
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ב בניסן תשע"ו   20/4/16 גיליון מס' 1049

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

128
עמודים

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

חגית 054-5841018
משרד 054-7663105

רחוב פרדו 1, ב“ב

בס“ד

מעון חגית
מעון שהוא בית!
לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים
בפיקוח ובסיבסוד משרד התמ“ת

החלה ההרשמה

פיצוץ עז החריד את הבירה ביום שני  בפיצוץ 
  נפצעו 21 בני אדם, ביניהם 2 פצועים קשה
בתום שעות של דיווחים סותרים, המשטרה 
קבעה: הפיצוץ - ממטען חבלה / עמ' 22

הטרור חוזר 
לאוטובוסים?

פרשת אחרי מות
י-ם
ב“ב

חיפה

18:32
18:48
18:40

19:46
19:48
19:48

מכשירי שמיעהגלי קול

מכון שמיעה ודיבור
 03-6161450
03-5787856

היבואן שטיינר 
מכשירי שמיעה 

בע"מ

אגדת הכשרות

הזמר יוסף חיים 
שוואקי מדבר על 
מוזיקה כהלכה 

משה לאופר מסכם 30 
שנות עשייה ועיצוב 
המוזיקה החסידית

סיפורו האישי של ר' שלמה 
גרונל, כומר שהתגייר 

והשתקע בישיבה 

הרב דניאל טלקר חזר 
לארץ מולדתו, הודו, 

כדי לסייע לבני העדה  

חדשות, מוסף חג, מוסף 
"שביעי", מגזין "ביזנס" 

ומוסף "עולם חסד"

על הקשר המיוחד עם בעל המנחת יצחק )"רבי המובהק"(, על תחילת צעדיו בתחום 
הכשרות )"הכל התחיל בגלל מקווה"(  היחס למשגיחים )"אני אומר להם: תמתחו עליי 
ביקורת"(  חשש מאיבוד שליטה )"הכלל הוא לא להתרחב יותר ממה שניתן לשלוט"( 
 על גזירות השחיטה באירופה )"מנסים לחסל את השחיטה היהודית"(, ועל תופעת 
הכשרת המלונות בפסח )"ביקשו שנים-עשר, הענקנו הכשר רק למלון אחד"( / מוסף חג

מרה
הלל וז

ח
שב

שיר ו

ת
והגד

חורין
בן 

גיליון החג המיוחד של 
'קו עיתונות' כולל 5 חלקים:

הגאון רבי אשר יעקב וועסטהיים, ראש ועד הכשרות 'איגוד רבנים מנשסטר', בשיחת חג מיוחדת ובלעדית ל'קו עיתונות'

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

בני ברק

גיליון מס' 802   יום רביעי ט' בניסן תשע"א 13/4/11     העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  בס"ד 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

 176
עמ'
כולל 

מוספים

רשת 'קו עיתונות' 
מאחלת לקוראיה 
ולכל בית ישראל 
חג כשר ושמח

אירוע ערב 45&   בריתות 39&   סעודת שבת 49&

בריתות, אירועי ערב,
שבתות חתן, שבתות בר מצווה

וכל אירוע, בארוח מלא, לכל העדות
מבצע מיוחד למנה מלאה!

ר' עקיבא 47 ב"ב 03-5796502 , 050-7864667

אירוע ערב 45&   בריתות 39&   סעודת שבת 49&

בריתות, אירועי ערב,
שבתות חתן, שבתות בר מצווה

וכל אירוע, בארוח מלא, לכל העדות
מבצע מיוחד למנה מלאה!

ר' עקיבא 47 ב"ב 03-5796502 , 050-7864667
סוכה מהודרת במקום ומחירי חג

אירוע ערב 38&   בריתות 35&   סעודת שבת 49&
מבצע מיוחד למנה מלאה!

לבני תורה 
מבצע ענק 

ר' עקיבא 47 ב"ב 03-5796502 , 050-7864667

סעודות שבת הגדול ב- ₪150 
לאדם ל-2 סעודות במסעדה

בריתות, אירועי ערב,שבתות חתן, שבתות 
בר מצווה, קידושים, בארוח מלא, לכל העדות

Pizza phone

03-5746601

חינםמשלוחים 

מבצע ענק
בפיצה פון

מלווח  סלטים ים תיכוניים  פלאפל 
 טוסטים  פסטות מוקרמים  זיוה 

פרטים בטלפון

הכי טעים בעיר
דרושים שליחים מנוסים 25& לשעה

המכירה בקרית הרצוג ב"ב

רח' עמק יזרעאל 19 ק"ק

בשעות: 17:00-22:00

077-9106066

מבחר ענק
של נעלי
בנים, בנות,
נשים
ונערות
ליום-יום

ושבת 

₪50-150 בלבד!

המכירה
בקרית הרצוג
בני ברק
רח' עמק
יזרעאל
19 ק"ק
בשעות:
17:00-22:00
077-9106066

ללא תחרותאיכותנעלי
מבחר נעלי בנים,

בנות, נשים ונערות

ליום-יום ושבת 
₪50-150

בלבד!

מגש XL ענק
בקבוק שתיה+
2 תוספות לבחירה+

גבעת שמואל שיווק

03-5326096

משלוח חינם!
&45

2 מגשים XL ענק
בקבוק שתיה+
2 תוספות לבחירה+

(על כל מגש)

משלוח חינם!
&80

על כל קניה מעל 80& (לא כולל מבצעים)

טופס לוטו מתנה!
רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

את תעשי
פסח,

את השבת
תשאירי לנו!

פתח תקוה:
העמל 50

(ליד בית מגדל)

03-5789988

בני ברק:
ז'בוטינסקי 9

(ליד אולמי קינג דיויד)

03-5789999 

בני ברק:
שמשון הגיבור 5

(ליד מאפית ויז'ניץ)

03-5789995

תתרגלו לטוב יותר: טעם טוב יותר! מבחר עשיר יותר! שירות אישי יותר! מחיר שווה יותר! המסעדה היהודית טובה יותר!

שבת הגדול?

קטן
עליך!

להזמנות: 03-5789999

רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

רק להגיש לשולחן!
הכל מוכן 

לגיליון זה 
מצורפים שני 
מוספי פסח 

חגיגיים ומורחבים 
עם מיטב הכתבות, 

הראיונות, 
הסיפורים, הטורים 

והמאמרים של 
טובי הכותבים

גיליון חג 
מורחב!

טרגדיה בעירייה: 
אב הבית נפטר

שלמה דויטש מנהל בנייני 
עיריית בני ברק נפצע קשה 

בתאונת דרכים כשהיה בדרכו 
לביתו ● במשך שלושה חודשים 
הוא נלחם על חייו, השבוע הוא 

נפטר / עמ' 10  



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

מוצרי 
השבוע

טרי

קרטון מיץ ענבים מצה שמורהקרטון עוגיות
הרב מחפוד

אבות ובנים

ב-10& 

נוזל כלים 
סוד

2

מיץ ענבים 
אפרת
לבן/אדום
1 ליטר

4 ב-50&   &10  &55

 &19

5 ב-75& 

יין הרי 
יהודה

יין וינו 
כרמל 
מזרחי

ב-100&  89& ב-7 3

שוקולד עלית
כשר לפסח בד"ץ

שוקו יטבתה

חומוס אחלהסלטי אחלה

גפילטע פיש

ממרח שוקולד מאיה

פנטסטיק

מארזי דנונה 
שמיניה

 &10 15& 6 ב- 3 ב-

 &10 5 ב-

10 ב-10& 

2 ב-35& 

2 ב-15& 

3 ב-12& 

2 ב-20& 

 &10
שישיה 
RC

בקניית זוג

 &1890

מארז דני / מילקי

גלידת נסטלה

שמנת טרה

מארז שוקו 
יטבתה

קוטג' 

מלקי 
שטראוס

גבינת שמנת

גבינה צפתית

גבינה סקי

מעדני קצפת מו L תבניות ביצים

גבינת תנובה

לבן תות

יין תבורמיץ תפוזים פרימור

יין סלקטד

2 ב-

 יטבתה

2 ליטר

בד"ץ עד"ח

100 יח' 
בשרוול

2 ליטרטרה

750 גר'500/400 גר'

דלי דג
כשל"פ 
בד"ץ 

750 גרם

לק"ג

850 גרם

12 בקבוקים
אפרת 
1 ליטר

קוקוס/בוטנים
הרב מחפוד

2 קילו
4 קילו 

  &10  &1390

  &1290

  &890

  &55 &125 59& ב-

בשרים מחפוד
10,7,4,3

  &3990
לק"ג

פנטסטיק
4 ליטר

 &1390

6 ב-100& 

כרמל
מזרחי

כל 
הסוגים

 &20 5 ב-  &15 2 ב-

ג'אמפ

עופות מחפוד בשרים על האש 
מכל הכשרויות

  &590

2 ב-10& 

4 ב-10& 

ב-20& 

שמפו הוואי

3

700 מ"ל

בקניית זוג

נרות חימום

שמורת הטבע
40 גלילים

טישו חמישיה

נייר טואלט

2 ב-50& 
כוסות חד פעמיים

  &2290

7 ב- 2 ב-

מצה שמורה 
ירושלמי
2.5 קילו

 &89

בקניית זוג

לחברי מועדון

שמן אגוזים

19.90
בקניה מעל 75&

(13.75 לקילו)

  &1690

תנובה/טרה

שמיניה

גד 5%
רובין

משק צוריאל

  &990

  &890  &1390



מוגש כמידע לחברי מכבי

אל תשנו על זה לילה!
חום גבוה?

רק לחברי מכבי 
גם בחול המועד 

מוקד רפואה דחופה
מ-19:00 עד 22:30 בלילה! 

כל בני ברקי
שני חבר
 במכבי

*בהעברת כרטיס מכבי בלבד. במקרה של הפניית רופא – השירות ללא תשלום. 
  פניה ללא הפניית רופא – בעלות 85 ₪. פטור מתשלום בכפוף לתקנון משרד הבריאות.

מרכז מכבי החדש: רח' ר' עקיבא 86



3 3.4.2015   ˆ   ידיעות תל אביב

3

כשר לפסח
פתוח בחוה"מ

ללא חשש קטניות
בהשגחת הרב מחפוד ורבנות ר"ג

עד  150 אישארועים פרטיים
 V.I.P עד 60 אישחדר פרטי



בכֹלהעיר, איֹלון!חיפשתי בֱקניון מצאתי

חוֹלצה
CARTER S’

נעֹליים סנִדֹלים
THE CHILDREN'SPLACE

ֱקרִדיגן
CASTRO

מכנס
CASTRO

חוֹלצה
HONIGMAN

חגורה
HONIGMAN

NIMROD

מכנסיים
MANGO

ז’ֱקט
H M&

ֱקשת
GOLF KIDS

נעֹליים
NIMROD

שמֹלה
GOLF KIDS

המותגים מיטב עם ֹלחגים איֹלוןמתחִדשים בֱקניון עכשיו

בסך ֱקארִד499₪ֱקונים גיפט ומֱקבֹלים אחִד ביום מתנה.50₪ומעֹלה,
) ניסן יִד’ - ט’ התאריכים ֹליותר!)17-22.4בין תתרגֹלי ֹלֱקניות? יוצאת

מצטברת בֱקנייה ומסעִדות, ֱקפה בתי ֱקוסמטיֱקה, ֹלמעט פארם סופר במגה, ֱקניות כוֹלֹל ֹלא ֹלֹלֱקוח, אחִד שובר בחנויות, פרטים
ט.ֹל.ח. המֹלאי. גמר עִד ֹלתֱקנון. כפוף מועִדון. והטבות הנחות מבצעים, כפֹל אין בֹלבִד, היום מאותו מֱקור חשבוניות בהצגת אחִד, ביום



בני ברק     י"ב בניסן תשע"ו 20/4/16 126

הוא רק בן 23, וכבר מחזיק ב-2 חנויות ענק בבני ברק בהם הוא מוכר אלפי ספרים  הוא עם חלום 
לשנות את עולם הספר החרדי, אך לא מאבד פרופורציות  הכירו את איציק אלתר, היזם שהתחיל בגיל 

14 לעסוק בתחום הספרים והיום מיישם קונספט חדשני בעולם חנויות הספרים

הצעיר החרדי שחולם על מהפכה בעולם הספר

לחנות  שהציצו  הסקרנים  של  באפם  הכה  הממכר  הדפוס  ריח 
הספרים החדשה ברחוב חזון איש בבני ברק. אלו הגיעו בעקבות 
התכונה הרבה שנרשמה בפתח החנות בעת כניסתו של האדמו"ר 
מספינקא לאירוע ההשקה וקביעת המזוזה. בפתח הדלת הנוסף 
בחנות, קבע את המזוזה הרב דורון דוד גולד, משגיח ישיבת 'דרך 
חכמה' ומגיד מישרים. בנוסף נכח באירוע גם ראש ישיבת 'נחלת 

דוד' הרב דוד סלומון, רבנים ואישי ציבור נוספים.
הענק  מדפי  גבי  על  בקפדנות  המסודרים  ספרים  אלפי  כעשרת 
בחנות, מושכים לא מעט יודעי ספר, שזיהו הזדמנות טובה לשקוע 

באתגר אינטלקטואלי חדש. 
תפסנו לשיחה את איציק אלתר, האיש שחולם בגדול, אשר חנך 
חזון  ברחוב  ספרים",  "אלתר  במספר,  השניה  חנותו  את  השבוע 
אתם  הארוכה,  ההקדמה  אחרי  ברק.  בבני  לנדא  רחוב  פינת  איש 
בטח מתעניינים מה ייחודיותה של חנות הספרים. ובכן, סיבוב קצר 
בחנות מגלה עובדה מעט מוזרה: על שולחנות ברחבת החנות ניתן 
מחיר  כי  המבשרות  מדבקות  עם  ספרים  של  גדול  מבחר  לראות 

הספר הוא 20/30 שקלים וכדו''. 
השאלה  עולה  מרוויח?",  אתה  האלו  במחירים  "מהספרים 
מסודות  אחד  את  באזנינו  וחושף  מהסס  לא  אלתר  המתבקשת. 
והוצאות  מחברים  עם  להסדרים  מגיעים  "אנחנו,  המקצוע: 
את  להוזיל  בכדי  בעצמנו  מדפיסים  שאנו  ספרים  גם  ויש   ספרים 

העלויות וכו".
ושמופיע  מכירים  שכולם  בדיחות  של  ספר  "יש  הולך?  זה  איך 
ישירות,  למחבר  הלכנו  אנחנו  החנויות.  כל  אצל  קשה  בכריכה 
ביקשנו את רשותו והדפסנו בכריכה רכה כדי שנוכל למכור ב-20 

שקלים".
את הסניף הזה פותח אלתר לאחר סניף שפתח לפני כ-3 שנים 
ברחוב השומר, בקצה העיר בני ברק, "הרבה אנשים אמרו לי: יש 
לך מבצעים טובים, יש לך שירות טוב, מבחר עצום, אבל אתה רחוק 
מהבית שלנו, לכן פתחתי סניף נוסף לאור הביקוש של התושבים".
"כשהייתי  שנים.   9 לפני  כבר  איציק  התחיל  בתחום  העבודה  את 
בגיל 14, התחלתי להתעסק בתחום הספרים, בגלל האהבה שלי 
לספרים. את הסניף הראשון פתחתי כשהייתי בן 20. היום כשאני 
 בגיל 23, פתחתי כבר את הסניף השני ובעזרת ה' היד עוד נטויה".
שנמכרים  שו"ת,  ספרי  גם  בחנות.  הכל  להחזיק  משתדל  "אני 
בתדירות נמוכה, אני מחזיק כחלק מהשירות. בנוסף, אדם המחפש 
עבור  היעודי  במדף  למצוא  יוכל  מסויימת,  במסכת  העוסק  ספר 
מסכת זו. כל הספרים על מסכת מסויימת, יהיו במדף אחד, בכדי 

לשפר את הנוחות עבור הקונים".
"אני רואה הרבה אנשים שמגיעים לחנות, ואני יודע שהם מגיעים 
לא  אנו  מחפשים.  שהם  מה  את  שימצאו  בטוחים  שהם  בגלל 
מחרימים אף הוצאה, את כל הספרים שיש, ימצאו אצלנו, וגם מה 

שבכל זאת אין, יש אפשרות להזמין תוך יום.  

איך נראית הספריה האישית שלך בבית?
הולך  היה  לי,  שהיה  כסף  כל   ,10 מגיל  מעניין.  באמת  פרט  "זה 
קודש". ספרי  ארונות  מ-20  למעלה  בבית  לי  יש  ספרים.   לקניית 

מה דעתך על חוק הספרים?
יודע, החוק אוסר  "החוק פוגע בלקוחות. חד משמעית. למי שלא 
חדשים  ספרים  על  הנחה  הענקת 
הוצאת  מזמן  וחצי  שנה  למשך 
הייתה  החוק  מטרת  הספר. 
מחברים  לעודד  בכדי  בתחילה 
מזה  שירוויחו  ספרים  להוציא 
הכללי  בשוק  ההתחלה.  על 
למחבר  מכתיבות  היו  ההוצאות 
החרדי,  בשוק  ירוויח.  הוא  כמה 
על  רוצה  הוא  כמה  אומר  המחבר 
והחנות עושה חשבון כמה  הספר, 
את  ומוסיפה  להרוויח  רוצה  היא 
שקורה,  מה  העלות.  על  המחיר 
הזה  במצב  משלם  שהלקוח  זה 
את המחיר הגבוה ביותר. ואם אני 
במחיר  הספר  את  למכור  רוצה 
זול, ולהוריד מהרווח שלי ולא של 
המחבר אני לא יוכל בגלל החוק".

קיש  יואב  הכנסת  לחבר  "פניתי 
חלופות  להציע  לנסות  במטרה 
שהוא  הוכח  והוא  מאחר  לחוק 

פוגע בלקוחות".

אתה חושש מהתפתחות הספרים הדיגיטליים?
החרדי  בציבור  תפס  לא  הדיגיטלי  הספר  מזה.  חושש  לא  "אני 

מאחר ובשבת אי אפשר לעשות בו שימוש".
מדוע אתם לא מתמקדים גם במכירת ספרים משומשים?

"אני יכול לומר לך שאני עובד על דבר כזה. הרעיון שלי הוא לבנות 
יותר  מקום מסויים בחנות, ארון של ספרים משומשים במחיר זול 

משמעותית". 

איפה נראה אותך בעתיד?
את  אוהב  יותר  אני  ולהפצה.  ספרים  להוצאת  מתחבר  פחות  "אני 
שירות הלקוחות. אצלי, ספרים זה לא רק ביזנס. זה התחיל קודם 
כל מאהבה לספרים. עוד כמה שנים, בעזרת ה' אני מקווה להרחיב 

את החנויות ולפתוח סניפים חדשים ברחבי הארץ".

הסופר חיים ולדר עם ספרו החדש

האדמור מספינקא לאחר מעמד קביעת המזוזה

ר"י נחלת דוד בשתיית 'לחיים'

כתבת תשקיף



רשימת התרופות הינה פרי עבודת הוועדה המשותפת לכל מערכות הכשרות בארץ 
בראשות הרבנים הראשיים לישראל בניהולו של רב הכללית - הרב מנחם לפקיבקר.

בברכת והסירותי מחלה מקרבך
המחלקה לדת וכשרות

*2701 | 03-7471818
המוקד יפעל החל מר״ח ניסן תשע״ו ועד לאחר חג הפסח

כללית שמחה לבשר כי החל משנה זו יעמוד לרשותכם 
מוקד טלפוני ממוחשב וחדשני 

לבירור אודות כשרות התרופות לפסח. לצורך קבלת המידע יש לומר את 
שם התרופה והמערכת תענה את התשובה המבוקשת 24 שעות ביממה!

חדש!
השנה 

מקדימים 
תרופה
*2701
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט, מיכל יפרח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

ראשי פורום מנהלי תלמודי תורה ערכו סיור למידה, חינוכי ומקיף ב'גן הספר' המופעל ע"י תכנית 360 לילדים 
ולנוער ואגף החינוך של העירייה והתרשמו מהלמידה הרבה המשולבת בחוויה מקסימלית

נלחמים ונאבקים בעישון ובאלכוהול 
מח' הנוער בעיריית ב"ב נאבקים בהתמכרויות 
של העישון לא רק בפורים, אלא גם בימים 
אלו ● ביוזמת מח' הנוער, ד"ר איתן ברגנר, 
מנהל קופ"ח 'מכבי' בבני ברק, הרצה לצעירי 

העיר על מכלול הסכנות של התמכרות 
לתחומים בעייתיים, כצריכת משקאות 
אלכוהוליים ועישון סיגריות וסקר את 

התוצאות השליליות שלהם

מאת: עוזי ברק
סיגריות,  לעישון  התמכרות  כנגד  המאבק 
לאחר שישנם צעירים שמרשים לעצמם עישון 
בתקופת חג הפורים וממשיכים לאחריו, הינו 
הנוער  מח'  של  אינטנסיבית  מפעילות  חלק 
בדרכים  העישון  כנגד  בני-ברק  עיריית  של 
ועובדים  רופאים  בשיתוף  שונות,  מקצועיות 

חברתיים.
מר אלדד אשורי, מנהל מח' הנוער הדגיש, 
בישיבת הנהלת המחלקה, כי פעילות זו החלה 
שרחוקים  נערים  שהיו  בעבר  שהוברר  לאחר 
אך  סיגריות,  מעישון  השנה  ימות  בכל 
בתקופת חג הפורים, כאשר הם רואים חברים 
יותר שמעשנים, הם מבקשים מהם  מבוגרים 
סיגריות בודדות, ולא אחת, יש לכך המשכיות 
ביתר ימות השנה, וכמובן ההיבט השלילי של 

הנושא ידוע לכל.
יצאה  הבעייתי  התחום  עם  להתמודד  כדי 
מח' הנוער העירונית במיזם, בתיאום עם גב' 
הרשות  של  העירונית  המתאמת  ווגל,  חנה 
ובשיתוף  התמכרויות,  למניעת  הארצית 

מנהל  בינדר,  יוסף  מר  ובסיוע  מכבי  קופ"ח 
קשרי קהילה בקופת החולים.

בין הפעולות שכבר בוצעו היתה הרצאתו, 
המנהל  ברגנר,  איתן  ד"ר  של  צעירים,  בפני 
ברק  בני  העיר  במרחב  הקופה  של  הרפואי 
נוער  בני  התמכרות  של  הסכנות  מכלול  על 

משקאות  כצריכת  בעייתיים,  לתחומים 
את  וסקר  סיגריות  ועישון  אלכוהוליים 
מעין  התמכרויות  של  השליליות  התוצאות 

אלו.
ד"ר ברגנר, שהציג את הצדדים השליליים 
של ההתמכרויות מההיבטים הרפואיים, ציטט 

בהרצאתו גם את פסק ההלכה של פוסק הדור, 
זצ"ל,  ואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון  מרן 
שכתב כי "ברור להלכה דאיסור גמור להתחיל 
בעישון בימי הבחרות וגיל צעיר, ועל ההורים 
ומורים ומחנכים מוטל חוב גמור עפ"י התורה 
עצמו  הרגיל  שכבר  מי  כל  וכן  מזה,  למנעם 
למנהג לא טוב זה ישתדל למען עתידו לרדת 

מזה בהדרגה ואז טוב לו".
הנוער  מח'  מנהל  אשורי,  אלדד  הרב 
העירונית הדגיש בכינוס הצעירים, כי אין ספק 
שלעישון ישנה השפעה לא רק בימי הפורים, 
אלא בכל שאר ימות השנה, ובהקשר לכך, הוא 
סיפר כי נער באחת המסגרות שהחל להתמכר 
השלילית  דרכו  את  שינה  פסולים,  להרגלים 
בטוב טעם  רפואיות,  הרצאות  לאחר שמיעת 
ומההיבט המקצועי על חומרת העניין, ולאחר 
חדל  אלו  שבחומרים  הבעייתיות  את  הבנתו 
לחבריו  זאת  הסביר  ואף  מההתמכרויות, 
שהלכו גם הם בעקבותיו והפסיקו את העישון 

וכדומה. 

חברי פורום מנהלי הת"ת בסיור ב"גן הספר"

מנהלי התתי"ם באו ללמוד ב'גן הספר'

מאת: עוזי ברק
ראשי  ערכו  ומרשים  מקיף  חינוכי  סיור 
ברק  בבני  תורה  תלמודי  מנהלי  פורום 
פתחיה  בן  ברחוב  הספר",  "גן  בפרויקט 
לילדים   360 תכנית  ע"י  והמופעל  בעיר,   17

ולנוער ואגף החינוך של העירייה.
עולם  של  מופלא  מרכז  הינו  ספר"  "גן 
בראשית  הקריאה  אתגר  את  ההופך  יצירתי, 
ומחייכת,  מהנה  לחוויה  הילדות,  שנות 
האוריינות  הקריאה,  נושא  סביב  הפועל 

ועולם הספר ומשלב חוויה קסומה בספר.
לימודי  באופן  הילדים  את  מפעיל  המרכז 
חווייתי ומקנה ידע  רב בכל תחומי הידענות, 
סיפור  הצגת  של  מרכזי  מוטיב  באמצעות 
בעקבותיו.  העמקה  ופעילויות  ילדים 
יכולת  פיתוח  כוללת  המשותפת  הפעילות 
פעילות  אוריינית,  לימודית  פעילות  הדמיון, 

רגשית, הקניית מיומנויות חברתיות, העשרת 
הגסה  המוטוריקה  ופיתוח  השפה  תחומי 

והעדינה.
על  הקפדה  תוך  ותוכנן,  נבנה  המרכז 
התאמת תכנים מקסימאלית, בפיקוח פדגוגי 
של  צמוד  ובליווי  החינוך  אגף  של  ודידקטי 
רבנים ואישי חינוך, ובשנים האחרונות נהנו 
בו אלפי תלמידות מכלל הגנים בעיר, כמו גם 

תלמידות כיתות א' בבתי הספר. 
לבנים  המרכז  להתאמת  הביקוש  בעקבות 
מתלמודי  לבנים  הייחודיים  הצרכים  והבנת 
ייחודית ועשירה לילדי  נבנתה תכנית  תורה, 
התתי"ם בב"ב, ובמהלך הסיור לראשי פורום 
הת"תים, בהשתתפות הרב שלמה שטרן, ר"י 
אורחות חיים וחבר הנהלת העירייה, המלווה 
ספרא,  יהונתן  הרב  מראשיתו;  המרכז  את 

תכנית  מינהלת  חברי  החינוך;  אגף  מנהל 
360, בהם הרב ראובן קורלנסקי, הרב שמעון 
מ. כהן, מפקחת  קשש מנהל התכנית; הגב' 
וועדת  יו"ר  פריימן,  צ.  והגב'  בעירייה  גנ"י 
הגיל הרך בתכנית 360 ומדריכות הגן, הוצגה 
גיל  בגילאי  לבנים  המיועדת  מיוחדת  תכנית 

חובה. 
ופעילויות  סיפור  הצגת  כוללת  התכנית 
חדשניים,  באמצעים  בעקבותיו,  העמקה 
היהודיים.  ערכים  על  רב  דגש  שימת  תוך 
מוסבר  מרהיבה,  תערוכה  במסגרת  בנוסף, 
מתחילתו  התורה  ספר  הכנת  תהליך  לילדים 
ועד להכנסתו להיכל ארון קודש בבית כנסת, 
פורום  ראשי  אמתיים.  מוצגים  בשילוב 
בכל  צפו  במקום,  סיירו  התתי"ם  מנהלי 
הרבה  מהלמידה  והתרשמו  התכנית  מהלך 

המשולבת בחוויה מקסימלית.
זייברט,  'גן ספר' ניצב הרב חנוך  מאחורי 
ראש העיר, המעודד ותומך בכל הפעילויות 
החינוך  אגף  בהפעלתו  ועוסקים  החינוכיות, 
יהונתן  הרב  בהנהלת  ברק,  בני  בעיריית 
בהנהלת   ,360 ונוער  ילדים  מח'  ספרא; 
בהנהלת  ילדים  גני  ומח'  קשש  שמעון  הרב 
מרגלית  הגב'  ובפיקוח  כהן  גבריאל  הרב 
 360 הלאומית  התכנית  ובאמצעות  כהן, 
ייעודיות  מסגרות  המפעילה  ונוער  לילדים 
מערכת  של  לצידה  מיוחדים,  ופרוייקטים 
לחינוך  הלימוד,  מוסדות  ובתוככי  החינוך 
להצלחה  בס"ד  שתוביל  לימודית  והעשרה 
העלו  המעניין,  הסיור  במסגרת  מירבית. 
המנהלים רעיונות נוספים להמשך פיתוח גן 

ספר בהתאמה לילדי הת"תים.

ד"ר איתן ברגנר, נואם בפני צעירים



יש לך את הכלים 
להתמודד!

לא משנה כמה אורחים תזמיני לסדר

אריזת חיסכון

ספארק
נוזל לניקוי כלים.

לניקיון יסודי והברקה מושלמת

כשר לפסח
למהדרין תשע”ו

בקטגוריית נוזלים לשטיפת כלים
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טרגדיה 
בעירייה: אב 
הבית נפטר

שלמה דויטש מנהל בנייני עיריית בני ברק 
נפצע קשה בתאונת דרכים כשהיה בדרכו 

לביתו ● במשך שלושה חודשים הוא נלחם על 
חייו בבית החולים 'בילינסון', השבוע מצבו 

התדרדר והוא נפטר  
מאת: עוזי ברק 

בד"ה: אב הבית של בנייני עיריית 
ב"ב ברח' ירושלים, מר שלמה דויטש 
ז"ל נפטר לאחר שנלחם על חייו בבית 
שלושה  במשך  'בילינסון'  החולים 

חודשים.
לפני שלושה חודשים דויטש נפצע 
שאירעה  קשה  דרכים  בתאונת  קשה, 
אופנועו  על  שרכב  בעת   ,4 בכביש 
טופל  הוא  ביתו,  אל  בדרכו  והיה 
ופונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א 
החולים  שבבית  טראומה  חדר  אל 
מצבו  קצת  התייצב  שם  'בילינסון', 
מחלקת  אל  העובר  הוא  מכן  ולאחר 
בימים  ניתוחים.  סדרת  ועבר  שיקום 
שהסתבך  ניתוח  עבר  הוא  האחרונים 

וביום ראשון הוא נפטר.
דויטש  כי  עולה  התאונה  מחקירת 
שרכב על אופנועו, איבד את השליטה 
בגדר   ונכנס  ברורה  לא  מסיבה 

הביטחון ונפצע קשה.
ביום  השבוע  התקיימה  הלווייתו 
ראשון בצהריים ויצאה מביתו אל בית 
בהשתתפות  השרון',  'הוד  העלמין 
ובכירי  מעובדי  ורבים  משפחתו  בני 

עיריית בני ברק.
בגיל  כשהוא  השבוע  נפטר  דויטש 
66, הוא עלה לארץ מהונגריה בשנת 
אישתו שתחי' כשהיה  עם  יחד   1973
באופקים. בהמשך  והתגורר   22 בגיל 
עבד לפרנסתו במפעל היהלומים של 
בב"ב  עזרא  ברחוב  שכטר  משפחת 

לעירייה  הוכנס  הוא  שנה   16 ולפני 
על ידי ראש עיריית בני ברק ר' מרדכי 
אותו  ומינה  וחיבבו  שהכירו  קרליץ 
בבנייני  של  הבית  אב  כמנהל  לשמש 

העירייה שברח' ירושלים.
דויטש ניהל ביד רמה את כל ענייני 
צריך  שהיה  מי  כל  השונים,  הבניין 
אהבו  כולם  אליו,  פונה  היה  משהו 
אותו והוא דאג לכולם לכל צרכיהם. 
השקיע וטיפח את העירייה כאילו זה 

ביתו הפרטי.
עוד סיפרו עליו מכריו כי היה קובע 
תורה,  והעריך  הכיר  לתורה,  עיתים 
והיה  נזקקים  לאנשים  רבות  ועזר 

ראשון לכל דבר שבקדושה.

דויטש ז"ל עם האופנוע לפני התאונה

חוסר השגחה 
וזהירות

צעיר נפצע ונכווה קשות ברגלו ממים 
רותחים במהלך 'הגעלת כלים' ברחוב 
הרב רוזנהיים בבני ברק ● באיחוד 

הצלה מזהירים: "ראוי להפיק לקחים 
ממקרה זה שהפעם הסתיים באורח 

קל, לנקוט בכללי הבטיחות ובזהירות 
בהכנות לקראת חג הפסח בכדי 

למנוע אסונות מיותרים"
מאת: עוזי ברק

נער כבן 16 שעבד בהגעלת כלים, נכווה קשה ברגלו 
במהלך עבודתו עם המים חמים בהגעלת כלים שהתקיימה 

בחצר בחצר בית כנסת ברחוב רוזנהיים בבני ברק. 
מתנדבי איחוד הצלה מסניף בני ברק שהוזעקו למקום, 
באופן  התפנה  והוא  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו 

עצמאי להמשך טיפול רפואי. 
יחיאל אמיתי, מתנדב באיחוד הצלה סיפר ל'קול העיר': 
כנסת במהלך  בית  "מדובר בצעיר שנכווה ברגלו בחצר 
לקראת  כלים'  'הגעלת  כמנהג  רותחים  מים  עם  עבודתו 
פסח. יחד עם מתנדבים נוספים מיחידת האופנועים של 

איחוד הצלה הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני". 
שהפעם  זה  ממקרה  לקחים  להפיק  ראוי  כי  יצויין 
ובזהירות  הבטיחות  בכללי  לנקוט  קל,  באורח  הסתיים 
הנדרשת בהכנות לקראת חג הפסח בכדי למנוע אסונות 

מיותרים בהמשך". 

מאושרים לעשות לך סדר

מגוון מוצרים לאפייה, עיטוף ואריזה,
המאפשרים לך להתכונן לחג ביעילות

וליהנות מטעמים נפלאים וטריים.

המוצרים שעושים
לך את החג!
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 שעות פעילות מרפאות מאוחדת
בבני ברק בחג הפסח

 גם בפסח
מתאים לי מאוחדת

מרפאה / שירות
יום ו', י"ד בניסן

ערב חג פסח
22.4.16

יום א', ט"ז בניסן
חול המועד

24.4.16

יום ב', י"ז בניסן
חול המועד

25.4.16

יום ג', י"ח בניסן
חול המועד

26.4.16

יום ד', י"ט בניסן
חול המועד

27.4.16

יום ה', כ' בניסן
ערב שביעי של פסח 

28.4.16

מרפאת
8:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרום שיר בני ברק

16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

בית מרקחת
8:00-12:009:00-13:009:00-13:009:00-13:009:00-13:008:00-12:00ניו פארם

מרפאת בני ברק
8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00ירושלים 17

16:00-19:008:00-12:00

סגור7:00-9:007:00-9:007:00-9:007:00-9:00סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
8:00-19:008:00-12:00

מרפאת
8:00-12:008:00-12:008:00-12:0008:00-12:00אבני נזר

 16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

מרפאת
8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00קריית הרצוג

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

סגור8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00סגוראחיות

סגורבית מרקחת

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ויז’ניץ

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

סגור8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00סגוראחיות

סגורבית מרקחת

מרפאות מאוחדת בבני ברק לשירותכם:
מרפאת מרום שיר רח' הרב לנדא 4, טל: 03-6159600 

מרפאת בני ברק ירושלים 17 רח' ירושלים 17, טל: 03-6152626 
מרפאת אבני נזר רח' אבני נזר 9, טל: 03-6156400 

מרפאת קרית הרצוג רח' נורוק 20, טל: 03-6180688
מרפאת ויז'ניץ רח' דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

מוקד חירום
טרם איכילוב רח׳ ז׳בוטינסקי 160, בני ברק - פתוח 24/7, טל: 1599-520-520
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 כמה מעלות טובות: המהפכה הגדולה של מאוחדת בעיר התורה והחסידות בני ברק

"במאוחדת מדברים בשפת הציבור החרדי""במאוחדת מדברים בשפת הציבור החרדי"
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ערב חג הפסח התכנסו שמונה רופאים מומחים וידועי-שם, שהצטרפו 
למאוחדת, כדי להציג את השירותים הרפואיים הניתנים בחמש המרפאות 
השכונתיות שהוקמו בשנים האחרונות ברחבי בני ברק, ומאויישים בידי 
רופאים בכרים ביותר  בקרוב תיחנך המרפאה השישית במתחם אוסם 
 מנהל מחוז המרכז במאוחדת, מר אלישע הוסמן: "הבשורה הטובה 

שאני מביא בערב החג לתושבי העיר, היא הקמת המרכז החדש לבריאות 
האשה בסניף מרום שיר ברחוב הרב לנדא"

 כמה מעלות טובות: המהפכה הגדולה של מאוחדת בעיר התורה והחסידות בני ברק

"במאוחדת מדברים בשפת הציבור החרדי""במאוחדת מדברים בשפת הציבור החרדי"
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מאת: שמעון אהרונוביץ

גדולי הרופאים המעניקים שירותיהם המקצועיים שהצטרפו 
ברק,  בבני  שיר'  'מרום  במרפאת  השבוע  התכנסו  למאוחדת, 
כדי לציין הצטרפות שורה ארוכה של רופאים חדשים לקופה 
וכדי להציג את ההישגים הרפואיים של בכירי הקופה המובילה 

בציבור החרדי.
והרופאים  הרפואה,  בעולם  חדשים  נתונים  הוצגו  בפאנל 
המקצועיים מהשורה הראשונה במערכת הבריאות ליבנו שורה 

של צרכים ייחודיים לציבור החרדי.
שהיא  בשפה  החרדי,  הציבור  בשפת  מדברים  "במאוחדת 
השיחה  אורך  לכל  לנו  יאמרו  הזה",  המיוחד  לציבור  נגישה 

בכירי הרופאים החדשים.
המרכז  מחוז  מנהל  הוסמן,  אלישע  מר  הדוברים,  ראשון 
כקופה  מאוחדת  "אמנם  כי  בתחילה  לנו  מבהיר  במאוחדת, 
בירושלים,  הציבור  את  משרתת  החרדי,  הציבור  של  הגדולה 
היא  ברק  בבני  אך  ובאלעד,  עילית  בביתר  עילית,  במודיעין 
הקופה הכי חזקה בכל הקשור למגזר החרדי, שכן אנו יודעים 

לעשות זאת מתוך גישה נכונה לציבור זה".
בעיר  מאוחדת  של  הייחודיות  את  ומונה  ממשיך  הוסמן 
התורה: "הקירבה של המרפאות לשכונות החרדיות והנגישות 
וידידותית  מובילה  כקופה  אותנו  מייחדת  לציבור,  הקלה 
לציבור החרדי, שלא צריך לטפס למרומי מגדלים גבוהים כדי 

לקבל שרות רפואי".
"אני חושב שנכון יהיה לצייר תמונה ברורה", אומר לנו מנהל 
המחוז. "השרות הניתן לתושבי העיר בני ברק בא לידי ביטוי 
בתחומי רבים, ובהם הצניעות וההקפדה על הפרדה, השירות 
עם  הקרובה  ההכרות  המבוטח,  עם  הישיר  הקשר  הלב,  מכל 
הלקוח וכמובן הרופאים המומחים כל אחד בתחומו – כל אלה 

מייחדים אותנו כקופה ידידותית לתושב החרדי בבני ברק".
את  יכיר  התורן  הפקיד  או  המרפאה  שמנהל  ככל  "לדעתי, 
המבוטח ואת צרכיו, כך הוא יוכל להעניק לו את השרות הטוב 

ביותר", אומר הוסמן.
ראשי מאוחדת מספרים, כי כאשר חשבו על פיתוח השירותים 
בעיר.  החסרים  על  תחילה  הביטו  הם  ברק,  בבני  הרפואיים 
המרפאות  הקמת  לפני  גם  הייתה  בב"ב  המתקדמת  "הרפואה 
החדשות, הרופאים הם הטובים ביותר, אבל יחד עם זאת היו 
חסרים מספר שירותים, וכעת ב"ה הגענו לשלב שבו אנו נותנים 
הפריסה  את  שהשלמנו  לאחר  למובטחים,  מלא  רפואי  מענה 
של חמש המרפאות ברחבי העיר, בתוספת מספר קליניקות של 
רופאים עצמאיים המעניקים את שרותיהם למבוטחי הקופה".

במאוחדת לא שומרים על השמרים. במתחם אוסם תיפתח 
של  הגדולה  למהפכה  שתצטרף  השישית,  המרפאה  בקרוב 
הסניפים  חמשת  את  באחרונה  ושיפצה  שהרחיבה  הקופה, 
קבלת  שטח  הגדלת  על  מירבית  הקפדה  מתן  תוך  הקיימים, 
הקהל, בהפרדה ובצניעות כראוי. "הפכנו את המקומות הללו 
למקומות שכדאי להתהדר בהם מכל הבחינות", מוסיף מנהל 

מחוז המרכז במאוחדת.

"מרכז בריאות האשה"
ערב החג, מאוחדת מביאה בכנפיה בשורה של ממש לתושבי 
שיר'  'מרום  בסניף  האשה"  בריאות  "מרכז  הקמת  ברק:  בני 

ברחוב הרב לנדא. 
"אנו מבינים כמה השירות הזה חשוב לקהל החרדי. המטרה 
של המקום הזה - להעניק את כל המקצועות הקשורים לבריאות 
גג  קורת  תחת  יהיו  הרפואיים  השירותים  כל  כאשר  האשה, 

אחת", אומרים ראשי מאוחדת בהתרגשות.
בסניף מרום שיר ייפתח גם "מוקד נשים". אשה לפני לידה 

השירות  מלוא  את  כאן  תקבל  דחוף,  רפואי  למענה  הזקוקה 
אף בשעות הערב המאוחרות, שכן מיטב הרופאים יאיישו את 
לבתי  מיותרת  נסיעה  מהן  תיחסך  כך  בלילה.   11 עד  המוקד 

חולים.

התפתחות הילד
הקמת  היא  מאוחדת,  ראשי   בפי  שיש  הבאה  הבשורה 
המכון חדש להתפתחות הילד. במקום יינתנו שירותי קלינאית 

תקשורת, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ועוד.
הילד,  להתפתחות  למכון  זקוקה  הילדים  ברוכת  ברק  "בני 
ואנו מתכוונים להעניק כאן את כל מיגוון השירותים בנושא עם 
הרופאים הכי מקצועים שהצטרפו זה עתה לקופה", אמר מנהל 

מחוז המרכז בקופה.

חדשים  שירותים  שלושה  מפעילה  מאוחדת  למעשה, 
בסניף 'מרום שיר': מרכז בריאות האשה, מוקד נשים והמכון 
הניתנים  הפיזיותרפיה  שירותי  מלבד  זאת,  הילד.  להתפתחות 

בסניף ברחוב עזרא.
מה באשר לבתי המרקחת של הקופה?

הוסמן: "בני ברק יש לנו שלושה בתי מרקחת. בית מרקחת 
נוסף עומד להיפתח בסניף קריית הרצוג. התפיסה של 'מאוחדת' 
אומרת כי הקופה חייבת להיות זמינה ונגישה ללקוחות הקופה 

מתחת לבית – ואת זה אנו מיישמים בפועל".
שיבא,  חולים:  בתי  שלושה  עם  הסכמים  נחתמו  באחרונה 
איכילוב, ומעיני הישועה, המעניקים את השירות הטוב ביותר 
לתושבי עיר התורה ,כאשר כל מבוטח רשאי לבחור את בית 

החולים.
יכולה  הקופה  משלה,  חולים  בית  אין  שלמאוחדת  "כיון 
חולים  בית  לאיזה  המבוטחים  את  להפנות  לעצמה  להרשות 

שירצו", מוסיף מר הוסמן.

ההתאמה למגזר החרדי
מחוז  מנהל  סגן  כהן,  משה  הרב  הוא  בפאנל  הבא  הדובר 
תחילה:  שמצהיר  מרכז,  במחוז  החרדי  המגזר  ומנהל  המרכז 
"ההתאמה שלנו במגזר החרדי באה לידי ביטוי בכמה אופנים. 
ואולם  מגזרים,  מיני  לכל  לקוחות  קשרי  מנהלי  היום  יש 
כיון  מנהלים,  למנות  שנים   25 לפני  השכילה  כבר  'מאוחדת' 
החרדי  המגזר  של  הצרכים  את  למרחוק  בראייה  שראתה 

המתפתח בקצב מבורך".
כהן אומר בהחלטיות, כי "צריך לשתף פעולה באופן הדוק 
עם הציבור החרדי ועם הרבנים בכלל -  ורק בצורה כזו נוכל 

להצליח במשימות שהצבנו לפנינו".
סגן מנהל המחוז מוסיף ומציין, כי כל העובדים במרפאות 
בבני ברק הם תושבי העיר, שמכירים את הציבור שנים רבות 
ומודעים לצרכיו, מה גם שכמה בכירים חרדיים בקופה הינם 
על  נמנים  בקופה  בכירים  רופאים  כמה  כן  כמו  העיר.  תושבי 
תושבי בני ברק ומעניקים משרותיהם המקצועיים, כך שהדרך 

להגיע את הרופא קצרה ביותר עבור תושבי העיר.
החד-משמעית  המדיניות  על  לדבר  כהן  הרב  עובר  כאן 
ללקיחת  בקשר  ומציין  לנשים,  גברים  בין  ההפרדה  בענין 
דמים לגברים ולביקורים אצל רופאים, ניתן לבחור רופא לגבר 
ורופאה לאשה, הכל כדי להעניק את הטיפול הטוב ביותר על 

פי כל כללי ההלכה.
שלנו  וההתמקדות  ברוכה  ילודה  יש  ב"ה,  ברק,  "בבני 
חדשים  רופאים  עם  נשים  רפואת  בנושא  תהיה  במאוחדת 
האווירה  את  דורש  החרדי  שהציבור  הבנה  מתוך  ובכירים, 
המיוחדת ואת הצניעות המתבקשת", אומר הרב כהן ומדגיש: 
"אנחנו מתכוונים להוסיף מנהלי קשרי לקוחות, בנוסף להרב 

נתן צישינסקי, הרב יצחק ויינר ועוד".
אתם עובדים עם צבור חרדי ענק, כיצד אתם מתמודדים עם 

הסודיות הרפואית המתבקשת?
על השאלה הזו משיב לנו תחילה הרופא הבכיר, ד"ר בני חן, 
מנהל תחום רפואת נשים במאוחדת שהצטרך לקופה, שמספר 
כי רק באחרונה היו אצלו זוג מבוטחים שביקשו לוודא שאכן 
יכול  "אני  היטב.  נשמרים  שלהם  בתיק  הרפואיים  הסודות 
סודיות  להבטיח  כדי  האמצעים  בכל  שנקטנו  לך  להצהיר 
רפואית מוחלטת. איש לא יכול להגיע לתיקי המבוטחים בשום 
המידע",  מאגרי  טכנולוגיית  התפחות  למרות  ואופן,  צורה 

אומר ד"ר בני חן.
ואילו הרב כהן מוסיף בענין זה: "הצוות של הקופה מודע 
היטב הן מבחינה חוקית והן מבחינה מוסרית על חובתו בענין 
ומקפידים  היטב  מלובן  הזה  הנושא  הרפואי.  החיסיון  טוהר 

עליו ביותר".
מה קורה כשמובטח מבקש לעבור ממרפאה אחת לשניה?

הרב כהן: "מבוטח של מאוחדת תמיד יוכל לבחור בין ששת 
למוסדות  בניגוד  התורה.  עיר  ברחבי  המפוזרות  המרפאות 
מרפאה  בכל  שרות  לקבל  ניתן  במאוחדת  אחרים,  רפואיים 
שהיא, הלקוח לא מוגבל בשום מחוז. זאת ועוד: הקשר שיש 
בבתי  תורים  לזרז  לנו  מאפשר  המסורים,  העובדים  עם  לנו 
החולים השונים, כך שאנו ממקסמים את השרות הטוב ביותר 
לעזור  דרגתו, שמח  מה  לא משנה  עובד,  כל  מבוטחנו.  עבור 

ולסייע במגוון התחומים הרפואיים מעבר למה שמקובל".

ברגישות רבה
הפנימית  המחלקה  מנהל  סגן  ליבוביץ,  אבשלום  ד"ר 
הדברים  במאוחדת.  פנימית  לרפואה  מומחה  הוא  ב'שיבא', 
ידועים לכל מבוטח.כל מטופל שנכנס אליו, מקבל את השרות 
ברמה הטובה ביותר. "היתרון שלנו - מצהיר לראשונה הרופא 
הבכיר - הוא שאנו יכולים לקשר בין הקהילה החרדית ובכירי 

בתי החולים בצורה הטובה ביותר".
ד"ר לייבוביץ מוסיף, כי כל בעיה נפשית או חרדתית שעולה 
על השולחן, מתייחסים אליהן ברגישות רבה, "ואנו מטפלים 

בהם מול עוזרים סוציאליים בקשר כמעט שבועי".

אתגר גדול
לבריאות האשה שהצטרף  מומחה  אלנבוגן,  אדריאן  פרופ' 
חולים  בבית  האשה  בבריאות  יחידה  ניהל  ובעבר  למאוחדת 
להקמת  בהכנות  אלה  בימים  משתלב  בחדרה,  יפה'  'הלל 

בכירי מאוחדת והרופאים בביקור אצל ביקור מנהלי מחוז מרכז מאוחדת אצל הגר"ח קנייבסקי
הגרמי"ל לנדא רב העיר בני ברק

.בכירי מאוחדת בלשכת ראש העיר חנוך זייברט 
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מרכז בריאות האשה. מוקד בריאות האשה יכלול את היחידה 
לסיכון גבוה, מעקבים רגילים, מוקד אולטרסאונד כולל סקירת 

מערכות ועוד.
בפקולטה  בכיר  ומרצה  במיילדות  מומחה  רופא  אלנבוגן, 
החדשה  עבודתו  את  מגדיר  בחיפה,  ה"טכניון"  של  לרפואה 

במאוחדת כ'אתגר גדול'.
"פיתחתי כמה דברים חדשים בנושאים רפואיים ב'הלל יפה' 
ובמקומות נוספים הן מבחינה רפואית והן מבחינה אקדמאית. 
ובחדרה  בנתניה  החרדית  האוכלוסיה  עם  רב  נסיון  לי  יש 
במרוצת עשרות השנים האחרונות. ורק באחרונה קבלתי תעודת 
יו"ר מכון פועה, על פעילותי  הוקרה מהרב מנחם בורשטיין, 
הברוכה בנושא חשוב זה. אנו מכירים את הצרכים של הצבור 
החרדי בעניינים אלה ומכבדים את כבוד האדם ורצונו - וזה מה 
שמייחד אותי במוקד בריאות האשה. אני מתכוון להפגש עם 
גדולי הרבנים כדי ללבן עמם סוגיות מגוונות בנושאים אלה".

פרופ'  לנו  אומר  אלה,  בנושאים  והחשאיות  "הסודיות 
אלנבוגן, "הן ברמה הגבוהה ביותר".

 "הטיפול במוקד בריאות האשה, מבשר לנו הרופא החדש, 
שתטפל  קבוצה  גם  מקים  ואני  הפסיכולוגי  בנושא  גם  "יהיה 

ותלבן את כל הסוגיות בתחום".
"אני נמצא בקשר עם ד"ר בני חן ועם רופאי נשים נוספים 
באזור תל אביב. כמו כן נקיים ימי עיון ומחקר והרצאות לציבור 
התלהבות   מלא  אני  מלאה.  בהפרדה  החרדי  בציבור  הנשים 
מהצטרפותי למאוחדת ומקווה מאד להגשים את כל משאלותי 

לטובת מבוטחי הקופה".

קיצור תורים
הרופא המוכר ביותר לנשות העיר בני ברק הוא ד"ר בני חן, 
וידוע כ'המומחה' בתחום  שמגיע למאוחדת עם רקורד עשיר 

הילודה.
מעיני  הרפואי  במרכז  ויולדות  נשים  אגף  מנהל  בעבר  חן, 
מצהיר:  'שיבא',  החולים  בבית  בכיר  רופא  וכיום  הישועה 
"את הניסיון עתיר השנים שלי בביה"ח 'שיבא' אני מביא עימי 
תאוצה  תופס  האשה  בריאות  של  הנושא  מאוחדת.  למבוטחי 
רבה, למרות שאני במאוחדת רק חודשים ספורים", אומר לנו 

הד"ר שכיהן כמנכ"ל היחידה לסיכון גבוה.
מאות  עם  נפגש  אני  במקצועי  שנים  יובל  כחצי  "במשך 
רבנים, עם חברי בתי דין ומעניק הרצאות בנושא החשוב. אני 
מקווה להעניק למבוטחי  מאוחדת את השירות הטוב ביותר. 
אני מקבל גיבוי יוצא מן הכלל מכל הבכירים ומקווה שהציבור 
החרדי יכיר בכך שמאוחדת באה לקראתו עם מגוון רחב של 

רופאים החפצים בבריאותו".
בריאות  מוקד  פתיחת  על  אלה  בימים  שעמל  חן,  בני  ד"ר 
'מוקד  בהקמת  גם  עוסק  שיר,  מרון  בסניף  שיפתח  האישה 

הערב'.
להמתין  המטופל  את  מאלצת  דחופה  רפואית  בעיה  "כל 
במוקד  יקבלו  מאוחדת  מבוטחי  מיון.  בחדרי  ארוכות  שעות 
הערב את מלוא השירותים. השירות יהיה כאן בצורה יוצאת מן 

הכלל עם קיצור תורים ברמה הגבוהה ביותר".
מוקד הלילה יהיה פתוח עד השעה 11 בלילה כולל מוצ"ש, 

מתוך רצון להעניק את השירות הטוב ביותר למבוטחים.

מערכת יחסים בריאה
ד"ר צחי גור )נכדו של מייסד בני ברק וראש העיר הרב יצחק 

גרשטנקורן ז"ל( הינו דוקטור לרפואת המשפחה. 
גור, ששימש כמנהל מרפאות בבקעת הירדן וכרכז המחקר 
של החוג לרפואת המשפחה באוניברסיטה העברית בירושלים, 

מצטרף לצוות רופאי המשפחה של מאוחדת. "אני רואה אתגר 
מעולה  היא  הרופאים  בין  היחסים  מערכת  בעבודתי.  גדול 

ומצוינת ומקרינה על המובטחים".
מה לגבי הטיפול בחולים אונקולוגיים, כיצד אתם מטפלים 

באוכלוסיה זו?
ד"ר גור: "כל אחד מהרופאים חש את המטופל כאילו היה 
זה קרוב משפחה שלו. אני חייב לציין כי מתוך ארבעה חולים 
אונקולוגיים, שלושה מהם העדיפו לבוא למרפאה ולא לקבל 
את הטיפול בבית, מה שמעיד על מערכת היחסים הבריאה בין 

הרופא למטופל, שנבנתה  בעמל רב".
ומה לגבי אוכלוסיית הגיל המבוגר?

"רמת התקשורת בין הרופא למטופל בגיל המבוגר", אומר 
גם  מיידי  מענה  לתת  כדי  כאן  ואנו  ביותר  "חשוב  גור,  ד"ר 

לאוכלוסיה חשובה זו".

פרויקט "ביקור בריא"
במאוחדת,  ילדים  רפואת  בתחום  מומחה  צביון,  אסף  ד"ר 
ילד הוא עולם מלא. מחלתו של הילד כידוע  אומר לנו: "כל 
משפיעה על כלל המשפחה. מנסיוני הרב אני יכול לדעת אצל 
כל ילד את מכלול הבעיות הבריאותיות שלו, ולפעמים גם אלו 

בעיות רפואיות מתמודדים אחיו או אחיותיו".
"פרויקט "ביקור בריא" של מאוחדת מאפשר לי לראות את 
הילד ולזהות במשפחה בעיות רפואיות עתידיות. 'ביקור בריא' 
נועד להביא את הילד ולבדוק האם הוא גבה מספיק - וההורים 

יכולים לשאול את כל השאלות בנושא בריאות הילדים".
שילדיה  שהתלוננה  ילדים  לשלושה  אמא  של  מקרה  "היה 
לא ישנים לילה אחד רצוף כבר תקופה ארוכה. הצלחתי ב"ה 
לפתור את הבעיה הזו אחרי 2-3 פגישות בטיפול מתאים. גם 

בעיות של אי-אכילה מקבלות כאן את ההכוונה הרצויה".
"למעשה, אומר ד"ר צביון, רופא ילדים מטפל בילד ובאמו 
כאחד. אנו מעניקים את העצות הטובות ביותר כדי להתמודד 
עם המשפחה הברוכה החדשה ומשתדלים להעניק שקט נפשי 
וכלים מקצועיים לטיפול במגוון רחב של בעיות שמתעוררות 
בשלבי החיים הראשונים של התינוק, וזה מה שמייחד אותנו 

במאוחדת".

ממנפים את השירות
אחרון הדוברים בפאנל, הוא הרופא הבכיר ד"ר גבי בלום, 
מומחה לרפואת המשפחה במאוחדת, שהצטרך אף הוא כעת 

לקופה.

כל  ולמעשה  המשפחה  ברפואת  בריא'  'ביקור  "פרויקט 
בפגישה  מדובר  גדול.  אתגר  הוא  אצלי,  מטופל  של  ביקור 
לדעת  יכולים  אנו  למנף.  צריך  שאותו  למטופל  רופא  בין 
הכל על מצבו הבריאותי של המטופל, בעיות גנטיות ודברים 
נוספים, שעלולים לסכן את בריאותו בעוד כמה שנים. למשל: 
כשמישהו מגיע עם כאבים באוזן, אני מפנה אותו לבדיקות דם 
נוספות כדי לדעת על הרקע הרפואי ההיסטורי ומעניקים לו את 

ההכוונה הרפואית הנדרשת".
הרפואה  לעולם  המטופלים  את  המקשר  משפחה  "כרופא 
אני אמנם נותן לו יעוץ והכוונה אבל גם לא אמנע ממנו להגיע 
לרופא נוסף. אנו נמצאים כל יום בסניף. לאחר בדיקת דם אני 
לתוצאות  באשר  מיידי  באופן  אותו  ומעדכן  למטופל  ניגש 

הבדיקה".
ד"ר בלום, המקבל את מבוטחי הקופה בסניף רח' ירושלים 
בב"ב, אומר: "הקהל בבני ברק אמנם לא נגיש לערוצי רפואה 
כדי  הנדרש,  המידע  כל  את  נותנים  אנו  אבל  הכללי  בעולם 
כי  לציין  חייב  אני  להביא בפני החולה את התמונה הברורה. 
בציבור החרדי יש צמא רב באשר לנושאים הבריאותיים, ואנו 

מתכוונים להרחיב את האופקים בנושאים אלו".
שכבר  "לאלה  כי  ואומר  אלנבוגן  פרופ'  מתערב  זה  בענין 
אנו  מחלות,  מיני  כל  של  ההסטורי  הרפואי  הרקע  את  קראו 
מסבירים להם שמה שהם קראו במקומות אחרים, לא  דומה 
לידע עשיר שצברו רופאים בכירים וותיקים בתחומים שבהם 

התמחו עשרות שנים".

מרפאת פגים 
לקראת סיום אומר לנו מנהל מחוז המרכז, אלישע הוסמן, 
את  גם  נפעיל  התורה,  בעיר  שלנו  האסטרטגיה  "במסגרת  כי 
מרפאת הפגיםץ בעיר שנולדים בה כ"כ הרבה תינוקות ב"ה, 
במעיני  הפגייה  מנהל  לובין,  ד"ר  עם  יחד  המרפאה  את  ננהל 
לתינוקות  שינה  ליעוץ  מרפאה  נפעיל  אנו  כמו"כ  הישועה. 

ולילדים.,
כי  ומצהיר  המבוגרים,  אוכלוסיית  את  שוכח  לא  הוסמן 
פרויקט 'ביקור זהב' לאנשי גיל הזהב ממשיך במלוא העוצמה. 
רופא  אצל  רב  זמן  ביקרו  שלא  מבוגרים  מאתרים  "אנחנו 

ומנסים לברר מדוע".
מפעילה  מאוחדת  ברק,  בבני  הפזורות  המרפאות  בשש 
נכונה,  סדנאות רבות לקידום הבריאות, ובהם הסדנא לתזונה 
גמילה מעישון, סדנאות לעיסוי תינוקות, הסדנא הפופולארית 

להחייאת תינוקות ועוד.
"אני חייב לציין – אומר הוסמן - כי למאוחדת יש חוזים עם 
מכוני התעמלות בסבסוד למבוטחי הקופה, כאשר הכל נעשה 
מהמגזר  אנשים  הם  אלה  בסדנאות  המנחים  מלאה.  בהפרדה 

החרדי".
"נפגשתי עם מנכ"לי בתי חולים באזור כמו איכילוב ושיבא 
כדי לפתוח נתיבים ללקוחות הבני ברקים שיוכלו לבחור באיזה 
מרכז רפואי הם מעוניינים. כבר היום אנחנו הכי זמינים ובע"ה 

נעשה ונצליח למען לקוחות מאוחדת".
הרב משה כהן, סגנו, מציין אף הוא לסיום, כי בשכונת ויזניץ 
מכבר  לא  שנחנכה  מרפאה  השכונה  בתוך  מופעלת  החסידית 
ע"י האדמו"ר שליט"א. ר' יצחק ויינר מנהל המרפאה מפעיל 

את המקום בצורה הטובה ביותר.
 כהן: "מלבד רופאים מקצועיים המאיישים את המקום, אנו 
מפעילים גם את מוקד הערב ומוקד שבת וחג, שם יושב רופא 
מתושבי  שאינם  לאלו  גם  רפואיים  שירותים  שמעניק  נוכרי 

השכונה".

 מנהל מחוז המרכז, מר אלישע 
הוסמן.

 סגן מנהל המחוז, ומנהל המגזר 
החרדי במחוז מרכז הרב משה כהן.

 ד"ר אבשלום ליבוביץ, סגן מנהל 
המחלקה הפנימית ב'שיבא', מומחה 

לרפואה פנימית במאוחדת.
 פרופ' אדריאן אלנבוגן, מומחה 

לרפואת נשים במאוחדת, ניהל יחידה 
בבריאות האשה בבית החולים 'הלל 

יפה' בחדרה.
  ד"ר בני חן מנהל תחום רפואת 

הנשים במאוחדת, רופא בכיר ביחידה 
לרפואת העובר בתל השומר.

  ד"ר צחי גור, רופא משפחה 
במאוחדת ומרכז רפואת המשפחה 

באוניברסיטה עברית.
 ד"ר אסף צביון מומחה לרפואת 
ילדים במאוחדת בבני ברק מביה"ח 

איכילוב.
 ד"ר גבי בלום מומחה לרפואת 

משפחה במאוחדת בבני ברק, מביה"ח 
וולפסון. כמו כן מדריך לרפואת משפחה 

באוניברסיטת ת"א.

משתתפי הפאנל: רופאים בכירים וחדשים שהצטרפו למאוחדת 

ביקור ראשי מאוחדת אצל הגרב"ד פוברסקיבכירי מאוחדת והרופאים בביקור אצל האדמו"ר ממודזיץ
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מאת: עוזי ברק

לשירותים  האגף  בעבודת  הקצה  אל  מהקצה  יסודי  שינוי 
הפונים  ציבור  עם  בני-ברק  עיריית  של  )רווחה(  חברתיים 
השירותים  הנגשת  של  לגישה  בהתאם  אלו,  בימים  מתחולל 
חנוך  הרב  דגלו  על  שחרט  התושבים,  לציבור  העירוניים 
זייברט, ראש העיר, עם כניסתו לתפקידו והוא פועל בכיוון זה 

לאורך כל דרכו הציבורית.
המהפך בתחום זה המתבצע בעבודת האגף בא לידי ביטוי 
במתן מענה לכל פונה במהירות וביעילות, כאשר, בעבר בשל 
עומס פניות טלפוניות למערכת האגף, היה קושי בהתייחסות 
המוקד  שודרג  זה,  לצורך  פונים.  של  גדול  כה  מענה  ובמתן 
במכלול  משמעותיים  שינויים  העובר  האגף,  של  הטלפוני 
רה"ע  סגן  אייזנברג,  מנדל  הרב  שבראשות  באגף  העבודה 

ובהנהלת עו"ס ארלט מויאל.
המוקד החדש, המופעל בידי צוות מקצועי מיומן, קולט את 
זרם הפניות לסיוע, מזין את פרטי הפניה למערכת ממוחשבת 
מתקדמת, ומשם הם מועברים לגורמים הרלוונטים באגף. כל 
ראוי  מענה  מקבלת  והיא  האפשרית  במהירות  מטופלת  פניה 

והולם.
חלק  כי,  הדגיש,  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
נפש",  "פיקוח  בגדר  נמצאות  וחלקן  רגישות,  הינן  מהפניות 
ע"י  שהיות,  בלי  מיידית,  מטופלות  אלו  פניות  כך,  ומשום 
הצוות המקצועי, כשבנוסף לכך, כלל הפניות נמצאות בפיקוח 
האישי של הנהלת המוקד, הדואגת שלא יהיה מצב בו ישנה 
פניית תושב שאינה מטופלת, ורק הנהלת המוקד היא הרשאית 

כראוי.  טופלה  שהיא  ווידוא  לאחר  פניה,  לסגור  בלעדית 
הטלפוני  המוקד  של  והיעילה  העניפה  הפעילות  בעקבות 
מתבצעים  הם  באגף,  העבודה  תהליכי  התקצרו  החדש, 

במהירות מירבית, ובכך התייעלה עבודת האגף עשרת מונים.
היתה  האגף  פעילות  על  שהקשתה  נוספת  יסודית  בעיה 
הצפיפות השוררת במשרדים, חלק מהיחידות נמצאות במצב 
קורה  וכך  צר,  במצב  היותם  סוציאליים  עובדים  מספר  של 
ובבעייתו,  בעניינו  עם העו"ס  אישית  שפונה, במקום לשוחח 

הוא נאלץ לדבר על כך בנוכחות של עוסי"ם נוספים.
כדי להתגבר על קשיי עבודה אלו, אישר הרב חנוך זייברט, 
למרכז  הקרובה,  בשנה  האגף,  משרדי  מעבר  את  העיר  ראש 

חדש, מרווח ורחב מימדים, בשטח של למעלה מ-3000 ממ"ר, 
עד  פעלו  בהם  במבנים  כהנמן,  הרב  ברחוב  שיוקם  במתחם 
כה משרדי ומוסכי חברת "פיג'ו". מקום זה נבחר לייעוד זה, 
בשל מיקומו בציר תנועה מרכזי ובגישה נוחה בעבור תושבים. 
המתחם יכלול את כל משרדי ושירותי האגף ובכל התחומים 

המקצועיים.
ומוקדי  משרדים  חדרים,  מאות  ימוקמו  החדש  במתחם 
פעילות, שיקלו על עבודת הצוות, יביאו לסנכרון אגפי מושלם 
ומיטבי, תוך צמצום זמני השירות עד למינימום האפשרי ומתן 
מענה מקצועי יעיל ומהיר. כדי לקדם את בינוי המתחם החדש, 
הוקמה ועדת היגוי, העוסקת בהשלמת ההערכות הלוגיסטית 
והמעבר למשרדיו, בראשות הרב חנוך  להקמת האגף החדש 
זייברט, ראש העיר ובהשתתפות הרב חנוך זיידמן, מנהל האגף 
העירוני לתשתיות ולפיתוח והנהלת האגף לשירותים חברתיים. 
עוקבת  היא  עבודה,  לישיבות  הועדה מתכנסת, אחת לשבוע, 
אחר ההתקדמות והשלמת תכניות, מתן מענה ופיתרונות, כדי 

לקדם את המלאכה ולהשלימה בהקדם.
יועץ רה"ע לנוער ולרווחה ציין בסיפוק,  יוסף גרליץ,  הרב 
כי מהפכת השירות אותה מוביל הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
זוכה לקידום יסודי עם יצירת המהפך בעבודת האגף העירוני 
רגישים  בתחומים  אחת,  לא  העוסקת,  חברתיים,  לשירותים 
לפתור  במטרה  קודש,  במלאכת  גם  מדובר  ולעיתים  ביותר, 
נושאים המוגדרים כ"דיני נפשות", ובדרך זו רואים אותה גם 
חשיבות  יש  כך,  ומשום  שליט"א,  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
לכלל קידום ומינוף נגישות השירות בכלל האגפים והמחלקות, 

וביחוד באגף העוסק בתחומים כה רגישים וחיוניים.

הרב חנוך זייברט, ראש העיר אישר את מעבר משרדי האגף העירוני לשירותים חברתיים )רווחה(, בשנה הקרובה, למרכז 
חדש, מרווח ורחב מימדים, בשטח של למעלה מ-3000 מ"ר, במתחם שיוקם ברחוב הרב כהנמן, במבנים בהם פעלו עד 
כה משרדי ומוסכי חברת "פיג'ו"  כמו כן שודרג המוקד הטלפוני של האגף ובעקבות הפעילות העניפה והיעילה של 

המוקד החדש, התקצרו תהליכי העבודה באגף במהירות מירבית, ובכך התייעלה עבודת האגף עשרת מונים 

אגף הרווחה עומד בפני פיתוח ומעבר למשרדים חדשים וגדולים  

משרדי האגף הרווחה יעברו למשרדי פיג'ו 

כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

ִּתְהיּו ְּבטּוִחים, ִעם ַחְׁשָמל ֹלא ִמְתַעְסִקים
חּוץ: ְּבִטיחּות ַּבַחְׁשָמל ּבַָ

ל.   ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְׁשמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.   ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְׁשמַָ

ל ָּפרּוץ, ָׁשבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְוִּחים    ִאם ִנְתָקִלים ְּבאָֹרון ַחְׁשמַָ
     ְלֵׁשרּות 103, מְַשִגּיִחים ֶׁשִאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים 

ל.     ַלֶּטְכַנאי ֶׁשל ֶחְבַרת ַהַחְׁשמַָ

ל ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחִיּים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְׁשמַָ   חּוט ַחְׁשמַָ
ל       ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְּׁשִרים 103 ְלֶחְבַרת ַהַחְׁשמַָ

ַּבְּסִביָבה.     ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי ׁשֶַַ

ל.   יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַּבֲחרּו ָמקֹום ְמֻרָחק ִמִּמְתְקֵני ַחְׁשמַָ

חשמל זה לא משחק ילדים!



מרכז הת"תים
מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&280

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&450
&330

חליפה צמר
 70% צמר

&500
&420

חליפה צמר
100% צמר

&800
&520

מכנסים 
רגולר פיט

&120
&80

מכנסיים
 סלים פיט

&130
&90

חולצות מקס לורן
 כחול

&80
&70

חולצות מקס לורן
 שחור החדש

&120
&90

חולצות מקס לורן 
אל-קמט

&100
&85

עניבות
 דגמים חדשים מגוון עצום

&60
&50

חגורות עור 
דגמים חדשים מגוון עצום

&70
&45

חפתים 
דגמים חדשים מגוון עצום

&100
&50

ירושלים | בני ברק: ר' עקיבא 80 פינת  ירושלים: מלכי ישראל 41 קומה א' טל': 02-6501071  סניפים- 
טל': 03-5523340 | נתיבות: ירושלים 15 טל': 08-9248023 | חדש! חיפה: הרצל 76 טל': 077-5352627
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ל-

המכירה 
השנתית 

של הת"ת 
המרכזי

ימים בלבד

ישיבות גדולות, ישיבות 
קטנות, כוללים

המכירה פתוחה לכולם!
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ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

טוסטר אובן
ענק! 45 ליטר

שואב אבק
ציקלון עוצמתי במיוחד!

כיריים בילד-אין 
איטלקיות

תודה!
מעבד מזון + 

בלנדר
אמקור

במקום
₪690 קבלו

חינם!

במקום
₪610 קבלו

חינם!
במקום

₪550 קבלו
חינם!

במקום
₪580 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 200 יח'
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

כמות מוגבלת ל- 180 יח'

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

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

של מוצרים לחג!מיידיתאספקה ללחוצים, 

לתשומת לבכם, בחוה"מ פסח החנות תהיה סגורה

מחלקה ענקית למוצרים קטנים במחירים הכי זולים בשוק!

מקרר סמסונג
כולל התקן משמרת השבת*

102
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 3690 ₪

3883
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק- ₪₪

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי קונסטרוקטה

35
ל-36 חודשים

₪

מקפיא 6 מגירות

החל מ:

החל מ:

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

במחיר הזול ביותר!!

תנור בילד אין - תקה
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

 מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

החל מ: 1590 ₪
44

ל-36 חודשים
₪

מתנות!משתתף במבצע

מגהץ קיטור 
טפאל

 מיקסרים בוש
במבחר ענק

שואבי אבק
במבחר ענק

מעבדי מזון
במבחר ענק

 מיקרוגלים
במבחר ענק

439199249239
החל מ-החל מ-החל מ- החל מ-

₪₪₪₪

מגוון עצום של מוצרים משתתפים במבצע, במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

60
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 2988 ₪סה"כ: 1390 ₪ החל מ: 1290 ₪ סה"כ: 2160 ₪

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מקרר סמסונג
3 דלתות

194₪
החל מ: 6990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

מקרר שארפ
4 דלתות

166
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

df מקרר

52
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1872 ₪

מתנות!משתתף במבצע

450

במחירים
הכי זולים

וגם ב-36 תשלומים!

החל מ: החל מ: ל-36 חודשיםהחל מ:

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

לאלפי הלקוחות שבחרו להתחדש לחג
עם מוצרי האיכות מבית 'שיא החשמל והמיזוג'

לאור הביקוש, המבצע ממשיך עד ר"ח אייר!

קונים מוצר חשמל 
ובוחרים מתנה

בשווי מאות שקלים!

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

מאת: יעקב אמסלם

תנועת ש"ס קיימה השבוע )ראשון( כנס 
נציגי  מאות  בהשתתפות  כוסית'  'הרמת 
בכנס  ושריה.  ח"כיה  הארץ,  מרחבי  ש"ס 
התייחס  'האופרה',  באולמי  שהתקיים 
של  למצבה  דרעי  אריה  המפלגה  יו"ר 
כנגדו.  שנפתחה  החקירה  בצל  המפלגה 
במהלך הכנס הביעו הח"כים תמיכה בלתי 
מסוייגת בחפותו. חבר הכנסת גואטה רמז 
כי בהוראת דרעי, הוא נמנע מהתבטאויות 
על  לדבר  שלא  מתאפק  "אני  בסוגייה. 
הנושא שלו. אנחנו נלך ונתחזק כי זה מה 

שרוצה מאיתנו היו"ר שלנו".
לאנשי  ראשונה  פומבית  בהתייחסות 
אינו  כי  דרעי  אמר  הפרשה  על  ש"ס 
כמו  אדם  בן  "אני  החקירה.  מה  על  יודע 
כולכם. ברור שזה לא קל, בפרט שזה בא 
זה,  לרגע  עד  לי  ואין  מוחלטת,  בהפתעה 
נמשיך  אנחנו  מדובר.  במה  מושג  אפילו 
לעבוד במשרדים שלנו בכל הכוח עד סיום 
הקדנציה. התנועה שלנו עלתה על מסלול 

המראה, וזה יימשך".
החקירה  להשלכות  גם  התייחס  דרעי 
כי  והעריך  הקואליציה  של  יציבותה  על 
"אני  יישמר.  הקואליציה,  של  שלמותה 
מרשה לעצמי להעריך שעל אף הקואליציה 
הצרה, הממשלה תחזיק מעמד ולא תורחב. 
אפילו  שנתי,  הדו  התקציב  שלאור  יתכן 
שממשלת  שלי  הערכה  ימיה.  את  תשלים 
להחזיק  נמשיך  ואנחנו  לכהן  תמשיך   61
הפנים,  במשרדי  הציבור  למען  ולפעול 

הדתות והנגב והגליל עד תום הקדנציה". 
של  שמו  לפרסום  הותר  שעבר  בשבוע 
שלמה  אחיו,  בפרשה.  הראשון  הנחקר 
איסור  צו  הוטל  החשדות  פרטי  על  דרעי. 
במשך  נחקר  האח  דרעי  גורף.  פרסום 
נחקרו  עמו  יחד  במשטרה.  ימים  שלושה 
עתה  לעת  נאסר  ששמם  אנשים  מספר 
וידיד  נוספת  משפחה  בת  בניהם  לפרסום, 

מקורב לאריה דרעי.
בינתיים, בלשכת השר, משדרים עסקים 
במשרד  דרעי  ערך  )שני(  השבוע  כרגיל. 
הערים  ראשי  עם  עבודה  פגישת  הפנים 
וראשי היישובים החרדיים. הפגישה העלו 
הנובעות  מצוקותיהם  את  הערים  ראשי 
סובלות  אלו  ערים  כי  העובדה  בשל 
דרעי  וכדו'.  בארנונה  נמוכות  מהכנסות 
אמר לראשי הערים כי "יש בעיות מיוחדות 
גדולה.  מאד  אוכלוסיה  החרדי,  למגזר 
ממשלה  החלטת  זו  האמיתי  הפתרון 
שנותנת פיתרון כפי שנעשה למגזר הערבי, 
להיעשות  חייבת  אבל  והבדואי.  הדרוזי 
עבודה מקצועית רצינית כדי שנוכל לבוא 

עם תכנית מסודרת למשרד האוצר".

יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי 
התייחס השבוע בטקס 'הרמת 
כוסית' לחקירה כנגדו: "אנחנו 
נמשיך לעבוד במשרדים שלנו 
בכל הכוח עד סיום הקדנציה"

דרעי: "אין לי מושג 
במה מדובר"

פרשת דרעי: אחיו נחקר במשטרה שלש פעמים

"הממשלה תחזיק מעמד". דרעי בהרמת הכוסית השבוע



מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בחג יש לנו מועדים בשבילכם!
חברי מכבי בבני ברק,

מרפאות מכבי לשירותכם כל השנה:
 מרכז רפואי - רח' רבי עקיבא 86  מרכז רפואי - רח' כהנמן 64 ו'

 מרכז רפואי גני טל - רח' חזון איש 56  מרכז רפואי קרית הרצוג - רח' הרלינג צבי 5
 מרכז רפואי - רח' קיבוץ גלויות 24  מרכז רפואי – רח' הרב ש"ך 60

 מרכז רפואי – רח' נתן הנביא 1  מרכז רפואי – רח' אהרונוביץ 19

חמישירביעישלישישני

כאשר המרפאות סגורות ניתן לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה 3555*

שעות פעילות המרכזים הרפואיים בעיר בימי החג:

ראשון שישישישי

כרגיל

י"ג ניסן 21.4
חמישי

המרכז הרפואי ר' עקיבא
מוקד נשים 8:00-10:30 
שירותי משרד 8:00-11:30

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-11:30

מרפאת שבת וחג
רח' קיבוץ גלויות 24

מרפאת שבת וחג
רח' קיבוץ גלויות 24

מרפאת שבת וחג
המרכז הרפואי ר' עקיבא רח' קיבוץ גלויות 24

8:00-12:00

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-12:00

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-12:00

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-12:00

י"ד ניסן 22.4
ערב פסח

שישי
י”ז ניסן 25.4

שני

י"ח ניסן 26.4
שלישי

רביעי
ט"ז ניסן 24.4

ראשון

חג שמח
שבת שלום!

רביעי
ט"ו ניסן 23.4

שבת

י"ט ניסן 27.4
רביעי

כ’ ניסן 28.4
חמישי

ערב חג

שני
כ”ב ניסן 30.4

שלישי

שבת 
שלום!

שבת
כ”א ניסן 29.4

שישי

חג 
שמח!

מוקד לרפואה דחופה
 ימי חוה"מ א' - ד':  19:00-22:30 במרכז הרפואי ר' עקיבא

מכבי מאחלת לכם חג כשר ושמח



לקראת חג הפסח הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 23:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00 | מר”ח ניסן עד חג הפסח

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

עניבות
חגורות

חגורות עור
חגורות עור פרה

חפתים
גרביים
גופיות

75
65

2 ב-80
40
55
65
35
9

3 ב-45

100
90
60
60
70
90
60
15

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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



לקראת חג הפסח הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 23:00 רצוף | שישי וערבי חג 10:00 ועד 14:00 | מר”ח ניסן עד חג הפסח

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
T.R. חליפות אקסוס
חליפות אקסוס צמר

מכנסיים אקסוס
מכנסיים צמר

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית אדומה

חולצות אקסוס תוית חום/זהב
חולצות אקסוס תוית סגולה

500
400
600
120
200
150
120
130
110

395
295
510
90
150
115
95
105
85

המכירה תתקיים
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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



בני ברק     י"ב בניסן תשע"ו 20/4/16 1222

מאת: יעקב אמסלם

מזירת  )שני(  השבוע  שזרמו  התמונות 
הפיגוע ירושלים, החזירו את רבים מתושבי 
לשכוח.  ביקשו  אותם  לזמנים  העיר 
המדממים,  הפצועים  המפויח,  האוטובוס 
בניגוד  כי  ההבנה  את  החדירו  אלו  כל 

להערכות, הטרור לא הלך לשום מקום.
הייתה זו שעת ערב מוקדמת כשפיצוץ עז 
מספר  תלפיות.  התעשייה  אזור  את  החריד 
מעל  מיתמר  עשן  נראה  מכן  לאחר  רגעים 
בלהבות  לעלות  שהחל   ,12 קו  אוטובוס, 
גם  שנשרף  סמוך  לאוטובוס  שהתפשטו 
הוא. בנס, לא היו באוטובוס נוסעים ונהגו 

נמלט מהמקום. 
כוחות ההצלה שזרמו למקום, עדכנו, כי 
שונות.  בדרגות  אנשים   21 נפצעו  במקום 
שניים מהם במצב קשה, חמישה במצב קל 
ילדים  הפצועים,  בין  בינוני.  במצב  והיתר 

בגיל העשרה. 
"הגעתי לזירה בתוך כשתי דקות מקבלת 
הקריאה ונתקלתי בשני אוטובוסים שעולים 
בלהבות ובנפגעים שהיו מחוץ לאוטובוסים 
מתוכם אחד במצב אנוש ופצוע נוסף במצב 
איחוד  סניף  ראש  כהן,  מיקי  עדכן  קשה", 
מתנדבים  עם  "יחד  בירושלים.  הצלה 
איחוד  של  האופנולנסים  מיחידת  נוספים 
הצלה שהיו בסמיכות למקום הענקנו טיפול 

רפואי לנפגעים".
זאבי סופר מנהל יחידת האופנולנסים של 
כי  לנו  סיפרו  אורח  "עוברי  הוסיף:  איחוד 
נשמע פיצוץ עז ולאחר מכן שני אוטובוסים 
נזק  נגרם  עלו בלהבות, עקב אופי האירוע 
גם לכלי רכב שהיו בסמיכות לאוטובוסים".
בדיווחים  התאפיינו  הבאות  השעות 
תחילה  הפיצוץ.  סיבת  אודות  סותרים 
הודיעה המשטרה כי מדובר בפיגוע חבלני, 
המשטרה  בה  חזרה  קלה  שעה  לאחר  אך 
המנוע  במערכת  בתקלה  מדובר  כי  ודווח 
בערב,   9 השעה  לקראת  האוטובוס.  של 
במטען  מדובר  כי  שוב  המשטרה  הודיעה 
של  האחורי  בחלקו  שהתפוצץ  חבלה 

האוטובוס. 
כי  ההערכה  את  שחיזק  מה  כי  יצויין 
פרופסור  עדותו של  הייתה  בפיגוע  מדובר 
אבי ריבקינד, מנהל האגף לרפואה דחופה 
כרם,  עין  הדסה  החולים  בבית  וטראומה 
"ראינו  הפיגוע:  לאחר  קלה  שעה  שאמר 
שאנחנו  מה  ואומים,  מסמר  בצילומים 
הקודמים  מהפיגועים  לראות  רגילים 

בירושלים".
לפי שעה, לא ידועה זהותו של המחבל, 
ללא  קשה  פצוע  הגיע  החולים  לבית  אך 
תעודות מזהות ובמשטרה לא שוללים את 
עמו  שהביא  במחבל  שמדובר  האפשרות 
כל  השורות,  כתיבת  בשעת  המטען.  את 

הכיוונים נבדקים. 

 "הטלפון עף לו מהיד"

הפצועים  אחד  של  אביו  בצלאל,  אשר 
שקדמו  הרגעים  את  שחזר  בפיגוע  קל 
וישב  לאוטובוס  עלה  "הוא  לפיצוץ: 
מקדימה, היה פיצוץ אדיר מאחור. אנשים 
צרחו, היו פצועים ודם, הטלפון הנייד עף 
לו מהיד. הייתי בבית, שמעתי על הפיצוץ 
וידעתי שהילד ישב על האוטובוס. פרמדיק 
לבית  בדרך  שהבן  ואמר  אליי  התקשר 
החולים ושמצבו טוב. יש לו קצת שריטות 
והוא מבוהל אנחנו מקווים שהוא ישתחרר 

הביתה".
"למרות החום האדיר והסיכון לפיצוצים 
האש  לוחמי  חדרו  באוטובוס,  נוספים 
וביצעו  והעשן  האש  תוך  אל  רב  באומץ 
לכיבוי  ופעולות  לכודים  לאיתור  סריקות 
רשף  סיכם  הלהבות",  התפשטות  ומניעת 
בזירת  הצוותים  על  פיקד  אשר  סונינו  רוני 

האירוע.
הלוי,  יורם  ניצב  ירושלים,  מחוז  מפקד 
כפי  "ירושלים,  כי  אמר  לזירה,  שהגיע 
שכולם יודעים, ערוכה זה חודשים ארוכים 
הרבה  עם  אירועים  של  מאוד  גדול  לגל 
מאוד נפגעים. השוטרים פה פרוסים לאורך 
ולרוחב בכל מקום. אנחנו נעזרים בכוחות 
של כל משטרת ישראל מכל המחוזות. יש 
מתכוננים  ואנחנו  מאוד  גדול  תגבור  לנו 

לקראת האירועים הקרובים".
שלח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואמר:  הפיגוע  לפצועי  החלמה  איחולי 
"אנחנו נאתר את מי הכין את מטען החבלה 
גם  אנחנו  למשלחים,  נגיע  אנחנו  הזה, 
נגיע למי שעומד מאחוריהם ונבוא חשבון 
מצויים  אנחנו  הללו.  הטרוריסטים  עם 
במאבק מתמשך נגד הטרור", את הדברים 
אמר רה"מ באירוע לציון 85 שנה להקמת 

האצ"ל.  
מנגד, בארגוני הטרור בירכו על האירוע. 
חמאס פרסם הודעה בחשבון הטוויטר של 
"תגובה  הפיגוע,  כי  נכתב  ובה  הארגון, 
להוצאות  בפרט  ישראל,  לפשעי  טבעית 
ולפגיעה  בשטח,  מבצעת  שהיא  להורג 
של  הצבאית  הזרוע  אל-אקצא".  במסגד 
תנועת פתח, גדודי חללי אל-אקצא, פרסמה 
גם היא הודעה בה נכתב: "מבצעי הפעולה 
התאבדות  פיגועי  לבצע  לקריאותינו  נענו 
כדרך היחידה להגיב על פשעיו של הכיבוש 
אל-מסרי  מושיר  חמאס  בכיר  הישראלי".  
וזהו  שלב  עלה  "המאבק  כי  ואמר  הוסיף 
שערי  התאבדות.  פיגועי  גל  של  תחילתו 
הגיהינום נפתחו מעל שמי הישות הציונית 

ואזרחיה".

פיצוץ עז החריד את הבירה 
ביום שני  בפיצוץ נפצעו 21 
בני אדם, ביניהם 2 פצועים 
קשה  בתום שעות של 

דיווחים סותרים, המשטרה 
קבעה: הפיצוץ - ממטען חבלה

הטרור חוזר 
לאוטובוסים?

21 פצועים בפיצוץ מטען חבלה בירושלים

)צילום: יוסי איזנשטיין, חדשות 24(

GALIT ITALIA

SCHOOL

 ב”ב: ר' עקיבא 62, 03-5708192   |  י-ם: ירמיהו 43, סנטר 1, 02-5003013 

לפרטים, מידע והרשמה:
  סניף ב"ב - גלית: 2514702- 054   |  סניף  י-ם  -  עדי:  054-3254617   

www.galititalya.co.il

Master
כי בוגרת גלית איטליה סקול 

היא לא עוד אחת

 באיפור  בפאנות 
ביוטי 

 בבניית  בתסרוקות 
קאסטם

 בעיצוב 
גבות ושעווה

 בספרות

הירשמי עכשיו לקורסי האביב של גלית איטליה סקול.

הוותיק  במקום  ללמוד  זוכות  סקול  איטליה  גלית  בוגרות 
ונותן  ניסיון כבר בזמן הלימודים  והמקצועי ביותר, המשלב 
בוגרות  בתחומם.  ביותר  המקצועיות  מהמורות  ליהנות  להן 

גלית איטליה סקול כובשות את שוק היופי בסערה.



למידע נוסף:

הביקור במוקד כרוך בהשתתפות עצמית

פסח כשר ושמחצוות מרפאות כללית מאחל לתושבי בני ברק

כל המרפאות תהיינה פתוחות משעה 8:00 עד השעה 13:00, אחה״צ המרפאות תהיינה סגורות.

שעות פעילות בחול המועד:

מוקד טרם: רח׳ ז'בוטינסקי 160 | טל׳: 1-599-520-520

מוקד לרפואה דחופה בשבת וחג *

ביקור בשבת/חג השתתפות הלקוח ב - 43 ₪ משעה 14:00 בערב שבת/חג ועד יום א' 
בשעה 06:00. בימי חול המועד בזמן סגירת המרפאות של הכללית השתתפות הלקוח - 86 ₪



הר הבית )צילום: קורינה קרן, פלאש 90(

תפילת שחרית בשעה 8:45
ברכת כהנים של שחרית בשעה 9:30

תפילת מוסף בשעה 10:00
ברכת כהנים של מוסף בשעה 10:15

תתקיים אי“ה:
ביום שני  י"ז בניסן תשע"ו ב' דחול המועד (25.04.16)

בחול המועד פסח התשע“ו
ברכת כהניםברכת כהנים

The Western Wall Heritage Foundation

 

הראשון לציון הגאון
רבי יצחק יוסף שליט"א

הגאון
רבי דוד לאו שליט"א

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יקבלו את פני עולי הרגל ברחבת הכותל המערבי בירושלים
לאחר ברכת הכהנים

בין השעות 10:45-12:00 לפני הצהריים

הרבנים הראשיים לישראל:

הרבנים הראשיים יקבלו אורחים:
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

יקבל את פני העולים

הגאון רבי דוד לאו שליט"א
יקבל את פני הקהל 

ביום שני י"ז בניסן ב' דחוה"מ פסח התשע"ו (25.04.2016)
בבית כנסת "ישרון" בירושלים רח' המלך ג'ורג' 44

בין השעות 17:00-19:00, תפילת מנחה בשעה 17:00

במוצאי שבת קודש ויו"ט ראשון של פסח, ט"ו בניסן התשע"ו (23.04.2016)
בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים, רח' אדוניהו הכהן 26, ירושלים

במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 21:30

סיורים לקהל הרחב באתרי הכותל [מנהרות הכותל | 'המסע לירושלים' | 'מאחורי הקלעים' – תגליות
הכותל החדשות ו'מיצג שרשרת הדורות'] יתקיימו לאורך היום בהזמנה ובתשלום מראש.

מוקד שירות הלקוחות יהיה פתוח להזמנות בין השעות 9:00-17:00 בטל: 5958* 
www.thekotel.org :ניתן לבצע הזמנות גם באתר הכותל

מניין תהילים קבוע מתקיים מדי יום בימים א'-ה'
על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי אל מול מקום קדש הקדשים.

לשליחת שמות לתפילה: thekotel.org/kotel/tehillim או בפקס: 02-6273114

חוויה שמימית בחוף נתניה
מצנחי רחיפה

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

מדריכה טייסת לנשים
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"לאסור עלייתם של
 חברי הכנסת להר הבית"

מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הודיע השבוע לראש 
הממשלה נתניהו כי החליט לאסור את עלייתם של חברי 
הכנסת להר הבית מחשש למהומות  לדבריו, העלייה 
עלולה להביא להחרפת המתיחות והסלמת האירועים" 

מאת: שמעון דדון

שיגר  אלשיך  רוני  המשטרה  מפכ"ל 
הממשלה  לראש  מכתב  )ראשון(  השבוע 
החלטתו  על  מודיע  הוא  בו  נתניהו  בנימין 
לאסור עליית חברי כנסת להר הבית בתקופה 
הקרובה. במכתב שכותרתו, "איסור זמני על 
עליית חברי כנסת להר הבית", נימק אלשיך 
הח"כים  של  הגעתם  כי  וטען  החלטתו  את 
השטח  את  להבעיר  עשויה  זה,  למקום 

מחדש. 
"לאור ניסיונות רבים של גורמים קיצוניים 
משני הצדדים לייצר פרובוקציות לקראת חגי 
ניסן, אני סבור כי לעת הזו, עליית חברי כנסת 
להר הבית עלולה להביא להחרפת המתיחות 
סכנה  שמהווה  באופן  האירועים  והסלמת 
אלשיך  כתב  המדינה",  לביטחון  ממש  של 
אחריותה  ומתוקף  אלו,  "בנסיבות  והוסיף: 
של משטרת ישראל לבטחון הנפש והרכוש, 
גורמי  של  הדעת  חוות  בסיס  על  החלטתי 
היועץ  דעת  ועל  בפניי  שהונחו  הביטחון 
עליית  ולאסור  להמשיך  המשפטי לממשלה 
חברי כנסת להר הבית עד להודעה חדשה". 
עם זאת, הוסיף המפכ"ל כי "הנושא יישקל 

מחדש מיד בתום חגי ניסן".
ההערכה במערכת הביטחון היא כי העליה 
של  להתפרצותה  רבות  תרמה  הבית  להר 
האחרונים  בחודשים  הסכינים  אנתיפאדת 
עשרות  של  חייהם  את  כה  עד  שגבתה 
ישראלים. רק בשבוע שעבר אמר ח"כ ג'מאל 
"לאור  כי  המשותפת(  )הרשימה  זחאלקה 

עליות היהודים הגוברות מיום ליום למסגד 
דרך  בכל  זאת  לעצור  עלינו  אל-אקצא, 
שבעקבותיה  סערה  עוררו  דבריו  אפשרית". 
פנה ראש הממשלה נתניהו ליועץ המשפטי 

בבקשה לבדוק אם יש בדבריו הסתה. 
של  המנהל  הועד  קבע  השבוע  כך,  בתוך 
של  והתרבות  המורשת  )ארגון  אונסק"ו 
דתיים  קשרים  אין  היהודי  לעם  כי  האו"ם( 
המונח  כי  אונסק"ו  קבע  בכך  הבית.  להר 
'הר  ולא  אקצא',  אל  'מסגד  יהיה  השימושי 

הבית'.
על  שזעם  נתניהו  הממשלה  ראש 
בעוד  "מדובר  כי  בתגובה  מסר  ההחלטה, 
אונסק"ו  האו״ם.  של  אבסורדית  החלטה 
של  הייחודי  ההיסטורי  מהקשר  מתעלם 
שני  עמדו  שבו  המקום  הבית,  להר  היהדות 
בתי המקדש במשך אלף שנים, משכתב חלק 
שוב  ומוכיח  האנושית  בהיסטוריה  יסודי 

שאין שפל שהוא לא מגיע אליו".

 "לשחרר את היהודי העצור בתימן"
קבוצת אינטלקטואלים תימנים פרסמו הצהרה רשמית, 

בה דרשו את שחרורו של יחיא יוסף יעיש, שנעצר בחשד 
להברחת ספר תורה שנחשב ל'רכוש המדינה'

מאת: ברוך ברגמן

פרסמו  תימנים  אינטלקטואלים  קבוצת 
את שחרורו של  דרשו  בה  רשמית,  הצהרה 
היהודים  מכ-50  אחד  יעיש,  יוסף  יחיא 
כי האישומים שהופנו  שנותרו בתימן טענו 

נגדו הם "מפוברקים".
הביטחון  סוכנויות  ידי  על  נעצר  יעיש 
ונחקר בגין  של המורדים החות'ים במדינה 
מעורבות בהברחת ספר תורה עתיק, בן 800 
גם  נעצרו  ליחיא  ובנוסף  לישראל  שנים, 
צנעא  של  התעופה  בשדה  עובדים  שלושה 

במסגרת אותה החקירה.
בסוף החודש שעבר דווח בעיתון היהודי 
הרשויות  כי  כרוניקל"  "ג'ואיש  הבריטי 
שהיה  בחשד  יהודי  אזרח  עצרו  בתימן 
מעורב בהברחת 17 יהודים מתימן לישראל, 
הספר  את  עמם  שלקחו  העובדה  בשל 
בצנעא  מחוקקים  לדברי  שנחשב  העתיק, 
ל"אוצר היסטורי ורכוש המדינה". כמו כן, 

דווח כי נעצר עובד מוסלמי בשדה התעופה, 
הקהילה  לרב  במתכוון  שאפשר  בחשד 

לעלות למטוס עם הספר העתיק.
17 היהודים התימנים הגיעו לישראל בליל 
הסוכנות  של  חשאי  במבצע  במרץ,  ה-20 
היהודית, שחתם את גל העלייה מן המדינה. 
בעיתון הערבי "א-שרק אל-אווסט", היוצא 
על  נוספים  פרטים  נחשפו  בלונדון,  לאור 
לפי  תימן.  יהודי  להעלאת  החשאי  המבצע 
התעופה  מנמל  המריאו  היהודים  העיתון, 
ומשם  שבירדן,  לעמאן  צנעא  שבבירה 
בן  התעופה  לנמל  נוספת  בטיסה  המשיכו 
"סכומי  שולמו  כי  דווח  כן,  כמו  גוריון. 
הפרו- החות'ים  למורדים  גדולים"  כסף 

שיאפשרו  כדי  בצנעא,  השולטים  איראנים 
המקורב  גורם  היהודים.  של  יציאתם  את 
"הסיבה  כי  לעיתון  אמר  היהודים  לקבוצת 
העיקרית לעזיבתם של היהודים היא הפחד 
המתנהלת  והמלחמה  היציבות  מאי  שלהם 

במדינה".

המפכ"ל הודיע לראש הממשלה



בשבילם אתה

אתם קבעתם:
שירותי הבריאות של מאוחדת הכי מתאימים לציבור החרדי!

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, תשרי ה׳תשע״ה

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ר׳ אפרים

 לציבור החרדי מתאימה 
רק קופת חולים אחת!



סיכוי להליכה עם ש"ס? גפני ומקלב בועידת דגל התורה
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52בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'        ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי   
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)

 ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)   
08-6659000רכסים: רח' הכלנית  א' גבעה ב'   נתיבות: רמב”ם  פינת רח' ירושלים טל:  13 04-8268800 39

  

29סניף חדש!  ברח' שלמה המלך  
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מבצע פסח
כל הכובעים

350שמחירן*עד 

190
רק

כל הכובעים
900שמחירן*עד 

490
רק

בשובריםאין צורך

ש
ט'

רא
ל 

ול
 כ

לא
ן, 

רו
חי

 מ
יר

מח
*מ

מודיעים לציבור בני התורה על

הכי זול בארץ בהתחייבות!
390 100%כובע  לבד

תוצרת אירופה
750במקום  ש”ח

”שבכל דור ודור...”

1932משנת 
ברון כובעים
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ח"כ אורי מקלב בהתבטאות מפתיעה במהלך פאנל פוליטי

"לא נשלול ריצה משותפת עם ש"ס"
חבר הכנסת אורי מקלב אמר השבוע על רקע המחלוקת על יחסי הכוחות בין 'דגל' ל'אגודה' כי 

בסיעתו לא ישללו שורת צעדים שיביאו לחיזוק כוחה של הסיעה בכנסת  "לא מופקע שנלך יחד עם 
ש"ס"  בכיר בש"ס בתגובה: "כשדברים כאלה מגיעים דרך התקשורת, מסתבר שהם רק בכדי לנגח"

מאת: יעקב אמסלם

סיעתו  כי  גפני  משה  התורה'  'דגל  יו"ר  של  דבריו  לאחר 
תפעל לעריכת מפקד פנימי שיוכיח את יחסי הכוחות ביהדות 
התורה, אמר חבר הכנסת אורי מקלב בתחילת השבוע כי בדגל 
את  ביטוי  לידי  שיביאו  נוספות  חלופות  שוללים  לא  התורה 

כוחה האלקטוראלי של הסיעה. 
ש"ס  עם  משותפת  ריצה  מקלב  הציע  החלופות,  בין 
התמודדותה  את  שיאפשר  מה  החסימה,  אחוז  הורדת  וכן 
העצמאית של הסיעה ללא חשש מאיבוד הקולות עקב אחוז 
החסימה הגבוה העומד כיום על כ-4%. את הדברים שהביא 
העיתונאי עקיבא וייס, אמר מקלב בפאנל שנערך בנופשון על 

ידי ארגון 'יד על הלב'.
לא  "זה  בנפרד,  ללכת  חוששים  לא  התורה  בדגל  לדבריו, 
עם  יחד  לרוץ  אופציה  שיש  ואמר  הוסיף  מקלב  איומים". 

תנועת ש"ס. "לא מופקע שנלך יחד עם ש"ס", כך לדבריו.
בכיר בש"ס שהגיב לדברים, אמר ל'קו עיתונות' כי "ש"ס 
מעולם לא הייתה כלי ניגוח ל'אגודה', או כלי ניגוח ל'דגל'". 
מסתבר  התקשורת,  דרך  מגיעים  כאלה  "כשדברים  לדבריו, 

שהם רק בכדי לנגח". 
כידוע, מפתח החלוקה הקיים מזה שנים ארוכות הוא של 
מקרב  עולות  לפעם  מפעם  ישראל'.  'אגודת  לטובת   60-40

אנשי דגל התורה טענות לעוול ולחוסר ייצוג ההולם את קהל 
מצביעיהם. בועידת 'דגל התורה' דובר רבות בנושא והוחלט 

לקיים מפקד ארצי, עם או בלי אגודת ישראל.
הם  באם  איתנו.  יחד  פעולה  לשתף  להם  קוראים  "אנחנו 
גפני  ח"כ  אמר  לבד",  נפעל   - לא  ובאם  טוב,  מה  יסכימו 
במהלך הועידה בהתייחסו למפקד המתוכנן. לדבריו, "אנחנו 
ניכנס לגדולי ישראל ונגיד להם שזאת ההמלצה שלנו, וכמובן 
שנעשה מה שיראו לנו ונציג להם את הנתונים – לפני שנביא 
הזאת  ההוראה  את  ונקבל  במידה  ישראל.  לאגודת  זה  את 
ואגודת ישראל לא תשתף פעולה, אנחנו עושים את המפקד, 
נגיע לבחירות ונדע איפה אנחנו עומדים, כמה מצביעים יש 

לדגל התורה".
גפני הוסיף ואמר: "אני מאוד מקווה שתהיה הבנה ואנחנו 
קוראים להם לשתף פעולה עם הנתון הזה שהוא הנתון הנכון 
ביותר. אם יש אצלם מישהו שאומר שהנתון לא נכון – אני 
מזמין אותו לשולחן שיביא נתונים אחרים. אלו הנתונים של 

יהדות התורה מהבחירות הקודמות".
אחרי דבריו של גפני, הוצגו לבאי הוועידה גרפי ההצבעה 
בבחירות  הנתונים,  פי  על  מרכזיות.  חרדיות  ערים  משלושה 
ליטאים  בפועל:  הצביעו  בירושלים,  לכנסת,  האחרונות 
המאגר  ברשימת  כאשר   ,19,231  – חסידים   ,32,434  –

הפוטנציאלי יש 34,189 ליטאים ו-24,816 חסידים.
 – חסידים   ,28,354  – ליטאים  בפועל:  הצביעו  ברק  בבני 
 32,819  – ליטאים  הפוטנציאלי:  המאגר  ברשימת   .18,624
בפועל:  הצביעו  עילית  במודיעין  ואילו   .23,630  – וחסידים 
המאגר  ברשימת   .2,708  – חסידים   ,12,336  – ליטאים 

הפוטנציאלי: ליטאים – 13,108 וחסידים – 3,241.
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מאת:  נ.זליקוביץ

קיבלתם   ?? והסתקרנתם  ברחוב  המודעות  את  ראיתם 
מהכמות  והתפעלתם  הדואר  בתיבות  האירועים  חוברת  את 
האחרונים,  בימים  נחשפתי  אני  גם  כולם  כמו   ?? ומהמחיר 
למהפיכה הצרכנית שמובילה לשכתו של סגן ראש העיר הרב 
בני  תושב  כרטיס  מופק  יו"ר ש"ס, שבמסגרתה  דדון  אליהו 
הנחות  המקנה  כרטיס  בעיר,  התושבים  לכלל  פלוס  ברק 
והטבות של עד 25% במאות עסקים מקומיים, בעשרות 
 25% עד  של  ומהנחות  בעיר,  עירוניים  אירועים 
הארץ,  בכל  גלאט  ובמלונות  כשרים  כיף  באתרי 
הכרטיס,  למחזיקי  הצפויות  ההטבות  במסגרת 
יהנו התושבים מהופעות  בחג הפסח בשני 
לכל  אירועים  ממגוון  וכן  בלבד,  שקלים 
הגילאים ובכל הסיגנונות שיהיו בהוזלה 

משמעותית למחזיקי הכרטיס.
בחוברת  שראו  ילדיי,  כאשר 
מגוון  את  שלי,  הדואר  בתיבת  שחולקה 
כמה  ממני  ביקשו  הפסח,  בחג  הצפויים  האירועים 
פעמיי  שמתי  עומס,  שיהיה  לפני  שאצטרף  פעמים  וכמה 
לאחד מדוכני ההצטרפות הפזורים ברחבי העיר, שם פגשתי 

את  לנצל  נועד  זה,  "מיזם  לי,  שאמר  דדון  אליהו  הרב  את 
לרתום  וכן  לטובתם,  ברק  בני  תושבי  של  האדיר  הקניה  כח 
ברוכות  עבור משפחות  להוזלת מחירים  בעלי עסקים  מאות 
הופתעתי  הכרטיס,  הפקת  למשרדי  כשהתקשרתי  הילדים", 
פרטים  לקבל  כשביקשתי  והמהירה,  האדיבה  מההיענות 
סיפרו לי שזהו רק קצה הקרחון מבחינת האירועים וההנחות 
שאפשר יהיה להגיע אליהם בעז"ה בהמשך, כשיצטבר הכח 
העסקים  ובעלי  האירועים  וכשמפיקי  הציבור,  של  הגדול 
יבינו כמה משפחות מאוגדות מאחורי הכרטיס, האפשרויות 
אמרו  ובאמת  גדולות,  יותר  הרבה  יהיו  ולהנחות  להסדרים 
לי במערכת הכרטיס, שיש לציין לשבח הן את העירייה ואת 
בכרטיס  הצורך  את  שהבינו  זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש 
ונרתמו להצלחתו, והן את בעלי העסקים בעיר, שהבינו את 
לתושבי  ולהטבות  להנחות  והצטרפו  בו  הגלום  הפוטנציאל 
העיר, בהמשך אמרו לי אנו מאמינים שלא יהיה ענף רכישה 
בעיר שלא נצליח להוזיל משמעותית, בבני ברק גרות עשרות 
אלפי משפחות ברוכות ילדים ומחובתינו לדאוג להם עד כמה 

שניתן.
והעלות ?? האמת שהופתעתי 35 ש"ח לשנה לכל המשפחה

אז רוצו ותצטרפו זה שווה לכם ושווה למשפחה.....

בני ברק 
מתחדשת

יבוא חליפות יוקרה
loft55

חליפות · חולצות · נעליים

הירקון 55, ב"ב
)צמוד לאולמי הדודאים(

יבוא בלעדי של מותג העל הצרפתי

פתוח עד 2:00 בלילה
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על רקע הניסיונות להפסקת אש בסוריה, דרש נשיא 
סוריה אסאד הכרה בגולן כשטח כבוש ● כתגובה, 
ערכה הממשלה את ישיבתה השבועית ברמת הגולן: 

"הגיע הזמן אחרי חמישים שנה שהקהילה הבינלאומית 
תכיר סוף סוף בכך שהגולן יישאר לצמיתות תחת 

ריבונות ישראל" ● בסוריה זועמים: "מדובר בצעד 
מתגרה" ● ברמה צוהלים: "ישיבה היסטורית"

ישיבת הממשלה התקיימה לראשונה ברמת הגולן

"רמת הגולן תישאר 
לעד בידי ישראל"

מאת: יעקב אמסלם

מדינת  של  שליטתה  סביב  הפולמוס 
השבוע  התעורר  הגולן,  ברמת  ישראל 
מחדש בעקבות שיחה בין ראש הממשלה 
האמריקני  החוץ  ושר  נתניהו  בנימין 
בצל  התקיימה  בניהם  השיחה  קרי.  ג'ון 
המתקיימים  הבינלאומיים  המגעים 
בניסיון להביא להפסקת אש בסוריה. על 
אסאד  בשאר  סוריה  נשיא  דיווחים,  פי 
כי  בעקרון  ומתן  המשא  קיום  את  התנה 
רמת הגולן היא שטח כבוש שצריך לחזור 
לידיה של סוריה. נתניהו הבהיר שר החוץ 
לעד  תישאר  הגולן  רמת  כי  האמריקני 

בריבונותה של ישראל.
כאקט חיזוק לדבריו, קיימה הממשלה 
ברמת  לראשונה,  השבועית,  ישיבתה  את 
שממשלת  הראשונה  הפעם  "זו  הגולן. 
ברמת  רשמית  ישיבה  מקיימת  ישראל 
שהגולן  השנים  ותשע  בארבעים  הגולן 
נמצא תחת שלטון ישראל", אמר נתניהו 
בפתח הישיבה החגיגית. "הגולן היה חלק 
העתיקה,  בעת  ישראל  מארץ  אינטגרלי 
ועל כך יעידו עשרות בתי הכנסת העתיקים 
אינטגרלי  חלק  הוא  והגולן  שסביבנו, 

ממדינת ישראל בעת החדשה".
המיקום  בחירת  את  הסביר  נתניהו 
ואמר:  הממשלה  ישיבת  לעריכת  החריג 
הממשלה  ישיבת  את  לקיים  "בחרתי 
מסר  להעביר  כדי  הגולן  ברמת  החגיגית 
בידי  לעד  תישאר  הגולן  רמת  ברור: 
מרמת  תרד  לא  לעולם  ישראל  ישראל. 

הגולן".
נתניהו הזכיר בנאומו את שיחת הטלפון 
אם  מסופק  שאני  לו  "אמרתי  קרי,  עם 
סוריה אי פעם תחזור להיות מה שהייתה. 
הנוצרים,  כמו  נרדפים,  מיעוטים  בה  יש 
על  בצדק  שנלחמים  והכורדים,  הדרוזים 
עתידם ועל ביטחונם. מנגד, יש בה גורמי 
טרור, בראשם דאעש, איראן וחיזבאללה, 
וגורמי טרור אחרים, שרוצים להשליט על 

הקיצוני,  האסלאם  את  האזור  ועל  סוריה 
ברחבי  אותו  להשליט  להמשיך  וממנו 

העולם".
נתנגד  שלא  המדינה  למזכיר  "אמרתי 
נתניהו.  סיכם  בסוריה",  המדיני  להסדר 
"בתנאי שזה לא יבוא על חשבון ביטחונה 
של  שבסופו  כלומר,  ישראל.  מדינת  של 
חיזבאללה  איראן,  של  כוחותיה  יום, 
הגיע  סוריה.  מאדמת  יסולקו  ודאעש 
תכיר  הבינלאומית  שהקהילה  הזמן 
יסוד.  עובדות  בשתי  ובעיקר  במציאות, 
האחת, מה שלא יהיה מעבר לגבול, הקו 
עצמו לא הולך להשתנות. השנייה, הגיע 
שהקהילה  שנה  חמישים  אחרי  הזמן 
הבינלאומית תכיר סוף סוף בכך שהגולן 

יישאר לצמיתות תחת ריבונות ישראל".
וממשלת  מלבוא,  איחרה  לא  התגובה 
על  חריפה  גינוי  הודעת  פרסמה  סוריה 
במקום.  הממשלה  ישיבת  של  קיומה 
תגובה  שמחייב  מתגרה  בצעד  "מדובר 
ומועצת  הבינלאומית  הקהילה  מצד 
הביטחון על מנת לפעול לקיום החלטות 
הביטחון  ומועצת  הבינלאומית  הקהילה 
הסורי  החוץ  משרד  כתב  הגולן",  בעניין 

בדמשק. 
של  התנהלותה  כי  נטען  בהודעה 
להחלטת  בוטה  הפרה  מהווה  ישראל 
מועצת הביטחון. "סוריה תמשיך במאבק 
הסורית  האדמה  ושחרור  הטרור  נגד 
וגירוש כל מליציות הטרור הנתמכות על 
ותמשיך  וישראל,  וסעודיה  טורקיה  ידי 
מהכיבוש  הגולן  שחרור  למען  במאבק 
הישראל", כך נמסר ממשרד החוץ הסורי.

מרוצים  הגולן  ברמת  לבינתיים, 
ישיבתה  את  לערוך  הממשלה  מהחלטת 
אזורית  במקום. אלי מלכה, ראש מועצה 
"היסטורית".  הישיבה  את  הגדיר  גולן 
את  ומעצימה  מחזקת  היא  לדבריו, 
ההתיישבות לאורך גבולה הצפוני-מזרחי 

של מדינת ישראל".

סט 4 צמיגים צרפתיים                   195-65-15 

ב-1000 &

אין כפל מבצעים. המבצע תקף עד 24-04-2016 או עד גמר המלאי. המחיר ל-4 צמיגים בלבד! החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ט.ל.ח

כתובת: תחנת דלק פז יציב צומת גאה, בכניסה לבני ברק, בתוך הרחיצה קרנבל הרכב.
טל: 03-6391865 | 0502-792-797
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למביא קופון בלבד

צמיגי בני ברקא.א. 

מה נשתנה המבצע הזה 
מכל המבצעים...

4 צמיגים

2 צמיגים

קומפרסור מקצועי לרכב

ספריי תיקון תקר 

קנה

קנה

קבל מתנה

קבל מתנה

4

WWW.holiday.co.il | 073-742-3-608 :להזמנות



גליל אלבד 25 מטר

זוג סכיני ארקוס 

זר פרחים 

סיר אלומיניום גדול 

שקיות אורגנזה לסכום

מפיות מעוטרות

לפתנייה/קסרול צבעוני

כוס יהלום

ראנרים

תבנית ענק

סכום לבן ארוז 100 יח׳סכום מוכסף סכום צבעוני רויאל

תבנית TVתבנית אינגליש אלומיניום

קערת הגשה 

צלחת צבעוני צלחות יוקרה דגם מלכותסט צלחות ל-10 סועדים

כוסיות קינוחים

כף/מזלג הגשה

חבקי מפיות

כוס קריסטל מעוטרת 50 יח׳

קסרול לבן לפתניה לבןכוסות יין

גביעי מאפינס 50 יח׳

רדיד אלומיניום 50 מטר

פתח תקווה  חובבי ציון, 03-5367002 | ראש העין  המרץ 13, 03-5126660  |  חדש!  בני ברק חזון אי”ש 9, 03-527-4697

בתוקף בין התאריכים 21-28.1.2016. התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת.

בקנייה מעל 250 ₪קומקום חשמלי בשקל!
ממוצרי החנות

פסח שמח ביד יצחק
מיוחד 

לחג

מרקיה צבעוני

כוסות שתייה קרה 100 יח׳

*קיים בכסף/זהב

מוגבל ל-3 יח׳ לקנייה

*קיים בכסף/זהב

4₪

3₪

1₪

290
₪

790
₪

190
₪

990
₪

590
₪

690
₪

1+1

290
₪

250
₪

090
₪

גדולענק
1890

₪1690
₪

גדולענק
390

₪890
₪

30₪

1390
₪

1390
₪

2490
₪

4490
₪

10₪

6 ב-

10₪

7 ב-

1090
₪

30 ב-

1190
₪

3 ב-

1090
₪

30 ב-

990
₪

8 ב-

650
₪

החל מ-

20%

ה ח נ ה

790
₪

590
₪

בתוקף בין התאריכים 1-30.4.2016.  התמונות להמחשה בלבד. עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק/לשנות את המבצע בכל עת.



הבחירות בוטלו. יוסי בכר
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תוצאות הבחירות 
בבת ים - בוטלו

בית המשפט המחוזי ביטל בצעד דרמטי את תוצאות 
הבחירות בבת ים בהם נבחר יוסי בכר  הסיבה: 

ליקויים שנחשפו והשפיעו על התוצאות הצמודות של 
מערכת הבחירות הטעונה  אלי יריב ל'קו עיתונות': 

"לציבור נמאס מהשחיתות" 
מאת: יעקב אמסלם

אתמול  החליט  המחוזי  המשפט  בית 
הבחירות  תוצאות  את  לבטל  )שלישי( 
בבת  שעברה  בשנה  שנערכו  העיר  לראשות 
את  המבטלת  המשפט  בית  החלטת  ים. 
באה  בכר,  יוסי  העירייה  ראש  של  בחירתו 
הבחירות.  בהליך  ליקויים  שנמצאו  לאחר 
ראש  של  מעורבותו  הוא  המרכזי  הליקוי 
השוהה  לחיאני  שלומי  לשעבר  העירייה 
על  הוגשה  המשפט  לבית  העתירה  במאסר. 
יריב, שהתמודד מול בכר בבחירות  ידי אלי 

לראשות העיר. 
לבהר  רות  השופטת  כתבה  בהחלטתה 
שרון כי מכלול הליקויים השפיע על תוצאות 
של  קטן  בפער  הוכרעו  שכזכור,  הבחירות 
491 קולות בלבד, המהווה 1.2% בלבד מכלל 
שמדובר  ככל  השופטת,  לדברי  המצביעים. 
נמוך,  פער  ובשיעור  יותר  חמורים  בליקויים 
כך פוטנציאל ההשפעה גבוה יותר ויש מקום 
טובות  מתן  העיתוי של  את  להביא בחשבון 
ההנאה, שהיה בסמוך למועד הבחירות, ואת 
יוסי בכר  ידי  העובדה שההבטחות ניתנו על 
שלטענתה  דבר  זמני,  עיר  כראש  בתפקידו 

פגע בשוויון בין שני המתמודדים.
הפסולה  מעורבותו  כי  נכתב  בפסק 
השלטוניות  ההבטחות  ומתן  לחיאני  של 
של  התנהגותו  וכי  הנדרשת  ברמה  הוכחה 
לחיאני חצתה את כל האיסורים וכל הקווים 
עכבות.  כל  לו  היו  לא  כי  "נראה  האדומים. 
את  לקדם  המטרה  את  קידשו  האמצעים  כל 
הצהיר  שהוא  )בכר(,  המשיב  של  בחירתו 
בכל עת כי זו למעשה מערכת בחירות שלו, 
בו.  בחירה  למעשה  היא  במשיב  בחירה  וכי 
ויש בהם  פסולים לחלוטין,  דברים אלה הם 

משום ליקוי בחירות חמור.
ופעל  אמצעים,  בשום  בחל  לא  "לחיאני 
נמרצות ובפומבי, למען בחירתו של המשיב", 
הוסיפה השופטת. "כאשר הוא מפזר הבטחות 
שלטוניות, כאילו שימש עדיין בתפקיד ראש 
העיר, תוך שהוא משתתף בסיורי בחירות עם 
כאילו  והבטחות,  הוראות  ומחלק  המשיב, 
של  פעולותיו  העיר.  כראש  לשמש  המשיך 
ראויות!   ולא  פסולות  בפירוש  היו  לחיאני 
לצדו  בחירות  בכנסי  השתתף  שהוא  הוכח 
וכי אם  זה אני",  והדגיש "בכר  של המשיב, 

בוחרים בבכר - למעשה בוחרים בו".
הבטחות  גם  היו  שנמצאו,  הליקויים  בין 
תמורת  בכר  שהעניק  שונות  שלטוניות 
תמיכה במועמדותו בבחירות לראשות העיר, 
"לאור כל האמור, השתכנעתי כי ההבטחות 
משום  בהן  יש  לעיל  שפורטו  השלטוניות 
בהליך  ליקוי  מהוות  והן  בחירות,  שוחד 

הבחירות היורד לשורשו של עניין". 
מהחלטת  סיפוק  הביע  התובע,  יריב,  אלי 
קבע  המשפט  "בית  ומסר:  המשפט  בית 
בוטלו.  הבחירות  שוחד  נתן  העיירה  שראש 
אני קורא לבכר, לאור הפסיקה ולמען העיר 

ותושביה, להתפטר לאלתר".
רגעים  מספר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
כי  יריב  אמר  המשפט  בית  החלטת  לאחר 
זאת,  עם  לבחירות.  נערכים  זה  בשלב  כבר 
לדבריו, יש לפעול למניעת הבחירות. "העיר 
ים עברה בחירות שנה אחר שנה", אמר  בת 
יריב ל'קו עיתונות'. "כל שנה בחירות, זה לא 

בריא לעיר". 
סכנה  כשיש  הנוכחי  במצב  יריב,  לדברי 
שבת ים תאוחד עם ערים סמוכות, "הכוחות 
הפוליטיים צריכים להתאחד למען התושבים. 
כולם  בחירות.  לקיים  שצריך  חושב  לא  אני 
הדברים  את  ולשים  סביבי  להתאחד  צריכים 
הסכנה  בפני  לעמוד  אחת  יד  לעשות  בצד, 
של פירוק העיר. גם אם ירצו ללכת לבחירות, 
בבחירות  לטענתו,  בהם".  לנצח  הולך  אני 
ננצח שוב.  ולכן  "גנבו את העיר  האחרונות, 

לציבור נמאס מהשחיתות".
"זהו  ומסר:  הגיב  בכר  יוסי  העיר  ראש 
יום עצוב לדמוקרטיה. הציגו בפני השופטת 
לערער  ניתן  להיות שעדיין  יכול  מצג שווא. 
על פסק הדין, אני לומד את פסק הדין ואגיב 

בהתאם". 

 "מועצת החכמים תחליט"

ביטל  אותם  בעיר,  האחרונות  בבחירות 
בכר  יוסי  כאמור  התמודדו  המשפט,  בית 
ואלי יריב. המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות 
התורה, הביעו תמיכה פומבית במועמד אלי 
יריב, שאף התברך בבתיהם של גדולי ישראל 
בניהו  הרב  המקובל  מנגד,  הבחירות.  טרם 
חרדית  קהילה  בראשות  העומד  שמואלי, 

בעיר, תמך במועמד יוסי בכר.
סיעת  יו"ר  הגיב  עיתונות'  'קו  בשיחה עם 
בבית  להחלטת  ברנז,  רפי  ים,  בבת  ש"ס 
המשפט ואמר: "אנו בוחנים את פסק הדין. 
שום  עדיין  מחליטים  לא  אנחנו  זה  בשלב 
החלטה. יש לנו את יו"ר התנועה ואת חברי 

מועצת חכמים שהם יחליטו בעניין". 
ברנז הוסיף והזכיר את תמיכתה של סיעת 
ש"ס במועמדותו של יריב, "אנחנו בנאמנות 
שהפסיד  אחרי  אך  יריב,  אלי  עם  גדולה 
בבחירות, הלכנו עם יוסי בכר ועשינו דברים 
ברנז  החרדי".  הציבור  עבור  מאוד  טובים 
"כנראה  זה,  בשלב  צד  מלקיחת  מסתייג 
הרבה  יקח  שההליך  כך  ערעור,  פה  שיהיה 

מאוד זמן".
ל'קו  סיפר  העיר  ותושב  ש"ס  פעיל 
שקורה  מה  בהלם.  "התושבים  כי  עיתונות' 
בעיר זה לא יאומן. היו בחירות בשנת 2013, 
אחרי זה בשנת 2015. זה דבר שלא היה ברמה 
התושבים  של  "התקווה  לדבריו,  ארצית". 
היא שיהיה שילוב כוחות בין אלי יריב ליוסי 

בכר, רק זה יציל את העיר".

בית המשפט בהחלטה דרמטית

לשכת הרבנות                המועצה הדתית 
בני ברק
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בני ברק     י"ב בניסן תשע"ו 20/4/16 1232

 ראש הממשלה ולדימיר גרויסמן עם הרב הורביץ 

היסטוריה באוקראינה: ולדימיר גרויסמן, ידידו 
האישי של רבה של העיר וויניצא הרב שאול 

הורביץ, נבחר לראש ממשלת אוקראינה ● הרב 
הורביץ: "אנו רואים בכך סגירת מעגל, יהודי 
חם, נכד לניצולי שואה, התמנה לתפקיד כה 

בכיר באוקראינה, ואנו מתפללים ומקווים שה' 
יהא בעזרו והוא יצליח בתפקידו הרם"

מאת: חיים רייך

ביום  אישר  האוקראיני  הפרלמנט 
חמישי האחרון, ברוב מוחץ של 250 חברי 
פרלמנט, את מינויו של ולדימיר גרויסמן, 
ממשלת  ראש  של  הרם  בתפקיד  לכהן 

אוקראינה.
 ,38 בן  יהודי  הינו  גרויסמן,  ולדימיר 
שהחל  שבאוקראינה,  ויניצא  העיר  יליד 
ושימש  עסקים  כאיש  שלו  הקריירה  את 
חשובים.  ניהוליים  תפקידים  במספר 
ויניצא,  העיר  לראש  נבחר   ,28 בגיל 
ובהמשך מונה לשר השיכון והפיתוח של 
מכהן  הוא  האחרונה  בשנה  אוקראינה. 
כיו"ר הפרלמנט האוקראיני, ועתה כאמור 

העפיל לראשות הממשלה. 
העיר  רב  גרויסמן,  של  האישי  ידידו 
הלוי  שאול  הרב  חב"ד  ושליח  ויניצא 
"ולדימיר  הורביץ, אמר בעקבות המינוי: 
כראש  שנים  מספר  במשך  כיהן  גרויסמן, 
ובכל משך שנות כהונתו  בוויניצא,  העיר 

לקהילה  נאמן  כידיד  שימש  העיר  כראש 
היהודית, ודלתו פתוחה תמיד לסייע בכל 
מאוד  מוכשר  יהודי  הוא  גרויסמן  עניין. 
שהגיע,  לאן  והגיע  ההר  במעלה  שטיפס 
ולא בכדי הוא צפוי כעת להיבחר לתפקיד 

הרם של ראש ממשלת אוקראינה".
שואה.  לניצולי  נכד  הוא  "גרויסמן 
הסמוכה  יהודית  עיירה  בני  וסבתו,  סבו 
העיירה  יהודי  עם  יחד  נלקחו  לוויניצא, 
וכשהנאצים  ההריגה,  לגיא  לטבח  כצאן 
בהם,  ולטבוח  בהם  לירות  החלו  ימ"ש 
הם  נס.  בדרך  המרצחים  מכדורי  ניצתו 
והתחזו  הלילה  כל  הגופות  בין  שכבו 

למתים, וכך ניצלו".
את  הסתיר  לא  מעולם  "ולדימיר 
הורביץ,  הרב  ומדגיש  ממשיך  יהדותו", 
הדבר  התבטא  במה  להדגיש  דואג  ואף 
תפילין  מניח  "גרויסמן  למעשה.  הלכה 
בקביעות  משתתף  במשרדו,  בוקר  מדי 
בנוכחותו  ומכבד  היהודית  הקהילה  בחיי 

את כל האירועים שאנו מארגנים".

סגירת  בכך  רואים  אנו  ספק,  "ללא 
מעגל, של יהודי שהיטיב עם אחיו כראש 
לתפקיד  התמנה  ועתה  ויניצא,  של  העיר 
מתפללים  אנו  באוקראינה.  בכיר  כה 
יצליח  והוא  בעזרו,  יהא  שה'  ומקווים, 
מסר  גם  כמובן  כאן  יש  הרם.  בתפקידו 
יהודי  יכול  באוקראינה  גם  כי  מדהים, 

להיבחר לתפקיד שכזה".
היום  שמונה  ויניצא,  העיר  כי  יצוין, 
לפני  עד  נחשבה  תושבים,  כ-400,000 
הערים  כאחת  השנייה  העולם  מלחמת 
הקהילה  באוקראינה.  הגדולות  היהודיות 
המלחמה,  שלפני  בימים  שבה  היהודית 
כיום,  האוכלוסייה.  מכלל  כ-36%  מנתה 
מהווים היהודים שבה רק כ- 0.5% בלבד, 
היהודית  הקהילה  תחת  מאוחדים  והם 
הגדולה בעיר, הכוללת שלושה בתי כנסת, 
מקווה טהרה, בית ספר "אור אבנר", בית 

חב"ד במרכז העיר, בית תמחוי ועוד.

לראשונה באוקראינה: יהודי 
כל דכפין נבחר לכהן כראש ממשלה

לבני התורה

מאת: יאיר פלד

כמידי שנה וכחלק מפעילות לשכת סגן ראש העיר 
התקיימה  דדון  אליהו  הרב  החינוך  אגף  וראש  ב"ב 
הזקוקים  לתושבים  דפסחא  'קמחא  חלוקת  השנה  גם 
הפסח  חג  לכבוד  הכוללים  אברכי  ולמשפחות  לכך 
כדי שיוכלו לחוג את חג הפסח בטוב ובנעימים מתוך 
חדש  מיזם  החל  אלו  בימים  כמו"כ  ורחבות,  נחת 
והוא כרטיס תושב בני ברק פלוס אשר מעניק הטבות 
משמעותיות במאות בתי עסק בעיר וכן הנחות בארועי 
שיצאה  מיוחדת  בחוברת  הפרטים  כל  המועד,  חול 

לכבוד החג ומופצת בבתי התושבים.

חברי סיעת ש"ס בישיבה על חלוקת התלושים

מרן הראשון לציון

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
הרב הראשי לישראל

יקבל את פני העולים לרגל בחג הפסח התשע"ו

במוצאי שבת קודש ויו"ט ראשון של פסח, 
ט"ו בניסן התשע"ו [23.4.16] 

בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים
רח' אדוניהו הכהן – 26, ירושלים

במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 21:30
השיעור יועבר ברדיו ובלווין לכל חלקי הארץ.

ניתן להאזין ברדיו מורשת של קול ישראל 
 FM 104.8 105.1 105.3 90.8 בתדרים

FM 93 -וברדיו קול חי 92.8 ו

בברכת חג פסח כשר ושמח
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

כיבוד קל במקום    הציבור מוזמן

בס"ד

״הקבלת פני רבו ברגל״

בס"ד

הננו שמחים להודיעכם כי

מרן הגאון הרב דוד לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל

ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל
יקבל את פני הקהל 

ביום שני י"ז בניסן התשע"ו 
ב' דחול המועד פסח ]25.4.16[ 
בהשתתפות רבנים, שרים, ח"כ ואישי ציבור

בבית הכנסת "ישרון" בירושלים 
רחוב המלך גורג' 44

בין השעות 17:00 - 19:00
תפילת מנחה בשעה 17:00

בברכת מועדים לשמחה

״להקביל פני רבו ברגל״





בני ברק     י"ב בניסן תשע"ו 20/4/16 1234

מאת: אלי שניידר

הבבלי  לתלמוד  איטליה  יהודי  "תרומת 
כולנו  ההיסטוריה.  לאורך  גדולה  הייתה 
רבי  ע"י  שנכתב  'הערוך'  ספר  את  מכירים 
נתן בן יחיאל מרומי לפני כ 1000 שנה וציוני 
נר  ו'עין משפט  אור'  'תורה  'מסורת הש"ס', 
יהושע  רבי  ע"י  שנכתבו  הש"ס  על  מצוה' 
בועז, בעל הפירוש הנודע 'שלטי הגיבורים' 
על הרי"ף, והנלמדים כיום ע"י קהילות ישראל 
בעולם כולו. גדולי תבל שהתגוררו לא הרחק 
בו אנו משיקים את הכרך הראשון  מהמקום 
של הש"ס הבבלי שתורגם לאיטלקית. עלינו 
גם לזכור כי התלמוד הבבלי הראשון הודפס 
מכאן  הרחק  לא  חד;  במעבר  וכי  באיטליה 
שריפת  של  הנוראה  הטרגדיה  התקיימה  גם 
התלמוד ולא מכבר הצבנו שם שלט הנצחה 
ישראל  נצח  כי  ההוכחה  אנו  הממשלה.  ע"י 
יכון לעולם – כך בהתרגשות רבה אמר רבה 
אירופה',  רבני  'ועידת  נשיא  וסגן  רומא  של 
הכרך  השקת  בטקס  סיניי  די  שמואל  הרב 
הראשון; מסכת ראש השנה. מסכת ראשונה 
שיתורגמו  הבבלי  התלמוד  חלקי  כ'  מתוך 

לאיטלקית.
באקדמיה  שהתקיים  המרשים  בטקס 
הגבוהה למדעים ברומא העניק הרב די סייני 
הכרך  עותק  מטרלה  סרג'ו  איטליה,  לנשיא 
הראשון שתורגם, כאמור, לאיטלקית. בטקס 
יושב ראש הסנאט, פייטרו גראסו.  השתתפו 
גיאניני.  סטיפניא  איטליה,  של  החינוך  שרת 
נשיא האקדמיה, אישי ממשל. ראשי הקהילה 
לפרויקט  השותפים  לרבנים,  המדרש  ובית 

הענק, ומדענים בכירים. 
בהקדמה לתרגום הבבלי כתב נשיא 'ועידת 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  אירופה'  רבני 
של  ממהותו  חלק  הוא  התלמוד  "לימוד  כי; 
הגרמני  המשורר  מאשר  אחר  ולא  היהודי, 
ממוצא היהודי היינריך היינה שהתנצר בכדי 
ימיו  להתקבל לתוך החברה האירופאית של 
אשר  היהודים  של  הקתדרלה  לתלמוד  קרא 
להתבוללותו  המרכזי  המכשול  את  מהוה 
מובא  אגב  דרך  אשר  רעיון  היהודי,  של 
בצורה קצת אחרת על ידי הנצי"ב מוולאז'ין 
בפירושו על התורה "העמק דבר" שרק הודות 
ותיק  תלמיד  ושכל  שבתלמוד  החידוש  לכח 
עומד לחדש יכול היה העם היהודי להישרד 
אפילו  ההלכה  את  להאיר  ולהמשיך  בגלות 

במחשכים של הגלות.

"אבל לא רק היהודים ידעו את זה, גם אלה 
שרצו לעקור את רוחו של העם היהודי ידעו 
אנשי  הביניים  ימי  בתקופת  באירופה  זאת. 
כמורה נוצרים, דרשו מהשלטונות לשרוף את 
התלמוד לרוב בטקס פומבי תוך השתלהבות 
ההמונים. השריפה הידועה ביותר היתה בעיר 
כאשר  העיריה,  שלפני  בכיכר   1244 ב  פריז 
התלמוד  של  היד  כתבי  של  רובם  שריפת 
של  הצרפתית  התלמודית  המסורת  את  עקר 
פרק  וסיים  התוספות  בעלי  ותלמידיו  רש"י 
מעשי  בצרפת.  התלמוד  לימוד  של  מזהיר 
שריפת התלמוד היוו חידוש בדרכי הרדיפות 
זו  הייתה  שכן  היהדות,  כלפי  הנצרות  של 
בגופם  לא  פגיעה  באמצעות  דתית  רדיפה 
של היהודים, כי אם באוצרותיהם הרוחניים, 

בספרי הקודש שלהם.
"התלמוד היה נחלת כל העם כל אחד לפי 
הגו  הוראה  ומורי  חכמים  תלמידי  דרגתו. 
של  תילים  תילי  בו  וחידשו  ולילה  יומם  בו 
מלא  היהודי  הספר  וארון  וחידושים  הלכות 
באלפי ספרים של פירושים ופירושי פירושים 
על התלמוד. אבל גם הפועל הפשוט והסוחר 
אשר עבדו לפרנסתם מצאו לעצמם זמן בכל 
יום בבוקר ובערב להקדיש ללימוד התלמוד 
עם  בחברותא  או  לבדם  מיוחדת  מנגינה  עם 
יכלו  לא  אשר  העם  פשוטי  ונכדים.  בנים 
לשבת  נהנו  העמוקות  הסוגיות  את  להבין 
הש"ס  אגדות  על  הרב  מאת  שיעור  ולשמוע 
של  החי  לספר  התחברו  הם  גם  זה  ודרך 

אומתנו שהוא התלמוד.
תלמודו  עם  העם  נדד  הביניים  ימי  "מאז 
מרכז  גם  הפכה  איטליה  למדינה,  ממדינה 
ההלכה  מפוסקי  והרבה  ישראל  לחכמי 
ומפרשי התלמוד כדוגמת בעל הערוך, הר"מ 
ואחרים  הרמח"ל  פדואה  מהר"ם  מפאנו, 

ישבו על אדמת איטליה".
החל  לאיטלקית  התלמוד  תרגום  פרויקט 
המדרש  'בית  ביוזמת  שנים  כשש  לפני 
הקהילות  'איחוד  שע"י  באיטליה'  לרבנים 
שמואל  הרב  של  שבנשיאותו  האיטלקיות' 
משרד  ע"י  ממומן  הענק  הפרויקט  סיניי.  די 
החינוך האיטלקי וזוכה להערכה רבה בקהילה 
כולו  היהודי  ובעולם  באיטליה  היהודית 
ובקרב הקהילה האקדמית ובכיריה באיטליה. 
התרגום נערך ע"י בני תורה שלמדו בישיבות 
קד' בישראל ובארה"ב במסגרת 'בית המדרש 
נשיא  ובהנהגת,  בפיקוח  באיטליה',  לרבנים 
איחוד הקהילות ובית המדרש, הרב די סייני.

במסגרת פרויקט של ממשלת איטליה, ובית המדרש 
לרבנים בנשיאות הרב שמואל די סיניי: הש"ס הבבלי 

יתורגם כולו לשפה האיטלקית

שניים אוחזים באיטלקית

 הרב די סיניי עם נשיא
איטליה בטקס ברומא
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בס“ד

15% הנחה 
על כל היינות

כל דיכפין ייתי...

פורטו מברכת את כל לקוחותיה
ואת כל בית ישראל בברכת א גוטן יו"ט

און א פרייליכן כ'שרן פסח

שירות אישי
 הקולע

 לטעם הלקוח

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות 

ביותר! ובמחיר 
המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב 

בעולם
תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה + יעוץ + צילומי נשך 

+ צילום פנורמי וסיטי
ללא עלות



הפועל רבות למען בני התורה בכלל ובעיר בני ברק בפרט במהלך השנה כולה ובמיוחד 
לפני החגים בהענקת מלגות לאברכי העיר

בכדי שיצליחו לקיים את החג בכבוד!
ה' יזכהו להמשיך בפועלו הרב וכל אשר יעשה יצליח לראות ברכה בעמלו למען בני 

התורה בהמשך עשייה ברוכה בשנים הבאות עלינו לטובה.

ברכת התורה, תפארת יוסף ובנימין, עטרת משה ארץ חמדה, תפארת ישראל, עטרת שמעון, ישועה ליהודה, בית יוסף 
מרן, נתיבות חיים, זכור ליעקב, הליכות משה, חניכי הישיבות שיכון ג‘, עמלה של תורה, אוהלי אברהם, עטרת משה, 
מעייני תורה למשה, בית אל, בית בצלאל, נפש החיים, זכרון משה, באר שבזי, משכן התורה, מעיין שלום, מאיר אורה, 
תורה וחסד, שער בנימין, יביע אומר, שתילי זיתים, נווה יצחק, אור אליצור, תורה וחיים, דרכי יוסף, משכנות התורה, 

משכנות יוסף, שערי ציון, אגודת השומרים, שערי תשובה וחיים, אור לציון, תורת אליהו, עץ חיים

בברכת רבנן ותלמידהון - אברכי הכוללים

”ברכת שמים מעל“
להאי גברא רבא שלוחא דרבנן עושה ומעשה לכבוד התורה ולומדיה

סגן ראש העיר ויו“ר אגף החינוך בבני ברק

הרב אליהו דדון שליט''א

הירקון 55, ב"ב
)צמוד לאולמי הדודאים(

יבוא חליפות יוקרה
loft55

כל מחלקת הנעליים

פתוח עד 2:00 בלילה

₪299

מותג העל הספרדי

100% עור
KINGSTON



יש חולצות
ויש אדור.

חולצות
 100% כותנה 
תואם ברוקס 

ברדרס

צווארון אמריקאי כפתור צהוב  צווארון אמריקאי  רגיל  צווארון 
צווארון עם כפתור בצווארון חולצות עם דוגמא חפט מלא צווארון רגיל 
צווארון  סלים  רגיל  צווארון  סלים  אמריקאי  צווארון  מלא  חפט 
צהוב  כפתור  נמוך  צווארון  סלים  אמריקאי  צווארון  סלים  נמוך 
סלים חפט מלא צווארון אמריקאי  סלים חפט מלא צווארון רגיל 

סלים מדוגם כפתור חפט

חולצות  100% כותנה 
פרימיום

חולצות 100% כותנה  
ללא גיהוץ! 

רק-הדבקות מלאות
רק-

רק-רק-

חדש!

חולצות 100% כותנה
דוחה כתמים

120
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במקום- 500&

במקום- 390&

במקום- 250&

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
‹‹ שעות פתיחה: 

א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף
יום ו’: 14:00  -  08:30
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*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

בחוה”מ נופשים
שרדי ■ מחלקת כלי בית אביזרים ומתנות ■ מחלקת ריהוט ואיחסון עצמי מפלסטיק

שמל ביתיים ■ מחלקת צעצועים ■ מחלקת ציוד מ
ח

מחלקת רכב ■ מחלקת טקסטיל ■ מחלקת אינסטלציה ואמבטיה ■ מחלקת כלי ניקוי וחומרי ניקוי ■ מחלקת מוצרי 

מאורר קיר 16’
תוצרת יונדאי
צידוד לימין ושמאל

מאוורר מגדל 
בלוסטר
הדגם החדש
צידוד לימין ושמאל

מכשיר פנקייק )4128(

1000W
מכשיר להכנת בלינצסים
נורית בביקורת

רק- 110&

רק- 370&

רק- 249&

רק- 170&

כסא מתקפל

כסא נוח דמוי רטן
5 מצבים

כיסא קלאב כתר

שרפרף  כיסא
גבוה מעוצב

&4990

&2990

אחריות

לשנה
אחריות

לשנה
אחריות

לשנה
אחריות

לשנה
שנתיים 

אחריות

לקראת הקיץ ציוד לאירוח מטיילים עם שפע טובחגיגת אפיקומן

שולחן מתקפל
75*180 ס”מ

שולחן מתקפל
60*120 ס”מ
+ 4 כסאות מתקפלים
ללא משענת

רק- 269&

רק- 999&

רק- 299&

רק- 19990&

רק- 14990&

רק- 3490&

רק- 2990&

רק- 2490&

רק- 2990&

רק- 11990&

רק- 14990&

רק- 159&

רק- 239&

רק- 7990&

רק- 499&

רק- 8990&

רק- 199&

רק- 169&

רק- 7990&

רק- 1190& רק- 2490&

רק- 449&

אופניי הילוכים
21 הילוכי שימנו
’20   ’24 
מעצור V איכותי

רולרבליידס 
גלגלי סיליקון
שילדת אלומיניום 

אופניBMX בסידן
כל המידות 
מ-  20’  12’

2K אופני הרים
21 הילוכים
איזיפייר שימנו
חישוקים כפולים

מעצורי דיסק 
אחוריים וקדמיים

מנגל איכותי

מבחר ציוד דיג 
משקולות, חכות וכל 

מה שדרוש לדיג

מנשא מים + כתפיות
איכותי

נדנדה 3 מושבים
מתכת איכותית

מזרון מתנפח

גגון לרכב

תיק אחסון לגג הרכב
425 ליטר

יחידת כוח בוסטר לרכב + 
מטען לאביזרי תקשורת

כדורגל איכותי

כדורסל איכותי

קורקינט איכותי
2 גלגלים 
אלומיניום

קורקינט לילדים 
יציב במיוחד

מנשא לרכב 
ל-3 זוגות אופניים

ארגז לאופניים 

פנימיות לאופניים 
הכי זול בעיר
’12   ’26

עם חומר 
נגד פנצרים

פנימית 
רגילה

זוגי-

יחיד-

כירת גז\ ניידת במזוודה
 

&11990 

ערסל 
200*80 ס”מ

&14990 

ערסל נדנדה  

צידניות כתר
 35 ליטר 

צידנית רכה 
מתקפלת

שק שינה 
איכותי

אוהל

&15990 

&199 

&219 
&2490 

&2490 

&5990 

2 אנשים

&7990
רק-

4 אנשים

&14990
רק-

6 אנשים

&19990
רק-

מנגל חשמלי )1318(  

2000W
מתפרק לניקוי
גוף מתכתי
תוצרת אירופה

קטלן יתושים
מתאים לחדרים
2X8

   &1990

עם-
מחלקת אופניים 
הגדולה והזולה 

ביותר בעיר! 
מבחר ענק של 

אופניים ואביזרים

תרמיל גב

-

-

-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק- 130&

W

מבחר ענק של 
מנגלים נוספים 

בכל הגדלים

פתוח 
בחוה”מ
בין השעות:

9:30-18:30
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 צרכנות

קצרצרים
"פרסיל" ג'ל מוצר הכביסה המוביל 

והנמכר ביותר בישראל להסרת 
כתמים, פרי פיתוח קפדני במעבדות 

האיכות של חברת הנקל בגרמניה, 
מציע לחג הפסח את הניחוח 

המוכר והאהוב, לבנדר, שנמצא 
כאחד מהניחוחות האהובים על 

הישראלים. מחיר: 38 ₪ ל- 3 ליטר. 
מחיר מבצע לפסח: החל מ- 30 ₪

ליימן שליסל, יבואנית ומשווקת מותג  
הוטפופ  - פופקורן להכנה במיקרוגל 
הנמכר ביותר בישראל, מציעה: הוטפופ 
במהדורת חג כשרה לפסח חת"ס 
במחירי מבצע חגיגיים של: 8.90 ₪ 
לאריזת 3 שקיות, 12.90 ₪ לאריזת 6 
שקיות, ו-12.9 ₪ לאריזת 5 שקיות

חדש לפסח: תרכיז תפוחים 
של פריניב כשר לפסח 
בהשגחת בד"ץ רובין, להכנת 
7 ליטר מיץ - ללא תוספת 
סוכר וללא חומרים 
משמרים. ניתן לרכוש את 
המוצר ברשת 
יש ויש 
חסד. 
מחיר מומלץ: 
כ-24-28 ₪ 
ליחידה 
מבצע 
לרגל החג:

 5 יחידות 
ב-100 ₪

לכבוד פסח, ליימן שליסל 
מציעה את פאם - תרסיס 
שמן קנולה ותרסיס שמן 
זית מבית קונצרן קונגרה 
האמריקאי, במהדורה 
מיוחדת וכשרה לפסח 
לאוכלי קטניות בהשגחת 
חוג חתם סופר פ"ת. מחיר 
מבצע מיוחד: 
12.90 ₪ למיכל

לכבוד פסח קליית גת מעדכנת ומציעה: סילאן טבעי 
וממרח תמרים כשרים לפסח באישור חוג 

חת"מ סופר בני ברק. שני 
המוצרים עשויים מתמרים 

מובחרים, בתהליך ייחודי
המבטיח שמירה מקסימאלית 

של הארומה וטעמי הפרי 
הטבעיים

לכבוד פסח: 
"מלח הארץ" 

מציעה את כל 
מגוון המלחים 

המוכרים 
במהדורה מיוחדת 

וכשרה לפסח, 
בכשרות בד"צ 
העדה החרדית

סיטון ONLINE המתמחה בחוויית קניות 
דיגיטלית של מוצרי צריכה לבית ומזון, 
מציע מגוון מארזי ניקיון לפסח במחירים 
משתלמים. דוגמא למארז ניקיון -1 מרסס 
ניקוי כללי, מסיר שומנים, אקונומיקה 
 .CILIT וחמישיית מטליות מיקרופיבר של
מחיר: 34.30 ₪ במקום 42.90 ₪

אננס מתוק
בשנים האחרונות הפכו שימורי האננס מפרי 
אקזוטי ונדיר, לדייר קבע ברוב מתכוני הבופה 
המשובחים. האננס הוא אחד הפירות היותר 

מיוחדים בזכות צורתו, טעמו וייחודו הבוטני. חובבי אוכל יודעים 
כשהם  רבים  במתכונים  בו  ומשתמשים  טעמו  את  להעריך 
פסח  לכבוד  ועכשיו  והעדין.  המתוק  המעניין  משילובו  נהנים 
תוכלו להעשיר את המתכונים בסעודות החג בטעם נוסף מיוחד 
ברמה  המתאפיין  'מעולה'  חברת  של  אננס  שימורי  ומעניין, 
גבוהה של איכות וטעם החל משלב הפיתוח ועד שלב הכשרות 
ירושלים. החרדית  העדה  בד"צ  כשרות:  והמובחרת.   הסופית 

איך בוחרים את הסנדל לקיץ?
בפתח,  הישראלי  כשהקיץ 
שהיא  שהרגל,  גם  חשוב 
כל  את  שמחזיקה  זו  בעצם 
הגוף ועל כך חשיבותה הרבה 
מוחזקת  תהיה  ברפואה, 
מאוורר  סנדל-  בנעל-  היטב, 

היטב העשוי מחומרים בריאים באופן מוכח מדעית, והחשוב 
ביותר- יפות ואופנתיות. אז איך בוחרים סנדל מושלם? לימור 
אלפסי מנהלת השיווק של קרוקס, המציגה קולקציית אביב 
קיץ צבעונית ויפהפייה במיוחד, לנשים, גברים וילדים, נעליים 
לפני    נקודות:  למספר  ליבנו  תשומת  את  מסבה  נהדרות, 
שאתן קונות סנדל, התהלכו בו בחנות מעט. נעל בלתי נוחה 
אפשר לזהות די בצעדים הראשונים. זכורנה ששמץ אי נוחות 
המתהדרות  חנויות  יש    שעות.  כמה  אחרי  לסיוט  יהפוך 
אבל  בהתאם,  והנעליים  הסנדלים  את  ומתמחרות  בנוחות 
להיכנס  לב  שימי  רגל.  כף  לכל  מתאימה  נעל  כל  לא  עדיין, 
כף  ילדים-  לגבי    מושלמת.  נוחות  על  שמתחייבת  לחנות 
להתרוצץ.  מרבים  והם  העת,  כל  מתפתחת  הזעירה  רגלם 
יקנה  וגם  ואופנתי  יפה  גם  שיהיה  בסנדל  להשקיע  כדאי 
בריאות ונוחות.  החשוב מכל- לזכור להימנע מחיקויים. כי 
והיקר הוא המשתלם לאורך  הזול הוא יקר בסופו של דבר, 

זמן. גם בבריאות וגם כלכלית. 

ביקור חינם ב-40 אתרים 
בישראל  משפחות  אלפי  מאות 

יוכלו ליהנות במהלך ימי חול המועד מביקורים ללא תשלום 
הפועלים.  בנק  בחסות  הארץ  רחבי  בכל  אתרים  ב-40 
הפועלים.  בנק  ידי  על  ה-12  השנה  זו  מתקיים  הפרויקט 
האתרים הנכללים בפרויקט קשורים לתולדות העם והארץ, 
בחיסכון  באתרים  מביקורים  ליהנות  למשפחה  ומאפשרים 
האתרים  בין  למשפחה.  שקלים  מאות  של  משמעותי  כספי 
בארמון  המים  אמת   - ירושלים  אזור  בפרויקט:  הנכללים 
צבי.   בן  יד  בגין,  מנחם  מורשת  מרכז  דוד,  עיר   – הנציב 
השפלה והדרום - מוזיאון חיל האוויר, חי נגב רביבים. אזור 
בית העצמאות,  בית התפוצות,  מוזיאון   - והמרכז  תל אביב 
מוזיאון פתח-תקווה. השרון והסביבה - מוזיאון יהדות בבל.  
אזור הצפון - מוזיאון ימי לאומי חיפה, מוזיאון לוחמי הגטאות, 
מוזיאון עתיקות הגולן ופארק קצרין, מוזיאון אוצרות בחומה, 
יער האיילים.  האתרים יפתחו חינם בכל ימי חול המועד, בימים 
המועד,  דחול  ה  ה',  יום  מלאים,  ימים  ניסן   יט   – ט"ז  ד,   – א 
האתרים  של  הפעילות  וימי  שעות  פירוט  יום.  חצי  ניסן,  כ 
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טיפים לקניה נבונה
לפניכם טיפים באדיבות רשת 
בירושלים,  בתלפיות  שופ  ביג 
הערוכים  ובחיפה  שמש  בבית 
לקניות פסח, עם כל המחלקות 

מגוון  בתוכו  הכולל  מתחם  של  מטר   4000 מבצעים,  בשלל 
חנויות מכל הסוגים:  ראשית כל עוצרים ועושים סדר: נכון 
הנדרשות  ההכנות  כל  את  ולסיים  להספיק  בלחץ  שאנחנו 
)וכיס(  ראש  כאבי  הרבה  לנו  תחסוך  כרגע  עצירה  אבל 
אח"כ. נעצור ונעשה סדר מה בדיוק צריך? כמה חסר? האם 
של  החיוניות  מידת  נמצאת  בסולם  שלב  ובאיזה  דחוף?  זה 
פיה  ועל  וברורה  מסודרת  רשימה  עורכים  שנית:    המוצר 
היפר  החנויות,  מתחם  ברחבי  שלנו  הטיול  מסלול  יתוכנן 
וכיו"ב . משתדלים לא לזוז מהרשימה שכן כל תזוזה מיותרת 
לפני  לאכול  יושבים  כן,  ארוחה:    העולה  בחשבון  תתבטא 
לחשבון  בדוק  מתכון  הינה  ריקה  בטן  שכן  לקניות  היציאה 
  נפוח עדיף להפוך את היוצרות, בטן מלאה וחשבון חסר. 
ילדים – נשארים בבית: פשוט כדי לחסוך את תופעת ה "אמא 
זה!"  את  רק  אבל  "טוב  ה  תגובת  את  ובעקבותיה  לי"  תקני 
מחירים:  השוואות    מובטח  חיסכון  זהו  ילדים  ללא  קניות 
סוף סוף הגענו ומסלול הקניה מתחיל, לא להתעצל לערוך 
דומה  באיכות  מוצרים  ישנם  אולי  לבדוק  מחירים,  השוואות 
מומלץ  ולסיום:    משתלם!  בהחלט  יותר.זה  נמוך  ובמחיר 
מאד לשלם במזומן באופן פסיכולוגי מיד תצטמצמו וחשוב 
שלא  לוודא  כדי  הקניה  בסיום  החשבונית  את  לבדוק  מאד 

נעשו טעויות ושכל ההנחות קוזזו כנדרש.

גם השנה: סיגריות כשרות לפסח
השנה  זו  שעריה  פותחת  'דובק'  חברת 
הרביעית, בפני משגיחי הכשרות של הרב 
רב  אבוחצירה,  יחיאל  והרב  זריצקי  יוסף 
העיר רמלה ודואגת לכשרות מהדרין לחג 
הגוברת  ההתעניינות  בעקבות  הפסח. 
לגבי  העולם  ברחבי  יהודיות  בקהילות 

כשרות הסיגריות בפסח, פנתה החברה בפסח אשתקד, גם 
לוועדת הכשרות EK של "מרכז רבני אירופה" בראשות הרב 
יוסף מינסקי וביקשה מהם לבוא לבדוק את תהליכי הייצור 
ולכל ימות השנה, למותגי הסיגריות  ולהעניק אישור לפסח 
דובק  לחברת  הכשרות  מעניק  זריצקי,  הרב  שבבעלותה. 
חשובה  בהבהרה  יוצא  השנה,  ימות  ולכל  פסח  לקראת 
לשואלים הרבים ומפרט את הרשימה המלאה של הסיגריות 
המיוצרות ומשווקות ע"י חברת דובק בע"מ. סיגריות החברה 
כלל  חמץ  חשש  ללא  מהודרת  השגחה  תחת  והינן  נבדקו 
לפסח:  הכשרים  דובק  מותגי  רשימת  קטניות.  חשש  וללא 
   מונטנה   נובלס   גולף - לא כולל גולף סלימס  טיים 

אירופה  שרתון  נלסון  ברודווי  מוסטנג  רויאל

מהרו להצטייד בכרטיסי המט"ח 
את  לחגוג  נוסעים  רבים 
הזמן  זה  לים,  מעבר  הפסח 
תשלום  באמצעי  להצטייד 
נטען  כרטיס  ובטוח  נח 
במט"ח. לנוכח עליה בביקוש 

של  מוגברת  למכירה  נערך  ישראל  דואר  הפסח,  בתקופת 
וסמארטכארד  דולר  נטען  ויזה  הייחודיים:  המט"ח  כרטיסי 
היעילים  ככרטיסים  הוכחו  הנטענים  הכרטיסים  לחו"ל. 
בחו"ל.  לרכישה  ביותר  הבטוחה  כדרך  ידועים  והם  ביותר 
העובדה כי אובדן או גניבת הכרטיס אינה חושפת את חשבון 
הבנק להונאות, והשליטה המלאה בהוצאות הופכים אותם 
למבוקשים במיוחד, לכך מצטרפת קלות השימוש והיכולת 
לצורך  בארץ.  אינו  הכרטיס  בעל  אם  גם  חוזרת  לטעינה 
טעינת הכרטיסים אין צורך בניהול חשבון בנק. היכנסו לאחד 
מסניפי בנק הדואר ורכשו כרטיס נטען כך שהחופשה תהיה 

מהנה יותר ורגועה הרבה יותר.

פסח חד פעמי
משפחות  ויותר  יותר  רואים  כיום 
כשהם  ומארחות  שמתארחות 
כלים  ערכת    - במתנה  מצוידים 
וללא  מושלם  לאירוח  פעמיים  חד 

מאמץ מיותר. חג הפסח מרובה בהוצאות וניתן לחסוך הרבה 
בריכוז הקניות ברשת חד פעמית, אשר יוצאת עם מבצעים 
עצום  מגוון  למצוא  תוכלו  פעמית  בחד  לחג.  אטרקטיביים 
של כלים במגוון סגנונות, וצבעים. צלחות וכוסות מהודרות, 
מפות שולחן ומפיות וכמובן מבחר סוגים של סכו"ם לשולחן 
החג בכשרות מהודרת לפסח. מהנהלת חד פעמית נמסר: 
"חג הפסח הינו המשך ישיר לחג פורים, אנו מודים לעשרות 
כל  פורים,  לקראת  הסניפים  את  שפקדו  הלקוחות  אלפי 
השנה אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעניק מגוון רחב 

ומחירים אטרקטיביים במיוחד".  

'מטרנה מהדרין' לפסח
את  המובילה  כחברה 
בציבור  התינוקות  תזונת 
רואה  מטרנה  החרדי, 
בכל  בהצטיינות  חשיבות 
בטכנולוגיה  התחומים: 
ברכיבים  מתקדמת, 

בכשרות.  וכמובן  האימהות  וליווי  ביעוץ  ביותר,  האיכותיים 
לכן 'מטרנה' משקיעה מאמצים ומשאבים, כדי שגם בפסח 
ייהנו התינוקות מתחליפי חלב מטרנה מהדרין - היחידים עם 

פרוביוטיקה ובכשרות בד"צ העדה החרדית גם לפסח.

עשרות זוכים באלף שקלים לחג 
את  בהצלחה  מסכמים  בסנו 
המבצע חסר התקדים – 'הכספת'. 
משתתפים   63 זכו  במבצע 
ב-1,000 שקלים מתנה  מאושרים 
ההיענות  הפסח.  חג  להוצאות 
ומעבר  מעל  הייתה  למבצע 
של  הטלאול  בתיבת  לציפיות. 

הארץ  רחבי  מכל  שיחות  אלפי  עשרות  התקבלו  המבצע 
ורצו  השאלות  על  במענה  מזלם  את  שניסו  ממשתתפים 
יום זכו שלושת המשתתפים  לזכות בפרס המשתלם. בכל 
שענו על השאלות נכון ובזמן המהיר ביותר ב-1,000 שקלים 
מן  הנאה  'הכספת'  במבצע  לזוכים  מאחלת  סנו  מתנה. 
הפרס, מודה לעשרות אלפי המשתתפים על ההשתתפות 
ועל התגובות החמות, ומאחלת לכולם פסח כשר, נקי ושמח.

גם בפסח לא מתפשרים
כמדי שנה לקראת חג הפסח, מחלבת 
מוצרים  של  רחב  מגוון  מייצרת  טרה 
לאפשר  כדי  לפסח,  מהודרת  בכשרות 
לצרכנים ליהנות באופן יומיומי, גם בחג, 
ממוצרי חלב איכותיים, בריאים וטעימים 

בכשרות המהודרת של בד"ץ אגודת ישראל. מערכות הייצור 
של טרה מוכשרות לפסח על ידי צוות מתוגבר של משגיחים 
וכל תהליך הייצור מלווה בפיקוח קפדני על כל שלב ושלב, 
הייצור  האריזה.  לשלב  ועד  והחליבה  הפרות  מתזונת  החל 
על  למקפידים  גם  לאפשר  כדי  הפסח  חג  לפני  עוד  נעשה 
הכנת המאכלים מראש ליהנות ממוצרים איכותיים על פי כל 
ההידורים. על אריזת כל מוצר כשר לפסח בהשגחת בד"ץ 
מגוון  מהדרין'.  כשל"פ  'ער"פ  הכיתוב  מופיע  ישראל  אגודת 
נעם,  צהובה  גבינה  הם:  לפסח  מהדרין  בכשרות  המוצרים 
מ100% רכיבים טבעיים, שוקו מוו ללא תוספת סוכר, חלב, 
גבינות, לבן, גבינת שמנת 5%, קוטג', מעדני מוס ,מעדני מוו, 

גבינת טוב טעם, חמאה ועוד.

ערב פסח ביש חסד
הלקוחות בחרו: קניות לפסח עושים 
בסניפי רשת "יש חסד". סל הקניות 

לחג הפסח הוא משמעותי ביותר עבור המשפחה החרדית. 
מלבד צרכי החג הרבים, חג הפסח מהווה הזדמנות לחידוש 
הבית ותכולתו - מה שמצריך היערכות נכונה, תכנון מוקדם 
ושליטה מלאה בהוצאות. רשת יש חסד מציעה את המענה 
הקניות  וריכוז  זולים  מחירים  באמצעות  הצרכנים  ללבטי 
הרשת  מהנהלת  מחירים.  והשוואות  התרוצצויות  למניעת 
בוחרים  מדוע  ברור  זולים,  למחירים  "כשמחויבים  נמסר: 

הלקוחות לבצע את הקניות לחג דווקא ברשת יש".

מגוון הלוואות והטבות לחג הפסח 
הלוואה  מסלולי  מגוון  מציע  לאומי 
הלקוח  יכול  מהם  אטרקטיביים, 
ביותר  המתאים  המסלול  את  לבחור 
ללקוחות  מיועדות  ההלוואות  עבורו. 
 '50/50 'הלוואה  הבנקים:  כל 
 50,000 עד  ללקוח לקבל  המאפשרת 
תשלומים   50 עד  של  בהחזר   ₪

יכול  ההחזר  גובה  קבועה.  קרן  מסלול  עם  חודשיים, 
להשתנות עד 3 פעמים במהלך תקופת ההלוואה. ההלוואה 
בהחזר  'הלוואה   .CALL ובלאומי  לאומי  בסניפי  ניתנת 
קבוע', מאפשרת ללקוח לקבל הלוואה בהחזר חודשי קבוע, 
12-84 תשלומים  החל מ-99 ₪ לחודש בלבד, בפריסה של 
  .CALL ובלאומי  לאומי  בסניפי  ניתנת  ההלוואה  חודשיים. 
של  חודשי  בהחזר   ₪  300,000 עד  של  בקליק'  'הלוואה 
בלאומי  לאומי,  בסניפי  ניתנת  ההלוואה  תשלומים.   84 עד 
לקוחות  בנוסף,  דיגיטל.  לאומי  מערוצי  באחד  או   CALL
נהנים  קארד',   TOP' אשראי  בכרטיס  המחזיקים  לאומי 
במגזר  עסק  בתי  במאות  בלעדיות  והטבות  הנחות  ממגוון 
.30.4.16  - תשע"ו  בניסן  כ"ב  לתאריך  עד  בתוקף   החרדי. 

עוגות כשרות לפסח
כשרה  עוגה  המילה  בעבר  אם 
קוקוס  לעוגות  התחברה  לפסח 

שנה  כמידי  מפתיע.  נאמן  של  העוגות  ליין  שהרי  בלבד, 
חדשים,  טעמים  עם  ומשתבח  מוסיף  והעוגיות  העוגות  ליין 
רשת  מבעלי  ריקי  וטעמתם.  הכרתם  שטרם  כאלה  מאפים 
עוגות  גבינה,  עוגות  לפסח:  העוגות  ליין  את  מציגה  נאמן 
סניף  מנהל  שמעון  שיש.  עוגת  שקדים,  אגוזים,  שוקולד, 
מלחה בירושלים מדגיש, כי חלק גדול מהעוגות הם לאוכלי 
עוגיות  של  אמנם  קטן  למבחר  גם  "דאגנו  בלבד.  קטניות 
שמעון  של  לדבריו  בלבד".  קטניות  לאוכלי  שאינם  ועוגות 
אין  הפסח,  חג  במהלך  כרגיל  יעבוד  במלחה  שלו  שהסניף 

חשש שרויה או קטניות בעמדת הקפה.

רפואה והלכה
רפואה  ואנשי  רבנים 
רפואה  בכנס  השתתפו 
בריאות  בנושא  והלכה 
מכבי  ע"י  שנערך  האישה 
הגרמ"ש  בריאות.  שירותי 
שמעתי  שליט"א:  קליין 

בית  של  פתיחתו  בעת  זצ"ל  הלוי"  "שבט  בעל  ורבי  ממורי 
בית  בתים,  סוגי  שלושה  "ישנם  ישועה.  מעייני  הרפואה 
הזה  הבית  חסד.  של  ובית  בו  שמתפללים  בית  בו,  שגרים 
מכבי  הנהלת  חבר  חסד".  של  בית  הוא  פה  בנתה  שמכבי 
הקשר  את  מעמיקים  אלו  "כנסים  שטיצברג:  שמחה  הרב 
מחוז  ראש  החרדית.  והקהילה  לרבנים  מכבי  בין  וההבנה 
המרכז הגב' דבורה חסיד: "החיבור בין הרפואה להלכה הוא 
החברים. לרווחת  הקשר  את  לחזק  תמשיך  ומכבי   הכרחי 

מוזיאון אגד מציע ביקור חינם 
מוזיאון  המועד  חול  בימי 
שעריו  פותח  בחולון  אגד 
במקום.  חינם  לביקור 
אוטובוסים  מ-80  למעלה 
במוזיאון  המוצגים  ושלל 
מספרים  בחולון,  אגד 
היסטוריה  שנות   80 מעל 

שם  "אגד"  היה  בהם  שנים  בארץ,  ציבורית  תחבורה  של 
נרדף לאוטובוס. המבקרים במוזיאון יכולים לעלות על חלק 
מהאוטובוסים הישנים. עבור הילדים זאת חוויה ולמבוגרים 
הפרט  עד  וחודשו  שופצו  האוטובוסים  נוסטלגיה.  זאת 
אף  ורובם  המקורי  האבזור  המקוריים,  הצבעים  עם  הקטן 
שומרון  דן  ברח'  הממוקם  המוזיאון,  נסיעה.  במצב  נמצאים 
24- א'-ה',  בימים  פסח  בחוה"מ  שעריו  את  יפתח  בחולון, 

חופשית  הכניסה    ,8:30-12:30 השעות   בין  באפריל,   28
שישי  בימי  המוזיאון  פתוח  השנה  במשך  החנייה.  גם  וכך 
חמישי  עד  ראשון  בימים  כאשר   ,12:00  –  8:00 השעות  בין 
 פתוח המוזיאון לקבוצות בלבד ובתאום מראש בין השעות: 

12:00 – 8:00. ניתן לתאם ביקור: 03-9142361 

קולקציית תכשיטים חדשה 
אביב  לעונת  משיקה  נגרין,  מיכל  תחומית,  הרב  המעצבת 

קולקציית   ,2016 קיץ 
אופנה ותכשיטים אצילית 
לשם:  העונה  ונשית 
 Victorian Nature
אביביים,  אלמנטים  עם 
הלקוחים  תחרה  הדפסי 
גלויות  של  מאוספים 
עתיקות, פרחים צבעוניים 

הבריאה.  יופי  את  המשלבים  הטבע.  מעולם  והשראות 
 2016 שילוב זה מהווה מוטיב מרכזי בקולקציית אביב/קיץ 
, צבעוניות הקולקציה לקוחה מעולם הטבע והדימיון: גוונים 
של ירוק, ירוק בהיר, תכלת, דפוסי דנים, טורקיז, נגיעות של 
פרחים בצבעוניות אביבית פסטלית, המשולבת עם צבעים 
גראפי  בעושר  ביטוי  לידי  הבאים  וכסף,  זהב  של  מתכתיים 
זהב  בגוון  דרמטית  בצבעוניות  ובבדים  השונים  בדפוסים 
עתיק וכמובן בצבע השחור ליצירת מראה זוהר ויוקרתי. טווח 
מחירי הקולקציה:  99 ₪- 2,900 ₪ ניתן להשיג בחנויות מיכל 

נגרין ברחבי הארץ.

מוקד רפואה דחופה
המרכז  מחוז  מכבי  הנהלת 
התכנסה לכינוס מיוחד לקראת 
ראש  בהשתתפות  הפסח  חג 
וחבר  זייברט  חנוך  הרב  העיר 
שמחה  הרב  מכבי  הנהלת 
מועצת  חברי  שטיצברג, 
העיר,  מועצת  חברי  מכבי, 

עובדיה  אליהו  מר  המרחב  מנהל  רבים.  רפואה  ועסקני 
ברק  בני  העיר  כי  מציינים  ברגנר  איתן  ד"ר  הרפואי  והמנהל 
זקוקה  כ"י,  ילדים  וברוכות  רבות  במשפחות  המבורכת 
כך,  לצורך  בעיר,  ואיכותי של שירותי הרפואה  למענה מהיר 
מבשרת הנהלת מכבי כי מהיום מרפאת שבת וחג של מכבי 
מהיום  חצות!  עד  במוצ"ש  פתוחה   24 גלויות  קיבוץ  ברחוב 
מוסמך  ואח  נוכרי  משפחה  רופא  משירותי  ליהנות  תוכלו 
 9:00 ולמחרת מהשעה  ועד חצות  כניסת שבת  לפני  משעה 
כי  מבשרים  המרחב  בהנהלת   .24:00 השעה  ועד  בבוקר 
פתוח  יהיה  דחופה'  רפואה  'מוקד  פסח  המועד  חול  בימי 
ר'  רח'  החדש:  מכבי  במרכז  בלילה.   22:30 עד   19:00- מ 
עקיבא 86. השירות הוא לחברי מכבי בהעברת כרטיס מכבי 
תשלום. ללא  השירות   – רופא  הפניית  של  במקרה   בלבד. 

שובר מתנה: 200 ₪  
וכל  ובניו  אשתו  את  לשמח  "חייב 
כראוי  אחד  כל  אליו,  הנלווים 

בבגדים  והנשים,  ומגדנות  אגוזים  להם  נותן  הקטנים,  לו. 
יו"ט(.  שמחת  דיני   - שו"ע  )קיצור  יכלתו".  כפי  ותכשיטים 
הטבה  לכן  להעניק  פרטנר  בוחרת  הפסח,  חג  לקראת 
'הכספת'  היוקרתית  התכשיטים  חנויות  ברשת  מדהימה 
ומזמינה אתכן להתפנק בתכשיט חדש ולהרגיש הכי חגיגיות 
שיש. אז מה צריך לעשות? קונים מכשיר TEC המאושר על 
3, תומך בלוטות', קל במיוחד,  ועדת הרבנים, תומך דור  ידי 
ע"י  יצרן  אחריות  חודשי   12 ועם  גבוהה  שמע  איכות  בעל 
ברשת  לרכישה  מתנה   ₪  200 של  קופון  ומקבלים  פרטנר, 
נוספת:  הטבה  פרטנר  לכן  מעניקה  בנוסף,  הכספת.  חנויות 
300 ₪ ברשת  קניה מעל  כל  על   ,₪ 50 בשווי  שובר מתנה 
חשבונית  להצגת  בכפוף  ברשת,  )למימוש  'הכספת'  חנויות 
 Mobile אחרונה או סלולר עם מסך הבית של פרטנר )כולל
תכשיטים  קולקציית  תמצאו  'הכספת',  חנויות  ברשת   .)012
אופנה  ממותגי  וייחודי,  ענק  במבחר  יוקרתיים,  ושעונים 
תשע"ו  ב  אדר  כ"ח  התאריכים:  בין  תקפה  מובילים.ההטבה 

)6.4.16( ל – ל' ניסן תשע"ו )8.5.16(.

לראשונה, גבינת עמק קלאסית 200 ו – 400 
גרם ועמק בצורות לילדים 
בכשרות מהודרת לפסח 
של בד"ץ העדה החרדית. 
משווקת באריזה הניתנת 
לסגירה חוזרת ומאפשרת 
לשמור על טריות 
מקסימאלית.



מערך תחבורה מתוגבר לכותל 
היסעים  מערך  אגד  יפעיל  המועד  חול  בימי 
מתוגבר בכל הקווים הבינעירוניים לריכוזים 
וממנה  לירושלים  בקווים  ובעיקר  החרדיים 
ימי חול המועד מתפרסים  וכן בקווי הכותל. 

השנה על פני ימות השבוע, צפויה תנועה ערה של נוסעים 
השנה  נתוני  בסיס  על  ציבורית.  לתחבורה  גבוה  וביקוש 
אגד  נערך  ניכרים  אחוזים  של  מקדם  בתוספת  שעברה 
גבוהות.  בתדירויות  מתוגבר  היסעים  מערך  להפעלת 
ו-3  לכותל:1  יעודיים  קווים  ארבעה  אגד  יפעיל  בירושלים 
המועד  חול  בימי  טדי  מחניון   111 קו  המרכזית,  מהתחנה 
 10 עד  בבוקר   7 משעה  חג(,  ובמוצאי  בערבי  )לא  בלבד 
 4 משעה  האבן(  )תחנת  הנביא  משמואל   333 וקו  בלילה 
אחה"צ עד השעה 12 בלילה. בחזור מהכותל, יסיים מסלולו 
בחזית מלון תמיר )הר חוצבים(. נסיעות מהשכונות ישירות 
לכותל המערבי יפעלו בימי חול המועד משעה 5 אחה"צ עד 
ברכת  למעמד   )21:00 בשעה  וחג  שבת  )ובמוצאי  בערב   8
כהנים שיתקיים ביום שני יתוגברו הנסיעות לכותל בשעות 
לפנות   4:30 בשעה  בירושלים  ראשונה  נסיעה  הבוקר. 
מירושלים  הבינעירוניים  בקווים  הנסיעות  יתוגברו  כן  בוקר. 
יהיו פרוסים בכל  לריכוזים החרדים. פקחי תנועה של אגד 
מוקדי הביקוש ויענו ויתנו פתרון מהיר לכל בעיה שתתעורר.

מותג המקררים "האייר" קיבל בד"ץ 
לאחר תהליך מוקפד ומורכב שנמשך 
האחרון  בשבוע  הוענקה  רב,  זמן 
המקררים  מותג  "האייר",  למקררי 

כשרות  תעודת  "ניופאן",  חברת  ידי  על  בישראל  המשווק 
החרדית  העדה  בד"ץ   – הכשרות  וועד  מטעם  מהודרת 
רבים  משאבים  הושקעו  ההכשרה,  במסגרת  ירושלם. 
והושק פיתוח מיוחד על מנת להנחיל טכנולוגיה שתאפשר 
שמירת שבת כהלכתה ושימוש כשר למהדרין על פי חומרת 
ההלכה. הושקעו משאבים ומאמצים רבים, של צוות הבד"ץ, 
פרי  נשאו  אשר  "האייר",  וחברת  "ניופאן"  חברת  נציגי  מול 
והביאו לפיתוחה של שיטה חדשנית, שתאפשר להשתמש 
ללא חשש במקררים אלו בשבת. כך שבמצב שבת תנותק 
כל השפעת הפרמטרים השונים על המעבד, ולא יהיה בהם 
מתח כלל. כיום ארבעה דגמי מקררי "האייר" נבדקו ואושרו 
לשימוש בשבת, ללא כל חשש, ומסומנים על ידי מדבקה או 

הדגשה על גבי האריזה. 

חדש: עכשיו גם באשדוד
נחנך  שעבר  השבוע  בתחילת 
צרכניית  של  החדש  הסניף 
את  באשדוד.  בעלזא  הלבשה 
כיבדו  המזוזה  קביעת  טקס 
האדמו"ר  כ"ק  בנוכחותם 
נוספים  ורבנים  מפיטסבורג 

מרבני העיר, שהביעו את קורח רוחם מפתיחת הסניף החדש 
לאלפי  מענה  לספק  שעתיד  והנדוניה  ההלבשה  ענק  של 
לקוחות שרוצים לשלם פחות ולקבל יתר. צרכניית הלבשה 
בעלזא, החנות הוותיקה והמוכרת מירושלים, מאחדת תחת 
כללית,  נדוניה  איכותית,  חסידית  הלבשה  אחת  גג  קורת 
ילדים  מחלקת  קדושה,  תשמישי  וחולצות,  אישית  הלבשה 
ז',  ונוער ומחלקת כובעים. עם פתית הסניף החדש ברובע 
ברחוב יהודה הנשיא 29, מציינים מנהלי צרכניית ההלבשה, 
עתידים  האשדודיים  הלקוחות  כי  מושקוביץ,  לבית  האחים 
המבחר  והמקצועי,  המעולה  השירות  את  במהירות  להכיר 
העצום והאיכות המוקפדת, שמוכיחים את עצמם שוב ושוב 
 –  21:00 החנות:  פעילות  זמני  בירושלים.  הוותיקה  בחנות 

17:00 | יום ו': 12:00 – 10:00 | ימים ג' ו-ו' לגברים בלבד.

רנואר כובשת את ירושלים
ממשיכה  רנואר  רשת 
להתרחב גם בבירה ופותחת 

ירושלים  עזריאלי  בקניון  החדשה  הדגל  חנות  את  חנות 
מאופיינת  החנות   .₪ מיליון   7 כ-  של  בהשקעה  )מלחה( 
בגודלה המעניק חוויית קניה חדשה, החנות משתרעת על 
פני שטח של כ- 800 מ"ר ומחזור המכירות השנתי הצפוי של 
החנות עומד על 35 מיליון שקלים. ברנואר ארבע מחלקות 
ומחלקת  אביזרים  גברים,  אופנת  נשים,  אופנת  חזקות: 
קבוצת  מנכ"ל  דרעי,  סרג'  לדברי  ורחבה.  חדשה  נעליים 
להביא  שמחה  רנואר,  המובילה  האופנה  "קבוצת   רנואר: 
את  המאפיינת  ועוצמתית  אופנתית  קנייה  חווית  לירושלים 
חנויות הענק של המותג. דור החנויות החדש מאופיין בשטחי 
את  להרחיב  לחברה  המאפשרים  נרחבים  ומסחר  תצוגה 
במנעד  חדשות  מוצר  קבוצות  באמצעות  המוצרים  מגוון 

מחירים רחב ולתת מענה מלא לצרכי הלקוחות".

כללי כשרות מחמירים 
המחמירים  הכשרות  "כללי 
השנה  לכל  בתנובה  הנהוגים 
בכלל ולפסח בפרט, מטילים עלינו 
עבודה  ורק  ורבה  כבדה  אחריות 

שאכן  להעיד  שנוכל  לכך  להביא  תוכל  ומאומצת  קשה 
כללים מחמירים אלו מיושמים בשטח הלכה למעשה", אמר 
הכשרות  משגיחי  עם  במפגש  תנובה  רב  וייטמן,  זאב  הרב 
לפסח  הכשרים  החלב  מוצרי  סל  תנובה.  במחלבות 
בכל  מוצרים  מ-200  למעלה  מכיל  תנובה,  של  למהדרין 
מוצרים  של  שורה  לרשימה  נוספו  השנה,  גם  הקטגוריות. 
חדשים, המיוצרים לראשונה בכשרות מהדרין לפסח. מוצרי 
המהדרין, לפסח ולכל ימות השנה, מיוצרים בהשגחת וועדת 
וועד  שטרן,  והגרי"מ  גרוס  הגר"מ  בראשות  תנובה  מהדרין 
להקל  כדי  ירושלים.  החרדית,  העדה  בד"צ  שע"י  הכשרות 
על הצרכן החרדי בריכוז קניותיו לפני החג, מפיצה תנובה 
המוצרים  רשימת  של  מפורט  מוצרים  קטלוג  השנה,  גם 

הכשרים למהדרין לפסח. 

כי יש דברים שאסור להתפשר
ואם  מתמיד,  קרוב  פסח 
לרגע  שמחכות  מאלו  את 
הזמן  זה  אז  האחרון 
ולהכנס  אתנחתא  לקחת 
למרכז החדש של הפאות 
רוקט,  במרכז  יופי  וטיפולי 
 29 עקיבא  רבי  ברחוב 
יחס  תקבלי  שם  ברק.  בני 

ובעיקר,  אחר,  מקום  באף  תמצאי  שלא  שירות  ומהיר,  אישי 
השמחות  ועונת  הפסח  חג  לקראת  בשבילך.  בדיוק  פאה 
הקיצית, מתגברים ברוקט את הצוות המקצועי בניצוחה של 
אתי שלא מפספסת אף פרט ודואגת לכל לקוחה כאילו היא 
מעשור  למעלה  של  ניסיון  עם  במקום.   שנמצאת  היחידה 
העדכניות,  הפאות  את  רוקט  מציעה  הפאות,  ייצור  בתחום 
המובילות והאיכותיות ביותר בשוק, אותן היא מייצרת בייצור 
בהקפדה  אותו  ומתאימה  ביותר,  המשובח  השיער  עם  אישי 
סגנונה  פי  על  לקוחה,  לכל  הידועה,  ובמיומנות  המיוחדת 
וטעמה. הפאות, מגוון התסרוקות ועיצובי השיער הם עדכניים 
ואופנתיים, ברמה הגבוהה ביותר, אך במחיר השווה לכל נפש. 
הלקוחות  את  לקלוט  נערך  הסלון  החדשניות,  הפאות  לצד 
שאינן מוותרות על חידוש פאה, צביעה, הוספת שיער וסירוק 
אתי. של  והמקצועיות  האמונות  בידיה  הנעשה   מקצועי 

מבצעים אטרקטיביים
הניקיונות  כחג  גם  ידוע  פסח  חג 

כך,  לצורך  הבית.  וטיפוח 
פתרונות  מציע  סוד  המותג 
לניקיונות  מושלמים 
במבצעים  והכביסה  הבית 
על  במיוחד  אטרקטיבים 
הנמכרים  המוצרים  מגוון 
ניקוי  השיווק.  ברשתות 
ג'ל  זוג  מארז  שירותים: 

לניקוי אסלה וכדוריות לניקוי האסלה סוד מתנה: מחיר מבצע 
20 ₪. כדוריות לניקוי האסלה, מחיר מבצע 3 ב- 20 ₪ כביסה : 
מרכך כביסה 4 ליטר + 1 ליטר במתנה: מחיר מבצע 18.90 

₪. מרכך מרוכז, מחיר מבצע 2 ב- 20 ₪

ארוחות חול המועד ללא טרחה
מי מאיתנו לא חוותה את רגעי 
אמצע  של  הקטנים  המשבר 
ליל  בישולי  אחרי  את  החג: 
שניה  הראשון,  והחג  הסדר 
כל  השני,  החג  בישולי  לפני 
מאומצת  תקופה  לאחר  זאת 
אינטנסיביים  נקיונות  של 
הגיע  והנה  החג-  לקראת 
ארוחות  שדורש  המועד  חול 

חול  רעיונות לארוחות  לך בחום  לבן מגישה  הוד  ביומו.  יום  מדי 
המועד קלילות בעשר דקות עבודה: אפי נקניקיות או בשלי במים 
רותחים- לפי טעמכם. בשלי תפוחי אדמה ומעכי לפירה, והוסיפי 
סלט ירקות טרי או ירקות חמוצים- והרי לך ארוחה שתסב לכולם 
אושר רב. למבוגרים, תוכלי להציע סלט חסה וירקות עם רצועות 
פסטרמה  מגוונים:  בטעמים  לבן  הוד  של  איכותית  פסטרמה 
ברביקיו, פסטרמה מקסיקנית, פסטרמה בדבש טהור, פסטרמה 
מעושנת, פסטרמה הודו על גחלים ופסטרמה הודו בעישון עדין. 
לפסח.       המהודרת  בכשרות  תמצאו  אותו  גם  הסלמי-   לחובבי 

טיפים טיפים קצרים שיעשו לכן חיים קלים בפיניש של הניקיון
לכל בעיה יש הברקה!

איך לשאוב אבק מהפינות? 
סוררים  חמץ  ופירורי  אבק  נשאר  ועדיין  ושאבת  שאבת 
השימוש  לאחר  בשבילך...  פתרון  יש  לניקול  בפינות?! 
ברדיד האלומיניום של 'ניקול', נשאר לך גליל ריק, הכניסי 
את הגליל לצינור שואב האבק וכך תגיעי בקלות לפינות 

הכי קשות.   

איך לנקות את ראש המקלחת? 
להתחיל  נהדרת  דרך  הנה  נוצצת?  אמבטיה  על  חולמת 
ולקבל ראש מקלחת מבריק, כמו חדש – ובלי שפשופים! 
ניקול, שמים חומץ  ידיות קשירה של  לוקחים שקית עם 
למחרת,  שלם.  ללילה  המקלחון  ראש  על  וקושרים 

מורידים את השקית, מנגבים וראש המקלחת מבריק.

איך מורידים תוויות מצנצנות? 
רבים  חדשים.  כלים  בהרבה  מתחדשת  את  החג  לכבוד 
הוצאת  את  וכמובן  והגעלה  טבילה  בוודאי  חייבים  מהם, 
המדבקות העקשניות. מחפשת דרך מהירה וקלה להסיר 
לקערה,  חומץ  מוזגים  מהיר:  פתרון  יש  לניקול  אותן? 
בחומץ  אותה  טובלים  יומית,  חכמה  מטלית  לוקחים 

את  מורידים  דקות,   20 מחכים  הקערה.  את  ועוטפים 
המטלית ומקלפים את התווית בקלות.

 איך לנקות טוסטר מלוכלך? 
הפסים  אבל  הטוסטר,  את  לנקות  לסיים  היום  החלטת 
מייאשים אותך? תני לו לעבוד בשבילך. לוקחים מגבת נייר 
של ניקול, מרטיבים אותה, סוחטים, מוציאים את הטוסטר 
פלטות  בין  הלחה  הנייר  מגבת   את  שמים  מהחשמל, 
והשומנים. הלכלוך  את  ייספח  המגבת  ונייר   החימום 

משקאות
רמת - גן

פתוח חול 
המועד 

כל יום עד 
21:00

ז'בוטינסקי 113 רמת גן 
טל: 5758265- 03 

פתוח: א’-ה’ 21:00 - 9:30
יום ו’ וערבי חג עד 17:00

צריכת אלכוהול מופרזת מסכנת את הבריאות

מכירת אלכוהול 
מעל גיל 18 בהצגת 

תעודת זהות

אזהרה:

מבחר יקבי בוטיק ויינות מתיישנים במבצע:
אור הגנוז / נטופה / הר אודם / שילה / יתיר / טפרברג / 
היוצר / מוני / בן חיים / כישור / יפו / תשבי ועוד רבים וטובים.

פסח כשר ושמח ב-

מבחר משקאות כשרים לפסח: 
יינות, מבעבעים, סיידרים, ליקרים, וודקות, 

וודקות בטעמים. ברנדי, קוניאק, ערק ועוד...

&129

וודקה טראמפ
700 מ"ל

כשר לפסח

&79

וודקה טריסקסטי
700 מ"ל

כשר לפסח

&149
אור הגנוז - כרם עמוקה

קונים 3 יח' מקבלים מתנה
זוג כוסות מהודרים

ערק זחלאווי
500 מ"ל

כשר לפסח

גמלא

&49

מבחר למברוסקו
כשר לפסח

ירדן 
מרלו 2012

ירדן 
קברנה 2012

&100 &119

&69&99
מבחר מוצרי שי וסלסות לחג.

פיתרון מושלם למתנה, 
מחיר לכל כיס. החל מ- 20 ₪

&89

וודקה פסוואר
700 מ"ל

כשר לפסח

2 ב-

5 ב- 3 ב-

רק-רק-רק-

רק-רק-



!!! לחברי מועדוןפסאח כסאח

כמה קרוב, ככה זול

ככה זה כשיש סופר,
גם קרוב וגם זול!

עם מבצעים שווים לפני חג הפסחמכסחים את המדפים ב’נתיב החסד’

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

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ 
גניחובסקי 23 קרית הרצוג. 03-5796771 | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קרית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 -03

6566551 | רח’ הרב קוק 11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25 בני ברק 03-9479944 
| רח’ תורת חיים 1. 03-5179802 | רח’ קלישר 17 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19’’ מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-909366/7 
אשדוד: הורקנוס 8 08-6430453 | הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639. חיפה: מיכאל 9 04-6899718 

רכסים: א.ת כפר חסידים 04-9040905   

ת.
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
את

ק 
סי

הפ
 ל

ית
שא

 ר
סד

הח
ב 

תי
ת נ

ש
 ר

* 
אי

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
* 

ית
נא

טו
סי

ה 
יר

מכ
ין 

 א
* 

ות
יד

יח
 3

ל-
ל 

גב
מו

 *
אי 

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
* 

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ת 
ונו

תמ
 ה

* 
ח.

ל.
ט.

750 מ”ל

שמן זית כתית ‘מעולה’
1990

כשר
לפסח

טעמן/מיה
1 ליטר

שמן אגוזים

כשר
לפסח

2490

2.5 ק”ג

מצות ירושלמי שמורה

כשר
לפסח

8990
מצות שמורה

כשר
לפסח

בד”צ נווה ציון/
הרב מחפוד

25990 ק”ג
עוגיות נפלאות

כשר
לפסח

500 גר’
סוגים שונים

1990ויזל
ליח’

בשר לחמין/
גולש לחמין

כשר
לפסח

800 גר’
ליח’

3990

ויניל
גדלים שונים

כפפות ‘מעולה’

כשר
לפסח

1290
רדיד אלומיניום 200

‘מעולה’
1690

כשר
לפסח

שקדים בקליפה

400 גר’

אגוזים בקליפה

1590
כשר

לפסח

790

4-30 יח’/מאפינס/
רגיל/בינוני/ענק/עגול
אנגלישקייק/טוסטר 

גבוה/נמוך
ללא מכסה

מארזי תבניות 
אלומיניום

כשר
לפסח

590
ליח’

בד”ץ בני ציון
הרב מוצפי

סטייק עין/לשון בקר

כשר
לפסח

3990
לק”ג

בלדי

פילה סלמון נורווגי

כשר
לפסח

4990
לק”ג

י”ד ניסן 22.4.16עד יום שישיי’ ניסן’ 18.4.16מיום שניהמבצעים בתוקף

פתוח עד השעה 13:30 י”ד ניסן 22.4.16יום שישי ערב פסחפתוח עד השעה 24:00י”ב-י”ג ניסן 20-21.4.16ימים רביעי, חמישי

ימי חול המועד:
ימים ראשון-שלישי

ט”ז-י”ח ניסן 24-26.4.16
פתוח עד השעה 15:00

יום רביעי 
י”ט ניסן 27.4.16

פתוח עד השעה 17:00
יום חמישי ערב חג

כ’ ניסן 28.4.16
פתוח עד השעה 15:00

בסניפיםהמבצעים המורחב חפשו את עלון 
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