ליטר
בנפח 313 ליטר

No-Frost 
 Multi-Flow

Cooling System
D דרוג אנרגטי

₪1,790
No-Frost 

מקרר משרדי + תא הקפאה
טרמוסטט, דלת בעיצוב מעוגל, מדפים הניתנים לשינוי 
מיקום, מגירה לאחסון 
ירקות ופירות שקופה, 

אפשרות לאחסון 
בקבוקים במדפים 
אוולים, מקפיא עד 
למינוס 12 מעלות 

צלסיוס

₪699
מקרר 3 דלתות מפואר היטאצ'י

₪5,790

FRENCH DOOR, עיצוב 
דלתות בציפוי זכוכית, 482 

ליטר, מדחס אינוורטר, מערכת 
ממוחשבת לזיהוי שינויי טמפ', 

מערכת אוורור כפולה, פיקוד 
 .TOUCH אלקטרוני

שנות אחריות
מלאה 7

מקרר מקפיא עליון 

₪999

מקרר מקפיא עליון, 
מערכת הפשרה ידנית 

המותאמת לאקלים 
בישראל, כולל תאורה 

C פנימית, דרוג אנרגטי

 SABAF 4 מבערי
איכותיים, הצתה 

אלקטרונית, חיישנים, 
כפתורי גז צידיים. 

צבע נירוסטה.

כיריים אלקטרה הדור החדש

₪399

כיריים גז 5 להבות טרגן
כיריים יוקרתיות 

עם משטח נירוסטה 
מחוסמת ועמידה, 

 SABAF 5 מבערי גז
איכותיים תוצרת 

איטליה, מבער טורבו 
בעל, להבה משולשת 

₪1,290

מכונת כביסה גאלנס 6 ק"ג
נפח 6 ק"ג, מהירות סחיטה 

עד 800 סל"ד, מגוון רחב 
של תוכניות כולל כביסה 
מהירה, חסכוני בחשמל 

A דרוג אנרגטי

נפח 6 ק"ג

₪1,190 WWW.GALANZ.COM

4 משטחי חימום, 
 ,TOUCH כפתורי מגע

טיימר עד 99 דקות. 
9 שלבי חימום. 

כיבוי בטחון  אוטומטי

כיריים אינדוקציה 4 להבות

₪1,990 כיריים 
אינדוקציה

חד פאזיחיבור 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

מייבש כביסה אלקטרולוקס 7 ק�ג

₪1,290

נפח 7 ק"ג, פתח חזית, דלת 
מרובעת רחבה, תוכנית אל 

קמט,  טיימר 150 ד�
C 2600 וואט, דרוג אנרגטי

מייבש כביסה ווירפול + מעבה
מייבש עם מעבה, טכנולוגיית 

החוש השישי, טיימר, תוכניות 
מיוחדות, תוף נירוסטה, חיישני 

לחות,  תוצרת צרפת.

תוצרת 
צרפת

+ מעבה

₪1,990

מייבש כביסה גאלנס

₪849

נפח 6 ק"ג
 סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

WWW.GALANZ.COM

מייבש כביסה אלקטרה דיגיטלי

₪1,190

נפח 6 ק"ג
צג דיגיטלי לחיווי סיום התוכנית

15 תוכניות, טיימר, 
השהיית הפעלה.

15 תוכניות, מהירות 
סחיטה מתכווננת, ביטול 

סחיטה, שקילה אוטומטית, 
נוריות חיווי.

מכונת כביסה אלקטרה 6 ק"ג

נפח 6 ק"ג

₪1,390

 Whirlpool מכונת כביסה פתח עליון
.A :טיב כביסה  ,A :דירוג אנרגטי

18 תוכניות כביסה שונות 
המבוקרות לרמת דיוק וחיסכון 

מרבי לכל סוגי האריגים

₪1,690

דירוג 
אנרגטי
A

800 סל�ד

5.5 ק"ג

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית Motion 6 מדמה 

כביסה ידנית-לביצועי כביסה 
 – Direct Drive .טובים יותר

הנעה ישירה, מהירות סחיטה 
1000 סל"ד

₪1,890 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 101 890
דירוג 
אנרגטי
A

תנור בנוי סאוטר נירוסטה
טורבו אקטיבי לאפיית 
2 תבניות במקביל. 9 

תוכניות הפעלה, 
 ,A דירוג אנרגטי

₪1,790

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 ליטר

 Flat & Dual Multi Flow 
טכנולוגיית פיזור אויר בתא 

הקירור ובתא ההקפאה דרוג 
D אנרגטי

₪5,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

תצוגה דיגיטלית 
טריפל A, בחיסכון באנרגיה. 
צריכת מים חסכונית במיוחד

מדיח כלים בוש צג דיגיטלי

₪2,390
תצוגה דיגיטלית

דירוג 
אנרגטי
A

מוזלת של 199 ש"חשנות אחריות בתוספת  3

מדיח כלים רחב אלקטרה

₪1,690

12 מערכות כלים, 
6 תוכניות הדחה, כולל 
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק', מנגנון הגנה 
מפני הצפה, 
AAA :דירוג

690
דירוג 
אנרגטי
A

מדיח כלים אינטגרלי מלא ווירלפול

דירוג 
אנרגטי
A

12 מערכות כלים, 5 תוכנית 
הדחה, 4 טמפרטורות שונות 

כולל תוכנית אינטנסיבית, 
דרוג CLASS A+, 15 ליטר 

למחזור הדחה

₪2,690 מיקסר 
פיליפס 
מתנה!!!

תנור בנוי נירוסטה זנוסי
גריל כפול, פונקצית חימום מוקדם מהיר לחיסכון בזמן
תוכנית מיוחדת להכנת פיצה, נפח תנור גדול במיוחד 

– 74 ליטר ומפלסי 
גובה נוספים לגמישות 

גדולה יותר 

₪1,390

נפח 74 ליטר, גימור 
נירוסטה, דרוג אנרגטי 
 ,LED לוח הבקרה ,A
8 מצבי בישול ואפיה 
כולל טורבו אקטיבי, 
מאוורר גדול במיוחד 

לבישול אחיד .

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס 
תוצרת גרמניה

₪1,990
דירוג 
אנרגטי
A

3 (2 + 1) בתוספת 99 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

1200 סל"ד, בטכנולוגיית 
Eco Bubble החדשה, 
תצוגה דיגיטלית רחבה, 
תוכנית ייחודית להסרת 
כתמים קשים, תוכנית 

מהירה ב- 15 דקות, דירוג 
.A אנרגטי

מכונת כביסה סמסונג ענקית 9 ק"ג

₪2,990
 דקות, דירוג 

.
נפח 9 ק"ג דירוג 

אנרגטי
A חדש!

מייבש כביסה זנוסי + מעבה
הספק ייבוש: 2350 וואט

פעולת סיבוב מתהפך (קריס 
קרוס) שיטת עיבוי באמצעות 

₪1,690 + מעבה

מקרר מקפיא תחתון בוש
 NO-FROST מקרר מקפיא תחתון
נפח כללי 476 ליטר, מערכת סינון 

אנטי בקטריאלית מובנת במקרר, 
 Multi Air-Flow מערכת

,C תאורה פנימית, דרוג אנרגטי
דמוי נירוסטה.

₪4,090  NO
FROST

מקרר מקפיא עליון האייר
נפח 539 ליטר
מולטי אייר פלו
B דירוג אנרגטי

צבעים לבן/נירוסטה

₪3,490
מזגן עילי 2 כ"ס –טורנדו

₪ 3,120
דירוג 
אנרגטי
A

  LEGEND 22A CH :דגם
BTU-H 18,824 :תפוקת קירור

תפוקת חימום: COP  BTU-H 18,984 בקירור: 3.79
שנות אחריות

מלאות 5

חדש!
דגמי 2015

4 שיטות אפיה ובישול, 
מערכת גז מתוצרת 

איטליה, שסתום בטחון לכל 
מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור משולב אלקטרה

₪1,690 טורבו אקטיבי

Basic 14 מזגן אלקטרה

₪ 1,860

BTU/h 12,000 תפוקת קירור
A דירוג אנרגטי COP 3.733 בתוספת 199 ₪שנות אחריות מלאות

מקרר טריפל 3 דלתות סמסונג
נפח כללי 594 ליטר, מערכת 
B קירור כפולה, דרוג אנרגטי

₪6,190
קיוסק מים

10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

סדרת המדיחים המפוארת של אלקטרה

₪1,790
₪1,390₪1,590
₪1,590

מדיח רחב

מדיח חצי אינטגרלי

מדיח אינטגרלי מלא

מדיח צר
תוכנית הדחה מהירה 

ב-30 דק',
 : AAA דרוג

בטיב ההדחה, 
חסכון באנרגיה  

וטיב הייבוש

דירוג 
אנרגטי
A

AAA דרוג

תנור בנוי AEG תוצרת גרמניה
נפח ענק 74 ליטר בגימור 

נירוסטה, דרוג אנרגטי 
A, מערכת תרמית חכמה 
ThermiC°Air להולכת 

האוויר, סקירה אלקטרונית של 
מצבי פעולת התנור.

מלאות ע"י היבואןשנות אחריות  3
תוצרת גרמניהתוצרת גרמניה

דירוג 
אנרגטי
A

₪3,490
₪1,990

תנור 
פירוליטי

5 להבות עם שליטה 
מדויקת על עוצמת 

הלהבה,  הצתה 
אלקטרונית, חיישן 

בטיחות

כיריים גז מידאה 5 להבות  משטח זכוכית

₪1,490 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2
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