
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי ז' בניסן תשע"ו   15/4/16 גיליון מס' 1166

בס"ד

תחנת מוניות חדשה הכי זולה בפ"ת
ת 

חנ
ת

ת שבת
שומר

TAXI המושבהTAXI המושבהTAXI המושבה

03-9-370-370 taxi.hmoshava@gmail.com

המבצע בהתאם לתקנון הנמצא בתחנה!

רכבים מ-4 נוסעים עד אוטובוסים

נסיעה 
לנתב"ג 

רק 89&

נסיעה 
מפ"ת לב"ב

רק 50-58&

הארץבכל משלוחיםשעות24

דרושים בעלי מוניות 
לעבודה בשפע ללא מס תחנה

אוכל יהודי אותנטי

מסעדה  אולם אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

ללא קטניות
וללא חשש

שרויה

בני ברק: רחוב כינרת 4, מול מגדלי בסר 3, 03-5789999  |  ירושלים: רחוב ירמיהו 23, 02-5388888 )מפגש האש( | פתח תקווה:  רח' העמל 50, 03-5789988

גם בפסח, המסעדה היהודית מציעה לכם תפריט
עשיר ומגוון, בכשרות המהודרת של הרב לנדא

טלפון: 03-5789999 שלוחה 9 | פקס: 03-5789977
הזדרזו להרשם!

משהו גדול 
קורא!

פרטים בעמוד 38

השכרת רכב
בארץ ובחו"ל

הסוכן הכי ותיק של

054-8416042
08-6900013

"הקדימו 

הזמנותיכם 
לפסח"

רחוב יפו 128, מחנה יהודה
שי עוגןטל‘:  02-5389550

חלקים לתנורי לפסח
אפיה וכיריים

משלוחים 
לכל 

הארץ!

חלקים 
גם מלפני 
30 שנה!

חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה � 
חצובות אוניברסליות המתאימות לכל 
סוגי תנורי האפיה והכיריים � מבערים  

� רשתות � מגשים � כפתורים � בלך 
מנחושת � מחט הפלא לסתימות גז � 
 samsung מגירות ומדפים למקררי

גם מלפני 20 שנה
להזמנות: 077-750-13-18

ז'בוטינסקי 4 בני ברק

מינימים 
הזמנה 

& 65

     מבצע
2 מגשים + בקבוק 1.5 ל' קולה

כולל משלוח

מלאווח  זיווה 

ג'חנון  סמבוסק 

גבינה
100%

החקירה 
שטירפדה 

את ממשלת 
האחדות

במשך חודשים ניהלו אנשי נתניהו והרצוג מגעים להקמת ממשלה רחבה
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הכל כבר היה מוכן, טיוטות ההסכם הקואליציוני כבר הוחלפו בין הצדדים, סוכם על חלוקת תיקים: משרד 
החוץ להרצוג, משרד הכלכלה ליחימוביץ, משרד המשפטים ללבני ועוד שניים או שלושה משרדי ממשלה 
וראשות ועדות בכנסת  ואז הגיעה החקירה הצפויה כנגד ח"כ בוז'י הרצוג וטירפדה את המהלך / עמ' 30

ביום ראשון הקרוב 
יתקיים האירוע הגדול 
של אבות ובנים ע"י 
האגף לחינוך תורני 

בראשות הרב אליהו  
גינת  האירוע יתקיים 
בהיכל התרבות הגדול 

בפ"ת / עמ' 12

האירוע הגדול 
של "אבות ובנים"

פרשת מצורע-שבת הגדול
ב"ב
י-ם

פ"ת

19:48
19:46
19:48

18:50
18:32
18:29

זמני כניסת ויציאת השבת



 

 

    

 

   
0 2 - 5 0 0 - 3 0 0 - 5  . ל ט  .1 6 ה  ו ק ת ח  ת פ ם  י ל ש ו ר י  |  0 7 7 - 3 5 0 - 6 5 0 - 0  . ל ט  .1 6 י  ו ל ה ה  ש מ צ  “ ל ש א ר
ירושלים כנפי נשרים 15. טל. 077-350-351-2  | חדש !  בית שמש קלברה תאורה - הצבע 1, צמוד לנגריית קרן וכינור
08-610-410-4 MALL7 טל.  30, מתחם  02-5673242  חדש !  באר שבע קלברה תאורה -  הע“ל  דוד, טל. 

בני ברק  ר‘ עקיבא 36. טל. 03-570-890-5 
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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



אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים )רמב”ם(הכנסות ההגרלה קודש למצוות פדיון שבויים

להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

1800-620-640
• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר 

• התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • ההגרלה בפיקוח רו”ח

• הודעה תימסר מיידית לזוכה • שם הזוכה יתפרסם בתא קולי מס’ 077-3136224

ראובן נח, בנם של משפחת נח - הזוכים בהגרלה בשנה שעברה, 
בהכנסת ספר התורה לבית הכנסת “בני קדושים” באשדוד

מי יזכה
השנה
בספר 

התורה?
שימו לב:

• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה” של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה מיוחדת זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים

   אלא בספר תורה שלם! 
• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט

   לאיזה בית כנסת יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
•  הזכייה בספר התורה מזכה אותך גם במימון התהלוכה

   ובמודעות רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך

הזוכה יבחר את
סוג ספר התורה

בס”ד

הזדרזו! 
 ההגרלה בעז"ה

בערב פסח, 
יום חמישי,

י"ג ניסן תשע"ו





תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

ֶפַסח  ִרין ְבּ ַהְדּ ַהְמּ
ִית ַבּ אֹוְכִלים ַבּ



במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

אגף 
השכונות

מתנ”ס
 רמת ורבר

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

  דרום העיר
  לגיל הזהב  

  בית אבות נוה רעיה
 רחוב תפוצות ישראל שעריה

עו”ד איציק ברוורמן 
ראש העיר

הרב אוריאל בוסו 
מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

שיערך אי"ה בליל שבת י"ד בניסן תשע"ו )22.4.16( 
 ליל סדר ציבוריכהלכתו

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

עו”ד איציק ברוורמן 
ראש העיר

הרב אוריאל בוסו 
מ”מ ראש העיר

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

שיערך אי"ה בליל שבת י"ד בניסן תשע"ו )22.4.16( 
 ליל סדר ציבוריכהלכתו

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

בברכת חג פסח כשר ושמח

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.
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מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה
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 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.
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שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

 במרכז הקהילתי “מאור יהודה”
רח’ קלויזנר 13 רמת ורבר פתח תקוה 

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה

 
 

 אגף הספורט     
 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

בברכת חג פסח כשר ושמח

מס’ המקומות מוגבל! רישום מראש חובה
לבירורים: משה 050-9403036 ימים א’-ו’ בשעות 9:00-13-00, 

לרישום: מזכירות המתנ”ס 03-5079545 ימים א’-ה’ 16:00-19:00

במרכז הקהילתי "מאור יהודה" 
רח' קלויזנר 13, 

רמת ורבר פתח תקוה.

 סדר בשעה 19:20  < קבלת שבת ותפילה ב-18:50. 

שכונת תקומה 
מועדון נוער 

רח’ פפר פתח תקוה
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 תקוה-עיריית פתח 
 
 

 - מזרח העיר - - מרכז העיר -

 שכונת תקומה מועדון נוער
 רח’ פפר פתח תקוה

מזרח העירמערב העיר

לבירורים:  03-9227134 לבירורים:  03-9227134 לבירורים:  03-9227134

 ליל סדר עם חב״ד 
 מרכז העיר

 לציבור הכללי
 אולם ״אלי כהן״
רחוב וולפסון 4

 מרכז העיר
  לדוברי רוסית  

  דיור מוגן
רחוב רוטשילד 180



למידע נוסף:
הביקור במוקד כרוך בהשתתפות עצמית

פסח כשר ושמח צוות מרפאות כללית מאחל לתושבי פתח תקווה
לשירותכם מוקד שבת וחג טרם:

רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 בני ברק | טל. 1599-520-520

האחיות במוקד ב- 2700 * עומדות לשירותכם 
בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות 24 שעות ביממה שירות רופא משפחה וילדים "און ליין"

רופאי ילדים בליווי מקצועי של מומחי בי״ח שניידר 
ורופאי משפחה מומחים עומדים לשירותכם כל לילה 

עם ייעוץ טלפוני ב- 2700 *

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





גם בפסח,
יש לנו מענה לבריאות שלכם!

מוגש כמידע לחברי מכבי

בהשתתפות:
ובהשתתפות מומחי מכבי:

רפואת משפחה:
ד"ר שלמה קאפח - מרכז רפואי רחובות

ד"ר יצחק לויסמן - מרפאת בן גוריון באופקים ובתפרח
ד"ר ז'ק דהן - רופא משפחה רובע ז' אשדוד

רפואת נשים:
ד"ר רון מנור - רופא נשים מרכז רפואי רשב"י אשדוד

ד"ר יוסף גוהר - רופא הנשים המחוזי
רפואת ילדים:

ד"ר יצחק בן אהרון – מרכז רפואי רשב"י
ד"ר מיכאל חנני – בית רופאים רובע ז' אשדוד

רוקחות:
מגר' יבגני יוזפולסקי - רוקח קליני, מחוז דרום
ד"ר דורון פרידברג - רוקחת קלינית, מחוז דרום

הגאון רבי שמואל דוד הכהן גרוס שליט"א 
רב דחסידי גור ורב אב"ד בד"ץ רבני הקריות אשדוד

הגאון רבי משה פנחס זנדר שליט"א
רב מרכז ת"א ודומ"ץ בבד"ץ של מרן הגר"ש וואזנר שליט"א

הרה"ג רבי משה שלזינגר שליט"א
יו"ר ארגון "פרי חיים"

הרה"ג שמואל יוסף שטיצברג שליט"א
רב ומו''ץ בבית שמש ובעל מח''ס שערי ברכה

הרה"ג יהודה לייב שבדרון שליט"א
רב קהילת מרומי שדה, קרית ספר, מודיעין עילית 

הרה"ג חנוך וקשטוק שליט"א
מרבני הקהילה בערד

הרה"ג יחזקאל סלמון שליט"א 
דומ"צ בבד"ץ שערי הוראה של הגש"א שטרן, 

חבר בית הדין ירושלים ומו"ץ באשדוד 
הרה"ג אהרון זאב חשין שליט"א

רב ומו"ץ בית הוראה הליכות יוחנן, טולנא, אשדוד
הרה"ג  דוד מלכה שליט"א

דיין בבית הדין 'משפט שלום' וראש כולל
הוראה ודיינות 'משכיל לדוד'

הרה"ג אליעזר חיימוב שליט"א
דומ"ץ בבית הוראה הישר והטוב

ובבית הדין חוקת משפט
הרה"ג  שמעון בוכנר שליט"א

יועץ בכיר ארגון בוני עולם. 

בנוסף ניתן לשלוח שאלות לפקס: 073-2132476, בצירוף מספר טלפון לחזרה. 
השאלות יוצגו לרבנים ולמומחי מכבי שיחזרו עם תשובות לפונים.

הקו יעמוד לשירותכם ביום שני, י' ניסן )18.4.16(, 
בין השעות 15:00-18:00

התקשרו: 03-5141010

קו פתוח של 'מכבי שירותי בריאות', 
לשאלות בנושא בריאות או כשרות תרופות לפסח 



בהשתתפות בני וחתני מרן זצ"ל

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
הגאון רבי מרדכי טולדנו שליט"אהגאון רבי אברהם יוסף שליט"א הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

רבני העיר:
הרה"ג מיכה הלוי שליט"אהרה"ג בנימין אטיאס שליט"א

הגאון הגדול רבי אברהם חפוטא שליט"א

רב בית הכנסת הרב הגאון רפאל דאהן שליט"א

הרב דוד אזולאי
שר הדתות

בהשתתפות אורח הכבוד:

הרב אריה דרעי
שר הפנים הפריפריה, הנגב והגליל

עו"ד איציק ברוורמן 
ראש העיר

                       
                                                                

למעמד חנוכת המרכז התורני 

ע"ש מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א
אי"ה ביום שני י' ניסן תשע"ו 18.4.16 

בשעה 18:30, ברחבת הכביש, רחוב יהודה הנשיא 47 פתח תקוה

מצפים לראותכם 

הרב א. סבגהרב אשר שוקרהרב אוריאל בוסוהרב אליהו גינת
יו"ר ועד  ש. חזון עובדיהיו"ר אגף לשירותים חברתייםמ"מ ראש העיריו"ר האגף

מופע מוזיקאלי:
            הזמר והפייטן העולמי

  משה דוויק ולהקתו
גדול הזמר החסידי

   מוטי שטיינמץ

"חזון יוסף"
הזמנת כבוד 

בס"ד

האגף לחינוך ותרבות תורניים
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1 18.3.2016   ˆ   ידיעות פתח־תקוה1 ידיעות פתח־תקוה   ˆ   18.3.2016

לקראת פסח 
ניתן לבצע הזמנות

לערב החג
עד לתאריך 18.4.16

בישולים - אירועי ערב
עד 120 ₪ למנה עד 150 איש

  תפריט עשיר איכותי ומגוון
המקום כשר לפסח לשבת הגדול 

החל מתאריך 13.4.16
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

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

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

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

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

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

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

הזוכים עם הרבנים ועם צוות השופטים

המרכז התורני החדש

יו"ר האגף, הרב גינת

האירוע הגדול של 'אבות ובנים'
ביום ראשון הקרוב יתקיים האירוע הגדול של אבות ובנים ע"י האגף לחינוך תורני בראשות הרב אליהו  

גינת  האירוע יתקיים בהיכל התרבות הגדול בפ"ת

מאת: אהרן נצר

למעלה משמונה מאות ילדים הרשומים ב-26 הסניפים של 
'אבות ובנים' שע"י האגף לחינוך תורני, מחכים בציפיה גדולה 
שנתי  החצי  הכנס  יתקיים  בו  בניסן(  )ט'  הקרוב  ראשון  ליום 
רחבי  בכל  מתקיים  אשר  ובנים  אבות  לימוד  ולעידוד  לציון 

העיר בכל שבת ושבת.
הרב  האגף  יו"ר  החליט  מאז  חלפו  בלבד  חדשים  שבעה 
לציין  ניתן  היום  וכבר  בפ"ת  הארגון  הקמת  על  גינת  אליהו 
בסיפוק רב את השתנותה של העיר מקצה אל הקצה בכל הנוגע 
לבנים דרך הלימוד השבועי  בין האבות  לקשר המיוחד שיש 

הקבוע בכל שבת.
בחלוקת  רק  מסתפק  אינו  תורני  ותרבות  לחינוך  האגף 
הממתקים מידי שבת בשבת לכמות כה גדולה של ילדים, אלא 
צנוע אשר מבטא בכך  ילד בפרס  כל  זוכה כמעט  בכל חודש 
הצטיינותו  עבור  מהילדים  ואחד  אחד  לכל  הרב  העידוד  את 

בלימודים והקפדתו על חזרת החומר הנלמד בשבת יחד 
עם האב.

ברחוב  הגדול  התרבות  בהיכל  יתקיים  אשר  האירוע 
בתחילת  כאשר   18:00 בשעה  כבר  יחל  בעיר,  המכבים 
שבעה  בליווי  ומרתקת  חינוכית  הצגה  תועלה  הערב 
הילדים,  וחביב  ההצגות  אומן  של  בראשותו  שחקנים 
משמח הלבבות עופר הלוי ושות'. את התכנית האומנותית 
בשירה וזמרה יעניק הזמר החסידי המפורסם רולי דיקמן 
בליווי תזמורת מורחבת של אומן הקלידים יואלי דיקמן.

כל  מצפים  לה  הגדולה  ההגרלה  תיערך  הערב  בסיום 
הילדים כאשר גם את האבא לא שוכחים והפרס הראשון 
כמו"כ  בחו"ל.  צדיקים  לקברות  טיסה  כרטיס  יהיה.... 
יוגרלו זוגות אופנים +אופנים חשמליים, סטים של ש"ס 
ומשניות, מצלמות, כרטיסי טיסה בשמי הארץ, תווי קניה 
לקנית פרסים ומשחקים ועוד, ו...הפתעה גדולה ומכובדת 

שלא ניתנת לפרסום בשלב זה.

מעמד חנוכת המרכז 
התורני חזון יוסף

המעמד יתקיים ביום שני הקרוב בקריית חזון 
עובדיה  האירוע ישלים מעגל של שנים 

בהן חיכו התושבים בסבלנות יתירה להשלמת 
המרכז התורני החדש

מאת: יעקב פלדמן

בקרב  רבה  התרגשות 
חזון  שכונת  מתושבי  מאות 
לקראת  והסביבה  עובדיה 
חנוכת  של  האדיר  המעמד 
יוסף'  'חזון  התורני  המרכז 
ולעילוי  לזכרון  שהוקם 
הדור  פאר  מרן  של  נשמתו 
רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

יתקיים  אשר  האירוע 
הקרוב  שני  ביום  אי"ה 
ישלים מעגל של שנים בהם 
בסבלנות  התושבים  חיכו 
המרכז  להשלמת  יתירה 

התורני החדש.
רבים מגדולי ישראל כבר 
השתתפותם  את  הבטיחו 
בניו  ובראשם  למעמד 
הראשל"צ  מרן,  של  וחתניו 
הגדול,  הדין  בית  נשיא 
יצחק  רבי  הגדול  הגאון 

ושורה  שליט"א  יוסף 
חשובים  רבנים  של  ארוכה 
והשכונות  העיר  רבני  בהם 
ואישי ציבור ובראשם ראש 
יצחק  עו"ד  הנכבד  העיר 
ברוורמן וחברי הנהלת העיר 
להשלמת  רבות  שהשקיעו 
הרב  רה"ע  מ"מ  הבנין, 
אליהו  הרב  בוסו,  אוריאל 
לחינוך  האגף  יו"ר  גינת 

ותרבות תורניים והרב אשר 
שוקר יו"ר אגף הרווחה.

ילווה  המעמד  את 
של  המורחבת  תזמורתו 
משה  המזרחי  הזמר  גדול 
אומן  וכן  ולהקתו  דווק 
הזמר  והנשמה,  הרגש 
שטיינמץ  מוטי  החסידי 
ומרגשים  מיוחדים  בשירים 

לאירוע.

חידון ההלכה 
העירוני למבוגרים

האגף לתרבות תורנית בפתח תקוה מעודד לימוד הלכה: בשבוע 
שעבר התקיים חידון ההלכה לתושבי פתח תקווה בהדר גנים

מאת: חיים רייך

עירוני  הלכה  חידון   - ייחודי  פרוייקט 
למבוגרים, בעידוד ובתמיכת האגף לתרבות 
התקיים   זלצר,  שמואל  של  בניהולו  תורנית 
בשכונת  ה'  תהילות  באולם  שעבר  בשבוע 

הדר גנים.
נרשמו  שבת  הלכות  בנושא  לחידון 
 5 הגמר  לשלב  העפילו  מתוכם  איש,   20
הגבוהים  ההישגים  את   שצברו  מתמודדים 

ביותר בשלב המבחן המוקדם.
על  שהוכרעה  צמודה  התמודדות  לאחר 
חודה של נקודה ומעמד מאוד מרגש הוכרזו 

הזוכים.
חתן  לתואר  שזכה  ומי  הראשון  למקום 
רוני  ר'  ההלכה העירוני לשנת תשע"ו הגיע 
ביתן תושב שכונת 'הדר גנים' בעיר, למקום 
'כפר  משכונת  דרשני  נאור  ר'  הגיע  השני 
אברהם' ולמקום השלישי הגיע ר' אסף לוי, 

גם הוא משכונת 'הדר גנים'.
כיבדו את האירוע בנוכחותם ובדברי תורה 
מעוררים הרבנים הראשיים לפ"ת: הרב מיכה 
הלוי שליט"א והרב בנימין אטיאס שליט"א, 
מר  בעירייה,  תורנית  לתרבות  האגף  ומנהל 

שמואל זלצר.
על עמדת השיפוט ניצחו הרב יוסף סרור 
)מחבר  שליט"א  לוי  משה  והרב  שליט"א 
שאלות החידון והיוזם של מפעל ייחודי זה(. 

לתעודה  זכו  לגמר  שעלו  המתמודדים  כל 
האגף  מתנת  ערך  יקרי  ולפרסים  מכובדת 
לתרבות תורנית בעיריית פ"ת. חתן ההלכה 

זכה בפרס בשווי 1,500 ₪ .
ההלכה  חידון  גמר  מעמד  את  ייחדה 
בגמר  שהזוכה  ,העובדה  השנה  העירוני 
לשהות  נאלץ  הוא  שכן  "מרחוק",  התמודד 

בימים אלה בחו"ל לרגל לימודים.
שאלות  על  למעשה  השיב  ביתן  רוני  ר' 
כאשר  אינטרנטי,  חיבור  באמצעות  החידון 
לכל  אמת  בזמן  מושמעות  תשובותיו 

הנוכחים באולם.
'לפספס'  שלא  ביתן  רוני  ר'  של  נחישותו 
לוי  משה  הרב  של  והסכמתו  המעמד  את 
דופן  יוצא  באופן  ההתמודדות  את  לאפשר 
עם  כאשר  במיוחד  מרגש  לשיא  הגיעו  זה 
אביו  ביתן,  רוני  ר'  של  זכייתו  על  ההכרזה 

ניגש לקבל בשמו את הפרס.
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מאת: יעקב פלדמן

תורה  תלמוד  של  ומשנה  חומש  מסיבת 
ל-64  התקיימה  תקוה  בפתח  "נטיעים" 
את  וכבשה  שעבר  בשבוע  השמחה,  חתני 
נדהמים  שיצאו  והאורחים  ההורים  לבבות 

ונרגשים מן האירוע.
אורח הכבוד במסיבה היה הגאון הגדול 
הרב דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי 

התורה 
שעבר  שלישי  ביום  התקימה  המסיבה 
הרבה  נראתה  לא  אשר  עצומה  בהשקעה 

שנים בעיר פתח תקווה.
ניכרה  המוקדמות  אחה"צ  בשעות  כבר 
מעמד  לקראת  והתרגשות  רבה  תכונה 
וב',  א'  לכיתות  והמשנה  החומש  מסיבת 
הרבנים  צוות  ע"י  והדר  פאר  ברוב  שהוכן 
ובהקפדה  בהצלחה  זאת  וכל  הת"ת,  של 

יתירה על פרטיו הקטנים של האירוע.
הרב  המנהל  בהכרזת  נפתח  המעמד 
פסוקה  "הלכה  כי  שליט"א,  ביטון  שלמה 
פתיחת  בזמן  כי  ישראל  קהילות  בכל  היא 
לכבודה  וקמים  עומדים  אנו  הקודש  היכל 
נרגש  ברגע  נעמוד  אנו  אף  תורה.  של  
של  הקודש  היכל  פתיחת  רגע  זה  וחשוב 
בעשרות  ונחזה  "נטיעים"  תורה  תלמוד 
ספרי תורה קדושים שלנו שהם ילדי החמד 
ויהיו  ויזהירו  שיאירו  למלאכים.  הדומים 
גדולי ומאורי האומה בדורות הבאים עלינו 

לטובה".
לאחר שהורמו המסכים נראו התלמידים 
והתקבלו  והדרם  יופיים  ברוב  היקרים 
מחיאות  תשואות  ולקול  ובזמרה  בשירה 
הרבים.  והאורחים  ההורים  של  הכפיים 
התורה,  פרשיות  כל  את  שרו  התלמידים 
בע"פ  הש"ס  ומסכתות  וכתובים  נביאים 
עמדו  רבים  כשהורים  מרגש,  ובניגון 

נפעמים ממחזה זה.
הרב  בנוכחותם  כיבדו  המעמד  את 
התורני,  החינוך  מעיין  מנכ"ל  בוסו  יוסף 
החינוך  מעיין  סמנכ"ל  יצחק  שמואל  הרב 
פדגוגי  סמנכ"ל   - יזדי  ישי  הרב  התורני, 
רשת בני יוסף, פרנסי העיר - הרב אוריאל 
גינת –  בוסו מ"מ ראש העיר, הרב אליהו 
יו"ר האגף לחינוך תורני, מפקחים ארציים 

ומחוזיים ועוד.

 "המצרים ללומדי התורה - לא
    מבינים את חשיבותה"

אמר  ביטון  שלמה  הרב  הת"ת  מנהל 
חמדה,  כלי  לאוצר  ההורים  "זכו  בדבריו: 
על  לכם  לשמור  הת"ת  צוות  אנו  זכינו 
אלא  בלבד  זו  לא  אך  והאוצר,  הפקדון 
וליישר  להשקותו,  לעודדו,  לטפחו,  אף 
אורחותיו ע"פ הדרך המסורה לנו מרבותינו 

ראשי הישיבות וגדולי הדורות".
ומחרוזות  שירים  שרו  הת"ת  תלמידי 

לכבודה של תורה ובשבחה וחשיבותה של 
תורתינו הקדושה במיוחד בתקופה זו אשר 

אויבינו רודפים את לומדי התורה. 
הת"ת  ילדי  עם  שצולם  מיוחד  מחזמר 
את  המספר  עקיבא"  ר'  "תורת  זה  לאירוע 
דברי הגמרא במסכת ברכות על ר' עקיבא 
ובתנאים  נפש  מסירות  תוך  תורה  שלמד 

קשים.
רבות  זכתה למחמאות  זה  הקרנת מחזה 
על ידי הקהל הרב על אופן הביצוע ורמתו 

הגבוהה.
יוסף  דוד  ר'  הגדול  הגאון  הכבוד  אורח 
דיבר  התורה,  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א 
שכל  תורה  של  עמלה  ובמעלת  בשבח 
שאיפת תלמיד צריכה להיות לגדלות בתורה 
ולהתמסרות בה. הוסיף ואמר: "כמה עצוב 
הטועים  אחינו  עלינו  עומדים  אשר  הוא 
את  מבינים  שלא  התורה  לעולם  ומצירים 
חשיבותה של תורתינו הקדושה שאם ח"ו 
היא תפגע גם להם הרחוקים מדרך ה' תהיה 
כידוע  יהיה להם בטחון, אשר  בעיה שלא 
לכלותינו  מחוץ  אויבינו  עלינו  עומדים 
ורק הקב"ה מצילנו. זכות היא לכל תלמיד 
לרשת  שיש  מהחשובים  בת"ת  שלומד 
החינוך שניכר השקעתם בחינוך התלמידים 

לתורה וליראת שמים".
מעיין  מנכ"ל  שליט"א  בוסו  יוסף  הרב 
החינוך התורני שיבח את המנהל שליט"א 
ביותר  הטוב  הצד  על  שנעשה  ופועלו 
לטובת  שנדרש  דבר  בכל  הגבוהה  וברמה 
בכל  ברכה  שיראה  ומברכו  תשב"ר  של 

מעשי ידיו וב"ב.
פדגוגי  סמנכ"ל  שליט"א  יזדי  ישי  הרב 
שיבח את ת"ת נטיעים ואמר שת"ת זה הוא 
מנהלו  סתם,  ולא  ברשת  שיש  מהטובים 
מנהלים  לפורום  נבחר  ביטון  שלמה  הרב 
כי  ואמר,  הדגיש  עוד  יוסף.  בני  רשת  של 
בת"ת נטיעים הדגש על אהבת תורה מתוך 

שמחה וזה מה שזקוק כל תלמיד בדורנו. 
ראש  מ"מ  שליט"א  בוסו  אוריאל  הרב 
פעם  כל  נפעם  שהוא  בדבריו  אמר  העיר 
שמשקיע  החינוכי  הצוות  מעבודת  מחדש 
והתוצאה  התלמיד,  לטובת  אונו  בכל 
הברורה שתלמידי "נטיעים" באים בשמחה 
לת"ת וחוזרים בשמחה וזהו היעד החשוב 

בימינו שהת"ת הינו כביתו של תלמיד.
הרב אליהו גינת יו"ר האגף לחינוך תורני 
דיבר על ת"ת נטיעים המיועד לבני אברכים 
שהוא הטוב ביותר בעיר פ"ת וציין בדבריו 
יעברו למבנה החדש  שבתוך כמה חדשים 

הראוי ללומדי תורה ולא אתר קרוואנים. 
חמישה  הת"ת  תלמיד  קבלו  בסיום 
ידי  על  משנה  סדרי  וששה  תורה  חומשי 
מרדכי  והרב  ברוך  יצחק  הרב  המחנכים 
אשכנזי והרב גבריאל דוויק לא לפני שהם 
מקבלים עליהם קבלות עול תורה ומצוות. 
המעמד הסתיים בשמחה ובריקודים אבות 

וסבים, בהתרגשות רבה.

מסיבת חומש מרגשת 
בת"ת "נטיעים"

באירוע המרגש 
השתתפו הגר"ד יוסף 
שליט"א חבר מועצת 
גדולי התורה וראשי 
מעיין החינוך התורני 
 במרכז האירוע: 64 
הרבנים ושולחן הכבוד עם מתחרי החידון )צילום: משה רבי(חתני השמחה הצעירים

מוהליבר 3 פתח תקווה, טל. 03-6040800

מחליפים זהב ישן בחדש

מבצעים תיקונים במקום

אישית בהזמנה  תכשיט 

תתחדשו לחג...
יהלומי קוראייב מאחלת לכם חג שמח

ומזמינה אתכם לבחור תכשיט לחג
מקולקציית החגים המדהימה והמגוונת 

של תכשיטי זהב ויהלומים

50%
הנחה

מבצע
עד

מערכות חימום מתקדמות הותקנו 
במקווה טהרה מישקולץ

בהוראת מרן האדמור ממישקולץ שליט"א - מנהיגה 
הרוחני של העיר, מחיר הכניסה למקווה הוא הזול ביותר 
בעיר מיום פתיחתו  המקווה פתוח בכל שעות היממה

מישקולץ  טהרה  מקווה 
השבוע  עבר  לגברים, 
לרווחת  מקיף  שדרוג 
מערכות  כל  הציבור. 
המקווה,  של  החימום 

ומקלחות  הטבילה,  בור 
במערכות  הוחלפו  המים, 

ומתקדמות,  חדשות  חימום 
שהוזמנו באופן מיוחד  מאיטליה.

אלפי  בעשרות  הסתכם  השדרוג  עלות 
חמים  למים  מענה  שייתן  מה  שקלים, 
המגיעים  העיר  תושבי  לרווחת  סוף,  בלי 

לטבילה במקווה מהודר ומפואר זה.
בצורה  נבנה  מישקולץ  מקווה  כי  יצוין, 
לפי  בזמנו  ונבנה  ביותר,  ומפוארת  נוחה 
מנהיגה  שהתווה  ההלכתיים  הכללים  כל 
האדמו"ר  מרן   – העיר  של  הרוחני 
הדעות  כל  לשיטת  שליט"א  ממישקולץ 
למקווה  ונחשב  בהלכה,  והפוסקים  

המהודר ביותר בעיר. 
לא  מישקולץ  מקווה  כי  גם,  יצויין 
כל  ועם  הדתית,  המועצה  ידי  על  מסובסד 

זאת מחיר הכניסה למקווה 
הוא  פתיחתו,  מיום 
זאת  בעיר,  זול  הכי 
מרן  של  תקנתו  לאור 
ממישקולץ  האדמו"ר 
מנהיגה   – שליט"א 
שהורה  העיר,  של  הרוחני 
שווה  יהיה  הטבילה  שמחיר 
טהרה  להרבות  בשביל  נפש,  לכל 

בישראל.
בעיר  היחיד  הוא  מישקולץ,  מקווה 
שפתוח בכל שעות היום, דבר שנותן מענה 
לכל יהודי, ובנוסף לחתנים או ח"ו לקמים 
רגליהם  לכתת  צריכים  שלא  משבעה, 
בכל  במקווה  לטבול  בכדי  אחרות  לערים 

שעות היום.
מקוה הטהרה נמצא בבנין מרכז חסידות 

מישקולץ ברחוב סלנט 8 במרכ העיר.
מהשעה  חול  ימי  הם:  הפתיחה  שעות 

7.00 בבוקר עד השעה 8.00 בערב רצוף,
ובערבי שבתות וחגים עד כניסת השבת 

והחג.



ַמַאְרֵזי ַחג
ֶפַסח ִרין ּבְ ַהּדְ ַלּמְ

עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד  ההנחות או המבצעים 
הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקימעונאי

מגוון מבצעים 
נוספים בנקודות 

המכירה

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



בפתח-תקוה16        ז' בניסן תשע"ו 1215/4/16

בפ"ת נלחמים 
במחלה הנוראה
בקרב יחדש סניף האגודה למלחמה בסרטן בפתח 
תקוה את פעילותו  בין הפעילות: ביקור בביתם 
של החולים למסירת מענק כספי ראשוני, לאלו 
שנמצאים במצב כלכלי קשה, ליווי רציף של 

חולים ובני משפחותיהם 

מאת: יעקב פלדמן

בישראל  בסרטן  למלחמה  האגודה 
הסרטן  במחלות  את המאבק  מובילה 
להפחתת  החזיתות  בכל  ופועלת 
להעלאת  והתמותה,  התחלואה 
לדרכי  הסרטן,  למחלות  המודעות 
לשיפור  המוקדם,  וגילוין  מניעתן 
אמצעי הטיפול והשיקום של החולים 
חייהם  איכות  להטבת  בסרטן, 
ולקידום זכויותיהם. האגודה מסייעת 
גם  אלא  ולמשפחתו,  לחולה  רק  לא 
בשדרוג  בהם,  המטפלים  למוסדות 
והקמת מכונים אונקולוגיים, ברכישת 
מכשור רפואי, במימון תקנים לאנשי 
למטפלים  הכשרות  בקיום  מקצוע, 

בתחום האונקולוגיה וכד'.
ברחבי  מתקיימת  האגודה  פעילות 
כשבימים  סניפים,  בכ-70  הארץ, 
את  תקוה  בפתח  הסניף  מחדש  אלה 
מתנדבים   20 כ-  מונה  והוא  פעילותו 

מתחומים שונים.

בתאריך  יתקיים  הפתיחה  טקס 
 31.5.2016 תשע"ו,  באייר  כ"ג 
בשעה 17:00 במעמד ראש העיר מר 
ובנוכחות  בלשכתו,  ברוורמן,  איציק 
האגודה  מטה  נציגי  המתנדבים, 

ושותפים לעשייה.
להלן חלק מפעילות האגודה בפתח 
תקווה, כולן ללא עלות למשתתפים: 
למסירת  החולים  של  בביתם  ביקור 
לאלו  ראשוני, חד פעמי,  כספי  מענק 
ליווי  קשה;  כלכלי  במצב  שנמצאים 
משפחותיהם  ובני  חולים  של  רציף 
ובני  החולים  צורכי  לאבחון 
חוגים  עיון,  ימי  קיום  משפחותיהם; 
למחלימים  לחולים,  תמיכה  וקבוצות 
סיוע  מתן  משפחותיהם;  ולבני 
בהשלמת חומר נלמד לילדים חולים; 
ועוד  חולים,  לילדים  מחשב  רכישת 
העם  אחד  רח'  הסניף:  כתובת  ועוד. 
31 פתח תקוה, קומה ג'. טלפון:- -03

.9346196

תערוכת ניצול השואה
ביום שישי נפתחה תערוכה בהיכל התרבות של יצחק בלפר, 

מאחרוני יתומי יאנוש קורצ'ק
מאת: אהרן נצר

תערוכה  פתיחת  התקיימה  האחרון,  שישי  ביום 
בהיכל התרבות של יצחק בלפר, ניצול שואה יליד 

פולין, מאחרוני יתומי יאנוש קורצ'אק.
יצירותיו  שכל  ופסל  צייר  אמן,  בלפר,  יצחק 
יאנוש  המוערך-  המחנך  של  לדמותו  מוקדשות 

קורצ'אק.
לאומנויות  האגף  בשיתוף  הייתה  התערוכה 
והמרכז  חי  נילי  הגב'  של  בניהולה  פלסטיות 
העירוני לתיעוד, לחקר ולהנצחת השואה בניהולה 

של מיכל אשר. 
התערוכה הייתה במעמד ראש העיר עו"ד איציק 
ברוורמן ובדבריו אמר כי נושא ההנצחה והתיעוד 
וכי  בימים אלו שרוצים לרעתנו  חשובים, במיוחד 
עלינו לעשות הכול בכדי לשמר ולהנציח את זיכרון 

השואה.

"כשאנחנו  אמר:  המרכז,  יו"ר   - פלדמר  משה 
אפשר  אי  וליצירותיו,  יצחק  כמו  לאנשים  עדים 

להתכחש לשואה".
הפן  על  דיבר  התערוכה  אוצר  פולק,  דורון 

האומנותי וריגש בדבריו.
קטעי נגינה של תלמיד מהקונסרבטוריון העירוני 

נעמו לאוזניהם של מבקרי התערוכה.
נציגי  סיפורו.  את  סיפר  עצמו  בלפר  יצחק 
ספור  אין  אותו  שאלו  העירוני  הילדים  פרלמנט 

שאלות ויצחק ענה בסבלנות וברגישות.
לשאלה האחרונה שנשאל האם חש רגשות אשם 
קורצ'אק  יאנוש  ואת  היתומים  בית  את  שעזב  על 
ארוכה  שתיקה  הייתה  המלחמה?  פרוץ  ערב 
ובדמעות ענה שעד היום הוא חי עם רגשות האשם 
על שעזב את האיש שהיווה עבורו דמות למופת אך 

היה עליו להציל את עצמו מהנאצים.
התערוכה תוצג עד לתאריך 14.5.16.

פורום  של  פסח  לקראת  לימוד  בערב 
הגדול.  הכנסת  בבית  תקוה  פתח  קהילות 
דוד  רבי  הראשי  הרב  מפי  שיעורים  נמסרו 
הלוי.  מיכה  הרב  לפ"ת  הראשי  הרב  לאו, 
בתמונה:  משיח.  והרב  מלמד  אליעזר  הרב 
משה  וישינגרד,  צביקה  ה"פורום"  ראשי 
פלדמר, יוסי יואלמן, צבי בליץ ומ"מ רה"ע 

איציק דעי.

 ערב לימוד לקראת פסח

LEONARDO R



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

 1-800-22-88-44

מגיע לך יותר!!

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

מגוון מוצרי חשמל במחירים מיוחדים ובלעדיים לחברי התכנית:

סיר טיגון
CH-456 כרומקס

פלטת שבת גדולה
GR-538 גרץ

בלנדר מוט
GR-946 גרץ

מיקסר מקצועי
SE-770 סלמור

שואב אבק
GR-566 גרץ

₪ 249
מק"ט 0760456 
במקום 499

₪ 79
מק"ט 750538 
במקום 149

₪ 49
מק"ט 710946 
במקום 99

₪ 299
מק"ט 711770 

במקום 599
₪ 179
מק"ט 700566 
במקום 249

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

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

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

הטבות שאסור 
להחמיץ!
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אסון מחריד: שמעון אברמוב ז"ל נספה בעת שרכב על אופניו

החיוך 
האחרון

מאת: מנדי כץ

נהרג   ,10 בן  חרדי  ילד  ז"ל,  אברמוב  שמעון  בירושלים:  אסון 
בתאונת דרכים קטלנית בצהרי יום ראשון האחרון ברחוב שמואל 

הנביא פינת רחוב יואל בירושלים. 
כוחות ההצלה הוזעקו לרחוב שמואל הנביא בעקבות דיווח על 

מאוטובוס  ונפגע  אופניו  על  שרכב  ילד 
העניקו  הצלה  ואיחוד  מד"א  צוותי  חולף. 
לילד טיפול רפואי והוא פונה במצב אנוש 
בבית  הצופים.  הר  הדסה  החולים  לבית 
החולים נאבקו הרופאים על חייו אך לבסוף 

נאלצו לקבוע את מותו.
בניה  במד"א,  חירום  רפואת  חובש 
לאוטובוס  "סמוך  כי  סיפר  פחה,  מימון 
שכב על הכביש רוכב אופניים בן 8 מחוסר 
פגיעה  עם  נשימה  וללא  דופק  ללא  הכרה, 

נפגע  שהוא  לנו  סיפרו  במקום  שהיו  אזרחים  קשה.  רב-מערכתית 
כדי  תוך  חולים  לבית  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה  הוא  מאוטובוס. 

המשך פעולות החייאה כשמצבו אנוש".
בין  דרכים  "תאונת  כי  נמסר  בירושלים  המשטרה  מדוברות 
האופניים  רוכב  הנביא.  שמואל  ברחוב  אופניים  לרוכב  אוטובוס 

קטין פונה במצב אנוש. בוחן תנועה בדרכו למקום".
הלוויתו יצאה באותו היום בשעה 18:30 

מבית הלוויות הספרדי בהר המנוחות.
משפחתו  שפרסמה  אבל  במודעות 
נכתב: "ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך. 
נפשנו  עמקי  עד  אנו  ומזועזעים  אבלים 
אחינו  בנינו  של  מרום  לשמי  בהילקחו 
מכריו,  כל  על  אהוב  עיננו,  מחמד  ונכדנו 
ועדיו  שמים  וליראת  לתורה  שנתגדל 
שנגדע  אברמוב  שמעון  הילד  לגדולות. 

פתיל חייו בתאונת דרכים מחרידה".

שמעון אברמוב 
ז"ל, בן 10 בלבד, 

נהרג בתאונת 
דרכים קטלנית 
ברחוב שמואל 

הנביא בירושלים 
 משפחתו: 

"שמעון היה אהוב 
על כל מכריו, 
נתגדל לתורה 
וליראת שמים 
ועדיו לגדולות"

שמעון אברמוב ז"ל. 
)באדיבות המשפחה(

זירת התאונה

פתוח מוצאי 
שבת הגדול



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

בברכת והסירותי מחלה מקרבך
המחלקה לדת וכשרות

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

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

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

חדש!
השנה 

מקדימים 
תרופה
*2701
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מאת: מנדי קליין

וארבעה  שנה  עכשיו,  רק  אחרי:  שנה 
היהודי  במרכול  הפיגוע  לאחר  חודשים 
שרידי  לקבורה  הובאו  בפריז,  כשר'  'היפר 
הקדושים יואב חטאב )21(, פיליפ ברהאם 
ופרנסואה-מישל   )22( כהן  יוהאן   ,)40(

סעדה )60( הי"ד.
לינואר  הפיגוע התרחש בערב שבת ב-9 
2015. המחבל אמדי קוליבאלי בן 32, פרץ 
בשעת הצהריים למרכול מרשת המרכולים 
בירת  בפריז  ה-12  ברובע  כשר"  "היפר 
צרפת, כשהוא חמוש בשני רובי סער מדגם 
במרכול  נמצאו  עת  באותה  קלשניקוב. 
בקניות  שעסקו  איש,  מעשרים  למעלה 

לקראת השבת. 
היהודית  הקהילה  בני  השבת,  צאת  עם 
קיבלו את הבשורה על הירצחם של שישה 
מתנדב  פרץ,  מנחם  הי"ד.  הקהילה  מבני 
היחידה  למפקד  מיד  צלצל  צרפת,  זק"א 
עליו  מה  ושאל  זק"א  של  הבינלאומית 
לעשות. "הוא אמר לי שצריך להיכנס פנימה 
לתוך המרכול, ולאסוף את הדם והממצאים 

הרבים של הנרצחים", משחזר מנחם פרץ.
אין  בצרפת  כאן  בישראל,  כמו  לא  "זה 
אירוע,  לזירת  להיכנס  אישור  אחד  לאף 
המשטרה  צוותי  האדום,  הצלב  מלבד 
ופנינו  רצינית,  בבעיה  היינו  והכיבוי. 
היהודיות  הקהילות  נשיא  של  לעזרתם 
וכן  מרגי  יואל  )הקונסיסטואר(  בצרפת 
בן-נעים  פריז צמח  זק"א  בסיוע של מפקד 
בשעה  ראשון  ביום  קדישא.  חברה  ויו"ר 
תוך  המרכול  ליד  התייצבנו  בבוקר   10:00
לערך   18:00 ובשעה  קשרים,  הפעלת 
זק"א  מתנדבי  המיוחל".  האישור  התקבל 
לא  כבר  ההרוגים  גופות  למרכול,  נכנסו 
היו שם, והם אספו את כל מה שצריך לבוא 
הגיעו  המתנדבים  בבוקר  למחרת  לקבורה. 
של  שקיות  ארבעה  עם  הפתולוגי  למכון 

ממצאים שצריכים קבורה. 
מה,  דבר  גילו  הם  הפתולוגי  במכון 
"גופות  בהמשך:  לעזרה  להם  ששימש 
החללים היו ללא בגדיהם כלל, עשינו טהרה 

כהלכה להרוגים ויצאנו החוצה". 
יואב חטאב  עם צאתם, פגשו באביו של 
שהבגדים  לו  ומסרו  בנימין,  הרב  הי"ד, 
לחפש  וצריך  עליו  נמצאים  לא  בנו  של 
ארבעת  בינתיים,  לקבורה.  ולהביאם  אותם 
והם  לישראל,  הוטסו  ההרוגים  גופות 
המנוחות  בהר  ממלכתית  בהלוויה  נקברו 

בירושלים. 
הרב חטאב, ביצע בדיקה מעמיקה וגילה 
ברשות  נותרו  בנו  של  הבגדים  רק  לא  כי 
שלאחר  נתיחה  שנערכה  אלא  המשטרה, 
המוות במסגרתה הוצאו חלקי גוף אשר אף 

הם נותרו במכון הפתולוגי.
שייכות  גופות  כי  קובע,  בצרפת  "החוק 
לקבורה",  משוחררות  שהן  עד  לממשלה 
הממצאים,  שכל  "כך  פרץ,  מנחם  אומר 
במהלך  שהוצאו  האיברים  את  הכוללות 
הניתוח וכן בגדיו, נותרו שם". הרב חטאב 
הפיגוע,  לאחר  וחצי  וחודש  בקשה  הגיש 

הדברים  לבנו.  ששייך  מה  כל  את  קיבל 
נארזו במזוודה ונלקחו על ידי האב לישראל 

שביצע את הקבורה. 
הדין  עורך  מכן,  לאחר  חודשים  כמה 
פנה  הי"ד,  כהן  יוהאן  הנרצח  משפחת  של 
לזק"א וביקש עזרה בשחרור הממצאים של 
בכלל  "אנחנו  לקבורה.  והבאתם  הקדוש, 
שעשה  העצמאי  התהליך  על  ידענו  לא 
כך מעו"ד  על  ושמענו  בנימין חטאב,  הרב 
לקונסול  "צלצלתי  מספר,  הוא  כהן",  של 
ולגורמים נוספים, המשפחה הגישה בקשה 
הממצאים,  את  קיבלו  הם  ואף  מסודרת 
נתיחה  בוצעה  כי  התברר  שלו  במקרה  גם 
בהמשך  המנוח".  מגופת  איברים  והוצאו 
הממצאים  להוצאת  אישור  להם  הוצא 
לקבורה  נשלחה  והיא  צידנית,  באמצעות 

בישראל. 
מתנדבי  ניסו  התקופה,  כל  במהלך 
והמתנדבים  בן-נעים  צמח  המפקד  זק"א, 
אברהם וינברג ומנחם פרץ, ליצור קשר עם 
ופרנסואה- ברהאם  פיליפ  של  המשפחות 

מישל סעדה הי"ד, על מנת שיגישו גם הם 
הגופות  חלקי  את  לקבורה  להביא  בקשות 
ממש  "היינו  הנתיחה.  במהלך  שהוצאו 
לא  ובצרפת  היות  שחולף,  מהזמן  בלחץ 
לחלקי  או  לגופות  חשיבות  מיחסים  ממש 
אותם",  שורפים  ויום  שנה  ולאחר  גופות, 
בדרך  הסבר  לי  "אין  פרץ.  מנחם  מסביר 
הטבע איך הדברים התגלגלו. היה לנו המון 

סייעתא דשמיא. 
וביקש  אדם  אלי  פנה  יולי,  "בחודש 
גיסתו  גופת  להעברת  בסיוע  עזרתי  את 
לא  זה  זק"א  כמתנדב  לישראל".  מצרפת 
את  מכירים  "אנחנו  בעיניו,  חריג  היה 
ההליכים הנדרשים על מנת להעביר גופות 
ומשתדלים לסייע לכל פונה". אולם במקרה 
השיחה  כדי  "תוך  הופתע.  ממש  פרץ  זה, 
פיליפ  של  אחיו  שהוא  לי  התברר  איתו, 
והאח  נפגשו,  מכן  לאחר  הי"ד".  ברהאם 
נוספים שלא הובאו  שמע שישנם ממצאים 
וגם  התהליך  בכל  לו  "סייענו  לקבורה. 

ממצאים אלו נשלחו לקבורה בישראל. 
עם  קשר  ליצור  ניסינו  מכן  "לאחר 
ברשימה  האחרון  ההרוג  של  משפחתו 
בסייעתא  הי"ד.  סעדה  פרנסואה-מישל 
משפחה  לקרוב  הגענו  אדירה,  דשמיא 
של  גיסו  לבין  ביני  קישר  הוא  שלהם. 
המנוח, אך האחרון כמו בני משפחתו איתם 
תחילה,  מעוניין  היה  לא  שוחחנו,  כבר 
בשל הכאב הגדול, לשמוע על העניין". רק 
לאחר שיחה ארוכה, בה מנחם פרץ הסביר 
לגיס את ההלכה, הוא השתכנע. "הוא אמר 
את  להגיש  הסכימה  וזו  אשתו,  עם  שידבר 

הבקשה למכון".
ביום שישי האחרון, הטיסה עם הממצאים 
נחתה  הי"ד  סעדה  פרנסואה-מישל  של 

בישראל, והובאו לקבורה. 
העברת  את  סיימנו  שלא  "עד  פרץ: 
שלא  הרגשנו  ההרוגים,  כל  של  הממצאים 
לנו  ישב  זה  הנרצחים.  עבור  מספיק  עשינו 

על הלב ולא נתן לנו מנוח". 

במסירות נפש ומאבק עיקש של מתנדבי זק"א צרפת, 
רק כעת, יותר משנה אחרי - שרידי הקדושים מפיגוע 

ה'היפר כשר' בפריז הובאו לקבורה

שנה אחרי: שרידי נרצחי הפיגוע 
ב'היפר כשר' הובאו לקבורה

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



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

חדש!
מועדון הטבות ייחודי

חג שמח!

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

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

הטבה חד פעמית מלאומי
לחברי מועדון
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"ביצענו תקיפות למנוע העברת נשק שובר שוויון"
על רקע הודעת האיראנים כי רוסיה 

החלה לספק את מערכת ההגנה 
האווירית s300 ביקר ראש הממשלה 
נתניהו ברמת הגולן והשתתף בתרגיל 
של חטיבת צנחנים • "אנחנו פועלים 
גם בחזיתות אחרות בקרוב וברחוק, 
אבל עושים את זה באופן מושכל"

מאת: חיים רייך

ביקר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  בתרגיל  והשתתף  הגולן  ברמת  השבוע 

חטיבת צנחנים במילואים.
נתניהו  רה"מ  קיבל  הסיור  בתחילת 
סקירות ועדכון על התקדמות התרגיל מסגן 
הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן, אלוף פיקוד צפון 
אביב כוכבי ומפקדי האוגדות. רה"מ נתניהו 
שצפה בחלק מהתרגיל, סייר בשטח ושוחח 
המשתתפים  המילואים  ומפקדי  חיילי  עם 
בתרגיל שיבח את מפקדי צה״ל על מימוש 
כהגדרתו,  נכונה"  מבצעית  "תפיסה 
בגזרה  ביטחונית  יציבות  שמקיימת 
אל  הישראלי,  בצד  חיים  שגרת  ומאפשרים 

מול מצב כאוטי בסוריה.
אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
המילואים:  חיילי  עם  המפגש  במהלך 

כאן,  לגדרות  מעבר  דאע״ש  את  לנו  "יש 
יש  ושם,  כאן  לגדרות  מעבר  חיזבאללה 
בעזה  האיסלאמי  והגי'האד  חמאס  את  לנו 
וג'יהאד עולמי ודאע"ש בסיני. אנחנו גאים 
על כך שבכל המזרח התיכון הסוער, הרוגש 
שקט  על  לשמור  הצלחנו  הזה,  והקופצני 
יחסי.  ביטחון  ועל  ישראל  במדינת  יחסי 
לפעול,  צריכים  כשאנחנו  פועלים  אנחנו 
כולל כאן, מעבר לגבול, בעשרות התקפות, 

למנוע מחיזבאללה נשק שובר שוויון". 
"אנחנו  כי  ואמר  הוסיף  הממשלה  ראש 
פועלים גם בחזיתות אחרות בקרוב וברחוק, 
מושכל.  באופן  זה  את  עושים  אנחנו  אבל 
אם נידרש להיכנס לקרב, והאפשרות הזאת 
עומדת לפנינו ובגלל זה אתם פה, זה משום 
למדינת  הסכנות  את  למנוע  יכולנו  שלא 
את  לכם  לתת  וכדי  אחרת  בדרך  ישראל 
למען  ולנצח  להכריע  כדי  הכלים  מקסימום 

אנחנו  שלנו,  המדינה  זו  ישראל.  מדינת 
עליה  יגן  לא  אחד  ואף  עליה  להגן  צריכים 

חוץ מאיתנו".
לצביעות  גם  בדבריו  התייחס  נתניהו 
"אתם  לישראל:  הנוגע  בכל  העולם 
ואתם  מסביב  האדמה  רעידת  על  מסתכלים 
מישהו  ואם  נמחקים  ומדינות  עמים  רואים 
קורה.  לא  זה  לעזרתו  יבוא  מצפה שמישהו 
אם אנחנו למדנו משהו, זה שאנחנו חייבים 
בכוחות  עצמנו  על  להגן  מסוגלים  להיות 
המילואים  ימי  של  המשמעות  זו  עצמנו. 
הביע  הביקור  בסיום  כאן".  עושים  שאתם 
ולמפקדים  לחיילים  הערכתו  את  נתניהו 
ולהביע  לכם  להודות  רוצה  "אני  ואמר: 
הערכה על כל מה שאתם עושים, ואני רוצה 
שתדעו שהעם מביע הערכה על זה, ובמידת 
אבל  משאבי,  ביטוי  גם  לזה  ניתן  האפשר, 
המשאב הגדול ביותר זה מה שיש לכם בלב. 

אני מודה לכם. תודה רבה לכם, לכולכם".
ביקורו של נתניהו אינו מגיע על חלל ריק. 
האיראני  החוץ  משרד  דובר  דיווח  השבוע 
החלה  רוסיה  כי  אנסארי  ג'אבר  חוסין 
של  הראשון  המשלוח  את  לאיראן  להעביר 
המתקדמות  האוויריות  ההגנה  מערכות 
לאחת ממערכות  מערכת שנחשבת   .S-300
בעולם  הטובות  מטוסים  נגד  הטילים 
בו  מטרות  מאה  עד  אחר  לעקוב  ומסוגלת 
בטווח  קרב  במטוסי  ולפגוע  ליירט  זמנית, 
שיוט  וטילי  בליסטיים  בטילים  ואף  רחוק 
מומחים  קילומטרים.   195 של  במרחק 
בהרבה  יעילה  במערכת  מדובר  כי  טוענים 
המערכת  הפטריוט.  המערבית  ממקבילתה 
 36 עד  של  זמנית  בו  נעילה  לבצע  מסוגלת 
המערב,  של  פעולה  של  במקרה  מטרות. 
משמעותי  באופן  לצמצם  עשויה  המערכת 

את חופש הפעולה האווירי בשמי איראן.

נתניהו בביקורו בגולן

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

הצטרף להגרלת עורה,
והדיסק החדש בדרך אליך!

תעסוקה  מצוינת לילדים!

הגרלת עורה רק 20 ש“ח לפרס!  ניתן להזמין את קטלוג הפרסים חינם!   כל ההכנסות קודש לארגון עורה-קירוב רחוקים

הזדמנות 

אחרונה לקבל 

את הדיסק 

לפסח, מתנה 

מצוינת 

לאפיקומן!
התקשר היום:

03-9290699
www.OORAH.CO.IL

עקבו אחרינו
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תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
ישיר

לפי דרישת הלקוח במגשיםהכל טרי יום יום, ארוז ומחולק 

 מחלקה חדשה
של בשר

טרי

הזמנות מתקבלות עד יום שלישי

רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5
חנייה בשפע! שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-11:30

קרטון עופות 
’שארית ישראל‘ (של הרב

שוורץ) /רובין

(מחולק לפי דרישות הלקוח)  29.90 & לקילו 

חזה עוף/שניצל 
’שארית ישראל‘ 

44.90 & לקילו

כרעיים קפוא 
’שארית ישראל‘/רובין 

30.90 & לקילו

3 רולדה דג אושן 100&
3 רולדה דג קירשנבאום 89.90&

קרטון עופות
’בד“צ‘, העדה החרדית 

34.90 & לקילו 
(מחולק לפי דרישות הלקוח)

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל

מבחר נקניקיות בכשרות רובין, קבב המבורגר, קישקע אמיתי/לא אמיתי חזה הודו ממולא רובין, כרובית, ברוקולי, תרד של בודק, גידים של רובין, 
ובקר טרי של רובין

   & 23.90
עוף שלם קפוא שארית ישראל 

& 25.90
 עוף מחולק קפוא שארית ישראל 

hy036167775@gmail.com- ניתן להזמין במייל
משלוחים כל יום לפתח תקווה
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"נערכים מעכשיו 
למנוע אסונות"

מאת: אלי שניידר

הבדיקה  כי  בתקשורת  פרסומים  בעקבות 
פליליים  בגין חשדות  המשטרתית שנפתחה 
הקרובים  בימים  תהפוך  הרצוג  של  בעניינו 
לפני  מתחת  וכי  רשמית,  פלילית  לחקירה 
חקירה  מתנהלת  חודשים  כמה  כבר  השטח 
סמויה, באישור היועמ"ש ובכירי המשטרה, 
פנתה התנועה לאיכות השלטון לח"כ הרצוג. 
התנועה קראה לח"כ הרצוג להפסיק כהונתו 
כיו"ר האופוזיציה וראש מפלגת האופוזיציה 
הגדולה ביותר, או להשעות עצמו מתפקידים 

אלו עד תום חקירה פלילית כנגדו.
האופוזיציה  ראש  כנגד  פלילית  "חקירה 
והמפלגה  בכלל  האופוזיציה  את  מכתימה 
כל  על  היא  ומעיבה  בפרט,  עומד  בראשה 
של  הישארותו  האופוזיציה.  של  פעולותיה 
ועומדת  כשתלויה  בתפקידו,  הרצוג  ח"כ 
פגיעה  פוגעת  פלילית,  חקירה  בעניינו 
הן   – הציבורי  ובמעמדה  באופוזיציה  קשה 

בחבריה והן בהחלטותיה", טענו בפנייתם.
מיוחד  מעמד  האופוזיציה  "לראש 
החוק  בחוק.  שהוגדרו  בתפקידיו  שמתבטא 
קובע כי על ראש הממשלה להזמין ולעדכן 
'לפי  המדינה  בענייני  האופוזיציה  ראש  את 

הצורך, ולא פחות מאשר פעם בחודש'. עוד 
נקבע בחוק כי ראש האופוזיציה רשאי לנאום 
הממשלה,  ראש  אחרי  מיד  הכנסת  במליאת 
משתתף  שבהם  ממלכתיים  בטקסים  וכי 
לראש  גם  מקום  מייחדים  הממשלה  ראש 

האופוזיציה.
תחת  הנמצא  אדם  התנועה,  "לעמדת 
זה ראוי שיכהן בתפקיד  חקירה פלילית אין 
האופוזיציה.  ראש  דוגמת  בכיר,  ציבורי 
בפרט כאשר חשדות אלו מצטרפים לפרשת 
חקיקה  נוהלה  במסגרתה  ברק',  'עמותות 
השתיקה,  בזכות  דבק  והוא  כנגדו  פלילית 
הממשלה  מזכיר  של  הרמה  המשרה  למרות 
בו כיהן. נוכח פרסום ממצאי מבקר המדינה 
כנגד  לבג"ץ  דאז,  עתרה,  התנועה  בנושא 
עתירה  הממשלה.  כמזכיר  כהונתו  המשך 
ותיק  התייתרה  יום  ובסופו של  נדונה  לא  זו 

החקירה נגדו נסגר.
כי עומדת לח"כ הרצוג חזקת  "אין חולק 
ומיותר לציין שבמכתבנו אין משום  החפות 
עם  כנגדו.  לחשדות  בנוגע  עמדה  קביעת 
זאת, הישארותו בתפקיד ציבורי בעל מעמד 
מיוחד כאמור, אינה ראויה בעוד שמתנהלת 

חקירה".

שר הדתות דוד אזולאי ערך השבוע סיור מקיף במתחם 
ציון הרשב"י במירון כהיערכות מוגברת לקראת הילולת 

ל"ג בעומר

שר הדתות אזולאי בסיור במירון

מאת: מנדי כץ
 

השר אזולאי בלוויית מנכ"ל משרדו עודד 
המקומות  לפיתוח  המרכז  וראשי  פלוס 
הקדושים יוסי שווינגר וישראל דרעי, מלווים 
סופר  עמית  מר  האזורית  המועצה  בראש 
צפון,  במחוז  הרלוונטיים  הגורמים  ובשאר 
מקדים  הכנה  סיור  )שלישי(  אתמול  ערכו 
לעמוד מקרוב  בכדי  במירון  באתר הרשב"י 
הצרכים  על  כמו  המתבצעות  העבודות  על 
הנוספים ועל דרישות המשטרה, כיבוי אש, 

ההילולא  לקראת  התחבורה  ומשרד  מד"א, 
השנתית בל״ג בעומר. 

הזו  "השנה  כי  בדבריו  ציין  אזולאי  השר 
ככל  מוקדם  ונערכים  סיכונים  לוקחים  אנו 

האפשר בכדי למנוע תקלות ואסונות".
הדתות  שר  ערך  שעבר  בשבוע  כזכור, 
בלשכתו ישיבה מורחבת אליה הגיעו בכירי 
גורם  מכל  הבכירה  והנציגות  המשטרה 
כאמור  )שלישי(  ואתמול  לאירוע,  הקשור 

נערך הסיור בשטח.

השר אזולאי בסיורו במירון

התנועה לאיכות השלטון, פנתה ליו"ר האופוזיציה, ח"כ 
יצחק הרצוג, בקריאה לעזוב את תפקידו כראש האופוזיציה 
וראש מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר, או להשעות עצמו 

מתפקידים אלו עד לסיום החקירה בעניינו

"הפסק כהונתך כיו"ר 
האופוזיציה עד תום החקירה"

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!

 בד”ץ מישקולץ
רח’ סלנט 8 פתח תקווה

 הגעלת כלים
 למהדרין מן המהדרין

 בהשגחת בד”ץ מישקולץ

מכירת חמץ
מתקיימת בכל יום במשרדי בד”ץ מישקולץ
16:00-21:00     08:00-12:00 :בין השעות

  תתקיים אי”ה
ביום חמישי, י”ג בניסן 21.4.16

 החל מהשעה 10 בבוקר עד השעה 7 בערב רצוף
 במרכז חסידות מישקולץ, רח’ סלנט 8, מרכז פ”ת

 מערכת נפרדת לכלים חדשים ומערכת נפרדת לכלים ישנים

בד”ץ מישקולץ עורך גם מכירת חמץ לבעלי 
עסקים וחנויות ומנפיק על כך תעודות ללא תשלום

לפרטים: משרדי הבד”ץ
054-8406410  054-8042679



חוויתיקראפ

קיר 
טיפוס

בריכת

כדורים

מגלשת
חבלים

לחמניה 

+נקניקה 

בוב
ספוג

סירת
פיראטים

מגלשת
ליצן

אתגרון
יער

ופופקורן סוכר 

מתנפחים

טיטאניק

שעות הפעילות של הפארק: 17:00-11:00 
כניסה חופשית  | כניסות נפרדות לבנים ובנות 

יום שלישי י”א ניסן שכונת הדר גנים ברחבת בית הספר אהבת ציון רח' ר' יהודה הנשיא 
יום רביעי י”ב בית ספר תיכון רח' החמישה 5 שעריה 
יום חמישי י”ג מתנ"ס מאור יהודה רח' קלאוזנר 13 

אתם מנקים
 והילדים נהנים 

עו”ד איציק ברוורמן ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף
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מאת: אהרן נצר

ההחלמה  בבית  שמבריאות  נשים  עשרות 
השתתפו  ברק  בבני  וילד  אם  ליולדות 
משפחתית  התמודדות  על  מרתקת  בהרצאה 
שבבית.  לילדים  החזרה  עם  לידה,  לאחר 
ההרצאה התקיימה הודות לשיתוף פעולה בין 

מרכז י.נ.ר לאם וילד.
י.נ.ר  מרכז  בוגרת  העבירה  ההרצאה  את 
וחברת האגודה ליועצים ומטפלים במשפחה 
חינוכית  יועצת  ברויאר  רחל  הגב'  בישראל, 
לקבל  לנשים  שאפשרה  ופסיכותרפיסטית 
הביתה,  חזרתן  לקראת  להתמודדות  כלים 
לאחר הרחבת המשפחה. הגב' ברויאר עוסקת 
למאבחנת  ונחשבת  האבחון  בתחום  אף 

מבוקשת.
מצד  חדשות  סיטואציות  נוצרות  כידוע, 
הילדים האחרים שבבית, עם הצטרפות תינוק 
על  הדבר  משפיע  לעיתים  למשפחה.  נוסף 
לימודיהם של הילדים האחרים, ולעיתים הם 
ההרצאה  במהלך  רגשיות.  בעיות  מפתחים 
כדי  להתמודדות  כלים  ארגז  הנשים  קיבלו 

להקל עליהם את החזרה לשגרה.
י.נ.ר:  מנכ"ל  עשור  מאיר  הרב  לדברי 
"משוב רב אנו מקבלים מהנשים שהשתתפו 
את  להן  העניקה  שזו  כך  על  בהרצאה, 

האפשרות להתמודד טוב יותר עם המשפחה. 
אנו מתכוונים להמשיך בקיום שיתופי פעולה 

למען הקהילה".
הינו המרכז המוביל ללימודים  י.נ.ר  מרכז 
בנישואין  בפרט,  והטיפול  הייעוץ  בתחום 
לימודים בהפרדה  מקיים  ובמשפחה. המרכז 
של  לימודים  מרכז  ומהווה  תכניות,  במגוון 
האוני' הפתוחה לתואר ראשון בפסיכולוגיה 
הלימודים  במסגרת  והרוח.  החברה  ומדעי 
במיוחד  פופולאריים  במרכז  המוצעים 
משפחתי,  גישור  נישואין,  לייעוץ  הלימודים 
הנחיית הורים, טיפול נפשי, יישוב סכסוכים, 

אימון אישי, דמיון מודרך, ועוד.
לאנשי  המיועדים  סדנאות  קיימים  כן  כמו 
הפרעות  פסיכודרמה,  בתחומים  מקצוע 
תרפיה  סכרת,  עם  התמודדות  אכילה, 

באומנות ועוד.
כבר  י.נ.ר  במרכז  הלומדים  מבין  מאות 
השתלבו בשוק העבודה בתחום אותו למדו, 
כאשר במקומות עבודה רבים ניתנת עדיפות 
לתלמידי מרכז י.נ.ר בשל המקצועיות הרבה. 
הלימודים  תכני  כי  מדגישים  י.נ.ר  במרכז 
אשר  רוחנית  וועדה  בפיקוח  הינם  עוברים 
וזאת  אותם,  ומאשרת  התכנים  על  עוברת 

מלבד ההפרדה בין גברים לנשים.

'מאוחדת' הפיקה חוברת עם 
רשימת התרופות הכשרות לפסח
בשיתוף עם בד"צ העדה החרדית: מאוחדת הפיקה חוברת 
מרשימה - רשימת התרופות הכשרות לפסח  החוברת 

תוענק לכל דורש באמצעות דיילים בריכוזי הערים החרדיות 
כמו גם במרפאות מאוחדת

מאת: יעקב פלדמן

לאחר עמל רב ועריכת בדיקות מדוקדקות 
חוברת  מאוחדת  אלה  בימים  לאור  מוציאה 
ובה רשימת התרופות המאושרות  מרשימה 
וכשרות לשימוש בחג הפסח וזאת בשיתוף 

בד"צ העדה החרדית. 
כידוע, חומרי הגלם של 
עלולות  מהתרופות  רבים 
כן  על  ואשר  חמץ,  להכיל 
שנה  מידי  מאוחדת  עורכת 
העדה  בד"צ  עם  בשיתוף 
מפורטת  רשימה  החרדית, 
בהן  שאין  התרופות  של 
מותרות  כן  ועל  חמץ  חשש 

לשימוש ללא פקפוק. 
חוברת זו כבר הפכה לאחד 
ממתינים  להם  מהדברים 
גם שאר  כמו  לקוחות מאוחדת 
הציבור ואשר ממנו שואבים את 

המידע החיוני. 
יסובבו  הקרובים  בימים 

החרדיות  הערים  בריכוזי  מאוחדת  דיילי 
בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אלעד, 
גת,  קרית  רחובות,  אשדוד,  עילית,  ביתר 
נוספות,  וערים  נתיבות  חב"ד  כפר  צפת, 

ויעניקו את החוברת השימושית. 
יהיה להשיג את החוברת במרפאות  ניתן 
של  הממוחשבת  ברשת  וגם  מאוחדת 

מאוחדת. 
להפעיל,  במאוחדת  נערכים  לכך  בנוסף 
ארצי  מוקד  שנה,  כמידי 
כשרות  לברור  פתוח  וקו 
המאושרות  התרופות 

לשימוש בפסח. 
הוא  אף  יפעל  הקו 
בשיתוף מורי הוראה של 
העדה החרדית, ורופאים 

ורוקחים מומחים. 
מנהלת  מ.קידר  הגב 
השיווק למגזר החרדי 
במאוחדת: "מאוחדת 
במצוינות  דוגלת 
היא  בו  תחום  בכל 
לבד"צ  החיבור  פועלת. 
לפונה  להעניק  מרצון  נובע  החרדית  העדה 
את המידע המוסמך ביותר. אנו שמחים על 
החרדית  העדה  בד"צ  עם  הפעולה  שיתוף 
רשימת  את  לפרסם  לנו  שניתנה  הזכות  ועל 

התרופות המותרות לשימוש בפסח".

עשרות נשים השתתפו בהרצאה 
על התמודדות משפחתית

הודות לפעילות מרכז י.נ.ר למען הקהילה: עשרות נשים 
השתתפו בהרצאה על התמודדות משפחתית עם התרחבות 

המשפחה  הרב מאיר עשור מנכ"ל י.נ.ר: "אנו מתכוונים 
להמשיך בקיום שיתופי פעולה למען הקהילה"

שער החוברת התרופות הכשל"פ

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

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



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי 
 אגודת ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

חג ב-

החל מ- רק ב-רק ב- רק ב-

₪ 99
₪ 149 ₪ 399

₪ 299 ₪ 399
₪ 445

₪ 179
₪ 199

גרילר חשמלי עם 
טרמוסטט

מעבד 
מזון 

מטחנת 
בשר 

סיר טיגון 
נירוסטה 4 ליטר

טוסטר אובן

רק ב-

רק ב-

₪ 99
₪ 129

רק ב-

₪ 129
₪ 159

כירה חשמלית 
יחידה

כירה חשמלית 
כפולה

כירת גז 4 
מבערים+מחסה 

מיחם חשמלי 60 
כוסות 

במחיר שאסור לפרסם99 ₪
₪ 129₪ 639

רק ב-

₪ 349
₪ 449

רק ב-

₪ 179
₪ 249

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

מכבדים שוברים של 
ועדת עיריית בני ברק

החל מ-
רק ב-

₪ 69
₪ 99

₪ 199

 תנור אפייה
45 ליטר לשיש

סיר בישול איטי פלטת שבת

החל מ-
רק ב-רק ב-

₪ 2,390

תנור דו-תאי מקרר מקפיא 
עליון

 519 ליטר | בהכשר הבד”ץ |
B דירוג אנרגטי

שואב אבק 
 רטוב/יבש

₪ 3,490
₪ 3,875

₪ 339
₪ 379

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

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

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

גלגל המתנות הענק!
מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

בן
או

ר 
טוסט מכונת כביסה

אבק
אב 

שו
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בס"ד

פסגות ק.ס

&100
2 ב-

סניף  סלור 19 פ"ת (מול בנק דיסקונט) טל: 03-9300558

      של אזור גוש דן מאז 1958  חנות היין המקצועית      

חג אביב          שמח וכשר!!

רמת נגב 
קדש ברנע

&100
2 ב-

יתיר מ.ש.ק

&79

תשבי 
אסטייט

&100
2 ב-

מחירים מיוחדים לאירועים וחתונות

טפרברג 
טרה ק.ס

&120
3 ב-

סגל רכסים

&150
במחיר 2 ב-

שלא 
יחזור

טוליפ 
ג׳סט

יפו סובאז׳ 

בלו נאן

&120
2 ב-

&45
חדש כשר!

בס"ד

 חנות היין המקצועית      

משקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאותמשקאות
מבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץמבצעים לפסח    שאסור להחמיץ

ברטנורה 
מוסקטו 

&100
2 ב-

יפו סובאז׳ 

מונטיפיורי בלנד 
אדום

&110
2 ב-

הר אודם 
וולקני

&120
2 ב-

 1848
דור 2

&100
2 ב-

אור הגנוז

3+1
לדוגמא: הר סיני

ב-75&

מבצע
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מאת: שבתאי פוגל

מאיימת  החדשה  העמותות  שפרשת  אחרי  רגע  השבוע, 
העבודה,  מפלגת  יו"ר  של  הפוליטית  הקריירה  את  לגדוע 
נחשפו פרטי המשא ומתן שניהל הרצוג בחשאי עם נתניהו. 
מהצד של הרצוג ניהל את המו"מ יוסי קוצ'יק, לשעבר מנכ"ל 
של  מצדו  ברק.  אהוד  כהונת  בעת  הממשלה  ראש  משרד 
נתניהו, היה זה השר יריב לוין ואישים נוספים. בין הצדדים 

כבר הוחלפו טיוטות ההסכם הקואליציוני.
בין הצדדים: הרצוג אמור  סוכמה  אפילו חלוקת התיקים 
היה לכהן כשר החוץ; יחימוביץ כשרת הכלכלה; לבני כשרת 
המשפטים; שני ח"כים נוספים היו אמורים להתמנות לשרי 
ניהול כמה מהוועדות  ובנוסף:  ואיכות הסביבה;  התקשורת 

בכנסת.
שלום ירושלמי, הפרשן הפוליטי הוותיק של 'מעריב' חשף 
כי כבר בשבוע הקרוב אמורים היו נתניהו והרצוג להציג את 
בבית  שגורמים  חוששים  הציוני  במחנה  האחדות.  ממשלת 
הרצוג  כנגד  החומרים  הדלפת  על  שאחראים  הם  היהודי 

במטרה לטרפד את ממשלת האחדות.
זה לא הפריע לאותם חברי כנסת, עשרים ושלושה במספר, 

מפלגתם  להצטרפות  הנחרצת  התנגדותם  על  להצהיר 
לממשלת נתניהו.

היו  כי  שהצהירו  הכנסת  לחברי  מאמינים?  אתם  למי 
שכבר  כנסת  חברי  לאותם  או  לממשלה,  לכניסה  מתנגדים 

החלו לדמיין את עצמם כשרים בממשלה?
לא יהא זה טעות לומר כי בשני המקרים, הם התכוונו לכל 
לממשלה  הכניסה  בחשאיות,  נרקם  המהלך  עוד  כל  מילה. 
עוברת חלק  הייתה  תיקים,  לא מבוטל של  בתמורה למספר 
תחת התירוץ שנוכח המצב הבטחוני ואתגרי התקופה, הדבר 

הנכון למדינת ישראל הוא שילוב ידיים של כל הכוחות.
מבינים  הם  גם  פומבי,  והפך  טורפד  כאשר המהלך  כעת, 
במצב  אחדות.  ממשלת  של  להקמתה  הסיכויים  שאפסו 
שנרקם  המהלך  את  לתקוף  שלהם  ההזדמנות  זו  הנוכחי, 

ולזכות בנקודות זכות בקרב קהל הבוחרים שלהם.
כך או כך, גם ללא החקירה הנרקמת כנגד הרצוג, סיכוייה 
הצדדים  בשני  נמוכים.  היו  מלכתחילה,  כזו  ממשלה  של 
יודעים, שבמקרה של ממשלת אחדות, הבית היהודי הייתה 
מהליכוד  כנסת  חברי  כמה  גם  כמו  מהממשלה,  פורשת 
ומהמחנה הציוני שהיו מתנדים למהלך והופכים לאופוזיציה 

פנימית בתוך המפלגות שלהן.

להיכנס  הרצוג  של  שהרצון  מעריך  ירושלמי  שלום 
לממשלת נתניהו נבע מהרצון לקנות שקט לתקופה ארוכה: 
הכי  האיש  היה  ונתניהו  מציל,  חיפש  הציוני  המחנה  "יו"ר 
יותר  רחבה  לממשלה  מייחל  הממשלה  ראש  בסביבה.  זמין 
שתפתור אותו מהבעיות בליכוד ובקואליציה. הרצוג, מצדו, 
פלאים  ישתפר  שלו  המעמד   – החוץ  שר  יהיה  שאם  יודע 
במפלגה, שנמאס לה להיות באופוזיציה כל כך הרבה שנים. 
להרגיע  וכך  שרים,  לתפקידי  יריביו  את  למנות  יוכל  הרצוג 

אותם. הוא גם יוכל לדחות את הפריימריז כרצונו".
מתחיל  בשלב  היו  לאחדות  המגעים  אם  "גם  לדבריו, 
כפי  הכל,  וטרפדה  הרצוג  נגד  החקירה  באה  מתקדם,  או 
בשנה  הפעם השלישית  זו  כחלון.  האוצר משה  שמודה שר 
מתקרב  בהכחשות,  עסוק  הזמן  שכל  שהרצוג,  האחרונה 
זה קרה  זה התחיל, בנובמבר  לממשלת הימין. ביולי שעבר 
העביר  מי  בעבודה  לחקור  מנסים  עכשיו  הפעם.  וגם  שוב 
יותר חשוב – מי הדליף את  נגד הרצוג, אבל  את החומרים 
האחדות.  ממשלת  את  למנוע  כדי  לתקשורת  החקירה  דבר 
החשודים המידיים בצמרת העבודה בענין ההדלפה הם שרי 
הבית היהודי, שלא רוצים שותפים זרים בממשלה, ועוד על 

חשבונם. מי יודע?".

מאת: יוסי הכט

נגוסה  התקפלות ראש הממשלה בפני שני מורדי הליכוד 
ואמסלם, והחלטתו להעלות את בני הפלאשמורה כדי לדכא 
ממשלת  שאופציית  לכך  הסימן  הייתה  בליכוד,  המרד  את 

האחדות ירדה מהפרק. 
כפי שנחשף בקו עיתונות בשבוע שעבר, מאחורי הקלעים 
התקיימו מגעים מתקדמים אותם הוביל מטעם נתניהו השר 
יריב לוין. חברי כנסת נתבקשו להישאר במרחק טיסה מהירה 
נתבקשו  בקואליציה  ובכירים  הפגרה  בתקופת  גם  לישראל 
להישאר בארץ במטרה להביא את הרחבת הממשלה לאישור 

הכנסת עוד לפני חג הפסח.
את  החלישה  את המהלך,  טרפדה  הרצוג,  חקירת  הדלפת 
ולמעשה לא מאפשרת  היה מעורער  כך  גם  היו"ר שמעמדו 
ליועמ"ש  המשטרה  פניית  עניינו.  שיוכרע  עד  צעד  לזוז  לו 
את  לחלוטין  גנזה  לחקירה,  הבדיקה  את  להפוך  בבקשה 
הוא  להרצוג  שחסר  האחרון  הדבר  שכן  ההרחבה  אופציית 

השלטון  לאיכות  התנועה  כך  גם  חקירה.  תחת  שר  להיות 
כראש  מתפקידו  להתפטר  דחופה  בבקשה  אליו  פנתה  כבר 

האופוזיציה, צרות נוספות לא חסרות לו בשלב זה.
בכירים  גורמים  כי  עיתונות'  ב'קו  פורסם  שעבר  בשבוע 
היחיד  כי  סגורות  בשיחות  טוענים  הממשלה  ראש  בלשכת 
שיכול להרוויח מהדלפת חקירותיהם של הרצוג ודרעי, זהו 
יאיר לפיד. לפיד כמובן מכחיש, ובכל מקרה חיפוש האשמים 
לא ישנה את המציאות. החורף שעבר היה קשה, הקיץ שלפניו 

יהיה חם ומעיק עוד יותר בקואליציית 61, דחוסה וצפופה.
תקציב  על  הגדול  לקרב  נערכים  כבר  החרדיות  במפלגות 
הביע  שכחלון  הקואליציוני,  ההסכם  פי  שעל   2017-2018
שנתי.  דו  תקציב  להיות  אמור  בו,  לעמוד  מחויבותו  את 
ודאגה  מוקדמת  היערכות  היא  החרדים  מבחינת  המשמעות 
לכך שכל המחויבויות הכספיות יוכללו בתקציב שלהערכת 

כולם יהיה התקציב האחרון לקואליציה הנוכחית.
כבר  לומר  ניתן  התורה  עולם  לתקציבי  שנוגע  מה  בכל 

הגדול  הכישלון  במשימה.  עמדו  החרדים  החברים  כי  היום 
הוא בתחום הדיור, שם לא נראית שום תוכנית באופק, וכל 
זה בשעה ששר האוצר כחלון ושר הבינוי גלנט לא מפסיקים 

לנסות ולייצר פתרונות לציבור הכללי.
בו  תוכלל  שלא  תקציב  כי  לאחרונה,  הבהיר  מוזס  ח"כ 
יזכה  לא  החרדית,  הדיור  מצוקת  לפתרון  מסודרת  תוכנית 
לתמיכתו. כעת נותר רק להמתין ולראות האם חברי הכנסת 
ראש שמחתם, בשעה שברור  על  הסוגיה  את  יעלו  החרדים 
לכולם כי הזדמנות שכזאת, כאשר מידת התלות של נתניהו 

בשותפים החרדים אינה נטולה בספק, לא תחזור על עצמה.
הכנסת  חברי  של  הגדול  מבחנם  יהיה  הבא  הקיץ  מושב 
כחלק  החרדית  המצוקה  את  להכליל  ישכילו  אם  החרדים. 
הדיור,  בתחום  נפרד מהפתרונות שמובילה הממשלה  בלתי 
שכורע  לבוחר  ולומר  הבאות  לבחירות  להתייצב  יוכלו  הם 
הדבר  את  לעשות  ניסו  שלפחות  הילדים,  חיתון  נטל  תחת 

הנכון.

ממשלת 
האחדות 
שלא קמה

במשך חודשים ניהלו אנשי נתניהו והרצוג מגעים להקמת ממשלה רחבה

על רקע ההתפתחות בחקירת הרצוג החרדים מעריכים:

הכל כבר היה מוכן, טיוטות ההסכם הקואליציוני כבר הוחלפו בין הצדדים, סוכם על חלוקת תיקים: משרד החוץ 
להרצוג, משרד הכלכלה ליחימוביץ, משרד המשפטים ללבני ועוד שניים או שלושה משרדי ממשלה וראשות ועדות 

בכנסת  ואז הגיעה החקירה הצפויה כנגד ח"כ בוז'י הרצוג וטירפדה את המהלך 

על רקע פניית המשטרה ליועמ"ש מנדלבליט להפוך את בדיקת יו"ר האופוזיציה הרצוג לחקירה במפלגות החרדיות 
מעריכים: "סיכויים אפסיים להרחבת הממשלה"  ליצמן לראש הממשלה נתניהו: "אין צורך להרחיב. הממשלה 

צריכה להמשיך ולהתקיים במתכונתה"

התקציב הדו-שנתי יעבור ללא הרחבת הממשלה

מגעים חשאיים בין הצדדים. נתניהו והרצוג במליאה   )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(



יש דגים שאכלו חמץ...

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

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

חמץ, בפיקוח מחמיר ומוקפד בכשרויות מהודרות. 

בשבילי רק דג ישראלי טרי

 ויש קרפיון ישראלי 
טרי וכשר לפסח!



התיעוד שפתח את המהומה. הזירה בחברון

טעיתי. הנשיא אובמה
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"אזרח צעק: 'תיזהרו, 
אולי יש עליו מטען"
נחשפה עדותו של "החייל היורה" שנעצר לאחר שירה 

במחבל מחברון  "אם הייתי פועל מנקמה הייתי מחורר 
אותו"  "ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל 

אומרים שהם צריכים לקטוע את הידיים של הטרור, איך 
הם רוצים לעשות את זה?" 

מאת: שבתאי פוגל

במחבל  שירה  החייל  של  המלאה  עדותו 
הסיבות  מהן  חושפת  בחברון  מנוטרל 
מחבל  לעבר  לירות  להחלטתו  שהביאו 
חיילים  שני  דקה  לכן  קודם  דקות  שמספר 

ופצע אותה.
בערוץ  השבוע  שפורסם  העדות  מתמליל 
שהמחבל  לטענתו  חשש  החייל  כי  עולה   2
ממולכד. "באותה שנייה מישהו, אני חושב 
עליו  יש  'תיזהרו,  צועק  האזרחים,  שאחד 
וראיתי  נפץ.  חגורת  כאילו  מטען',  אולי 
אותו עם מעיל שחור גדול, אני חושב סגור. 
התחילו לעלות לי סרטים של חוליית חמאס 
שאמרו לנו שמתכוונת לעשות פיגוע איכות, 

יכול להיות התאבדות.
ביום  וגדול,  פרוותי  היה  שלו  "המעיל 
שמש חם ממש, 30 מעלות… כל הסרטים 
פשוטה  לא  החלטה  לקבל  לי  גרמו  האלה 
את  דורך  אני  שנייה,  של  בשבריר  ממש 
הנשק, אומר לאנשים שיזוזו ויורה לו כדור 

אחד בראש".
זה  בגלל  להיות  יכול  נסער,  די  "הייתי 
חברו  )של  בדם  מלאות  היו  שלי  ושהידיים 
מקרה  ובכל  ש.פ.(  בפיגוע,  שנפצע  החייל 
ולראות  לזירה  להגיע  ככה  רגיל  לא  אני 
אנשים  לראות  רגיל  לא  מת,  ככה  מחבל 

מתים, מחבלים", סיפר.
הטענות  את  דוחה  החשוד  החייל 

והייתה  "במידה  בצה"ל:  כלפיו  שהשמיעו 
לו באמת חגורת נפץ והוא היה מתפוצץ, מה 
היו שואלים  היו?  קורה? כמה הרוגים  היה 
למה אף אחד לא חשב לוודא את הניטרול. 

וזה מה שעשיתי, וידאתי את הניטרול". 
שראש  כמו  "בעצם  ואמר  הוסיף  הלוחם 
הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל אומרים 
שהם צריכים לקטוע את הידיים של הטרור, 

איך הם רוצים לעשות את זה?
"בסוף אני עושה את זה בדרך שהם התוו, 
על  לדין  אותי  ומעמידים  הטרור  את  למגר 
זה שעשיתי את העבודה שלי שזה להגן על 
עצמי, על החברים שלי ועל מדינת ישראל. 
רק בגלל שמפחדים אולי מהעיתונים וממה 
שהעולם יגיד בשביל לנקות את הידיים של 

צה"ל, שהחייל לא פעל כשורה". אמר.
היה  אם  כי  החייל  סיפר  הדברים  במהלך 
פועל ממניעי נקמה היה יורה מספר כדורים 
אך העובדה שירה כדור אחד מלמדת שפעל 

מתוך חשש לאירוע ביטחוני.

אובמה מודה: 
"טעיתי עם קדאפי"

רגע לפני שהוא עוזב את הבית הלבן זה הזמן לחשבון 
נפש של הנשיא האמריקני שעשה היסטוריה ונבחר לנשיא 
השחור הראשון בתולדות ארצות הברית  ברק אובמה 
מכה על חטא: "הטעות הגדולה ביותר בכהונתי, שלא 

התכוננתי ליום שאחרי קדאפי"
שבתאי פוגל

הלבן  הבית  את  עוזב  שהוא  לפני  רגע 
הנשיא  של  נפש  לחשבון  הזמן  כנראה  זה 
לנשיא  ונבחר  היסטוריה  שעשה  האמריקני 

השחור הראשון בתולדות ארצות הברית.
התקשורת  לרשת  שהעניק  בראיון 
כי  אובמה  אמר  ניוז,  פוקס  האמריקאית 
כהונתי,  במהלך  ביותר  הגדולה  "הטעות 
הייתה שלא התכוננתי ליום שאחרי קדאפי". 
מהווה  קדאפי  שנפילת  אף  על  זאת  עם 
הנשיא  של  בכהונתו  משמעותית  נקודה 
"ההתערבות  כי  אובמה  הבהיר  האמריקאי, 

של ארצות הברית בלוב הייתה צעד נכון".
ארצות  פעלה   2011 שנת  במהלך  כזכור, 
מדינות  מספר  עוד  עם  בשיתוף  הברית 
משטרו  מפני  האזרחים  על  להגן  כדי  בלוב 

הוצאתו  לאחר  אולם  קדאפי.  מועמר  של 
להורג של קדאפי בידי המורדים החל כאוס 
נכנס  אליו  משמעותי  ואקום  שיצר  במדינה 
לא אחר מארגון הטרור האיסלאמי הרצחני, 
ובעיראק  בסוריה  דרכו  את  שהחל  דאע"ש 
והשיג דריסת רגל משמעותית והפך את לוב 

למדינה מדממת עד עצם היום הזה.

ש ד ו תקוההסביבהאיכותח בפתח 
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6.5.16, יום שישי,   08:30 - 11:30

צעדת נחל שילה ל-10 גני ילדים נבחרים והוריהם.
מפגש עם הטבע, התעשייה והחקלאות. פגישה עם דמויות 

המייסדים מהעבר, המגולמים על ידי מדריכי המרכז לחינוך סביבתי. 
ארוחת בוקר בחורשת אקליפטוסים מרהיבה ומופע של "הקרקס 

הירוק".

7.5.16, יום שבת, 11:00 - 13:00 

שבת תרבות עם השר להגנת הסביבה, 
מר אבי גבאי, אולם מופת. הכניסה חופשית.

20.5.16, יום שישי, 8:00        

צעדת ירקון לזכר אסון הבונים.
שלושה מסלולים: 5 / 6.5 / 8 ק"מ. 

תחילת הצעדה סמוך ל"מקום של יגאל" )לשעבר(. 
ההשתתפות חינם.

22.5.16 יום ראשון , 17:00 - 19:00 

כנס הוקרה עירוני לנציגי "ילדי נתיב האור"
התנהלות נבונה בסביבה צורכת חשמל.

ישתתפו כ-300 תלמידים משכבת ו' והוריהם.

27.5.16 יום שישי 

סיור משלחת ראש העיר במוסדות חינוך ירוקים.

30.5.16 יום שני, 17:30 

"המירוץ הירוק למליון" ייצא מכיכר המייסדים.
150 בני נוער, נציגי 12 בתי הנוער, פרלמנט הילדים ותנועות הנוער, 

 יצאו למירוץ איכות סביבה ברחבי העיר. 
הפרס לקבוצה הזוכה: פעילות אתגרית.

31.5.16 יום שלישי , 10:00 - 12:00

שרהל'ה שרון בשירה ישראלית, עם פרופ' יוסי לשם, בסיפורים 
מרתקים על ציפורים. היכל התרבות. 03-9125222. עלות כרטיס ₪30.

1.6.16 יום רביעי,   18:30-16:30

יום איכות סביבה ובריאות לכל המשפחה במוזאון האדם והסביבה.
18:30 - מופע. עלות כניסה ₪10. 03-9286900.

19:30 הרצאה "קפה מדע וסביבה" למבוגרים צעירים 

5.6.16 יום ראשון,   19:30

 טקס פתיחת תערוכת צילומים "כי האדם הוא עץ השדה" 
הענקת פרסים לזוכים. 

היכל התרבות. הכניסה חופשית.
 20:30 יהורם גאון בהופעה ביום איכות הסביבה הבינלאומי. 

עלות כרטיס ₪70. היכל התרבות 03-9125222

במהלך החודש יתבצעו הפעילויות הבאות:
סדנאות סביבתיות במרכזי וסניפי תנועות הנוער.  •  ביקורי כ-1000   •
בסדנת  שישתלמו  והסביבה,  האדם  במוזאון  ג'  כיתות  תלמידי 
הפחתת פסולת.  •  טיולים מודרכים בטבע של פתח תקוה, שייצאו 
של  סביבתי  מסר  עם  הצגה    • מהמתנסים.   מאורגנות  בהסעות 

הפרדה במקור, בעשרות גני ילדים. 

בברכה,

עו"ד איציק ברוורמן
ראש העיר

עו"ד אורנה דוידאי
ראשת האגף לאיכות הסביבה

svivati.pt@gmail.com  03-9246549 המרכז לחינוך סביבתי
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 כשרות

 בד"ץ יורה דעה

 אך ורק על מוצרים

סגורים וחתומים 

חג פסח כשר ושמח!

מפעל וחנות המפעל אלכסנדר ינאי 21 פינת נחשון 1 פ”ת  )סגולה( 03-9306034
חנות המפעל שוק פ”ת הברון הירש 6/7 פתח-תקוה, טל. 03-9348873

לכל ימות השנה חוץ מפסח
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בתמונת לוויין של סוכנות החלל האירופית ניתן לראות כי הנהר החוצה את מצרים נצבע בימים אלו 
באדום - בדיוק כמו במכת דם ההיסטורית

הנילוס כפי שצולם ע"י לוויין של סוכנות החלל האירופית

מאת: גבריאל בלוך

תושבי  עצמה?  על  חוזרת  ההיסטוריה 
מצרים הופתעו לגלות שמימי הנילוס, הלוא 
אדום,  בצע  נצבעו  המקראי,  היאור  הוא 
לפחות  כך  ההיסטורית.  הדם  למכת  בדומה 

זה נראה בתמונה שצולמה מהחלל.
החדש,  הלוויין  על-ידי  צולמה  התמונה 
החלל  סוכנות  של   ,Sentinel-3A
אוקיינוסים,  על  מידע  שמספק  האירופית, 

על  והאטמוספרה  הקרחונים  מצב  היבשות, 
מנת ללמוד על השינויים. בין היתר בלוויין 
שמסוגלים  מתקדמים  מכשירים  קיימים 
מהמים  שנפלטת  האנרגיה  רמת  את  למדוד 
היתר  בין  נמדדת  הזו  הקרינה  ומהקרקע. 
ביניהם  מדידות,  של  סוגים   9 באמצעות 

אינפרא-אדום.
המטרות של המחקר היא לנטר בזמן אמת 

פריצת שריפות בטבע, להציע הבנה יותר
העולם,  ברחבי  הצמחייה  של  מעמיקה   

ואגמים  נהרות  של  העומק  את  למפות 
בכדור  המיושבים  האזורים  את  ולמפות 

הארץ.
ועוררה,  העולם  בכל  פורסמה  התמונה 
אצל רבים מהעורכים והקוראים את התהייה, 
האם מכת הדם ההיסטורית שבה על עצמה 
לאחור  שנה   3000 חוזרת  מצרים  והאם 

במנהרת הזמן?
ששל  האדום  הצבע  החוקרים,  לטענת 
בשינוי  או  בדם  מקורו  אין  הנילוס  מימי 

בשל  אם  כי  מפתיע,  באופן  המים  צבע  של 
קיימת  הנילוס  נהר  שסביבות  העובדה 
לנהר  שגורמים  חקלאיים  וגידולים  צמחיה 

לשנות את צבעו.
רבים  של  דעתם  את  הניח  לא  זה  הסבר 
המקראי  היאור  שדווקא  יתכן  שלא  שטענו 
חקלאיים,  גידולים  בשל  צבעו  את  משנה 
נותרים בצבעם  ואילו נהרות אחרים בעולם 
בסביבתם  שגם  העובדה  אף  על  המקורי, 

גדלים גידולים חקלאיים דומים.

המצרים הופתעו: 
מימי הנילוס 
נצבעו באדום

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

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי

050-5200257
itzik@iclimb.co.il

קיר טיפוס ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

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

מהרובפתח!בין הזמנים
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל
לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת



‰ר‰"‚ מיכ‰ ‰לוי ליט"‡
"ר‡ פ‡„ ‡מר

המועצה הדתית                    פתח תקוה

‰˜בל פני רבו בר‚ל

‰ננו מחים ל‰ו„יע לˆיבור ‰רחב על
˜בל ‰פנים ל מורנו ורבנו ‰רב ‰ר‡י

˜יים ‡י"‰
במוˆ‡י ח‚ ר‡ון ל פסח

מוˆ" ט"ו ניסן ע"ו 23.4.16  בע‰ 21:00
בבי ‰כנס "ני‚וני חיים"
רח' חיים ויˆמן 45 כפר ‚נים

מחלקת הכשרות

מכירת חמץ
 תתקיים אי"ה במשרדי הרבנות במחלקת הכשרות,

רח' חובבי ציון 39, החל מיום ראשון ב' ניסן התשע"ו )10.4.16(

לפי הפירוט כדלקמן:

בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-13:00 בבוקר
ביום ג' בין השעות: 16:30-18:30 אחה"צ

ביום שישי, ערב פסח, בין השעות: 8:00-10:00 בבוקר בלבד!

הציבור מתבקש לא לחכות במכירת חמץ ליום האחרון.

זמן בדיקת חמץ: יום חמישי י"ג בניסן, לאחר צאת הכוכבים

סוף זמן אכילת חמץ: יום שישי י"ד בניסן, עד 9:55

סוף זמן שריפת חמץ וביטולו: עד השעה 11:17

סוף זמן אכילת אפיקומן: 12:39

 בברכת
חג פסח כשר ושמח

 

13(17.4.1610:00-14:00

18(18.4.1610:00-13:30

3(19.4.1610:00-13:30

6(20.4.1615:30-18:30

 
81

(18.4.16 
(19.4.16

16:30-20:00

12
(20.4.16
(21.4.16

12:00-22:00
10:00-18:00

6(21.4.1611:30-15:00

054-6888029

פלטיאל איזנטל
ממונה המועצה הדתית

אליהו ברוכי
ראש היחידה לחינוך חרדי

24

 

פתח תקווה

משרדי המועצה הדתית יהיו סגורים בכל תקופת 

החל מיום שישי ערב חג
  י"ד ניסן תשע"ו )22.4.16(

ועד לאחר החג.
חוזרים לעבודה ביום ראשון

  כ"ג ניסן תשע"ו )1.5.2016(.

בברכת,
חג פסח כשר ושמח.

הודעה לתושבים!

חג הפסח

 
 

 

 

בערב שבת לאחר קבלת שבת
בבית הכנסת הספרדי יוצאי חברון

רח‘ הרז“ה 1 גני הדר פ“ת

ובשבת בשעה 5 אחה“צ
בבית הכנסת חניכי הישיבות הספרדי

רח‘ מנחת שלמה גני הדר פ“ת

תפילת מנחה בשעה 4:30 לפני הדרשה

של מורנו ורבנו מרא דאתרא

דרשת שבת הגדול
שליט“אמיכה הלוי 

הרה“ג 

בנושא: 

ענייני כשרות לפסח ולכל השנה

מקורות לדרשת שבת הגדול:

תתקיים אי"ה 
בשבת קדש פרשת מצורע ח' בניסן תשע"ו

בבית הכנסת הגדול "בית יעקב"
רחוב חובבי ציון 37 

תפילת מנחה בשעה 17:15 ולאחריה הדרשה

שו"ע או"ח תמז,ד
שו"ע או"ח תנג,סג

מ"ב שם סקי"ז, סק"כ
שער הציון שם אות כה

מקראי קדש פסח סימן עח
ושם בהררי קדש הערה 1

יביע אומר ח"ב סימן כג אותיות ב,ד,ח,יז
תשובות רע"א סימן לח ד"ה ומה"ט

מהר"ם חלואה פסחים ל,ע"ב

רמב"ם פ"ד מחמץ ומצה הי"ב
שו"ע או"ח תמב,ד וברמ"א

מ"ב שם סקכ"ג
שערי יושר ג' פכ"ב

נודע ביהודה תנינא חאו"ח סימן עב
נודע ביהודה יורה דעה סימן קפו

שו"ע יו"ד סימן צט' סע' ו
קובץ הערות סימן לג סק"ח

הציבור מוזמן

www.mpt.org.il :ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של המועצה



בפתח-תקוה36        ז' בניסן תשע"ו 1215/4/16

השרים ביקרו בבית 
הכנסת הגדול בתל אביב
השר לענייני דתות הרב דוד אזולאי ושר המדע 
והטכנולוגיה מר אופיר אקוניס הגיעו לסיור 
מיוחד בבית הכנסת הגדול כדי לעמוד מקרוב 
על צרכיו ועתידו של בית הכנסת שחווה עדנה 

מחודשת  "יש למצוא תקציב למען חיזוק בית 
הכנסת שימשיך לפרוח בשיעורי תורה ותפילות 

בכל השבוע"

מאת: מנדי קליין

בבית הכנסת הגדול תל אביב התקיימה 
במיוחד  חגיגית  הנהלה  ישיבת  השבוע 
והרמת כוסית לרגל חג הפסח. מזה שנים 
מתקיימות ישיבות הנהלה בבית הכנסת, 
אך השבוע זו היתה ישיבה מיוחדת לרגל 
השר  כבוד  של  מיוחד  עבודה  ביקור 
לענייני דתות הרב דוד אזולאי ושר המדע 
שהגיעו  אקוניס  אופיר  מר  והטכנולוגיה 
כדי  הגדול,  הכנסת  בבית  מיוחד  לסיור 
לעמוד מקרוב על צרכיו ועתידו של בית 
הכנסת שחווה עדנה מחודשת בימים אלה 
נוספים  לקהלים  מחדש  שעריו  ופותח 
צעירים לצד וותיקים, ספרדים ואשכנזים, 
ופוקד  שבא  המסורתי  לציבור  פונה  וכן 
את בית הכנסת באירועים שונים במהלך 

השנה.
בית  נשיא  הביע  הפתיחה  בדברי 
את  פיבקו  שלמה  מר  הגדול  הכנסת 
ומרצם  מזמנם  שפינו  לשרים  הערכתו 
ובאו לישיבה המיוחדת לכבודם. בדבריו 
הרבה  הפעילות  את  פיבקו  מר  העלה 
לתפקיד  מונה  מאז  האחרונות  בשנתיים 
וציין כי על אף מעמדו ההיסטורי של בית 
הכנסת המהווה מאז שנת הקמתו מ-1925 
מגדל אור רוחני ומשמש עד היום כמוסד 
כולה  אביב  תל  העיר  לבני  ורוח  תרבות 
השנה,  ימות  בכל  וכן  חגים  בשבתות 
והממשלה  העירייה  מטעם  גורם  אף 
והעול בעיקר  וכל הנטל  לה  דואג לסייע 

הכלכלי נופל על הנהלת בית הכנסת.
לו  יש  כי  סיפר  בדבריו  הדתות  שר 
היכרות מיוחדת עם בית הכנסת וכי עוד 
לפקוד  נוהג  היה  לימים  צעיר  בהיותו 
השבוע  ימות  במהלך  הכנסת  בית  את 
כי  ציין  השר  כבוד  לאזור.  כשהזדמן 
לבקר  נוהג  הוא  אין  תפקידו  במסגרת 

תקציב  שום  אין  לצערו  וכי  כנסת  בבתי 
המיועד  הקואליציוני  התקציב  במסגרת 
לחיזוק בתי הכנסת ולסיועם. "בלב כבד 
של  הדל  התקציב  שכל  לכם  אומר  אני 
מקוואות.  לבניית  הולך  הדתות  משרד 
הסיבה היחידה שאני בא לכאן היום היא 
בית הכנסת הגדול של תל אביב שרואה 
עטרה  ומחזיר  אלו  בימים  מיוחד  אור 
ליושנה, ולכן חשוב במיוחד באופן יוצא 
זה ואעשה  דופן לתמוך במוסד היסטורי 
כל מאמץ למצוא תקציב למען חיזוק בית 
תורה  בשיעורי  לפרוח  שימשיך  הכנסת 

ותפילות בכל ימות השבוע".
שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס 
נשיא  וכן  והרב  ההנהלה  חברי  את  בירך 
למען  לפעול  "שימשיכו  הכנסת  בית 
המפואר  המבנה  של  וקיומו  ביצורו 
העולם  ברחבי  להבדיל,  הזה.  והמרשים 
אנו  למוזיאון  ונכנסים  מטיילים  כשאנו 
ומטיפוחם.  הללו  מהמבנים  מתפעמים 
אני מציע לכולם לבוא ולהתרשם מההוד 
מעבר  שהוא  הכנסת,  בית  של  וההדר 
הוא  העיר  במרכז  מעט  מקדש  להיותו 
לא פחות מזה סמל לאומי ומרכז מורשת 
תרבות ורוח וכך צריך להתייחס אליו. על 
כן ראוי להקצות לכך את כל המשאבים, 
משרד  עבור  לפיתוח  מורשת  אתר  זהו 
הדתות ולא פחות מכך ואף יותר עיריית 
תל אביב בראשותו של מר חולדאי שזה 
צריך להיות אינטרס אישי שלה להעמיד 
סדר  בראש  הגדול  הכנסת  בית  את 

העדיפויות העירוני".
כבוד  את  בירך  הגדול  הכנסת  בית  רב 
הכנסת  בית  הנהלת  וחברי  השרים 
המנכ"ל  וכן  הכנסת  בית  נשיא  הגדול, 
המרנין  החיזוק  שבזכות  העובדים  ויתר 
שנשמע מפי השרים ימשיכו לעשות חיל 

למען בית הכנסת.

השר אזולאי בביהכנ"ס הגדול בת"א

כפר אברהם, תקומה, יוספטל, דדו:
❖ רח' ריינס פינת רח' אורבך - במשולש החול	
❖ רח' הרב אונטרמן - ליד מס' 4 )טיפת חלב(	
❖ רח' יונה גרין 4 - בשטח החול	
❖ רח' עוזיאל פינת ריינס	
❖ רח' אגרון פינת רח' רוקח 	
❖ רח' שלמה מילר פינת רח' ויסוקר 	
❖ רח' הרב בלוי 47 - בשטח החול	
❖ רח' ברנר 53 - ליד בית-הכנסת 	
❖ רח' רמז 35 - ליד בית-הכנסת 	
❖ רח' השומר בסוף הרחוב - בשטח החול	
❖ רח' אחווה פינת רח' יקותיאל אדם - מרכז 	

מסחרי 
❖ רח' אחווה פינת רח' בדר 	
❖ רח' הותיקים פינת רח' רמז - מרכז מסחרי 	
❖ רח' יבנה בסמוך לתיכון גולדה - בשטח 	

החול
❖ רח' הרב פינטו בסמוך למתנ"ס נפלאות 	
❖ רח' מסריק פינת רח' וייסבורג	

הדר גנים:
❖ רח' מנחם בגין 86 על משטח הבטון	
❖ רח' מנחם בגין פינת רח' הרז"ה - ביה"כ 	

חברון 
❖ רח' מנחם בגין מול מס' 100 - בשטח החול	
❖ רח' מנחם בגין 38 - בשטח החול	
❖ רח' קהילת יעקב פינת רח' רוזובסקי 	
❖ רח' עזרא ונחמיה - ליד ביה"כ 	
❖ רח' טבריה - ליד ביה"כ בית אל 	
❖ רח' מנחם בגין פינת רח' אריה בן אליעזר	
❖ רח' יהודה הנשיא 56 - ליד ביה"כ 	
❖ רח' זקן השומרים פינת אלבז - בשטח החול	
❖ רח' השופר מאחורי בית כנסת תהילות ה' 	
❖ רח' משורר 1 מתחם נחלים - ליד הכיכר 	

בחולות
❖ רחוב יהודה הנשיא פינת דוייטש	
❖ רחוב יהודה הנשיא 45 ליד בית הכנסת	
❖ רחוב אריה בן אליעזר מול מס' 17	

שכונת פרי: 
❖ רח' אלתרמן - מרכז מסחרי 	
❖ רח' פפר פינת אהרונוביץ 1 סמוך לבית 	

הכנסת

חן הצפון, הפועל המזרחי:
❖ רח' שלומציון המלכה - בית הכנסת 	
❖ רח' תורה ועבודה פינת רח' בר יוחאי	
❖ רח' שמואל הנגיד - סוף הרחוב	

כפר גנים, נוה עוז החדשה, אם 
המושבות, לב הסביונים:

❖ רח' האורים 8 - ברחבה 	
❖ רח' רוטשילד - גן הנשיא 	
❖ רח' סעדיה גאון 13 פינת רח' האירוסים	
❖ רח' הנשיאים - מול בנק מזרחי 	
❖ רח' טרומפלדור פינת רח' ארלוזרוב 	
❖ רח' פנקס פינת רח' ה-93 	
❖ רח' דגל ראובן פינת רח' קפלן 	
❖ רח' סלומון פינת רח' סנדר חדד 	
❖ רח' העצמאות פינת רח' אידלמן 	
❖ רח' צוויק פינת רח' פלדמן 	
❖ רח' בן צבי 23 	
❖ רח' פינחס וולף פינת רח' לוחמי הגטו	
❖ רח' זליג בס פינת רח' צוויק	
❖ רח' לוחמי הגטו פינת רח' היבנר	

❖ רח' ברוורמן פינת רח' ניר	
❖ רח' אבא אחימאיר 32 מרכז מסחרי	
❖ רח' מסקין פינת רח' הרב נריה צבי	
❖ רח' פינחס חגין פינת רח' העצמאות	
❖ רח' בשביס זינגר פינת רח' מניה שוחט	
❖ רח' חיים הזז פינת רח' ישראל ושרה	
❖ רח' מטולה סמוך למגרש - מול בית הכנסת	
❖ רח' משה סנה בסמוך לכיכר הגדולה	
❖ רח' יוסף נקר 1	
❖ רח' טבצניק מול 15	
❖ רח' אהרון כצנלסון 5	
❖ רח' יטקובסקי מול 28	
❖ רח' יחבוב מאחורי בית הכנסת בית יעקב	
❖ רח' העצמאות פינת ליפשיץ	

מחנה יהודה: 
❖ רח' הזוהר פינת רח' הארי הקדוש 	
❖ רח' בכור שטרית פינת רח' הרב מימון 	

שעריה: 
❖ רח' השופטים ליד בית-הכנסת 	
❖ רח' החמישה פינת רח' הנביאים 	
❖ רח' קיש פינת רח' החמישה 	
❖ רח' אהבת ציון - ברחבה ליד החנויות	

 שכונת מטלון
❖ רח' עין גדי פינת רח' עולי הגרדון	
❖ רח' טשרניחובסקי פינת רח' יעבץ	
❖ רח' פקיעין פינת רח' מזא"ה 	

מרכז העיר
❖ רח' אורלוב 5	
❖ רח' פינסקר מול אולמי חן	
❖ רח' ליברכט פינת קהילת רובינא	
❖ רח' סטרומה פינת גולדנהירש	
❖ רח' אורלוב צמוד לבר כל	
❖ רח' המכבים פינת שטמפפר	
❖ רח' פרץ נפתלי 25	
❖ רח' שטמפפר פינת עוזר חיים	
❖ רח' חובבי ציון בצמוד לבית הכנסת הגדול	
❖ רח' איכילוב ליד בית הכנסת משכן יוסף	
❖ רח' אוסישקין 4	
❖ רח' רמב"ם פינת נחלת צבי 	
❖ רח' סוקולוב פינת טולדנו	
❖ רח' שפירא פינת אחד העם	
❖ רח' עין גנים פינת אחד העם	
❖ רח' אחד העם פינת חפץ חיים	
❖ רח' סמילנסקי בצמוד לגן הציבורי	
❖ רח' ברנדה פינת קרן קיימת	
❖ רח' קרן קיימת 44 	
❖ רח' ביאליק ליד בית הכנסת אור מאיר	
❖ רח' עמיאל פינת קלישר	
❖ רח' הרצל 88 	
❖ רח' רוטשילד פינת גרינשטיין	
❖ רח' רפפורט 7 	

הבאים: במקומות   18:00 מהשעה:   21.4.16 תשע"ו  בניסן  י"ג  חמישי  ביום  יוצבו 

איסוף החביות יתבצע ביום שישי י"ד בניסן תשע"ו 22.4.16 
החל מהשעה: 11:00

יש לשרוף את החמץ אך ורק בתוך החביות 
בברכת חג שמח וכשר

עו"ד איציק ברוורמן, ראש העיר

חביות 
מיוחדות 

לשריפת חמץ



בריך מס‘: 521 לקוח: מייפל. שם העבודה: מודעת -אולם כנסים תאריך: 6.4.16

שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בס“ד

לשמחות ואירועים עד 600 איש!
חדש

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, מספר 1 בשביעות רצון !
רק כמה חודשי פעילות, אחרי עשרות

אירועים מושקעים ואלפי אורחים מרוצים.
סיפור ההצלחה שלנו פשוט: שביעות רצון!

המקום, המיקום, האוכל, השירות  
והאווירה המיוחדת הפכו את מייפל

בס"ד לסיפור הצלחה.

בעבודת צוות גדול ומקצועי שהולך איתי
כבר שנים רבות, נפיק גם עבורכם

אירוע מושלם עד 600 איש 
בטעם וסיגנון אישי לפי בחירתכם.                                                                    

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



הכי זולים בלי בלבוליםהכי זולים בלי בלבולים

בכפר השעשועיםקונים רקבפסח 2016
בימבה

3 גלגלים 
כחול/ורוד

₪ 6990

48-984

בקנייה
מעל 50 ₪

מגלשה 
לחצר

₪ 4990

בקנייה
מעל 50 ₪

₪ 9990

29-506

נדנדה לילד
3 שלבים

2137097 /2139092

50%
*הנחה

משחקי הרכבה מאתגרים

 על המגוון המשתתף במבצע * על המוצר השני

₪ 2990

ערכת רובוטים | 137 חל'
2062123

ערכת רובוטים | 109 חל'
2062048

מרכז בניה 5 ב-1 | 304 חל'המחירים לאחר הנחה אין כפל מבצעים
2062010

₪ 6990

מגוון
בובות 
דיסני
35 ס"מ

עושים כסף

בקנייה
מעל 50 ₪

מגוון ערכות פליימוביל

₪ 4990

9305ליחידה

₪ 4990

לייט סטאנס
מכונית פעלולים זריזה

עם אורות וצלילים.

2000

ערכה 
בסיסית 

לגו
 303 

חלקים

10693

₪ 9990

90
₪ 69

בקנייה מעל 50 ₪   6159615861576156

ב- 9990 ₪ערכות פליימוביל
ליחידה - בקנייה מעל 50 ₪

STONGARM BLASTER נרף
יורה לטווח של כ- 20 מטרים

כולל מחסנית מסתובבת עם 6 חיצים

90
₪ 39

ערכת נגינה הלו קיטי

90
₪ 49

₪ 6990

המבצעים בתוקף עד 01/05/16 או עד גמר המלאי. אין כפל מבצעים. התמונות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במגוון המוצרים בין הסניפים.
כמות מינימום מכל פריט 100 יחידות בסניפי הרשת. המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע שונה מסניף לסניף והמחיר הקודם מוצג בסניף עצמו. ט.ל.ח

ליחידה

ליחידה



בפתח-תקוה40        ז' בניסן תשע"ו 1215/4/16

מאת: שמעון דן

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

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

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

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

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

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

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

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

כולה, ומירוחם תצא תורה".

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

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

מהאולם על ידי המאבטחים

ראה"מ נאם והופרע: 
חושבים שלממשלה 

יש עץ כסף?

מיתב
תאגיד אזורי למים וביוב בע“מ 

מייסודה של עיריית פ“ת

מוקד מיתב - להודעות על תקלות מים וביוב במערכת הציבורית- 
יעמוד לשירותכם 24 שעות ביממה, גם בימי החגים.

מוקד מיתב - 24 שעות ביממה - 2039*   

מאחלים לכם חג שמח ואביב פורח ...

שעות פעילות מרכזי שרות הלקוחות בפתח-תקווה במיתב עושים בשבילכם סדר... 
בחג הפסח, ביום הזיכרון וביום העצמאות 2016

חג הפסח 
יום ראשון, 24.4.16 עד יום חמישי (כולל)  28.4.16 - אין קבלת קהל 

ואין מענה טלפוני 
נשוב למתכונת פעילות סדירה ביום ראשון, 1.5.16 

ערב יום הזיכרון לחללי צה“ל   
 יום שלישי, 10.5.16 - מרכז שירות הלקוחות והמענה הטלפוני

באלעד  ובפ“ת יהיו זמינים עבורכם בין השעות:  8:30 עד 18:00

יום הזיכרון לחללי צה“ל וערב יום העצמאות  
יום רביעי,  11.5.16 - מרכז שירות הלקוחות והמענה הטלפוני

באלעד ובפ“ת יהיו זמינים עבורכם בין השעות: 8:30 עד  12:30

מסעדת הולי בייגל הינה מסעדה חלבית
 בכשרות המהודרת של חוג חתם סופר 

האמריקאי, ארוחות בוקר ועוד...סלטים, כריכים על טהרת הבייגל מגוון רחב של פסטות, דגים, 

אירועים:
 פרטיים /עסקיים

 עד 90 איש

קייטרינג: 
ניתן להזמין מגשי אירוח לכל 
סוגי האירועים | שבע ברכות | 

אירוסין | בריתות ועוד 

בכל ארוחה זוגית מעל 120 ₪
קינוח זוגי חינם או  2 כוסות יין  (קינוח אחד לשולחן/למביא שובר זה/ללא כפל מבצעים/ט.ל.ח/ השובר תקף עד י“ד בניסן)

רח‘ הסיבים 18 קרית מטלון
www.hbpt18.com| 03-6525030

חנייה חינם ללקוחות המסעדה



המסע
למצרים

מיוחד לבחורי הישיבות והתתי"ם

נצא למסע מרתק והרפתקני אל תוך סמטאות האפילות של קהיר - בירת מצרים

יחד עם העיתונאי והנוסע החרדי 
יצחק כרמלי

 נחפש את השרידים היהודיים שנותרו מאז גלות אבותינו, ניכנס אל תוך הפירמידות
 וננסה לענות על השאלה מי בנה את הפירמידות.......

נקנח בטיול על שפת הנילוס...

ההרצאה מלווה בתמונות ובסרטונים בלעדיים...
יום רביעי י"ב בניסן תשע"ו בשעה 19:00

במרכז התורני חזון יוסף  רחוב רבי יהודה הנשיא 47 קריית חזון עובדיה

עו”ד איציק ברוורמן ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

עו”ד איציק ברוורמן ראש העיר

הרב אוריאל בוסו
מ”מ ראש העיר

הרב אשר שוקר
יו”ר האגף לשירותים חברתיים

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף

אבות ובנים
לציון סיום זמן חורף התשע"ו

האירוע יתקיים אי"ה ביום ראשון ט' בניסן התשע"ו 
בהיכל התרבות העירוני הגדול רחוב המכבים 5 פ"ת 

 בשעה 18:00 )פתיחת דלתות בשעה 17:30(
הכניסה לאירוע רק בהצגת כרטיסי כניסה. )גם לאבות!(

 כרטיסים חינם - 
ניתן להשיג אצל רכזי אבות ובנים בכל בית כנסת.

בהשתתפות רבני ופרנסי העיר שליט”א

בסיום הערב תתקיים אי"ה ההגרלה הגדולה
 +הפתעת הערב פרס מרכזי  לכל המשפחה

יש להביא את כל כרטיסי ההגרלה
 שצברתם במשך החורף. 

עשרה כרטיסים 
טעונים בכסף לקנית 

משחקים.

עשרה כרטיסים 
טעונים בכסף לקניית 

ספרים.

שני סטים 
של ש"ס 

השלם.

5 סטים 
משניות.

חמישה 
זוגות 
אופנים.

1 אופנים 
חשמליים.

שלוש 
מצלמות 
יוקרתיות 

במיוחד

12 כרטיסי 
טיסה בשמי 

הארץ.

כרטיס טיסה
 לקברי צדיקים

לאבא של 
הילד הלומד 

*פרס ראשון יינתן רק במקרה שהאבא יהיה באולם.

בהופעה מיוחדת על הבמה

רולי ויואלי דיקמן  

בליווי שבעה שחקנים.
עופר הלוי 



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





בפתח-תקוה44        ז' בניסן תשע"ו 1215/4/16

מאת: אלי שניידר

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

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

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

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

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

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

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

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

מאת: יחיאל חן

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

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

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

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

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

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

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

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

לעידוד השימוש באנרגיה מתחדשת.

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

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

משרד האוצר ומשרד הכלכלה, להפחתת 
פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית

התועלת למשק הישראלי: 
מעל 30 מיליארד שקל

 ה' בניסן תשע"ו 213/4/16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בפסח סיגריות שעירבו בהן חמץ.

מאת: הילה פלאח

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

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

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

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

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

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

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

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

המכירה השונות בכל רחבי הארץ.

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

סוגי הסיגריות שלא נתברר בבירור מה הוכנס שם"

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

פוסקי הלכה 
מזהירים: יש חמץ 

ברוב סוגי הסיגריות 
המיובאות לארץ

סל מוצרי החלב הכשרים לפסח למהדרין מתרחב
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים

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

ֶאל  ְוהּוָבא  ָטֳהָרתֹו  ְּביֹום  ַהְּמצָֹרע  ִּתְהֶיה ּתֹוַרת  "זֹאת 
ַהּכֵֹהן" )ויקרא יד, ב(.

ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  זֹאת  ע"ב(  טו  )ערכין  רבותינו  דרשו 
בפרשה  רע.  שם  מוציא  של  תורתו  תהיה  זאת  ַהְּמצָֹרע- 
התורה  שדיברה  פסוקים  שמונה  לאחר  )תזריע(  הקודמת 
לדבר  התורה  נסובה  המילה  ברית  מצוות  בעניין  הקדושה 
ִתְהֶיה  ִּכי  ָצַרַעת  ֶנַגע  באריכות גדולה מאוד בענייני הצרעת, 
קשה,  ולכאורה  ט(,  יג,  )ויקרא  ַהּכֵֹהן  ֶאל  ְוהּוָבא  ְּבָאָדם 
שהיא  המילה  מצוות  בעניין  בדיבור  התורה  מיעטה  מדוע 
גדולה ברית המילה ששלוש עשרה  אחת מיסודות התורה, 
כריתות נכרתו עליה )נדרים לא ע"ב(, וכן גדולה היא המילה 
שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, 
זו לא ברא הקב"ה את עולמו )שם(, וא"כ  ואלמלא מצווה 
והאריכה  זו  יקרה  במצווה  בדיבור  התורה  מיעטה  מדוע 

באריכות גדולה בכל דיני הצרעת? 
אלא שהתורה הקדושה באה ללמדנו בזה יסוד גדול: ָמֶות 
ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון! )משלי יח, כא(, הצרעת באה על לשון הרע 
)וכדרשת חז"ל הנ"ל בערכין טו ע"ב(, ובשל חשיבות הדבר 
התורה  האריכה  הלשון  בחטאי  להיכשל  שלא  והזהירות 

מאוד בכל ענייני הצרעת.



מסופר  הדיבור  מעלת  גדולה  כמה  עד  לנו  להמחיש  כדי 
ביניהם,  ומתנצחים  מתווכחים  תמיד  שהיו  שרים  שני  על 
שר אחד אומר שמעלת הדיבור גדולה ביותר, שהרי בזכות 
הדיבור  ובכח  ולשוחח,  לתקשר  אדם  בני  יכולים  הדיבור 
יש  הדיבור  ובזכות  העמים,  בין  ואחווה  לשלום  לגרום 
מסחר והעולם מתפתח. ואילו השר השני היה סבור שמעלת 

השתיקה גדולה וחשובה יותר.
המלך שם לב ששני שריו החשובים מתווכחים ומתנצחים 
בניהם ודבר זה הפריע לו מאוד, ולכן הורה לערוך תחרות 
בניהם, "נזמין את כל שרי המדינה ואנשיה החשובים, וכל 
אחד יציג את עמדתו וטענתו ונראה מי ינצח", אמר המלך. 

האצולה  ואנשי  הרוזנים  השרים  כל  המלך,  כדבר  ויעשו 
הגיעו למעמד הנשגב, והשר שסבר שהדיבור הוא החשוב 

ביותר פתח פיו והסביר עד כמה חשוב הוא הדיבור.  
היא  שהשתיקה  שסבר  השר  ניגש  דבריו  שסיים  לאחר 
החשובה והטובה ביותר וביקש להסביר את עמדתו, אולם 
רשאי  אינך  "שתוק,  לעברו:  וצעק  הראשון  השר  קם  מיד 
מעלת  את  בשלי-הסברתי  שלי  את  הסברתי  אני  לדבר, 
רוצה להסביר את שלך בשלי?  בדיבור, אבל אתה  הדיבור 
אתה רוצה להסביר את מעלת השתיקה בדיבור? לא, תסביר 

את שלך בשלך, בשתיקה תסביר את השתיקה!" 
יותר.  וחשובה  גדולה  הדיבור  שמעלת  כולם  הבינו  מיד 
מפורשים  אלו  שדברים  לראות  נווכח  נתבונן  שאם  ובאמת 
ְלרּוַח  ז(-  ב,  )בראשית  ַחָּיה  ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  במקראות, 
)שיר  ְבַדְּברֹו  ָיְצָאה  ַנְפִׁשי  שם(,  אונקלוס  )תרגום  ְמַמְלָלא 
אמרו  וכן  בדיבורו,  אלא  בדברו  תקרי  אל  ו(,  ה,  השירים 
ַהְּנָׁשָמה  ְלַבד  יט(,  ג,  )קהלת  ָאִין  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ָהָאָדם  ּומֹוַתר 
מקור  שחרית-פתיחה(-שהיא  תפילת  )מנוסח  ַהְּטהֹוָרה 

החיות והדיבור של האדם, מה ההבדל בין האדם לבהמה? 
גם הבהמה  ַיֵשן  אוכלת, האדם  וגם הבהמה  אוכל  האדם 
והחיות  הבהמות  וגם  ושכל  פקחות  בעל  האדם  ֶיֵשָנה, 
פיקחות, וא"כ מה ההבדל והיתרון של האדם על כל הבהמות 
לא,  הבהמות  ואילו  לדבר  יכול  האדם  הדיבור!  והחיות? 
הדיבור היא מעלה גדולה מאוד, הדיבור מעלה ומרומם, רק 

צריך לדעת להשתמש בו בצורה הנכונה ולדברים הנכונים.



מסופר במדרש שאחד המלכים חלה במחלה קשה ותרופתו 
הייתה לשתות חלב של לביאה. לא ידע המלך את נפשו, מי 
וכל  יכול להביא לו חלב של לביאה, הרי היא חיה טורפת 
מי שמתקרב לסביבתה היא נועצת בו את ציפורניה וממיתה 

אותו לאלתר.
החשובים  השרים  אחד  המלך  לפני  ניגש  אחד  שיום  עד 
נפשי  למסור  מוכן  אני  המלך,  "אדוננו  ואמר:  והנאמנים 
עדר  צריך  אני  כך  לצורך  אך  לביאה,  חלב  למלך  ולהביא 
כבשים". אמר לו המלך: "הרי שלך לפניך )ב"ק פ"ט מ"ב(, 
ֲעָדִיים  ַּבֲעִדי  ַוָּתבִֹאי  ַוִּתְגְּדִלי  ַוִּתְרִּבי  עדרים,  שני  אפילו  קח 
עדרים  בעדרי  אלא  עדים  בעדי  תקרי  אל  ז(,  טז,  )יחזקאל 
)סוטה יא ע"א(, תיקח כמה שאתה רוצה והעיקר שתביא לי 

את חלב הלביאה".
לטרוף  בלביאה המחפשת כבש  והבחין  ליער  נכנס השר 
כמה  לאחר  במקומו.  ונעמד  אחד  כבש  לה  זרק  למאכלה, 
מעשיו  על  חזר  ולמחרת  כבש,  עוד  לה  זרק  שוב  שעות 
הלביאה  בעיני  חן  מצא  וכך  כבש  בשר  חתיכות  כמה  וזרק 
וחוסך  למאכלה  הכבשים  את  לה  נותן  בו שהוא  שהבחינה 

ממנה עמל וטורח.
כך עשה יום אחר יום ובכל פעם שהיה זורק לה כבש היה 
מתקרב עוד כמה צעדים לעברה, עד שהתחבב עליה והתקרב 
ונותן חתיכות כבש ביד  והיה מלטף אותה ביד אחת  מאוד 
השניה  וביד  כבש  בשר  אחת  ביד  לה  נתן  למחרת,  השניה. 
חלב ממנה חלב די הצורך, והלביאה מרוב תאוותה לאכילה 
לא הרגישה בדבר, מילא השר בקבוק שלם של חלב וברח 

לו.
ונרדם  הדרך  בצד  השר  ישב  המלך  לבית  חזרה  בדרך 
מרוב עייפותו וטרחתו הרבה, ובחלומו דמיין את חלקי גופו 
ִמּדֹר  ַּבֲעָמֵלק  לה'  ִמְלָחָמה  השני,  עם  אחד  ונלחמים  רבים 
יז(, היד טענה שכל הכבוד מגיע לה, שהרי  ּדֹר )שמות טז, 
בזכותה הצליח לחלוב את החלב. אולם לעומתה טענה הרגל 
שהכבוד מגיע לה שהרי בלעדיה לא היה יכול השר להגיע 
וטענו שבלעדיהם  למלחמה  הצטרפו  העיניים  גם  ללביאה, 
לא היו רואים את הלביאה, ולעומתם הפה לא נכנסה למריבה 

ואמרה בשקט שבסוף הם יראו שהיא החשובה מכולם. 
כבוד  לו  עשו  לשם  ובדרכו  המלכות  לבית  השר  הגיע 
וכשהגיע  ליוו אותו לפני המלך,  וחצוצרות  גדול, תזמורות 
לפני המלך פתח פיו ואמר: "כבוד המלך עשיתי את רצונך, 

הבאתי לך חלב כלבה!" 
חלב  ביקשתי  אני  כלבה?  "חלב  ואמר:  המלך  התרגז 
על  גורלו  את  שנדון  עד  לצינוק  מיד  אותו  תכניסו  לביאה, 

שזלזל במלכות!"
אמרה הפה לשאר חלקי הגוף: "נו, ראיתם שאני החשובה 
ביותר? עכשיו נראה מה יעשו בכם..", מיד כל חלקי הגוף 
הודו לפה וביקשו שתציל אותם.. מה עשתה הפה? ביקשה 
לדבר שוב עם המלך ואמרה: "ימחל לי כבוד אדוננו המלך, 
חלב  ואמרתי  בדיבורי  שגיתי  וההתרגשות  הלחץ  מרוב 
חלב  הוא  למלך  שהבאתי  שהחלב  היא  האמת  אך  כלבה, 
לביאה, יבדוק נא כבוד המלך וישתה מחלב זה ויווכח לדעת 

שחלב זה ירפאהו" 
שמע המלך את דבריו ואמר: "בסדר, ט.ל.ח-טעות לעולם 
שתה  דבריך",  צדקו  אם  ונראה  החלב  את  נבדוק  חוזרת, 
המלך מהחלב והרגיש שהוא מתרפא, שמח המלך וגידל את 

השר. 
זהו כח הדיבור, זו תורת המצורע, המוציא שם רע )ערכין 
ורכילות,  הרע  לשון  רעים,  דברים  שמדבר  אדם  ע"ב(,  טו 
מביא על עצמו רעה, ומצד שני ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות 
ַנְפׁשֹו )משלי כא, כג(, הנזהר בדיבור מרחיק מעליו כל רעה 
וסכנה, ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב )תהילים 

לד, יג(. 
נסיים בסיפור נפלא על רבינו החפץ חיים הממחיש לנו עד 
כמה צריך האדם להיזהר בדיבורו ולדון כל אדם לכף זכות. 

את  "קניתי  ואמר:  חיים  החפץ  אל  אדם  ניגש  אחת  פעם 
ספרו של הרב "שמירת הלשון" אולם רובל אחד עדיין לא 
שילמתי ועתה יש בידי שטר של חמישה רובלים, רוצה אני 

לשלם לרב רובל אחד והרב יחזיר לי ארבעה רובלים".
במכירת  היום  עוסק  "איני  הרב,  לו  השיב  "מחילה", 
כל  כתובים  ואצלו  עכשיו  בזה  עוסק  הגדול  בני  הספרים, 

החשבונות והרישומים, גש נא אליו ותשלם לו".
אני  הרב,  "כבוד  ואמר:  ברב  להפציר  אותו אדם  המשיך 
רוצה לשלם בכל זאת את הרובל", כשראה הרב שאין ברירה 
ישיבתי  של  הארנק  נמצא  "בכיסי  ואמר:  לבקשתו  נענה 
בראדין, אם נפשך כל כך לתרום שים את הרובל בארנק של 
הישיבה", הוציא הרב את הארנק ואותו אדם מיד חטף אותו 

והתחיל לברוח.
האנשים שהיו בסביבת החפץ חיים וראו את גנב הארנק 
בו, אך החפץ חיים עצר  ורצו לפגוע  פתחו ברדיפה אחריו 
ִּכי  ַלַּגָּנב  ָיבּוזּו  ֹלא  לנפשו,  אותו  "עזבו  להם:  ואמר  בעדם 
ִיְגנֹוב ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו ִּכי ִיְרָעב )משלי ו, ל(, כנראה מצבו הכלכלי 

קשה ולכן הוא גנב את הכסף". 
כזה היה החפץ חיים, דן את כל האדם לכף זכות ולא מוכן 
לדבר לשון הרע בשום פנים ואופן, יהי רצון שנזכה להתקדש 
החזו"א  מרן  וכדברי  הצדיקים,  ממעשי  וללמוד  להיטהר 
בעובדות  עשיר  שהוא  מי  כ'(  אות  י"א  סימן  ב"ק  )מסכת 
לשמור  ונשכיל  יתירה,  וחכמה  קדושה  בו  יש  הראשונים 
פינו  את  לקדש  נרבה  ואדרבה  רע,  מדבר  ולשוננו  פינו  את 
ודיבורנו בדברי התורה הקדושה ולימוד המוסר, ובזכות זה 
נזכה בקרוב בקרוב לראות בהקמת שכינתא מעפרא בביאת 
משיח צדקנו ובבניין בית קודשנו ותפארתנו, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין 
ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך, ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים, 

במהרה בימינו, אמן. 
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העמוד 
טעון 
גניזה

והטעם,  נקראת "שבת הגדול".  שבת שלפני חג הפסח 
לפי שנעשה בו לעם ישראל נס גדול, שהרי בפסח צוו 
ישראל לקחת את הקרבן בעשירי בניסן, כפי שנאמר: 
שה  אבות  לבית  שה  להם  ויקחו  הזה  לחודש  "בעשור 
לבית".  כל אחד צווה לקחת שה לפסחו ולקשור אותו בכרעי 
לשחטן  והשיבו:  לכם?  זה  למה  המצרים  ושאלום  המיטה. 
על ששוחטין  קהות  שיניהם  והיו  עלינו.  ה'  במצות  פסח  לשם 
את אלוהיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס 
קורין אותו שבת הגדול )או"ח סימן ת"ל(. שהרי ישראל יצאו 
ממצרים ביום חמישי בשבוע, ונמצא שהעשירי לחודש ניסן היה 

שבת. 
רבות  דנו  ערוך"  ה"שולחן  ושל  ה"טור"  של  כליהם  נושאי 
העשרה  בתאריך  ולא  הגדול"  כ"שבת  נזכר  זה  שיום  בעובדה 
בניסן, כמו יתר מועדי ישראל, הקשורים בתאריך החודש ולא 
חל  השבוע,  שנחגוג  לדוגמא  הפסח  חג  השבוע?  מימי  באחד 
ביציאת מצרים ביום חמישי בשבוע, ואעפ"כ אנו מציינים אותו 
לפי היום החודשי – ט"ו בניסן ולא לפי היום השבועי. מה שונה 
שבת הגדול מכל חגי ישראל? הב"ח משיב: כי אילו היו קובעים 
את היום לעשרה בניסן, היו טועים ליחס את היום לחציית מי 
הירדן בחרבה, אשר התרחש גם כן בעשרה בניסן, ארבעים שנה 
לאחר מכן, וכדי שלא ליצור טעות בזיהוי מעמדו של היום נקבע 

היום לדורות כ"שבת הגדול". 
בספר  ביהודה"  "נודע  בעל  הגאון  משיב  אחרת  תשובה 

הדרשות שלו "דורש לציון". הוא מפרש, כי לשבת חלק בלתי 
להגאל  כדי  בניסן.  בעשרה   שהחל  הגאולה  בתהליך  נפרד 
ממצרים זקוק היה עם ישראל לזכויות. משה רבנו מצווה על בני 
ישראל כי ימשכו את ידיהם מעבודה זרה ויקחו להם כקרבן פסח 
דווקא את מה שהיה מקודש ונערץ בעיני המצרים. היתה בכך 
מעטים.  לא  ובסיכון  בהעזה  הכרוכה  המשקל,  תשובת  משום 
טען  הערוב,  מכת  לאחר  לכן,  קודם  חדשים  מספר  רק  שהרי 
לעיניהם  מצרים  תועבת  את  נזבח  "הן  פרעה:  לפני  רבנו  משה 
כל  מתבקשים  עתה,  ואילו  כב(  ח',  )שמות   "!? יסקלונו  ולא 
בני ישראל לקחת את מה שהיה נחשב כאלוהי מצרים, לקשור 
בכרעי המיטה ולהכין לשחיטה, וכל זה נעשה בפומבי ולעין כל, 

אין ספק כי היה זה מסירות נפש. 
ובגשמיות,  בתאוות  כך  כל  שבע  שהיה  עם  הגיע  אכן  כיצד 
להכרה אלוקית עד כדי ביטול וביזוי פומבי של אלוקי מצרים? 
ברור שהיה צורך בהתערבות של עזרה אלוקית וללא איתערותא 
דלעילא אי אפשר היה שעם שלם יתרומם טפח מעל להשגותיו, 
אך לצורך כך יש לפתוח פתח כחודו של מחט, ואזי הקב"ה פותח 
פתח כפתחו של עולם. מה עשה הקב"ה כשראה את פעילותו 
של פרעה המבקש כל העת ש"תכבד העבודה על האנשים ויעשו 
שה  לקחת  ישראל  בני  על  ציווה  שקר"?  בדברי  יעשו  ואל  בה 
היה להם  קודש- משום שאז  דווקא בשבת  ולקושרו למיטתם. 

זמן להתבונן היכן הם ולאן הידרדרו.
במה והיכן בא לידי ביטוי הסיוע משמים? כיצד זה זכה עם 

ישראל למשוך את ידו מעבודה זרה? שהרי במדרש מסופר כי 
משה רבנו שכנע את פרעה באשר לנחיצות של יום אחד מנוחה, 
ימותו עובדי הכפיה תחת עולו של השעבוד הקשה.  כדי שלא 
פרעה הסכים ופטר את בני ישראל מיום אחד, והיה זה יום שבת 
קודש. )שמות רבה פרשה א'(. עוד מסופר במדרש, כי מגילות 
)שמות  לשבת  משבת  משתעשעים  היו  ובהם  ישראל  לבני  היו 
רבה פרשה ה'(. א"כ יום השבת היה איפוא היום שבו עם ישראל 
דבק בא-לוקות ועסק ברוחניות. כך שהנשמה היתרה של השבת, 
היא זו אשר נתנה את הכח לעליה רוחנית, שהתבטאה בנטילתו 

של הצאן שהיה בהן משום ביטולה של האלילות.
נמצא, איפוא, שרק בשבת הודות לנשמה היתרה היו יכולים 
למשוך את ידיהם מטומאתה של מצרים. ביום קדוש זה, שעה 
נזרקה  יתרה  שנשמה  שעה  הפרך,  מעבודות  משוחררים  שהיו 
כך שלא  מצרים.  להחלץ מטומאת  הכושר  היתה שעת  בגופם, 
אז  שחל  קודש  שבת  יום   אלא  גרם,  בחודש  העשרה  תאריך 
בעשירי בניסן, ועל כן בדין הוא שיקבע יום זה לדורות כ"שבת 

הגדול".
מהבלי  אותנו  להוציא  היכולה  השבת  של  ערכה  את  למדנו 
מאתנו  אחד  כל  ועוצמתנו.  שורשינו  אל  אותנו  ולחבר  העולם 
יכול להפוך כל שבת ושבת מימות השנה לשבת הגדול בעבורו, 
אם רק נשכיל להפשיט מאתנו את החולין ולהתעטר בכתר אורה 

המושפע עלינו ביום שבת.

רבינו  מרן  ממקורבי  ומצוות,  תורה  שומר  פסיכולוג 
לפעם  מפעם  עולה  היה  זצ"ל,  אויערבאך  הגרש"ז 
בביקור  הנפש.  בענייני  להתייעץ  הגזית'  ל'לשכת 
עוסקת  שאינה  שאלה  לשאול  ביקש  ניסן,  בימי  שקיים 

באופן ישיר במטופליו ובהפרעותיהם, כי אם בענייני דיומא.
כוסות  ארבע  שאל:  והפסיכולוג  פניו,  האיר  זלמן  שלמה  ר' 
הנס  את  נזכור  למען  גאולה,  של  לשונות  ארבע  כנגד  נתקנו 
המיוחד של "והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי". עד כאן אני 
מבין, אולם מדוע תיקנו חכמינו לשתות ארבע כוסות יין? וכי 
לא היה ראוי יותר לומר בפה את ארבע לשונות הגאולה ולבאר 
היטב את המשמעות של כל אחת ואחת מהן? השאלה מתעצמת 
כאשר רבים מתקשים בשתיית יין, והדבר גורם להם לסבל, ומה 

צורך בכך?
חכמת  מתוך  דווקא  לך  אענה  רבינו.  לו  אמר  שאלת,  יפה 

הנפש, בה הינך בקי.
רבים מנסים למצוא דרכים להנחיל חכמה לתלמידים וילדים. 
שיטת  מאד  עד  השתכללה  האחרונות  השנים  במאה  כידוע, 
ה'המחשה':  עניין  הוא  הבולטים  החידושים  אחד  הפדגוגיה. 
השכלתני- ההסבר  לצד  מוחשי  באופן  הדברים  את  להציג 
עיוני. כידוע, תורתנו הקדושה, הכל נכתב בה כבר לפני אלפי 
שנים. בליל הסדר, בו אנו מצווים לספר את ניסי יציאת מצרים 
בשלמותם, נצטווינו להמחיש את הדברים. לכן אנו מרימים את 
המצה ואומרים: מצה זו שאנו אוכלים, על שום מה? לכן אנו 
מצביעים על המרור ואומרים: מרור זה שאנו אוכלים, על שום 

מה? 

'גאולה  לנו  היתה  לא  הרי  הכוסות.  ארבע  בעניין  גם  כך 
גאולות.  גדולה – אלא ארבע  גאולה אחת  אריכתא' – כלומר, 
וגאולה?  גאולה  כל  הייחודיות של  את  בתוכנו  כיצד מחדירים 
הצד  וכך  אחרת,  כוס  על  נאמרת  גאולה  כל  ההמחשה.  בדרך 
המוחשי מבליט עוד יותר את הייחודיות של כל גאולה, המהווה 

פרק יחידני המתחבר בסופו של דבר לארבע גאולות.
הוסיף הגרש"ז ואמר: בכל זאת, עדיין קשה שאלתך השניה. 
ישנם אנשים ששתיית היין קשה עליהם ביותר, ושאלה זו הקשו 
כבר הראשונים: מדוע לא תיקנו חז"ל לציין את ארבע הגאולות 

באכילת ארבע מצות – או אולי ארבעה פירות?
רוחני.  לכיסוף  גשמית  תאווה  סיפוק  בין  תהומי  הבדל  ישנו 
הוא  הראשונה  המנה  את  בשר.  מאכלי  אוהב  אדם  למשל, 
אוכל בהנאה מרובה. אם תגיש לו מנה נוספת, הוא יאכל, אבל 
התיאבון יפחת בהשוואה למנה הראשונה. מיד עם סיומה של 
המנה השניה – אתה מגיש לו מנה שלישית של בשר. הוא כמעט 
ולא יכול להכניס את הבשר לפיו. הטעם הופך לו לזרא, ובוודאי 
שתאוות האכילה היא כבר ממנו והלאה... כעת, אם נכריח אותו 

לאכול מנה רביעית, יהיה זה 'עינוי' לשמו... 
היין שונה הוא בתכלית. כאשר אדם שותה כוס יין ראשונה, 
'יין ישמח לבב אנוש'. הכוס השניה  הוא מרגיש מעט שמחה. 
מגבירה את השמחה. את הכוס השלישית הוא כבר ישתה בחשק 
לא   - קשיים  אין  אופטימי:  נראה  העולם  היין  דרך  שהרי  רב, 
הרים גבוהים לטפס, ולא תהומות להיזהר מפניהם. הדרך סלולה 
ושֵמחה. את הכוס הרביעית שותה האדם בשקיקה, וכולו הופך 

שמחה וגיל.

היין מהווה משל לעולם הרוחני: ככל שאתה שוקע בו – כך 
הנאתך גוברת עד אין קץ. לא רק בעולם הבא, אלא כאן בעולם 

הזה.
לענייננו, סיכם מרן הגרש"ז את דבריו, ארבע לשונות גאולה 
אינן חשבון מתמטי של 1 + 1. הגאולה השניה, כפולה ומכופלת 
שמגיעים  עד  השלישית,  בגאולה  מעצימה  היא  הראשונה.  מן 
מציינים  אנו  לכן  לעם'.  לי  אתכם  'ולקחתי  הרביעית,  לגאולה 

ארבע לשונות של גאולה דווקא על היין.
לגופם של דברים, הוסיף רבינו, כי על-ידי המצאת הפסטור 
ומי שקשה לו בשתיית  יש כיום מיץ ענבים,  לפני 154 שנה – 
מיץ  לתוך  יין  למזוג  נוהג  "אני  ענבים.  מיץ  לשתות  יכול  יין, 
ותקנת  הואיל  כי  הסבורים  הפוסקים  מן  לאלה  לחוש  הענבים, 
ארבע הכוסות היתה גם כדי להראות דרך חירות, היא מתקיימת 

דווקא ביין..."
 הוסיף הגרש"ז: "בגמרא מסופר על התנאים שחשו בראשם 
עד חג השבועות מהיין של ארבע הכוסות. תשאל מדוע לא שתו 
מיץ ענבים? התשובה היא שבימי קדם, לפני המצאת הפסטור, 
ביכורי הענבים  ענבים בפסח, שהרי  מיץ  ניתן לשתות  היה  לא 
המתין  והמיץ  ענבים  אשכול  סחטו  וכאשר  הקיץ,  ימות  בסוף 
יתססו  היה מנוס מכך שהענבים  ועד הפסח – לא  מסוף הקיץ 

ויהפכו ליין..."

הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 'חכמת הנפש 
היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

משכו וקחו לכם

להמחיש גאולה 

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

הרה"ג יצחק לורינץ   רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 
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 צרכנות

קצרצרים
וניש קליה גולד

מסירה כתמים קשים 
תוך 30 שניות. 
אופן השימוש: 

1. טיפול מקדים
2. השרייה

3. למכונת הכביסה

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

פארם ובבתי המרקחת

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

סנפרוסט יוצאת במבצע 
משמעותי לקמעונאים 

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

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

וגזר. כשרות: בד"צ בית יוסף

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

לחג
תתפנקו 

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

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

קשיח חזק ואיכותי בגוון 
שקוף במראה יוקרתי. 

הסדרה כוללת 
גם מפיות 

מודפסות מנייר 
איכותי ורך

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

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

כלי שוהם-מרכז חד פעמי ועיצובי שולחן
במקצת,  לנוח  רוצה  לא  מאיתנו  מי   
לאחר הקרצופים והניקיונות והעבודה 

הרבה,עבדים ההינו........ כלי שוהם מזמינה אותך להתרשם 
ובמחירים  ממגוון ענק של כלים חד פעמיים ברמות שונות 
במחירים  קשיחים  סטים  קערות,  מגשים,  מבחר   . מיוחדים 
ליין  כוסות  עצום,  במבחר  לקינוחים  גביעים  מיוחדים, 
שולחן  לעיצוב  אביזרים  ומגוון  פעמיים  חד  סירים  ולקידוש, 
יפיפה ומושלם. כלי שוהם עיצבו לכם דוגמאות לשולחן החג 
רצוף!   10-10 החג  לקראת  פתיחה  שעות   . סגנונות  במגוון 
כתובת: מנחם בגין 96.טלפון: 054-8413503, 03-7167444 
. פתוח במוצ"ש שבת הגדול כשעה לאחר צאת שבת. כלי 
חג  ישראל  בית  ולכל  לקוחותיה  קהל  לכל  מאחלת  שוהם 

פסח כשר ושמח.    

באיקאה כשרים לפסח 
נערכת  ישראל  איקאה  רשת 
והמטבחים  המסעדות  להכשרת 
 – הרשת  חנויות  בכל  לפסח 
אתא.  וקריית  לציון  ראשון  בנתניה, 
שהחל  ומוקפד  מורכב  במהלך 
ומגיע  שבועות  מספר  לפני  כבר 
המטבחים  כל  אלו.  בימים  לשיאו 

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

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

המכירות  ימי  שלושת  את  רב 
שעבר,  בשבוע  שהתקיימו  ענק 
עשרות  בוצעו  במסגרתם 

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

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

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

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

במארזי רבעיות 140 גרם, ללא חשש קטניות.

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

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

להתפתחות תקינה ובריאה".

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

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

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

4 כוסות היין המומלצות לפסח
מלבד מצוות 4 כוסות, ממליצים ביקבי 
את  שישדרגו  יין  כוסות   4 על  כרמל 
ראשונה:  כוס  שלכם:  הסדר  שולחן 
 Private ברוט  עם  להתחיל  מומלץ 
מרענן  לבן,  מבעבע  יין   ,Collection
או  כאפריטיף  שישמש  וארומאטי, 
כמלווה את מנות הפתיחה. כוס שנייה: 
שרדונה  יפה  ילווה  הדגים  מנת  את 

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

ברשתות השיווק ובמבצעים מיוחדים לקראת חג הפסח

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

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

ניקול מאחלת לכל בית ישראל חג כשר ושמח.

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

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

את העסק שלהם גבוה יותר.

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

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

חד פעמי ללא הגבלת זמן.

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

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

השנה) לצרכנים הרגישים לגלוטן.

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

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

שיהיו מנהלים טובים בשכר הזה? אני משוכנעת שכן"

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

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

טורקי עלית בכשרות בד"ץ העדה החרדית גם לפסח.

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

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

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

באיכות וביופי, בכשרות מהודרת לפסח.

שיניים כשרות לפסח
בייצור  בישראל  המובילה  החברה  קוסמופארם, 

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

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

גם בחג הפסח.

חוויה של מיליון דולר

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

ובכלל בעולם האופנה.

כלי שוהם-מרכז חד פעמי ועיצובי שולחן

















כל מה שיהודי צריך...

רוטשילד 81 
(פינת ההסתדרות)
 פתח תקוה 03-9311091

מבחר ענק 
של כיפות 

סרוגות 

מגוון רחב
 של קערות

כיסויים למצות 
ולאפיקומן 

ועוד
מבחר מתנות

לכל מי 
שתרצו...

מבחר
הגדות

ומחזורים

והכל
במחירים מיוחדים
 ובמבחר דגמים 

מרהיבי עין
מגוון רחב של
  גביעי קידוש

 ופמוטים

מה לקנות? 
אצלינו מגוון עצום של מתנות!

מתלבטים
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