
בס"ד יום רביעי ה' בניסן תשע"ו  13/4/16 כלכלה  נתח שוק  נדל"ן  פרסום  שווקים  צרכנות  מחשבים  רכב  לוח

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

שערי מטבעות
יום ג' ד' בניסן תשע"ו 12/4/16

דולר ארה"ב « 3.7650
אירו « 4.2941
לירה שטרלינג « 5.3823
יין יפני « 3.4757
פרנק שוויצרי « 3.9465

חשש חמץ
פוסקי הלכה מזהירים: 
יש חמץ ברוב סוגי 
הסיגריות המיובאות 
לארץ  / עמ' 10

נתניהו: "המטרה 
המרכזית שלנו 
כרגע היא 
החזרת המשק 
לפסי צמיחה"

ראש הממשלה נתניהו נועד עם 
יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, 
נשיא התאחדות האיכרים, נשיא 
התאחדות המלונות ונשיא 
התאחדות בוני הארץ / עמ' 2

התנגדות 
למיזוג בין 

סלקום לגולן 
טלקום

רשות ההגבלים העסקיים הודיעה 
ביום שלישי השבוע באופן רשמי: 

"היעלמות של גורם שמגביר 
את התחרות, עלול לגרום לכך 

שהשוק יחזור למצב שבו לחברות 
הסלולר הגדולות אין תמריץ 

להתחרות" / עמ' 14
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בכל שעות היום כולל סופ“ש

יוני נתניהו 29 (קניון הגבעה) 
גבעת שמואל 

טל. 03-5329940
054-4810795

alonrotner@hotmail.com

מבצע השבוע

מוצ“ש: פתוח החל משעה לאחר יציאת השבת

הקפה חינם בהזמנת קינוח

קפה הלל
שעות פתיחה: 07.00 עד 23.30

השבוע!במשך כל המבצע 
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יבוא חליפות יוקרה
loft55

חליפות · חולצות · נעליים

הירקון 55, ב"ב
)צמוד לאולמי הדודאים(

יבוא בלעדי של מותג העל הצרפתי



עזרא 11 ב”ב )צמוד לטרקלין חשמל( 03-6245210

מכירה בסיטונאות וליחידים

חניה חינם!
כניסה לחניה 

משלמה המלך 2

אפשרות למשלוחים

בס”ד

ש. פתיחה:
א’-ה’: 9:00-23:00
יום ו’: 9:00-13:00

חוה”מ - סגור!
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מפיות פארטי

סכו”ם פאלאס

טישו נשלף חמישיה

סכו”ם קשיח לפיד

כפפות ויניל פאלאס מגבונים כשלפ פאלאס

תבנית אינגליש קייקכוסות שתיה חמה

נייר אפיה

כוסות צבעוניות

צלחת קטנה

תבנית גדולה

תבנית ענקית

תבנית גדולה

צלחות מרק
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במחירים ללא תחרות!!! מתחייבים למחיר הזול ביותר!!!
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אביב הגיע פסח בא
בואו להמשיך לחסוך 

בגדול, רק אצלנו, במחסן

ב-

פתוח רצוף

כל יום:

9:00-23:00



דחיית תשלומי הקרן בלבד, תשלום ריבית מידי חודש. ההלוואות בתוקף עד 5.5.16. הפרסום אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. 
בקשה לקבלת הלוואה תאושר לפי שיקול דעת הבנק בכפוף לתנאיו. פרטים מלאים בסניפי הבנק.

חברותא
הלוואה 

לתקופת הלימודים

כתובה
 הלוואת
חתונה

תנאים
הלוואה 

לזוגות מאורסים

בשעה טובה
הלוואה

לשמחות משפחתיות

בית נאמן
 הלוואה

לקניית דירה
ימים טובים

הלוואה 
לתקופת החגים

bankhapoalim.co.il/bsdפועלים בטלפון: 03-6532407

שפע ברכות
לחג חירות כשר ושמח

עוברים את החג בשלווה
לוקחים הלוואה היום ומחזירים בעוד כ- 6 חודשים

 בנק הפועלים מציע לכם מגוון מסלולי הלוואה לחג 
בתנאי אשראי אטרקטיביים, שיאפשרו לעבור את החג בנחת:

•  סכום ההלוואה עד ₪100,000
•  עד 60 תשלומים

•  ריבית משתנה על בסיס פריים
•  ביצוע ההלוואה בסניף

•  אפשרות לפירעון מוקדם בכל עת

* בכפוף לאישור הבנק



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי 
 אגודת ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

חג ב-

החל מ- רק ב-רק ב- רק ב-

₪ 99
₪ 149 ₪ 399

₪ 299 ₪ 399
₪ 445

₪ 179
₪ 199

גרילר חשמלי עם 
טרמוסטט

מעבד 
מזון 

מטחנת 
בשר 

סיר טיגון 
נירוסטה 4 ליטר

טוסטר אובן

רק ב-

רק ב-

₪ 99
₪ 129

רק ב-

₪ 129
₪ 159

כירה חשמלית 
יחידה

כירה חשמלית 
כפולה

כירת גז 4 
מבערים+מחסה 

מיחם חשמלי 60 
כוסות 

במחיר שאסור לפרסם99 ₪
₪ 129₪ 639

רק ב-

₪ 349
₪ 449

רק ב-

₪ 179
₪ 249

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | בכפוף לתקנון המבצע 
ERN תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

מכבדים שוברים של 
ועדת עיריית בני ברק

החל מ-
רק ב-

₪ 69
₪ 99

₪ 199

 תנור אפייה
45 ליטר לשיש

סיר בישול איטי פלטת שבת

החל מ-
רק ב-רק ב-

₪ 2,390

תנור דו-תאי מקרר מקפיא 
עליון

 519 ליטר | בהכשר הבד”ץ |
B דירוג אנרגטי

שואב אבק 
 רטוב/יבש

₪ 3,490
₪ 3,875

₪ 339
₪ 379

חדש! 36 תשלומים באשראי.
אפשרות לתשלום בצ’קים* 

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

ברכישה מעל 3,000₪999 פרסים. כל סיבוב זוכה!

גלגל המתנות הענק!
מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

בן
או

ר 
טוסט מכונת כביסה

אבק
אב 

שו



הכולל: צלחות מנה ראשונה, צלחות מנה עיקרית, סכו״ם וכוסות.

חדש!
מועדון הטבות ייחודי

חג שמח!

בתוקף עד 30.4.16 או עד גמר המלאי     מלאי מינימלי 500 יחידות    אין כפל מבצעים והנחות    לא כולל כרטיסי DEBIT,  FREE ורכש    התמונה 
להמחשה בלבד    לאומי קארד / בית העסק רשאים להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת    המבצע/המוצרים/האספקה 
באחריות בית העסק בלבד    מימוש ההטבה מותנה במסירת השובר הכולל את פרטי הלקוח    עד 2 מארזים ללקוח    הטבה זו אישית ואינה ניתנת 

להעברה    שובר זה מהווה אמצעי תשלום    אין החזר כספי בגין שימוש חלקי של השובר פרטים מלאים בסניפי לאומי ובאתר.

הטבה חד פעמית מלאומי
לחברי מועדון



מאת: אלי שניידר

נשיאות  יו"ר  עם  נועד  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
התאחדות  נשיא  ברוש,  שרגא  העסקיים  הארגונים 
האיכרים - דובי אמיתי, נשיא התאחדות המלונות - אלי גונן 
ונשיא התאחדות בוני הארץ - רוני בריק. בפגישה השתתף גם 

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אלי גרונר.
הרגולציה  עודף  ובהן:  כלכליות  סוגיות  נדונו מספר  בדיון 
והתחושה  במשק,  צמיחה  העסקי,  המגזר  על  והחקיקה 

השלילית לדבריהם כלפי המגזר העסקי.
לשרי  להורות  מתכוון  "אני  נתניהו:  הממשלה  ראש 
הממשלה, לחברי הכנסת ולרגולטורים לערוך חשיבה מחדש 
כרגע  שלנו  המרכזית  המטרה  הכרחית.  לא  רגולציה  ולעצור 
כושר  חיזוק  באמצעות  צמיחה  לפסי  המשק  החזרת  היא 
יש  רגולטוריות.  מגבלות  והסרת  הפריון  העלאת  התחרות, 
איננו  העסקי  המגזר  כי  ולזכור  הציבורי  השיח  את  לשנות 
והתעסוקה העיקרי  הוא מנוע הצמיחה  הבעיה אלא הפתרון, 

והלחץ של השנים האחרונות הביא לפגיעה ממשית ביכולתו 
ומשוחררת  תחרותית  עסקית  פעילות  ללא  בעולם.  להתחרות 
מקומות  ייצור  ולא  צמיחה  כאן  תהיה  לא  רגולציה  מעודף 

תעסוקה חדשים".
אמר  ברוש,  שרגא  העסקיים,  הארגונים  נשיאות  יו"ר 
חקיקה  של  בים  טובע  בישראל  העסקי  "המגזר  במפגש: 
פרטית, החלטות ממשלה פתאומיות ורגולציה היפראקטיבית. 
התחושה שלנו אינה טובה- אנחנו במצב התגוננות לא מוצדק 
יכולים  לא  אנחנו  כאלו  בתנאים  המחיה.   יוקר  מחאת  מאז 
לפעול יותר בישראל. בכל הענפים היצרניים אנחנו מרגישים 
תנועה של יזמים ומשקיעים החוצה, אל מעבר לים. באם לא 

נעצור זאת קיימת סכנה ממשית לכלכלה הישראלית". 
ברוש הציג נתונים לפיהם הצמיחה לנפש, אשר משקפת את 
בלבד,  ב- 0.5%  בישראל, צמחה בשנה שעברה  החיים  רמת 
מאז  השנים  בכל  בארה"ב.   1.6% של  לצמיחה  בהשוואה 
המשבר הכלכלי הצליח המשק הישראלי לצמוח מעל המדינות 
המפותחות. בעוד המדינות בעולם מתאוששות, הלחץ הפנימי 
והחיצוני על המגזר העסקי הביא לנסיגות ביצוא ובהשקעות 

שהם מנועי הצמיחה העיקריים של המשק. בעוד בכל המדינות 
הפעילות  את  מעודדים  בישראל  עסקית,  פעילות  מעודדים 
העסקית של המדינות האחרות באמצעות עידוד היבוא, הסרת 
מכסים ואפליה לרעה של הענפים היצרניים הישראלים. זה לא 
מודל שמתכנס וסופו עלול להיות שקיעת הכלכלה הישראלית.  
אם יימשך הקו הנוכחי, נראה בקרוב מאד גם גידול משמעות 
גאים  ישראלים  העסקים  אנשי  אנחנו  בישראל.   באבטלה 
יש  בישראל.  הכלכלית  הפעילות  את  להניע  להמשיך  ורוצים 
להוביל מהלך משותף של שינוי השיח וחיבור המגזר העסקי 

הישראלי.
עוד אמר ברוש: "אנחנו מרגישים בחיוב את השפעתו של 
עם  הממשלה  ראש  משרד  שמוביל  הרגולציה  טיוב  תהליך 
המגזר העסקי. אנחנו מעריכים את נחישותו של ראש הממשלה 
יש  זאת,  עם  בישראל.  הרגולטורית  הסביבה  לשיפור  לפעול 
טיוב  לתהליך  כפופים  רבים, שאינם  ורגולטורים  כנסת  חברי 
הרגולציה המסודר שמוביל משרד ראש הממשלה, ומייצרים 
חקיקה פרטית אשר מוסיפה עלויות כבדות על המגזר העסקי".

מאת: יחיאל חן

הממשלה אישרה פה אחד  - תוכנית הפעולה הלאומית 
האנרגיה  צריכת  וייעול  חממה  גזי  פליטות  להפחתת 
לאישור  התכנית  הועברה  למחרת  לדרך:  יוצאת  במשק 
הממשלה – זאת, בהמשך להתחייבות של מדינת ישראל, יחד 
עם מדינות רבות אחרות, בוועידת האקלים שהתקיימה השנה 

בפריז.
במסגרת התוכנית יוקצו 500 מיליון שקל כערבויות מדינה 
להלוואות להתייעלות אנרגטית וכן 300 מיליון שקל כמענקים 
להתייעלות  שיובילו  אנרגטית  להתייעלות  לפרויקטים 
המקומיות  והרשויות  והמסחרי  העסקי  המגזר  התעשייה, 
ויינתן דגש לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים ורשויות חלשות. 
התקציב כאמור יוקצה בהמשך להחלטת הממשלה במסגרתה 
אישרה הממשלה את יעדי מדינת ישראל להפחתת גזי החממה 

לוועידת פריז. ההערכות הן כי הצעדים יביאו לחיסכון למשק 
של מעל 30 מיליארד שקל, ויקדמו את מדינת ישראל לעמידה 

ביעדים שהוצבו בוועידת האקלים.
זו יביאו  ההשקעות בהתייעלות אנרגטית כתוצאה מתכנית 
השקעות  הפרטי,  השוק  ע"י  במיליארדים  השקעות  למינוף 
שיובילו לצמיחה וליצירת מקומות עבודה. במסגרת ההצעה, 
המאפשרת הסרת חסמים, תצא לדרך גם תכנית ארוכת טווח 
ואופק  בהירות  שתיתן  מתחדשת  לאנרגיה  מכסות  להקצאת 

ליזמים בתחום ותאפשר את התפתחות השוק.
בפליטת  נוספת  הפחתה  של  בחינה  תתבצע  כן,  כמו 
בפחם  השימוש  להפחתת  הדרכים  בחינת  לרבות  המזהמים, 
בזיהום  ניכרת  להפחתה  שיוביל  טבעי  לגז  המעבר  ועידוד 
לייעול  לסיוע  אמצעים  מכלול  גם  יבחנו  בנוסף,  האוויר. 
התחבורה וצמצום הנסועה, יוקם צוות להסרת חסמים לעידוד 
לעידוד  מס  תמריצי  יינתנו  הישראלית,  הקלינטק  תעשיית 
ויקודמו  אנרגטי  יעיל  בציוד  ושימוש  מתחדשת  אנרגיה 

החממה  גזי  את  להפחית  במטרה  ירוקה  בבנייה  פרויקטים 
ולהוזיל את העלויות למשתמשים.  

למקורות  ומתייחסת  משקית,  כלל  היא  היישום  תכנית 
הזיהום השונים - ובכלל זה גם למערך ייצור החשמל, צריכת 

אנרגיה במבנים ובתעשייה, תחבורה וסקטורים נוספים.
חממה  גזי  פליטות  להפחתת  פעולות  יישום  של  התועלות 
הגברת  את  וכוללות  ומשמעותיות,  רבות  הן  אלו  בסקטורים 
והגברת  ייעול  ישראל,  של  הטווח  ארוך  האנרגטי  הביטחון 
הפחתה  בכלל,  המשק  ושל  התעשייה  של  התחרותיות 
והגברת  השקעות  מינוף  תפעול,  ועל  אנרגיה  על  בהוצאות 
הישראלית,  הקלינטק  תעשיית  פיתוח  המשקית,  הפעילות 
יצירת מקומות עבודה והפחתת הזיהום הסביבתי והתחלואה 
השימוש  להפחתת  אמצעים  כוללת  ההצעה  ממנו.  הנובעת 
האנרגיה  צריכת  וצמצום  לייעול  אמצעים  מזהמים,  בדלקים 
במשק, עידוד טכנולוגיות, צמצום הנסועה הפרטית ואמצעים 

לעידוד השימוש באנרגיה מתחדשת.

ראש הממשלה נתניהו נועד עם יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, נשיא התאחדות האיכרים, נשיא התאחדות 
המלונות ונשיא התאחדות בוני הארץ 

שרי הממשלה אישרו פה אחד את התכנית 
הלאומית שמובילים המשרד להגנת הסביבה, 
משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, 

משרד האוצר ומשרד הכלכלה, להפחתת 
פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית

התועלת למשק הישראלי: 
מעל 30 מיליארד שקל

 ה' בניסן תשע"ו 613/4/16

נתניהו: "המטרה 
המרכזית שלנו כרגע 
היא החזרת המשק 
לפסי צמיחה"



*3360
פרטים נוספים והצטרפות

pagi.co.il
פאגי שותפים לדרך חיים

שותפים עושים לך חג שמח!
הלוואה

20,000₪עד

בריבית
פריים + 1%

תוקף ההטבות עד ר״ח אייר 9.5.16 • אין כפל מבצעים *כרטיס ויזה של Cal- בנק פאג"י משוייך באופן אוטומטי למועדון פאג"י פלוס וזכאי להטבה• אשראי וכרטיסי 
אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו • אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו • ההנחות ניתנות ע"י בתי 
העסק ועל אחריותם  בלבד • הבנק וחברת Cal אינם אחראים לאיכות המוצרים ו/או טיב השירות  • הבנק וחברת Cal רשאים לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת 
• כל הטבה תינתן בהצגת השובר וכרטיס אשראי פאג"י פלוס בלבד • עד גמר המלאי • ההלוואה בהחזרים חודשיים של קרן וריבית • פריים )P( – "ריבית בסיסית" 
הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק • נכון ליום 4.4.16 שיעור ריבית הפריים הינו % 1.6 לשנה • ההלוואה 

בריבית פריים + 1% ריבית מתואמת 2.6312% לשנה

הטבות מיוחדות לפסח עם 
כרטיס אשראי פאגי פלוס

אופנת גברים ויצמן / מברוס מן

 20% הנחה
*ללא כפל מבצעים

תכשיק-תכשיטי מעצבים

15% הנחה תכשיקתכשיק
ם י ב צ ע מ י ט י ש כ םת י ב צ ע מ י ט י ש כ ת

MAB
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We i z m a n  Fa s h i o n

מלאכי 15 ירושלים  02-9912226

הזמנה אישית!

א י מ ש ד א  ת ע י ס ב

הדרן
אפיקים מקוונים לבית היהודי

הלוח הדיגיטלי הכשר מבית ״הדרן״
כל מה שצריך בלוח חכם אחד

ב-₪599
                    

 כמות מוגבלת
ללקוחות פאגי

hadran@hadran.org 0722.586.555  לפרטים והזמנות

₪899



 ה' בניסן תשע"ו 813/4/16

מאת: יחיאל חן

והתעשייה   הכלכלה  משרד  של  המכסות  ועדת 
ממכס,  בפטור  ליבוא  הקצאות  השבוע  אישרה 
במטרה להביא להפחתת מחירים של מוצרי מזון בסיסים 
יבואנים:  לכ-80  שחולקו  המכסות,  במסגרת  החג.  לפני 
בשר בקר טרי – 1500 טון, בשר כבש – 1000 טון, ירקות 
קפואים – 5500 טון, צ'יפס קפוא – 4500, שמן זית – 2000 

טון מיץ ענבים - 1,500 ליטר.
כי  ציין  והתעשייה,  הכלכלה  משרד  מנכ"ל  לנג,  עמית 
חג  לפני  עוד  המכסות  חלוקת  להשלים  מאמץ  שנעשה 
הפסח, בכדי לאפשר לשוק לתרגם את המכסות להפחתת 
מבצע  הכלכלה  משרד  כי  וציין,  הצרכנים  עבור  מחירים 
מעקב שוטף אחר התנהגות השוק, כך שבכל חלוקת מכסות, 
המכסות   קבלת  את  ניצלו  שאכן  ליבואנים  עדיפות  ניתנת 

הפטורות ממכס,  לטובת הפחתת מחירים לצרכנים.
תעשיות  מינהל  וראש  מכסות  ועדת  יו"ר  שירן,  יאיר 
במשרד הכלכלה ציין כי בבואה לחלק את המכסות בחנה 
התחרות   להגביר  הרצון  בהם  שיקולים,  מגוון  הועדה 
בשוק המקומי ולהפחית מחירים, אך לנגד עיניה גם עמדו 
המזון  בתעשיית  ותמיכה  איזונים  מציאת  של  שיקולים 
להתחרות  יוכלו  המקומיים  היצרנים  שגם  כך  המקומי, 
ממכס  הפטורות  המכסות  חולקו  בהתאם  המכסות.  על 
באריזות  המוצרים  את  המייבאים  ורשתות  ליבואנים  הן 
קמעוניות )כגון שופרסל, אושר עד, חצי חינם ועוד(  והן 
בצוברים  הסחורות  המייבאים  מקומית  תעשייה  למפעלי 
תעשיות  שמן  מרדכי,  יד  זיתא,  מילוטל,  גליל,  פרי  )כגון 

ועוד(.

מאת: אלי שניידר

עיריית רמת גן מנסה לקדם הצעות חוק, שאם תאושר 
לרוכשים  רבה  נפש  עוגמת  לחסוך  יכולה  בכנסת, 
פוטנציאלים, שבכל פעם נופלים קורבן ומאבדים את רכושם 

בהשקעות לא בטוחות.
דירה שטרם  למכור  אסור  כי  חוק הקובעת  מדובר בהצעת 
של  לקוחותיה  זאת,  מחייב  היה  החוק  אם  בתב"ע.  אושרה 
בסיטואציה  נמצאים  היו  לא  אור,  ענבל  שבבעלות  החברה 

שבה הם נמצאים.
הבינוי  האוצר,  לשרי  גן  רמת  עיריית  ששלחה  במכתב 
והמשפטים יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ברמת גן 
וסגנית ראש העיר, אביבית מאור נמרודי, היא דורשת לקדם 

את הצעת חוק המדוברת.
המכר  בחוק  לתיקון  הופכת  הייתה  לו  זו,  חוק  "הצעת 
)דירות(, הייתה יכולה למנוע עוגמת נפש רבה מרוכשים רבים, 
שהיום ניצבים בפני שוקת שבורה", כתבה נמרודי במכתבה. 
"כבר אז התרעתי בפניכם כי מתן האפשרות למכירת יחידות 
אלה באופן בו הוצגו ושווקו על ידי קבוצות הרכישה, מעמיד 
את כספו של הציבור ושל הבנקים בישראל על קרן הצבי, וכי 
הדבר עלול לגרום לפגיעה במאות ואלפי אזרחים שכל רצונם 

הוא לרכוש דירה".
לדברי גב' נמרודי: "גם היום, לאחר התפוצצות פרשת ענבל 
לציבור, אשר  רבות  סכנות  הנדל"ן  עדיין בשוק  קיימות  אור, 
מול חלקן עומדת לנו האפשרות לחוקק חוקים שיקשיחו את 
לרוכשים.  הסכנה  את  ויצמצמו  הדיור  יחידות  מכירת  תנאי 
פי  על  שלא  דיור  יחידות  מכירת  של  המדאיגות  התופעות 

תב"ע בתוקף, ו/או מכירתן למספר רוכשים העולה על מספר 
לממדים  הגיעו  המאושרת,  בתוכנית  האפשריות  היחידות 
מדאיגים ואני נתקלת בהן שוב ושוב בעבודתי כיו"ר הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה בעיר".
להעמיק  הרצון  כל  "עם  במכתבה:  נמרודי  מציינת  עוד 
שזה  מאמינה  אני  אור,  ענבל  פרשיית  היבטי  כל  את  ולהבין 
גם הזמן להתמקד כרגע רק בציבור והגנה על האזרח, כאשר 
אני מאמינה שישנם עוד אזרחים רבים הנמצאים במצב דומה 
החוק  יתוקן  לא  אשר  עד  ואחרות.  כאלה  רכישה  בקבוצות 
האוסר על מכירת יחידות דיור ללא היתר, אני קוראת לציבור 
במיטב  דירה  רכישת  טרם  העירייה  גורמי  מול  היטב  לבדוק 

כספם".
גם  נמרודי, קיבלה חיזוק למכתבה  סגנית ראש העיר הגב' 
מראש העיר של ר"ג ישראל זינגר שציין כי "היוזמה המבורכת 
לקידום הצעת החוק, תאפשר סוף סוף הגנה לא רק ליזמים או 
לאזרחים, שלעתים שמים  הגנה  ובעיקר-  גם-  אלא  לקבלנים 
את כספם על קרן הצבי ומבקשים לקנות חלומות, שמתבררים 
בסוף כסיוט מתמשך. לצד קידום הצעת החוק הזו, אני קורא 
האפשרויות  את  ולבחון  בנושא,  דחוף  דיון  לקיים  לממשלה 
לסייע לאותן משפחות שמוצאות עצמן היום ללא כסף, ללא 

דירה, ללא הזדמנות לעתיד ראוי".
"כולנו מדברים היום על ענייני ענבל אור", אמר זינגר, "אבל 
שמשקיעים  ישראלים  אלפי  עשרות  עוד  שיש  לזכור  חשוב 
מכספם בקבוצות רכישה שונות מדי שנה, וקונים דירות שלא 
הרוכשים  את  למגן  במציאות. חשוב  היתכנות  להן  יש  תמיד 
בכל היבט חוקי, כדי למנוע פגיעה באלפים רבים שבסך הכל 

ביקשו לרכוש לעצמם דירה".

מכסות ליבוא פטור ממכס בהיקף 
של 5500 טון ירקות קפואים, 4500 
טון צ'יפס קפוא, 2000 טון שמן זית 
ו-1500 ליטר מיץ ענבים, חולקו בין 
כ-80 יבואנים על ידי ועדת המכסות 
  של משרד הכלכלה והתעשייה

מנכ"ל המשרד עמית לנג: "אנו מצפים 
לראות תחרות על המגוון והמחירים. 
הזוכים מחויבים בראש ובראשונה 

למחיר הסופי לצרכן"

סגנית ראש העיר ר"ג אביבית 
מאור נמרודי מבקשת 

לקדם הצעת חוק שתאסור 
מכירת דירות שטרם אושרו 

ע"י ועדות התכנון  גם 
ראש העיר ישראל זינגר 

תומך בקידום הצעת החוק 
המדוברת  לדבריהם: 
"החוק הזה יכול למנוע 

עוגמת נפש רבה מרוכשים 
רבים, גם בפרשת ענבל אור"

ועדת 
המכסות 

אישרה יבוא 
פטור ממכס 
בהיקף של 

אלפי טון

יוזמה מקומית: 
"לאסור מכירת 
דירות שטרם 
אושרו בתב"ע"



מגיע לך יותר!! תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
 לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו

 1-800-22-88-44

מגיע לך יותר!!

ללקוחות תכנית "מגיע לך יותר!!" ולמצטרפים חדשים
הטבות מיוחדות לקראת חג הפסח בטרקלין חשמל כהלכה

מגוון מוצרי חשמל במחירים מיוחדים ובלעדיים לחברי התכנית:

סיר טיגון
CH-456 כרומקס

פלטת שבת גדולה
GR-538 גרץ

בלנדר מוט
GR-946 גרץ

מיקסר מקצועי
SE-770 סלמור

שואב אבק
GR-566 גרץ

₪ 249
מק"ט 0760456 
במקום 499

₪ 79
מק"ט 750538 
במקום 149

₪ 49
מק"ט 710946 
במקום 99

₪ 299
מק"ט 711770 

במקום 599
₪ 179
מק"ט 700566 
במקום 249

 המבצע יתקיים בין התאריכים כ"ח באדר ב' - י"ד בניסן )7-22.4.16(. ההטבות למשלמים בכרטיס ישראכרט המשויך לתכנית "מגיע לך יותר"!!.

ו/או ישראכרט מימון. טל"ח. יותר" בכפוף לאישור ישראכרט  לך  "מגיע  המבצע עד גמר המלאי. הנפקת כרטיס המשויך לתכנית 

 0737-217-217 טל:   ,55 עקיבא  ר'  רח'   0737-216-216 טל:   ,11 עזרא  רח'  ברק:  בני  כהלכה“:  חשמל  “טרקלין  חנויות  רשת 
אלעד: רח' שמעון בן שטח 10, טל: 0737-218-218 אשדוד: רח' הפלמח 40, טל: 0737-219-219 ירושלים: רח' כנפי נשרים 68, טל: 02-5787116

הטבות שאסור 
להחמיץ!



 ה' בניסן תשע"ו 1013/4/16

מאת: אלי שניידר

תהליך יצור הסיגריות בימינו מורכב ביותר. הסיגריות 
חומרי  מגוון  לטבק,  בנוסף  מכילות  בחו"ל  המיוצרות 
משמרי  הסיגריה,  של  המדף  חיי  להארכת  המשמשים  גלם 
לטבק  בנוסף  ועוד,  דבקים  עמילנים,  התמכרות,  גורמי  טעם, 

שטוף באלכוהול המשמש כמילוי בסיסי בכל הסיגריות.
בערב  שערך  יסודית  בדיקה  בעקבות  התבררו  אלה  נתונים 
אשר  ליכט,  אליהו  הרב  הד"ר  הנודע  הכימאי  תשע"ד  פסח 
להכרעות  הנוגע  בכל  ידיהם  את  עליו  סומכים  ישראל  גדולי 

הלכתיות הנוגעות לחומרי גלם.
באשר  הפוסקים  גדולי  אצל  שהתנהל  הער  הדיון  בעקבות 
רשימות  על  ישב  הכפפה,  את  ליכט  נטל  הסיגריות,  לכשרות 
אותם  ניתח  מחו"ל,  השונות  מהחברות  הסיגריות  מרכיבי 

ניכר מהרכיבים בסיגריות  מקצועית וגילה לתדהמתו כי חלק 
כלב  למאכל  ראוי  לפסח,  כשרות  טעון  ביותר,  הפופולאריות 
מעישון  שהימנעות  כך  ממש.  חמץ  שהינו  גדול  חשש  וקיים 
יתרה, אלא כרוכה באיסורי  סיגריות בפסח אינה עוד חומרה 

חמץ ממש.
בעיית עישון הסיגריות בפסח מעסיקה את גדולי הפוסקים 
דנו  המדוכה,  על  ישבו  רבים  ומו"צים  רבנים  בשנים,  מאות 
עפ"י  להכרעה  והגיעו  והמעשי  ההלכתי  במישור  בדברים 
עישון  ברורה:  והמשנה  שיק  המהר"ם  אברהם,  המגן  פסיקת 
סיגריות בפסח אסור בתכלית, משום החמץ המעורב במרכיבי 

הטבק.
בראש הפוסקים נגד עישון בפסח היה מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל שדעתו היתה החלטית לאסור עישון בפסח אם לא הוברר 
כדבעי שאין בו שום תערובת, כעדות תלמידיו הגר"י אפרתי, 
הגרי"ש  מרן  אמר  ועוד  מורגנשטרן.  והגר"ד  דרזי  הגר"י 

אלישיב זצ"ל בעניין, כי יש להימנע מלעשן כל סוגי הסיגריות 
יראי  שציבור  והוסיף,  שם.  הוכנס  מה  בבירור  נתברר  שלא 
אכילת  זמן  מסוף  פסח  בערב  גם  מלעשן  נמנעים  יהיו  השם 
חמץ משום החשש הנ"ל, וכן ראוי למכרם לגוי וזה שניפסל 

מאכילת כלב אינו מספיק.
בפסח:  לעשן  לא  שנהגו  האחרון  הדור  גדולי  את  וראינו 
ב"אורחות רבינו" מובא שמרן הסטייפלר זצוק"ל החמיר בזה 
מאוד וכן הגרי"ד סאלאוויצ'יק זצוק"ל ראש ישיבת בריסק לא 
וסיפר תלמידו הגאון הגדול  והקפיד מאוד בזה,  עישן בפסח 
רמ"א: "נכנסתי למו"ר בפסח ובידי סיגריה ומו"ר נחרד ואמר 
לי בזה הלשון: איך אתה מעז להכניס לפה בפסח דבר שאינך 

יודע מה מונח בתוכו".
בעל ׳פלגי צבי׳ כתב בספרו כי שאל בעניין עישון בפסח את 
מרן הרב וואזנר זצוק״ל שאמר שמעולם המדקדקים לא עישנו 

בפסח סיגריות שעירבו בהן חמץ.

מאת: הילה פלאח

מהמגוון  הפסח,  בחג  השנה  גם  ייהנו  המהדרין  צרכני 
סל  למהדרין.  כשרים  חלב  מוצרי  של  ביותר  הגדול 
בהשגחת  תנובה,  של  למהדרין  לפסח  הכשרים  החלב  מוצרי 
ועדת מהדרין תנובה בראשות הגר"מ גרוס שליט"א והגרי"מ 
העדה  בד"צ  שע"י  הכשרות  ועדת  ובהשגחת  שליט"א  שטרן 
החרדי  הצרכן  לצרכי  נרחב  מענה  נותן  ירושלים,  החרדית 

בתחום מוצרי החלב.
כשרים  חלב  מוצרי  של  רחב  סל  מציעה  תנובה  השנה  גם 
למעלה  המרכולים  מדפי  על  תמצאו  הזה,  בפסח  למהדרין. 
מ-200 מוצרי תנובה בהשגחת ועדת מהדרין תנובה בראשות 
הגר"מ גרוס והגרי"מ שטרן, ובהשגחת ועדת הכשרות שע"י 

בד"צ העדה החרדית ירושלים.
לפסח:  מהודרת  בכשרות  חדשים  מוצרים  משיקה  תנובה 
מיני קרלו קצפת, גבינת עמק 200 גרם, גבינת עמק 400 גרם, 

גבינת עמק בצורות – דובי ורכבת, חריץ עמק )4.4 ק"ג(, גבינת 
ברי וגבינת קממבר.

מתנובה נמסר, כי מספרם הגדול של מוצרי החלב הכשרים 
לפסח למהדרין, מתאפשר בזכות שיתוף הפעולה ההדוק בין 

בהן  הכשרות  מערכות  לבין  בתנובה  והייצור  הפיתוח  גורמי 
קניותיו  בריכוז  החרדי  הצרכן  על  להקל  כדי  תנובה.  קשורה 
לפני החג, הפיצה תנובה גם השנה קטלוג מוצרים מפורט של 

רשימת המוצרים הכשרים למהדרין.
תנובה משיקה מגוון מארזים משתלמים לחג הפסח: מארז 
זוג שוקו תנובה 1 ליטר X 2 יח' )בד"ץ העדה החרדית(; מארז 
מעדן דיאט 150 גר' X 4 יח' )ועדת מהדרין(; מארז מיני קרלו  
100 גר' X   16 יח' )בד"ץ העדה החרדית(;  מארז זוג גבינה  
850 גר' X  2 יח' )בד"ץ העדה החרדית(; מארז זוג באדי  500 
גר' X  2 יח'  )ועדת מהדרין(; מארז מיני קרלו קצפת 100 גר' 
X 12 יח' )ועדת מהדרין(; מארז זוג חרמון 250 גר' X  2 יח'  
)בד"ץ העדה החרדית(; מארז זוג נפוליאון 225 גר' X 2 יח' 

)ועדת מהדרין(.
לקראת החג וחול המועד נערכת תנובה לאספקה מתוגברת 
בנקודות  נוספים  מבצעים  מגוון  ומציעה  חלב  מוצרי  של 

המכירה השונות בכל רחבי הארץ.

בבדיקת מעבדה מיוחדת התברר כי סוגי הסיגריות המיובאות מחו"ל ומשווקות כיום בארץ, עשויות ממאות רכיבים שונים 
שנבדקו והתבררו כטעונות כשרות לפסח  גדולי הדור ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורו "כי יש להימנע מלעשן כל 

סוגי הסיגריות שלא נתברר בבירור מה הוכנס שם"

תנובה מציעה לקראת החג למעלה מ-200 מוצרים כשרים למהדרין לפסח  בהשגחת ועדת מהדרין תנובה בראשות 
הגר"מ גרוס שליט"א והגרי"מ שטרן שליט"א ובהשגחת ועדת הכשרות שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים

פוסקי הלכה 
מזהירים: יש חמץ 

ברוב סוגי הסיגריות 
המיובאות לארץ

סל מוצרי החלב הכשרים לפסח למהדרין מתרחב
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 ה' בניסן תשע"ו 1213/4/16

מאת: חיים רייך

בדרכים,  הקטל  רקע  על 
מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
בשאילתה  פנה  התורה(  )יהדות 
לשר התחבורה ישראל כץ ותהה 
הלאומית  ברשות  מונו  לא  מדוע 
לבטיחות בדרכים 15 נציגי ציבור 
שהיא  כך  החוק,  שדורש  כפי 
יכולת  מכל  מנוטרלת  למעשה 
פעילות. משכך, תהה עוד ח"כ 
מקלב המשמש גם כיו"ר 
המשנה  ועדת 
ת  ו ח י ט ב ל
כיצד  בדרכים, 
ת  ו ע צ ב ת מ
ת  ו י ו ל י ע פ

הרשות.

גם  הדרכים  תאונות  למניעת  פועלת  הלאומית  "הרשות 
בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, גופים נוספים ועמותות, 
בדגש על הולכי רגל, ילדים, אופניים ומעברי חצייה – שהם 
בולטים בתאונות הדרכים. על רקע הקיצוץ בתקציבה –הרשות 
הלאומית אינה מתפקדת כראוי והדירקטוריון אינו מתכנס, הרי 
שר  על  ולכן  בדרכים  הבטיחות  מצב  על  השלכות  לכך  שיש 
התחבורה לפעול להחזרת הרשות הלאומית לפעילות סדירה", 

אומר ח"כ מקלב.
שאין  העובדה  כי  כץ  ישראל  השר  השיב  לדברים  במענה 
הממשלה  ממשרדי  שחלק  משום  היא  נציגים  די  לרשות 
נציג מטעם לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.  טרם הציעו 
הציבור  נציגי  למינוי  הליכים  מתקיימים  הודיע,  במקביל, 
ואי  המועצה  של  החסר  ההרכב  "למרות  לטענתו,  החסרים. 
תפקודה, פעילות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נמשכת 
לנציגי  כך  על  מדווחת  הרשות  הנהלת  כאשר  לחוק,  בהתאם 
המועצה וגם היועץ המשפטי וחשב הרשות הלאומית מפקחים 

על פעילותה".
באשר לתקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מציין 
מיועד  הלאומית  הרשות  בתקציב  מרכזי  "חלק  כי  כץ  השר 

לקריטריונים  בהתאם  המחולקים  סיכון  במוקדי  לטיפול 
הקבועים מראש, ועל פי החלטת ועדה בינמשרדית משותפת 

ישראל  משטרת  הלאומית,  הרשות  ד לנציגי  ר ש מ ו
התחבורה. מעבר לכך, תקציבים נוספים 

מיועדים לטובת פעילויות של משרדי 
משטרת  דוגמת  אחרים  ממשלה 
ומשרד  החינוך  משרד  ישראל, 

המשפטים".
הלאומית  הראשות  "פעילות 
הכרחית  בדרכים  לבטיחות 
למאבק בתאונות הדרכים, הקיצוץ 
ובמצב  הרשות  בתקציב  הדרסטי 

יש  מתכנס  שאינו  דירקטוריון  של 
פגם בהתנהלות השוטפת ולכן על שר 

התחבורה לעשות הכל כדי 
הרשות  את  להחזיר 

לפעילות  הלאומית 
מסכם  סדירה", 

ח"כ מקלב.

מאת: אלי שניידר

מכתב חריף שנשלח לשר האוצר ולמפקח על הבנקים 
קורא להם לבדוק את חוקיות רשימות שמאי המקרקעין 

של הבנקים.
אותו  גדול  שמאים  ציבור  של  מאבק  מתנהל  אלה  בימים 
את  לבטל  מבקשים  אשר  עסיס,  דליה  השמאית  מובילה 
וליצור  חוקיותן  אי  לאור  הנוכחית,  במתכונתן  הרשימות 
רשימה אחת ארצית שתהיה מפוקחת ע"י משרד האוצר, כדי 
גם  אותם  שישמשו  רכישה  בדיקות  לבצע  יוכלו  שאזרחים 

לנטילת משכנתא מכל בנק שיחפצו. 
מונעות  היום  במתכונתן  הרשימות  עסיס,  הגב'  לטענת 
תחרות, לא ברור כיצד הן נקבעות והן אינן נתונות לפיקוח של 
גוף שלטוני כלשהו. הבנקים הם גוף ציבורי, הפסיקה הכפיפה 
אותם לכללי המשפט הציבורי האוסרים שרירות לב ומטילים 

עליהם חובת תום לב מוגברת.
לפני כשבוע פורסם ב"דה מרקר" סקר שנעשה עבור אתר יד 

2 ממנו עולה כי פחות מ-20% מציבור רוכשי הדירות נעזרים 
בשמאים לצורך בדיקות טרום רכישה.

אחת הסיבות, אם לא העיקרית שרוכשים פוטנציאלים לא 
רוכשים  שאותם  העובדה  היא  רכישה  טרום  בדיקת  מבצעים 
שהבנקים  וכיוון  משכנתא  הרכישה  בעת  ליטול  מעוניינים 
שמאים  של  ומוגבלת  סגורה  רשימה  מנהלים  למשכנתאות 
המקובלת על הבנק לצורך אישור קבלת משכנתא – מתייתר או 
מתבטל הצורך בבדיקה. בעצם אומר הבנק ללווה, אתה תיקח 
משכנתא בהתאם להחלטות השמאי שלי. הבנקים יצרו רשימה 
של מעין "שמאי הבית" ובכך פוגעים בזכות המיקוח והבחירה 

של רוכשי הדירות ויוצרים אפליה פוגעת בין השמאים.
המצב הופך לחמור יותר בשל כך שכל בנק מחזיק רשימה 
סגורה של שמאים שונה מרשימת השמאים של בנק אחר. יוצא 
כדי  עתק  לסכומי  יידרש  הלוואה  לקבל  הרוצה  שלווה  איפה 
לבחון שווי ריאלי באמצעות שמאי אם יחליט לפנות לשמאי 

שאינו מהרשימה הסגורה של הבנק.  
שרוצה  אחראי  פוטנציאלי  רוכש  כן  אם  לעשות  אמור  מה 
לבצע בדיקה שמאית טרם הרכישה? אם ילך לרשימה סגורה 

של בנק אחד על מנת ליטול משכנתא מבנק שני הוא יצטרך 
ברשימה  נכלל  אשר  נוסף  לשמאי  לשלם  כסף  להוציא  שוב 
ולבצע  שופינג  לעשות  אפשרות  לו  אין  שני.  בנק  אותו  של 
התמחרות בין הבנקים. האם אותו רוכש אמור ללכת למספר 
שמאים שונים? מדובר בבדיקה שעלותה אלפי שקלים. עלות 
משמעותית ביותר עבור רוכשים של דירות, המשקיעים את כל 
בזוגות  מדובר  כאשר  ובמיוחד  עתידם  את  משעבדים  כספם, 

צעירים.
כך למעשה, רשימות השמאים של הבנקים מסייעות לבנקים 
שמדינת  חשוב  במיוחד,  אלה  בימים  תחרות.  הגבלת  ליצור 
ישראל תעודד רוכשי דירות לבצע בדיקות טרום רכישה ותמנע 

מהבנקים להקשות על הרוכשים.
לטענת הגב' עסיס המאבק רק החל ונשקלת אפשרות פנייה 
לבג"צ. מן הסתם, ניכרת התנגדות של שמאים המצויים כיום 
ברשימה הסגורה וכן התנגדות של נציגי בנקים המנהלים את 
ניסיונות  למעט  מקצועיות  תשובות  נתקבלו  טרם  הרשימה. 

למנוע את המהלך.

על רקע הקטל בדרכים  פנה ח"כ אורי מקלב בשאילתה לשר התחבורה ישראל כץ בגין הקשיים 
בפעילות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

"על שר התחבורה לפעול להחזרת 
הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים לפעילות סדירה"

לטענת השמאית דליה עסיס: הבנקים יצרו רשימה של "שמאי הבית" ובכך פוגעים בזכות המיקוח והבחירה של רוכשי 
הדירות ויוצרים אפליה פוגעת בין השמאים: "הרשימות במתכונתן היום מונעות תחרות, לא ברור כיצד הן נקבעות והן אינן 

נתונות לפיקוח של גוף שלטוני כלשהו"

מי קובע את רשימת השמאים לבנקים?
ח"כ אורי מקלבהשר ישראל כץ





 ה' בניסן תשע"ו 1413/4/16

מאת: הילה פלאח

השבוע  שלישי  ביום  הודיעה  העסקיים  ההגבלים  רשות 
הסלולר  חברות  של  למיזוג  מתנגדת  היא  כי  רשמי  באופן 
המיזוג  אישור  כי  בנימוקיה,  כתבה  הרשות  טלקום.  וגולן  סלקום 
מכך  וכתוצאה  התחרות,  את  שמגביר  גורם  של  להיעלמות  יביא 
אין  הגדולות  הסלולר  לחברות  שבו  למצב  לחזור  השוק  עלול 
בהעלאת  זאת  אחר  זאת  עוקבות  למעשה  והן  להתחרות,  תמריץ 

המחירים לצרכן.
עלולה  מהשוק  טלקום  גולן  היעלמות  כי  העלה  הרשות  ניתוח 
להשפיע לרעה גם על התנהגותה של הוט מובייל, שהיא החברה 
הנוספת שמגבירה את התחרות בשוק הסלולר, זאת משום שהלחץ 

עליה להתחרות ייפחת משמעותית.
נתונים  על  מתבסס  הרשות  ערכה  אותו  הניתוח  הרשות  לדברי 
פנימיים  ניירות  בשוק,  הפועלים  מהשחקנים  שהתקבלו  כמותיים 

שהעבירו כל השחקניות בשוק ושיחות עם הגורמים הרלוונטיים.
רפורמה בשוק  ישראל  הנהיגה ממשלת  ו-2012   2011 "בשנים 
הסלולר בישראל ששיאה היה בכניסתן לשוק של גולן טלקום והוט 
מובייל", נכתב בהודעת הרשות המפרטת את הסיבות להתנגדות 
בירידה משמעותית  בין השאר,  זאת התבטאה,  למיזוג." רפורמה 
במחירי שירותי הסלולר למנויים. גולן והוט מובייל נתפסות על ידי 
העזה  בגללן החלה התחרות  כחברות אשר  הוותיקות  המפעילות 
של  התוצאה  מצידן.  לתחרות  להגיב  נאלצו  והן  הסלולר,  בשוק 
וגולן מציעות מחירים נמוכים,  תהליכים אלה היא שהוט מובייל 
של  ניכר  שיעור  לגייס  והצליחו  בשוק,  אחרות  לשחקניות  ביחס 

מנויים ולהגדיל את נתח השוק שלהן".
עוד נכתב בהודעת הרשות כי "ירידת המחירים בעקבות כניסתן 
של גולן והוט מובייל לשוק משתקפת היטב בירידה הניכרת בהיקף 
ההכנסות בשוק הסלולר. מהיקף הכנסות של כ-17 מיליארד בשנת 
כ-38%.  של  ירידה   ,2014 בשנת  בלבד  מיליארד  לכ-10.5   2010
ירדה  הוותיקות  המפעילות  שמפיקות  למנוי  הממוצעת  ההכנסה 
ינואר  חודש  שבין  בהשוואה  בממוצע,  בחודש  שקלים  בכ-73 
2011 לחודש מאי 2015. מדובר על הפחתה של כ-60% בהכנסה 
הממוצעת ממנוי. משמעות הדבר היא שבממוצע משלמים המנויים 

של חברות הסלולר הוותיקות היום 73 שקלים פחות בכל חודש 
מכפי ששילמו טרם הרפורמה.

התחרות  מהמפה,  גולן  מהעלמות  שכתוצאה  חוששים  ברשות 
הסלולר  בשוק  הגדולות  "החברות  תיפגע.  הסלולאר  חברות  בין 
פעילות בכמה תחומים בענף התקשורת. בצורה כזאת הן יכולות 
על תחרות באמצעות הקמת תחרות בשוק  זאת  זאת את  להעניש 

אחר".
הגבלים  על  הממונה  בפני  טענה  גולן  הרשות,  הודעת  פי  על   
עסקיים, עו"ד מיכל הלפרין, כי גם אם לא יאושר המיזוג, בדעתה 
גולן:  להודעת  הגיבו  עסקיים  להגבלים  ברשות  השוק.  מן  לצאת 
גולן  עבור  להחליט  יכולה  אינה  עסקיים  הגבלים  שרשות  "הגם 
כיצד תינהג אם לא יאושר המיזוג, הרשות סבורה שלגולן מספר 
אפשרויות פעולה שאינן מחייבות את יציאתה מן השוק. בין היתר 
הצטרפות להסכם שיתוף רשתות שכבר קיים בין פרטנר והוט, או 
תיקון הסכם שיתוף הרשתות עם סלקום באופן שיעמוד בדרישות 
את  יפחית  שלא  לגורם  גולן  עסקי  של  ומכירה  התקשורת  משרד 

התחרות".
גולן טלקום נמסר בתגובה להחלטת הרשות להגבלים  מחברת 
עסקיים כי "זהו יום אבל שחור בהיסטוריה של הכלכלה והמשק 
כולה  כל  שהיא   - שהתקבלה  ההחלטה  על  מצרים  אנו  בישראל. 
כנגד המשך התחרות. ההחלטה בנושא הינה פוליטית בלבד ללא 
הקשר כלכלי. הרפורמה של שר התקשורת כחלון מעולם לא הייתה 
הרשתות  איחוד  הסכם  את  מעולם  אישר  לא  ארדן  השר  שלמה, 
את  חותם  ההסכם  אישור  באי  נתניהו  בנימין  הממשלה  וראש 
הגולל על עתידה של החברה. בגלל שיקולים קטנוניים ואישיים, 
הפוליטיקאים אינם פועלים לטובת האינטרס הציבורי ולמען קהל 

הצרכנים.
וכקורבן  לעזאזל  כשעיר  טלקום  בגולן  בחרו  "הפוליטיקאים 
ישראל  מדינת  של  בהיסטוריה  היחידה  הדוגמה  היותה  למרות 
לתחרות אמיתית החוסכת בכל שנה 5 מיליארד ש"ח ולכל משק 

בית 10 אלפים ש"ח מאז הקמתה.
בישראל,  צרכן  ובכל  בית  משק  בכל  האישית  לפגישה  "מעבר 
זרות  השקעות  בעצירת  תהיה  יותר  והדרמטית  הרחבה  ההשפעה 
במשק בישראל בעקבות התנהלות כושלת של ישראל ובניגוד גמור 

."OECD-לכללי ההתנהגות של ה

מאת: אלי שניידר

ח"כ חמד עמאר יו"ר השדולה למאבק בקטל 
להמשך  בתגובה  ביתנו(  )ישראל  בדרכים 
הנהיגה  בוחני  "שביתת  הנהיגה:  בוחני  שביתת 
נכנסה לשבוע הרביעי, עשרות אלפי מבחנים כבר 

בוטלו אך שר התחבורה נרדם במשמרתו.
עשרות  ומהר,  להתעורר  התחבורה  שר  "על 
האחרונים,  בשבועות  בוטלו  נהיגה  מבחני  אלפי 
שר  ואילו  מוחלט,  לכאוס  ומתדרדר  הולך  המצב 
בבעיה  מדובר  כאילו  מהמצב  מתעלם  התחבורה 

של מדינה אחרת.
האחריות  מחוסר  לחדול  הזמן  "הגיע 
המיניסטריאלית והזלזול בזמנם ובכספם של אזרחי 
ישראל. לא הגיוני כי בזמן שהמשבר מחריף, שר 

התחבורה לא מוציא הגה ולא נוקף אצבע.
שר  שמפגין  הבוטה  מהזלזול  נדהם  "אני 
לא  שאפילו  בכך  הנהיגה,  בוחני  כלפי  התחבורה 
טרח להיפגש עימם מאז החלה השביתה כדי לדון 
לפתור  ולנסות  שלהם  העתידיים  העבודה  בתנאי 

את המשבר.
ולא מחושב  יד לא אחראי  כי בהינף  יתכן  "לא 
תגרום לשיבושים קשים בסדר 
היום של כל אזרחי המדינה 
שלא לדבר על בזבוז בוטה 
ככל  ציבור.  כספי  של 
משך  השביתה,  שמתקדמת 
הולך  לטסט  ההמתנה  זמן 
יגיע  כבר  ובקרוב  ומתארך 

לשנה.
התחבורה,  "שר 
אני קורא לך לצאת 
ת  ו נ נ א ש ה מ
ולהביא לקיצה 
השביתה  של 
ת  ר ת ו י מ ה
 , " ! ת א ז ה
ח"כ  קרא 

עמאר.

ח"כ חמד עמאר יו"ר השדולה 
למאבק בקטל בדרכים )ישראל 
ביתנו( בתגובה להמשך שביתת 
בוחני הנהיגה: "ככל שמתקדמת 

השביתה, משך זמן ההמתנה 
לטסט הולך ומתארך ובקרוב 

כבר יגיע לשנה"

"שר 
התחבורה 

נרדם 
במשמרתו"

הרשות להגבלים 
עסקיים מתנגדת למיזוג 
בין סלקום לגולן טלקום

ח"כ חמד עמאר

לא יתמזג. מיכאל גולן

רשות ההגבלים העסקיים 
הודיעה ביום שלישי 
השבוע באופן רשמי: 
"היעלמות של גורם 

שמגביר את התחרות, 
עלול לגרום לכך שהשוק 
יחזור למצב שבו לחברות 

הסלולר הגדולות אין 
  "תמריץ להתחרות
גולן טלקום: "זהו יום 

אבל שחור בהיסטוריה 
של הכלכלה והמשק 

בישראל"



יש דגים שאכלו חמץ...

קרפיון ישראלי טרי! היחיד בכשרות מהודרת, 
שהוזן במזון ללא חמץ. כשר לפסח.

חראיימה או גפילטע, דג מבושל או בתנור. אמרת סעודת 
ליל הסדר – אמרת דג קרפיון ישראלי טרי, משובח ועסיסי. 
הקרפיון הטרי היחיד שהוזן כחודש לפני הפסח במזון ללא 

חמץ, בפיקוח מחמיר ומוקפד בכשרויות מהודרות. 

בשבילי רק דג ישראלי טרי

 ויש קרפיון ישראלי 
טרי וכשר לפסח!



 ה' בניסן תשע"ו 1613/4/16

מאת: הילה פלאח

ויותר  יותר  האחרונות  בשנים 
לרכוש  בוחרות  חרדיות  צעירות 
הנדסאות  תכנה,  הנדסאות  בתחומי  מקצוע 
וניהול  תעשייה  והנדסאות  אדריכלות 
במסגרת הסמינרים של בית יעקב. הצעירות 
מבקשות להשתלב בשוק העבודה בישראל 
באופן שיהלום את השכלתן ואת שאיפותיהן 
הכרוך  כל  עם  העבודה  סביבת  מבחינת  הן 
הבית,  דרישות  בין  יעיל  בתמרון  והן  בה 

הילדים והעבודה.
תופעה חיובית זו זוכה בימים אלה לחיזוק 
עם יציאתו לאור של המדריך "זכותך לדעת" 
שיזמו ב"תכנית ח"ן" )חכמת נשים( מיסודה 
הכלכלה  ומשרד  תבת  ישראל-  ג'וינט  של 
בשיתוף קרן רוטשילד קיסריה ובניהול של 
בהכשרה  העוסקת  תכנית  יעקב,  בית  מרכז 
ובליווי של נשים חרדיות בעולם התעסוקה.

לנשים  להעניק  מבקשת  ח"ן"  "תכנית 
הכשרה  בכך,  המעוניינות  החרדיות 
המקובלת  זו  פני  על  חלופית  מקצועית 
ההכשרה,  מלבד  חינוך.  לבנות-  בסמינרים 
שיאפשר  כלים  ארגז  המשתתפות  מקבלות 
להן להשתלב בשוק העבודה הכללי, ובכלל 
לבחירת  תעסוקתי  ייעוץ  להן  מספקת  זאת 
ורוחני  תורני  וליווי  המתאים  המקצוע 
המאפשר להן לצאת לעולם תוך שמירה על 
נוסף  הכלים  לארגז  החרדית.  הקהילה  רוח 
המספק  לדעת"  "זכותך  המדריך  גם  היום 
ובסוגיות  עבודה  בדיני  נרחב  עדכני  ידע 

פיננסיות.
"זכותך לדעת" הוא מדריך מקצועי חדש 
הציבור  בקרב  בישראל  לראשונה  שיופץ 
ופרקטי,  עדכני  מידע  בו  מרוכז  החרדי. 
כלכלית  להתנהלות  המודעות  להגברת 
מה  בכל  חרדיות,  נשים  של  ונכונה  נבונה 
בענייני  ובחובותיהן  בזכויותיהן  שכרוך 
עבודה: פירוט כל החובות והזכויות החלות 
על המעסיק, הגבלות ונוהלי עבודה תקינים 
על פי החוק, לצד חובות וזכויות המוטלות 
על העובדת כגון: נוהל היעדרויות, חופשות 

לידה, תשלומים וגמולים ועוד.
תכניות  על  הממונה  כסיף  אמיר  אילאיל 
"הקרן  מציינת:  קיסריה  רוטשילד  בקרן 
התומכת ב"תכנית ח"ן" מברכת על היוזמה 
ספק  ללא  אשר  המקצועי  המדריך  להכנת 
לחוסן  ויתרום  המידע  להנגשת  יתרום 

התעסוקתי של נשים חרדיות בישראל".
ג'וינט  מנכ"לית  שלח  סיגל  ד"ר  לדברי 
הנשים  שיעור  אומנם   " תבת:  ישראל- 
אך  כ-73%,  על  עומד  העובדות  החרדיות 
חלקיות  במשרות  משולבות  הגדול  רובן 
מהשכר  כ-2/3  המהווה  נמוך  ובשכר 
היהודית.  האוכלוסייה  מכלל  הממוצע 
מטרת התכנית לשנות מציאות זו באמצעות 
על  ידע  וכן  חלופיות  מקצועיות  הכשרות 
רק  לא  לנשים  שיאפשרו  התעסוקה  שוק 
להשתלב בשוק העבודה אלא גם להתקדם."

מרכז  מנכ"ל  ליברמן,  ישעיהו  הרב 
הידע  של  "ההנגשה  כי:  מציין  יעקב,  בית 
בדרך  נוסף  צעד  היא  והמשפטי  הפיננסי 
המסירות  את  שיצדיקו  איכותיות  להשמות 
מכך  פחות  לא  ביתן.  לפרנסת  נשים  של 
הוא רואה חשיבות בהנגשת הידע ההלכתי 
המודעות  ובפיתוח  עבודה,  בדיני  הקשור 
של נשים צעירות להיבטים של דיני ממונות 
לפי  עבודה  והסכמי  חוזים  לאשרר  ולצורך 

דין תורה".
ומדויקת  בהירה  בשפה  הכתוב  המדריך 
יהווה  היעד,  לקהל  המתאים  הולם  בניסוח 
בסוגיות  חרדיות  לנשים  מקיף  מענה 
עבודה  ובדיני  ביחסי  הקשורות  שונות 
על  החלים  והפיננסיים  החוקיים  והיבטים 
מסגרת  בכל  קליטתן  מרגע  עובדות  נשים 
להיות  בוחרות  הן  אם  בין  תעסוקתית, 
עצמאיות, שכירות, פרילנסריות או עובדות 
קבלן. "תכנית ח"ן" רתמה לניסוח המדריך 
והתאמתו לקהל היעד, מומחים בתחום דיני 
בעלי  שונים  ויועצים  דין  עורכים  העבודה, 

זיקה דתית חרדית.
ערך  שלו  המיזם  של  ולפיתוחו  לקידומו 
 , יעקב  בית  מרכז  במשותף  חברו  חברתי 
ג'וינט ישראל- תבת, קרן רוטשילד קיסריה, 

משרד הכלכלה, קבוצת מגדל ובנק לאומי.

  עבודה כהלכה: מדריך מקצועי לנשים חרדיות
לראשונה, יוצא לאור "זכותך לדעת" – המדריך המשפטי 

פיננסי לאישה החרדית העובדת, הכולל התייחסות 
לסוגיות הלכתיות, משפטיות וכלכליות 

המדריך המלא 
לעובדת החרדית

זכותך 
לדעת: 

PB        כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16        כ"ז באדר ב' תשע"ו 286/4/16    י"ח בטבת תשע"ו 

משרד התיירות מתקשה לאתר 
מקום לחוף נפרד בצפון ים המלח

כך הודיע משרד התיירות לח"כ משה גפני, שפנה אליו בנידון  המשרד הביע הזדהות עם הצורך בהקמת חוף 
נפרד באזור, והבהיר כי הנושא התקציבי יטופל ויבחן לאחר שימצא מקום מתאים  חבר מועצת עיריית י-ם 

אליעזר ראוכברגר פנה בנושא זה לפני כשנה אל ראש המועצה האיזורית מגילות ים המלח, מרדכי דהמן

מאת: הילה פלאח

בצפון  נפרד  חוף  להקמת  מקום  באיתור  קושי  קיים 
ים המלח. כך הודיע משרד התיירות לח"כ הרב משה 
גפני, שפנה אליו בנידון. אולם הבהיר, כי ברגע שימצא מקום 

מתאים, המשרד ידון ויטפל בבקשה.
הרב גפני פנה בנושא זה למשרד התיירות, בעקבות בקשה 
של יו"ר סיעת "יהדות התורה" בעירית ירושלים, הרב אליעזר 
ראוכברגר, להקים חוף נפרד בצפון ים המלח שיוכל לשרת את 
תושבי ירושלים, בשל החשיבות והצורך של תושבי ירושלים 
אל  כשנה  לפני  זה  בנושא  פנה  ראוכברגר  הרב  שכזה.  בחוף 
ראש המועצה האיזורית מגילות ים המלח, מרדכי דהמן, אשר 
בעלות  מדובר  אך  הפרוייקט,  את  לקדם  מוכן  הוא  כי  השיב 
תקציבית של כ-5.2 מיליון שקל, וביקש סיוע להשגת התקציב.

בעקבות הודעתו של מר דהמן, פנה הרב ראוכברגר אל יו"ר 
את  וביקש  גפני,  משה  הרב  ח"כ  הכנסת,  של  הכספים  ועדת 
גפני  הרב  ואכן  התיירות.  משרד  מול  התקציב  בהשגת  סיועו 
פנה לשר התיירות בנושא זה, ותשובת סמנכ"ל בכיר במשרד 
לפיתוח ותשתיות, מר דורון אהרון, הינה כאמור כי קיים קושי 

באיתור מקום לחוף ים נפרד בצפון ים המלח. 
"הקמת חוף נפרד בחלקו הצפוני של ים המלח, אינה תלויה 
בתקציב בלבד. היא מושפעת בעיקר מירידת מפלס המים באגן 
)בולענים  מכך  הנובעת  הקרקע  יציבות  אי  ובעיות  הצפוני, 
נפרד  חוף  הקמת  לצורך  והמכרעת  המרכזית  הבעיה  וכו'(. 
היא מציאת אזור המתאים לכך. חלקת חוף שאיננה מאויימת 
מבעיות יציבות קרקע ובכללם הבולענים והיכולת להתמודד 
עם ירידת המפלס ונסיגת קו המים בטווחי זמן שיאפשרו את 
תפקודו לאורך זמן", כתב סמנכ"ל משרד התיירות לח"כ הרב 

גפני.
במכתב  ראוכברגר  הרב  השבוע  פנה  זו  תשובה  בעקבות 
ממנו  וביקש  המלח,  ים  מגילות  האיזורית  המועצה  ראש  אל 
"לאתר בהקדם את השטח הראוי בתחום השיפוט של המועצה 
שדורש  כפי  הנדרשים  בתנאים  שיעמוד  בראשותך,  האזורית 
משרד התיירות", וזאת על מנת שניתן יהיה לקדם את פרוייקט 
הקמת החוף הנפרד בצפון ים המלח, בסיוע יו"ר ועדת הכספים 

של הכנסת הרב גפני ומשרד התיירות.
יו"ר סיעת "יהדות התורה" בעירית ירושלים, הרב אליעזר 
ראוכברגר, הודה לרב גפני על פעילותו לקידום הנושא, והביע 
תקוה כי אכן ימצא אזור מתאים וראוי להקמת החוף האמור, 
ושרות  מענה  ייתן  אשר  התיירות,  משרד  לדרישת  בהתאם 
לציבור חרדי ודתי גדול מאד מהציבור החרדי בכלל ותושבי 

ירושלים בפרט.

"הקמת חוף נפרד בחלקו הצפוני של ים המלח, אינה תלויה בתקציב בלבד"

למרכז הלוגיסטי החדש בבני ברק 
דרושים/ות

לרשת חנויות

המשרות פונות לגברים ולנשים כאחד
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מלקטים/ות
סדרנים/ות
קופאים/ות

מחסנאי/ת בודק/ת סחורה

לסניף פתח תקווה
דרושים/ות

לרשת חנויות
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משרד התיירות מתקשה לאתר 
מקום לחוף נפרד בצפון ים המלח

כך הודיע משרד התיירות לח"כ משה גפני, שפנה אליו בנידון  המשרד הביע הזדהות עם הצורך בהקמת חוף 
נפרד באזור, והבהיר כי הנושא התקציבי יטופל ויבחן לאחר שימצא מקום מתאים  חבר מועצת עיריית י-ם 

אליעזר ראוכברגר פנה בנושא זה לפני כשנה אל ראש המועצה האיזורית מגילות ים המלח, מרדכי דהמן

מאת: הילה פלאח

בצפון  נפרד  חוף  להקמת  מקום  באיתור  קושי  קיים 
ים המלח. כך הודיע משרד התיירות לח"כ הרב משה 
גפני, שפנה אליו בנידון. אולם הבהיר, כי ברגע שימצא מקום 

מתאים, המשרד ידון ויטפל בבקשה.
הרב גפני פנה בנושא זה למשרד התיירות, בעקבות בקשה 
של יו"ר סיעת "יהדות התורה" בעירית ירושלים, הרב אליעזר 
ראוכברגר, להקים חוף נפרד בצפון ים המלח שיוכל לשרת את 
תושבי ירושלים, בשל החשיבות והצורך של תושבי ירושלים 
אל  כשנה  לפני  זה  בנושא  פנה  ראוכברגר  הרב  שכזה.  בחוף 
ראש המועצה האיזורית מגילות ים המלח, מרדכי דהמן, אשר 
בעלות  מדובר  אך  הפרוייקט,  את  לקדם  מוכן  הוא  כי  השיב 
תקציבית של כ-5.2 מיליון שקל, וביקש סיוע להשגת התקציב.

בעקבות הודעתו של מר דהמן, פנה הרב ראוכברגר אל יו"ר 
את  וביקש  גפני,  משה  הרב  ח"כ  הכנסת,  של  הכספים  ועדת 
גפני  הרב  ואכן  התיירות.  משרד  מול  התקציב  בהשגת  סיועו 
פנה לשר התיירות בנושא זה, ותשובת סמנכ"ל בכיר במשרד 
לפיתוח ותשתיות, מר דורון אהרון, הינה כאמור כי קיים קושי 

באיתור מקום לחוף ים נפרד בצפון ים המלח. 
"הקמת חוף נפרד בחלקו הצפוני של ים המלח, אינה תלויה 
בתקציב בלבד. היא מושפעת בעיקר מירידת מפלס המים באגן 
)בולענים  מכך  הנובעת  הקרקע  יציבות  אי  ובעיות  הצפוני, 
נפרד  חוף  הקמת  לצורך  והמכרעת  המרכזית  הבעיה  וכו'(. 
היא מציאת אזור המתאים לכך. חלקת חוף שאיננה מאויימת 
מבעיות יציבות קרקע ובכללם הבולענים והיכולת להתמודד 
עם ירידת המפלס ונסיגת קו המים בטווחי זמן שיאפשרו את 
תפקודו לאורך זמן", כתב סמנכ"ל משרד התיירות לח"כ הרב 

גפני.
במכתב  ראוכברגר  הרב  השבוע  פנה  זו  תשובה  בעקבות 
ממנו  וביקש  המלח,  ים  מגילות  האיזורית  המועצה  ראש  אל 
"לאתר בהקדם את השטח הראוי בתחום השיפוט של המועצה 
שדורש  כפי  הנדרשים  בתנאים  שיעמוד  בראשותך,  האזורית 
משרד התיירות", וזאת על מנת שניתן יהיה לקדם את פרוייקט 
הקמת החוף הנפרד בצפון ים המלח, בסיוע יו"ר ועדת הכספים 

של הכנסת הרב גפני ומשרד התיירות.
יו"ר סיעת "יהדות התורה" בעירית ירושלים, הרב אליעזר 
ראוכברגר, הודה לרב גפני על פעילותו לקידום הנושא, והביע 
תקוה כי אכן ימצא אזור מתאים וראוי להקמת החוף האמור, 
ושרות  מענה  ייתן  אשר  התיירות,  משרד  לדרישת  בהתאם 
לציבור חרדי ודתי גדול מאד מהציבור החרדי בכלל ותושבי 

ירושלים בפרט.

"הקמת חוף נפרד בחלקו הצפוני של ים המלח, אינה תלויה בתקציב בלבד"
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רשימת המותגים הכשרים לפסח: 
טיים ⋅ גולף  )לא כולל גולף סלימס( ⋅ נובלס ⋅ מונטנה ⋅ אירופה ⋅ שרתון ⋅ נלסון ⋅ ברודווי ⋅ מוסטנג ⋅  רויאל

מרכז רבני אירופה

חג חירות 
כשר ושמח!

הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 
ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

ח
ל.

ט.



 ה' בניסן תשע"ו 1813/4/16

מאת: יחיאל חן

חברת שטראוס השלימה את הכשרת המחלבה באחיהוד 
לקראת חג הפסח, ומגוון מוצרי החלב שנמכרים בימים 
"כשר  התווית  את  נושאים  ובמרכולים  ברשתות השיווק  אלו 
היותם כשרים לפסח.  חג הפסח", המאשרים את  ערב  לפסח 
לפסח  כשרים  מוצרים  של  עצום  מגוון  מציגים  בשטראוס 
מהדרין  בד"ץ  של  והמוקפדת  המהודרת  בכשרות  למהדרין, 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.
לקראת  בהכנות  החלו  ובמחלבת שטראוס  בבד"ץ מהדרין 
פסח  במוצאי  כבר  תשע"ו  לפסח  הכשרים  המוצרים  הכשרת 
מציאת  היתר  בין  שכללה  עולם  חובקת  בפעילות  תשע"ה, 
לפגוע  מבלי  לפסח  כשרים  גלם  לחומרי  ותחליפים  פתרונות 
הייתה  השנה  שטראוס.  מוצרי  של  והמוכר  האהוב  בטעם 
החולפת  בשנה  כי  העובדה  בשל  יותר,  מורכבת  ההיערכות 
הושלם מהלך העברת כל קווי הייצור במחלבה לפעילות תחת 

כשרת למהדרין במהלך כל ימות השנה – אך למרות המורכבות 
במחלבת שטראוס עמדו בסטנדרטי הכשרות הגבוהים לפסח 

שהציבו בבד"ץ מהדרין.
במחלבה  למהדרין  הכשרים  הייצור  פסי  הכשרת  לאחר 
בראשות  מהדרין  בד"ץ  משלחת  השבוע  ביקרה  באחיהוד, 
הגר"א רובין שליט"א למחלבה, על מנת לעמוד מקרוב אחר 
הדקדוקים השונים בהליכי ייצור מוצרי החלב הכשרים לפסח 

למהדרין, ללא כל חשש ופקפוק.
במהלך הסיור עמד הגר"א רובין שליט"א מקרוב אחר הליכי 
הייצור בכל שלב ושלב, ובחן יחד עם צוות המשגיחים במפעל 
בחדר  המשלחת  ביקרה  היתר  בין  ההנחיות.  כל  יישום  את 
הבקרה המרכזי של המחלבה, שם הציגו מנהלי המחלבה את 
שיטות העבודה המתקדמות במפעל – כאשר הפעילות כולה 
הייצור,  קו  כל  לאורך  אדם  יד  מגע  ללא  ונעשית  אוטומטית 
מרגע קבלת החלב הגולמי שנחלב אף הוא תחת השגחת בד"ץ 
מהדרין ועד לרגע האריזה. העובדה כי הליכי הייצור נעשים 

ללא מגע יד אדם כאשר רק לטכנולוג המזון הראשי במפעל 
מוחלט  בפיקוח  הייצור,  בפס  פעולות  לביצוע  הרשאה  ישנה 
המדוקדקת  להקפדה  רב  יתרון  נותנת  הכשרות,  משגיחי  של 

בהנחיית הכשרות של הגר"א רובין שליט"א. 
המוצרים  שעל  ולוודא  להקפיד  מבקשים  מהדרין  בבד"ץ 
עם  המהודרת  הכשרות  חותמת  מופיעה  לחג  רוכשים  שאתם 

הכיתוב "כשר לפסח – ערב פסח".
מוצרי שטראוס הכשרים לפסח למהדרין כוללים את סדרת 
מעדני  מגוון  'דנונה',  מסדרת  יוגורטים  מגוון  'סקי',  גבינת 
'מילקי' ומעדני דני. מוצרי החלב הכוללים את חלב מועשר, 

מארזי אקטימל ואקטיביה.
"אנו  איצקין:  אלי  מר  שטראוס,  מחלבות  מנכ"ל  לדברי 
וללא  מתמדת  חדשנות  לפיתוח  שואפים  שטראוס  במחלבת 
באיכות  ברמה  מוצרים  הצרכנים  לציבור  ולהציע  פשרות 
ובטעם הטובים ביותר, אלו בד בבד עם הרצון להגיע לרמת 

הכשרות הגבוהה ביותר למהדרין לפסח ולכל השנה כולה".

שטראוס השלימה את 
הכשרת המחלבה לייצור 

כשר למהדרין לפסח
מנכ"ל מחלבות שטראוס מר אלי איציקין: "מגיע לצרכנים מוצרים 

באיכות, בטעם ובכשרות הטובים ביותר"

בס"ד

טל: 1599-555-280

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

העיניים שלך זה לא משחק!
אופטומטריסט מומחה, מעל 10 שנות רישיון

מכבי שלי בכפוף לתקנון.

.ח.
ט.ל
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בית שמש נהר הירדן 36

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

חברי  שימו לב!
אלפי מסגרות 

חינם!
הקולקציה החדשה

על המדפים!

מנכ"ל מחלבות שטראוס מר אלי איציקין עם משלחת 
בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א



אריאל עוזרת לכם לשמור על הבגדים כמו חדשים,
כך שתוכלו להעביר אותם לילד הבא ללא חשש

הבגדים שלנו יקרים לנו. כמי שמשקיעים בבגדים ומבינים את ערכם, חשוב 
לנו לשמור עליהם כדי שייראו, גם לאורך זמן, ממש כמו חדשים. במיוחד 
הייחודיות,  וההגנה  הניקיון  פיתחנו את אריאל, עם טכנולוגיות  כך  לשם 
השומרות על הבגד נקי לאורך זמן. אז כשעדיין אומרים לכם "תתחדשו" 

אריאל. נקי כמו חדש!אתם יודעים שזה בזכות אריאל.



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00





 ה' בניסן תשע"ו 2213/4/16

מאת: יחיאל חן

מנכ"ל בנק מרכנתיל, מר שוקי בורשטיין, ערך השבוע 
לעסקים  המרכז  מנהל  עם  יחד  ברק,  בבני  מקיף  סיור 
ולמוסדות בבנק ר' חיים הולצברג, על מנת לחוש באווירת ערב 
החג ובפעילות מוסדות התורה והחסד בעולם החרדי והעולם 
חשבונותיהם  את  מנהלים  מהם  רבים  אשר  החרדי,  העסקי 
בבנק מרכנתיל. כן ביקרה המשלחת במעונו של מרן הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א, וסיפרו על הסיוע שמעניק הבנק לישיבות 

ולמוסדות התורה ובליווי המוסדות בפעילות כלכלית.
המנכ"ל  הציג  קנייבסקי שליט"א,  הגר"ח  מרן  במעונו של 
לסייע  מנת  על  בהם  נוקט  שמרכנתיל  הפעולות  מגוון  את 
תוך  החיים,  במעגלי  שונים  פתרונות  במתן  החרדי  לציבור 
ובתקופות  בשמחות  השונים  הצרכים  של  מתאימה  הבנה 
חיים  ר'  חרדיים,  ולמוסדות  לעסקים  המרכז  מנהל  החגים. 

התורה  למוסדות  הבנק  שמעניק  בסיוע  הרחיב  הולצברג, 
בייחוד  המוסדות,  לצרכי  פיננסי  בנק  שבין  בחיבור  והחסד 
הגר"ח  כלכלית קשות. מרן  בליווי מוסדות התורה בתקופות 
המבורכת  הפעילות  על  לשמוע  ששמח  שליט"א  קנייבסקי 
חיזק את ידי הנהלת הבנק על הסיוע הרב אשר מעניק הבנק 
ובעולם  ברק  בבני  וחסד  תורה  ומוסדות  כוללים  לישיבות, 
החרדי כולו – ומנכ"ל הבנק הבטיח להמשיך ולעמוד לימין 
ומנהל  ידרשו. הגר"ח בירך את המנכ"ל  המוסדות ככל אשר 
המרכז לעסקים ולמוסדות בברכת "ברכה והצלחה" וציין כי 

"הברכה האמיתית היא העזרה לעולם התורה ולישיבות". 
לאחר הביקור בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ביקרה 
 - לפסח  שמורה  יד  מצות  במאפיית  מרכנתיל  בנק  הנהלת 
'משמרת המצות' שם התרשמו מתהליך אפיית המצות, החל 
משלב טחינת הקמח וכלה בעשיית המצות עצמן עד ליציאת 

המצות מהתנור, בתוך פחות מח"י רגעים.
"הסיור היה מרגש ומועיל במיוחד, וחשנו את התמיכה הרבה 

הייחודים  הצרכים  ובהבנת  הפיננסי  בליווי  שלנו  לפעילות 
של מוסדות התורה והחסד החרדיים. אנו למדים כי התמיכה 
במוסדות חרדיים הינה הרבה יותר מעסק כלכלי. בימים אלו 
לדוגמה הענקנו אשראי למוסדות על מנת שיוכלו להקדים את 
תשלום המשכורות לעובדים לפני החג כדי שיוכלו לרכוש את 

צרכי החג בכבוד", סיכם המנכ"ל שוקי בורשטיין.

מנכ"ל מרכנתיל קיבל את ברכת 
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בירך את הנהלת הבנק בברכת "ברכה והצלחה" 
וציין כי "הברכה האמיתית היא העזרה לעולם התורה ולישיבות"

מנהל ישיבה? מארגן קעמפ? 
מרכזת סמינר? יוצאים לקייטנה?

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי

050-5200257
itzik@iclimb.co.il

קיר טיפוס ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

להזמנות מקום לקבוצות נפרדות יש לתאם מראש!
אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש

מהרובפתח!בין הזמנים
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל
לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת



להסב בליל הסדר
סביב שולחן מלכים

עם רהיט איכותי משולחן מלכים
פסח כשר

ושמח
ללקוחותינו

ולכל
בית ישראל 



 ה' בניסן תשע"ו 2413/4/16

מאת: שמעון דן

המתקיימת  הנגב  וועידת  במהלך 
הממשלה  ראש  נאם  בירוחם  היום 
בנימין נתניהו והופרע על ידי פעילי איכות 
הסביבה, שצעקו לעברו: "הרסת את הנגב". 
ידי  על  מהאולם  הפעילים  הוצאו  בתגובה 
התכנית  נגד  מחו  הפעילים  המאבטחים. 
להקים יישובים חדשים בדרום במקום לחזק 

את הקיימים.
לפיתוח  המשרד  ארגן  שאותה  בוועידה 
השר  בראשות  והגליל  הנגב  הפריפריה, 
ריבלין  ראובן  הנשיא  גם  השתתפו  דרעי, 
ושר הפנים אריה דרעי. דרעי שנאם בוועידה 
אמר: "אנחנו מובילים מהלכים רבים לחיזוק 
הנגב. נאחד רשויות ונחלק באופן צודק את 

משאבי הטבע לכל התושבים בנגב".
לירוחם?",  עוברים  לא  הקצינים  "למה 
להם  בונה  הממשלה  "כי  הפעילים,  מחו 
יישובים חדשים. למה בירוחם יש מובטלים? 
בתגובה  אבטלה?".  יש  בנתיבות  למה 
יותר  שעושה  ממשלה  "אין  נתניהו;  אמר 
לדרום, אתם לא מרשימים אף אחד. אנחנו 
משקיעים מיליארדים. שום דבר שהצעירים 

האלה אומרים לא יתקיים בלי מנוע.
כסף  עץ  יש  שלממשלה  חושבים  "אתם 
ראש  תהה  ולקטוף?"  לקטוף  שאפשר 
ידי  על  נבנה  "הנגב  כי  והוסיף,  הממשלה 
העם וממשלתו. אנחנו נותנים את התשתיות 
הסקטור  פריחת  את  לאפשר  הלאומיות 
פרטיים  גופים  של  השקעות  בלי  הפרטי. 
מחוללים  אנחנו  תימשך.  לא  הזו  התנופה 

מהפכה של ממש".
צה"ל  מעבר  את  ציין  הממשלה  ראש 

בבאר  הסייבר  קריית  הקמת  ואת  דרומה 
שבע כדוגמאות לכך. זה יוצר מאסה קריטית 
להבטיח  חייבים  אנחנו  שינויים.  שיוצרת 
יש  בנגב  הביטחון.  וזה  אחד  מקדים  תנאי 
מרחבים עצומים ואנו חייבים להגן עליהם. 
לכן, הובלנו את בניית הגדל בגבול מצרים. 
הייתה  לא  קורה אם הגדר  היה  תחשבו מה 
של  לוחמים  באלפי  נשטפים  היינו  מוקמת. 
מסתנני  של  אלפים  ומאות  מסיני  דעאש 
עבודה בלתי חוקיים מאפריקה. הגדר בלמה 

את הכל".
הנשיא ריבלין פנה בפתח דבריו "לאחינו 
שכולנו  הזמן  "הגיע  כי  ואמר  הבדואים" 
נגיע לידי הסדר בהסכמה, והסכמה היא דוח 
יותר,  רוצים  שאנחנו  דברים  יש  גולדברג. 
להבין  צריכה  הממשלה  יכולים.  לא  אך 
נוכל לפתור את בעיית  שבעוד 20 שנה לא 
 20 לפני  להתחיל  צריכים  היינו  הבדואים. 
הסוגיה  של  הסדרה  "ללא  לדבריו,  שנה". 
המורכבת הזו יתקשה הדרום לצעוד קדימה. 
של  חוסנת  לפי  נמדד  השרשרת  של  חוזקה 
החוליות החלשות. ללא השקעה באדם תרד 

לטמיון ההשקעה בתשתיות".
בין  הפערים  "צמצום  כי  הוסיף  ריבלין 
הנגב למדינת ישראל אינו קשור רק להגדלת 
שיעורי התעסוקה – כי זו לא הבעיה היחידה 
שממנה סובל הדרום אלא גם להקמת תחומי 
תעסוקה חדשים. הפיכת הנגב למרכז סייבר 
תתרחש רק אם נעשה ולא נדבר, אם נתגייס 
התגייסות לאומית כדי להביא לכך שהדבר 
ההון  את  לפתח  הדרום  של  הצלחה  יקרה. 
מדינת  של  הצלחה  תהיה  בו  שחבוי  אנושי 
ישראל כולה. אם נפעל נכון, אם נעשה ולא 
ישראל  את  הדרום,  את  נעצים  נדבר,  רק 

כולה, ומירוחם תצא תורה".

במהלך ועידת הנגב, המאורגנת ע"י משרד הפריפריה 
בראשות השר דרעי ומתקיימת היום בירוחם, נאם ראש 

הממשלה בנימין נתניהו והופרע על ידי פעילי איכות הסביבה, 
שצעקו לעברו: "הרסת את הנגב"  בתגובה הוצאו הפעילים 

מהאולם על ידי המאבטחים

ראה"מ נאם והופרע: 
חושבים שלממשלה 

יש עץ כסף?

בעקבות ההצלחה הגדולה:
קורס שרברבות 2 נפתח!

 הדרישה לשרברבים מקצועיים הולכת וגדלה, במגזר הפרטי ובתעשייה
בעל  מקצוע  גם  לך  יעניק  לימוד  שעות   80 בן  מדופלם  שרברב  קורס 

הכנסה גבוהה מאוד וגם תעסוקה מובטחת ומיידית בסיום הקורס.

בוגרי הקורס הקודם כבר עוסקים 
בתחום ונקלטו בחברות ורשויות!

לגברים 
בלבד!

בני ברק לפרטים והרשמה: 03-7707300/1/2

בני ברק לפרטים והרשמה: 03-7707300/1/2

קורס טכנאים משולב
למחשב ולסלולאר נפתח!

תמיד אהבת לפרק-להרכיב מכשירים?

הקורס כולל:  6 חודשי לימוד  250 שעות 
  טכנאי PC ושירות ) )HELPDESK טכנאי מובייל 

 אנגלית טכנית הנדרשת למבחני ההסמכה

עלות הקורס: 900 ₪ )במקום 8,500(

הקורס ייפתח מיד אחרי פסח אי״ה יום ב׳ א׳ אייר )9.5.16(

מיוחד בשבילך!
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חג כשר ושמח!

more

כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע ערב פסח 
בבאדג'ט:
שוכרים רכב
ל-4 ימים,
משלמים
עבור
3 בלבד!

המבצע עד גמר המלאי ללא הודעה מוקדמת. המבצע להשכרות שיתחילו 
עד ו' בניסן תשע"ו (14.4.2016). המבצע לרכבים מקבוצות X, F, J & H . המבצע 
תקף להזמנות חדשות בלבד. מקסימום 2 ימי הטבה לחוזה (האחד יהיה על 

יום מלא והשני ביטוח שבת). בתוקף בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

לאפית מצות או 
לשבת הגדול?



        ה' בניסן תשע"ו 2613/4/16

 בני ברק12 59

ספר  חיפשתם  מזמן  כבר 
השבוע  פרשת  על  מרתק 
מי  השבת?  לשולחן  טוב  טעם  שייתן 
מצפוני  ולגלות  להתענג  רוצה  לא 
של  לעומקם  והמועדים  הפרשה 
ומעניין,  מרתק  חדשני  ספר   דברים, 
חזותית  בצורה  ומאיר  לקריאה  נעים 
ומסקרנות.  מעניינות  שאלות  עם 
"תורת חסד", כבר נמצא במאות בתי 
מבוסס  וכולו  הארץ  ברחבי  כנסיות 
והזוה"ק  הש"ס  חז"ל,  מדרשי  על 
הראשונים  רבותינו  פניני  את  ושוזר 
מרתק  באופן  האחרונים  הדור  וגאוני 

שעורים  למגידי  מאוד  מומלץ  הספר  ומעניין.  עמוק  בהיר 
ב:  מוזל  במחיר  להשיג  מהודרת.  מצוה  בר  וכמתנת  ודרשנים, 

0527673463

ּדֹוֵפק  ִאם...  עֹוִׂשים  ָמה  ָאז 
ֹלא  ֶׁשָאנּו  ִמיֶׁשהּו  ַּבֶּדֶלת 
צייתנים  הם  מטבעם  ילדים  ַמִּכיִרים? 
להם  אומר  מבוגר  כשאדם  ותמימים. 
שהם  מניחים  הם  לעשות,  משהו 
את  מזהירים  אנו  לכן  לציית.  חייבים 
ולא  זרים  עם  ללכת  שלא  הילדים 
לשמוע בקולם, להתרחק מהם. אבל 
ייתכן מצב שבו אנשים יתחכמו ויבואו 
הסיפור  ההורים.  של  בשמם  כביכול 
מסייע  עכשיו?'  עושים  'מה  בספר 
שלא  המסר  את  לילדים  להעביר 

חיים  מאת:  להם.  משמיעים  זרים  שאנשים  לדברים  להאמין 
ולדר ודבורה בנדיקט.

גדול  היהודי  ההלכה  עולם 
ועניינים  נושאים  ובו  ורחב, 
להרגיש  עלול  בן-המצוות  רבים. 
מדי  ומורכב  עבורו  מסובך  שהנושא 
לעזור  הספר  מטרת  להבינו.  כדי 
מאת  למצוות",   13 "בן  בספר  בכך. 
אלומות  בהוצאת  בק,  אהרון  הרב 
ובהפצת דני ספרים, מפורטים בסגנון 
החשובים  ההלכה  פרטי  ונעים,  קל 
לדעת.  בן-המצוות  שעל  והמרכזיים 
שאלות  מלוות  הספר  פרקי  את 

ומובהרים  בגיל בר-המצווה,  ונערים  ידי תלמידים  שנשאלו על 
נושאים שכיחים מחיי היומיום של הנער. ספר זה מיועד לקריאה 
אישית של כל נער המתכונן לבר-המצווה, או מי שרוצה ללמוד 

את ההלכות השונות. מחיר: 98 ₪

"האיפור  הקסמים",  "שפתון 
היופי  ו"סלון  אוהבת"  שאני 
של  הבכורה  ספרי  הינם   שלי" 
ויזל בהוצאת "ספרי  המאפרת אורית 
של  בסיפורן  עוסקים  וכולם  צמרת" 
עולם  את  שאוהבות  סקרניות  ילדות 
לגעת  אוהבות  והטיפוח,  האיפור 
על  ולהתנסות  המוצרים  את  ולמשש 
עצמן עד בלי די. ויש גם ספר לבנים: 
אוהבים"  שהיתושים  "הילד  הספר 
מתאר בחרוזים ובהומור את תסכוליו 

של ילד שנעקץ מדי לילה על ידי יתושים. הוא מתמרח בכל מיני 
משחות, מנסה להיעזר במכשירים שונים- אבל כלום לא עוזר 

עד לפתרון המפתיע.

מתנה לחג: מארז מהודר הכולל 
במחיר  נבחרים  ספרים  ארבעה 
"חוכמת  הספרים:  בין  אטרקטיבי. 
סורוביצקי,  מישל  ג'יימס  של  המונים" 
של חיים  "על הדברים החשובים באמת" 
שפירא ועוד  מחיר : 134 ₪ מחיר מיוחד 

לחברי מועדון: 99 ₪ ברשת סטימצקי 

השישי  ספרו  יוצא  אלו  בימים 
לקהל  אברמוביץ'  יובל  של 
השם  את  הנושא  הצעיר  הקוראים 
"הרשימה לילדים – לחלום בקול רם". 
המספר על שירה, ילדה קטנה שרוצה 
מכיל  הספר  משאלותיה.  שיתגשמו 
למילוי  שניתנות  שונות  רשימות  כ-20 
עצמי, ציור או בליווי מבוגר כגון "דברים 
שאעשה כמשעמם לי", "מאכלים שאני 
רוצה לטעום", "מקומות בהם אני רוצה 
שארצה  "דברים  בישראל",  לבקר 

לעשות למען חבריי ובני משפחתי", "אוספים שארצה לאסוף", 
ועוד.  ובגן ואשמח ללמוד"  "דברים שלא מלמדים בבית הספר 
הספר שמוגש בפורמט מחברת עם דפי שורות מכיל מקומות 
המלהיבים  מהציורים  וחלק  ציור  או  יד  בכתב  למילוי  רבים 
מופיעים בספר בצביעה חלקית על מנת לאפשר לילדים חוויה 
קריאה, כתיבה וצביעה. הספר מיועד לילדים בני ארבע ומעלה.

מספר  מפה"  לא  "אני  הספר 
את סיפור  משפחתם האמיתי  
לזורגן-  ועדה   קלינובסקי  ישי   של  
בתוכו  מגולל  הוא  לשואה.   שני  דור 
שעברה  הישרדות  ומסע  תלאות 
מבטו   מנקודת  ומספור  משפחתו 
סיפור  את  השוזר   ילד  של  התמימה 
סיפור ההישרדות  תולדות המשפחה: 
לפני  ואחיותיו  החורג  אביו  הוריו,  של 
ולאחריה. מדובר  המלחמה, במהלכה 
שחווה  רגילה  בלתי  ילדות  בחוויות 

לצד נדודים מטלטלים בין ברלין המזרחית והמערבית, ניסיונות 
ותהפוכות.  בפרדות  הרוויים  ישראל  בארץ  ההתאקלמות 
השפה הבלתי אמצעית והצינית במקצת, שבה בחר להשתמש 
שעברו  הקשים  האירועים  את  לתאר  מנת  על  קלינובסקי, 
הדמויות, על רקע אחת התקופות החשוכות בתולדות האנושות,  
הופכת אותו לספר "הרפתקאות" מסקרן המשאיר אחריו טעם 

של חמוץ-מתוק, המשלבים רגעי עצב ואושר רגעי.

"כי האדם  עץ השדה" - אפשר 
למצוא הקבלות רבות בין האדם 
בעץ  אוניברסלי  משהו  יש  העץ.  לבין 
מקור  שמהווים  בכלל  ובטבע  בפרט, 
ולהתעצמות.  להתחזקות  להשראה, 
חיבור לטבע מאפשר לאדם להתחבר 
בתוכו,  שנמצאות  הבריאה  לעוצמות 
והשראה.  כוח  תקווה,  לו  ולהעניק 
ספר  את  מוציאה  פלס,  (רחל)  עפרה 
בהוצאת  עטה  פרי  הראשון  ההגיגים 
10".  העצים בספרה של פלס  "מדיה 

הגיגים,  כשבעים  עצים"  "עצות  בספר  אדם.  לבני  משל  הם 
לפיתוח  ומסייעות  למחשבה  חומר  המעניקות  קצרות  תובנות 
מודעות עצמית. זהו ספר אופטימי- מהתבוננות בעצים שואבת 
המחברת כוחות ותובנות בתחומים שונים בחייה. כל אחד יכול 
למצוא בספר את ההגיגים שמדברים אליו. את הספר אייר בועז 

קריספין. מחיר: 69 ₪

מושלמים  שבת-"מתכונים  מגישה
אפרת  של  שבת"  לשולחן 
שפרקיו  ספר  קונדטורית,  שף  ליבפרוינד- 
השבת  לסעודות  בהתאם  ערוכים 
המסורתיות עם  מנות שמיועדות לכתחילה 
לשבת ומתכונים עממיים ופשוטים להכנה 
כדי  ומדויקות,  ברורות  הוראות  הכוללים 
יוכל להצליח בהכנתם. הוצאה  שכל אחד 

לאור: דני ספרים. מחיר לצרכן: 88 ₪ 

 
מחברת  מאת  ילדה"  של  "מותק 
הארץ,  לקצה  המסע  המכר,  רב 
זהבי  רנד מספר את סיפורה של  דבורי 
פלדמן, בת אחת עשרה, שחושבת שהיא 
ילדה רגילה. אבל ביום שהיה יכול להיות 
כזאת.  ממש  לא  שהיא  לה,  נודע  רגיל  
כשאבא קורא לה 'מותק' - היא מתחילה 
לבכות. כשאמא מציעה לה לנסוע ביחד 
לנופש -היא לא מרוצה. וכשסבתא קונה 
להירדם  מצליחה  לא  -היא  שוקולד  לה 
בלילה. נשמע לכם משונה? זה רק מפני 
לאורך  הספר.  את  קראתם  לא  שעוד 

לחייה,  רשות  בלי  שנכנסה  הסוכרת  על  זהבי  מספרת  וחצי  שנה 
ועל מה שקורה בגללה ובזכותה. לא תמיד ימיה של זהבי מתוקים, 
אבל תמיד תמיד הם אמיצים, חייכנים ומאמינים. בדיוק כמוה. סלה 

הוצאה לאור, הפצה: דני ספרים, מחיר: 64 ₪

רבי  עם  השבת  "שולחן  הספר 
נחמן" מאת משה רט ואליהו טייב, 
בהוצאת אלומות ובהפצת דני ספרים, בא 
להנגיש את הרעיונות העמוקים של תורת 
ברסלב לציבור הרחב ולאפשר לכל יהודי 
הללו.  המיוחדים  הרוח  מאוצרות  לטעום 
ר'  של  דבריו  את  מציגות  שבו  השיחות 
לכל  שווה  ועכשווית,  ברורה  בשפה  נחמן 
פרשיות  סדר  לפי  ערוכות  השיחות  נפש. 
ללמוד  ואפשר  ישראל,  ומועדי  השבוע 
אלו  אין  והחג.  השבת  בשולחן  יחד  אותן 
עצות  אלא  בלבד,  תיאורטיים  רעיונות 

מעשיות לשיפור החיים. מחיר: 98 ₪, להשיג בכל חנויות הספרים

מתקשרים"  ואבא  ילדים  "שני 
על  מספר  פוטש  לאה  מאת 
המון רגעים קטנים, מתוקים-מתוקים, 
שבהם מתקשרים חיליק ויענקי לאבינו 
שבשמיים. רגעים של רגשות שיוצאים 
מהמחבוא: קצת עצב, טיפהל'ה פחד. 
אמא  את  ששואלים  שאלות  הרבה 
ביחד,  יפות. כל הרגעים  וגם תשובות 
הצבעוניים  והשמחים,  המפחידים 
והאפורים, מלאים בתמימות ילדותית 
ובהמון  ובהודיה  בתפילה  טהורה,  
העולם.   ריבון  עם  קשר  של  מילים 

יחד עם חיליק ויענקי אתם מוזמנים לטייל בין דפי הספר הזה, 
יותר.  יפה  עולם  דרכם  ולראות  אמונה  של  משקפיים  להרכיב 

הוצאה לאור: סלה, הפצה: דני ספרים, מחיר: 48 ₪

שלרגלי  מרקש  ילידת  פיבי, 
הרי האטלס, רוצה לדעת איך 
ילדה  מרים,  לה',  מודים  הכל,  למרות 
בת שתיים-עשרה בחאלב של המאה 
שמלתה  אובדן  את  כואבת  שעברה, 
שבתאי,  והיחידה;  האחת  היפה, 
מתחת  עמוק  מתגוררת  שמשפחתו 
השודדים,  מאימת  הקרקע  לפני 
ודוד,  דבר,  כל  על  להתעקש  ממשיך 
על- בשופר  לתקוע  לומד  הרב,  בן 

'שני בתים  אף מתנגדי השאה בפרס. 
בקצה העיר' מאת ש. אמיתי הוא קובץ 

סיפורים מרגש, עם ניחוח חריף מתוק של קפה עם הל וצלילים 
מסתלסלים של שירת הבקשות. סיפורים המביאים אלינו מהווי 
החיים המרתק של יהדות המזרח. התמודדויות קטנות וגדולות 
נלאית  בלתי  מסירות  לצד  ללב  ונוגעים  עמוקים  נפש  ומאוויי 
לחיים של תורה, ואהבה גדולה ופשוטה לקדוש ברוך הוא. את 
כל אלה מביאה לנו הסופרת ש.אמיתי בסגנונה המקורי והכובש, 
הפורש בפנינו עדות אותנטית ממרקם חיים מופלא שהיה ואיננו. 

סלה הוצאה לאור, הפצה: דני ספרים, מחיר: 58 ₪

 85% מאתנו בולעים תרופות, 
או פעמיים בשבוע.  ליום  אחת 
נוטלים  שאנחנו  התרופות  האם 
בטוחות?  הן  האם  יעדן?  את  ממלאות 
השנייה?  את  נוגדת  מהן  אחת  האם 
לכל  ידידותי  ומפורט,  מושכל  הסבר 
החדש  המדריך  בספר  מופיע  קורא, 
שנכתב  בתרופות",  סדר  "לעשות 
לבני.  סימה  יועצת  הרוקחת  ע"י 
שלנו",  התרופות  להבנת  "אסטרטגיה 
התרופות  שכל  יודעים  אנחנו  "איך 
בנטילת  הסיכון  "מה  נחוצות"?, 

תרופות שאינן נחוצות"?, "פעם התרופה הייתה נחוצה לי, האם 
היא נחוצה גם היום"?, "איך מאתרים תופעות לוואי"?, "מה יכול 
עם  תרופות  של  "אינטראקציה  מתרופות"?,  להרעלה  לגרום 
נלקחות  התרופות  "האם  יעילות"?,  התרופות  כל  "האם  מזון", 
את  בספר.  מופיעים  נושאים   180 ועוד  אלה  נושאים  נכון"?, 
הספרים  בחנות  המודפסת  במהדורה  לרכוש  ניתן  הספר 
האינטרנטית של "מנדלי מוכר ספרים ברשת" במחיר: 85 ₪  או 

בקנייה ישירה.

הגדולה  ההצלחה  לאחר 
טעים",  "פשוט  סדרת  של 
בתוכה  המאגדת  בישול  ספרי  סדרת 
פשוטים,  הם,  כן  שכשמם  מתכונים 
הספר  לאור  יוצא  ומשמחים  טעימים 
לילדים'.  טעים  'פשוט  החמישי: 
בספרה החדש מביאה השפית אביגיל 
שכל  מתכונים  של  אוסף  מייזליק 
שהם  לילדים  הנאה  לגרום  מטרתם 
כמו  ולגדולים שמרגישים  ילדים  עדיין 
יצירתיות  מלאי  כיף  מתכוני  ילדים. 
שילדים  גלם  מחומרי  חלקם  וחוויה, 

אוהבים כמו שוקולד, ממתקים, סוכריות ומרשמלו, אחרים הם 
לפה  המוכר  האוכל  את  שהופכים  יצירה  חדוות  של  מתכונים 
קוף.   אפילו  או  פנדה  דוב  אפרוח,  חמוד,  לפינגווין  או  תנין  של 
- הינו  בו  וחומר הגלם העיקרי  זהו ספר שכולו חגיגה במטבח 
השמחה. השפית ועיתונאית המזון אביגיל מייזליק הוציאה עד 
היום 14 ספרי בישול, כולם רבי מכר, זהו ספרה החמישה עשר. 

הפצה: דני ספרים, מחיר: 78 ₪

מסכת קידושין מהדורת פריעדמאן יצאה לאור לרגל מועד 
הלימוד ב'דף היומי' במהדורה המנוקדת והמפוסקת של 
ממלכת התורה 'עוז והדר', פרי יוזמתו הברוכה של מורינו הגאון 
משה'  'באר  דק"ק  אב"ד  שליט"א,  לייפער  יהושע  רבי  הצדיק 
מונסי יצ"ו. בשורת הוצאתה לאור של הגמרא המנוקדת הביאה 
תוגבר  והדר'  'עוז  של  המכירות  ומוקד  רכישות,  אלפי  בכנפיה 

נוספים  במוקדנים 
כדי לתת מענה מהיר 
הפונים.  לאלפי  ויעיל 
את הכרכים החדשים  
להשיג  אף  ניתן 
הספרים  בחנויות 

המובחרות

hila@kav-itonut.co.il    עריכה: הילה פלאח
אז מה חדש?





האטרקציה הגדולה של ערב פסח

ההפרדה במקום ע"פ משמרת הקודש והחינוך. 

ילדי בני ברק מוזמנים ללונה פארק הכי כיף ש

רכישת כרטיסים בסניפי יש חסד בבני ברק.
י א ל מ ה ר  מ ג ד  ע  . ל ב ג ו מ ם  י ס י ט ר כ ה ר  פ ס מ

במקוםליטוף פינת 
פינת 
צילום  מרתקיםמופעים 

שי 
לכל 

משתתף

האירוע יתקיים במרכז פיס משואות ובחצר בי"ס משואות רח' ירושלים 1 בני ברק. הכניסה מרחוב ירושלים בלבד. 

בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי בין התאריכים ט' – י"ב בניסן )17-20/04/16( 
בוקר: 10:30-14:00 | צהרים: 14:30-18:00 | אחר הצהרים: 18:30-22:00
מחיר כניסה לאירוע: 15 ₪ | תשלום מגיל שנתים | הורה מלווה: 5 ₪ | האירוע מיועד לילדים עד גיל 12.

בס"ד

רכישת כרטיסים מראש בלבד!

מחלקת תרבות

תמיד תצאו בזול. כרטיסי כניסה ב-10 ₪ בלבד
הטבה לרוכשים ב חסד בסכום של 400 ₪ ומעלה

מוגבל עד 6 כרטיסים ללקוח

סימולטור   ספינת פיראטים   קארטינג   רכבת   מטוסים    קרוסלת שרשראות   מבחר מתנפחים   דוכני מזון

  

בס“ד

האגף
לשירותים
חברתיים

 רישום למשפחתונים לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ז רישום למשפחתונים לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ז
אנו שמחים להודיע כי הרישום למשפחתונים לילדי אימהות עובדות

יערך אי"ה בתאריכים אלו: 

אחרי פסח

מיום שני, ג' בניסן ה'תשע"ו (11/4/16)
ועד יום שני, י' בניסן ה'תשע"ו (18/4/16), כולל

לפני פסח

מיום שני, כ"ד בניסן ה'תשע"ו (2/5/16)
ועד יום חמישי, י"א באייר ה'תשע"ו (19/5/16), כולל

מקום הרשום: מחלקת משפחתונים, רחוב הירדן 31, קומה א'.
קבלת קהל: ימי  א', ב', ד', ה', בין השעות 8.30 –14.00, רצוף.

                     ימי ג', בין השעות 15.00 – 19.00, רצוף.
עולים  ילדי    .₪  360 ילדים:  שני   .₪  180 עובדות:  אימהות  ילדי  רישום:  דמי 

חדשים:  180 ₪.
לתשומת לב הרושמים: בקופה של מחלקת המשפחתונים תשלום דמי רישום 

ייעשה בכרטיס אשראי, או בהמחאה בלבד. (ולא במזומן). 

במחלקת המשפחתונים  אין שירותי צילום ופקס'.

המטפלות  של  מעודכנת  רשימה 
ה'תשע"ז   בשנת  לעבוד  העתידות 
תלויה בלוח מודעות במשרדי מחלקת 
משפחתונים, רח' הירדן 31, ותפורסם 
לא  הרשימה  העירייה.  של  באתר  גם 

תימסר טלפונית ולא תועבר בפקס'.

ילדיהם  את  לרשום  ההורים  על  חובה 
לפחות,  עם,  מוקדמת  הכרות  לאחר 

שלוש מטפלות.
הממשיכים  ילדים  לרשום  חובה 

במערכת גם בשנת ה'תשע"ז.
בעיות  עם  ילדים  של  רישום  בעת 
סובלים  או  התפתחותיות,  או  רפואיות, 
מסמכים  להגיש  חובה  מאלרגיות, 

רפואיים מעודכנים.

תהליך הרישום:

של  משפחתונים  במחלקת  רישום   – ראשון  שלב 
העירייה:

לצורך תהליך הרישום והשתתפות בוועדת קבלה 
(שיבוצים), יש להצטייד במסמכים אלו:

• צילום תעודת זהות האם, כולל הספח בו רשומים 
כל ילדי המשפחה.

אחד  שכר  תלוש  צילום  שכירים  אב  או  ו/  אם   •
אם   .2016 מרץ  או  פברואר,  או  ינואר,  מחודש 
שבועיות/  עבודה  שעות  מס'  מצויינות  לא  בתלוש 
נתון  המפרט  המעביד  אישור  לצרף  יש  חודשיות, 

זה.
משנת  כולל  אישור  להגיש  יש  אברכים:  אבות   •

2016, בו יציינו גובה המלגה, מס' שעות לימודים.  
על  תתקבלנה  (שיבוצים)  קבלה  ועדת  החלטות 
לוועדה  ההורים  ידי  על  שיוגשו  המסמכים  סמך 

טרם מועד קיומה. 
כל  לה  צורפו  שלא  בבקשה  תדון  לא  הועדה 

המסמכים הנדרשים.
לוועדת  הנחיות  יפרסם  הכלכלה  משרד  בהמשך, 

קבלה תשע"ז.

שלב שני – רישום הילד במערכת הממוחשבת של 
משרד הכלכלה וקבלת דרגת סבסוד .

מס' הטלפון של המוקד 2969 *,  או .12222-969
מידע נוסף בכל הנושאים הנ"ל ניתן למצוא

באתר של משרד הכלכלה - האגף למעונות יום 
www.economy.gov.il/meonot-yom
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מה נשמע?



ר' מענדל ראטה הוא בנו של כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א 
לבעל  גם  להפוך  חסידי  משפיע  היותו  לצד  ממנו  מונע  לא  זה  אך 
בני  על  חיובית  ולהשפעה  לבבות  לקירוב  כלי  במוזיקה  הרואה  מנגן 
לו  העניקו  בחרותו  מימי  עוד  הנגינה  לעולם  העמוקים  "קשריו  הנוער. 
כח במשימתו לקרב את בני הנעורים לאביהם שבשמים" מספר אחד 
ו'חבורות' שלו נכבשו בלחניו  ממכריו. "בחורים שהשתתפו בקומזיצים 
ועתידים  החסידי  הזמר  לגדולי  נמכרו  חלקם  והרגש.  הכנות  מלאי 
לצאת בקרוב לאור עולם". עתה, עקב המאורעות הקשים המתרחשים 
חדש  אקטואלי  שיר  עם  יוצא  הוא  ישראל,  בארץ  האחרונה  בתקופה 
המלווה בקליפ מרגש בו הוא מבקש לבטא את זעקתו של עם ישראל 
בגלותו המר, 'תהום אל תהום קורא'.  זמר אורח: מוטי ויזל. הפקה ועיבוד 
אלעזר  של  בניצוחו  בני"  "שמע  הילדים  מקהלת  פרקש,  ארי  מוזיקלי: 
כשעל  השירה,  את  שליוותה  העולמית,  "ידידים"  מקהלת  ארנסטר, 
סינגולדה.  אבי  גיטרות:  פילמער.  איציק  הנודע  העיבוד הקולי הכישרון 

תופים: אבי אבידני.         

כשנה וחצי מאז השיק את אלבום הביכורים "קול פעמונים", קטף 
שלל תארים ובהם, "פריצת השנה", "אלבום השנה" ו"זמר השנה". 
המוסיקה  תעשיית  של  הראשונה  בשורה  ניצב  בוטה  אליקם  הזמר 
המזרחית הדתית, לצד כוכבי הזמר הוותיקים. "חוזר הביתה" – הסנונית 
ועד  הראשונה מתוך האלבום השני, עליו עובד בוטה בשנה האחרונה 
לעצם ימים אלו, עם מיטב השמות בתעשיית המוסיקה בישראל. שמו 
אחרי  ההקלטה,  אולפני  אל  בוטה  של  חזרתו  את  מבשר  השיר  של 
שתיקה מוסיקלית ארוכה בה התמקד באיסוף קפדני של חומרים, לצד 
הופעות ואירועים בכל רחבי הארץ עם להקתו. על מילות השיר חתומים 
עמוס כהן וקטרין ברכה, כשעל הלחן העיבוד וההפקה המוסיקלית אמון 

המעבד והמפיק המוסיקלי עמוס כהן.

בכורה,  אלבום  לקראת  חדש  סינגל  משיק  דן  אלי  והיוצר  הזמר 
נקרא   – "הזדמנויות"  במיוחד.  מסעיר  חיים  סיפור  על  שמעיד 
השיר, אותו כתב והלחין אלי לפני כעשור כשעמד בפני פרשת דרכים 
משמעותית. אלי הוא בן לפוליטיקאי מגאנה ואם טורקיה שגדל והתחנך 
עצמו  את  ומצא  אומנה,  משפחות  בין  נדד  בילדותו  חרדית.  באווירה 
זר  נער  חילוני,  לבית  שחוזר  ישיבה  בן  מתנגשים;  בעולמות  לעיתים 
ההשראה  את  במוזיקה.  מצא  הוא  ומפלט  נחמה  מקומו,  את  שמחפש 
שואב אלי מיוצרים רבים ומגוונים, החל בשירים חסידיים וכלה במוסיקה 
העולמות,  משני  ומתוקים  מלנכוליים  צלילים  איתו  ומביא  עליה  שגדל 
התשובות.  את  כבר  שמצא  שחושב  מי  עם  גם  עמוק  חיבור  היוצרים 
שנים ארוכות של יצירה הבשילו לכדי אלבום הבכורה שיקרא נקרע בין 
אי"ה  אור  פוגטש, הצפוי לראות  גדי  עולמות בהפקתו המוסיקלית של 

לקראת ל"ג בעומר בהפצת דברי שיר.

"שיר השנה",  אותו בתואר  זיכה  "יש מסיבה"  שירו הקצבי האחרון 
להיטו  הוא  קמתי"  "נפלתי  שוב.  זאת  לעשות  עומד  הוא  ועכשיו 
החדש, המקפיץ והקצבי של איציק אורלב, עם מילים מרגשות שפורטות 
על מיתרי הלב היהודי, המלוות בביט אוריינטלי שגורם לכולם לחגוג את 

החיים, בשמחה ובאמונה.

כבר בדקה הראשונה ניתן להתרשם ש"לא שייך" קובע רף חדש בכל 
העשיר.   בתיזמור  והן  העיבוד  ברמת  הן  מחרוזות  לאלבומי  הקשור 
שלוימי דסקל, אמן פופולארי ביותר בכל סצנת החתונות האמריקאית, 
יצרן להיטים ידוע ובעל יכולות ווקאליות נדירות בעוצמתן. יואלי דיקמן, 
שעיבד את האלבום, הוא פרח מוזיקה אמיתי. גאון מוסיקאלי אשר רכש 
בתחום  הבולטים  המעבדים  ומבין  באקדמיה  המקצועית  השכלתו  את 
כיום. "אני מאוד גאה בתוצר הזה" אומר שלוימי דסקל, "ברוך ה' אני מופיע 
בחתונות מדי ערב ומבין היטב את הצורך לחדש ולרענן את הרפרטואר. 
באלבום הזה אני מקווה לבצע מהפכה ולהזרים רוח חדשה לענף". את 
המבטא הישראלי בשירתו בעברית הוא זוקף לזכות השנים בהם למד 
בישראל. את הבחירה בשם "לא שייך" לאלבום החדש הוא מסביר "זה 
סלנג רווח בקהילה החסידית האמריקאית שמשמעותו בעברית 'בלתי 
נתפס' וזו היתה התגובה שקיבלתי כמעט מכל מי שהאזין לחומר..."  לא 
סגנונות:  במגוון  שייך"  "לא  באלבום  שולבו  שירים  מחמישים(!)  פחות 

חסידי אותנטי, חסידי מודרני, מזרחי, ישראלי ורגש.  

בחודש ניסן, חודש שבו נגאלו ועתידין להיגאל, מגיש הזמר והחזן העולמי 
האמונה  עיקרי  י"ג  מתוך  המילים  לו".  "אחכה  חדש:  סינגל  רוט  אברימי 
של הרמב"ם: "ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא". 
של  וההפקה המוזיקאלית  העיבוד  ממקסיקו,  הולץ  ארי  ר'  כתב  הלחן  את 
יהודה גלילי הצעיר והמוכשר. המלחין ארי הולץ מספר: "עם ישראל במשך 
כל הקשיים שבדרך  ולמרות  לבואו של המשיח,  אלפי שנים מקווה בלהט 
אמונתנו מעולם לא כבתה. זכיתי להכיר את אברימי מזה שנים רבות שהוא 
מגיע לקהילתנו ומשמש כחזן בימים הנוראים, השמעתי לו את הלחן וב"ה 
הוא הסכים לבצעו והתוצאה המושלמת כאן לפניכם. אני מקדיש את השיר 

לרעייתי ובני משפחתי שהם ההשראה שלי ליצירה".

ראש- יליד  התימנית,  לעדה  בן  המדינה",  של  "הפייטן  והב,  אליה 
הכנסת  בבתי  צעיר,  מגיל  כבר  כפייטן  דרכו  את  החל  אשר  העין, 
בעיר הבירה ירושלים, ובכלל. והב בעל מנעד ווקאלי מיוחד, וידע נרחב 
ומעמיק בתורת המקאמים. הסינגל החדש מאלבום הבכורה המצופה 
"אותי אוהב" הינו פרי שיתוף פעולה של והב עם המוסיקאי והיוצר אודי 
לידי  מביא  אשר  מרגש,  אוניברסלי  תפילה  שיר  והלחין  שכתב  דמארי 

ביטוי את יכולת ההגשה הייחודית והמרגשת של והב.

אחרי ארבעה אלבומים מוצלחים פרי עטו, עם שלל להיטים, שחלקם 
הפכו לנכסי צאן ברזל במוסיקה המזרחית. הזמר והיוצר אלעד שער 
עובד על אלבומו החמישי שאת כולו [למעט הסינגל הראשון "חיפשתי 
"משאלה" –  אותך"] כתבו והלחינו עבורו טובי התמלילנים והמלחינים. 
והתמלילן  המלחין  עם  הראשון  פעולה  שיתוף  פרי  הינו  השני,  הסינגל 
יעקב מנשה. שיר קצבי וייחודי בעל טקסט אופטימי מלא תקווה שמחה 
למעבד  כשחבר  מתחדש,  שער  וההפקה  העיבוד  בגזרת  גם  ותפילה. 
והמפיק המוסיקלי שי אלחדד, שחתום על העיבוד וההפקה המוסיקלית.

הופעות  ומאות  כובשות  יצירות  עשרות  אלבומים,  ארבעה  אחרי 
חמישי: אלבום  משיק  בניון  אבי  והמוזיקאי  הזמר  הארץ,  ברחבי 

יותר. בשנים האחרונות עזב  יותר, עמוק  יותר, אישי  'אדם אחר'- אמוני 
בניון את עבודתו הסיזיפית בבנייה ובשיפוצים והצטרף אל ספסלי בית 
המוזיקלי.  עיסוקו  לצד  שבע,  בבאר  ישראל'  'אורות  בישיבת  המדרש 
באלבומו החמישי, שהופק על ידי בניון עצמו, יחד עם המפיק והמעבד 
תומר מתנה, נוגע בניון בנקודות החשופות של הנפש ובעדינות האופיינית 
לו מדבר ושר על הנושאים המדברים אל כולנו. באלבום מבצע אבי את 
בין האחים  דואט עם אחיו, עמיר. מדובר בדואט ראשון   - 'מוסר אביך' 
למילותיו ולחנו של אבי ובהפקתו האישית. ב'אדם אחר' עשרה שירים, 
כאשר את כולם כתב והלחין בניון, מלבד 'מעל פסגת הר הצופים' ו'ראו 
בנים' – עיבוד חדש ללחן מרוקאי עתיק. כל שיר מלווה בקטע טקסטואלי 
מן המקורות, כעין הכנה ומבוא לשיר. לרכישת האלבום: 'אורות ישראל' 
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חזרה  האחרונה,  בתקופה  פניה  את  שחידשה  קינדרלעך"  "להקת 
להופיע בהרכב מלא. ילדים חדשים הצטרפו, הוותיקים עזבו והלהקה 
קיבלה את הגוון הצעיר והרענן המוכר והאהוב כל כך. בתוך כך נסעה 
הלהקה להופעה בחתונה יוקרתית שנערכה במתחם האולמות של מלון 
דורצ'סטר בלונדון. יחד איתה הופיע בחתונה ענק הזמר אוהד מושקוביץ 
חופה  מחרוזת  עם  איתו  יחד  הלהקה  ליוותה  המרגשת  החופה  ואת 

בשילוב מושלם של קולות וצלילים.

יוסף עבאדי ממשיך לסלול את דרכו המוסיקלית, ומסמן את המטרה 
משחרר  העולם",  "מלך  הראשון  הסינגל  אחרי  מנצחת".  "דרך  עם 
מסר  עם  מסתלסל  רוק  שיר  מנצחת",  "דרך  השני  הסינגל  את  עבאדי 
לב  רמי  והפזמונאי  המוסיקאי  כתב  מילותיו  שאת  ומחזק  אופטימי 
המעבד  חתום  עליה  ומרעננת  משובחת  בהפקה  אקו"ם],  פרס  [זוכה 
נוטלים  האלבום  בהפקת  הלחן.  על  גם  שחתום  קיסר,  יוני  והגיטריסט 
חלק מגוון רחב של מיטב השמות בתעשיית המוסיקה בישראל, הזמר 

חיים ישראל, אורי שכיב, ערן כרמי, רמי רבא ועוד רבים וטובים.

רק  לא  הוא  פרידמן  שאלי  ספק  אין  פרידמן:  אלי  עם  ביקב"  "שרים 
ולאחר  יצירה,  שנות   18 לאחר  עליון.  בחסד  ומלחין  יוצר  אלא  זמר, 
ספור  אין  עם  אישיים  אלבומים  חמישה  של  מרשים  יבול  שבאמתחתו 
מוערך  לאמן  הפך  ייחודי,  סגנון  עם  עטו  פרי  הלחנים  כשכל  להיטים, 
עם חוג מעריצים לא קטן. לאחר פניות רבות מידידים וחובבי המוסיקה 
של  למופע  תשע"ה  אב  בחודש  וידידים  חברים  כ-250  להם  התכנסו 
יהודה.  בהרי  יערים  גבעת  ביישוב  מצודה"  ב"יקב  חברים  ודיבוק  שירה 
ואווירת קומזיץ עם  ייחודי   המקום היה צר מלהכיל. המופע נשא אופי 
תזמורת בת 7 נגנים בעיבודו של ג׳ף הורביץ. במופע בוצעו שירים מכל 
האלבומים של פרידמן. לאור ההצלחה של המופע והאווירה המיוחדת 
שהייתה בו הוחלט על ידי פרידמן להוציאו ע"ג אלבום. באלבום מופיעים 
ציבור  של  לדרישה  הביא  זה  מופע  המופע.  מתוך  נבחרים  קטעים   10
משיריו  נוסף  מופע  להפקת  הראשון  למופע  להגיע  בידו  עלתה  שלא 
של הזמר, לשם כך יתקיים מופע נוסף במתחם "מים - מוזיקה יהודית" 
מלא'  בהרכב  איכילביץ  דוד  של  תזמורתו  בלווי  שבירושלים  בהר-ציון 

תתקיים ב-ו' ניסן 14 באפריל בשמונה בערב. כרטיסים: 0774401815



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



עריכה: הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.il   ה' בניסן תשע"ו 13/4/16  |      30

 צרכנות

קצרצרים
וניש קליה גולד

מסירה כתמים קשים 
תוך 30 שניות. 
אופן השימוש: 

1. טיפול מקדים
2. השרייה

3. למכונת הכביסה

למעלה מ-100 שנות מקצועיות ומעל ל-1,000 
המותג  של  הרגל  לכף  וטיפול  טיפוח  מוצרי 
Scholl. העניקי לעצמך חוויית בריאות וטיפוח 
אישית ונסי את מוצרי המותג הוותיק והמומחה 
כבר  בשינוי  ותרגישי  הרגל  לכף  בעולם 
סופר  רשת  בסניפי  להשיג  הראשון.  מהשימוש 

פארם ובבתי המרקחת

רמת-הגולן  יקב  של  פעולה  שיתוף 
המודעות  להעלאת  אלו"ט  עם 
ארבעה  לאגודה.  התרומה  לנושא 
המיוחדים  הילדים  של  ציורים 
חרמון.  הר  סדרת  את  מעטרים 
מכל בקבוק שנמכר תורמים שקל 
לבקבוק.   ₪ כ-35  מחיר:  לאלו"ט. 
ברחבי  השיווק  ברשתות  להשיג 
הארץ ובחנויות היין

סנפרוסט יוצאת במבצע 
משמעותי לקמעונאים 

לרגל חג הפסח עם 6 מוצרים 
מובילים של החג בחצי מחיר 
לצורך הטבה של 1+1 לצרכן: 

אפונה, שעועית ירוקה, שעועית 
צהובה, תירס, גזר גמדי, אפונה 

וגזר. כשרות: בד"צ בית יוסף

למעלה מ - 200 מוצרים 
כשרים למהדרין לפסח 
בתנובה. והשנה תנובה 
משיקה מוצרים חדשים 
בכשרות מהודרת לפסח: מיני 
קרלו קצפת, גבינת עמק 200 
גר', גבינת עמק 400 גרם, 
גבינת עמק בצורות - דובי 
ורכבת, חריץ עמק )4.4 ק"ג(, 
גבינת ברי וגבינת קממבר

לחג
תתפנקו 

ליימן שליסל משיקה לראשונה מהדורה 
מיוחדת של מסטיק מנטוס כשל"פ בשני 
טעמי מנטה מרעננים 
לאוכלי קטניות 
באישור הרבנות 
הראשית 
לישראל. כשרות 
לכל השנה: חת"ס

חד  אירוח  כלי   - סושי  סנו  סדרת  את  האביב  לרגל  מציעה  סנו,  חברת 
פעמיים. מפלסטיק 

קשיח חזק ואיכותי בגוון 
שקוף במראה יוקרתי. 

הסדרה כוללת 
גם מפיות 

מודפסות מנייר 
איכותי ורך

הטבות לפסח שאסור להחמיץ
רהיטים  בפתח,  פסח 
חדשים תופסים את מקומם 
והכלים  הבית  ברחבי 

מעניקה  החג,  לקראת  במיוחד  בחדשים.  מוחלפים  הישנים 
ולמצטרפים  יותר"  לך  "מגיע  תכנית  ללקוחות  ישראכרט 
חשמל  "טרקלין  החנויות  ברשת  מיוחדות  הטבות  חדשים, 
מוצרי  מגוון  על  ובלעדיים  מיוחדים  מחירים  בהם  כהלכה" 
חשמל, לדוגמא: סיר טיגון ב - 249 ₪ במקום 499 ₪, פלטת 
 49 ב-  מוט  בלנדר   ,149₪ במקום   ₪  79  - ב  גדולה  שבת 
 599 במקום   ₪  299  - ב  מקצועי  מיקסר   ,₪  99 במקום   ₪
"טרקלין  לרשת   .249₪ במקום   179₪  - ב  אבק  ושואב   ₪
חשמל כהלכה" - המרכז הגדול ביותר למוצרי חשמל ביתיים 
וירושלים. המבצע יתקיים  סניפים בבני ברק, אלעד, אשדוד 

בין התאריכים כ"ח אדר ב' – י"ד ניסן )7-21.4.16(.

עוגות כשרות לפסח
נערכה  נאמן  מאפה  רשת 

העוגות  ליין  שנה  כמידי  ובא.  המתקרב  הפסח  חג  לקראת 
כאלה  מאפים  חדשים,  טעמים  ומשתבח,  מוסיף  והעוגיות 
מציגה  נאמן  רשת  מבעלי  ריקי  וטעמתם.  הכרתם  שטרם 
את ליין העוגות לפסח:  עוגות גבינה, עוגות שוקולד, אגוזים, 
לאוכלי  הם  מהעוגות  גדול  חלק  ועוד.  שיש  עוגת  שקדים, 
קטניות בלבד. שמעון מנהל סניף מלחה בירושלים מדגיש, 
ועוגות שאינם  עוגיות  גם למבחר קטן אמנם של  "דאגנו  כי 
יעבוד  במלחה  שלו  הסניף  לדבריו  בלבד".  קטניות  לאוכלי 
קטניות  או  שרויה  חשש  "אין  הפסח,  חג  במהלך  כרגיל 
החג  ימי  במהלך  ליהנות  מוזמנים  אתם  הקפה.  בעמדת 

ולבקר אותנו".

באיקאה כשרים לפסח 
נערכת  ישראל  איקאה  רשת 
והמטבחים  המסעדות  להכשרת 
 – הרשת  חנויות  בכל  לפסח 
וקריית  לציון  ראשון  בנתניה, 
ומוקפד  מורכב  במהלך  אתא. 

אלו.  בימים  לשיאו  ומגיע  שבועות  מספר  לפני  כבר  שהחל 
גם  להפעילם  מנת  על  מוכשרים  והמסעדות,  המטבחים  כל 
בפסח ולשרת את מאות אלפי הלקוחות שיפקדו את שלוש 
האוכל  וחדרי  המטבחים  את  המועד.  חול  בימי  החנויות 
משגיחים  צוות  ועמם  מקצועיים  כשרות  משגיחי  מכשירים 
מורחב הפועלים במקום במשך כל ימות השנה. כל המוצרים 
שייעשה בהם שימוש במהלך חג הפסח במטבחי המסעדות 
הינם כשרים למהדרין ללא חשש קטניות. הרב מיכאל וישצקי, 
המשגיח הראשי באיקאה, ציין כי "תהליך ההכשרה באיקאה 
המבקרים  יוכלו  בפסח  כי  לוודא  נועד  אלו  בימים  שהחל 
צוות  קטניות.  חשש  ללא  לפסח  מהודרת  מכשרות  ליהנות 
שעות  בכל  במקום  נמצא  איקאה  מסעדות  של  המשגיחים 
הקופות". סגירת  לשעת  ועד  מפתיחתה  המסעדה,   פעילות 

הצלחה מיוחדת למרתון מכירות 
הליסינג  חברת  ליס'  ב'ביג 
והמובילה  הגדולה  הפרטי 
מורשה  סוכנות  החרדי  במגזר 

המכירות  ימי  שלושת  את  רב  בסיפוק  מציינים  'אלבר'  של 
עשרות  בוצעו  במסגרתם  שעבר,  בשבוע  שהתקיימו  ענק 
עסקאות מכירה במימון מלא, ללא ריבית, ובאספקה מיידית 
של מגוון דגמי 2016. במסגרת ימי המכירות הציעו ב'ביג ליס' 
מותאמות  מימון  ועסקאות  דגמים  למגוון  בלעדיים  מחירים 
והכי  נוחים.  100% מימון בהחזרים חודשיים  עד  לכל לקוח 
חשוב כל העסקאות ב'ביג ליס' הינם עסקאות שקופות ללא 
הפתעות וללא תשלומים נוספים. יצוין, כי חלק מהמבצעים 
מחפשים  אתם  גם  אם  אז  אלו.  בימים  גם  רלוונטיים  עדיין 
לרכוש רכב חדש מכל דגם ומכל חברה במחירים בלעדיים 
מוזמנים  אתם  לכם  רק  המותאמים  ייחודים  מימון  ובתנאי 
הגיעו  או   1-700-550-650 חייגו:  אישית  פגישה  לתיאום 
 39 ירמיהו  רחוב  בירושלים:  לי'  'ביג  של  התצוגה  לאולמות 

)צמוד לסנטר 1( ובבני ברק: רחוב כהנמן 106.

טונה מהדרין גם בפסח
ממותג  ליהנות  מוזמנים  אתם  בפסח  גם 
בכשרות  סטארקיסט  טונה  של  האיכות 
לילדיכם  תנו  נפלא.  ובטעם  מהודרת 
ולמשפחתכם הפסקת אוכל בריאה בבית או 

טעימה,  סטארקיסט  טונה  המועד.  בחול  המשפחתי  בטיול 
כל  ותגוון  ומאפה  תבשיל  לכל  בסיס  ומהווה  ומזינה  בריאה 
והשנה,  משפחתי.  וטיול  פיקניק,  לחו"ל,  נסיעה  חג,  ארוחת 
לפסח  כשרה  במים  טונה  בסארקיסט  משיקים  לראשונה, 
מיוחד  בייצור   – החרדית  העדה  בד"ץ  בכשרות  למהדרין 

במארזי רבעיות 140 גרם, ללא חשש קטניות.

הצלחה חסרת תקדים 
סימילאק  יצרנית  אבוט,  בחברת 
אלו  בימים  מסכמים  למהדרין, 
בסיפוק עוד מבצע מיוחד ומוצלח: 
בגלל  להתחיל   – 'סימילאק 

המבצע  במסגרת  ההתפתחות'.  בגלל  להמשיך  העיכול, 
יכלו כל הרוכשים 2 פחיות סימילאק למהדרין בקנייה אחת 
להשתתף במבצע שהעניק מדי יום ערכת התפתחות ענקית 
לתינוקות לאחד המשתתפים. ההיענות למבצע ההתפתחות 
הייתה גבוהה במיוחד. במהלך ימי המבצע התקבלו בתיבת 
רחבי  מכל  שיחות  אלפי  עשרות  המבצע  של  הטלמסר 
הארץ של משתתפים שהזינו את פרטיהם וענו על שאלות 
 15 משתתפים,  אלפי  עשרות  תינוקות.  התפתחות  בנושא 
זוכים מאושרים בערכות התפתחות לתינוק ועוד 100 זוכים 
במארזי סימילאק למהדרין מתנה. יעל רבהון, מנכ"לית אבוט 
לסכם  שמחים  "אנו  למהדרין:  סימילאק  יצרנית  ישראל, 
בפעילויות  להמשיך  ומקווים  וייחודי  נוסף  מבצע  בהצלחה 
המותג במגזר החרדי כדי לתת לצרכנים ערך מוסף ולאפשר 
לעוד ועוד הורים להעניק לילדיהם את הבסיס הטוב ביותר 

להתפתחות תקינה ובריאה".

בשר טרי איכותי ולא מעובד 
ליידע  יש חסד מבקשים  ברשת 
את ציבור הלקוחות כי מחלקות 
חסד'  'יש  בסניפי  הטרי  בשר 
בב"ב,   12 המלך  שלמה  ברחוב 
בירושלים הוכשרו  וגבעת שאול 
קהילות.  בד"צ  ע"י  לפסח 

במחלקה זו ניתן להשיג בשר בקר ועופות טריים – מחולקים 
"יש  'קהילות'.  – בכשרות מהודרת של בד"ץ  פי דרישה  על 
חסד" הרשת עם מחלקת בשר טרי בכשרות מהודרת של 
בד"צ 'קהילות'. מחלקת הבשר שבסניף נמצאת תחת פיקוח 
וטרינרי הדוק ופועלת בתנאים סטריליים מחמירים לשמירה 
ואיכותם  טריותם  על  שמירה  תוך  גבוהה  ניקיון  רמת  על 
הגבוהה של העופות והבשרים. בהנהלת הרשת אומרים כי 
בתקופה זו של ערב החג קיים ביקוש הולך וגובר לבשר טרי 
בכשרות מהודרת של בד"צ קהילות ובהנהלת הרשת נערכו 
לכך עם מגוון רחב של בשרים ועופות טריים ובכמויות גדולות 
מחלקות  זו.  בתקופה  הגדול  לביקוש  מענה  לתת  מנת  על 
יש חסד ברחוב שלמה  סניף  מוזלים:  בשר הטרי במחירים 

המלך 12 בב"ב, וסניף יש חסד בגבעת שאול ירושלים.

4 כוסות היין המומלצות לפסח
כוסות   4 על  כרמל  ביקבי  ממליצים  כוסות,   4 מצוות  מלבד 

יין שישדרגו את שולחן הסדר שלכם: 
עם  להתחיל  מומלץ  ראשונה:  כוס 
יין   ,Private Collection ברוט 
וארומאטי,  מרענן  לבן,  מבעבע 
את  כמלווה  או  כאפריטיף  שישמש 
מנת  את  שנייה:  כוס  הפתיחה.  מנות 
אדמון  שרדונה  יפה  ילווה  הדגים 

2013, יין לבן ייחודי, מסדרת הכרמים היחידניים, בעלי איכות 
גבוהה במיוחד. יין יבש ומבושם עם גוף מלא והרבה נוכחות. 
כוס שלישית: למנות הכבדות יותר מומלץ ללכת על קברנה 
של  בשומת  עם  כבד,  ולא  אלגנטי  יין   ,2011 קאיומי  סוביניון 
פירות אדומים וטבק. כוס רביעית: יין נוסף ילווה היטב את מנת 
מוסקט  הארוחה,  את  ושמחה  נינוחה  בנימה  ויסיים  הקינוח 
שיסיים  ומלא,  לבן  קינוח  יין   Private Collection 2014
ופירות  ליצ'י  הדרים,  פריחת  של  ניחוחות  עם  הסעודה  את 
יין, הוא קודם כל  מסוכרים. הכלל הראשון והחשוב ברכישת 
ושמחה,  טובה  אווירה  על  לשמור  כדי  שאוהבים.  יין  לקנות 
כדאי להתאים את היין לאנשים ולאו דווקא לאוכל. יינות יקבי 
כרמל כשרים לפסח למהדרין בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 
השיווק  ברשתות  להשיג  שביעית.  חשש  ללא  שליט"א,  רובין 

ובמבצעים מיוחדים לקראת חג הפסח

מאושרים לפסח 
את  המוביל  המותג  ניקול, 
המטבח  עזרי  קטגוריית 
גדול  מגוון  מציג  והניקיון, 
כשרים  מוצרים  של 
בכשרויות  לפסח  למהדרין 

שונות, ביניהן: בד"ץ העדה החרדית בד"ץ בית יוסף ומוצרים 
בין   .OU  - ו  ליכט  א.  ד"ר  של  המעבדה  באישור  נוספים 
עם   XL מזון  שקיות  ניקול  לכיריים,  מגן  כיסוי  המוצרים: 
ניילון  אלומיניום,  רדיד  סנדוויצ'ון,  שקיות  לקשירה,  ידיות    
נצמד נייר אפייה לתנור, תבניות אינגליש אלומיניום, תבניות 
מלבניות אלומיניום, מפת שולחן מהודרת, מפיות מעוצבות, 
כריות יפניות, מטלית חכמה יומית לניקוי רב פעמי, מטליות 
רב שימושיות בגליל ומטליות רב שימושיות גדולות במיוחד. 

ניקול מאחלת לכל בית ישראל חג כשר ושמח.

העסק ב'כיוון' טוב
שיעור התעסוקה בקרב הציבור 
החרדי עולה בהתמדה, הביקוש 
עסקים  ובעלי  גובר  למשרות 
עבודה  צוות  לעצמם  מבקשים 
לגייס  ומקצועי.  אמין  איכותי, 

בעלי עסקים  לא פשוט. מעתה,  זהו אתגר  עובדים חדשים 
שמעוניינים לגייס עובדים מקצועיים לטובת העסק שלהם, 
מעסיקים  קשרי  מחלקת  פועלת  'כיוון'  במרכז  לבד.  אינם 
גיוס  לתוכנית  להצטרף  המעוניין  עסק  בעל  לכל  ומסייעת 
אופציונאליים  מועמדים  לאותם  להגיע  פוטנציאל,  בעלת 
העבודה  במקום  ולשלבם  הספציפית  למשרה  המתאימים 
ייחודיים  סיוע  וכלי  תמריצים  בליווי  טוב,  היותר  הצד  על 
'כיוון'  מרכז  של  מעסיקים  קשרי  במחלקת  למעסיק. 
איזי  חברת  הסיוע:  כלי  של  הגדולה  ההצלחה  על  מספרים 
'כיוון'  מרכז  ע"י  נעזרה  בתלפיות,  סטארטאפ  חברת  סייב, 
ב-  נעזר  חוצבים  בהר  אופלנט  תוכנה  בית   .₪  42,000 ב- 
54,000 ₪. רק לפני מספר חודשים קיבל מרכז 'כיוון' אישור 
בעלי  יכולים  וכך   ₪  214,000 סך  על  משמעותי  לתקציב 
'כיוון' ולמנף  עסקים נוספים להיעזר בכלי הסיוע של מרכז 

את העסק שלהם גבוה יותר.

69 אגורות ל-45 יעדים 
לשהות  צפויים  רבים 
בחו"ל  הפסח  בתקופת 
מסלול  מציעים  ובסלקום 
קווים  לבעלי  מיוחד  חו"ל 
של  הכשרות  בקומות 
ליהנות  תוכלו  סלקום. 
 69 של  מוזל  מתעריף 
לדקת  בלבד  אגורות 

שיחה ממרבית היעדים הפופולרים. החבילות תקפות למגוון 
של 45 יעדים מובילים ופופולריים ברחבי העולם: אוסטריה, 
אנגליה,  אלסקה,  הקנריים,  איים  איטליה,  אזרביג'אן, 
אסטוניה, ארה"ב, ארמניה, בולגריה, בורקינה פאסו, בלגיה, 
גיאורגיה, גרמניה, דרום קוריאה, הולנד, הונג קונג )לא כולל 
מולדובה,  לטביה,  ליטא,  יוון,  טורקיה,  וויילס,  הונגריה,  סין(, 
סקוטלנד,  האיים(,  )כולל  ספרד  סווזילנד,  מלטה,  מונקו, 
קנדה,  צרפת,  צ'כיה,  צ'ילה,  פינלנד,  פולין,  )אי(,  סרדיניה 
קרואטיה, קוסטה ריקה, קפריסין, קירגיסטן, רומניה, רוסיה, 
ונכנסות  שיחות  כוללות  החבילה  ותאילנד.  שבדיה  שוויץ, 
ויוצאות לישראל וממנה ואינה כוללת שיחות מקומיות בחו"ל. 
החיוג מחו"ל פשוט ומתבצע ישירות מספר הטלפונים מבלי 
הצורך לבצע פעולות נוספות. מחיר החבילה: 79 ₪ בתשלום 

חד פעמי ללא הגבלת זמן.

קרקר לפסח 
גם השנה הקרקר של פסח 
מבית 'כרמל רקיקים' חוזר: 
פריך  אדמה  תפוח  קרקר 
מהדרין  בכשרות  וטעים 
העדה  בד"ץ  של  לפסח 

שמורכב  ומלוח,  פריך  בחטיף  מדובר  ירושלים.  החרדית 
מקמח תפוחי אדמה וברכתו 'שהכל'. המוצר החדש מושק 
'כרמל רקיקים' הידועה כיצרנית  בשני טעמים: טבעי ובצל. 
מצות מכונה כשרות לפסח, עמלה רבות על פיתוח המוצר 
והשקיעה משאבים רבים במהלך ייצורו. קרקר תפוח אדמה 
מכיל עמילן טפיוקה, מים, עמילני תפוח אדמה, קמח תפוחי 
אדמה, שמן דקלים, חומץ טבעי, אבקת חלמון, דבש, מלח 
וביצים. ללא חשש קטניות או שרויה ומתאים )אף בכל ימות 

השנה( לצרכנים הרגישים לגלוטן.

לשכר טוב יותר
יהיו  הבכירים,  חוק  "למרות 
הגב'  אמרה  כך  טובים",  מנהלים 
על  הממונה  סלינגר,  דורית 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף 

בקריה  הפנסיוני"  החיסכון  "עתיד  בכנס  האוצר  במשרד 
התקיים  כשבוע  לפני  הבכירים.  חוק  על  אונו,  האקדמית 
בקריה האקדמית אונו כנס בנושא עתיד החיסכון הפנסיוני, 
מבטחים  מנורה  מנכל  אסייג,  בן  יהודה  השתתפו  בכנס 
פרופ'  התעשיינים,  התאחדות  למנכ"ל  משנה  וגמל,  פנסיה 
האקדמית  בקריה  חשבון  לראיית  ביה"ס  ראש  זליכה  ירון 
אונו, הגב' דורית סלינגר ממשרד האוצר ועוד. "לפני למעלה 
של  בנושא  לעסוק  "התחלתי  סלינגר,  אומרת  משנה", 
רגולציה בהקשר של  הוצאנו  ביחד עם הבנקים  ראוי,  שכר 
מנגנונים  קבע  שהתקבל  החוק  משתנה.  ושכר  קבוע  שכר 
לתשלום. בכל נושא השכר אנחנו פועלים ופעלנו כבר בשנה 
האחרונה. החוק שהתקבל קבע מנגנונים לתשלום. האם 2.5 
זה הרבה או מעט זו שאלה ערכית לגמרי. האם אני חושבת 

שיהיו מנהלים טובים בשכר הזה? אני משוכנעת שכן"

כמה כוסות קפה אתה שותה?
אליכם  מצטרף  עלית  טורקי  קפה 
שיש  עת  בכל  הזמנים  בין  בחופשת 
לסיים  כשצריך  ערניים,  להישאר  טעם 
כשנותר  החג,  לקראת  המזווה  ארון  את 
עם  כשיושבים  לסייד,  אחד  קיר  עוד  רק 
חידוש  ועוד  הלכה  עוד  על  החברותא 
בערב  המועד  בחול  כשנפגשים  לפסח, 
החג  בניגוני  כשמאריכים  משפחתי, 
ואפילו בטיול מהנה. ביחד או לחוד קפה 

וכשהקפה  אליכם  מצטרף  והמעורר  הטעים  עלית  טורקי 
בלבד...   כוסות  בארבע  להסתפק  קשה  קצת  כך,  כל  טעים 
מן הטעם  ליהנות  מוזמנים  גם לקראת חג הפסח אתם  אז 
עלית,  טורקי  קפה  של  והמוכרים  הנפלאים  והארומה 
'בין הזמנים'. קפה  יותר מחופשת  וליהנות  להישאר ערניים 

טורקי עלית בכשרות בד"ץ העדה החרדית גם לפסח.

הפסח הזה יהיה כשר ושמח
'אסתי  החברות  לקבוצת 
את  הכוללת  לאודר' 
והטיפוח  האיפור  מותגי 
קליניק,  לאודר,  אסתי 
חשוב  ומאק,  בראון  בובי 
ימות  בכל  נפלא  שתיראי 

השנה. כעת, מוצרי 'בובי בראון', 'מאק', 
אסתי לאודר וקליניק – כשרים לפסח 
ומאפשרים  מהודרת  כשרות  תחת 

והטיפוח  האיפור  מוצרי  פשרות.  ללא  וכשרות  יופי  איכות,  לך 
של חברת 'בובי בראון', המוצרים הידועים באיכותם המיוחדת, 
המעניקים חוויה של טיפוח ויופי כשרים כולם לפסח, בהשגחת 
הרב יוסף זריצקי. מדובר במגוון הליפסטיקים, הגלוסים, המייק 
אפ לסוגיו, ושאר המוצרים הכלליים, שקיבלו כשרות מהודרת 
לחג הפסח ולכל ימות השנה. גם מוצרי חברת 'מאק' המובילים 

באיכות וביופי, בכשרות מהודרת לפסח.

שיניים כשרות לפסח
בייצור  בישראל  המובילה  החברה  קוסמופארם, 

טיפוח  מוצרי  ושיווק 
הפסח  שבחג  דואגת 
ניקיון  את  תזניחו  לא 
משאריות  הפה 
אורביטול  האוכל. 

והינו  הדנטלי  בתחום  דרך  פריצת  מהווה  פה,  מי  וויטנינג 
השיניים  להלבנת  הן  המסייע  בישראל  היחיד  התכשיר 
ניקיון  פעולת  והשלמת  הפה,  ולחיטוי  החניכיים  להגנת  והן 
וויטנינג מי פה מתאים לשימוש  וצחצוח השיניים. אורביטול 
בהשגחה  לפסח,  שכשר  היחיד  והינו  ובחג,  בשבת  גם 
המהודרת של הבד"ץ העדה החרדית. אורביטול וויטנינג מי 
פה, מצטרף אל סדרת משחות השיניים אורביטול הכשרות 
ונותן לכם מענה מושלם לשמירה על היגיינת הפה,  לפסח, 

גם בחג הפסח.

חוויה של מיליון דולר

פותחת   Q one בישראל  החדשה  לנשים  האופנה  רשת 
בקניון  הדגל  סניף  שלה  הראשון  הסניף  את  אלו  בימים 
עזריאלי מלחה בירושלים בהשקעה של למעלה מ-3 מיליון 
תשתרע  בקניון,  העליונה  בקומה  שממוקמת  החנות   .₪
האופנה  רשת  של  הבעלים  מ"ר.  כ-400  של  שטח  פני  על 
החדשה Q one הם זאב זינגר ופיני פרטוק עם וותק של מעל 
"זברה"  רשת  ובבעלותם  והביגוד  האופנה  בתחום  שנה   25
הראשונה  החנות  מיקום  את  בחרו  הם  והמוכרת.  הוותיקה 
של הרשת בקניון מלחה כמיקום הראשון לפתיחת הסניף, 
בישראל  המוביל  הקניון  הוא  הירושלמי  שהקניון  מכיוון 
בתחום  להוביל  שמתיימרת  וכרשת  האחרונות  בשנים 
האופנה לנשים היה חשוב להם מאוד שחנות הדגל תיפתח 
דווקא בקניון מלחה. הרשת חרטה על דיגלה להביא לקהל 
הכי  ואקססוריז במחירים  נעליים, תיקים  בגדים,  לקוחותיה 
ובשירות.  באיכות  התפשרות  ללא  לקהל  ומתאימים  טובים 
גבוהה.  ותוחלף בתדירות  הקולקציה נבחרה בקפידה רבה 
בנראות,  דולר"  "מיליון  של  חוויה  ללקוחות  נותנת  החנות 
בסחורה, באופנתית והכל במחירים הכי אטרקטיביים בקניון 

ובכלל בעולם האופנה.
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מתחדשים

אלפרו מרחיבה פעילות בקטגוריה 
הכי צומחת בתחום המזון ומשיקה 
משקאות בטעמים חדשים: משקה 
שקדים בטעם וניל ומשקה קוקוס 
שקדים

חברת CHIC תמרוקים 
מרחיבה את סדרת
 "Friendly Sun" 
ומשיקה -  תרסיס 
תחליבי להגנה על 

העור מפני הזדקנות 
מוקדמת, עמיד במים, 

היפו אלרגני ונבדק 
דרמטולוגית. 
מחיר: 55 ₪ 

ברשתות הפארם, 
בתי המרקחת 

והפרפומריות

 MANGO
משיקה 
קולקציית 
שחור לבן 
חגיגית במיוחד 
לעונת החגים

רשת שילב מציעה מבחר 
מתנות אפיקומן מכל 
התחומים במגוון רחב של 
מחירים, צעצועים, אופנה, 
טקסטיל, בובות, משטחי 
פעילות ועוד. מגוון מתנות 
לפסח עד 50 ₪ / 100 ₪ / 
150 ₪ או 200 ₪

מבצע על מארזי טיפוח לכבוד פסח  
של מותגי הטיפוח מבית "אלפא 

  BRITNEY SPEARS :"קוסמטיקה
בושם וקרם גוף: 199 ₪ )במקום 

690 ₪(, מארז טיפוח פיפט אוויניו 
מבית אליזבת ארדן: בושם וקרם 

גוף: 199 ₪ )במקום 799 ₪(, בקניית 
 FLOWER BY KENZO בושם

מקבלים קרם גוף בגודל מלא )150 
מ"ל(  -  מתנה! מחיר: 335.69 ₪ 

)במקום: 554.74 ₪( ועוד

מבצעי בישום מיוחדים לחודש אפריל 2016 
מבית "ג'יבנשי": על כל קנייה של בושם 

מסדרת ג'נטלמן אונליי  - קבל/י 
מתנה תיק נסיעות יוקרתי. 

על כל קנייה של בושם 
מסדרת דליה דיווין - 

קבל/י קרם גוף 
מבושם מתנה 

בגודל 100 מ"ל. 
תוקף:

1-30.4.2016 

לאחר עשור מוצלח באסיה, 
מותג תכשיטי היוקרה

Roni N. Jewellery של 
היזמית והמעצבת רוני נמדר, 

מגיע לישראל. תכשיטי 
המותג הינם במינימום של 

18K והיהלומים הינם מהיפים 
והמשובחים בעולם. להשיג ב: 

054-9851957

מבצעי חודש אפריל 2016 ברשת SABON: מגוון מארזי חג 
החל מ- 59 ₪, סבון נוזלי על בסיס שמנים 500 מ"ל ב- 29 ₪, 
פילינג גוף ב- 20 ₪, נר ריחני בקופסת פח מהודרת ב- 20 ₪, 

סבון נוזלי על 
בסיס שמנים

100מ"ל ב-15₪, 
מבשם טקסטיל
 ב- 15 ₪ ועוד. 

תוקף:
1-30.4.2016

קרליין מתחדשת בשני עפרונות עיניים חדשים: מס' 
-115 אפור מטאלי קסום, מס' -116 לבן שלג, נטול 
פראבנים, ללא חומרי בישום או טלק והיפו אלרגני. 
מחיר: עפרון עם חידוד- 19.90 ₪ )מחיר מלא: 54.90(

רשת האיפור 
 SACARA והקוסמטיקה
מציגה מראה מט לאביב 
2016 עם שלל גווני 
פסטל היוצרים מראה 
מואר ורענן

לייף, מבית סופר-פארם, משיק סדרת מארזים בעיצוב 
חדשני ומהודר, המתאימים במיוחד כמתנה לפסח, 
בניחוחות וניל או מאסק: THE BAG by Life - קרם 
ידיים וקרם גוף לייף: 24.90 ₪ )במקום 49.90 ₪(

.THE BOX by Life - תחליב רחצה, קרם ידיים, בודי 
מיסט וקרם גוף: 59.90 ₪ )במקום 189.90 ₪(

 Melrose משיקה לקראת אביב 2016 את ORLY
- קולקציית לקים צבעונית. מחיר: 35 ₪ 

בפארמים ובמכוני הטיפוח

רשת "הסטוק" מציעה 
כפפות סיליקון מבית המותג 
ARCOPLAST לאחיזת 
סירים, מחבתות וכלים חמים 
אחרים )עד 204 מעלות 
צלזיוס( מחיר: 10 ₪

מותג האיפור המקצועי של המאפר 
בועז שטיין מציע 

לקראת הקיץ 
שני גווני 

ברונזרים חדשים 
לקבלת מראה שזוף. 

מחיר 129 ₪

לראשונה מותג האורז הבסמטי 
האיכותי, טילדה, כשר לפסח בכשרות 
בד"צ בית יוסף, לאוכלי קטניות. טווח 

מחירים:19.90-24.90 ₪

מבצע פסח: 
בכל קנייה מעל 500 ₪ 
בחנויות קניון הדר ניתן 
לקבל במתנה רובוט

 LG של HOM BOT
החל מה- 10.4.16 
עד ה- 21.4.16  

שלוש מסקרות של ג'יבנשי 
מעוצבות הנקראות נואר 
קוטור, כל אחת מהן בעלת 
סגנון אופנתי. מחיר מסקרה: 
161.20 ₪ צלליות: 120 ₪

הפיצה הכי חריפה של פיצה האט מגיעה 
לישראל: צ'יזי קראסט חלפיניו. מבצע השקה 

מיוחד: פיצה צ'יזי קראסט חלפיניו+ פיצה 
משפחתית רגילה ב- 55 ₪ כל אחת בקניית 

2 מגשים. בתוקף עד סוף מאי. כשרות בחלק 
מהסניפים: מהדרין בד"צ בית יוסף

מותג האיפור 
הבינלאומי

 L'ORÉAL PARIS 
 Lip Liner :משיק
MAGIQUE עפרון 
שפתיים אוניברסלי 
שקוף  המתאים 
לשימוש עם כל גוון 
שפתון. מחיר מומלץ 
לצרכן: 72 ₪ )לפני 
הנחה ברשתות 
השונות(

סדרת תוספי תזונה כשרים לפסח 
התזונה  תוספי  יצרנית   – הלט'  'מקסי 
מארה"ב יוצאת בבשורה משמחת לציבור 
כשרים  מוצרים  סדרת  עם  המהדרין 
לפסח תשע"ו ללא חשש קטניות, באישור 
בד"ץ העדה החרדית. המוצרים הכשרים 
 Maxi  calm – הינם:  תשע"ו  לפסח 

לחץ.  ועדינה לשחרר  דרך טבעית   -  relaxing formula
המנטלית  המערכת  את  לשפר  ועוזרת  רוח  מצב  משפר 
 Maxi Stomach and Acid – anti-acid והעצבית. 
רמת  את  ומוריד  הצרבת  תחושת  על  מקל   -  formula
 Maxi Active Lax – laxative בקיבה.  החומציות 
בבתי  להשיג  ניתן  בעצירות.  בהקלה  עוזר   -   formula

המרקחת ובתי הטבע.

ליל הסדר בשערי צדק 
בבית  בשנה  ביותר  החגיגי  הלילה  את  לעשות  אפשר  איך 

יראה?  הוא  כיצד  חולים? 
יזכו  באמת  המסובין  והאם 
החג  של  טעמו  את  לחוות 
מתוך הידור מצווה כהרגלם 
הרפואי  במרכז  בקודש? 
בירושלים,  צדק'  'שערי 
החולים  לתחושות  מבינים 
ודואגים  משפחותיהם  ובני 

מכך.  המשתמע  כל  על  כהלכתו,  מהודר  סדר  לליל  להם  
צדק',  'שערי  הרפואי  המרכז  רב  פלג,  משה  הרב  לדברי 
כבר מתורגל  בית החולים  צוות  אך  לא פשוט  אכן  המבצע 
בו כנדרש והכל מתבצע בצורה מאורגנת מסודרת ומהודרת 
הסדר  משך  הקטנים.  הפרטים  על  חשיבה  תוך  להפליא, 
להם  מאפשר  הוא  החולים,  של  הבריאותי  למצבם  מותאם 
למלא את כל המצוות מבלי להכביד עליהם ומתפרש על פני  
יולדות אשר שם הסדר נמשך  כשעה וחצי, פרט למחלקת 
משובים  מגיעים  תמיד  הסדר  ליל  לאחר  יותר.  ארוך  זמן 
אינם  לרוב  המאושפזים  החולים.  לבית  ותודות  חיוביים 
יערוך ליל הסדר מושקע, מהודר  מצפים שהמרכז הרפואי 
ויפה והם מביעים זאת במילות הערכה ותודה המחממות את 

הלב ומחזקות את כל העוסקים במלאכה.

ריבה לפסח
חברת 'אלסקה' יצרנית מוצרי מזון איכותיים 
מלאה  ריבה  לכם  מציעה  ואפיה  לבישול 
של  ומהודרת  מיוחדת  ובכשרות  בטעם 
למריחה,  הפסח.  חג  לכבוד  רובין  הרב 
בשלושה  להשיג  בגלידה.  וכתמהיל  לאפייה 

טעמים: תות, דובדבן, ומשמיש. ניתן להשיג ברשתות המזון 
הנבחרות.

הפסח הזה ... מתוק
של  נפלאים  שוקולדים  מגוון 
על  לכם  מחכים  כבר  עלית 
השיווק,  ברשתות  המדפים 
לפסח,  הבד"צ  בכשרות 
רגע  כל  שימתיקו  שוקולדים 
בימי חג הפסח. אתם מוזמנים 

וטבלאות השוקולד הכשרים לפסח  ליהנות ממגוון חטיפי 
של עלית: שוקולד חלב, שוקולד חלב עם עדשים לבנים, 
שוקולד לבן, שוקולד חלב עם אגוזים, שוקולד מריר, ומארז 
משפחתי של חטיפי מיני מקופלת.  ואין ספק, הפסח הזה 

הולך להיות מתוק במיוחד.

ערב שבת הגדול בשטיסל
גם אצלכם שבת הגדול היא תמהיל כמעט 
פינת  פסח,  וכלי  חלות  של  אפשרי  בלתי 
של  מורחבת  ומשפחה  מצומצמת  ישיבה 
וניסיון  שעשינו  מה  כל  מנוחה  הזמנים,  בין 

הביתית  בשטיסל,  לעשות?  יש  שעוד  מה  מכל  לשכוח 
ונערכים  שלכם  הצרכים  את  מקרוב  מכירים  האותנטית, 
שבת  לכבוד  וביתי  מגוון  משובח,  מוכן,  אוכל  לכם  לספק 
הגדול. האוכל של שטיסל עוזר לכם בכל המישורים, הוא 
חוסך זמן ואנרגיה, הוא מוסיף טעם וחגיגיות והוא עוזר לכם 
הלחוצה  כנראה  שהיא  בשבת  אמיתית  מנוחה  להרגיש 
המסורתיים  המתכונים  העשיר,  התפריט  בשנה.  ביותר 
שבת  את  גם  להכניס  לכם  יעזרו  האותנטי  הביתי  והטעם 
ההשגחה  תחת  הכל  ונחת.  שמחה  רוב  מתוך  הגדול 
גאולה   ,7 נחום  רחוב  שליט"א.  לנדא  הרב  של  המהודרת 
ירושלים טלפון: 02-5384447 שעות פתיחה: א-ה -11.00

22.00 יום ו' 9.00-14.00

מארזים למהדרין בפסח
צרכני המהדרין ייהנו גם השנה 
הגדול  מהמגוון  הפסח,  בחג 
כשרים  חלב  מוצרי  של  ביותר 
החלב  מוצרי  סל  למהדרין. 
של  למהדרין  לפסח  הכשרים 
תנובה, בהשגחת ועדת מהדרין 
גרוס  הגר"מ  בראשות  תנובה 

שליט"א והגרי"מ שטרן שליט"א ובהשגחת ועדת הכשרות 
נרחב  מענה  נותן  ירושלים,  החרדית  העדה  בד"צ  שע"י 
מגוון מארזים  מוצרי החלב.  לצרכי הצרכן החרדי בתחום 
 X ליטר   1 זוג שוקו תנובה  משתלמים לחג הפסח: מארז 
גר'   150 דיאט  מעדן  מארז  החרדית(  העדה  )בד"ץ  יח'   2
 X   16 100 גר'  X 4 יח' )ועדת מהדרין( מארז מיני קרלו  
 X  2 'יח' )בד"ץ העדה החרדית( מארז זוג גבינה  850 גר
 X  2 גר'   500 באדי  זוג  מארז  החרדית(  העדה  )בד"ץ  יח' 
 X גר'   100 קצפת  קרלו  מיני  מארז  מהדרין(  )ועדת  יח' 
יח'   X  2 גר'   250 זוג חרמון  )ועדת מהדרין( מארז  יח'   12
)בד"ץ העדה החרדית( מארז זוג נפוליאון 225 גר' X 2 יח' 
תנובה  נערכת  המועד  וחול  החג  לקראת  מהדרין(.  )ועדת 
לאספקה מתוגברת של מוצרי חלב ומציעה מגוון מבצעים 

נוספים בנקודות המכירה השונות בכל רחבי הארץ.

חפשו את המזוודות
"מארזת  מבצע 
מזמין  לבד" 
ליהנות  אתכם 
מארזי  ממגוון 
ם  י פ י ט ח ה

ושוש  צ'יטוס  דוריטוס,  תפוצ'יפס,  עלית:  של  האהובים 
יום,  בכל  משפחתיות  חופשות   3 על  להגרלה  ולהיכנס 
תפוציפס  חטיפי  תבחרו.  שאתם  ליעד  בחו"ל,  או  בארץ 
לפסח:  החרדית  העדה  בד"ץ  בכשרות  לפסח  כשרים 
קראנצ'  תפוצ'יפס  גרם,   50 טבעי  בטעם  תפוצ'יפס 
בטעם  אקסטרא  תפוצ'יפס  גרם,   50/200 טבעי  בטעם 
חטיפי  משפחתיים.  מארזים  ומגוון  גרם   50/200 טבעי  
חשש  ללא  לפסח  סופר  חתם  בד"ץ  בכשרות  תפוצ'יפס 
גרם,   50/200 בצל  שמנת  בטעם  תפוצ'יפס  קטניות: 
 , גרם   50/200 מקסיקני  בטעם  קראנצ'  תפוצ'יפס 
תפוציפס  גרם,   50 ברביקיו  בטעם  אקסטרא  תפוצ'יפס 
ודוריטוס  פופקורן  שוש,  ציטוס,  חטיפי  גרם.   50 איטלקי 
יוסף. בית  בד"צ  בהשגחת  קטניות  לאוכלי  לפסח   כשרים 

טיפים הדברים החשובים באמת...
מנקים לפסח גם את מערכת העיכול

מטבע  מתקשר  החג  כולנו  אצל  ובא.  קרב  הפסח  חג 
החמץ  וסילוק  הבית  ניקיונות  של  לאווירה  הדברים 
ממנו. החיים הדינאמיים שלנו משעבדים אותנו לעיתים 
למטלות הבית, עבודה, משימות החיים, ולעיתים קרובות 
שלפני  בהכנות  פנימי.  בית  בדק  לערוך  פנויים  לא  אנו 
ניקוי  החג, משפחות רבות מנצלות את ההזדמנות של 
הבית מחמץ, כדי לערוך ניקוי ייסודי יותר. להחליף את 
בגדי החורף בבגדי קיץ, לנקות את חדרי הבית מאבק, 

ניירת מיותרת וזבל שהצטבר. 
לקראת החג זו הזדמנות מעולה לערוך גם ניקוי פנימי 

גופני ולא רק ניקוי חיצוני של הבית. 
לארגון  ויועצת  קלינית  דיאטנית  גולדשטיין,  תורי  ד"ר 
מגדלי הדגים מדגישה כי, "גם בגופנו מצטברים במהלך 
את  וגם  מיותרות  שומן  ושכבות  רעלנים  פסולת,  השנה 
ולא  החיים  בהמולת  להזניח  לפעמים  נוטים  אנו  גופנו 
דואגים להזינו באופן אחראי ומזין. אוכלים 'מה שיש' ולא 
'מה שצריך'. החג המתקרב הוא הזדמנות להתבונן פנימה 
ומאילו  להפחית  מרכיבים  אילו  לשנות.  צריך  מה  ולבחון 
נקודות: מספר  על  וממליצה  גולדשטיין  אומרת   להוסיף" 
העתירים  המזונות  את  להגביל  כדאי  ראשון,  בשלב   
ברעלנים לגוף, מזונות המכילים כימיקלים, מזון מעובד, 
גדולות  כמויות  המכילים  מזונות  וכן  סוכר  מאכל,  צבעי 
ושמנים  כבדות  מתכות  הורמונים,   אנטיביוטיקה,  של 
רוויים. בנוסף כדאי להמעיט בצריכת אלכוהול ולהמעיט 
ממותקת. ושתייה  סוכרים  של  גדולות  כמויות   בצריכת 
הפחמימות  החלבונים,  כמות  שצריכת  לבדוק  חשוב   
אינה  יתר  אגירת  ומאוזנת.  מבוקרת  בגופנו  והשמנים 
תורמת לגופנו וכמו שבפסח מרוקנים ארונות ומאווררים 
יתר  צרכנו  שלא  לבדוק  גם  צריכים  אנחנו  כך  חדרים, 

בלתי  ורב  רוויים  ושומנים  פחמימות  המידה  על 
השנה,  במהלך   6 אומגה  מסוג  רווים 

בלתי  חד  שמנים  חשבון  על 
בלתי  רב  ושמנים  רווים 

רווים מסוג אומגה 3.
המזון,  לכמויות  מעבר   

המינרלים  את  לגופנו  מספקים  ואנו  שספקנו  לבדוק  יש 
הרצויה.  בכמות  השונים  מהמזונות  החיוניים  והוויטמינים 
ישנם סוגים שונים של ויטמינים ומינרלים. וכל אחד ואחד 
במזונות  נמצאים  אלו  הגוף.   של  התקין  לתפקודו  חיוני 
ופירות  ירקות  מגוון  ולצרוך  מגוון  לאכול  יש  ולכן  שונים 
צמחונים  שונים.  ממקורות  וחלבונים  שונים  בצבעים 
מחסור  מפתחים  שאינם  לבחון  צריכים  וטבעונים 

בוויטמינים ומינרלים מסוימים.
ירקות  עתירת  תזונה  לצרוך  הניקוי  בתקופת  מומלץ   
C, טחינה, שומשום  ירוקים, פירות הדר העשירים בויטמין 
ובסידן,  בברזל  העשירים  ושקדים  אגוזים  חמניות,  וזרעי 
להגביר צריכת שום, ג'ינג'ר, כורכום ואצות. כמו כן מומלץ 
הנקיים  טריים,  בריכות  בדגי  שמקורם  חלבונים  לאכול 
ממתכות כבדות ורעלנים, וגדלים בסביבה נקייה ומפוקחת 
בחלבונים,  עשירים  אלו  דגים  הארץ.  ברחבי  בבריכות 
וויטמינים ומינרלים. למשל, אמנון הבריכות עשיר בוויטמין 

D, ודגי הבורי, הפורל והלברק עשירים באומגה 3. 
הנפש.  פנימיות  על  משפיעים  חיצוניים  מעשים   
הבריאות  לגבי  גם  נכון  הבית  ניקיון  לגבי  שנכון  מה 
הזדמנות  זו  שלנו.  הנשמה  ולגבי  שלנו  הפנימית 
את  ולנקות  "חמץ"  המוגדרים  מהמעשים  לשנות 
וגם  החג  לפני  גם  משמע.  תרתי  שלנו,  הפנימיות 
את  שיעודדו  מהמזונות  יותר  לאכול  מומלץ  בחג, 
ותחלואות. מרעלנים  נקיים  להיות  שלנו   הגוף 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

















תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

ֶפַסח  ִרין ְבּ ַהְדּ ַהְמּ
ִית ַבּ אֹוְכִלים ַבּ
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