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תחרה תליה    199
פינלנד 6       499

אריסטו אהיל תלוי   99
רפסודה                199

קריסטל גל חצי צמוד  60
פלפון סטאר 40          299

עיפרון 3 ילדים          100
רומא 5+1         349

גלגסיה מטר ענק     499
שוהם   8+1      499

מישל 6     599
ספוט רומאי 4 נחושת 129

אוהיו    5             250
קעקוע 3             119

מלבן גבס תלוי        399

שיניתם משהו בסלון?
עם כאלה מבצעים, החלפנו את המנורות בכל הבית!

499 גלקסיה לד
399 ₪עגול ענק מטר 249 ₪מלבן גבס תלוי  ₪שנדליר אוהיו

499 299 ₪שוהם 8+1 199 ₪פלפון סטאר 40  ₪תחרה תליה

119 129 ₪עפרון 3 ספוט רומאי
59 ₪רבעיה נחושת קריסטל גל

199 ₪חצי צמוד  ₪רפסודה תלוי

599  ₪שנדליר מישל 6

499  ₪פינלנד 6

https://doc-00-3c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/i9ke068njkjk1c48noiqh6vob6fcgdap/ommsd0ueqnj2keda52th1uveil84g666/1459418400000/12541498718343250121/07227099228803832443/0Bz1JJLXSgnRvTUpCeW5qQkpnUkU?e=download

קרולינה

70%
ה ח נ ה

’עושים סדר‘ במחירי התאורה!

בס“ד



תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

ֶפַסח  ִרין ְבּ ַהְדּ ַהְמּ
ִית ַבּ אֹוְכִלים ַבּ



רח’ זבוטינסקי 178 ב”ב 
טלפון: 052-2113684

שעות פתיחה: א’-ה’ 10:30-23:45  |  מוצ”ש מחצי שעה לאחר צאת השבת ועד 23:45      

פיצה 
משפחתית

 8 משולשים

10 
&

מהפכת הפיצה הגיע לב”ב

אצלנו 
הגבינה 
 100%
צהובה
ללא 

חומרים 
 משמרים

100%

בס”ד



ַמַאְרֵזי ַחג
ֶפַסח ִרין ּבְ ַהּדְ ַלּמְ

מארז זוג
גבינה תנובה
2 יח' X 850 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז 
מיני קרלו

16 יח' X 100 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
באדי

2 יח' X 500 גר׳ 
ועדת מהדרין מארז מיני 

קרלו קצפת
12 יח' X 100 גר׳ 

ועדת מהדרין

מארז מעדן 
תנובה 0%

4 יח' X 150 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
נפוליאון

2 יח' X 225 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
חרמון

2 יח' X 250 גר׳ 
בד"ץ העדה החרדית

 מארז זוג חרמון החל מ-ג׳ בניסן תשע״ו )11.4.16( מארז מיני קרלו
החל מ-ה׳ בניסן תשע״ו )13.4.16(  עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
 ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקימעונאי

מגוון מבצעים 
נוספים בנקודות 

המכירה



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 מרכך כביסה סוד

טרימחפוד 2 קילו

אקונומיקהקרטון מיץ ענבים00 לאסלותפנטסטיק
ריחנית

ב-10& 

נוזל כלים 
סוד

2

מיץ ענבים 
אפרת
לבן/אדום
1 ליטר

4 ב-50&    &1390  &10  &10

 &19

 &10

5 ב-75& 

יין הרי 
יהודה

2 2

יין וינו 
כרמל 
מזרחי

ב-100&  7 &50 89& ב-ב- 33
חומוס אחלה
750 גרם

פרי פלטיניום

מרכך כביסה מרוכז

אבקת כביסה סוד

נוזל רצפות

פנטסטיק

נס קפה רד מאג

 &35 20& 2 ב- 2 ב-

10 ב-10& 

 &10 5 ב-

4 ב-10& 

2 ב-15& 

2 ב-20& 

2 ב-40& 
שישיה 
RC

בקניית זוג

 &1890

מארז דני / מילקי

גלידת נסטלה

שלישיית ויליפוד 
טונה

גפילטע פיש

מארז שוקו יטבתה

גבינה צפתית 

גבינת סקי

גבינת תנובה

לבן תות

ממרח שוקולד מאיה

יין תבוריין סגל

יין סלקטד

2 ב-

2 ב-

 יטבתה

דלי דג
כשל"פ 
בד"ץ העד"ח

בד"ץ

100 יח' בד"ץ עד"ח
בשרוול

720 מ"ל750 גרםשמיניה

1 ליטר
סוד

1.25 ליטר

750 גרם

לק"ג

850 גרם
גד

12 בקבוקים
אפרת 
1 ליטר

4 ליטר
4 ליטר

5 ליטר

 &1390 &1190

  &1590  &1390

  &1490  &890

 &125 ב- ב-10&  ב-30& 

בשרים מחפוד
10,7,4,3

  &3990
לק"ג

6 ב-100& 

כרמל
מזרחי
כל 
הסוגים

 &20 5 ב-

ג'אמפ

עופות מחפוד מצה שמורה

במבצע59&  

  &590

2 ב-18& 1290&  

2 ב-50& 

ב-20& 

שמפו הוואי

3

700 מ"ל

4 ליטר 
נקה

בקניית זוג

נרות חימום

שמורת 
הטבע

400 / 500 ג"ר

מיקרופיבר

3 ליטר

טישו חמישיה

נייר טואלט

סלטי אחלה

כוסות חד פעמיים

מטלית 
לניקוי כללי

2 ב-50& 
ג'ל פרסיל

2 ב-15& 



קפה בקצף שלך

כשר לפסחבדיוק כמו שאני אוהב

מארז חגיגי במהדורה מוגבלת לפסח
קפה נמס עלית + מקציף חלב!

פסח כשר ושמח!



חומרי בניין
מנדל

מנדל חומרי בניין  | ר‘ עקיבא 65 בני ברק  |  03-6194105

תערוכת כלי עבודה מבית 
יועצי החברה יעמדו לרשותכם ויתנו לכם הסבר והכוונהימים ראשון-שלישי ב‘-ד‘ בניסןוהצבע מבית 

התערוכה הגדולה

”ינקי תבקש את 
המקדחה ממשפחת 
מלכה לכמה דקות“ להשאיל לי?“יש לך מברגה ”ר‘ מוישה 

אחד או שניים“פטישון עם פוטר השיפוצניק מה כדאי ”גדי, זה אהרל`ה 

מחירים 
מיוחדים 

בימים 
אילו



 גם בבין הזמנים
יש טעם להשאר ערני

בדיוק כמו שאני אוהב
כשר לפסח

כשהקפה טעים כל כך
אתה לא מסתפק בארבע כוסות



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

מכירה בסיטונאות וליחידים

חניה חינם!
כניסה לחניה 

משלמה המלך 2

אפשרות למשלוחים

בס“ד

ש. פתיחה:
א‘ ב‘ 9:00-21:00
יום ג‘ 9:00-15:00
ד‘ ה‘ 9:00-22:00
יום ו‘ 9:00-13:00

ב-ב-ב- &&&

ב-

ב-

ב-

צלחת 
קטנה 
50 יח‘

כפיות 
100 יח‘

כפפות
ויניל
כשר לפסח

תבנית 
אינגליש 
קייק 

ברזל 
כלים 
שלישייה

כוסות 
שתייה 
קרה

נרות 
נשמה

24 שעות 

מפות 
שולחן 
עבות
45 מטר

תבנית 
גדולה

נייר 
טואלט 
40 גלילים

ספוג 
הפלא

תבנית 
ענקית

טישו 
נשלף 
חמישייה 

צלחת 
ענק 
25 יח‘

סכום 
פאלאס 
100 יח‘ ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

ב-

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

במחירים ללא תחרות!!! מתחייבים למחיר הזול ביותר!!!

10

12

1014
10

10

10
10

10

11
12

3

3

18

25

10

10

2 4

3

4

4

1690

2490

990

890

אביב הגיע פסח בא
בואו להמשיך לחסוך 

בגדול, רק אצלנו, במחסן

ב-

הכל כשר 

לפסח!!!



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!



45

  

  790

  499

  499

  890

 
  499

  540

  540

1800

₪

₪

₪

₪

מכשיר חביתיות

עשוי מטפלון USB עוצמתית, 5 רמקולים, כניסת

4 סטים
100% כותנה כולל ציפה

799

מערכת רמקולים

מארז מצעים
שואב אבק

מיקרוגל

מיקסר איכותי טוסטר אובן

כירים

 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242
פקס:03-5785335

₪

₪

₪

₪

מה הוא מקבל?
חכם

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ש“ח
                                                       ומקבלים מוצר חשמלי שני בשקל אחד בלבד

800W , דיגטלי 23 ליטר

   600W  ,4.5 ליטר

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622



חג פסח כשר ושמח 
קולקציית החג של רנואר

עכשיו בחנויות



"חדש בקרבי"
קרן מלגות לחידושי תורה

ואשא
אתכם

על כנפי
נשרים

מן
ארגון יוצאי תי

בס"ד

05
2-

71
34

19
2

כסא דברכתא

קרן "חדש בקרבי" שע"י ארגון יוצאי תימן

מברכת מעומקא דליבא ושולחת את איחוליה הלבביים
לכל אלפי ת"ח עמלי התורה בארץ הקודש

אשר השתתפו בכתיבת חידושי תורה
על הלכות חג הפסח

אשר נכתבו בעיון ובבקיאות מרובה
קובעים ברכה לעצמם הזוכים אשר נבחרו ע"י ועדת הרבנים שליט"א

הרבנים הגאונים

נשיא הארגון

הגאון רבי מרדכי יצהרי שליט"א
רב שכונות נווה צדק כרם התימנים ושבזי

וסגר"ע ת"א לשעבר

הגאון רבי עובדיה יונה שליט"א
דיין בבד"צ העד"ח הספרדית י-ם

הגאון רבי פנחס קורח שליט"א
רב ק"ק "שערי הלכה" ב"ב

הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א
רב ק"ק "זכור ליעקב ב"ב

ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו
ונ˙ן לנו תורת אמ˙

הרב ברוך עוקשי שליט"א 
הרב עזריאל עמרני שליט"א 

הרב ששון כהן שליט"א 
הרב ירון ווהב שליט"א 

הרב אבישלום שמן שליט"א
הרב אריאל צדוק שליט"א

הרב יהודה אריכא שליט"א 
הרב נתנאל צדוק שליט"א

הרב יונה קלזאן שליט"א
הרב ישראל צדוק שליט"א
הרב רפאל מחבוב שליט"א
הרב יהודה חוברה שליט"א

הרב אלישע חן שליט"א
הרב מאיר שמיר שליט"א 

הרב פנחס יששכר חסן שליט"א 
הרב בנימין שמעוני שליט"א

הרב נתנאל דוד גפני שליט"א 
הרב ישראל יפעי שליט"א
הרב יוסף אהרון שליט"א

הרב נתנאל אבהר שליט"א 
הרב אברהם מדמון שליט"א

הרב אוריאל הלוי שליט"א
הרב שגיא עוזרי שליט"א

הרב ישראל שונים שליט"א
הרב איתמר יחיא שליט"א 
הרב מרדכי הלוי שליט"א 

הרב יהודה ארביב רצהבי שליט"א
הרב ידידיה שלמה ניסים שליט"א 

הרב אריאל מלאכי שליט"א 
הרב אמיר לוי שליט"א 

הרב נתנאל קהלני שליט"א
הרב אלעזר חוברה שליט"א 

הרב דוד שלום שליט"א
הרב משה גיספן שליט"א

הרב רועי מנצורה שליט"א 
הרב יואל גדסי שליט"א 
הרב חגי חוברה שליט"א 

הרב יהונתן מלמד שליט"א 
הרב עתניאל מנצור שליט"א
הרב צאירי אביעד שליט"א 

הרב יצחק טיירי שליט"א

חברי ועדת הרבנים

חברי הנהלת ארגון יוצאי תימן





מייבש כלים 
2 קומות

מייבש כלים 
שוכב + מגש

4 מטליות 
מיירופייבר לרצפה

גליל מטליות גדול 
לניקוי )על בד(

קופסת אחסון 
ענקית + גלגלים

קופסת אחסון 
ענקית + גלגלים

קופסת אחסון 
ענקית + גלגלים

מנקה  שירותים 
איכותי וגדול

מנקה שירותים ראטן 
מפואר ואיכותי

סלסלה גדולה לכביסה 
דקורטיבית

סט מצעים יחיד קיץ

כותנות לילה 
לילדות

3 זוגות גרביים איכותיים

אלמוג

לילדים

גלגלי סיליקוןגלגלי סיליקוןגלגלי סיליקוןגלגלי סיליקון

בגדלים שונים
גודל 1.30 
על 0.70

גודל 50 על איכותיות ביותר
90 ס"מ

גודל 60 על 
40 ס"מ

גדולה ואיכותית

45 ליטר
מלבניות+קליפסים גדולות ועמוקות+ 

קליפסים

נתפס למקל

 מפות, 
שעווניות, 
וקריסטל 
עבים

)4 מגירות( 
לאיחסון

רב שימושיבאריזת מתנה

65 ליטר 65 ליטר 120 ליטר

100% סטן 
אל קמט

לגברים/
ילדים/
ילדות

עומד שוכב

מתקן לייבוש כלים 
לארון מטבח

מגוון צנצנות 
דקורטיבי קרמיקה

עגלת שוק

קופסת אחסון 
גדולה + מכסה

כסא פלסטיק 
מפואר וחזק

מגוון ענק של מגוון ענק של:
מפות טרלין

6 קולבים 
למבוגרים/ילדים

מגב  + מקל

מתקן ראטן מפואר 

מייבש סכו"ם 
מפואר

רכבת + מסילות 
נוסעת על בטריה 

קרש גיהוץ לילדים 
+ מגהץ וכלים

200 מקלות אוזניים 
בקופסא

קורקינט איכותי

מגב לשיש סיליקון

6 כוסות פלסטיק 
מפוארות 

שטיח שאגי מפוארמגבת פנים מעולה

כדורגל איכותי תפור

סט 3 קופסאות אחסון

עגלת סופר 
פלסטיק + 
מצרכים

מגוון ענק של זרים 
יפים ואיכותיים

סקייטבורד איכותי

כף אשפה מפואר

סט 4 כוסות תה
+תחתית ניקל

מגבת גוף ענקית מעולה 

קופסת תכשיטים 
בצורת ספה

סט 3 קופסאות אחסון

פאזל רצפה סול 
ענק ואיכותי

מגוון ענק של 
אגרטלים

10 נרות נשמה 
בפחית

בימבה גו'ק

מטאטא + מקל

חותך ירקות  
)קוצץ(

3 מגבות ידיים/מטבח 

אוהל ענק לילדים 
וורוד / צבעוני

נטלה אלומיניום 
לנט"י מפוארת

מגוון ענק של 
מעמדים מפרווה

סווינקאר/ בימבת הפלא
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מה נשתנה השופ שופ הזה מכל הסטוקים...

כולם נוהרים ל-

 ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד. המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך י"ד בניסן תשע"ו, מוגבל ל3 יחידות ללקוח.

מרכז רימונים, אהרונוביץ 12 )השומר לשעבר, צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(.
 .9:00-13:30 ו':  וביום   10:00-21:30 א'-ה':  בימים:  רצוף  פתוח 
בחוה"מ:  בבני ברק - סגור. ובירושלים: עקב חיוב, הקניון פתוח עד 19:00 בערב. 

חניה חינם בחניון רימונים לקונים מעל ₪50!
ירושלים: סניף חדש! תחנה מרכזית, קומה ג' )מול הרציפים(.
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החטיבה החרדית מבית רימון
אתרוג 1-800-222-238

להצטרפות חייגו:

100MB

אינטרנט אתרוג,
לעבוד בשיא המהירות
 אינטרנט אתרוג הינו הפתרון היחידי הנותן מענה מקצועי

לציבור החרדי בטכנולוגיית הסינון המובילה בישראל.

עבודה במהירות ויעילות, 
מהירות גלישה עד 100 מגה

הספק היחיד בישראל המחובר 
 עם 3 כבלים תת ימיים

לרשת האינטרנט העולמית

ההגנה הטובה ביותר, 
סינון מותאם לאורח החיים



בני ברק18        כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16 121//1 כ"ד באדר תש"ע בני ברק בני ברק12

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

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, פישל רוזנפלד, 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

מאת: עוזי ברק 

שריפה גדולה פרצה בבניין מגורים בן 4 קומות ברחוב הרב 
משה פרדו 13, שבשכונת אור החיים, בבני ברק.

היה  השריפה  מוקד  בערב.  רביעי  ביום  פרצה  השריפה 
בקומת הקרקע ועשן רב התיימר אל תוך הבניין. בעקבות כך 
חולצו מהמקום עשרות דיירים וארבעה נפגעים ששניים מהם 

היו במצב קשה ושניים במצב קל.
בניידת  מהמקום  שפונתה   35 בת  פצועה  הם,  הפצועים 
טיפול נמרץ כשהיא במצב קשה ותינוק במצב קשה אף הוא, 
ויחד עמם שני פצועים קל – גבר בן 55 ותינוק נוסף. כמו כן 
כוחות ההצלה טיפלו במקום ברבים מהדיירים שנפגעו במצב 

קל משאיפת עשן.
למקום  ראשון  שהגיע  הצלה'  'איחוד  מתנדב  סגל  משה 
סיפר: "כשהגעתי לזירה נתקלתי בלהבות בכניסה לבניין ועשן 
סמיך שעולה לתוך הדירות בבניין. מאחת הדירות חולצו אב 
ואם ותינוק. כמו כן הענקנו בזירה סיוע רפואי למספר נפגעים 
במצב קל שחולצו ע"י צוותי כיבוי לאחר ששאפו עשן. כוחות 

גדולים של משטרה, כיבוי והצלה פעלו בזירה".
יהודה הילדסהיים מתנדב באיחוד הצלה שפיקד על האירוע 
סיכם: "נמסר לנו על שריפה בבניין עם חשש ללכודים. הגענו 
למקום  בסמיכות  שגרים  מתנדבים  של  רב  מספר  למקום 
הצלה.  איחוד  של  האופנועים  מיחידת  נוספים  ומתנדבים 
השריפה פרצה במחסן בקומה הראשונה בו אוחסן סכך של 
חג הסוכות מה שאף גרם לעשן סמיך שעלה לדירות נוספות 
בבניין ובעקבות כך הדיירים שאפו עשן ונזקקו לקבלת טיפול 
רפואי. כוחות כיבוי פעלו במקום לחילוץ הלכודים שטופלו 
בזירה וחלקם פונו באמבולנסים לבתי החולים מעייני הישועה 

ותל השומר".
לדיירי הבניין ותושבים נוספים היו טענות קשות על רשלנות 
ואיחור בהגשת עזרה מצד לוחמי האש ובעקבות כך למחרת 
נערכה פגישה רבת משתתפים, שכללה את נציגי עיריית ב"ב, 
משטרת מרחב דן, מפקדת הכבאות ב"ב והאזור, נציגי הצלה 
כדי לקבל  זייברט, ראה"ע,  חנוך  ודיירים בראשותו של הרב 
שפרצה  הדליקה  בכיבוי  הכבאים  פעילות  פרטי  על  עדכון 

בלילה במבנה, בה נפצעו הדיירים.
בהתאם להנחיית רה"ע יצר הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע 
קשר עם מפקד תחנת הכיבוי, לקבלת פרטי האירוע הכואב, 
זו, כמו כל  וזאת למרות שזה שנים אחדות כבר יצאה תחנה 
ובניגוד  עירוניות,  ממסגרות  הארץ,  ברחבי  הכיבוי  תחנות 
לעבר שתחנות הכיבוי היוו חלק מאיגודי ערים, הרי שבהתאם 
התחנות  יצאו  אחדות  שנים  מלפני  ממשלתית  להחלטה 
במסגרת  לפעילות  עברו  והן  העיריות,  עם  מקשר  לחלוטין 
עירייה,  זאת,  עם  יחד  פנים.  לביטחון  הממשלתי  המשרד 
דרך  את  לבדוק  וחובה  אחריות  חשה  תושביה,  את  כמייצגת 

הטיפול של גופים שפועלים למען תושבי העיר.

זמן קצר ביותר לאחר תחילת הדליקה, הגיעו למקום הרב 
חנוך זייברט, ראש העיר והרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע, כדי 
את  מקרוב  ולראות  עת  באותה  התושבים  של  לצידם  להיות 
הפעילות למענם. למקום הגיעו גם הרב אברהם רובינשטיין, 

מ"מ רה"ע והרב אליהו דדון, סגן רה"ע.
במתחם הדליקה פעלו באותה עת עשרות כבאים שהגיעו 
במספר רכבי הצלה, שוטרים, עובדי מד"א ומתנדבים, מהצלה 
ניגשו  המטה  וראש  העיר  ראש  אל  הצלה.  ומאיחוד  דן  גוש 
תושבים בטענות כנגד הכבאים על איחור בהגעה למקום ועל 
מר  גם  נכחו  הדליקה  במתחם  הכיבוי.  בדרכי  לקויה  פעילות 
ומר משה אבוטבול,  והצלה ארצי  נציב כבאות  איילון,  שחר 

מפקד תחנת הכיבוי ב"ב.
הואיל ונשמעו טענות תושבים מחד גיסא ולמפקד התחנה 
באירוע,  ולפעילות  הגעתם  זמן  לגבי  אחרת  גרסה  ולכבאים 
ביקש הרב חנוך זייברט, להיפגש עם מפקד התחנה והקצינים 
השתלשלות  את  מקרוב  ולבחון  לשמוע  כדי  בה,  הבכירים 
ואת  המצב  על  מלאה  תמונה  לקבל  ובכך  בדליקה,  העניינים 

המסקנות בהתאם עם לקחים עתידיים במידת הצורך.
ששהה  זייברט,  חנוך  הרב  של  בדבריו  נפתחה  הפגישה 
לראות  ומזעזע  כקשה  המצב  את  הציג  הדליקה,  במקום 
זועקים להצלתם, כאשר מדליקה קטנה בחדר עגלות  דיירים 
התפשטה השריפה, ובעיקר העשן הסמיך שעלה לכל קומות 

יותר שהדליקה הגיעה עד לפציעתם של  הבניין, ומצער עוד 
אם ובתה, ומשום כך, מטרת הפגישה היתה לשמוע את טענות 

הדיירים ואת עמדת כיבוי האש.
מאוחרת  הגעה  על  טען  בבניין  דייר  ידעי,  ידידיה  הרב 
למקום של הכבאים ותפקוד לקוי בשטח, כאשר הדיירים היו 
וזמן  ידעו כיצד לפעול,  במצב של עשן מתפשט, אך הם לא 
הפעולה של הכיבוי נראה ממושך יתר על המידה. בפגישה גם 
קבל הרב ישראל לנדאו שליט"א, אב וסב הפצועות בדליקה, 
על חוסר הדרכה של הדיירים במצב הקשה בו הם היו נתונים 

ואי שימוש בסולם במקומות הנחוצים.
וטפסר  הכיבוי  תחנת  מפקד  אבוטבול,  משה  משנה  טפסר 
כי הגעת  זאת,  סגן המפקד טענו, לעומת  משנה אליק אלבז, 
שלא  דברים  הן  בשטח  ופעילותם  הדליקה  למקום  הכבאים 
כך  ומשום  התחנה,  במחשוב  רשומות  והן  להסתירם,  ניתן 
כל  אך  נצח,  נראית  שניה  כל  כאלו  במצבים  כי  הוסיפו,  הם 
של  תקינה  פעילות  ועל  שונה  מצב  על  מצביעים  הדוחו"ת 
הכבאים, שנכנסו לפעילות לבניין למרות העשן הכבד שהיה 

בו.
פקד  דן;  מרחב  משטרת  מפקד  סגן  שגיא,  שלומי  סנ"צ 
מימון דרור, ראש מחלקת הפשיעה במרחב ופקד צפניה מרק 
בראש  חובה,  דליקה  של  כזה  במצב  כי  הדגישו,  מהמרחב 
והם  מעשן,  להיפגע  שלא  כדי  בדירות,  להסתגר  ובראשונה, 
אין  לסייע,  הטוב  הרצון  כל  שעם  הרחב,  לציבור  קראו  גם 
ההצלה  כוחות  לאנשי  להפריע  שלא  כדי  בהמוניו  להתרכז 
העירייה  סיוע  את  שיבחו  הם  במקום.  סדיר  באורח  לפעול 
לדיירים ואת ארגוני ההצלה בשעת הדליקה. בפגישה בלשכת 
רה"ע השתתפו גם הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; אברהם 
טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף 
תשתיות ופיתוח; הרב יוסף צימט, עוזר רה"ע ונציגי הצלה, 
הרב ישראל גרוניך והרב חיים רוטר, המשמש גם יו"ר ארגון 

"השומרים".
בזמן  ההתרחשויות  על  השונות  העדויות  שמיעת  לאחר 
הדליקה, סוכם שהדברים ימשכו להתברר במסגרות מקצועיות 
העירייה  של  הסברתי  בפרויקט  לצאת  וכמו"כ  מתאימות, 
דליקה, חלילה, שכן,  פריצת  והכיבוי להתנהגות במקרה של 
ועלול  הבניין  דיירי  על  מקשה  כאלו  במצבים  מידע  חוסר 

לגרום, חלילה, להיפגעות דיירים.
במהלך הדליקה גם אישר רה"ע למצוא אכסון חלופי זמני 
במלון ויז'ניץ לדיירי המבנה בו פרצה הדליקה, והוא גם יצא, 
יחד עם הרמ"ט, לביה"ח שיבא, כדי לפגוש בנפגעים, ומשם 
במקום,  פעלו  גם  הלילה  במשך  האירוע.  למתחם  שוב  חזרו 
בהתאם להנחיית רה"ע, מר נתנאל נחום, מנהל אגף תברואה 
של העירייה וצוות גדול של עובדים לניקוי הבית ומר אהרון 
מח'  ומנהל  עירוני  ופיתוח  תשתיות  אגף  מנהל  סגן  מחלוף, 
החשמל עם צוות חשמלאים לחידוש אספקת החשמל לדירות 

הבניין.

ארבעה נפגעו באורח קשה 
ובינוני בשריפה בבניין מגורים

  שריפה גדולה פרצה בקומת הקרקע של בניין מגורים בן 4 קומות ועשן רב התיימר אל תוך הבניין
מהמקום חולצו עשרות דיירים וארבעה נפגעים שפונו מהמקום, שניים במצב קשה ושניים במצב קל ועשרות 
נפגעי עשן קיבלו טיפול במקום  בעקבות תלונות של תושבים על טיפול רשלני של הכבאים, ראש העיר 

כינס את מפקדי הכיבוי ואת כל גורמי החירום לדון בנושא 

השריפה בבניין המגורים         )צילומים: יהודה פרקוביץ(

כוחות ההצלה הרבים שהוזעקו לטפל בנפגעים הרבים



הוא יסיר את השומן 
והלכלוך

את תסירי דאגה מליבך

בכל יום 3 זוכים במבצע!

פרטים בטלמסר:

03-9411044 

קנו 5 מוצרי סנו ותוכלו לזכות ב-

מסיר לכלוך קשה ושומן שרוף מתנורים, 
תבניות וסירים חמים או קרים. עם מתז קצף 

ופקק ביטחון חסין פתיחה לילדים.

פורטה פלוס
אלוף בניקוי שומן שרוף

בכפוף לתקנון
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מאת: עוזי ברק

דרגות  הוענקו  השבוע  שנערך  בטקס 
בדרגות  ישראל  במשטרת  בכירים  לקצינים 

תת ניצב. 
לביטחון  השר  במעמד  התקיים  הטקס 
המשרד  מנכ"ל  ארדן,  גלעד  ח''כ  הפנים, 
לביטחון הפנים, רותם פלג, מפכ"ל המשטרה 
סגל  המשרד,  הנהלת  אלשיך,  רוני  רנ''צ 
ישראל, מקבלי  הבכיר של משטרת  הפיקוד 

הדרגות, בני משפחה, אורחים ומוזמנים.
שמעון  נצ"מ  היה  הדרגות,  מקבלי  בין 
לתפקיד  שמונה  דן'  'מרחב  מפקד  לביא 
עימו  יחד  תנ"צ.  בדרגת  שרון  מרחב  מפקד 

הועלו בדרגה עוד שלושה קצינים.
גלעד  חה"כ  הפנים,  לביטחון  השר 
של  הבכיר  הפיקוד  סגל  עם  "ביחד  ארדן: 
לדרגת  שקודמו  הקצינים  ישראל,  משטרת 
הפרויקטים  את  שיובילו  אלו  יהיו  ניצב  תת 
מקדמים  ואני  שהמפכ׳׳ל  ההיסטוריים 
האחרונים  בחודשים  ישראל  במשטרת 
בחברה  והאכיפה  השירות  שיפור  ביניהם 
של  הרגלית  הנוכחות  הגברת  הערבית, 
אגף  חיזוק  אדם,  הומי  במקומות  שוטרים 
התנועה, הגברת המלחמה בארגוני הפשיעה 
והמשך המאבק בטרור. בחרנו את הקצינים 
לקידום  ביותר  והראויים  ביותר  הטובים 
ישראל בהצלחה  עם  להם בשם  ואני מאחל 

בתפקידם".

עומדים  "אנו  אמר:  אלשיך  רוני  רנ"צ 
מסבב  הראשון  לחלק  דרגות  הענקת  בטקס 
תתי הניצבים החדשים. כולם נבחרו בקפידה 
קבע  שראשית  ומעמיק,  ארוך  תהליך  לאחר 
מי יקודם ורק לאחר מכן, לאן נכון שיקודם, 
בשיטה שתבטיח ככל שניתן, שאנו מקדמים 
במשטרת ישראל את הטובים ביותר. לאחר 
הכישורים  כל  את  להם  שיש  שהבטחנו 
הצלחתם  להצליח,  והמקצועיים  האישיים 
השליחות.  תחושת  בשימור  תלויה  בפועל, 
נועדנו לשרת וכך נעשה. חלק זה מהווה אתגר 
למלחמה  "לברוח"  הנטייה  המשטרה.  לכל 
בפשיעה על חשבון השירות לאזרח, מהווה 
האתגר  אצלנו  בעולם.  משטרה  של  אתגר 
מוטלים  שעליה  כמשטרה  יותר,  אף  עצום 
לא  פנים  ביטחון  אתגרי  פורמלי,  באופן 
הפנים,  לביטחון  למשרד  תודה  מבוטלים. 
על  ארדן,  גלעד  ח"כ  בראשו  העומד  ולשר 
התמיכה לה אנו זוכים ועל גיבוי יוצא דופן 
שינויים  מול  בראשה,  ולעומדים  למשטרה 

מרחיקי לכת, המובלים ע"י הארגון".

מאת: עוזי ברק

והטכנולוגיה  המדע  ועדת  שערכה  בסיור 
רשות  של  הארצי  המיון  במרכז  הכנסת  של 
דני  מר  הדואר  רשות  מנכ"ל  גילה  הדואר, 
גולדשטיין כי מתוך כ-80 ערים בארץ, העיר 
בני ברק היא העיר החמישית מבחינת כמות 
חבילות  מחלקת,  הדואר  שרשות  החבילות 
שמגיעות ארצה כתוצאה מהסחר האלקטרוני 

המקוון באינטרנט. 
נמצאים הערים תל-אביב,  בני-ברק,  לפני 

ראשון לציון, פתח-תקוה וירושלים.
של  המיון  במרכז  לסיור  הגיע  מקלב 
הדואר בתל-אביב, על מנת לעמוד מקרוב על 
בדואר.  הטכנולוגים  והשיפורים  החידושים 

טכנולוגיות שישפרו את שירותי הדואר.
שירות  כי  אמר  מקלב  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
הדואר, הרבה יותר טוב מהדימוי שלו בקרב 
הציבור. "רוח חדשה מנשבת מהדואר" אמר 

מקלב.
כי  אמר  גולדשטיין  דני  הדואר  מנכ"ל 
בכוונתו לפתוח בשנה הקרובה 270 מרכזים 
רשום  ודואר  חבילות  לחלוקת  חדשים 
זה  כל  קניות.  ובמרכזי  השיווק  ברשתות 
מעבר ל-750 סניפים הפזורים ברחבי הארץ 
הערב.  שעות  עד  לפעול  החל  חלקם  ואשר 
בנוסף, "בקרוב נציב לוקרים )כספות( שיהיו 
ויפתחו באמצעות סיסמה  נגישים 24 שעות 

שתישלח לצרכנים".
גולדשטיין הוסיף ואמר כי בשנה שעברה 
מרווח  עברה  הדואר  חברת   ,2015 שנת 
בממוצע  מחלק  "הדואר  לדבריו,  להפסד. 
יומי כ-2 מיליון מכתבים )500 מיליון בשנה( 
של  שנתית  עליה  חבילות.  אלף   400  +
כ-11%. היקף משלוח החבילות קפץ מ-19 
מיליון   40 ל-   ,2012 בשנת  חבילות  מיליון 
בשנת 2015. מגמה זו צפויה להמשיך לעלות 

מידי שנה". אמר גולדשטיין.

נצ"מ שמעון לביא מפקד משטרת 'מרחב דן' הועלה 
בדרגה לתנ"צ ומונה לתפקיד מפקד מרחב שרון ובימים 

הקרובים הוא פורש מהמרחב

מתוך כ-80 ערים 
בארץ רק הערים 
ת"א, ראשל"צ, 
פ"ת וי-ם לפני 

בני ברק  היקף 
משלוחי החבילות 
קפץ מ-19 מיליון 
בשנת 2012, ל-40 
מיליון בשנת 2015

מפקד המרחב הועלה בדרגה

העיר ב"ב בפסגת הסחר האלקטרוני

בול אישי שהדואר הנפיק לכבוד ח"כ מקלב

צילום: דוברות המשטרה

ְוָאָתא אֹוְרִּביטֹול
ְוִהְלִּבין ְלִשיָנא

מאושר לפסח תשע"ו מי פה אורביטול וויטנינג להלבנה ולהברקה של 
השיניים. למניעת עששת. מכיל פלואוריד לחיזוק 
השיניים. מגן על החניכיים, מונע ריח רע מהפה 
ודלקות חניכיים. מותר לשימוש גם בשבת ובחג.

מי פה אורביטול ווטנינג כשר לפסח למהדרין



פסח כשר ו...

באושר עדמרגישים חג
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מאת: אליה צברי
ברח'  שהתגורר  רכב  נהג  סילוק,  פיני 
חולדה הנביאה בב"ב, נהרג בתאונת דרכים 
קשה שאירעה ביום שישי בבוקר בכביש 6.

סמוך לשעה 6:30 בבוקר אירעה התאונה, 
רכב מסוג מאזדה התהפך בכביש 6 ממחלף 
פיני  הרכב  ונהג  דרום.  לכיוון  גת  קרית 

)פנחס( סילוק נפצע באורח אנוש.
למקום  שהגיעו  מד"א  של  פראמדיקים 
נקבע  קצר  זמן  לאחר  אך  להצילו  ניסו 
מד"א  פאראמדיק  חזי  רועי  בזירה.  מותו 
היה  הרכב  קשה,  בתאונה  "מדובר  סיפר: 
מספר  התהפך  הנראה  שככל  לאחר  מעוך 
ה 30 שכב  גבר בשנות  נהג הרכב,  פעמים, 
על הכביש כשהוא מחוסר הכרה עם פגיעה 
רב מערכתית קשה. ניסינו להעניק לו טיפול 
רפואי אבל הפציעה שלו הייתה קשה מאוד 
ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו בשטח".
שיחת  קיבלו  הנפטר  של  משפחתו  בני 
טלפון מהמשטרה שדרשה לנתח את גופתו 
יצרו  הם  כך  בעקבות  שבת.  לאחר  ולקברו 
המחלקה  רכז  גוטווין,  מיכאל  ר'  עם  קשר 
המשפטית בזק"א שדאג לזרז את ההלוויה 
בבית  למנוחות  הובא  הוא   14:00 ובשעה 

העלמין ירקון שבפ"ת.
סיפורים רבים כבר החלו להתפרסם אודות 
טוב ליבו. בהספדים סיפר רב ביהכנ"ס כיצד 
ביקש ממנו פיני לרכוש על חשבונו תפילין, 
מכן כשהתברר  ולאחר  לו  חבר שאין  עבור 
לעשותם  מהרב  ביקש  השיג,  כבר  שהחבר 

גמ"ח. כמו כן רכש עשרות טלית קטן ע"מ 
לחלקם לחברים שעדיין רחוקים.

פטירתו  על  הידיעה  את  קיבלו  חבריו 
'קול  עם  בשיחה  בתדהמה.  הפתאומית 
צעיר  מגיל  גדל  "פיני  מספרים:  הם  העיר' 
אף  האחרונות  ובשנים  מאב  יתום  כבחור 
ממיטתה  מש  לא  ופיני  ל"ע.  חלתה  אימו 
ועשה הכל לרפואתה ע"י תרומות למקומות 
ספרי  ובהדפסת  עבורה  שיתפללו  תורה 
אחיו  גידול  בעול  ונשא  לרפואתה.  קודש 
המשפחה  החלו  אלו  בימים  הצעירים. 
וחבריו בהתרמה להכנסת ס"ת על שמו ביום 
השנה. ומידותיו התרומיות, מאור פניו וטוב 
ליבו ימשיכו ללוות בגעגוע את כל מכיריו".

  מאת: יאיר קורן
)ג'  הקרוב  שני  ביום  לתורה:  כבוד  ותנו 
ניסן( תתקיים הכנסת ספר תורה מהודר לבית 
המדרש לתורה ולתפילה קהל חניכי הישיבות 
יהדות תימן, שברחוב אבטליון 20 בבני  ק"ק 

ברק )מאחורי ביה"ס 'לאורו נלך'(.
נכתב  הכנסת  בית  אל  שיוכנס  תורה  הספר 
ייסוריו  ומתוך  ובטהרה  בקדושה  רב,  בהידור 
החשוב  האברך  הסופר  של  והמרים,  הקשים 
ל"ג  בגיל  שנפטר  זצ"ל,  עוזרי  אריאל  הר"ר 
וקבלם  ומרים  קשים  בייסורים  שנזדכך  לאחר 
באהבה במשך כ-3 שנים ונתרם ע"י הוריו ובני 
משפחתו לעילוי נשמתו הטהורה ביום השנה 

לפטירתו.
בימים אלו נכנסו נציגי ביהכנ"ס ומשפחתו 
לכתיבת אותיות בביתם של גדול"י. מרן ראש 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א כתב אות 

ובירך את התורמים ואת נציגי ביהכנ"ס. 
חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב שמעון 
בעדני שליט"א כתב את האות ש' בסוף הספר 
שהיא אות ראשונה של שמו ואמר למשפחתו 
של הסופר שנפטר, "אני רואה את הכתב היפה 
שכתב הנפטר ויתרה מכך מדובר בספר תורה 
חשוב מאוד הואיל ונכתב בקדושה ובטהרה". 

וציין בפניהם "יש לכם זכות גדולה של קיום 
ואיש  איש  כל  מדאורייתא, שעל  מצוות עשה 

מישראל לכתוב ספר תורה".
בספר,  האחרונות  אותיות  כתיבת  המשך 
יתקיים בבית הוריו ברח' חבקוק 9 ב"ב, בבית 
בהשתתפות   .17:30 בשעה  עוזרי   – משפחת 
גדולי התורה ובראשם הגאון הרב שלמה קורח 
שליט"א, הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א, 
הגאון הרב  קורח שליט"א,  פנחס  הגאון הרב 
טיירי  יאיר  הרב  והגאון  שליט"א  טיירי  יפת 

שליט"א. 
 19:00 השעה  לקראת  מכן  לאחר  מיד 
תתקיים תהלוכה וריקודים לשמחה של מצווה 
ולפידים  תזמורת  בליווי  והדר  פאר  ברוב 
הרח'  דרך  ביהכנ"ס  אל  חבקוק  מרח'  שתצא 
הרב שך - מספינקא - דונולו - קוטלר - יהודה 

הלוי – אבטליון.
עוזי  הר"ר  הכנסת  בית  ומייסד  מקים 
הודו  ביהכנ"ס  מגבאי  יפת  יורם  והר"ר  ברק 
המהודר  הס"ת  תרומת  על  הנפטר  למשפחת 
ובהזדמנות זו קוראים לציבור הרחב להשתתף 
תורה.  של  לכבודה  מצווה  של  בשמחתה 

שתתקיים ברוב עם.

טרגדיה בכביש 6
הבחור פנחס סילוק ז"ל בן 23 תושב העיר, נהרג 

בתאונת דרכים קטלנית שהתרחשה בכביש 6 שבדרום 

הבחור פיני סילוק ז"ל

נגיל ונשיש בזאת התורה
גדולי ישראל השתתפו בכתיבת אותיות בספר תורה המהודר שנכתב 

בקדושה ובטהרה ע"י האברך החשוב הר"ר אריאל עוזרי זצ"ל

הגראי"ל שטיינמן בכתיבת האות הגר"ש בעדני בכתיבת האות

קל
ש

 ב

שוות
גם מחירים נמוכים וגם מתנות 

בימים שלישי, רביעי, חמישי כ"ו-כ"ח אדר,
אולמי ערלוי רח' מהרשל 12 בני ברק

שעות פתיחה: יום ג' 17.00-22.00 יום ד' וה' 12.00-22.00

 נותרו יומיים ליריד הענק
 הפסח הזה, שווה כל שקל

מיקרוגל דיגיטלי
23 ליטר

800w

מעבד
מזון

2.2 ליטר

שואב אבק
1800w

טוסטר אובן
45 ליטר

כיריים איכותיות
נירוסטה

ת. איטליה

מיקסר 
900w

מגהץ קיטור

מצעי כותנה
4 סטים מלאים

יחיד

מיקרוגל
23 ליטר

מראה כסוף
כיתוב בעברית

מטחנת
בשר

1600w

שואב אבק 
ציקלוני
1800w 

כיריים איכותיות
כולל מבער טורבו

SABAF ראשי
איטלקי

מיקסר
מקצועי

קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

טוסטר
מקצועי 

נפח 45 ליטר
גריל מסתובב

שקל
590

שקל
890

שקל
590

שקל
590

שקל
490

מערכת שמע
סאונד מושלם

ועיצוב מרהיב

שקל
890

שקל
790

שקל
שקל
399

ובנוסף
עשרות מתנות 
שוות לבחירה 
בקניה מעל 1500 ₪

בשקל אחד בלבד

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | התמונות להמחשה בלבד

בס"ד

היום 
ומחר 
בלבד!



לאירוח          לנשנוש          להעשרת הארוחה          לארוחת ביניים          ליציאה לטיול
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הוא חוזר!
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  BBC מבט על 
 
             

  BBC לדרום מזרח  מבט על 
 
             

 הדמיות עקרוניות. י
 

מאת: עוזי ברק  31

בתל- ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה 
המדיניות  מסמך  את  לאמץ  החליטה  אביב 
בני-ברק,  של  המערבי  התעסוקה  לאזור 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  ע"י  שגובש 
והרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע ויו"ר 
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ואושר ע"י 

הועדה המקומית.
אדריכל  ע"י  שנערך  המדיניות  מסמך 
ישראל קשטן, מהנדס העיר; אדריכל בצלאל 
רות  אדריכלית  העירייה;  אדריכל  שניידר, 
ורישוי  לתכנון  העיר  מהנדס  סגנית  מוזס, 
משרדי  מגדולי  בר,  עדן  ואדריכל  בניה 
האדריכלים, מותאם למגמות תכנית המתאר 
החזון  בהתוויית  לסייע  הכוללנית, שמטרה 
העירוני להתפתחות אזור התעסוקה המערבי 
בב/566.  תכנית  שבמסגרת   ,B.B.C
אשר  התכנוניים  הכלים  את  מפרט  המסמך 
יאפשרו להרחיב את אזור התעסוקה הקיים 
ששת  דרך  הרחובות  לאורך  מזרח  לכיוון 
הימים, הקישון והירקון תוך העצמת זכויות 
הבניה והגובה, וזאת על ידי פינוי המפעלים 

והמוסכים הקיימים במקום.
המדיניות מעודדת איחוד מגרשים קטנים 
יחסי,  באופן  הבניה,  זכויות  הגדלת  ידי  על 
 60-25 הכוללים  מגדלים  הקמת  לצורך 
 900%-450% של-  זכויות  בהיקף  קומות 
תעסוקה  לשימוש  עיקריים  בניה  אחוזי 
תעשיות  להקמת  אפשרות  וכן  ומסחר, 
חלק  לשמר  כדי  המרתף,  בקומות  זעירות 
קובעת  המדיניות  הקיימים.  מהשימושים 
שיקודמו  המפורטות  התכניות  במסגרת  כי 
למטרת  ציבור  לצורכי  שטחים  יופקעו 
הרחבת דרכים, שבילי הולכי רגל ומדרכות 
ציבור  לצרכי  רצפות  שטחי  יצירת  וכן 
למטרות  התעסוקה  ממגדל  כחלק  שיוקמו 

ומנהלות,  רשות  משרדי  ביניהן:  מגוונות, 
ציבוריים,  חניונים  רפואיים,  מוסדות 

מוסדות תרבות, מחסנים לוגיסטיים ועוד.
פיתוח  את  מעודד  המדיניות  מסמך 
שבילי  קביעת  ידי  על  הציבורי  המרחב 
פיתוח  אופי  מסחריות,  חזיתות  אופניים, 
את  מעודד  וכן  העירוניים  הרחובות 
מיקומו  לאור  ציבורית  בתחבורה  השימוש 
האסטרטגי של המתחם בין הקווים האדום 
והצהוב של הרכבת הקלה, קרבה לעשרות 
ברחובות  הממוקמות  אוטובוסים  תחנות 
ודרך  המושבות  אם  דרך  ז'בוטינסקי, 
מערכת  יצירת  באמצעות  וכן  גוריון,  בן 
'בני  הרכבת  לתחנת  המתחם  בין  שאטלים 

ברק' הממוקמת כקילומטר מהמקום.
הוקמו  ב-2001  האישור  מועד  מאז 
מגדל   ,3 בסר  )בסר2,  מגדלים   7 במתחם 
כוכבא,  בר  מגדל  קונקורד,  מגדל  ויטה, 
כארבעה  ועוד  צ'מפיון(  ומגדל  נויה  מגדל 
מגדלים נמצאים בשלבי רישוי ובניה )מגדל 
ומגדל  הישוב  4, מגדל הכשרת  בסר  ויטה, 
בהליכי  יוזמות  מספר  עוד  קיימות  וכן  דן( 
ולשכת  בני-ברק  עיריית  מול  מקדמי  תכנון 
כל  המדיניות  במסגרת  המחוזית.  התכנון 
אחד מהמגדלים החדשים שיוקמו ייבנה לפי 
נקודות,   60( ירוקה  לבניה  הישראלי  התקן 
משותפים  שטחים  ויכלול  הפחות(  לכל 

לרווחת העובדים.
פועלת  הסטטוטורי,  התכנון  מלבד 
עיריית בני ברק באסטרטגיה משולבת רב-

רישוי  מערכת  יצירת  הכוללת  מערכתית, 
תשתיות  של  מואץ  ופיתוח  תכנון  יעילה, 
ל-  ייעודית  מנהלת  והקמת  המרחב  בכל 
ומטפלת  המתחם  בשטח  הנמצאת   B.B.C
בכל הנושאים הרלוונטיים לפיתוח תחזוקה 

וקשרי ציבור עם דיירי וצרכני המתחם.

אושרו תוכניות חדשות 
להתפתחות באזור התעשייה

הועדה המחוזית בתל אביב אימצה את מגמות תכנית 
המתאר הכוללנית, שמטרתם לסייע בהתוויית החזון העירוני 
להתפתחות אזור התעסוקה המערבי - B.B.C לאחר שהדבר 

אושר על ידי הועדה המקומית של עיריית בני ברק

 B.B.C -הפרוייקט להתפתחות מתחם ה

נמשך הרישום לסעודות 
שבת הגדול למשפחות

רח‘ אבני נזר 10 בני ברק
 טל‘: 03-617222

פקס: 03-5791918 
6172222@gmail.com

www.6172222.org להזמנות און ליין
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חדש!חדש!

השנה?מה נשתנה
טיגונית - פירורי צ׳יפס

ללא חשש קטניותלטיגון ואפיהלציפוי שניצל
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ארגון 'יוצאי תימן' העניק מלגות 
בסכום של עשרות אלפי שקלים 

בטקס רב רושם שנערך לת"ח עמלי התורה 
מק"ק יהדות תימן חולק ע"י קרן 'חדש 
בקרבי' שע"י ארגון 'יוצאי תימן' מלגות 
של אלפי שקלים לזוכים אשר הגישו 

חבורות בעייני חג הפסח  אורח הכבוד 
באירוע הגר"ש מחפוד בירך את הזוכים ואת 
המשתתפים והודה לראשי הארגון  נשיא 

הארגון הרה"ג מרדכי יצהרי: "לאור ההצלחה 
הארגון יערוך מעמדים נוספים"   

מאת: עוזי ברק 
במוצאי  התקיים  רושם,  ורב  אדיר  במעמד 
קרן  ע"י  מלגות  חלוקת  טקס  שמיני  פרשת 
'יוצאי תימן', לת"ח  'חדש בקרבי' של ארגון 
ביכוריהם  פרי  להגיש  זכו  אשר  תורה,  עמלי 

בענייני חג הפסח אליבא דהלכתא. 
ההודעה על פתיחת כתיבת חידושי התורה 
של  אדיר  בגל  הארגון  מערכת  את  הציפה 
מכל  שנשלחו  מובחרים  תורה  חידושי  מאות 
קצוות הארץ מסלתה ושמנה של עדת בני תימן 
עברו  החידושים  ואברכים.  ישיבות  בחורי 
הגאונים  הרבנים  ועדת  של  מדוקדקת  בדיקה 
שליט"א, הגאון רבי פנחס קורח שליט"א רב 
קהילת 'שערי הלכה', הגאון רבי עובדיה יונה 
שליט"א דיין בבד"ץ עדה החרדית הספרדית, 

הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א רב קהילת 
'זכור ליעקב' - ועל פיהם נקבעו שמות הזוכים.
'שמחת  באולמי  התקיים  המפואר  המעמד 
עולם' בנוכחות מאות בני תורה ת"ח מופלגים, 
ובראשם חברי ועדת הרבנים שליט"א, דיינים 
וראשי ישיבות. התרגשות עצומה אחזה בקהל 
'יורה דעה'  כאשר אורח הכבוד מרן הגאב"ד 
הגר"ש מחפוד שליט"א נכנס לאולם והתקבל 

בשירה ובריקודים.
את המעמד פתח הרה"ג רבי שלום תם ראש 
כולל בית יהודה וסגן יו"ר העמותה. ובדבריו 
ציין את זכרם של מייסדי העמותה הגאון רבי 
ז"ל.  מדמון  שלמה  ומר  זצ"ל  צובירי  יוסף 
כמו"כ הודה למנכ"ל העמותה עו"ד שי אלוני, 
לקידום  לאות  ללא  פועל  הרב  במרצו  אשר 

רב  כישרון  מתוך  תחומים,  במגוון  העמותה 
ועשיה ברוכה.

יצהרי  מרדכי  רבי  הגאון  העמותה  נשיא 
סקר  לשעבר  ת"א  עיריית  ראש  סגן  שליט"א 
ואת  היום  עד  הענפות  העמותה  פעולות  את 
במהלך  התחומים.  בכל  להתחדשות  התקווה 
יתקיים מעמד  דבריו הודיע כי בעז"ה בקרוב 
של אלפי בני תורה עם היקפי מלגות מיוחדות.
ציין  שליט"א  קורח  פנחס  רבי  הגאון 
בדבריו את החשיבות של המיזם לבני התורה 
ליוצאי תימן הופנו  רוב העמותות  אשר היום 
למטרות שונות, ועתה קם דבר חדש בישראל 
שהוא  בארץ,  התורה  עמלי  ועידוד  לריבוי 
פעולות  לכלל  דשמיא  סייעתא  שיהווה  דבר 

העמותה.

המעמד ננעל לאחר המשא המרכזי של מרן 
הגאב"ד 'יורה דעה' הגר"ש מחפוד שליט"א, 
המקום  כשאת  המלגות  חולקו  מכן  ולאחר 
הראשון קיבל הרה"ג ברוך עוקשי ראש כולל 
הרבנים  זכו  לאחריו  באלעד.  ביהכנ"ס  ורב 
הגאונים: הרב ששון כהן, הרב עזריאל עמרני, 
הרב אבישלום שמן והרב ירון ווהב. שכל אחד 
מהם קיבל מלגת פרס של אלפי שקלים, כמן 
אברכים  עשרות  עוד  נוספות  במלגות  זכו  כן 

נוספים.
קיבל כל אחד שי מיוחד  סיום המעמד  עם 
את  מציינים  כשכולם  לביתו,  התפזר  והקהל 
הרושם הרב שאירוע זה הותיר בליבם, כשהכל 
נוהל בפאר והדר ובסדר מופתי כיאה וכיאות 

לכבוד התורה הקדושה.

הזוכה במקום הראשון הרה"ג ברוך עוקשיאורח הכבוד הגר"ש מחפוד

בס”ד

פסח לקראת  מוזל  במחיר  ועופות  בשר 
למשפחות ברוכות ילדים ובני תורה ללא מטרת רווח כלל.

החלוקה תתבצע בסניפי יש בשכונה ויש חסד, 
אך ורק לנרשמים מראש בטלפון:

079-977-7799
המכירה בכל הסניפים

בין השעות 13:00-20:00 בלבד!
התשלום בסניפי יש ויש חסד בלבד בכל אמצעי התשלום.

לא ניתן לשלם בתווי קניה או שוברי הנחה.
המבצע עד ו’ בניסן, או עד גמר המלאי. ט.ל.ח

רשת יש רשאית להפסיק את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

₪

עוף “עטרה“

לק“ג
  1890

     )עופות צעירים כ-14 ק“ג בקרטון(

בשר בקר “עטרה“

לק“ג
    3090
₪

)חלקים מובחרים כ-10 ק“ג בקרטון(

“חסדי נעמי“ בשיתוף רשת               ו                 שמחים לבשר על מכירה של:

בני ברק

יש חסד השומר 10
יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16

יש חסד השומר 10
יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16

יש חסד שלמה המלך 12
יום שלישי ד’ ניסן 12.4.16

ירושלים

ברכת אברהם 22 רמת שלמה
יום רביעי כ”ז אדר ב’ 6.4.16 

פארן 7 רמת אשכול
יום ראשון ב’ ניסן 10.4.16

גבעת שאול נג’ארה 2
יום רביעי ה’ ניסן 13.4.16

קרית אתא
יש בשכונה זבולון 14

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

ביתר עילית
 יש חסד הר”ן 6

פינת פנים מאירים
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

בית שמש
יש חסד מרכז מסחרי 

רמה א’
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

בארות יצחק
יש חסד

מתחם פאוור סנטר
יום חמישי

ו’ ניסן 14.4.16

טבריה
יש חסד לב האגם 10

יום רביעי
ה’ ניסן 13.4.16

פתח תקווה
יש בשכונה רוטשילד 79

יום חמישי
כ”ח אדר ב’ 7.4.16

קרית ספר
יש חסד אבני נזר 46, 

מרכז קסם
יום שני

ג’ ניסן 11.4.16

אלעד
יש חסד ניסים גאון 79

יום שלישי
ד’ ניסן 12.4.16
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מאת: הילה פלאח 

במרכז  ליולדות  משופר  חדשני  שירות 
רושם  תחת  הישועה:  מעיני  הרפואי 
ציבוריים,  רפואה  שירותי  במתן  המצוינות 
רצון  שביעות  בסקר  ביטוי  לידי  שבא  כפי 
להגיע  זכה  בו  הבריאות  משרד  שפרסם 
למקום הראשון מכל בתי החולים בישראל 
אל  מחיל  הישועה  במעיני  פועלים   –
מכלול  ושדרוג  שיפור  על  ומכריזים  חיל 
הניתנים  והשירותים  הרפואיים  השירותים 

ליולדות בישראל. 
השינויים שבוצעו במערך היולדות אינם 
בתום  בוצעו  והם  נקודה  אף  על  פוסחים 
לשיפור  להביא  שנועד  ארוך  חשיבה  מסע 
היולדת  שהות  שלבי  כל  לרוחב  השירות 

מעת קבלתה ועד לשחרורה. 
לשיפור  כמיועדים  שנבחרו  האלמנטים 
היולדות  ע"י  בקפידה  נבחרו  ושדרוג 
שביעות  סקר  שאלון  מילוי  לאחר  בעצמן, 
של  כמשוב  הרפואי  המרכז  שביצע  רצון 
ולאחר  במחלקה  שהותן  במהלך  יולדות 
נתוני  הביתה.  שחרורן  מיום  זמן  כחלוף 
ייעול שמסרו  נצלבו עם הצעות  השאלונים 
במחלקות  פרונטלית  בשיחה  היולדות 

ובשיחות טלפוניות.  
כלל  והורחבו  שופצו   – הפיזי  בהיבט 
ויולדות בהיקף השקעות  לנשים  המחלקות 
מסדרון  יולדות;  מיון  הלידה;  חדרי  עתק: 
בעלים; יחידת ניטור; יחידת אולטראסאונד; 

מחלקה לנשים; חדרי האוכל ועוד. 
צוות  בקפידה  נבחרו   – הרפואי  בהיבט 
צוות  את  שתגברו  חדשים  בכירים  רופאים 
הרופאים המומחים של אגף היולדות. בכיר 
הרופאים אשר הצטרף לאחרונה לאגף הוא 
פרופ' יוסי לסינג, שניהל במשך כ-30 שנה 
הרפואי  במרכז  ומיילדות  נשים  אגף  את 
האגף  מנהל  כסגנית  אביב.  בתל  'איכילוב' 
על  הנמנית  הראל,  לינדה  ד"ר  משמשת 

החולים.  בית  פתיחת  מיום  הוותיק  הצוות 
למנהלת  מונתה  אולתיאנו,  איואנה  ד"ר 
למנהל  מונה  פומפ,  גיל  ד"ר  לידה.  חדרי 

מיון נשים ויולדות. 
הוכשרו  צוותי האגף   – בהיבט השירותי 
תמריצים  ניתנו  וכן  שירות  סדנאות  ע"י 
שירות  במתן  מצטיינים  לעובדים  מיוחדים 
וטיפול במאור פנים. הושם דגש על שיפור 
הקטנים  לפרטים  והתייחסות  פרטיות 
ריהוט,  המזון,  תפריט  שונים:  באספקטים 
חדרים פרטיים במיון וביחידת ניטור ועוד. 

במסגרת המיזמים החדשניים החל מהיום 
הכוללת  לידה'  'ערכת  תקבל  יולדת  כל   -
נוחים  בית  נעלי  איכותית,  מגבת  חלוק 
מתיקה.  מיני  עם  מארז  הכוללת  וערכה 
של  החדשה  המדיניות  את  מסמלת  המתנה 
היולדת  שהות  את  להנעים  הרפואי  המרכז 
לכל אורך תהליך הלידה, מתוך מטרה לסייע 

להרגשה הנפשית וההחלמה של היולדת. 
החדשני  התהליך  יושלם  כאמור,  בקרוב 
ג',  יולדות   – שלישית  מחלקה  בהשקת 
במחלקה  היולדות  ציבור  את  תפתיע  אשר 
כמותה  נראתה  שטרם  מפוארת  מלונאית 
כאמור  תוכנן  המחלקה  מפרט  בישראל. 
כולל  המפרט  היולדות.  למשובי  בהתאם 
כמותו  נראה  שטרם  וייחודי  חדשני  פתרון 
בבתי החולים, הנותן מענה לצרכי היולדות 
כמבוקש.  מלאה  פרטיות  עם  נישה  בקבלת 
הכולל:  חדרים  זוג  לכל  פרטית  מבואה 
מצעים  וארונות  מטבחון  טיפוח,  פינות 

ושירותי חדרים. 
כי  אומרים  הרפואי  המרכז  בהנהלת 
היולדות  בבחירת  הראשונים  "בהיותנו 
השלישי  הרפואי  והמרכז  החרדי  במגזר 
מעמידים  בישראל,  הלידות  בהיקף  בגודלו 
סדר  בראש  היולדות  צרכי  את  אנו 
העדיפויות. התוצאות בשטח מדברות בעד 

עצמן ואכן תפוסה רק הולכת וגדלה".

בקרוב: מחלקה שלישית 
ליולדות ב'מעיני הישועה'

'מעיני הישועה': "אנו שמים את היולדת בראש מעיינינו 
ומשקיעים משאבים אדירים להוות מודל לשיפור המערך 

המיילדותי בישראל"

על קביעת מזוזה
הרב שמעון בן טוב שליט"א נשיא מוסדות 'דור ודור', בנו 
וממשיך דרכו של אביו "צדיק המזוזות" רבי משה בן טוב 
זצוק"ל, התכבד לקבוע מזוזה בסניף הדגל של רשת אופנת 
"ג'ובני" במרכז בני ברק.

מנהלי רשת 'גובני' אמרו: "זיהנו את הפוטנציאל העסקי בעיר 
בני ברק, ולאחר התייעצות עם מורנו ורבנו הרב שמעון בן טוב 
שליט"א, הוחלט על פתיחת הסניף בברכתו ובעידודו". עוד ציינו 
כי "הסניף מציג דגמים ייחודיים עם בלעדיות של בתי אופנה 
מובילים בעולם, כל החליפות ללא שעטנז, כמו כן ניתן למצוא 
בסניף החדש, חליפות, חולצות, עניבות, נעלים, גרביים, חגורות, 
ושאר אביזרי אופנה לגבר, במחירים השווים לכל נפש".
יאיר קורן

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 058-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

ארועים     תינוקות    ילדות    נשים

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

קולקציה אלגנטית ויוקרתית

 קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  תיקים 

נד
ריי

טפ
 גו

תר
אס

ם: 
לו

צי

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קווין ביי ננה בסניפי אושר עד: ירושלים שמגר 16 רבע שפע    בית שמש רח' מורדי הגטאות   

לרגל החג פתוח רצוף עד השעה 22:00



נעליים  | עניבות   | חפתים   | חולצות   | ילדים  חליפות   | גברים  חליפות   | כובעים 

אופנה אמריקאית לגברים וילדים

לפסח 
מתלבשים 
האט 
באקס
אופנה אמריקאית 

לגברים וילדים

ירמיהו 68 ירושלים רבי עקיבא 57 בני ברק

02-5715715  03-6092014 
פתוח רצוף: 10:00-21:00 פתוח רצוף: 10:00-22:00

האט-באקס מביאה לישראל את חווית הקניה של אמריקה 

כל האופנה במקום אחד במבחר ענק לגברים וילדים 

ONE STOP SHOP

בלעדי 
להאט באקס! 
 כובעי פייר קרדן



בני ברק    כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16 1230

מאת: חיים רייך

כשר  גם  דרעי, המכהן  אריה  הפנים  שר 
קיים  והגליל,  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח 
השבוע ישיבה ראשונה עם מנכ"לי משרד 
הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  הכלכלה, 
הנגב והגליל וראש מנהלת התכנית לקידום 
הצפון ובכירי משרדי הכלכלה והפריפריה, 

בנושא התנעת התוכנית לקידום הצפון.
כ-10  יושקעו  הצפון  לקידום  בתכנית 
מיליארד שקלים. תקציבה ההתחלתי עומד 
והיא  שקלים  מיליארד  כ-5  על  זה  בשלב 
ישדרגו  אשר  נושאים,  במספר  תתמקד 
את הצפון בצורה משמעותית. פיתוח ענף 
שקלים,  מיליון   850 של  בעלות  הבריאות 
יאפשר את מעבר המרכז השיקומי לצפון, 

כמו גם את שדרוג בתי החולים.
של  בעלות  בגליל,  אוניברסיטה  הקמת 
של  להקמה  תוביל  שקלים  מיליון   900
החיים  מדעי  לימודי  קמפוסים:  ארבעה 
ההנדסה  מקצועות  שמונה,  בקריית 
החברה  מדעי  בכרמיאל,  והטכנולוגיה 

והרוח בעפולה ובית ספר לחינוך בקצרין.
תעשייה,  אזורי  פיתוח  על  דגש  ינתן 
דוגמת פארק בר לב ופארק ההיי טק בנצרת 
השאר  בין  לאזור,  רבים  מפעלים  והעברת 
המס  הטבות  שיעור  הגדלת  באמצעות 
אלף  מ-140  ליותר  תוביל  אשר  ל30%, 
הקרוב.  בעשור  חדשים  עבודה  מקומות 
המועסקים  מספר  יוגדל  התיירות,  בתחום 
יגדל  התיירים בצפון  לינות  ומספר  ב25% 

ב35%.
על פי התכנית, יוקצו 750 מיליון שקלים 
אתרי  ושידרוג  להקמת  הקרוב,  בחומש 
הגדלת  על  דגש  ויינתן  ותיירות  אירוח 

מספר התיירים המגיעים ולנים בצפון.
בנוסף, ישודרג תחום החקלאות, בסכום 
של כ-600 מיליוני שקלים, על ידי השקעה 
תיירותית,  חקלאות  של  בפרוייקטים 
וטיפוח  לסביבה  ידידותית  חקלאות 

חקלאות קיימת.
בישיבה:  אמר  דרעי  אריה  הפנים,  שר 
"אנחנו עושים היום צעד משמעותי, אשר 
נועד לצמצם את הפערים בין הצפון למרכז 
הארץ  צפון  הארץ.  לדרום  וגם  הארץ 
לדחיפה  וזקוק  השקעות  מנחיתות  סובל 
ניתן  ואנחנו  התחומים  בכל  ממשלתית 
זה: הגדלת מספר מקומות התעסוקה,  את 
יצירת מנועי צמיחה רבים וחיזוק משמעותי 
הגליל  את  יובילו  בצפון  האקדמיה  של 
לעתיד מבטיח, אשר טומן בחובו את מיצוי 

הפוטנציאל המלא של צפון הארץ".

ממשיך לעבוד כרגיל: שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה דרעי, קיים ישיבה ראשונה עם 
מנכ"לי משרד הכלכלה, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל וראש מנהלת התכנית לקידום הצפון ובכירי משרדי 
הכלכלה והפריפריה, בנושא התנעת התוכנית לקידום הצפון  בתכנית לקידום הצפון יושקעו כ-10 מיליארד שקלים

שר הפנים דרעי הוציא לדרך 
את התוכנית לקידום הצפון

לקדם את הצפון. דרעי בסיור בצפון

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
רשתות יצוקות

מיידית לחגבאספקהכל המוצרים

קונים מוצרי חשמל ב'שיא החשמל והמיזוג'
במחירים הכי זולים וגם-36 תשלומים

)מתנה אחת לבחירה(

וגם בוחרים מתנה
בשווי מאות שקלים!

אל תפסחו
על המבצע הזה!

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'

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

35
ל-36 חודשים

החל מ: החל מ:

החל מ:

₪

תנור משולב חד תאי
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע
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! לדוגמא:

60
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 2988 ₪סה"כ: 1390 ₪ סה"כ: 1260 ₪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: החל מ:
ל-36 חודשים

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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    

סניף ביתר עילית: 02-6521114



מרכז הת"תים
מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&280

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&450
&330

חליפה צמר
 100% צמר

&500
&420

מכנסים 
רגולר פיט

&800
&520

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

&50
&30

חגורות עור 
דגמים חדשים מגוון עצום

&70
&35

חפתים 
דגמים חדשים מגוון עצום

&100
&50

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

10
ל-

המכירה 
השנתית 

של הת"ת 
המרכזי

ימים בלבד

ישיבות גדולות, ישיבות 
קטנות, כוללים

המכירה פתוחה לכולם!



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(



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(



בני ברק    כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16 1234

"ביהמ"ש העליון הפך למקום שבו 
מתבררות סוגיות פוליטיות"

שרת המשפטים איילת שקד במתקפה נגד ביהמ"ש העליון: "ביטול מתווה הגז יעלה מיליארדים 
לאוצר המדינה"  "ההכרעה צריכה להיות בקלפי ולא באולם ביהמ"ש העליון"  ח"כ משה גפני: 

"ביהמ"ש העליון מעולם לא פסק לטובתנו"  תוקף גם את חוות הדעת של היועמ"ש מנדלבליט 
שפסל את חוק המקוואות 

מתקפה קואליציונית נגד ביהמ"ש העליון - שרת המשפטים איילת שקד:

מאת: יוסי הכט

מתקפה כזו, כמעט מקיר לקיר בממשלה, נגד ביהמ"ש העליון 
לא זכורה מזו תקופה ארוכה. מאז החליט בג"ץ על פסילת סעיף 
מה  נגד  הגז, המתקפות  מתווה  פקטו של  דה  וביטולו  היציבות 

שמוגדר כהתערבות פוליטית של שופטי העליון, לא פוסקות. 
שרת המשפטים איילת שקד יצאה השבוע בפומבי נגד שופטי 
העליון: "כשרת משפטים, חובתי לבקר פסיקה שהכיוון העקרוני 
שביטלה  הפסיקה,  משמעות  לטעמי...  שגוי  צועדת  היא  שבו 
לנו  שעלתה  ככזאת  להתגלות  עלולה  המתווה,  את  פקטו  דה 
משקיעיה",  אוכלת  לארץ  נהפוך  שלא  מקווה  אני  מיליארדים. 

אמרה שרת המשפטים.
להיות  חייב  שלטעמה  מה  על  חריפה  ביקורת  מתחה  שקד 
מוכרע במסגרת פוליטית ולא משפטית: "חמורה בעיני התוצאה 
ישראל,  לתושבי  כך  כל  גדולה  כלכלית  משמעות  עם  שבתיק 
שוב הפך בית המשפט למקום שבו מתבררות שאלות כלכליות 
פוליטיות. זו לא שאלה שהייתה אמורה להיות מוכרעת באולם 

השרה תקפה. בניין בית המשפט העליון בירושלים 
)צילום: יוסי זמיר, פלאש 90( 

בית המשפט העליון אלא בקלפיות", הוסיפה שקד.
ועדת  יו"ר  הוא  הבג"ץ  נגד  למתקפה  השבוע  שהצטרף  מי 
ביהמ"ש  שופטי  כי  ואמר  שהתבטא  גפני  משה  ח"כ  הכספים 
גפני  החרדים.  זכויות  על  האמת  ברגע  מעולם  הגנו  לא  העליון 
סיפר כי בעבר אמר לו נשיא העליון בדימוס אהרון ברק כי יגיע 
הגיע  הזה  "היום  העליון.  שופטי  להגנת  יזדקקו  והחרדים  יום 
הבג"ץ  שופטי  את  ראינו  לא  האמת  וברגע  הקודמת  בממשלה 

קמים ומגינים על זכויות החרדים שנרמסו, אפילו פעם אחת".
גפני גם תקף את התערבותו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט 
וקביעתו כי חוק המקוואות אינו חוקתי, במה שנראה כעוד משבר 
הכותל  מתווה  אישור  את  גם  שהוביל  ליועמ"ש  החרדים  בין 

הרפורמי.
עם  עכורים  יחסים  על  לספר  יודעים  החרדיות  במפלגות 
לידיד  הממשלה  כמזכיר  הקודם  בתפקידו  שנחשב  היועמ"ש 
שרואים  "דברים  הכנסת:  מחברי  אחד  שאומר  וכפי  החרדים, 

משם לא רואים מכאן".

"חלוקת הכוחות בינינו 
לאגודת ישראל לא הגיונית"

ח"כ גפני בפתיחת ועידת דגל התורה 

ועידת דגל התורה תינעל ביום חמישי במשא המרכזי של מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן  בדגל התורה מצחצחים 

חרבות ומבהירים: "אגודת ישראל עשתה טעות קשה, בבחירות 
הקרובות נדרוש חלוקה של חמישים-חמישים ביחסי הכוחות"

מאת: יוסי הכט

עשור חלף מאז הכינוס הקודם של ועידת דגל 
עילית  ביתר  עיריית  ראש  הוביל  אותו  התורה 
בשעתו, יצחק פינדרוס. לוועידה הקודמת הגיעה 
)בירושלים,  עיר  ראשי  כשארבעה  התורה  דגל 
מכהנים  וברכסים(  עילית  בביתר  ברק,  בבני 
לוועידה הזאת מגיעה דגל התורה עם  מטעמה. 
ראש רשות ברכסים בלבד, ועם שני חברי כנסת 

מול ארבעה של אגודת ישראל.
את  שמארגן  אשר  יעקב  התורה  דגל  מזכ"ל 
העת  כל  הקפיד  האחרונים  בחודשים  הוועידה 
שלא לקשור בין ההתנהלות התמוהה סביב קיום 
המשתתפים  אך  הוועידה,  לבין  הנורווגי  החוק 
עשו זאת עבורו. התחושה בקרב הציבור של דגל 
אי אפשר להמשיך.  היא שכך  בכל רחבי הארץ 
הוועידה  את  להפוך  אמורה  הטעונה  האווירה 

לאטרקטיבית במיוחד.
בדגל התורה השקיעו רבות בתכנים, בשליפת 
קטעים מימי ההקמה שטרם פורסמו, ובהחדרת 
תודעת הקרב של שנות השמונים. שני המושבים 
לבית  שנוגעים  אלו  להיות  אמורים  הסוערים 
המשפט העליון ולמצב הפנימי ביהדות התורה. 
אי  הנוכחית  שבמציאות  לכך  מודעות  מתוך 

אפשר לחסום את המידע, שני המושבים אמורים 
להיות פתוחים לקהל הרחב, מה שיגרום ללא כל 
כחל  ללא  דברם  את  להשמיע  למשתתפים  ספק 

וסרק.
של  פנייתו  פורסמה  הוועידה  פתיחת  ערב 
נגד  בתביעה  פרוש,  מאיר  ח"כ  החינוך  שר  סגן 
רואים  בדגל  העצמאי.  בחינוך  ההסכם  קיום  אי 
בכך צעד מקדים לוועידה, זאת בהנחה של פרוש 
במלוא  יעלה  הנורווגי  החוק  קיום  שאי  מראש 
מראש  תשובה  נתן  בעצם  "פרוש  העוצמה. 
דגל  של  לפתחה  הכדור  את  והעביר  לשאלה, 
בסוף  אמונים.  בשלומי  גם  מסבירים  התורה", 

השבוע הזה, נמתין ונראה מה תהיה התשובה.

גפני בפתיחת הועידה

מרשה בלרינה
1-700-500-338

ירושלים - רחוב עמוס 10
בני ברק - רחוב ירושלים 10

בית שמש - רחוב נחל צאלים 8 (בחניה)
מודיעין עילית - רחוב רשב"י 35



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי 
 אגודת ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

בן
או

ר 
טוסט מכונת כביסה

אבק
אב 

שו

חג ב-
גלגל המתנות
הענק!

3,000 פרסים. כל סיבוב זוכה!

כל מוצר רק ב-39 ₪ !

כמות מינימלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט, מוגבל למוצר אחד מדגם ללקוח . המבצע בתוקף עד 30.4.16 או /ו עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון המבצע שמופיע בחנויות.

מצנם נירוסטה
 במקום

₪ 59

סוללת גיבוי 
סולארית

 במקום

₪ 99

   Bluetooth  אוזניות

 במקום

₪ 99 

מטען נייד

 במקום

₪ 99

קומקום 
חשמלי

 במקום

₪ 99

קומקום טיולים

 במקום

₪ 69 

מיקסר ידני
 במקום

₪ 89 

טוסטר לחיצה
 במקום

₪ 99 

מגהץ אדים
 במקום

₪ 69

מיני רמקול משולב
 במקום

₪ 59 

קטלן 
יתושים

 במקום

₪ 49
מסחטת 

הדרים
 במקום

₪ 79 

אוזניות 
ספורט

 במקום

₪ 59

רק ב- החל מ-
רק ב-

₪ 1,590
₪ 1,870

₪ 2,390 ₪ 3,490
₪ 3,875

 מכונת כביסה 
7 ק”ג

בורר מהירות סחיטה עד 1000סל”ד | שקילה 
 אוטומטית להתאמת כמות מים 

 האופטימאלית | 11 תוכניות 
 כביסה שונות |
A דירוג אנרגטי 

תנור דו-
תאי

נפח עליון 35 
ליטר | נפח תחתון 

44 ליטר | דירוג 
A אנרגטי

מקרר מקפיא 
עליון
519 ליטר | 

 בהכשר הבד”ץ |

B דירוג אנרגטי 

רק ב- רק ב- רק ב-

₪ 299
₪ 399

₪ 349
₪ 449

מעבד מזון
 הספק 600 וואט | 

נפח מיכל 2 ליטר | קערת 
פלסטיק בנפח של 2 ליטר

כירת גז 4 
להבות

שואב אבק 
 רטוב/יבש
 עוצמת שאיבה חזקה 
 ביותר | תקן אירופאי | 

 שאיבת נוזלים עוצמתית

₪ 349
₪ 450

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

ממגוון המוצרים לבחירה:

מכבדים שוברים של 
ועדת עיריית בני ברק

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

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!



בני ברק 36   כ"ז באדר ב' תשע"ו 126/4/16

אביחי מנדלבליט חובש הכיפה השחורה חווה על בשרו מהי 
כמזכיר  הסתובב  הוא  משנה  למעלה  במשך  השחרה.  תחושת 
מעל  מרחפת  פליליים  חשדות  של  שחורה  שעננה  ממשלה 
לראשו. היועמ"ש דאז יהודה וינשטיין אישר למשטרה לפתוח 
כמו  אליה  נגדו בחקירה בפרשת ברק-אשכנזי-הרפז, ששאבה 

חור שחור את כל המעורבים, מרס"ר ועד פצ"ר. 
כפרקליט  כהונתו  תקופת  על  אזהרה  תחת  נחקר  מנדלבליט 
כתב  נגדו  להגיש  המליצה  וכשהמשטרה  )פצ"ר(  ראשי  צבאי 
פנצ'ר  עם  הכביש  לשולי  ייזרק  שהאיש  היה  נראה  אישום 
בארבעת הגלגלים. היועמ"ש דאז יהודה וינשטיין קבע כי לא 
שמנדלבליט  אלא  פסולה,  היועמ"ש  לתפקיד  שמועמדותו  רק 

אף אינו כשיר להמשיך ולכהן כמזכיר ממשלה. 
והנה, מנדלבליט כאן, חי וקיים, בודק וחוקר, אוסר ומפרסם. 
של  המיניסטריאלי  התקדים  רשום  דרעי  של  שמו  על  אם 
הרי  חזר,  לא  עוד  חי  ממנו  שאיש  מהמקום  ששב  פוליטיקאי 
לא  לפניו  המשפטי.  התקדים  רשום  מנדלבליט  של  שמו  שעל 
היה מועמד שתוך שנה אחת הומלץ כמועמד גם לכתב אישום 

וגם למשרת היועמ"ש.
עיניו  למול  רואה  הוא  דרעי  של  ביותר  האופטימי  בתרחיש 
את תקדים מנדלבליט. תנוהל חקירה עניינית במשך שבועות, 
כמה  עוד  המסקנות  הגשת  את  יסחבו  והפרקליטות  המשטרה 
חודשים טובים ואחרי תקופת המתנה קשה כשאול התיק ייסגר 
ובא לציון גואל. תרחיש אופטימי בעיני נחקר באזהרה, כמוהו 
כשהרופאים  בכימותרפיה.  שמטופל  סרטן  לחולה  טוב  כסוף 
דנים עם הפציינט על סיכויים של חיים ומוות - הייסורים, הכאב 

והסבל נתפסים כדבר מה בלתי נמנע.
בבוקר  לקום  יכול  בייסורים  ולובן  מברזל  שעשוי  מי  רק 
ללו"ז  בהתאם  לפגישות  להתייצב  לעבודה,  לצאת  שאחרי, 
המוח  בוער,  הלב  קרה.  לא  כלום  כאילו  חוץ  כלפי  ולהתנהג 
ורק  בוחן,  מבט  כל  קולטות  העיניים  מידע,  פיסת  כל  סורק 
משמימים  למפגשים  הגוף  את  להוביל  ממשיכות  הרגליים 

שנקבעו מראש, כדי לשדר עסקים כרגיל. 
יצא  יום ראשון, הוא  דווקא מישיבת הממשלה בבוקרו של 
טובה  מילה  לומר  כדי  אליו  ניגשו  הממשלה  שרי  כל  מחוזק. 
מפלגה  בראש  שעומד  אחד,  )למעט  אחד-אחד  חיזוק,  ודברי 
ושמו שורבב כשותף עתידי ברשימה משותפת עם יו"ר מפלגה 
לשעבר(. דרעי העריך במיוחד את התנהגות שרי הבית היהודי, 
הזדהות,  להביע  כדי  מגדרם  שיצאו  שקד,  ואיילת  בנט  נפתלי 
אישית ופומבית. אז נכון שהשיח הפוליטי מבוסס על שפה של 
זה, המקום היחיד  אחד בפה ואחד בלב, אך במצב ביש מעין 
לבחינת כליות ולב, הוא חדר החקירות. הבעת תמיכה פומבית, 

היא כמים קרים לנפש עייפה.   
פגשתי השבוע את דרעי בלשכתו, בין פגישה של שלוש שעות 
אסטרטגי  צוות  בראש  שעומד  דנגוט  איתן  במיל'  האלוף  עם 
הדגל  על  טלוויזיוני  ראיון  לבין  לצפון,  סיוע  תוכנית  לבניית 
הסגול החדש שיתנופף בחופים ויתריע מפני מדוזות. אם דרעי 
היה יכול הוא היה תולה בפתח לשכתו דגל סגול ומפזר לימים 

הקרובים את כל המבקרים, המתעניינים, הבוחשים והסקרנים.
למי שפותח את יומו בליקוט מידע מפי השמועה על חקירתו 
חשק  יש  שלמתרחץ  כמו  מהבית  לצאת  חשק  יש  העתידית, 
להיכנס לים שורץ מדוזות. בפרקליטות סיפרו השבוע על שר 
בכיר לשעבר בממשלת קדימה ששמו נכרך בפרשת ההצבעות 
בזוטות  נחשד  הבכיר  השר  ב-2009.  האב  חזן  של  הכפולות 
אך  כפולה,  הצבעה  במליאה  מצביע  תמונתו  שפורסמה  אחרי 
די היה בכך כדי להוציא את האיש משיווי משקלו. הפוליטיקאי 
הבכיר שהיה אמור לעמוד בראש הקמפיין הנגטיבי נגד נתניהו, 
נפל למשכב במשך חודש שלם. גבו כאב וליבו דאב, עד לרגע 

שבו הפרקליטות הודיעה על סגירת התיק נגדו. 
יותר.  הרבה  ייסחב  זה  האופטימי,  בתרחיש  גם  דרעי,  אצל 
שקיעה  של  האלטרנטיבה  אך  מכבידה  השגרה  על  השמירה 
לא  הוא  כתיבת השורות  לרגע  עד  במרה שחורה קשה ממנה. 
שכר שירותי עורך דין. "לא נקראתי לחקירה ואין לי מה לקחת 

עורך דין", הוא אומר. גם כאן, כמו בשאר דפוסי התנהלותו עד 
כה, מדובר בהפקת לקחי העבר. הוא לא מתכוון לצאת משליטה, 
לרכל, לפטפט, לשבש ולקשקש. קשה להירדם בלילות כשמעל 
לראש מתנופפת חרב החקירות, אך גם כשהעייפות משתלטת 
על האישונים דרעי לא מתכוון למצמץ ראשון ולעשות טעויות 

בדרך לחדר החקירות. 

דגל סגול
שגרת היום עליה מנסה דרעי לשמור הופרה בבוקרו של יום 
הקבלת  של  המתוכנן  האירוע  את  לבטל  ביקש  כשדרעי  שני, 
פני רבו בארנה. דרעי חשש שהעלייה לרגל המתוכננת, תהפוך 
לבעיטת רגל בפרצופה של פרקליטות המדינה. ההמונים יפרצו 
בשירת הוא זכאי, התקשורת תחמיץ את העיסה ותספק כותרות 
יוסף  הגר"ע  מרן  שאיחל  המפורסם  ביתו",  ה"יחרב  בהתאם. 
ייראה  המנוח,  חריש  יוסף  דאז,  ליועמ"ש  הקודם  בסבב  זצ"ל 

כמו קדימון לעונה החדשה.
ולטובתי  כביכול בשמי  לכל המתראיינים  גם  הוראה  "נתתי 
להפסיק להתראיין", אומר דרעי, כמי שלמד על בשרו מטעויות 
עם  מלהתעמת  שיימנע  ככל  כי  מבין  דרעי  עצמו.  של  העבר 
סיכוייו  גדלים  כך  הפרקליטות,  כלפי  ומלהתריס  המשטרה 

להיחלץ בעור שיניו מהמלתעות.
בהם  בימים  ציבורית,  שגם  הרי  הטקטית  להתנהלות  מעבר 
את  מרצה  הלבן,  מהשבט  שמאלני  לשעבר,  ממשלה  ראש 
שבניגוד  עוד,  ומה  עדתית.  לאפליה  לטעון  אפשר  אי  עונשו, 
לימים הנוראים ההם, הפעם דרעי לא מזהה יותר מדי גורמים 
הוא  הכלל  מן  היוצא  המערכת.  בתוך  מוטיבציה  עודף  עם 
פרקליט המדינה שי ניצן, ששימש באותם ימים כעוזרה הנאמן 
הפנים,  לשר  דרעי  של  מינויו  ביום  מכבר,  לא  וזה  ביניש,  של 
הדליפה יד נעלמה את חוות דעתו ששללה את החזרתו של דרעי 

לתפקיד. 
אלא שגם מי שרואה בנוכחותו של פרקליט המדינה את ניצני 
הרעה שהובילו לפתיחת החקירה )ניצן כמובן, שולל מכל וכל( 
בעליל של  עוינת  והלא  מנוכחותם האנמית  יכול להתעלם  לא 
אינו  ארדן  השר  טרנר,  אינו  אלשיך  המפכ"ל  המעורבים.  יתר 
שלשום  תמול  עד  נחשב  מנדלבליט  היועמ"ש  מילוא,  רוני 

לאוהב, וגם אם מדובר בהעמדת פנים, אויב הוא בוודאי לא. 
עוין  גורם  ידי  על  מרגיש שסומן  אינו  אם  דרעי  את  שאלתי 
ומהותית:  טקטית  הנכונה,  התשובה  את  השיב  הוא  ובתגובה 
"אני מניח שכמו בסיפור של הרצוג מישהו הגיע ושם להם על 
השולחן חומרים שמחייבים אותם לבדוק ולקבל תשובות. הרי 
בחקירה  לפתוח  רק  אלא  ולשאול,  לבוא  אחרת  דרך  להם  אין 
תשובות  אספק  אזהרה.  תחת  חוקרים  לחקור,  וכשבאים 
לצאת  וטעם  סיבה  שום  ואין  טענות  לי  אין  אבל  כשאשאל 
בקמפיין נגד המערכת. זה מיותר, זה מזיק וזה גם לא נכון ברמה 

המהותית והעובדתית". 
דרעי מודל שנות התשעים דיבר ברחוב ושתק בחקירה. דרעי 

מודל 2016 שותק ברחוב ומתכוון לדבר בחקירה.

מה נשתנה
יועץ משפטי לממשלה לא עובד על בסיס הפעלה של 'תוכנית 
החוק  את  שינו  בכנסת  הימין  כשנציגי  שכך.  וטוב  כבקשתך', 
לנשיא העליון, הם  גרוניס  והביאו לבחירתו של השופט אשר 
קיבלו בתמורה את פסק הדין על פינוי גבעת האולפנה. הכרזת 
היא  שיפוטי,  לתפקיד  ממונה  של  ביותר  הברורה  העצמאות 
קבלת החלטה לרעת האינטרסים של שולחיו ושל אלו שעמדו 

מאחורי בחירתו.
בתפקידו  נחשב  השחורה,  הכיפה  חובש  המכהן  היועמ"ש 
הקודם כמזכיר הממשלה, לידיד החרדים. ברמה האישית, הוא 
אף נחשב לחברו הטוב של אריה דרעי. כל זה כמובן לא מנע 

ממנו, ואולי אף דירבן אותו, לחשב מסלול מחדש עם כניסתו 
לתפקיד.

מוצאים  החרדים  מנדלבליט  בחירת  מאז  התוצאה  במבחן 
עצמם בפיגור של 3-0. מתווה הכותל הרפורמי עבר מתחת לאף 
של הנציגים החרדים רק בגלל שסמכו על הידיד הטוב שעשה 
בהמשך  היועמ"ש.  לכס  הממשלה  מזכיר  מכיסא  הדרך  את 
קיבלנו את חוות הדעת שקבעה כי חוק המקוואות אינו חוקתי, 
הבדיקה  דרעי  של  ראשו  על  נפלה  האישית,  ברמה   – וכעת 

שהפכה לחקירה.
את מה שדרעי לא אומר בקולו מפאת הנסיבות אמר השבוע 
לשכת  בכנס  השבוע  שהשמיע  גפני  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
עורכי הדין באילת, אמירות נחרצות נגד עמדות היועץ המשפטי 
לממשלה. לדרעי עצמו, אין טענות ברמה האישית, אך סביב כל 
על  ועד להחלטה  איסור הפרסום  צו  פרסום  מיום  ההתנהלות, 

פתיחת חקירה, מרחף סימן שאלה אחד גדול.
על טביעות האצבעות הברורות שהותירו הגורמים הבוחשים 
בזירה, פרקליטות המדינה בתיק זדורוב יכולה רק לחלום. ביום 
שני שעבר פנה פרשן ערוץ 2 עמית סגל לרשות המיסים בבקשה 
משמש  אינו  סגל  דרעי.  השר  לחקירת  בנוגע  תגובה  לקבלת 
שפתיים(  מס  )לרבות  מיסים  דיני  וגם  משפט,  לענייני  ככתב 
אינם בתחום הסיקור שלו. ההנחה הרווחת היא שלמדליף מתוך 
השאר,  בין  נועדה  וההדלפה  ברורה,  מטרה  הייתה  המערכת 

לאוזני שופטי העליון שדנים בכשירות דרעי לכהן כשר פנים.
שקיבל.  מזו  יותר  טובה  לתגובה  לצפות  יכול  היה  לא  סגל 
רץ  אץ  המדינה,  פרקליטות  מטעם  בכיר  גורם  היום  למחרת 
של  ששמו  ההחלטה  הפרשה.  על  פרסום  איסור  צו  לבקש 
עם  נשלחה  טועים,  מלב  ספק  כל  להסיר  כדי  בה,  נכלל  דרעי 
קבלתה לסגל לבדו. בערבו של יום, כשפרשן ערוץ 2 פרסם על 
החשדות שנחקרים נגד בכיר בממשלה ללא פרסום שמו, נשלח 
העורכים,  העיתונים.  מערכות  לכל  הפרקליטות  מטעם  הצו 
באקט של אחריות, מיהרו לפרסם את הצו בקבוצות הפנימיות 
הוראת  את  להפר  מהעיתונאים  איש  יהין  לבל  המערכות  של 

ביהמ"ש. צו איסור הפרסום הפך תוך שעה קלה לצו פרסום.
אולם  מכוון,  במהלך  שמדובר  בתחילה  חשד  עוד  דרעי 
לחוקרי  בא  הפרסום  כי  שהוברר  אחרי  הופרכו  חשדותיו 
המשטרה בעיתוי לא נוח – כמו לידת פג. הניסיון להכניס את 
הרך הנולד לאינקובטור, נחל כישלון. לגורם העלום במערכת 
להגיע  מכל,  יותר  כנראה  חשוב  היה  המידע  את  שהדליף 

לשופטי הבג"ץ בטיימינג הנכון.
בחצות הלילה שבין שלישי לרביעי, וזה כבר פורסם, התקשר 
דרעי למנדלבליט ודרש לפרסם את שמו, בהנחה שעם פרסום 
השם המפורש יתאפשר לו להגיב. מנדלבליט נענה חלקית. הוא 
התיר לפרסום שעניינו של דרעי נבדק וטרם נפתחה חקירה, אך 
הותיר על כנו את איסור הפרסום בנוגע לנושא ומהות הבדיקה. 
ומורשע,  נאשם  הקלון,  עמוד  אל  מוקע  עצמו  מצא  דרעי 
יכולת להתגונן כחשוד. פרנץ קפקא כתב על  מבלי שיש בידו 

סיטואציה מעין זו ספר לא רע, בשם 'המשפט'.
בחמישי  הייתה  ומנדלבליט  דרעי  שוחחו  בה  הבאה  הפעם 
בערוצים.  המהדורות  שידור  לפני  רגע  שמונה,  בשעה  בערב 
הפעם מנדלבליט הוא זה שהתקשר לדרעי כדי לעדכן כי נפלה 
ההחלטה לעבור משלב של בדיקה לחקירה. חודש לפני פסח, 

לדרעי רק נותר לשאול, עם הרבה מרור, מה נשתנה.

שלוש קושיות
הפרסום,  איסור  צו  מעל  מרחפים  שאלה  סימני  שלושה 
למהות  נוגע  הראשון,  הפרסום.  צו  יותר,  המדויק  בשמו  או 
החקירה. אם אכן מדובר כפי שפורסם בתחילה בעסקי נדל"ן, 
נושא  על  גורף  פרסום  איסור  צו  להוציא  מספקת  סיבה  אין 
החקירה. סימן השאלה השני, נוגע למהירות ההחלטה להפוך 
שחלפו  השעות  ושמונה  בארבעים  לחקירה.  הבדיקה  את 
שמתנהלת,  בדיקה  על  היועמ"ש  של  הראשונה  ההודעה  בין 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

גרסת דרעי
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ממקורבי  איש  בחקירה,  לפתוח  החלטתו  לבין 
עולה  ולפיכך  נחקר,  לא  משפחתו  בני  או  דרעי 
השלישי  השאלה  סימן  נשתנה.  מה  השאלה, 
 2 ערוץ  עיתונאי  החקירה.  פתיחת  למועד  נוגע 
כבר  החלה  שהחקירה  פרסם  אברמוביץ,  אמנון 
ההגנה  עם  מתיישב  לא  הזה  המידע  באוקטובר. 
וינשטיין  לשעבר  היועמ"ש  שהעניק  הגורפת 
למינויו של דרעי לשר בממשלה. אם כבר במועד 
המינוי התנהלה בדיקה סמויה, יועמ"ש זהיר כמו 
וינשטיין היה נוקט משנה זהירות ולוקח לפחות 

צעד אחד לאחור.
בשעה ששלומי אמוני ישראל התיישבו סביב 
פרסמו  הכוס,  על  לקדש  כדי  השבת  שולחן 
חדש,  מודלף  מידע  הטלוויזיה  ערוצי  שלושת 
על כך שבמוקד החקירה לא עומדת דירת הנופש 
בספסופה, שהצטלמה נהדר למוספי סופהשבוע. 
שהוטל,  המגוחך  הפרסום  איסור  צו  במגבלות 
רק  ניתן  כמובן,  החקירה  לנושא  קשר  כל  ובלי 
העבודות  את  שביצע  הערבי  הקבלן  כי  לומר 
לנוהג  ובניגוד  שתושאל,  מי  ידי  על  תושאל 
עבור  בנקאיות  העברות  לראווה  הציג  המקובל, 

מלוא התשלום. 
במשפחת דרעי ידעו לספר עוד בטרם נפתחה 
הקבלן  לחשבון  מההעברות  חלק  כי  החקירה 
האח  של  מחשבונו  בוצעו  בספסופה  הערבי 
הסברים  למשפחה  יש  זה,  כנגד  גם  אך  שלמה, 
מנומקים. איך שזה נראה כיום, מספסופה תישאר 
ממעוף  הרחפנים  מנקרת  התמונה  רק  לבסוף 
שהובילה  גלנט  טירת  את  שמזכירה  הציפור, 

לפספוס תפקיד הרמטכ"ל.
אחי  עם  שעשיתי  היחידה  הנדל"ן  "עסקת 
ובמקרה  שאול,  בגבעת  הנכס  על  היא  שלמה 
שתי  אם  דרעי.  אומר  כחוק",  בוצע  הכל  הזה 
חקירה,  כמוקד  נשללות  האמורות  העסקאות 

הפרשנים  המהומה.  מה  בשל  השאלה,  נשאלת 
המשפטיים של הערוצים ידעו לדווח השבוע על 
במה  ביותר,  הגבוהה  החומרה  בדרגת  עבירות 
הנחקר  את  להלחיץ  מכוון  ניסיון  כעוד  שנראה 
ולגרום לו לבצע טעויות. כאילו כדי לעבות את 
בכוונתו  כי  היועמ"ש  השבוע  הבהיר  הערפל, 
הפנים.  דרעי לשר  מינויו של  על  ולהגן  להוסיף 
את  במוחו  להריץ  יכול  רק  דרעי  הזה,  בשלב 
התרחישים. כל צעד נוסף שיעשה, ישמש לרעתו 

בהגיע רגע החקירה.

פוליטיקה עכשיו

את המתנה הגדולה ביותר קיבל דרעי למחרת 
יו"ר  של  כששמו  בעניינו,  החקירה  פרסום 
הקשר,  באותו  הוזכר  הרצוג  בוז'י  האופוזיציה 
מאז  חלפו  שנה  עשרה  שבע  שונה.  בחקירה 
בפרשת  הרצוג  ושתיקת  הראשונה  דרעי  פרשת 

עמותות ברק – וכאילו כלום לא השתנה.
ויו"ר  נתניהו  הממשלה  ראש  של  בסביבתם 
על  השבוע  לספר  ידעו  הרצוג  האופוזיציה 
לממשלה,  העבודה  לצירוף  מתקדמים  מגעים 
לוין. כמה מהאישים  יריב  בחסות השר המקשר 
המעורבים אף נתבקשו לדחות חופשה מתוכננת 
בחו"ל בתקופת הפגרה כדי למצות את הדיאלוג. 
גם  התפוגגה  בעניינו,  הבדיקה  פתיחת  עם 
להודעה  עד  לממשלה,  הרצוג  צירוף  אופציית 

חדשה )של היועמ"ש(.
מאמינים  לא  נתניהו  הממשלה  ראש  בסביבת 
למי  חשבונות  עושים  וכבר  המקרה  ביד 
דווקא  לפוצץ  עניין  יש  הפוליטיים  מהגורמים 
בתקופה הזאת את המידע על חקירות שמתנהלות 
נגד הרצוג ודרעי. לפי החשבון של אותם גורמים, 
הוא  הפוליטית,  במערכת  היחיד  האינטרס  בעל 

היחיד  הוא  לו,  מחמיאים  "הסקרים  לפיד.  יאיר 
והיחיד  הממשלה  במבנה  מזעזועים  שייהנה 
שיפסיד מכניסת הרצוג לקואליציה", אומר גורם 
הכותרות  את  לזה  "כשמוסיפים  רה"מ,  בלשכת 
של  סוג  מקבלים  אחרונות,  בידיעות  הראשיות 
בלשכת  אבל  מכחישים,  המעורבים  כל  הסבר". 
נתניהו רוויית הפראנויה, הכחשה של יריב, היא 

סוג של אימות מידע. 
מלפניו מצדדיו ומאחוריו של הרצוג ממתינים 
דרעי  הנפילה.  לרגע  בעבודה  הטובים  החברים 
שתחת  ובש"ס  הואיל  בחלקו,  לשמוח  יכול 
זצ"ל  יוסף  עוד מלבדו. מרן הגר"ע  אין  הנהגתו 
למנהיג.  עת מספר שתיים  בכל  להעמיד  השכיל 
לדרעי  דרעי,  את  הצמיד  הוא  פרץ  יצחק  לרב 
את  קיבלנו  ובסיומת  אטיאס,  את  לישי  ישי,  את 
ש"ס  של  הנוכחי  במיצובה  המוזרה.  השלישייה 
והח"כים שמאחוריו הם  יחיד,  דרעי הוא מנהיג 
על  שנפוצו  הדיבורים  גם  האמיתיים.  השקופים 
 8 בצו  העתידית  והתגייסותו  אטיאס  של  חזרתו 
אזרח  הוא  אטיאס  אריאל  מהמציאות.  מנותקים 
מודאג ברמה הציבורית )אם כי, להגדרתו המונח 
השמח  לסיטואציה(,  יותר  מתאים  דואג',  'חבר 

בחלקו ברמה האישית.
בקשר  עמו  המצוי  דרעי  של  טלפוני  כחבר 
ישיר, הוא שולל מכל וכל את העיסוק התקשורתי 
לא  ממש  "זה  פוטנציאלי.  יורש  של  בבחירתו 
"ולדעתי  השבוע,  אטיאס  העריך  כיום",  הנושא 
הנראה  בעתיד  רלוונטי  להיות  הולך  לא  גם 
לעין". ברמה האישית, הסיכוי שהוא יאות לחזור 
לתפקיד רשמי בש"ס, שווה ערך לסיכוי שמאיר 
פרוש יופיע השבוע בוועידת דגל התורה ויודיע 
מחובבי  אינו  אטיאס  לתנועה.  התפקדותו  על 
הזמר העברי, אבל שיר אחד הוא מחבב לאחרונה 

במיוחד: אז למה לי פוליטיקה עכשיו.
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במבחן התוצאה, מאז 
בחירת מנדלבליט 
החרדים מוצאים 

עצמם בפיגור של 
3-0. מתווה הכותל 

הרפורמי עבר מתחת 
לאף של הנציגים 
החרדים רק בגלל 
שסמכו על הידיד 
הטוב שעשה את 

הדרך מכיסא מזכיר 
הממשלה לכס 

היועמ"ש. בהמשך 
קיבלנו את חוות 

הדעת שקבעה כי 
חוק המקוואות אינו 

חוקתי, וכעת – ברמה 
האישית, נפלה על 

ראשו של דרעי 
הבדיקה שהפכה 

לחקירה לכל הדלפה יש כתובת. דרעי והרצוג                                                                                                                 )צילום: אהרון והב(

כחבר טלפוני של 
דרעי, אטיאס שולל את 
העיסוק בבחירתו של 
יורש. "זה לא הנושא 

כיום", הוא מעריך, 
"ולדעתי גם לא יהיה 

רלוונטי בעתיד הנראה 
לעין". הסיכוי שהוא 
יאות לחזור לתפקיד 

רשמי בש"ס, שווה 
ערך לסיכוי שפרוש 
יודיע על הצטרפותו 

לדגל התורה. אטיאס 
אינו מחובבי הזמר 

העברי, אבל שיר אחד 
הוא מחבב לאחרונה: 
אז למה לי פוליטיקה 

עכשיו
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מאת: חיים רייך
	

אלה	 בימים	 שוררת	 רבה	 רצון	 שביעות	
מן	 המהדרין	 הכשרות,	 שוחרי	 ציבור	 בקרב	
השיווק	 רשתות	 למדפי	 הגיע	 עם	 המהדרין,	
הבקר	 שחיטת	 מוצרי	 המובחרות	 והחנויות	
תחת	 ישראל,	 אגודת	 בד"ץ	 שע"י	 המהודרת	

המותג	"אגודים	למהדרין".
שחיטת	הבקר	של	'אגודים	למהדרין',	היא	
חלק	בלתי	נפרד	ממהפכת	הכשרות	שמובילה	
מערכת	הכשרות	שע"י	בד"ץ	אגודת	ישראל,	
יצחק	 רבי	 הגאון	 הגאונים	 הרבנים	 בראשות	
בנימין	 רבי	 הגאון	 שליט"א,	 פרג	 אייזיק	
אדלר	שליט"א	והגאון	רבי	ישראל	ברזובסקי	
הבד"ץ,	 רבני	 של	 שרביטם	 תחת	 שליט"א.	
שנודעה	 המהודרת	 השחיטה	 התחדשה	
מקדמת	דנא,	ממנה	הונח	היסוד	לכל	שחיטות	
המהדרין,	בהידוריה	ובהקפדה	היתרה	על	כל	
בידי	 כפי	שהותוו	 והכשרות	 ההלכה	 דקדוקי	
לפני	 אגו"י	 בד"ץ	 את	 שהקימו	 הישוב	 רבני	

רבות	בשנים.
הובילה	 הבד"ץ,	 רבני	 של	 בהנהגתם	
בתחום	 מהפכה	 הכשרות	 מערכת	 הנהלת	
המהדרין	 לציבור	 להגיש	 במטרה	 השחיטה,	
פשרות,	 כל	 ללא	 מהודרת	 משחיטה	 בשר	
בכל	ההידורים	המקובלים	מקדמת	דנא	ועוד	
ובמחיר	 עליהם,	 שנוספו	 וחומרות	 הידורים	
בחודשים	 יצאו	 כך	 לשם	 נפש.	 לכל	 השווה	
יראים	 ובודקים	 שוחטים	 צוות	 האחרונים	
ושלמים,	לשחיטת	בקר	מהודרת	באורוגוואי	

שבדרום	אמריקה.	
מוצרי	 של	 הראשונים	 המשלוחים	 להגעת	
מלאכה	 קדמה	 אגו"י,	 בד"ץ	 בכשרות	 הבקר	
פירות.	 לשאת	 זוכה	 אלה	 שבימים	 מפרכת	
ששוגרו	 והבודקים	 השוחטים	 צוות	 בראש	
עומד	 	 השחיטה,	 למלאכת	 הבד"ץ	 מטעם	
קהילת	 דומ"ץ	 שליט"א,	 מנדלבוים	 הגרד"י	
דרכי	תורה	בביתר	עילית,	רב	ומו"צ	בשכונת	
התמר	בעיר,	וראש	כולל	טשכנוב	בית	שמש,	
הניצב	על	משמר	השחיטה	זה	קרוב	לעשרים	
שנה,	ופקיע	שמיה	במומחיותו	ובהקפדתו	על	

קוצו	של	יוד.
לאורך	כל	תקופת	השחיטה	עומד	הגרד"י	
מנדלבוים	שליט"א	בקשר	ישיר,	יום	יומי,	עם	
עולות	 והספקות	 כל	השאלות	 הבד"צ.	 חברי	
לעתים	 הן	 ההתייעצויות	 וליבון.	 לבירור	
מתקבלות	 וההכרעות	 ביום,	 פעמים	 מספר	
לאחר	משא	ומתן	הלכתי	ובירור	כל	הצדדים,	
כדי	למנוע	ספק	קל	שבקלים	בהידור	וכשרות	

הבשר.
הבקר	 בשחיטת	 הונהגו	 מיוחדות	 חומרות	
שליט"א,	 הבד"ץ	 חברי	 בהוראת	 המהודרת,	
בנימין	 רבי	 הגה"ח	 של	 הפרטנית	 ובהדרכתו	
מזה	 בשערים	 נודע	 אשר	 שליט"א	 אדלר	
השחיטה	 בענייני	 שנים	 מיובל	 למעלה	

כוחו,	 גודל	 את	 הראה	 בהם	 החמורים,	
גם	 	– רבים	 שוחטים	 צועדים	 ובעקבותיו	
מחוץ	לגבולות	שחיטת	בד"צ	אגודת	ישראל.	
החומרות	 כל	 הבד"ץ,	 הוראות	 פי	 על	
הוראת	 שום	 ללא	 הם	 שהתקבלו	 וההנהגות	
יתרה.	 בטרחא	 כרוכים	 הם	 כאשר	 גם	 היתר,	
ספק,	 בכל	 להכריע	 היא	 הגורפת	 ההוראה	
אפילו	קל	שבקלים,	לחומרא,	בלי	להתחשב	

בשיקולים	כלכליים	וכדומה.	
כבר	 מתחילים	 וההידורים	 החומרות	
משעת	הובלת	הבהמות	לשחיטה,	כאשר	על	
בשוקר	 משתמשים	 אין	 הבד"ץ	 הוראת	 פי	

חשמלי	בכלל.
השוחטים	והבודקים	נטלו	על	עצמם	שורה	
של	הקפדות	יתרות.	הקפדה	מיוחדת	הונהגה	
כי	השוחטים	לא	ישחטו	אלא	לאחר	שטבלו	
באופן	 מתנהלת	 השחיטה	 טהרה.	 במקווה	
שהות	 מספיק	 שתהיה	 כדי	 מיוחד,	 איטי	
הדעת,	 וביישוב	 במתון	 הסכינים	 את	 לבדוק	
נעשית	 הסכינים	 בדיקת	 גם	 הפוסקים.	 כדעת	

בישוב	הדעת	וללא	כל	חיפזון.
בדיקת	הסכין	נעשית	באופן	שאין	פשרות	
בבדיקת	 זה	 אם	 בין	 הבדל	 אין	 כלשהן.	
בין	 או	 יום	השחיטה,	 הסכינים	בערב	שלפני	

השחיטות	עצמם.	
הסימנים,	 בדיקת	 על	 ממונה	 מיוחד	 בודק	
לבדוק	 ובהמה	 בהמה	 כל	 על	 עובר	 והוא	

כדבעי	את	טיב	השחיטה.	
בעניין	בדיקת	הכרסים,	בודק	מיוחד	נתמנה	
לבדיקת	 אחר	 ובודק	 מבחוץ,	 הכרס	 לבדיקת	
הכרס	מבפנים.	את	הכרסים	בודקים	בדווקא	
נקבים	 היעלמות	 למנוע	 כדי	 הכיבוס,	 לפני	
בהקפדה	 נעשית	 הריאה	 בדיקת	 גם	 וכדו'.	
והיתרים.	 פשרות	 כל	 וללא	 ומיוחדת	 יתירה	
הריהו	 אגו"י	 בד"ץ	 משחיטת	 היוצא	 'חלק'	
על	 וויתור	 כל	 וללא	 פשרה	 כל	 ללא	 חלק	
שום	דעת	פוסקי	ההלכה,	ולפי	כל	החומרות	

שישנם	מי	שמחמירים	בהן.
הבשר,	 מליחת	 בשלב	 הבדיקה,	 לאחר	 גם	
שכל	 מנת	 על	 מיוחדות	 חומרות	 הונהגו	
צל	 ללא	 ההידור	 בתכלית	 יתנהל	 התהליך	

חשש.	
ואכן,	ההיענות	הרבה	מצד	הציבור	הרחב	
מאז	הוחל	בשיווק	מוצרי	'אגודים	למהדרין',	
מעידה	יותר	מכל	על	הצלחת	המהלך	הכביר.	
ר'	 הרה"ג	 בבד"ץ,	 הכשרות	 מחלקת	 מנהל	
"עברו	 כי	 מספר	 שליט"א,	 קרויזר	 שמעון	
רק	שבועיים	ימים	מאז	שהתחלנו	לשווק	את	
שיווק	 רשתות	 במספר	 'אגודים',	 של	 הבשר	
נבחרות,	ואנו	כבר	מוצפים	בפניות	ובתודות	
על	היוזמה	הברוכה.	הרי	אין	סיבה	שישלמו	
טוב,	 ויום	 שבת	 לכבוד	 בשר	 על	 יקר	 מחיר	
כשאפשר	להשיג	את	אותה	תוצאה	ואף	יותר,	
בהידורים	והקפדות,	במחיר	שוה	לכל	נפש".

מהפכה מבורכת 
בעולם הכשרות

ביקוש רחב בקרב ציבור 
המהדרין למוצרי הבקר 

'אגודים למהדרין' 
מהשחיטה המהודרת 

של בד"צ אגודת 
ישראל בדרום אמריקה 
 השחיטה המהודרת 

מתנהלת בהידורים 
וחומרות מיוחדות, 

שהונהגו בהוראת חברי 
בבדיקת הסכיניםהבד"צ שליט"א 

מבצע
פסח

כל הכובעים
350שמחירן*עד 
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רק
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900שמחירן*עד 
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רק

100%כובע  לבד תוצרת אירופה
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הכי זול בארץ בהתחייבות!
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מודיעים לציבור בני התורה על

בשיתוף

טלפון רב קווי:
1599-578-946

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)
   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  
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר  



₪15 לחודש 
למשך שנה

₪18 לחודש 
למשך שנה

₪20 לחודש 
למשך שנה

 מחיר
כרטיס 

2 
כרטיסים

3 
כרטיסים

להצטרפות: 

03-752-4102
ההגרלות יערכו בכל ראש חודש בשנת תשע"ו

על תלוש קנייה בסךבכל חודש במהלך השנה
 ₪1,000

המובחרותברשתות המזון

12 הגרלות בונוס

 ההגרלה היא הגרלה יחידה בה זוכה יחיד ב-12 משכורות חודשיות, בכפוף לתקנון ההגרלה הניתן לעיון במשרדי מוסדות צאנז,
רח' גיבורי ישראל 16 בני ברק. ובפיקוחו של הגרא"ד שפירא שליט"א רב קהילת צאנז בבני ברק | פיקוח וניהול פיננסי: רו"ח רודניק וורצל -ים

כל ההכנסות קודש למוסדות התורה החינוך והחסד צאנז בני ברק

בסך₪7,000
בכל חודש

תנשום
לרווחה!

בראשון   
הקרוב

בס"ד

ותרויחנו.
רווחה כלכלית בהישג ידך!

משכורת     הגרלת
      לשנה

ה
קר

 יו
|

 • ניתן לתרום מכספי מעשר! •

 ההגרלה תתקיים
ביום ראשון ב' ניסן תשע"ו בשעה 23:00

קווי הטלפון נסגרים ביום ראשון בשעה 22:00
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"אין אף שופט בביהמ"ש העליון 
שמתאים להשקפת עולמי"

כך תקף השבוע ח"כ משה גפני, בנאום חריף בכנס לשכת עורכי הדין באילת, במסגרתו התכנסה צמרת המשפט של 
ישראל  גפני המשיך ועקץ את היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שדיבר על ההתנגדות לחוק המקוואות 

מאת: מנדי קליין

השנתי  הכנס  החל  בטרם  בודדות  שעות 
ה-16 של לשכת עוה"ד באילת, הודיע מפכ"ל 
לאירוע  להגיע  ממנו  נבצר  כי  המשטרה 

הפתיחה של הכנס והוא יגיע בהמשך הכנס. 
מלבדו, כל צמרת המשפט במדינת ישראל 
התכנסה במושב הפתיחה של הכנס השנתי של 
לשכת עוה"ד. את המושב פתח יו"ר הלשכה 
עו"ד אפי נוה שבירך את הצמרת המשפטית, 
את שרת המשפטים איילת שקד, נשיאת בית 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  העליון,  המשפט 
הראשי,  הצבאי  הפרקליט  המדינה,  פרקליט 
היועץ המשפטי של הכנסת, ראש האופוזיציה 
ח"כ בוז'י הרצוג ואת אלפי עוה"ד שבאו מכל 

רחבי הארץ לכנס. 
ההישגים  את  בשמחה  ציין  נוה  עו"ד 
האחרונה  בתקופה  הלשכה  של  המרשימים 
את  משנה,  פחות  לפני  לתפקידו  נכנס  מאז 
וועדותיה  הכנסת  עם  ומתהדק  ההולך  הקשר 
והמעורבות של הלשכה עם האזרח בישראל. 
את  והעביר  המתכנסים  לכל  הודה  נוה  עו"ד 

שקד  איילת  המשפטים  לשרת  הדיבור  רשות 
המתכנסים  הבינו  נאומה  פתיחת  עם  שמיד 
את  יותירו  שלא  הנאומים  באחד  מדובר  כי 

המערכת המשפטית אדישה.
שקד, שמתוקף תפקידה אמונה על מערכת 
על  החריפה  ביקורתה  את  הביעה  המשפט, 
בית המשפט העליון המרשה לעצמו, לדבריה, 
להיכנס למקומות לא לו, השרה שקד ציטטה 
ברק  השופט  העליון  המשפט  בית  נשיא  את 
שאמר כי בחוק ישנם חורים שחורים וכי בית 
המשפט אמור לתקן את אותם חורים שחורים. 
את  רואה  דווקא  היא  כי  אמרה  שקד  השרה 
לגמרי,  שונה  מזווית  שחורים  חורים  אותם 
העליון  המשפט  בית  של  ההתערבות  וכי 
החורים  היא  היא  הממשלה  של  בהחלטותיה 

השחורים. 
שקד המשיכה בדבריה ואמרה כי גוף שאינו 
ובהשלכותיהם  להחלטותיו  באחריות  נושא 
אחריות,  לקבל  ולא  החלטות  לקבל  יכול  לא 
האחריות היא של הממשלה והיא זו שצריכה 
איילת שקד  דבריה של  לקבל את ההחלטות. 
שלוו פעמים רבות במהלך המושב במחיאות 

כפיים רמות, אכן עוררו סערה תקשורתית )ראו 
ידיעה נפרדת(. אך גם יתר הדוברים לא נותרו 
בסגנונו  אחד  וכל  שקד  של  לדבריה  אדישים 
ספק  דבריה שללא  על  ובצורתו השיב לשרה 
היו גולת הכותרת של מושב הפתיחה של כנס 

לשכת עוה"ד.
אביחי  עו"ד  לממשלה  המשפטי  היועץ 
הודה  הנואמים,  לדוכן  שעלה  מנדלבליט 
וצלל  המרשים,  לכנס  הזמנתו  על  נוה  לעו"ד 
את  משתף  כשהוא  לאקטואליה  הוא  אף 
הנוכחים בכך שמאז נכנס לתפקידו זו היציאה 

הראשונה שלו מהמשרד. 
אמר  המקוואות  לחוק  בהתייחסו 
אלא  ברירה  לו  הייתה  לא  כי  היועהמ"ש 
בהמשך  שהתקיים  בפאנל  לחוק.  להתנגד 
המושב בהשתתפותו של יו"ר וועדת הכספים 
את  גפני  הרב  הביע  גפני  משה  הרב  ח"כ 
כך שהיועהמ"ש הביע את דעתו  על  תמיהתו 
על חוק המקוואות בטרם הוא ראה את החוק. 
המדויק  הנוסח  את  לו  העברתי  הבוקר  "רק 
היועץ  איך  בעיניי  תמוה  קצת  אז  החוק,  של 
המשפטי לממשלה מביע את דעתו המקצועית 

על חוק שהוא עוד לא ראה". 
שקד  השרה  של  לדעתה  הצטרף  גפני  הרב 
להיות  העליון  המשפט  בית  יכול  איך  ושאל 
ענק  ציבור  כאשר  בפסיקותיו  אובייקטיבי 
"מי  כלל.  בו  מיוצג  אינו  ישראל  במדינת 
המשפט  בבית  הזה  הציבור  דעת  את  משמיע 
השאלה  את  גפני  הרב  הותיר  העליון?" 
בבג"צ  מקצועי  "מה  באוויר.  המהדהדת 
ששופט פוסק לפי השקפת עולמו. לי אין אף 
להשקפת  שמתאים  העליון  בביהמ"ש  שופט 

עולמי".
אין ספק כי מושב הפתיחה של הכנס כמו גם 
הדיונים והפאנלים בימים שאחריו שהתקיימו 
היום  סדר  בראש  הציבו  השבוע  סוף  עד 
המשפט  בתחומי  חשובים  נושאים  הציבורי 
בישראל. עו"ד נוה יו"ר לשכת עוה"ד שסיכם 
ומהדיונים  רב מתכניו  סיפוק  הביע  הכנס  את 
המקצועיים שהתנהלו בו ואמר כי הוא שמח 
עוה"ד  שלכת  של  המחוזות  ראשי  עם  שיחד 
לעשות  ולהמשיך  המוגמר  על  לברך  ניתן 

לרווחתם של עוה"ד ולביצור המקצוע.

בדיקות ראיה ע"י אופטמטריסט 
מוסמך, מעל 10 שנות רשיון

מעל אלף דגמים
לחברי מאוחדת שיא

עד גיל 18
עדשות cr 156 כולל אנטי רפלקס, 

כולל נגד שריטות, 
 uv כולל קרינת מחשב

עד מס' 6 / צילינדר 2

משקפיים 
מהיום 
למחר

.ח.
ט.ל
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חברי  שימו לב!בס"ד

המבצע 
ממשיך!

הקולקציה החדשה
על המדפים!

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



פותחים שולחן במפגש גרונר!
שווארמה ובשרים על האש

מול משטרת רמת גן ז'בוטינסקי 127
נר מפגש גר 

שווארמה הודו
שיפודי פרגית

שניצלים
קבב

חזה עוף על האש
כבד אנטריקוט

טלפון למשלוחים: 
03-670-9-670

תוספות 
חמות 
מדי יום

סלטים חופשי
טרי מדי יום

באיכות וטעם משגעים!



משלוחים עד 3 לפנות בוקר! 

המסעדה פתוחה מ-10:00בבוקר עד 3:00 לפנות בוקר
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מאת: הילה פלאח

שירותי  מכבי  ע"י  שנערך  מיוחד  בכנס 
ביוזמת  האחרון  השבוע  במהלך  בריאות 
ל-  קרוב  השתתפו  במכבי.  הבריאות  חטיבת 
הנהלת  יו"ר  בנוכחות  מנהלים ממכבי,   1000
הבריאות,  חטיבת  ראש  מכבי,  מנכ"ל  מכבי, 
 - הבנות  חברות  מנכ"לי  המחוזות,  הנהלות 
פארם,  אסותא, מכבידנט, מכבי טבעי, מכבי 
רופאים,  בשטח,  מנהלים  ועוד,  בלב  בית 
במהלך   . הבריאות  מקצועות  וכלל  אחיות 
וחשובות  מרכזיות  סוגיות  הועלו  הכנס 

המעסיקות את מערכת הבריאות בישראל.
בכנס הוצג חזון חטיבת הבריאות, המאחד 
של  והניהוליות  המקצועיות  יכולותיהם  את 
כלל המנהלים, ניתנה במה להצגת עבודות של 
ובמטה  במחוזות  הבריאות  מקצועות  עובדי 
והן  המקבילים  במושבים  בהרצאות  הן 
שהוצגו  העבודות  כל  מעוצבים.  כפוסטרים 
דיברו בשפה אחת של עבודת צוות, חדשנות, 
הטיפול  איכות  לקידום  ותרומה  ייחודיות 

הרפואי וקידום איכות השירות.
מנכ"ל מכבי מר רן סער, הציג במהלך הכנס 
כל  עם  יחד  מכבי  של  העבודה  עקרונות  את 
"מכבי  כי  והדגיש  אותה,  המקיפות  החברות 
מתפתחת והופכת לארגון השרות הטוב ביותר 
בישראל, לא רק בתחום הבריאות אלא בכלל". 

בין היתר הציג המנכ''ל נתונים מרשימים על 
שיפור דרמטי בזמני ההמתנה למענה טלפוני 
בסניפי מכבי, הנוחות הגוברת בהזמנת תורים 
מכבי.  עם  העובדים  העצמאיים  לרופאים  גם 
עוד הציג סער כי בכל הסקרים המתפרסמים 
שיש  הרבים  היתרונות  את  את  לראות  אפשר 
של  הרצון  ושביעות  המתחרים,  מול  למכבי 
חברי מכבי בצורה משמעותית מול המתחרים, 

ועוד. 
מנכ"ל מכבי ציין כי נושא הבריאות עומד 
כן  ועל  ואזרח  אזרח  כל  של  מעייניו  בראש 
סדר  בראש  העניין  את  להציב  מחובתינו 

העדיפויות ולדאוג לשיפור מערכות הבריאות. 
בדבריו הדגיש, כי מהיכרותו את הנהלת מכבי 
ואת כלל המנהלים בשטח, הוא יכול להעיד כי 
רבות  ומשקיעה  בתחום  המובילה  היא  מכבי 
והן  במקצועיות  הן  החברים  לרווחת  ודואגת 
ממשיכה  מכבי  כי  והוסיף  השירות.  ברמת 
ישראל  במדינת  וההובלה  ההצלחה  במגמת 
בהמשך למתווה שהוצב על ידו בעת כניסתו 

לתפקיד.
שירותי  במכבי  הבריאות  חטיבת  ראש 
בריאות פרופ' נחמן אש, ציין בפני המשתתפים 
הרבה  העשייה  את  משקף  זה  ראשון  כנס  כי 

של החטיבה והחיבור לאסטרטגיה הארגונית 
רופאים  בין  עבודה  ממשקי  על  בדגש 
מקצועות  כלל  עם  ובשילוב  האחיות  לצוות 
את  המשתתפים  בפני  סקר  כמו"כ  הבריאות. 
קידום  ביוזמות  מכבי  של  הרבות  הפעילויות 
הרחבה  לצד  החרדית,  בקהילה  בריאות 
ופיתוח מתמיד של כלל השירותים הרפואיים. 
"רפואת הקהילה היא בעלת חשיבות עצומה 
עבור המטופלים ואני מכיר את מכבי כארגון 
הניתן  השירות  את  ששם  איכותי  רפואי 
לחבריו בראש סדר העדיפויות", אומר פרופ' 
ברוכת  היא  בלע"ר  החרדית  "המשפחה  אש. 
לכל  רפואי  למענה  זקוקה  הוא  וככזו  ילדים, 
את  שנעניק  מכל  וחשוב   – המשפחה  בני 
השירות הזה ליד הבית ובאווירה חרדית. אנו 
מגוון  את  להרחיב  מנת  על  העת  כל  פועלים 
שירותי הרפואה בסניפים החרדים ומתאימים 
את שעות הפעילות לצורכי החברים". והוסיף 
יהווה  זה  מוצלח  כנס  כי  משוכנע  אני  כי 
למארגני  הודה  אש  פרופ'  במכבי.  מסורת 
לפועל  והוצאה  הרבה  ההשקעה  על  הכנס 
לעשייה  השותפים  לכל  וכן  מקסים.  כנס  של 

במטה ובמחוזות השונים.
מקיים  הבריאות  חטיבת  ראש  כי  יצוין 
קשר של מפגשים קבועים עם מנהיגי הציבור 
להביא  במטרה  רפואיים,  ועסקנים  החרדי 

לשירות הרפואי המרבי לכלל החברים.

בכנס מיוחד של חטיבת הבריאות במכבי הוצגו התוכניות להמשך פעילות לקידום בריאות לשנת  2016 פרופ' אש 
הדגיש את ההשקעה הרבה של מכבי בקידום בריאות בקהילה החרדית

מכבי מובילה את סדר היום של תחום הבריאות בישראל
ראש חטיבת הבריאות במכבי שירותי בריאות פרופ' נחמן אש:

פרופ' נחמן אש בכנס 'מכבי שירותי בריאות'

תתחדשי

סרוק | מכירה | השכרת פאות | איפור | תסרוקות  | מחלקת תוספות שיער באוירה אינטימית ואישית 

054-7755408 55 גבעת שמואל. טל.  ריקי לנדאו פאות יוקרה. הנשיא 

בואי לבחור את הפאה שתגרום לך להראות 
במיטבך, עם דגש מסור ומוקפד בטאץ אישי 

ועוד: | חדרי שינה |  ארונות ספרים  |  מזרנים אורטופדיים  |  מבצע חתנים - החל מ- 250 ש“ח

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

שולחן 1.70 מ“ר מיפל מזרנים אורטופדיים
+ 6 כיסאות 

ארון הזזה 
רוחב 160 מ‘ טריקה שקטה

ספה דו- מושביתמיטה משולשת 

רק 
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רק 

& 2,990

רק 

& 990
 2500

נפתחת למיטה

רק 

& 2,490

ספפת נילי נפתחת ל-2 מיטות
+ ארגז מצעים

לשבוע בלבד למביא 
מודעה

 זו

רק 

& 1,590
למזומן בלבד



רק 

& 850



קשבב יייי

המבצע מר“ח ניסן ועד שביעי של פסח 10.4.16 עד 29.4.16 בהצגת קופון זה בלבד התמונות להמחשה בלבד ט.ל.ח. עד גמר המלאי

קופונים 
משתלמים במיוחד לחג הפסח

בן גוריון 11 גבעת שמואל 
(חניה חינם ללקוחות בייבי שיק

הכניסה מרחוב ביאליק)

טל.  03-5323568 , 03-5326255 
פקס: 03-5329089

́ 09:00-19:00 רצוף  ש. פתיחה ימים א´- ה
ימי ו´ וערבי חג 09:00-13:00

מבצעי פסח ב-
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www.baby-chic.co.il    בייבי שיק מוצרי תינוקות
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כסא אוכל קאנקאן

169
כסא אוכל מרס

טיולון איזי 
בייבי קאלי 

משאבת חלב 
אוונט

קשת עגלה 
פלייגרו

טרמפולינה 
איזי בייבי

279&

לול פלסטיק 
כולל מיזרון

כסא הגבהה 
קידס קיט

טיולון ציקו לונדון

בימבה +התאם 
צורה

טבעת אמבטיה 
איזי בייבי

בוסטר עם משענת 
abyy

בוסטר הגבהה 
קיטי

לול קמפינג 
בייבי מישל

&169

במחירים מיוחדים לחג הפסח
 ,X.L.R ,XT טכנו ,quest ,הגיעו עגלות מקלרן



יש חולצות
ויש אדור.

חולצות 100% כותנה 
תואם ברוקס ברדרס

חולצות 100% כותנה  
גיהוץ קל

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

חדש!

חולצות 100% כותנה
דוחה כתמים

120

80

110110

90

רח' קאליש 4 ב”ב, מול בית הכנסת הגדול. טל: 03-5038773           שעות פתיחה: ימים א’-ה’: 10:30-22:30 רצוף, יום ו’: 10:00-13:30         ADORE
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רק-

רח' קאליש 4 ב”ב, מול בית הכנסת הגדול. טל: 03-5038773           שעות פתיחה: ימים א’-ה’: 10:30-22:30 רצוף, יום ו’: 10:00-13:30        

חליפות צמר 50% 
סטובל

מכנסי אדור

חליפות אדור

מכנסי כותנה 
רמה גבוהה

מכנסי צמר 50% 

עניבות פנומן/
עניבות מנטור

550

110

450

90

140 &

&
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&

&

נעליים אלגנט עור

חגורות עור

חפטים יוקרה

חגורות עור פרה 
10 שנות אחריות!

19950

75 45

50
& &

&&
&

ADORE

בלעדי!
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מאת: חיים רייך

כונני מד"א וראשי ארגון ' הצלה' התברכו 
רבי  הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  אצל 

שלום בעדני על פעילותם. 
בביקור המיוחד שערכו ראשי 'הצלה' וכונני 
מד"א אצל הגר"ש בעדני השתתפו הרב אשר 
שלומוביץ מנכ"ל הצלה, חברי ההנהלה אשר 
ומושיקו  פורגס  ציון  בן  וייס,  יוחנן  ברדה, 

מוסקוביץ אחראי מתנדבים מד"א רמת גן.
בפני  מד"א  ראשי  סקרו  הביקור  בפתח 
הגר"ש בעדני את פעילותם לאורך ימי השנה 
הטרור  זו שבגל  כמו  החירום  בעתות  ובפרט 

הנוכחי. 
שיתוף  את  הרב  בפני  הציגו  הצלה  ראשי 
בכפוף  שנעשה  מד"א  עם  ההדוק  הפעולה 
הארגונים  רבני  של  הלכתיות  להנחיות 
סוגיות הלכתיות בסוגית  לובנו  כן  ופסיקתם. 

פיקוח נפש בשבת. 
חבר מועצת חכמי התורה שיבח את מד"א 
שיתוף  על  בין  אלי  רמ"ג  הארגון  ומנכ"ל 
הפעולה והקשר ההדוק עם רבני הארגון בכל 
סיפר  בעדני  הגר"ש  הלכתיים.  לנושא  הנוגע 
של  לסיפורו  התוודע  שלאחרונה  לנוכחים 
אברך שהודות לקורסים שמד"א והצלה ערכו 
להנחלת הגשת עזרה ראשונה, הציל האברך 
הוסיף  בעדני  הרב  משפחתו.  מבני  אחד  את 
שיש חשיבות רבה לקיים קורסים נוספים על 
בהגשת  אזרחים  שיותר  כמה  להכשיר  מנת 

עזרה ראשונה. 
חשיבות   שישנה  הוסיף  בעדני  הגר"ש 
"אני  ואכן  ת"ח  ע"י  תיעשה  חיים  שהצלת 
רואה זאת במוחש אצל מתנדבי מד"א הצלה". 
בסיום המפגש העניק להם הרב את ברכתו 

הלבבית. 

כונני מד"א וראשי ארגון 'הצלה' התברכו אצל חבר 
מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני  ראשי הארגון סקרו 

בפניו את פעילותם וזכו לשבחים על שיתוף הפעולה 
ההדוק בין מד"א לרבני ומתנדבי צוות הצלה 

השבוע נערך אירוע סיום שנת השמיטה של מערכת 'כשרות 
למהדרין' של הגר"י אפרתי  נציגי החקלאים והמשווקים ציינו 
לשבח את שיתוף הפעולה שאפשר לראשונה בשמיטה הנוכחית 

אספקת שפע של סחורה איכותית במחירים סבירים ושווים לכל נפש

"יש חשיבות לכך שהצלת חיים 
תיעשה ע"י תלמידי חכמים"

גיבורי כח עושי דברו

בביקור אצל 
הגר"ש בעדני

מאת: יעקב פלדמן

עם סיום רוב הפעילות והייצור מיבול שנת 
השמיטה, נערך ביום שני האחרון ברוב פאר 
והדר בגן האירועים החדש 'מייפל' שבאיזור 
ומושקע  גדול  אירוע  בפ"ת,  סגולה  התעשיה 
במערת  השמיטה  שנת  סיום  לציון  במיוחד 
הכשרות 'כשרות למהדרין' של הרב אפרתי.  

'להודות  הכותרת  תחת  שנערך  באירוע 
אנשים  של  רבות  מאות  השתתפו  ולהלל' 
השמיטה  שנת  של  התחומים  במגוון  שעסקו 
שטח  משגיחי  שמיטה,  שומרי  מחקלאים   -
ומפעלים, משווקים, יצרנים, יבואנים ומנהלי 
התאספו  אלה  כל  הגדולות.  השיווק  רשתות 
סיום  על  לה'  והודאה  סיכום  לאירוע  יחד 
השמיטה  שנת  פעילות  של  ומוצלח  מבורך 

שמיים  שם  וקידוש  נפש  במסירות  שנערכה 
גדול. 

דברים לכבוד המעמד המיוחד נשאו הרה"ג 
כל  את  שבירך  שליט"א  אפרתי  יוסף  רבי 
השותפים על שזכו יחד לעמוד לימין גיבורי 
הכח, אלו החקלאים שומרי השמיטה ולימין 
של  חקלאית  תוצרת  באספקת  הציבור  כלל 

שמיטה כהלכה.
לשבח  ציינו  והמשווקים  החקלאים  נציגי 
לראשונה  שאיפשר  הפעולה  שיתוף  את 
סחורה  של  שפע  אספקת  הנוכחית  בשמיטה 
סבירים  במחירים  הארץ  רחבי  לכל  איכותית 

ושווים לכל נפש.
גן  צוות  עם  יחד  מיוחדת  הפקות  חברת 
האירועים 'מייפל' הפיקה את האירוע במשך 

ימים ארוכים וזכתה על כך לשבחים רבים.

גן האירועים מייפל לפני האירוע פינת זיכרון למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

 בני-ברק: ר’ עקיבא 59, 03-570-5458
ירושלים: יעקב מאיר 4, 02-538-5567

NEW ARRIVALS! SPRING SUMMER 2016 

YES YOU CAN!
החל מ- ₪350 להופעה קלאסית מושלמת

קולקצית אביב קיץ עכשיו במדפים 

02-5004520נעליים:

בסניף ב"ב בלבד!
 קולקצית נעלי גברים
 איטלקית יוקרתיות



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.
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מעמד קביעת המזוזה 
למשרדי ארגון 'אחריות' 

בהשתתפות הגרש"א 
שטרן שליט"א גאב"ד 
"שערי הוראה" ואב"ד 

מערב בני ברק 

מצרה לרווחה

מאת: שבתאי פוגל

קביעת  התקיימה  ומרשים  מכובד  במעמד 
'אחריות'  ארגון  לחיים במשרדי  ושתיית  מזוזה 
- ייצוג והכוון כלכלי. הארגון שקנה לעצמו שם 
את  חנך  הכלכלית,  ההכוונה  בתחום  כבוד  של 

משרדיו החדשים ברחוב הרב קוק בבני ברק.
אליעזר  רבי שמואל  הגאון  כובד  זה  במעמד 
ואב"ד  הוראה"  "שערי  גאב"ד  שליט"א  שטרן 
ובמעמד  המזוזה  את  לקבע  ברק,  בני  מערב 
הגרש"א  הרחיב  מכן,  לאחר  שנערך  הלחיים 
שטרן את דיבורו בדברי הנהגה והדרכה למנהלי 
הקודש  במלאכת  העוסקים  הארגון  ומתנדבי 
יומם וליל, לאחר שבתקופה האחרונה פנו גדולי 
קשים  בתיקים  המטפלים  בתחום,  העוסקים 
ומודעים לחומרת המצב בקרב אנ"ש. בפנייתם 
גוף  בהקמת  החיוני  הצורך  ביותר  הורגש 
מקצועי שיעמוד תחת פיקוח הלכתי הדוק ויתן 
ייצוג והכוונה, הן לאותם אלו הזקוקים להכוונה 
מתאימה בכדי לא ליפול חלילה, והן לאותם אלו 
שהסתבכו וזקוקים לייצוג וטיפול מקצועי מול 
הנושים, בכדי להוציאם מצרה לרוחה ומאפילה 

לאורה.
והכוונתו  בהדרכתו  נוסד  אשר  הארגון 
לתמיכה  זוכה  שטרן,  הגרש"א  של  הישירה 

מבקשים  אשר  החוגים,  מכל  רבנים  של  רחבה 
לסייע לפונים, באמצעות ארגון 'אחריות'. 

בתוך דבריו הדגיש הגרש"א שטרן כי "בראש 
ובראשונה צריך שיהיה לנגד העיניים, ההצלחה 
המירבית של האדם שנקלע בעל כרחו למיצר, 
ולראות בעין טובה היאך אפשר לחלצו ולהוציא 
פרנסתו  לכלכל  שיוכל  כדי  למרחב  המיצר  מן 

ופרנסת אנשי ביתו בכבוד רב". 
'אחריות'  צוות  צבר  הארגון,  הוקם  מאז 
נושים,  עם  הסדר  בהליכים,  בטיפול  רב  ניסיון 
הרגעת הרוחות, תמיכה מוראלית ונפשית, כמו 
הבנקים  מול  והסדרים  התשלומים  פריסת  גם 

והמוסדות השונים.
יודעים  'אחריות'  בארגון  ולכן  כוח.  זה  ידע 
להציע ולהשתמש בכלים שאין לאחרים. מומחי 
למשפחות  מסייעים  הפיננסי,  בתחום  'אחריות' 
ויחידים כמו גם לבעלי עסקים, המבקשים לקבל 
להתנהלות  וכלים  ידע  פיננסית,  והכוונה  ייעוץ 
הפונים.  של  ויכולות  לצרכים  בהתאם  נכונה, 
וליווי  ייעוץ  פגישות  באמצעות  ניתן  הסיוע 

כלכלי - אישי, עד ליציאה ממעגל החובות.
"אחריות – ייצוג והכוון כלכלי ) ע"ר(. הרב 
פקס:   036526600 טלפון:  ברק.  בני   43 קוק 

.036526611

הגרש"א שטרן במשרדי 'אחריות'
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מאת: הילה פלאח

יורם היה די מאוכזב ממסיבת בר-המצווה שלו, אמנם נערך 
כוכב  היה  והוא  הכנסת,  בבית  עיניים  ומנקר  חגיגי  טקס  לו 
חש  להניחם,  שחיכה  לתפילין  זכר  ראה  כשלא  אך  הערב, 
השניים  הרימו  כך,  על  הוריו  את  כששאל  החמצה.  תחושת 
בקהילה  תפילין?  הנחת  השאלה:  מעצם  המומים  והיו  גבה 

שלהם? – לגמרי לא מקובל.
הוא  היהדות.  על  דבר  יורם  ידע  לא  רב,  לא  זמן  לפני  עד 
ניו-יורק.  מדינת  של  המטופחים  הפרברים  מערי  באחת  גדל 
רחוקה  הייתה  מגוריו  באזור  הדלילה  היהודית  הקהילה 
שם  בעל  פרופסור  יורם,  של  אביו  ומצוות.  תורה  משמירת 
לא  ולרוב  היהודי  למוצאם  התייחסו  לא  הדין,  עורכת  ואימו 
להתפלל   מגיעים  היו  רחוקות  לעיתים  הכנסת.  בבית  ביקרו 

ב'טמפל' הרפורמי, מרחק של 20 דקות נסיעה מביתם.
הפעם הראשונה שבה נפגש יורם עם היהדות האורתודוכסית 
המקורית הייתה כאשר נרשם לשיעורי הכנה לבר-מצווה אצל 
הרב. יורם למד בשיעורים על מהות היום הגדול, טעם מעט 
עיניים  בכיליון  וחיכה  תפילין  מצוות  ועל  מהדת-היהודית 
להניחם. גם לקראת בר המצווה לא קנו לו הוריו את התפילין 
כדי  הרב  של  לשיעורים  אותו  רשמו  כמובן  הם  המיוחלות. 
שילמד מעט "תיאוריה" על משמעות יום הבר-מצווה, כשהם 
אינם מצפים ממנו להתחיל לקיים משהו ממה שילמד הלכה 

למעשה.
כמתנה  תפילין  לו  שיקנו  וביקש  נואש,  אמר  לא  יורם 

לכבוד… חג המולד הנוצרי.
ביקש – וקיבל!

יורם שמר על התפילין מכל משמר וחיכה להזדמנות לדעת 
עליהן יותר. בקיץ האחרון התעקש יורם ללכת למחנה הקיץ 
בחיים  התפילין  חשיבות  על  לעומק  למד  במחנה  עורה.  של 

היהודיים. סוף כל סוף ידע יורם מה לעשות עם מתנתו. וכך, 
לראשונה  יורם  הניח  הנרגשים,  ובמדריכים  בחבריו  מוקף 

בחייו תפילין.
ב"עורה" נתקלים בסיפורים מסוג זה כמידי יום ביומו, והם 
הדלק שמניע את הארגון שהוקם במאמץ-רב, כחלק ממלחמה 
בהתבוללות במציאות החיים המערבית. אם בעבר היה מדובר 
זרם  על  מראים  המספרים  כיום  השני,  לצד  איטית  בזליגה 
בלתי-פוסק. למעשה, לפי הסטטיסטיקה הרווחת, מאבד עם 

ישראל כל יום כ-100 איש ואישה על ידי נישואי תערובת.
שנה   30 כבר  המבהילה  המציאות  אחר  בחרדה  מי שעקב 
ניו  מסטטן-איילנד,  שליט"א  מינץ  חיים  ר'  היה  לכן,  קודם 
יורק. הרב מינץ הבין שאין לשבת בחיבוק ידיים. לפי הנתונים, 

לא ירחק היום וכבר לא יהיה את מי לקרב.  

 ארגון של איש אחד

לאור המצב ייסד הרב מינץ את "עורה "שהחל כארגון של 
ושכנע  היהודים בסטטן-איילנד  דלתות  על  איש אחד שדפק 

יהודיים, כשהם  לבתי-ספר  ילדיהם  את  להעביר  ההורים  את 
עדיין קטנים וניתן להשפיע עליהם.

מימון  מינץ  הרב  השיג  ההיענות,  כשגברה  יותר  מאוחר 
בשכר הלימוד ופתח גן תורני לילדים. במהלך השנים הרחיבה 
"עורה"  את תחומי פעילותה מעבר לגבולה של סטטן-איילנד 

והפכה לשם דבר ברחבי ארה"ב, קנדה וישראל.
בטווח  המתמקדת  הקיצה",  "עורה  עמותת  נפתחה  בא"י 
גילאים שבין 18-24, ואשר מעודדת בחורים וגם נערות להגיע 
נותנת  לימוד,  שכר  מממנת  עורה  בא"י.  וסמינרים  לישיבות 
ותכנית לימוד שבועית בכל  להם תמיכה חודשית, שבתונים 
מוצ"ש. וכך נשמר הקשר שלהם עם היהדות. רבים מביניהם 

הקימו בתים נאמנים וחשובים ברוח-ישראל סבא.
הילד  את  מלווה  שהוא  בכך  היא  הארגון  של  ייחודיותו 

לאורך כל הדרך, מגיל קטן ועד לחופה.
ספר  לבתי  ילדים  בהכנסת  היא  עורה  של  הפעילות  עיקר 
לילדים  מחנות-קיץ  ועריכת  הלימוד  שכר  מימון  תורניים, 
חודש  של  שהות  חילוניות.  ממשפחות  המגיע  יהודי  ולנוער 
באווירה תורנית וסביבה שומרת שבת, מחוללים פלאים בנפש 
הילד. לאחר המחנה שומרים המדריכים על הקשר עם החניך 
לאורך כל השנה, ופעם בשבוע לומדים חברותא, כדי שבע"ה 

ימשיך לימודים במקום תורני ויקרב גם את הוריו.
כדי לממן את כל הפעילות הנרחבת הזאת מוציא הארגון 

לאור את "המכירה-הסינית של עורה".
רובם לא מאמינים שהשקעה קטנה על סך 20 ש"ח לכרטיס, 
יכולה להקנות להם  פרס בשווי אלפי דולרים ובנוסף להכנס 
גם להגרלה. בהגרלה זו ניתן לזכות בסכום של פי 100 מסכום 

התרומה. כל כרטיס שיימכר יעזור להציל עוד יהודי!
ואנו  הם  שאחינו  לזכור  עלינו  "חובה  כי  מזכירים  בעורה 

מחויבים להם".

לא היה לו מושג מהי יהדות עד שהגיע לגיל מצווה  הוריו נבלעו במרדף אחר החיים הגשמיים ונטשו את מסורתם 
 זהו סיפור אחד מתוך מאות דומים המגיעים לטיפולו של הרב חיים מינץ מייסד ארגון "עורה"  בימים אלו גם 

לכם ישנה הזדמנות להיות חלק מהצלת נפשות ואולי גם לזכות ב-36,000 $

לכבוד חג המולד הנוצרי קיבל במתנה – תפילין

האם יש לכם את כל מה שצריך 
כדי להתחיל לנקות לפסח?

בתרומה של 200 ש"ח )10 כרטיסים(,

קבל את הדיסק של עורה 8, מתנה חינם!
מעניין ומרתק, מעל 4 שעות הנאה לכל המשפחה.

בתרומה של 400 ש"ח )20 כרטיסים(,

קבל את דיסק אוסף מכונת המידות, מתנה חינם! 
4 אפיזודות של ד"ר מידות החביב, הומוריסטי וחינוכי.

הצטרף להגרלת עורה,
והדיסק החדש בדרך אליך!

תעסוקה מצוינת לילדים!

התקשר היום:
03-9290699

WWW.OORAH.CO.IL
עקבו אחרינו
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על פי מחקר שפורסם בתקשורת 

ראש עיריית גבעתיים בסיורו בבסיס זק"א בתל אביב 

מאוחדת מובילה בזמן המתנה 
הקצר ביותר לרופאים מקצועיים  

ראש אגף  שיווק ושירות במאוחדת מר רון שולויס: 
"אנו שמחים על תוצאות המחקר שמוכיחים כי מאוחדת 

מובילה גם בתחום זה, ואנו נמשיך להוביל בשירות 
ובמקצועיות"

מאת: אהרן נצר

זמן  פחות  ממתינים  מאוחדת  לקוחות 
לקופות  בהשוואה  מקצועיים  לרופאים 
אחרות, כך עולה מנתונים שפורסמו השבוע 

בתקשורת. 
על פי הנתונים, בעשור האחרון הכפיל את 
לרופא מקצועי,  אורך התור הממוצע  עצמו 
כ-25  קופות  לקוחות  המתינו   2015 ובשנת 
ימים בממוצע לרופא מקצועי לעומת פחות 

מ-20 יום במאוחדת.
ושירות   שיווק  אגף  ראש  שולויס  רון  מר 
לממצאים:  בתגובה  אומר  במאוחדת 
למען  רבים  משאבים  משקיעה  "מאוחדת 
לקוחותיה, בין היתר בצמצום זמני ההמתנה 
ואמר  הוסיף  הוא  המקצועיים"  לרופאים 
"אנו שמחים על תוצאות המחקר שמוכיחים 
ואנו  זה,  בתחום  גם  מובילה  מאוחדת  כי 

נמשיך להוביל בשירות ובמקצועיות". 

למגזר  מאוחדת  של  השיווק  מנהלת 
החרדי הגב' מ. קידר הוסיפה: "תוצאות אלו 
ונתונים  עומק  סקרי  של  לשורה  מצטרפים 
והוכיחו  הכלכלית  בעיתונות  שהתפרסמו 
מאוחדת  את  רואה  החרדי  הציבור  גם  כי 

כמתאימה ביותר גם לציבור החרדי".
מודעים  "אנו  אמרו:  הבריאות  במשרד 
באופן  ופועלים  במערכת  התורים  לבעיית 
במחסור  נעוצים  שורשיה  לשיפור.  מתמיד 
קופות  במשאבי  בשחיקה  וכן  ברופאים 
המערכת  בין  לקויים  והאיזונים  החולים 
פועל  הבריאות  משרד  לציבורית.  הפרטית 
ראויים  פתרונות  למציאת  שאת  ביתר 
ביניהם  האוצר.  ומשרד  הקופות  בשיתוף 
לקופות  משאבים  תוספת  של  פתרונות 
החולים והגדלת היקף הכשרות של רופאים. 
התכנית  יישום  ייחל  הקרובים  בחודשים 
ויוקצו  לניתוחים  תורים  לקיצור  הלאומית 

לשם כך כ-900 מיליון שקל". 

"פעילותכם היא גמילות 
חסד הנעשית בצנעה"

במהלך ביקורו נפגש ראש העיר מר רן קוניק עם ראשי הארגון 
וקיבל סקירה מקיפה על הפעילות הנעשית מסביב לשעון 

בשמירה על כבוד הנפטרים ועל פעילויות החילוץ וההצלה 
מאת: אלי שניידר

קיים  קוניק  רן  מר  גבעתיים  עיריית  ראש 
באחרונה סיור מקיף בבסיס ארגון זק"א תל 
לעמוד  מנת  על  הגיע  לשם  ברידינג,  אביב 
מקרוב אחר פעילות הארגון. אל ראש העיר 

התלווה מנכ"ל העירייה מר יורם כהן. 
נפתח  גבעתיים  עיריית  ראש  של  ביקורו 
בפגישה עם מנכ"ל זק"א ת"א הרב צבי חסיד 
לורבר  חיים  מ'  פקד  ת"א  זק"א  מפקד  וסגן 
בפני  סקרו  במהלכה  מהארגון.  ומתנדבים 
האורחים את פעילות הארגון כשבפני רה"ע 
הוצג דו"ח לשנת 2015 ובו עשרות אירועים 
אביב  תל  זק"א  מתנדבי  ידי  על  שטופלו 
ברחבי העיר גבעתיים. כן הציגו בפניהם את 
ההיערכות לשעת חירום ואת הפעילות בעיר 

גבעתיים. 
במהלך ביקורו סייר ראש העיר במחלקות 
העומדים  אמצעים  של  תצוגה  וסקר  הארגון 

לרשות זק"א. 
יחידת  פעילות  על  קיבל  מיוחדת  סקירה 
ממפקד  והצלה  חילוץ  לאיתור  הג'יפים 
היחידה מר נחום קהלני. יחידת הג'יפים מונה 
עשרות בעלי רכב הנעה X 4 4 ונותנת מענה 
בעיקר בעת חיפוש נעדרים באזורים מורכבים 
הם  היחי'  מתנדבי  רגיל.  לרכב  גישה  ללא 
ג'יפאים שמתמחים בחיפוש וחילוץ בשטחים 

בלתי עבירים, כמו באזורי דיונות, חוף הים, 
תאורה  בציוד  מצוידים  רובם  וכד'.  פרדסים 
וציוד ייעודי למשימות חילוץ והצלה. היחידה 
להישגים  להביא  האחרונות  בשנים  הצליחה 
שמשמעותם הצלת חיים של נעדרים בסיכון 
גבוהה שהצליחו להביא למציאתם טרם יהיה 
מחוזית  כיחידה  נבחרה  אף  היחידה  מאוחר. 

מצטיינת לשנת 2015.
בסיום ביקורו אמר ראש העיר כי הוא מודה 
שלא היה מודע להיקף הפעילות הנרחב של 
המתנדבים בעירו. והוסיף: "אני מלא הערכה 
פעילותכם  עיר.  וכראש  כאזרח  לפעילותכם, 
ראש  חסדים".  גמילות  תוך  בצנעה  נעשית 
כי בכוונתו לקיים שיתופי פעולה  ציין  העיר 
הסיוע  אפשרויות  בחינת  תוך  הארגון  עם 

לארגון ומתנדביו באופן מיידי.

קוניק בביקורו בזק"א תל אביב

טוסט נקניק ב-10&
FIXטוסט

קלאסי
טוסט חדשני עם רטביםטוסט נקניק עם רטבים
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ם
טבי

ם ר
חרי

בו

רח' ירושלים 65 בני ברק | 03-5704041

ק
קני

ם נ
חרי

בו

פסטרמה מקסיקנית
פסטרמה שום פפריקה

פסטרמה דבש
פסטרמה ברביקיו

סלמי תה
קורנביף

רוסטביף

מיו - שום
קטשופ / חרדל

צ'ילי מתוק
צ'ילי חריף

שיפקה ועשבי תיבול
מרקש

כל המוצרים ריבת בצל

בהכשר

 הרב רובין

 והרב מחפוד 

מהדרין

&5&5&5

חים
משלו

EXTRA
שתיה קרהנקניקיה מתגלגלתאקסטרה בשר

סט 4 צמיגים 185-65-14 

& 750
החל מ-

המבצע תקף עד 14-04-2016 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

 תיקון תקר רק ב-
בלבד!30 &



למביא קופון בלבד

צמיגי בני ברקא.א. 

מה נשתנה המבצע הזה 
מכל המבצעים...

USB/SD/MP3/FM רדיו

מפצל מצת + USB מטען

DVD/VCD/CD/USB/SD רדיו

דיבורית בלוטוס ניידת

ZED56220DK :דגםZED56220UB :דגם

& 50
במקום-

רק-

& 25
& 200
במקום-

רק-

& 100

& 600
במקום-

רק-

& 300
& 300
במקום-

רק-

& 150

50% הנחה
50% הנחה

50% הנחה
50% הנחה



שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות, איכות  ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אשפרישיר
03-6718300

משלוחים בהזמנה טלפונית

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!
 03-6718300 טל:   17 המלך  שלמה  ברק:  בני 
 02-5812885/6 טל:   14 מוסיוף  ירושלים: 
בכניסה  שלו  דלק  תחנת  ליד  אתא:  קרית 
04-8436969 טל:  רכסים  מכיוון  אתא  לקרית 

המבצעים עד גמר המלאי

בשר אורגינל

טרי/קפוא

בשר ועופות זו המומחיות שלנו!

קונים לפסח באשפר
מעל 200 ש"ח

ומשתתפים בהגרלה
על 2 מקפיאים

מלאים בבשרים ועופות

קונים לפסח באשפרקונים לפסח באשפר

VIP מארז
טרי\קפוא

6 עופות במארז

מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותריםמחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג כשר 
ושמח

1190
לק"ג

במקום

1690

VIP לא ממתין בתור!

מצה שמורה

קמח מצה
1990

5980

בקניית 3 יחי'

בקניית 3 יחי'

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש!

קפואטרי/קפוא קפוא
הודו טחון

זרוע טלה
כ-2 ק"ג

כנפיים עוף

1990 במקום

2290
בקניית 2 יחי'בקניית 3 ק"ג

קפואפקנטי/חריףטרי/קפוא
שווארמה זכרהמבורגר/קבב

1790
לק"ג

במקום

20904790 במקום

5990
בקניית 2 יחי'

500 גר'

500 גר'

100%בשר 
ללא תוספות חלבון מן הצומח

מחולק לחזה או שניצל

1790
לק"ג

במקום

2390

קרטון בשר 
קומפקטי

בשר ארגנטינאי משובח 
מזן אנגוס, מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד

100% בשר 
כ-0% שומן

קפוא
קרטון עוף

בקניה מעל 120 ש"ח

3990
לק"ג

במקום

4890

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!





שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות, איכות ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6  ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300  בני 
ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969 קרית אתא: 

את הבשר לכבוד חג הפסח, קונים באשפר
בשר ארגנטינאי משובח מזן אנגוס, מרעה טבעי, 

רך ועסיסי במיוחד - 100% בשר כ-0% שומן

בשר אורגינל
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חבר ועדת הבריאות של הכנסת ח"כ 
רושם  רב  סיור  קיים  נגוסה  אברהם 
בבני  חם'  'בית  של  בליבנו  במרפאת 
ברק במהלכו עמד מקרוב אחר שירותי 
בריאות הנפש ושירותי רווחה נוספים 

המוענקים במסגרת בית חם.   
חם'  'בית  של  'בליבנו'  מרפאת 
פיזית  פגיעה  לאחר  בילדים  מטפלת 
רגשיים  טיפוליים  להם  ומעניקה 

ונפשיים.
את חבר הכנסת נגוסה ליווה ואירח 
מונק,  אריה  הרב  חם  בית  מנכ"ל 
שפיצר  מוטי  מר  למנכ"ל  המשנה 

ואנשי הצוות הטיפולי. 
אברהם  ח"כ  סייר  ביקורו  במהלך 
עם  ושוחח  הטיפולים  בחדרי  נגוסה 
ובהם  חם  בית  של  המקצוע  אנשי 
והעובדים  פסיכולוגים  רופאים, 

הסוציאליים.
בפני  הציגו  המקצועי  הצוות  אנשי 
הח"כ את מערך הטיפולים המוענקים 

למטופלים במסגרת 'בית חם'.
שיבח  נגוסה  הבריאות  ועדת  חבר 
כי  והדגיש  הארגון  פעילות  את 
הנושא הינו בעל חשיבות עליונה ואת 
הערכתו הרבה לארגון בית חם שהינו 

הנפש  בריאות  בתחום  בעשיה  חלוץ 
העמותה  בהן  נוספים  ובשירותים 

עושה לדבריו עבודה נפלאה.
ח"כ נגוסה ציין כי יעמוד לימין בית 
מקרב  המטופלים  למען  ויפעל  חם 
משותף  דיון  יקדם  החרדי,  הציבור 
והתפוצות  הקליטה  העלייה,  לוועדת 
עם וועדת העבודה הרווחה והבריאות 
לנושא,  הרלוונטיים  הממשלה  ונציגי 
על מנת לסייע בנושא בריאות הנפש . 

מלא  "אני  נגוסה:  אברהם  ח"כ 
ובכוונתי  מפעילותכם,  התפעלות 
העומדים  האמצעים  בכל  לפעול 

לרשותי על מנת לסייע לפועלכם".
מונק  אריה  הרב  חם  בית  מנכ"ל 
והביע  ביקורו  על  נגוסה  לח"כ  הודה 
יהיה  ניתן  הודות לפעילותו  כי  תקווה 
עוד מענים הנצרכים  ולפתח  להמשיך 

למען ציבור המטופלים.

מאת: חיים רייך

החדש  הלימודים  אגף  נחנך  רושם  רב  במעמד 
ב"פרוג" בבני ברק - זכרון נא"ה - שנקרא על שמם 
של הרב איתם ונעמה הנקין הי"ד שנרצחו בפיגוע 

ירי בשומרון לפני כחצי שנה. 
מאיר  רהב  ס.  הגב'  הנחתה  אותו  האירוע  את 
כיבדו בהשתתפותם רבה הראשי של העיר תל אביב, 
הגאון הרב ישראל מאיר לאו, אשת ראש הממשלה 
הנקין  משפחות  בני  עם  יחד  נתניהו  שרה  הגב' 
להן  המכללה  ותלמידות  החינוכי  הסגל  וערמוני, 

הוענקו באירוע תעודות הוקרה לסיום הקורסים. 
בדברי ברכה שנשא הרב הראשי לת"א הגאון הרב 
ישראל מאיר לאו הוא אמר כי " צריך להעריך את 
בהתייחסו  בו".  הנעשית  הפעילות  ואת  הזה  הבית 
מי  כל  לו.  נאה  "שמו  אמר  נא"ה  אגף  האגף  לשם 
שיבוא ילמד ויקבל תעודה כאן מעצב ובונה דיוקן 
של אישיות על אלו שעל שמם נקרא האגף הזה וזו 
להורים  נצח  כמזכרת  לזכרם  זעירה  תרומה  תהיה 

ולילדים". 
צוות "פרוג" העניק לגברת נתניהו יצירת אומנות 
מפרי עבודתה האחרונה של נעמה הנקין ז״ל, זאת 
כהוקרה על ״פועלה ללא לאות למען אחדות העם 

והארץ״.   
רעיית ראש הממשלה הגברת שרה נתניהו נשאה 
אף היא דברי ברכה בפני התלמידות ואמרה: "אני 
האגף  חנוכת  בטקס  היום  כאן  להיות  מתרגשת 

הנקין  ואיתם  נעמה  של  שמם  על  שנקרא  החדש, 
זכרונם לברכה. נעמה, שנרצחה יחד עם בעלה איתם 
בפיגוע אכזרי בשומרון, הייתה חלק מרכזי מהמקום 
היטב  שהורגשה  השראה,  מלאת  הייתה  היא  הזה. 
גדולה  מקצועיות  מתוך  יצרה  נעמה  שלה.  ביצירה 

ומתוך שילוב אמיתי בין אהבה לאמונה".
בהמשך הוסיפה הגב' נתניהו "מסיימות הקורסים 
מהצוואה  חלק  היום  מגשימות  אתן  היקרות, 
שהשאירה לנו נעמה ז"ל. לצערנו הרב, נעמה כבר 
ימשיכו  ורוחה,  דרכה  יצירותיה,  אבל  איתנו.  לא 
של  דרך  הדרך:  את  לכולנו  ולהתוות  אותנו  ללוות 
הנגשת  של  דרך  בעמנו,  ואחדות  לבבות  קירוב 
הכלים המקצועיים לעוד ועוד ציבורים וחלקים בעם 
ישראל, דרך שמוסיפה אהבה מול השנאה ואור מול 
רבה  הצלחה  לכן  ומאחלת  בכן  גאה  אני  החושך. 

בהמשך הדרך".

מנכ"ל בית חם הרב אריה מונק אירח את ח"כ אברהם 
נגוסה, חבר ועדת הבריאות של הכנסת, במרפאת בליבנו 
של בית חם  ח"כ נגוסה ששמע סקירה על הפעילות 

וסייר במרפאה הצהיר כי יעמוד לימין הארגון 

הרב הראשי הגרי"מ לאו בטקס חנוכת האגף החדש ב'פרוג' לזכרם של בני 
הזוג הנקין הי"ד: "צריך להעריך את הבית הזה"  את המעמד רב הרושם 
כיבדו בהשתתפותם גם רעיית ראש הממשלה הגב' נתניהו, בני המשפחות 
הנקין וערמוני, הסגל החינוכי והתלמידות שאף קיבלו תעודות  הגב' 

נתניהו: "מסיימות הקורסים מגשימות את צוואת נעמה הנקין הי"ד"

"אפעל למען המטופלים 
מהציבור החרדי" האגף נחנך לזכר בני הזוג שנרצחו

ח"כ נגוסה והרב מונק בביקור

הגרי"מ לאו באירוע ב'פרוג'

מאת: שבתאי פוגל

עשרות ניצולים שיצאו מכתות מיסיונריות 
במסגרת  ולמצוות,  לתורה  להתקרב  והחלו 
לאחים,  יד  של  ואינטנסיבית  נמרצת  פעילות 
התאספו ביום רביעי האחרון לערב מיוחד של 

לימוד תורה בצוותא.
שהיו  המרכז,  תושבי  כולם  המשתתפים, 
שניים  בתוכם  המיסיונריות,  בכתות  חברים 
זו  נאספו  המשיחיים',  'היהודים  כת  מבכירי 
קבוצה  עם  משותף  ללימוד  הראשונה  הפעם 
לאחר  למשימה,  שנקראו  ישיבה  בחורי  של 
שעד כה המפגשים עמם נערכו אחד על אחד. 
קול התורה של הניצולים והבחורים נשמע 
המדרש  לבית  הכניסה  במפתן  כבר  היטב 
נדהם  למקום  שנכנס  מי  המפגש.  נערך  שבו 

המשותפות  החברותות  עשרות  את  לראות 
צוללים  כשהם  הכתות,  ולניצולי  לבחורים 
שונות  סוגיות  של  לעומקן  בהתלהבות  יחד 

בנושאים מגוונים - לפי בחירת הניצולים.
שוקק,  לימוד  של  כשעתיים  לאחר 
חלקם  ערבית,  תפילת  בהתרגשות  התפללו 
להם  ציפתה  זה  בשלב  בחייהם.  לראשונה 
סעודה בשולחנות ערוכים כיד המלך. במרכז 
ליפשיץ,  שמואל  הרב  דברים  נשא  הסעודה 
המאלפים  דבריו  את  לאחים.  יד  מראשי 
הקדיש הרב ליפשיץ לאמת היחידה הקיימת 

אך ורק ביהדות ובתורת משה. 
קם  דבריו  בסיום  כאשר  היה  מיוחד  רגע 
אחד המשתתפים שעדיין לא ניתק את קשריו 
נוצצות  וכשעיניו  המיסיונרים  עם  לגמרי 

בהחלטה  הנוכחים  כל  את  שיתף  מדמעות 
עם  מגע  כל  לנתק  "החלטתי  בלבו:  שגמלה 
מפי  עתה  זה  ששמענו  הדברים  המיסיונרים. 
הרב ליפשיץ ענו, אחת לאחת, על כל השאלות 
וההתחבטויות שהיו לי. אני מודה לה' ומודה 

לכם שזיכיתם אותי להשתתף בערב הזה". 
גכטמן,  חנוך  הרב  דברים  נשאו  בהמשך 
יד  של  ממיסיון  להצלה  המחלקה  מנהל 
על  האחראי  רובינסון,  יואב  והרב  לאחים, 

הקשר עם הניצולים.
כתום הערב ביקש את רשות הדיבור אחד 
רדיו  שדרן  מ.,  לשם  שעונה  המשתתפים 
יד  פעילות  שבזכות  לשעבר  בכיר  מיסיונרי 
המיסיון.  את  ונטש  האור  את  גילה  לאחים 
"הערב", הוא אמר בכנות ונראה היה בעליל 

"הביא  הנוכחים,  לכל  כפה  משמש  הוא  כי 
רוחניים.  לשיאים  המשתתפים  כל  ואת  אותי 
כאלו  שמפגשים  כולנו  בשם  מבקש  אני 
יערכו בתדירות גבוהה. לימוד התורה בצורה 
ההתוועדות  הצעירים,  הבחורים  עם  בהירה 
שנערכה עבורנו לאחר מכן והדברים שנישאו 
עמוקים  לרבדים  אותי  חיברו  במהלכה, 

בנשמתי היהודית", אמר.
היה  לבתיהם  התפזרו  שהניצולים  לאחר 
הביעו  אשר  הישיבה  בחורי  של  תורם  זה 
והבלתי  המיוחד  המחזה  מן  התפעלותם  את 
שגרתי שהם היו עדים ושותפים לו. "אלמלא 
ראינו זאת במו עינינו", התבטאו, "לא היינו 
להתרומם  יהודי  יכול  כיצד  להאמין  יכולים 
מבור תחתיות אל גבהים רוחניים כה גבוהים".

יד לאחים ערך ערב מיוחד לעשרות ניצולי מיסיון מאזור המרכז  הניצולים למדו בחברותא עם בחורי ישיבה במשך 
שעתיים תמימות ואחר כך ישבו לסעודה שבמהלכה קיבלו ספונטנית החלטות טובות ומרגשות * לאור ההצלחה 

המרגשת וההשפעה הגדולה, ביקשו הניצולים לקיים אירועים מעין אלו לעיתים קרובות 

ניצולי המיסיון נפגשו בערב מיוחד של לימוד

הניצולים עם הבחורים בלימוד חברותאהרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים, נושא דברים



שלושה מי יודע?
שלושה אשפר יודע!
כשרות איכות, ומחיר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א
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המצה שמורה והקמח מצה של 'נוה ציון' בכשרות המהודרת 
עם  שליט"א  כהן  שלום  רבי  הגאון  השיבה  ראש  מרן  של 

ההידורים המיוחדים והטעם הנפלא במחיר מיוחד.

 1990
קמח מצה

בקניית 3 יחי'

 5980
מצה שמורה

בקניית 3 יחי'

בשר אורגינל
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עילית,  במודיעין  נערך  רושם  רב  אירוע 
עת נחנך באופן פורמאלי מיון 'טרם' שישרת 
את תושבי העיר. המיון נחנך בהשתתפות רב 
העיר מודיעין עילית הגאון רבי מאיר קסלר, 
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, ראש עיריית 
מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן,  סגני ראש 
העיר הרב טוביה פריינד והרב אבנר עמאר, 
חברי מועצת העיר, מר אלישע הוסמן מנהל 
מנהל  רט  יאיר  מר  מרכז,  מחוז  מאוחדת 
של  המרחב  מנהלת  לאומית,  של  המרחב 
מכבי אורנה ונטורה, ומשה רוזנגרטן מנהל 
מנהל  ירושלים.  בכללית  החרדי  המגזר 
אהרון,  בן  איציק  מר  איילון  מרחב  מד"א 
ציבור  ואישי  קשש  זאב  הצלה  איחוד  יו"ר 

נוספים.  
בפתח האירוע התכבדו בקביעת המזוזות 
קסלר,  הגר"מ  העיר  רב  למיון,  בכניסה 
וראש  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
קביעת  לאחר  גוטרמן.  יעקב  הרב  העיר 
המזוזות קיימו הנוכחים סיור בסניף החדש 
והמרווח והתרשמו מהיקף שירותי הרפואה 
את  בעיר.  טרם  במיון  שיוענקו  המקצועיים 
אפלבוים  נתן  טרם  מנכ"ל  הובילו  הסיור 
נחום  הרב  עילית  במודיעין  הסניף  ומנהל 

גיטלר. 
במיון 'טרם' ניתנים שירותים מגוונים בידי 
בכירי אנשי המקצוע הרפואיים כאשר במיון 
רנטגן  מעבדה,  שירותי  של  רחבה  מעטפת 
והדמיה, לצד טיפולים מגוונים הניתנים בידי 
רופאים בכירים. על פי נתוני 'טרם' חוסכים 
רוב רובם של המטופלים עם הגעתם ל'טרם' 
ובכך  הסואנים  המיון  לחדרי  ההגעה  את 
במסגרת  המקצועי  הטיפול  את  משלימים 

מיון 'טרם' בתוך כשעה.
נתן  טרם  מנכ"ל  הנחה  האירוע  את 
כי  בעובדה  הנוכחים  את  ששיתף  אפלבוים 
זהו הסניף ה-17 של טרם וכי טרם זוכה כיום 

לפרישה ארצית רחבה. 
הנוכחים  את  'טרם'  מנכ"ל  שיתף  בנוסף 
המיון  של  פתיחתו  מאז  כי  וסיפר  בנתונים 
זכו  האחרונים,  בשבועות  עילית  במודיעין 
למעלה מאלף תושבים לקבל שירות רפואי 
מקצועי, בהם מספר מקרים של הצלת חיים 
הבריאות  לשר  הודה  אפלבוים  ממש.  של 
כך  ועל  היוזמה  קידום  על  העיר  ולראש 
שבזכותם תושבי העיר מודיעין עילית יקבלו 
כמו  ומתקדמים.  מקצועיים  רפואה  שירותי 
הרפואה  וארגוני  החולים  לקופות  הודה  כן 

על שיתוף הפעולה היומיומי. 

בדברים  בירך  קסלר  הגר"מ  העיר  רב 
הגורמים  לכל  והודה  היוזמה  על  שנשא, 
שבהקמת  החשיבות  את  ציין  הוא  קידומה. 
כי מיזם  חדר מיון קדמי לעיר. הרב הדגיש 
זה יביא לברכה לעיר ובעיקר פתרון לבעיות 
דבריו  בסיום  השבת.  בנושא  שהיו  רבות 
יעקב  הודה הגר"מ קסלר לראש העיר הרב 
הגורמים  לכל  הבריאות  לשר  גוטרמן, 

שקידמו את הפעלת המיון. 
יעקב  הרב  עילית  מודיעין  עיריית  ראש 
שנים  "במשך  בנאומו:  אמר  גוטרמן 
בעיר.  קדמי  מיון  חדר  לקדם  מנסה  אני 
לעיר.  ונחוץ  חשוב  הזה  הדבר  כמה  ידעתי 
ברכתו  את  האחרונים  בחודשים  כשקיבלנו 
מתמודדים.  מספר  היו  הבריאות,  שר  של 
אבל בחרנו ב'טרם' בגלל המקצועיות והרמה 
יש  ל'טרם'  המובנים.  בכל  שלהם  הרצינית 
ניסיון וזה הוכח בכל סניפי טרם בכל הארץ. 
אני מקבל רק בחודש האחרון כל יום פניות 
ותודות מתושבים על מקרים שקורים בטרם 
לדעת  תהיה,  טרם  של  ההצלחה  בעיר.  פה 
עם  יחד  עילית  מודיעין  כמו  בעיר  לעבוד 
העליונה  הרפואה  בין  לשלב  הגורמים.  כל 
ההלכה  פי  על  פעילות  לבין  והמקצועיות 
המרא  של  ברכה  כשיש  הרבנים.  והדרכת 
יש הצלחה במקום. ראש  דאתרא של העיר 
נחום  הרב  הסניף  מנהל  את  בירך  העיר 
במקום  הנכון  האיש  הוא  כי  ואמר:  גיטלר 
הנכון, הוא האיש שמכיר את נושא הרפואה 

והבריאות בעיר יותר מכל אחד אחר".
על  בירך  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
להגיע  שמח  "אני  בדבריו:  ואמר  היוזמה 
השתתפתי  טרם.  של  סניף  עוד  ולחנוך 
של  גדול  חסיד  אני  רבים.  סניפים  בפתיחת 
טרם ואני תומך גדול של המיזם הזה. ל'טרם' 
יש שם טוב ביושר. הם מוכיחים את עצמם 
בצמצום  'טרם'  של  התועלת  הארץ.  בכל 
עומסים בחדרי המיון בבתי החולים הוכיחה 
את עצמה בכל הארץ. פתחתי 11 חדרי מיון 
מאמין  אני  כי  הקודמת,  בקדנציה  קדמיים 
בימים  "מדברים  הוסיף:  ליצמן  בזה". 
אני  בבית.  אשפוז  של  יוזמה  על  האחרונים 

תומך ביוזמה".
לבוא  "חבל  ואמר  הוסיף  ליצמן  הרב 
לחדרי המיון בבתי חולים ללא צורך. אנשים 
באים עם חום ויושבים שעות בתור ונדבקים 
מזיהומים. גשו ל'טרם' במקום לבתי חולים. 
אשמח להמשיך ולחנוך סניפים נוספים של 
'טרם' בערים נוספות ברחבי הארץ על מנת 

לסייע לעוד תושבים".

באירוע מכובד נקבעו המזוזות למיון 'טרם' החדש במודיעין 
  רב העיר הגר"מ קסלר בירך בדבריו על היוזמה  עילית
רה"ע הרב יעקב גוטרמן: "בחרנו בטרם בגלל המקצועיות 
והשירות"  מנכ"ל 'טרם': "בשבועות האחרונים טופלו 

בסניף מודיעין עילית למעלה מאלף תושבים"

"התועלת של 'טרם' 
הוכיחה את עצמה"

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בטקס פתיחת 'טרם' במודיעין עילית: 

השר ליצמן ושאר הנכבדים בחנוכת 'טרם' במודיעין עלית

 720
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שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא

שייקה חשמל ואביזרי רכב
רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא טל: 077-4044395

רק אצל שייקה

הכן 
 רכבך
 לחורף

אצל שייקה

מצברים לרכבמגבים ₪399 ₪1990
מ- מ-

מבצע מבצע

גלון שמן 
תוסף דלק ₪49₪79K44חצי סינטטי 9090

מבצע
מבצע

כבלים 
חיישני רוורס₪49₪99בהנעה 90

מבצעמבצע
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מבצעמבצע
< ועוד מבצעים רבים כימיקלים לניקוי הרכב, טיפולי 10,000 > 

במחירים מיוחדים לפסח

אנחנו פשוט שוברים מחירים!

גז + ואקום + שמן

גלון שמן חצי סינטטי 
10w40

חישני רוורס

k44 תוסף דלק

&99

&45&199

&69

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב- &299

בוסטר
להנעת הרכב

מולטי מדיה 
דאבל דין

&899

&149
usb+רדיו
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אצלנו לא מחלקים עצי ריח בשווי 2 שקל מתנה!
מבצע פסח!





יצחק נפחא 3 בני ברק
טל. 03-5788227

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

יום ו’: 14:30  -  08:30
מוצ”ש: פתוח שעה אחרי שבת עד חצות. 

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200 שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב
יום ו' עד 13:00

פסח זה

רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מביתרהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית

סופר גארד יעקבי
 

5 ליטר 
רק-89&

5 ליטר 
רק-9990&

18 ליטר
רק-39990&

18 ליטר
רק-34990&

18 ליטר
רק-12990&

18 ליטר 
רק-21990&

18 ליטר 
רק-23990&

5 ליטר 
רק-14990&

5 ליטר 
רק-12990&

5 ליטר 
רק-5990&

הידרו אמייל 2.5 ליטר
צבע לדלתות על 

בסיס מים ללא ריח 
רק-13990&

סולמות מתכת 
דרגש 

סולם אלומיניום
5 שלבים

רק-21990&

2 שלבים
&9990

3 שלבים
&14990

4 שלבים
&17990

סופרקריל מט

סופרקריל 2000 

ברז פרח פייה ארוכה 
 

רק-165&

ברז קיר פיה ארוכה/קצרה
 רק-185&

ניאגרה
רק-

& 21990

סט מדפי אמבטיה
2 קומות אלומיניום

רק-9990&

צינור השקייה 20 מ’ + 
אביזרים

רק-6990&

מקדחה חשמלית 
 630 +
חלקים

רק-

&17990

ארון שרות
דגם 6280
גובה 1.80

רוחב 65
עומק 45
צבעים: 

אפור לבן וונגה
רק-31990&

קרש גיהוץ כתר
רק-19990&

גוף תאורה חסקה 25W לד

רק-16990&

 45W גוף תאורה מרובע לד
צמוד תקרה

רק-299&

מגוון ענק של ידיות   
מעוצבות לדלתות

רק-4990&

סופרקריל משי משי
 

פוליסיד 18 ליטר

כסא קלאב כל הצבעים

רק-2990&

מבחר ענק של כלי בית, 
אביזרי מטבח, פלסטיקה, 

אחסון, אביזרי ניקוי 
וכל הדרוש לפסח

PVC לשיש נייר אלומיניום  הגיע 
בכל הגדלים, גליל סיליקון מיוחד 
לשיש, גלילים להגנה על מדפים 
במבחר צבעים ודוגמאות - בלעדי 

לשפע טוב!  

מבחר מדפי עץ + מידוף 
מודולרי לבנית חדר ארונות
הפיתרון המושלם למחסור 

במקום בבית

מחלקת פירזול ענקית, אלפי 
פריטים לתיקון ושיפוץ הבית! 

שולחן שיר
180ס”מ      75ס”מ

רק-19990&
X

גוף תאורה מדליק 25W  לד

רק-

&17990

גוף תאורה פלורסנט לד 
36W כולל נורות

רק-19990&

מתקפל למזוודה

חגיגת 

בשפע טוב

 מתחדשים
במחלקת תאורה 
קולקציה חדשה של גופי 

תאורה וספוטים מרהיבים  

מבחר ענק של ברזים
   מתוצרת 

5 שנות אחריות  
עד בית הלקוח

מגוון ענק של כל 
הצבעים והאביזרים 

לשיפוץ וצביעת 
הבית

מכונת גיוון 1000
מגוון ענק של אפקטים

דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן

רק-
 &300

במקום
&379 

דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן
שיטה       

רק-
 &520

במקום
&675 

דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ 
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ

צבעים:
פישתן
שיטה

רק-
 &860

במקום
&1059 

דגם: 703 
רוחב: 80 ס”מ 
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ

צבעים:        
מייפל לבן

רק-
 &430

במקום
&590 

דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ 
גובה: 180 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים:
מייפל לבן       

שיטה

רק-
 &200

במקום
&279 

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

צבעים:
מייפל לבן
שיטה       

רק-
 &270

במקום
&345 

דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ

גובה: 82.5 ס”מ 
עומק: 45ס”מ

צבעים:
שיטה

רק-
 &220

במקום
&300 

דגם: 404
רוחב: 60 ס”מ  
גובה: 124 ס”מ

עומק: 415 ס”מ
צבעים:

מייפל לבן
שיטה       

ארונות

ספריות ספריותארון שירותשולחנות מחשב

ארונותארונותארונות

רק-
 &340
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משפצים, צובעים ומכינים 
את הבית לפסח

מבצע מכשירי חשמל יוקרתיים
’SOL‘  )6081(  תרמוס חשמלי

5 ליטר נטו
ללא צורך בטבילה -נעשה
   תיקון יהודי )הרב הלפרין(  

דפנות קרות
מנגנון בטיחות

רק: 235 ₪  במקום 299 ₪

   ’SOL‘ )112( קומקום חשמלי
2000W

בגימור נירוסטה מוברשת 
  משולב שחור 

כולל מנגנון בטיחות

רק: 16990 ₪  במקום 290 ₪

   ’SOL‘ מעבד מזון
1000W מנוע

לחצן טורבו 
הנעה ישירה 

מבחר אביזרים גדול

רק: 470 ₪ במקום 700 ₪

ריות 
אח

שנה

ריות 
אח

תיים
שנ

’SOL‘   )1201(  בלנדר - זכוכית
1000W עוצמתי

 12 דרגות הפעלה
 1.5 ליטר
טוחן קרח

רק: 280 ₪ במקום 390 ₪

   ’SOL‘ )1318( מנגל חשמלי
2000W

מתפרק לניקוי

גוף מתכתי
תוצרת אירופה

רק: 170 ₪  במקום 250 ₪ 

   ’SOL‘ טוסטר אובן 30 ליטר
15000W

דלת כפולה !!! לבטיחות
כולל מצב שבת

ניקוי עצמי

רק: 425 ₪  במקום 598 ₪

שואב אבק יונדאי “ידני”  )8020(
600W

 ללא צורך בשקיות
 כולל אביזרים נוספים

רק: 119 ₪ במקום 200 ₪

MOBSTER שואב אבק רטוב
1600W הספק

 שואב אבק וגם מפוח
 כולל אביזרים

 19 ליטר

רק: 350 ₪ במקום 600 ₪

MOBSTER )1442( שואב אבק
1600W הספק

דגם ציקלון יבש
ללא שקיות

מבחר חלפים נוספים

רק: 380 ₪ במקום 600 ₪

)WK-300( קומקום חשמלי בראון
2280W הספק 

 1.7 ליטר
 הדגם החדש

רק: 229 ₪ במקום 390 ₪

מטחנת קפה ותבלינים 
'מורפי' )47671(

220W

 מתפרקת לניקוי

רק: 145 ₪  במקום 250 ₪
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קוטל יתושים 
‘מוסקיטור טומפסון’

2X8W

מתאים לחדרים

רק: 120 ₪ במקום 200 ₪
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במוצ”ש
עד חצות

לבקשת הציבור
היישר מהנמל, הגיעו קונטיינרים של מוצרי פלסטיק מהמפעלים 

באירופה כמות מוגבלת עד גמר המלאי!

יום מכירות מיוחד של כלי עבודה 
הטובים בעולם מבית:

בתאריכים: ד’, ה’ בניסן, תשע”ו/ 12/13.04.16

ללא חשש חילול שבת!

עד חצותבמוצ”שפתוח

&279 &599 &399

&549&319&299

גודם גדר חיה נטען

12V מברגת אימפקט נטענת

2500W מפוח ושואב עלים נטען

12V מברגה נטענת

300W מלטשת אקצנטרית

600W מקדחה רוטטת

בקנית מוצר 
 WORX מבית

מתנה בשווי 
  &69

לכל רוכש!

הדגמות 
מקצועיתוהדרכה 

רק-

רק-

רק- רק-

רק-רק-
2 סוללות



בני ברק    כ"ז באדר ב' תשע"ו 6/4/16 1260

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה
הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה 
ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדוָֹתּה ִּתְטָמא )ויקרא יב, ב(. 

ירמוז הכתוב לצד( מבאר  )ד"ה עוד  אור החיים הקדוש 
פסוק זה בדרך רמז על הגאולה העתידה:

ישנם שני סוגי גאולות, גאולה בחסד וגאולה בזכות, גאולה בחסד 
אינה עומדת ומתקיימת לעד, שהרי במצרים הקב"ה הוציא את ישראל 
רבותינו  שדרשו  כפי  זרה,  עבודה  עובדי  היו  ככולם  שרובם  במצב 
גוֹי  ָלַקַחת לוֹ  ֲהִנָּסה אלוקים ָלבוֹא  )ויקרא רבה כג, ב( על הפסוק אוֹ 
ִמֶּקֶרב ּגוֹי )דברים ד, לד(, הללו )המצרים( עובדי עבודה זרה והללו 
)עם ישראל( עובדי עבודה זרה, ושקועים במ"ט שערי טומאת מצרים, 
הייתה שלימה  לא  זו  גאולה  ולכן  ז(,  טז,  )יחזקאל  ְוֶעְרָיה  ֵערֹם  ְוַאְּת 

ונחרב הבית וישראל גלו מעל אדמתם.
אולם הגאולה העתידה תהיה בזכות, בחינת ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה 
ָזָכר, שהוא חזק ויציב, כך גם הגאולה תהיה חזקה ותקיפה באמצעות 
זכויותיהן של עם ישראל בלימוד התורה והתפילות להחשת הגאולה 
ִצּיוֹן  כז(  יא,  )ישעיה  וריבוי החסדים, וכמו שנאמר  ובנתינת הצדקה 

ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה. 
וכשם שגאולת מצרים הייתה בפתע פתאום בלילה אחד שהכניס 
הקב"ה בלב פרעה לומר "קּומּו ְּצאּו ִמּתוְֹך ַעִּמי" )שמות יב, לא(, כך 
לפתע  פתאום,  בפתע  תהיה  ה'  בעזרת  להיות  העתידה  הגאולה  גם 
יתגלה כבוד מלכותו יתברך בעולם ועם ישראל יגאלו, אך לשם כך 
להיזהר מאוד  טובות,  נתכונן? במידות  ובמה  אנו להתכונן,  צריכים 
ֵרִעים  לאהוב  הקרעים,  את  לאחות  ולנסות  בשני  אחד  לפגוע  שלא 
ולהשתדל לבוא לעזר ה' בגיבורים )לשון מושאל משופטים ה, כג(, 
וכשעם ישראל עוזרים ומסייעים זה לזה זוכים הם ומביאים בכך את 

העזר מעולם העליון.


הגאון רבי יוסף משאש ע"ה מספר שלפני שנים רבות הייתה רעידת 
אדמה קשה בצפת שזעזעה את העיר כולה, כל תושבי המקום אספו 

בזריזות את כספם וזהבם וברחו לעיר אחרת כדי להציל את נפשם.
בין הנמלטים היו שני שכנים שגם הם חיטטו וחיפשו בין ההריסות 
ולקחו מכספם וזהבם ונסעו לסוריה, אחד השכנים מצא בכליו לאחר 
חיפושים חמש מאות זהובים ועוד כמה מטבעות כסף ונחושת, ואילו 
יחד לדמשק  יצאו  ושניהם  זהובים  השכן השני מצא בסה"כ חמשה 

בירת סוריה.
והנה כשהגיעו לשם ראו יהודים מתאספים למשא לויה והציעו זה 
לזה להצטרף עם אותם יהודים במשא הלויה כדי לקיים מצוות לווית 
המת, במשך הלוויה הם שמעו את רב המקום מספיד את המנוח הנפטר 
שהיה אדם יקר שכיבד ופרנס את הוריו בהיותם חולים, ובנוסף לכך 
פרנס עוד משפחה גדולה בת עשרה נפשות מיותמת מאב ואם, ועתה 
ההורים  של  לחמם  מטה  ונשבר  העולם  מן  נסתלק  הרבים  בעוונות 
לבד  נשארו  המסכנים  היתומים  וכן  ומחסה,  גג  קורת  ללא  שנשארו 
ללא אדם שיפרנס אותם. "צריכים אנו לשנס מותניים", הכריז הרב, 
"עלינו לבוא לעזר ה' בגיבורים לעזור לשקם ולסייע למשפחות הללו 

שנשבר מטה לחמם, לכן רבותי, כל אחד יתנדב למעלה מכוחותיו כדי 
לעזור להמשך קיום אותם משפחות".

ובאמת כל היהודים פתחו את כיסם ונתנו כפי יכולתם ביד נדיבה, 
וגם השכן העני שהיה לו בסה"כ חמשה זהובים תרם שלושה זהובים 
מתוך כל ממונו והשאיר לעצמו בסה"כ שני זהובים למחייתו. אולם 
חבירו השכן השני בעל החמש מאות זהובים עשה עצמו כאילו תורם 
אך לא תרם באמת, כשהגיע הרב וביקש ממנו שיתרום, אמר השכן 

"בעזרת ה', בלי נדר..".
והנה לאחר הלוויה נפרדה דרכם של השכנים וכל אחד הלך לדרכו 
לחפש מקום עבודה, יום השוק הגיע וניגש ליריד השכן בעל החמש 
במקומם  חדש  אדם  בו שהוא  הבחינו  המקום  סוחרי  זהובים,  מאות 
לו  והבטיחו  ויהלומים בחצי מחיר  זהב  לו כל מיני תכשיטי  והציעו 
שיוכל להיות עשיר גדול מעסקה זו, התפתה השכן העשיר וקנה בכל 

כספו את תכשיטי הזהב.
בינתיים שכנו העני לא הלך לדוכני מכירת הזהב, שהרי לא היה לו 
מה לחפש שם, נשאר לו בסה"כ שני זהובים, ובמקום זאת הוא הלך 
וגרוטאות. לפתע הבחין אותו  למקום שמוכרים כל מיני סמרטוטים 
אדם באחת הגרוטאות, קופסא יפה וגדולה של טאבק הרחה ומעליה 
זכוכית קטנה, מצאה הקופסא חן בעיניו ומיד ניגש למוכר ושילם על 

הקופסא שלושה מג'ידים. 
והבריקה,  הלך השכן לאחד הנהרות במהירות שטף את הקופסא 
ולאחר השטיפה הבחין שהיא נוצצת וזוהרת והזכוכית שהייתה מעל 
הקופסא התגלתה כזהב אמיתי, עשרים וארבע קראט, ניגש מיד לחנות 

זהב ויהלומים והציע בפני המוכר את הקוספא.
נדהם מוכר היהלומים ואמר: "אני רוצה לקנות ממך את הקופסא, 
תיווך  דמי  לי  תן  זאת,  לעשות  היכולת  בידי  יש  אם  יודע  איני  אך 
ואשלח אותך לחנות יוקרתית מאוד, אם יהיו אנשים שיתנו לך בעבור 
ביותר  אותה  לך  אמכור  אני  דולר,  אלף  מאות  שמונה  הזו  הקופסא 
ממיליון דולר", הסכים השכן וסיכמו ביניהם שישלם למוכר חמישים 
זהובים דמי תיווך. המוכר הציע לסוחרים את הקופסא והצליח למכור 

אותה ביותר ממיליון ומאה אלף דולר, סכום עתק.
לו  אמר  נאה,  דירה  לו  שימצא  מתווך  אדם  אותו  חיפש  בינתיים 
המתווך שיש יהודי שכל משפחתו היגרה לחו"ל והוא רוצה למכור 
את דירתו במחיר ממש אפסי, ובתחתית הבית יש מקום מסחר למשי, 
דולר.  במיליון  הבית  את  וקנה  הנפלאה  מההצעה  יהודי  אותו  שמח 
התחיל היהודי לסחור במשי, והתחבר לכמה תלמידי חכמים שהראו 
ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, ולאחר תקופה  לו את הדרך אשר 

קצרה התחתן עם אשה יראת ה' טהורה ונעשה עשיר גדול.
את  שקנה  זהובים  מאות  החמש  בעל  העשיר  השכן  זאת  לעומת 
אותו,  רימו  מזויף,  היה  לצערו שהכל  גילה  אך  למוכרו  ניסה  הזהב, 
ונתנו לו במקום זהב אמיתי זהב צעצוע שמשחקים בו הילדים. ברגע 

אחד איבד את כל ממונו.
לאחר כמה חודשים עבר השכן המדוכדך והמדוכא ליד דירתו של 
בחנות  ונישא  רם  כסא  על  יושב  בו  הבחין  הוא  והנה  מהעבר  שכנו 

המשי ומחלק הוראות לפועלים. נדהם השכן ושאל את חבירו: "מה 
אתה עושה פה? התקבלת לעבודה?"

"כל המקום הזה שלי..", השיב השכן.
שני  בסה"כ  לך  היה  הרי  גדול,  כזה  מקום  לקנות  הצלחת  "איך 

זהובים", שאל.
"חברי היקר", השיב השכן, "נתתי שלושה זהובים לקיים ולהחיות 
קניתי  והברכה,  העושר  את  לי  הביא  וזה  יתומים  ועשרה  זקנים  שני 
ממנה  והרווחתי  טהור  מזהב  יהלום  בראשה  והתגלה  קטנה  קופסא 

ממון רב". 
ללמדנו כמה גדול כחה של מסירות נפש שמוסר האדם עבור עזרה 
לזולת ושהקב"ה לא נשאר חייב ומשלם את גמולו הטוב כבר בעולם 
אין  עניים ה"ב( לעולם  )פ"י מהלכות מתנות  וכדברי הרמב"ם  הזה, 
נגלל בשביל הצדקה,  היזק  ולא  רע  דבר  ואין  מן הצדקה  אדם מעני 

שנאמר )ישעיה לב,יז( ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלוֹם. 
ולכן הצדקה נקראת זריעה, ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד )הושע 
ולא  ומצפה לקבל כמה שקים,  קילו חיטים  יב(, כמו אדם שזורע  י, 
מצפה לקבל רק את קילו החיטים שזרע, כך גם בצדקה, האדם זורע 

מעט צדקה ומקבל כנגדה כפל כפליים.


נסיים בביאור נפלא על הפסוק ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו: ָהלוְֹך 
ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ּבֹא ָיבוֹא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו )תהילים קכו, 

ה-ו(.
ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה,  ַהּזְֹרִעים  הזו:  אנו לפסק את הפסוק בצורה  רגילים 
את  יקצרו  ובעמל,  בקושי  בדמעה,  הזורעים  אותם  דהיינו,  ִיְקצֹרּו, 

זריעתם ברינה ושמחה.
ְּבִרָּנה,  ְּבִדְמָעה,  ַהּזְֹרִעים  אך יש המפסקים פסוק זה בצורה אחרת: 
ִיְקצֹרּו.. דהיינו, ה-"זורעים" אלו הזורעים צדקות, וכמו שנאמר ִזְרעּו 
ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד )הושע י, יב(, כמבואר בגמרא )בבא קמא 

יז ע"א(. 
יש כאלה שנותנים  סוגים של אנשים הזורעים צדקות:  ישנם שני 
צדקה בעצב ובבכי, "מה אני אעשה, אני חייב לתת לו, אך מה ישאר 
לו  "ניתן  וברינה,  בשמחה  הצדקות  את  שנותנים  כאלה  ויש  לי?" 

בשמחה, למה לא? שיהיה לו, ה' ישלח בחזרה".
שניהם ִיְקצֹרּו-יקבלו שכר על מצוות הצדקה שעשו, אך שכרו של 
כל אחד יהיה שונה: "ָהלוְֹך ֵיֵלְך ּוָבכֹה", אלו שזרעו-נתנו צדקות בבכי 
שכר  יקבלו  דהיינו  זרעים,  קצת  ימצאו  ַהָּזַרע"-  ֶמֶׁשְך  "נֵֹׂשא  ובעצב, 

מועט.
צדקות  שזרעו-נתנו  אלו  ֲאֻלּמָֹתיו"-  נֵֹׂשא  ְבִרָּנה  ָיבוֹא  "ּבֹא  אולם 
בשמחה יקבלו שכר גדול, אלומות אלומות, חבילות חבילות של שכר 

כנגד מצוות הצדקה שעשו בשמחה.
הבא  ניסן  בחודש  ונזכה  בעולם  חסדים  להגביר  שנזכה  רצון  יהי 
עלינו לטובה ולברכה להיגאל ולהיוושע ישועת עולמים בביאת משיח 

צדקנו ובבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.

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



<משלוחים בבני ברק מהיום להיום <משלוחים לכל הארץ

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

 כרטיס

 8G 
מתנה

D55 מערכת ניידת פנסוניק
 כולל דיסק

AUX וחיבור USB חיבור 

מכונת תספורת 
 מקצועית רמינגטון
 בלתי שבירה, נגד נפילות 

מגיעה במארז מהודר

< 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית< הזולים ביותר. נקודה.

 ר' עקיבא 142 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6194438 < הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828

מכונת כביסה 5 ק”ג

999

מקרר 260 ליטר 

1100

עודפים

 מערכת פנסוניק
 350w RMS חזקה במיוחד

 USB עם דיסק 2 חיבור  
חיבור אלחוטי בלוטוס

699

449 499

219 479

 USB עם חיבור MP3 עם דיסק
חיבור לנגן

ללא 
רדיו

189

מערכת ניידת פנסוניק DU10מערכת ניידת

כרטיס זיכרון / זיכרון נייד

20 29 5515
4G 8G 16G 32G

159

מיחם נירוסטה
4.8 ליטר 

99

 רמקול נייד חזק במיוחד
,USB -עם חיבורים ל 

AUX -כרטיס זיכרון  ו 

קרט אחריותשנים שלוש 

IXUS175 מצלמה קנון
 20 מגה פיקסל

זום 8x תפריט בעברית
 עשר

שנים 

 אחריות

 קוצץ סלייסר מקורי
להכנת סלט, קיצוץ ירקות, הקצפה 

ויבוש חסה 

 כולל דיסק טייפ
 AUX חיבור USB חיבור

899

 מיקסר קנווד שף
4.6 ליטר

249

 שואב אבק רטוב יבש
כולל מפוח

39

קומקום חשמלי

מכשיר להכנת בלינצ’ס

79

תנור משולב דו תאי הלכתי
בהכשר המכון 

הטכנולוגי להלכה 
הפרדה בין 

התאים )חלבי 
ובשרי( 

מכסה עליון 
 מזכוכית מחוסנת

 2 דלתות עם 
שתי שכבות 

זכוכית
2190

 קונסולת משחקים
כולל נגן ופנס 

149

טוסטר אובן
מכל החברות המובילות

החל מ-

119

 שואב אבק ציקלון
ללא שקית

179159

מקררי  LG  במחיר מיוחד לחג

 קנה מקרר
 קבל סל 

מצרכים בשווי  
 600

בעברית עם שיחה מזוהה, רמקול, צג 
מואר, מקשים מוארים

229 129

VTECH טלפון אלחוטי

+שלוחהיחיד

 מייבש כביסה 6 ק”ג
 כולל חיישני לחות

899

מכונת גילוח פיליפס נטענת
נשטפת במים מתאים לגילוח רטוב ויבש

99





לרגל הפתיחה החגיגית 

מבצעים מיוחדים!

סנדווצים וסלטים בהרכבה | טוסטים | אייס קפה | קפה הפוך | אספרסו

רח' הרב פוברסקי 5.  טל: 03-5787187 | 03-6765656

 מגוון עוגות יום הולדת חלבי/פרווה

1 ק"ג 4 ק"ג
  &2990  &100

רוגלך/
בורקס

 2
לחמי מחמצת

  &2890  &990  &990

10 ב-5 ב-

מגוון מארזי 
לחמניות מחמצת

פיתות 
עבודת יד

חדש!!

 מגוון פטיפורים מיוחדים ליולדות, עוגות אישיות
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