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בני ברק
ירושלים
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בס"ד  העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית  יום רביעי י"ב בניסן תשע"ו  20/4/16 גיליון מס' 983

120
עמודים

03-5796643

פרסם
ותתפרסם 

שלוחה 120

השכרת רכב
בארץ ובחו"ל

הסוכן הכי ותיק של

054-8416042
08-6900013

"הקדימו 

הזמנותיכם 
לפסח"

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

המשטרה קבעה: הפיצוץ - ממטען חבלה / עמ' 6

הטרור חוזר 
לאוטובוסים?

לגיליון זה 
מצורפים שני 
מוספי פסח 

חגיגיים ומורחבים 
עם מיטב הכתבות, 

הראיונות, 
הסיפורים, הטורים 

והמאמרים של 
טובי הכותבים

גיליון חג 
מורחב!

פרשת אחרי מות
י-ם
ב“ב

חיפה

18:32
18:48
18:40

19:46
19:48
19:48

מכשירי שמיעהגלי קול

מכון שמיעה ודיבור
 03-6161450
03-5787856

היבואן שטיינר 
מכשירי שמיעה 

בע"מ

אגדת הכשרות

הזמר יוסף חיים 
שוואקי מדבר על 
מוזיקה כהלכה 

משה לאופר מסכם 30 
שנות עשייה ועיצוב 
המוזיקה החסידית

סיפורו האישי של ר' שלמה 
גרונל, כומר שהתגייר 

והשתקע בישיבה 

הרב דניאל טלקר חזר 
לארץ מולדתו, הודו, 

כדי לסייע לבני העדה  

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

ומוסף "עולם חסד"

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

מרה
הלל וז

ח
שב

שיר ו

ת
והגד

חורין
בן 

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

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

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

בני ברק

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

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון

 176
עמ'
כולל 

מוספים

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

אירוע ערב 45&   בריתות 39&   סעודת שבת 49&

בריתות, אירועי ערב,
שבתות חתן, שבתות בר מצווה

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

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

אירוע ערב 45&   בריתות 39&   סעודת שבת 49&

בריתות, אירועי ערב,
שבתות חתן, שבתות בר מצווה

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

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

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

לבני תורה 
מבצע ענק 

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

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

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

Pizza phone

03-5746601

חינםמשלוחים 

מבצע ענק
בפיצה פון

מלווח  סלטים ים תיכוניים  פלאפל 
 טוסטים  פסטות מוקרמים  זיוה 

פרטים בטלפון

הכי טעים בעיר
דרושים שליחים מנוסים 25& לשעה

המכירה בקרית הרצוג ב"ב

רח' עמק יזרעאל 19 ק"ק

בשעות: 17:00-22:00

077-9106066

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

ושבת 

₪50-150 בלבד!

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

ללא תחרותאיכותנעלי
מבחר נעלי בנים,

בנות, נשים ונערות

ליום-יום ושבת 
₪50-150

בלבד!

מגש XL ענק
בקבוק שתיה+
2 תוספות לבחירה+

גבעת שמואל שיווק

03-5326096

משלוח חינם!
&45

2 מגשים XL ענק
בקבוק שתיה+
2 תוספות לבחירה+

(על כל מגש)

משלוח חינם!
&80

על כל קניה מעל 80& (לא כולל מבצעים)

טופס לוטו מתנה!
רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

את תעשי
פסח,

את השבת
תשאירי לנו!

פתח תקוה:
העמל 50

(ליד בית מגדל)

03-5789988

בני ברק:
ז'בוטינסקי 9

(ליד אולמי קינג דיויד)

03-5789999 

בני ברק:
שמשון הגיבור 5

(ליד מאפית ויז'ניץ)

03-5789995

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

שבת הגדול?

קטן
עליך!

להזמנות: 03-5789999

רשת מסעדות  אולמות אירועים  קייטרינג  אוכל לשבת

רק להגיש לשולחן!
הכל מוכן 

הקונסול ביקר 
במאפיית המצות

קונסול ארה"ב בירושלים, דונלד 
בלום, סייר יחד עם ח"כ פרוש, 

סגן ראש העיר יוסי דייטש ועוד - 
במאפיית מצות בירושלים / עמ' 8



עוגות כשרות לפסח
-

מוצרי מהדרין כשרים לפסח
קפה ומאפה, מבחר צ‘יפסים, כריכים,

פיצות ומגוון הפתעות

פסח
כשר
ושמח





מרכז הת"תים
מחירבמקוםמוצר

חליפה יוקרתית 
רגולר

&400
&280

חליפה יוקרתית 
סלים פיט

&450
&330

חליפה צמר
 70% צמר

&500
&420

חליפה צמר
100% צמר

&800
&520

מכנסים 
רגולר פיט

&120
&80

מכנסיים
 סלים פיט

&130
&90

חולצות מקס לורן
 כחול

&80
&70

חולצות מקס לורן
 שחור החדש

&120
&90

חולצות מקס לורן 
אל-קמט

&100
&85

עניבות
 דגמים חדשים מגוון עצום

&60
&50

חגורות עור 
דגמים חדשים מגוון עצום

&70
&45

חפתים 
דגמים חדשים מגוון עצום

&100
&50

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

10
ל-

המכירה 
השנתית 

של הת"ת 
המרכזי

ימים בלבד

ישיבות גדולות, ישיבות 
קטנות, כוללים

המכירה פתוחה לכולם!



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



" ב תש"ע /10/1210       י"ב בניסן תשע"ו 20/4/16 בירושלים126 בני ברק בני ברק12

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

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

מאת: יעקב אמסלם

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

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

נוסעים ונהגו נמלט מהמקום. 
כוחות ההצלה שזרמו למקום, עדכנו, כי במקום נפצעו 21 
אנשים בדרגות שונות. שניים מהם במצב קשה, חמישה במצב 

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

הוסיף:  איחוד  של  האופנולנסים  יחידת  מנהל  סופר  זאבי 
"עוברי אורח סיפרו לנו כי נשמע פיצוץ עז ולאחר מכן שני 
אוטובוסים עלו בלהבות, עקב אופי האירוע נגרם נזק גם לכלי 

רכב שהיו בסמיכות לאוטובוסים".
סיבת  אודות  סותרים  בדיווחים  התאפיינו  הבאות  השעות 
הפיצוץ. תחילה הודיעה המשטרה כי מדובר בפיגוע חבלני, 

מדובר  כי  ודווח  המשטרה  בה  חזרה  קלה  שעה  לאחר  אך 
השעה  לקראת  האוטובוס.  של  המנוע  במערכת  בתקלה 
חבלה  במטען  מדובר  כי  שוב  המשטרה  הודיעה  בערב,   9

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

רגילים לראות מהפיגועים הקודמים בירושלים".
לפי שעה, לא ידועה זהותו של המחבל, אך לבית החולים 
הגיע פצוע קשה ללא תעודות מזהות ובמשטרה לא שוללים 
המטען.  את  עמו  שהביא  במחבל  שמדובר  האפשרות  את 

בשעת כתיבת השורות, כל הכיוונים נבדקים. 

 "הטלפון עף לו מהיד"

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

והוא מבוהל אנחנו מקווים שהוא ישתחרר הביתה".
"למרות החום האדיר והסיכון לפיצוצים נוספים באוטובוס, 
וביצעו  והעשן  האש  תוך  אל  רב  באומץ  האש  לוחמי  חדרו 

התפשטות  ומניעת  לכיבוי  ופעולות  לכודים  לאיתור  סריקות 
הצוותים  על  פיקד  אשר  סונינו  רוני  רשף  סיכם  הלהבות", 

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

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

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

שערי הגיהינום נפתחו מעל שמי הישות הציונית ואזרחיה".

הטרור חוזר לאוטובוסים?
21 פצועים בפיצוץ מטען חבלה בירושלים

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

)צילום: יוסי 
איזנשטיין, 
חדשות 24(



יש לך את הכלים 
להתמודד!

לא משנה כמה אורחים תזמיני לסדר

אריזת חיסכון

ספארק
נוזל לניקוי כלים.

לניקיון יסודי והברקה מושלמת

כשר לפסח
למהדרין תשע”ו

בקטגוריית נוזלים לשטיפת כלים
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ברכת כהנים המונית בכותל המערבי
ביום שני, ב' דחוה"מ, תתקיים ברכת הכוהנים ההמונית, 

מיסודו ששל הרה"צ ר מנדל גפנר זצ"ל
מאת: מנדי קליין

כ-50  מזה  ורצופה,  נעלית  בשרשרת 
בסילודין  ה'  וכהני  ישראל  עם  מתכונן  שנה 
כהנים  ברכת  של  הכביר  למעמד  ובהתרגשות 

השנה  גם  שיתקיים  ההמונית 
בית  שריד  ע"י  החירות  בחג 

מקדשינו ותפארתינו.
ישראל  בית  עמך  רבבות 
ב'  שני  יום  שחר  עם  יצעדו 
הר  עבר  אל  פסח  דחוה"מ 
המוריה הנצחי, פסגת התפילות 
לברך  כדי  הנצח,  עם  ושאיפת 
הכהנים,  בברכת  ולהתברך 
הישועות  השפעת  מעמד 

ע"י  קודש  בההרי  שנתייסד  דורות  מזה  המוכח 
בהשראתם  זצוק"ל  גפנר  מנדל  רבי  הרה"צ 
ובברכת קודשם של גדולי ישראל מכל החוגים 
ומבורך  רצוף  בהמשך  והמנווט  העדות,  ומכל 

ע"י בני הרה"צ משפחת גפנר הנכבדה.
משתולל  הערבי  הטרור  כאשר  אלו  בימים 
ואיזור  ירושלים  בחוצות הרים ובדגש על העיר 

שער שכם - מבית, ואנשי אונסק"ו החליטו שכל 
איזור הר הבית הינו מוסלמי מוחלט ואין כביכול 
שום  שורשים יהודיים במקום, זה הזמן והרגע 
בעלותינו  להוכחת  ומוכחת  ניצחית  לתשובה 
הרים,  מרום  הר  הקודשים  קודש  על  הבלעדית 
נזר תפארתינו ופסגת תחנונינו 
עולם  ועד  העולם  בריאת  מאז 
זזה  לא  שהשכינה  מקום 
בית  שריד  לעולמם,  מממנו 
שיבנה  ותפארתינו  מקדשינו 

במהרה בימינו.
הלוגיסטית  ההיערכות 
ומושלמת  הולכת  המקיפה 
רבבות  לרווחת  אלו  בימים 
גופי  עם  התיאומים  העולים.  
ע"י  בהצלחה  נסגרים  הציבור  ושלום  הביטחון 
רב  בראשות  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן 
שמואל  הרה"ג  הקדושים  והמקומות  הכותל 

רבינוביץ שליט"א. 
מוכן  היהודי  והרובע  הכותל  רחבת  איזור 
ומזומן לקליטת המוני העולים לרגל לירושלים. 

בתפילה ובערגה לבנה ביתך כבתחילה.

הרה"צ ר' מנדל גפנר זצ"ל

הקונסול ביקר במאפיית המצות
קונסול ארה"ב בירושלים, דונלד בלום, סייר יחד עם ח"כ פרוש, 

סגן ראש העיר יוסי דייטש ועוד - במאפיית מצות בירושלים
מאת: מנדי כץ

מר  בירושלים  ארה"ב  של  הכללי  הקונסול 
מצות   במאפיית  סיירו  וצוותו,  בלום  דונלד 
בירושלים, יחד עם סגן שר החינוך מאיר פרוש, 
דייטש,  יוסי  ירושלים  בעיריית  מקום  ממלא 
ומנהל אגף קשרי חוץ באגודת ישראל הרב אהרן 

דוד דייויס.
בירושלים,  מהקונסוליה  הצטרפו  עוד 
הקונוסולים  בלסם,  סוזן  וגב'  דם  אנדרו  מר 
וקונסול לעניין עיתונות ותרבות מר  הפוליטים, 

ריצ'רד בנגאן.
את הסיור פתחו במאפיית מצות בבית ישראל 
התהליך  את  וראו  לייבלה",  "ר'  הנוסטלגית 
המעניין של אפיית המצות, וקיבלו הסבר מפורט 
הכללי  הקונסול  את  שמכיר  פרוש,  השר  מסגן 
והתארח אצלו בעבר בבית, על תהליך העבודה, 
והוצאת  הבצק  ברידוד  בפינרים,  העבודה  החל 
המצות מהתנור. כך גם, הסביר את המהות של 
מצוות אכילת מצות, ומדוע קוראים למצה "לחם 

עוני".
אפיית  מהתהליך  התפעם  הכללי  הקונסול 
הסדר,  בליל  בעבר  שהשתתף  וסיפר  המצות, 
והיה סקרן  לראות את התהליך של הכנת המצות 
וזו הסיבה,  שהם פנו לרב דייויס בבקשה לקיים 

את הסיור הזה.
הקונסוליה,  אנשי  עבור  היה  במיוחד  מרגש 
בה  הנביא  שמואל  לרחוב  רגלית  הגיעו  כאשר 
"עונג  של  דפסחא,  הקמחא  חלוקת  התקיימה 
שטרן,  אפרים  הרה"ג  בראשות  ויו"ט"  שבת 
מכמות  התרשמו  הם  שנה,  מידי  שמתקיימת 
וממאות  בתור,  שעומדים  הגדולה  האנשים 
המתנדבים שמנהלים את החלוקה בצורה חלקה, 

מהירה ויעילה.
של  גיוס  על  סיפרו  החלוקה,  ויוזמי  מנהלי 
מיליוני דולרים, בכדי שיהיה באפשרותם לחלק 
כמו מאות אלפי  לכל המצטרך,  מוצרים בחינם 
אדמה,  תפוחי  בצל,  גזר  עץ,  תפוחי  של  קילו 
 , מצות  וחבילות  יין  בקבוקי  אלפי  עשרות 
ארבעים אלף קילו בשר, למעלה ממיליון ביצים 

ועוד ועוד.
הסביר  דייטש,  יוסי  ירושלים  רה"ע  מ"מ 
האדירה  החסד  תעשיית  על  הקונסוליה,  לצוות 
כאשר  אלה,  בימים  החרדי  בציבור  המתנהלת 
אלפים  עשרת  עבור  היא  הנוכחית  החלוקה 

משפחות, שיקבלו השנה את החבילות הגדושות 
הנתינה  של  במרכזה  כאשר   כאן,  המוכנות 
עומדת כל העת המחשבה לא לבייש את המקבל 
ולבצע  להשתכלל  רבים  מאמצים  נעשים  וכי 
ללא  המשפחות  לבתי  עד  מצרכים  חלוקות 

שיתביישו בחסרונם.
והנתינה  החלוקה  לפשר  הקונסול  לשאלת 
דווקא עבור חג הפסח, הסביר דייטש, שקוראים 
בהגדה בליל הסדר, את הפסוק  "כל דכפין ייתי 
שרעב  מי  כל  ויפסח",  ייתי  דצריך  כל  וייכול 
יבוא ויאכל, כל מי שצריך יבוא ויפסח, כך שיש 
הדדית,  ערבות  של  ביהדות   גדולה  חשיבות 
ולכן  בהידור,  הסדר  ליל  את  יקיים  יהודי  שכל 
יין,  יש מצווה לתת את כל המצטרך כמו בשר, 

מצות ועוד.  
על  רבה  בלבביות  הודו  הקונסוליה  אנשי 
המשך  על  נשכחת, וסיכמו  הבלתי  החוויה 

שיתוף פעולה.

הקונסול בביקור במאה שערים



מרגישים
את השינוי
בפארקים

ובגינות

שדרגנו וטיפחנו עשרות גינות ברחבי העיר
צאו לבלות בחג בפארקים ובגינות של ירושלים

ואל תשכחו - את הפסולת לפח!
יחד, נשמור על ירושלים נקיה. חג שמח!

גן פנים מאירות
רוממה

גן חבה
גבעת מרדכי

גן אולריך
שכונת פת

גן אפרתה
תלפיות

גן הקבלן
הר נוף

פארק דניה
רמת דניה

גן אדיר זק
גבעת המבתר

גן הרצוג
גבעת שאול
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הנהלת מאוחדת מתווה את מדיניות בית החולים החדש "משגב לדך",  בהתייעצות עם בכירי היועצים 
הרפואיים במגזר החרדי בירושלים, ביה"ח שכבר שינה את פניו ומותאם לצרכי מובטחי מאוחדת במחוז 
ירושלים  בבית החולים יופעל מכשיר  MRI בעוד חודשים אחדים  בפיהם של ראשי מאוחדת 
בשורה בערב החג: – מיזם חדש של חדרי ניתוח – שיופעלו בשיתוף ביה"ח שערי צדק, יפעלו במסלול 
הציבורי, ולא במסלול של שירות רפואי פרטי )שר"פ( וזו פריצת דרך ממשית בתחום הביטוח הרפואי, 

שמטרתה להעניק את השירות החשוב ומציל החיים למבוטחי הקופה בזמינות מרבית

היועצים החרדיים הרפואיים חושפים את דרכי הפעולה מול הנהלת מאוחדת

מאת: צבי שיינמן

הביטוח  בתחום  ענק  מהפכת  לה  נרקמת  בשקט-בשקט 
בשכונת  לדך'  'משגב  החולים  בית  בירושלים.  הבריאותי 
מתוך  פניה  את  משנה  מאוחדת  ע"י  שנרכש  בבירה,  קטמון 

מטרה להעניק שירות יעיל ומקצועי למבוטחי הקופה.
מאוחדת  הנהלת  התכנסה  וההערכות,   ההתארגנות  לצורך 
מחוז ירושלים יחד עם קבוצת עסקני ויועצי הרפואיים הבכירים 
לו,  שנחשפנו  נדיר  מפגש  זה  היה  בירושלים.  החרדי  במגזר 
ישיבת עבודה מקצועית של הנהלת מחוז ירושלים  עם בכירי 
יועצי הרפואה במגזר החרדי בירושלים,  אירוע בהחלט מכונן 
שבו הציגו המארחים בפני המשתתפים את המדיניות  החדשה 
מעמיק  ובדיון  החדש,  החולים  בית  להפעלת  שהותווה  
צוות  גיבוש  במלאכת  התחילו  הנוכחים  כל  עם  בהתייעצות 

המנתחים שיותאם לצרכי התושב הירושלמי.

המהפכה הגדולה
קשה היה שלא להתרגש אל מול גודל הזמן השעה, שבהם 
במטרה  הרפואית  משנתו  את  מהמשתתפים  אחד  כל  העלו 
למקסם את הפעילות הרפואית ב"משגב לדך", לטובת מאות 
הגדולה  במהפכה  ירגישו  מאוד  שבקרוב  המובטחים  אלפי 

בתחום הבריאות שטרם נראתה בארץ.
החרדיים   הרפואה  עסקני  גדולי  של  הנוכחות  את  ניצלנו 
שהם  וזכינו  אישיות,  לשיחות  איתם  ונועדנו  החגיגי  במפגש 
חשפו בפנינו לראשונה את דרכי הפעולה שלהם  מול הנהלת 

קופ"ח מאוחדת.
מפוארות  מרפאות  פועלים  כבר  החולים  בבית  כאמור, 
כחלק   - ניתוח  חדרי  יופעלו  ובקרוב  תחומים,  במספר 
מהשירות הסטנדרטי ללקוחות מאוחדת – ועוד שורה ארוכה 
במסלול  ולא  הציבורי,  במסלול  שיוענקו  בריאות  שרותי  של 
של שירות רפואי פרטי )שר"פ( כלומר השירות יהיה כשר"פ, 
זמין מהיר ונגיש, אולם המסלול יהיה ציבורי  כלומר זכאות 
לכלל הלקוחות לאו דווקא לאלה אשר מבוטחים בביטוחים 

המשלימים .

ירושלים במאוחדת,  הרב משה ברים, מנהל השיווק מחוז 
אמר במפגש, "מדובר, למעשה בבית חולים על כל המשתמע 
מכך, שיפעל לטובת לקוחות מאוחדת כמו עוד  מרכז רפואי 

עם מגוון שירותים של מאוחדת בירושלים,".
לכך  ובנוסף  מרפאות,   70 בירושלים  מפעילה  "מאוחדת 
עומדים  עצמאיים  רופאים  של  קליניקות  מ-200  למעלה 
כ-300  מאוחדת  מפעילה  ובסה"כ  הקופה  מבוטחי  לשירות 
נקודות שירות עבור מבוטחיה ברחבי מחוז ירושלים", אומר 
לנו הרב ברים, שלא מסתיר את התרגשותו לנוכח הצעד הנועז 

שנקטה הקופה לטובת מבוטחיה.

בשיתוף עם גדולי התורה
הממשלתיים  האשורים  השגת  "עם  ממשיך:  ברים  הרב 
להפעלת המקום בתמיכתו הצמודה של הרב ליצמן, מאוחדת 
הצוות  הניתוח.  חדרי  הפעלת  לקראת  היגוי  צוות  הקימה 
ישיר עם עסקני הרפואה החרדיים המובילים  מתייעץ באופן 
בירושלים, במטרה להתאים את בית החולים לצרכי הציבור 
נעשית  הזו  הפעילות  הבירה.  תושבי  לכלל  כמו  החרדי 
הרפואה  עסקני  עם  שהקשר  מאמינים  אנו  כי  לכתחילה 
הציבור  לטובת  החולים  בית  הקמת  בעת  הנכון  הדבר  הוא 
גדולי המומחים המקצועיים  עם  לצד ההתייעצות  הירושלמי 

בתחום ניהול בתי חולים ".
"כמובן שאנחנו בקשר עם רבנים וגדולי התורה וההוראה 
מכל חוגי הציבור החרדי בשיתוף פעולה מלא", מדגיש הרב 

משה ברים.
התהליך החל במפגש ההיכרות שנערך בשלב ראשון בבית 
רפואה  יועצי  עשרות  של  לציבור  לדך"   "משגב  החולים 
סיור  למשתתפים  נערך   במהלכו  לה   ומחוצה  מירושלים 
החדשניים,  הניתוחים  ובחדרי  החולים  בית  מחלקות  בכל 

המאובזרים במיטב הציוד החדשני והמודרני.
עסקני הרפואה התרשמו מאוד מהמקום, והתרגשו לראות 
בית חולים חדשני לטובת לקוחות קופה שטרם נראה בארץ. 
עסקנים  של  מצומצם  פורום  להקים  הוחלט  המפגש  לאחר 
בכירים, שילוו את כל שלבי הקמת בית החולים וישמשו כגוף 

יועץ להנהלת בית החולים.
הנודעים:  הרפואיים  היועצים  נמנים  העסקנים  פורום  על 
הרב  בנו  אברהם;  יד  החסד  ארגון  יו"ר  ברוין,  שמעון  הרב 
שערי  ארגון  יו"ר  חשין,  חיים  אברהם  הרב  ברוין;  יחזקאל 
מרפא; העסקן הרפואי הרב אליהו פריד, והרב מרדכי אייכלר 

העסקן הרפואי של עזרא ומרפא שע"י חסידי בעלזא.
במפגש שקיימו ראשי מחוז ירושלים עם העסקנים, השתתפו  
מנהל מחוז ירושלים במאוחדת טל שאול; הרופא המחוזי ד"ר 
משה  ר'  אלרם;  תמר  ד"ר  החולים  בית  מנהלת   ווייס;  יובל 
ברים מנהל השיווק של מחוז ירושלים; ר' ישראל מינקה מנהל 
קשרי לקוחות במאוחדת; ר' יחזקאל קיפניס מנהל תחום קשרי 

קהילה ור' דוד שוורץ עוזר מנהל היחידה לתיאום מגזרי.
על  מקיפה  סקירה  מסרה  אלרם  ד"ר  החולים   בית  מנהלת 
חדרי  את  להפעיל  בהחלטה  הנוכחים  את  ושיתפה  ביה"ח, 
הנודעת לטובה  ביה"ח שערי צדק  הניתוח בשיתוף מלא עם 
חדרי  הקמת  לקראת  ההיערכות  ועל  הירושלמי  לציבור 
הניתוח בהשקעה עצומה הנעשית בימים אלה לקראת פיתוחו  

לשגשוגו של בית החולים.
מורכב.  לסיעודי  אישפוז  מחלקות  מופעלות  כבר  במקום 
"למחלקות אלו – אומרים לנו ראשי מאוחדת - ביקוש גדול 
מופעלת  כמו"כ  המבוגרת".  האוכלוסייה  בקרב  בעיקר  מאד 
מיטב המכשור; מחלקת  עם  מובילה בתחומה  נשים  מרפאת 
 .C.T   גסטרו עם מיטב הציוד המודרני, מכון דימות לבדיקות
הזקוקים  ילדים  עבור  המופעלת  ייחודית  שיניים  ומרפאת 

לטיפול שיניים תחת הרדמה מלאה.

מכשיר 24 שעות ביממה 
שהם  ביותר  הגדולה  הבשורה  מאוחדת  ראשי  של  בפיהם 
ההדמייה  יחידת  הקמת  החג:  בערב  למבוטחים  מעניקים 
MRI. מדובר, למעשה, בפריצת דרך ממשית בתחום הביטוח 
הרפואי, שמטרתה להעניק את השירות החשוב ומציל החיים 
ייאלצו להמתין זמן רב לבדיקה  למבוטחי הקופה, כדי שלא 

מכרעת זו.
מאחורי הפעילות העניפה להכנסת מכשיר ה-MRI לבית 

המהפכה הגדולה 
של מאוחדת 

במחוז ירושלים 
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החולים "משגב לדך", עומד שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, 
אשר תמך וסייע בעניין זאת במסגרת יוזמתו להוביל רפורמה 

בתחום זה בארץ.
יופעל אי"ה בסוף השנה. במאוחדת מסבירים כי  המכשיר 
נמוכות.  קרינה  ברמות  ביותר בשוק,  מדובר במכשיר חדשני 
מאוחדת  שלקוחות  כך  ביממה,  שעות   24 יופעל  המכשיר 
יקבלו את השירות ביחידת ההדמיה בתוך ימים ספורים מרגע 

קבלת ההזמנה.
במפגש הנדיר עם העסקנים שוחחנו עם מר טל שאול, מנהל 
מחוז ירושלים במאוחדת, שאמר לנו: "החשיבות של הקשר 
בין מאוחדת לבין עסקני הרפואה החרדיים, היא גדולה מאוד, 
אמצעי.   בלתי  באופן  הנעשה  יומיומי,  בקשר  מדובר  שכן 
והציבור  הכיוונים  לשני  פתוחה  הדלת  צדדי  דו  הוא  הקשר 
הירושלמי נותן אימון במאוחדת, המשקיעה יום ולילה למען 

מבוטחיה".
טל שאול הדגיש: "מאוחדת היא הקופה היחידה שהצליחה 
אנחנו  מרוצים.  לקוחות  אלפי   2015 במהלך  אליה  לצרף 
משקיעים כעת עוד ועוד לטובת חצי מיליון הלקוחות במחוז 
אחוז  מ-60  יותר  מהווים  החרדי  הציבור  שמתוכם  ירושלים, 
לפני  החשובים  היועצים  את  שנשתף  הוא  טבעי  אך  במחוז 
לקשר  בנוסף  זאת   , במחוז  דרמטי  כה  למהלך  נגשים  שאנו 
שיש לנו עם עוד יועצים חשובים בראשם הרב בנימין פישר 

שיש לנו את הזכות להוועץ עמו" .

מבינים את הצרכים החרדיים
את הרב שמעון ברוין, מוותיקי עסקני הרפואה בירושלים, 
רוח מרומם. אחרי  אנו פוגשים במפגש "משגב לדך" במצב 
לגימה קלה של 'לחיים' הוא מתפנה לענות על שאלותינו. למה 

אתה מתלהב כל כך מקופ"ח מאוחדת? אני שואל.
"אתה צריך להבין", הוא משיב, וקובע בפנינו חד-משמעית: 
"אני משרת חולים מכל הקופות, אבל מאוחדת מצטיינת בכך 
עם  להתמודד  נאלצים  כשהם  גם  למבוטחיה  מסייעת  שהיא 

בקשה חריגה. בקופה הזו יש עם מי לדבר". 
הקופה,  שנותנת  למה  מעבר  שמתעוררת,  בעיה  "כל 
במאוחדת מבינים את הצרכים והתמודדויות של של הציבור 
וורמברנד  זאב  למנכ"ל  שאול,  טל  המחוז  למנהל  החרדי. 

ולמשה ברים יש פתרון ומענה לכל בעיה".
#מה דעתך על בית החולים "משגב לדך?"

הרב ברוין: "ישבנו יחד עם כל העסקנים וההנהלה. בחרו 
פורום  והוקם  החרדי  הצבור  בענייני  שיטפל  מנהל  כבר 
שיחליט אלו רופאים יאיישו את מחלקות בית החולים. בחרנו 
את הרופאים הטובים ביותר - ואנו מגבשים כעת את הרשימה 

הסופית".
מדוע חשובה ההתייעצות עם העסקנים הרפואיים?

"ההתייעצות של הנהלת בית החולים עמנו היא צעד נוסף 
בדרך להבין את צרכי הציבור החרדי. הטובים ביותר. יש כיום 
רופאים ופרופסורים לקראת סיום תפקידם בבתי חולים שונים  
שיכולים מאוד לסייע ואת זה הקופה עושה. מביאים אותם אל 

תוך בית החולים כדי יעניקו את מיטב השרות הרפואי".
מבוטחי  עבור  לדך"  ל"משגב  יש  יתרונות  עוד  אלו 

מאוחדת?
המוצלח  באופן  ומחלקה  מחלקה  כל  מגבשת  "ההנהלה 
להתרוצץ  ייאלץ  לא  טיפולים  למספר  שהנזקק  כדי  ביותר, 
בין כמה מרכזים רפואיים. אלא יקבל תחת קורת גג אחת את 

הנדרש".
מה דעתך על ההנהלה?

"במאוחדת מבינים את הציבור החרדי. טל שאול והמנכ"ל 
זאב וורמברנד הם אנשים נפלאים במלוא מובן המילה. אספר 
לך משהו קטן שמשקף את ההתנהלות של מאוחדת: טיפלתי 
ביהודי קשיש שסבל מכאבי תופת בגבו, שנזקק לטיפול רפואי 
מהיר. ניסיתי לסייע לו בכמה קופות, הקופה היחידה שנענתה 

בחפץ לב לסייע לו במהירות החתה מאוחדת".
עונים  משרדו  צוות  וכל  ברים  משה  שר'  לציין  חייב  "אני 
עבר  בו  חולה שטיפלנו  למשל,  אתמול,  טלפון.  לכל  מיידית 
האישורים  מאוחדת.  דרך  סטנד  התקנת  עם  חרום  צינתור 
התקבלו במהירות דרך מחלקת השיווק של מאוחדת. מדובר 

באנשים נפלאים שרוצים לעזור".

אוזן קשבת
הרב יחזקאל ברוין, בנו של ר' שמעון, ניחן אף הוא ברצון 
הטוב לעזור לכל פונה בענייני רפואה. מוסיף על דברי אביו  
"במאוחדת  באופן כללי יש אוזן קשבת בכל מרפאה ומרפאה 
 ," להנהלה  דבר  לכל  לרוץ  צורך  אין  ומסור  קשוב  צוות  יש 
על ההנהלה הוא אומר. "הם מבינים את השפה של הציבור 

החרדי; מבינים מה זה רב; מה זה פסק הלכה. רכישת 'משגב 
לדך' בידי מאוחדת היא פריצת דרך משמעותית עבור מבוטחי 
הרופאים  מיטב  ע"י  גבוהה  שרות  מרמת  שיהנו  הקופה 
מקצועיים, שיבצעו בין היתר ניתוחי בקע ניתוחי א,א,ג  . זו 

תהיה ה-בשורה לתושבי ירושלים".
רפואיים  לטיפולים  רגילים  לומר,  אפשר  "המבוטחים, 
אפשר  סטנדרטים.  לא  דברים  גם  יש  אם  אבל  סטנדרטיים, 
פונים  החרדי  מהציבור  אחוז   80 אלה,  שבמקרים  להגיד 
לעסקנים, כדי לדעת איזו בדיקה עדיפה. שיתוף הפעולה הזה 
הנושאים  את  מקדמת  ממש  הקופה,  להנהלת  העסקנים  בין 

הרפואיים".
איך אתם פועלים, למעשה, מול הקופה?

"אני חייב לציין שהקשר שלי מול טל שאול מנהל המחוז 
יודע  אני  אישי.  ממש  הוא  וויס   יובל  ד"ר  המחוזי  והרופא 
שבמקרים הדחופים כל מה שאני צריך, טל שאול נמצא שם 

בשבילי אפשר להגיד 24 שעות".
הוא זמין?

"איזו שאלה? הוא נרתם לצרכים הרפואיים באופן מיידי".
עד כמה מעורבים גדולי ישראל בנושאים הללו? 

" התלווינו לראשי הקופה בביקורים אצל כ"ק האדמו"רים 
התקבלו  הם  יצחק.  אברהם  ומתולדות  אהרן  מתולדות 
בחמימות רבה, הרבנים מאוד  מעריכם אותם. קורה לפעמים 
שחולה נאלץ לעבור בדיקות יקרות יותר ובמצב חרום, במצב 
של הצלת חיים. ראשי הקופה, המודעים למצב המיוחד, נענים 

לבקשות השונות בחפץ לב".

התגובות נלהבות
לנו  אומר  מרפא',  'שערי  יו"ר  חשין,  חיים  אברהם  הרב 
הן  למבוטחים.  גדול  אחד  בית  זה  "מאוחדת  בפסקנות: 
הצעירים והן המבוגרים מכירים בכך שזו הקופה שתעניק להם 
ושנים  ימים  לאורך  הכי-מקצועיים  הרפואיים  השירותים  את 

טובות".
"שיתוף  הפעולה עם העובדים השונים בכל המרפאות ובכל 
הרמות  הוא עם כל הלב, הם עושים הכל למען רווחתו של 
מרוצה  ממש  והציבור  החולה  צורך  את  מבינים  הם  החולה, 

מהשרות שהוא מעל ומעבר".
"מה דעתך לגבי בית החולים החדש?"

"ההנהלה עובדת במרץ רב, מתוך רצון לתת לציבור משהו 
להם  מאחל  ואני  הירושלמי,  בנוף  כה  עד  מוכר  היה  שלא 

הצלחה רבה".
איך אתה רואה את הפעילות שלך?

חשובה  פחות  כלא  הרפואי  היועץ  עבודת  את  רואה  "אני 
מהטיפול הרפואי עצמו. התייעצות עם העסקנים היא לפעמים 
לעסקנים  שכן   הטיפול,  להמשך  באשר  קריטית  אפילו 
וליועצים יש נסיון רב בסיוע לחולים. כשחולה נתקל בבעיה, 
הוא משווע לסיוע ולעזר, והעסקנים כולם מאירים את עיניו".

"מבוטחים רבים פונים אלי עם תגובות נלהבות. הם רואים 
שהקופה רצינית מאוד בכוונותיה, הן בפיתוח המרפאות והן 
עידוד  לנו  שנותן  מה  וזה  חדשים,  רפואיים  מכונים  בהקמת 

וחיזוק רב".
כיצד אתה מתנהל מול ראשי הקופה?

"הקשר שלי מול טל שאול הוא כמו קשר של אח. כאשר 
נותן  הוא   , וחשוב  דחוף  שהוא  משהו  ממנו  לבקש  באים 
לסייע. טל  זכות  מענה מכל הלב. בכלל, הוא מרגיש לעצמו 
נושא  הוא  לבקשתם,  ונענה  ישראל  גדולי  את  מכבד  שאול 
עמו רצינות ואחריות לתפקיד. שאול הוא האדם הנכון במקום 
הנכון - וזה בדיוק מה שהציבור רוצה. הטלפון שלו פתוח כל 
הזמן, והוא לא רק מקשיב, אלא גם פועל וזו ההצלחה הגדולה 

של מאוחדת".
תן לי פרט אחד שמייחד את קופת חולים מאוחדת

"מאוחדת הקימה מרפאות בתוך השכונות החרדיות, ובכל 
מקום שבו גרים יהודים חרדים יש סניף של הקופה וצוות מתוך 
המגזר . זאת ועוד: מנהל המחוז הגיע יחד עם המנכ"ל לביקור 
אצל הגאב"ד הגרי"י וייס. הרב התרשם עמוקות שבמאוחדת 
נותנים לציבור החרדי את השרות המצוין ביותר. כך גם היה 
, שהתפעל  בעת ביקור אצל כ"ק האדמו"ר מרחמיסטריווקא 

מהפעילות הברוכה של הקופה".

הריווח של המבוטחים
היועץ הרפואי הרב מרדכי אייכלר, איש 'עזרה ומרפא' של 
חסידי בעלזא, מכיר את נושא הביטוח הבריאותי שנים רבות. 

לכן, כשהפננו את השאלות אליו, הוא כבר היה מוכן מראש.
"במאוחדת קשובים לצרכי הכלל", הוא אומר. "רכישת בית 
בפתרון  ומדובר  ונפלא  אדיר  רעיון  זה  לדך'  'משגב  החולים 
מעולה למבוטחי הקופה. יהיו שם רופאים טובים ביותר, וגם 
לא יהיו תורים ארוכים כמו שיש כיום בבתי החולים האחרים".

"שיתוף הפעולה שלי מול ראשי הקופה מעולה ביותר, הן 
מבחינת ההקשבה והן מבחינת עקיפת הביורוקרטיות השונות. 
היחס שאני מקבל מהנהלת המחוז , הוא יחס אדיב מתוך רצון 
דשמיא  סיעתא  יש  למאוחדת  בכלל,  נתון.  רגע  בכל  לסייע 
שאנשים כמו ר' משה ברים ואחרים נמצאים שם – והריווח 

הוא נטו של המבוטחים".
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שורה של בקשות 
לקראת החג

יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" קיים סיור נרחב 
בשכונות עם גורמים עירוניים לקראת ימי החג  מצב 
קדושת השבת וקדושת ירושלים ידונו בכינוס של נציגי 

"התנועה" בשכונות ביום ג' של חוה"מ, בהשתתפות רבני 
שכונות ואורחים נכבדים

מאת: אהרן נצר

הסדרי  למבצע  ההכנות  נשלמות  בירושלים 
רבבות  שישרת  הפסח  לחג  המיוחדים  הנסיעה 
נערכות  ההכנות  בירושלים.  ומבקרים  תושבים 
והרשות  התחבורה  משרד  של  פעולה  בשיתוף 
ירושלים,  עיריית  ציבורית,  לתחבורה  הארצית 

ובהשתתפות כל מפעילי התח"צ.
לירושלים,  רבבות  נוהרים  הפסח  חג  בימי 
לעלייה לרגל לכותל המערבי ולביקורים באתרים 
ימי  לפיכך  בירושלים.  ובחצרות הקודש  אחרים 
הציבורית  לתחבורה  אתגר  מהווים  המועד  חול 
אב  תכנית  ובצוות  בהתאם  נערכות  והרשויות 
פעילות  להבטיח  התגייסו  ירושלים,  לתחבורה 

סדירה ומתוגברת של התחבורה הציבורית.
הכבדים,  העומסים  ניכרים  הפסח  בערב  כבר 
זכות קדימה לתחבורה הציבורית,  וכדי לאפשר 
תוגברה יחידת המשטרה המיוחדת המפקחת על 
במסלולי  פרטי  רכב  מעבר  למנוע  כדי  מתצ"ים 
היא  שעברה  בשנה  הציבורית,  התחבורה 
הופעלה לראשונה בציר גאולה בימי ערב הפסח 
לנסיעה  הציבורית  התחבורה  נוסעי  זכו  ובשלה 

מהירה וחלקה באזור העמוס.

החג  במהלך  הרב  הביקוש  בשל  כן,  כמו 
שירות  יופעל  המערבי,  לכותל  לרגל  לעלייה 
אוטובוסים מיוחד משכונות ירושלים. קו 1 וקו 
3 יצאו מהתחנה המרכזית ומשכונות העיר כולל 
נווה יעקב, רמת שלמה, רמות, בית וגן, הר נוף 
לקראת  שני  ביום  במיוחד  יתוגבר  הקו  ועוד. 

מעמד 'ברכת הכהנים' המסורתי בכותל. 
 111 קו  ירושלים,  מחוץ  המבקרים  לתועלת 
יפעל מחניון טדי ואזור מלחה, וקו 414 מבני ברק 
העומסים  בשל  יתוגבר.  הנביא  לשכונת שמואל 
הצפויים, תיסגר הכניסה לרובע היהודי ולצירים 

המוליכים אליו לרכב פרטי בשעות השיא.  
המכפלה  למערת  מירושלים  השירות  בנוסף, 
יתוגבר גם הוא וקו 201 לחברון יצא בימי החג 
 160 כאשר  האומה.  בבנייני  התחתון  מהחניון 
מהתחנה המרכזית ייסע עד קריית ארבע בלבד. 

כך גם תתוגבר תדירות  הרכבת הקלה בעיר. 
לחנות  שלא  מתבקשים  הפרטי  הרכב  נוסעי 
לכותל  המובילים  העמוסים  הצירים  לאורך 
ולהישמע  ירושלים,  במרכז  והצירים  המערבי 

להוראות המשטרה. 
למידע נוסף ומלא נא עיינו במודעות בעיתונות 

או פנו למוקד כל קו  8787*.

מבצע 'עלייה לרגל' בתחבורה 
הציבורית בירושלים

במהלך חול המועד צפויים מאות אלפים לעלות לרגל 
לירושלים, ומערך התחבורה הירושלמי נערך בהתאם עם 

תגבור השירות בכלל העיר ואליה 

מאת: חיים רייך

"התנועה  יו"ר  של  בשכונות  נרחב  בסיור 
למען ירושלים ותושביה" הרב חיים מילר עם 
ע"י  שונות  בקשות  הועלו  עירוניים,  בכירים 
תושבים לקראת חג הפסח הבעל"ט. בחלקם 
נפתרו ע"י קשר טלפוני ישירות אל הגורמים 

בעירייה.
בקשות  היו  ועקרוני  עיקרי  נושא  על 
או  העירייה  בהם  באזורים  התושבים. 
עבודות  מבצעים  העירייה  של  בת  חברות 
חפירה שונים, ליישר את החפירות ע"י חצץ 
ובמקומות שבהם רבים הם העוברים ושבים, 

אף לבצע ריבוד אספלט לכבוד ימי החג.
אגף  ראשי  התבקשו  שונים  באיזורים 
בנוסף  אשפה  מכולות  להוסיף  התברואה 
אולמי  פועלים  בהם  ובמקומות  לקיימים 
לבצע  נתבקשו  גדולים,  סופרים  או  שמחות 

שטיפות מיוחדות לקראת ימי החג.
יתר הנושאים שהועלו בתחומי הבטיחות, 
גני ילדים ועוד, יטופלו בימים אלו עד ערבי 

החג ממש לטובת תושבי השכ'.
לקראת תקופת ימי הקיץ הבעל"ט, יתכנסו 
בס"ד נציגי "התנועה" בשכ' ביום ג' דחוה"מ 
על  סקירה  שנה  כמידי  ישמיעו  הם  בו  פסח, 
פעילות "התנועה" באמצעות הנציגים בשכ' 

ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  ויו"ר 
בשכ',  הסיורים  במסגרת  מילר,  חיים  הרב 
שבוע  כל  הפתוח"  ה"קו  במסגרת  המענה 
"מרכז  במשרדי  קהל"  "קבלת  ובמסגרת 
מאות  מטופלים  וכך  בעיר,  ישראל"  אגודת 
התוצאות  ובס"ד  בחודשו  חודש  מידי  פניות 

הן פתרון בעיות.
ירושלים  למען  "התנועה  ראשי  בכינוס 
במסגרת  השכ',  רבני  ישתתפו  ותושביה" 
בכל  ר"ל,  הנורא  המצב  אודות  מיוחד  דיון 
השבת,  וקדושת  ירושלים  לקדושת  הקשור 
כאשר יו"ר "התנועה" הרב חיים מילר מעורב 
השכ'  ונציגי  רבני  עם  תמידי  בקשר  ונמצא 
וידונו הדרכים להמשיך את המאבקים ובפרט 
לקראת תקופת הקיץ שאף אחד לא יודע מה 

מצפה לתושבי השכ' ר"ל – היל"ת.
דיווח  ונציגי השכונות  רבני  יקבלו  כמו"כ 
כל  שיוצאות  הקבוצות  על  שטיין,  מ.  מהרב 
שבת ומחלקות דברי חומר על קדושת השבת 
והשכר המובטח למקדשיה ומדברים על ליבם 
של בעלי העסקים הפתוחים. על התוצאות – 
עסקים  פתיחת  של  הקשה  המצב  ועל  מחד 

חדשים – מאידך.
"התנועה"  נציגי  יקבלו  ההתכנסות  בסיום 
בתקופת  פעילותם  על  וחומר  שי  בשכ' 
העיר. ברחבי  השכ'  תושבי  לטובת   הקיץ, 



הזמן קופץ כשנהנים...

נסיעה קצרה לקיבוץ צובה ואתם בעולם אחר. על פסגה ירוקה, באוויר הצלול של הרי ירושלים 
לקפוץ! מוזמנים  אתם  נשכחת.  ובלתי  קסומה  משפחתית  חוויה  לכם  וגם  לילדים  מחכה 

לפרטים והזמנות: 02-5347952

אולם מכונות
המשחק והתותחים

המשחקיה קרוסלתסירות אבוביםמכוניות מתנגשותהרכבת
הפיראטים

קרוסלת סוסים

צובה - הר של חוויות!
יקב צובה

חדש!
סירה בסערה

וג’ימבורי ממונע
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ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

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

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

טוסטר אובן
ענק! 45 ליטר

שואב אבק
ציקלון עוצמתי במיוחד!

כיריים בילד-אין 
איטלקיות

תודה!
מעבד מזון + 

בלנדר
אמקור

במקום
₪690 קבלו

חינם!

במקום
₪610 קבלו

חינם!
במקום

₪550 קבלו
חינם!

במקום
₪580 קבלו

חינם!
כמות מוגבלת ל- 200 יח'

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

כמות מוגבלת ל- 180 יח'

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

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

של מוצרים לחג!מיידיתאספקה ללחוצים, 

לתשומת לבכם, בחוה"מ פסח החנות תהיה סגורה

מחלקה ענקית למוצרים קטנים במחירים הכי זולים בשוק!

מקרר סמסונג
כולל התקן משמרת השבת*

102
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 3690 ₪

3883
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ:רק- ₪₪

מבחר חבילות חתניםתנור בנוי קונסטרוקטה

35
ל-36 חודשים

₪

מקפיא 6 מגירות

החל מ:

החל מ:

מתנות!משתתף במבצע
מתנות!משתתף במבצע

במחיר הזול ביותר!!

תנור בילד אין - תקה
מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

מתנות!משתתף במבצע

 מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה

החל מ: 1590 ₪
44

ל-36 חודשים
₪

מתנות!משתתף במבצע

מגהץ קיטור 
טפאל

 מיקסרים בוש
במבחר ענק

שואבי אבק
במבחר ענק

מעבדי מזון
במבחר ענק

 מיקרוגלים
במבחר ענק

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

₪₪₪₪

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

60
ל-36 חודשים

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

תנור דו תאי
מתנות!משתתף במבצע

מקרר סמסונג
3 דלתות

194₪
החל מ: 6990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

מקרר שארפ
4 דלתות

166
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5990 ₪

מתנות!משתתף במבצע

df מקרר

52
ל-36 חודשים

₪רק-
סה"כ: 1872 ₪

מתנות!משתתף במבצע

450

במחירים
הכי זולים

וגם ב-36 תשלומים!

החל מ: החל מ: ל-36 חודשיםהחל מ:

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

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

לאור הביקוש, המבצע ממשיך עד ר"ח אייר!

קונים מוצר חשמל 
ובוחרים מתנה

בשווי מאות שקלים!

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

מאת: חיים רייך

עזרא  פיני  ש"ס  מסיעת  המועצה  חבר 
בוכרים  הקהילתי  המינהל  הנהלת  וחברי 
חבר  ליאון  משה  עם  סיור  קיימו  גאולה, 

תיק  ומחזיק  ירושלים  עיריית  הנהלת 
המינהלים הקהילתיים.

מההכנות  התרשמו  הסיור  במהלך 
לקראת חג הפסח בחנויות ושמעו את בעלי 

העסקים במקום ואת הצרכים שלהם.

פארק חוויות לכל 
המשפחה, מותאם לציבור 
החרדי ורק חמש דקות 

בירושלים  פארק "האגם" 
במעלה אדומים נערך בימים 
אלה לקבלת המוני החוגגים 
  במהלך ימי חג הפסח
בפארק: מתחם קארטינג, 
מתחם ילדים, ושיט מהנה

סיור לקראת 
חג הפסח

פארק 
אטרקציות 

לכל 
המשפחה 
שומר שבת

מאת: אהרן נצר

לראשונה באיזור ירושלים פארק אטרקציות 
לכל המשפחה שומר שבת.

הממוקם  הפארק,  של  שמו  זהו   - "האגם" 
דקות  חמש  רק  אדומים  למעלה  בכניסה 

מירושלים.
מציע  יפהפה,  אגם  ליד  הנמצא  הפארק 
ארבעה מתחמי פעילות: מתחם ילדים, מתחם 
קארטינג ומתקני לונה פארק, מתחם חבלים, 

ושיט מהנה בסירות האגם.
הרחה  לציבור  שעריו  את  יפתח  הפארק 
השנה  ובשאר  הקרוב,  פסח  המועד  בחול 

יעבוד בחופשות ולפי הזמנת קבוצות.
לנו:  סיפר  מהיזמים  אחד  ניימן  איתיאל 
"עשינו מאמץ גדול ללכת לקראת המשפחות 
ברמה  חוויה  ולאפשר  נוחים  במחירים 
ובאיכות גבוהים מבלי לוותר על הערכים בהם 

אנו מאמינים".
במיוחד  קיוסק שהוכשר  גם  יופעל  במקום 

לפסח לנוחות המשפחות.
פלאפון לקבוצות: 052-3003571.
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מאת: הילה פלאח

כמו בכל בנייני המשרדים החדשים, גם חזית 
ירושלים  מחוז  ראש  לשץ,  גידי  של  משרדו 
מחופה  בריאות,  שירותי  במכבי  והשפלה 
החיצוניים  ולקירות  לחלונות  מעבר  זכוכית. 
מודיעין  העיר  של  ומגדליה  בנייניה  ניבטים 
המתפתחת. מהחלון הזה כבר רואים את האופק.
והשפלה  ירושלים  למחוז  שנכנס  מהיום 
לשץ  לעצמו  סימן  בריאות,  שירותי  במכבי 
בריאות  שירותי  מכבי  את  להפוך  מטרה אחת: 
בדיוק  רבתי,  ירושלים  באזור  המובילה  לקופה 
והמובילה  הטובה  לקופה  נחשבת  שהיא  כפי 

ביותר ברוב הערים המרכזיות בישראל.
וצוותו  הוא  בתפקיד,  שלשץ  וחצי  בשנה 
מכבי  של  השירותים  פריסת  שדרוג  על  עמלו 
מבחינתו  כשהשיא  שבאחריותם,  הערים  בכל 
בירושלים.  מכבי  להעצמת  המבצע  הוא 
מכבי  חנכה  בלבד  האחרונה  השנה  במחצית 
רמת  ברמות,  בעיר:  חדשות  מרפאות  חמש 
שלמה, הר חומה, רוממה, ובשבועות הקרובים 

גם בשכונת ארנונה.
שירותי  במכבי  והשפלה  ירושלים  מחוז 
למעלה  עם  במכבי  הגדול  המחוז  הוא  בריאות 
זה  -500 אלף חברים. לשם השוואה, מספר  מ 
"מאוחדת"  חברי  ממספר  מחצית  כמעט  הוא 

בישראל כולה.
את  דברים:  שני  לירושלים  מביאה  "מכבי 
עוצמת  ואת  בעיר  שלנו  השירותים  עוצמת 
מכבי כארגון. לא כל הירושלמים מודעים לכך 
עדיין, אבל אנחנו כאן כדי לספר", אומר לשץ. 
העוצמה  את  לירושלמים  להביא  שמחים  "אנו 
החמלה  המצוינות,  המומחיות,  עם  מכבי  של 
והטכנולוגיה הרפואית המתקדמת ביותר. מכבי 
היא הקופה עם מספר הרופאים המומחים הגדול 
מקצועיות  של  שילוב  בה  ויש  בארץ,  ביותר 
ולבני  למטופל  אישי  שירות  מתן  עם  רפואית 
משפחתו, וכל זאת תוך הקמת מרפאות בוטיק 
בקהילה, קרוב לבית – את כלל השירותים הללו 

אנו שמחים להביא לתושבי ירושלים".

 מטפל ומנהל

במכבי,  כבר  הוא  שנים  כמה  נשאל  כשהוא 
היה  הוא  ניהול  בתפקידי  מחייך.  לשץ  גידי 
מנהל  סגן  מנכ"ל,  עוזר  האחרונות  בשנים 
רפואי  מרכז  ומנהל  המרכז  במחוז  תפעול 
קודם  ארוכות  שנים  כבר  אבל  השרון,  רמת 
מכבי  בחברי  טיפל  הוא  כפיזיותרפיסט,  לכן, 
נוספים.  חרדיים  ובריכוזים  ברק  בבני  גם   –
"כפיזיותרפיסט אני מביא ערך גדול של שילוב 
רגישות  בעל  מטפל  של  וניסיון  עולם  תפיסת 
לצרכי המטופל באמפתיה, אנושיות ומקצועיות 
של  בגישה  שמביט  מנהל  של  ניסיון  מול   –
מקרו אסטרטגיה, ומוביל את מכלול השירותים 
הרפואיים קדימה. השילוב בין המיקרו למקרו, 
שאני  מנצח  שילוב  הוא  לפרט,  המערכת  בין 
ולהחלטות  לתובנות  אותנו  שיוביל  מאמין 
על  מדבר  כשהוא  לשץ.  אומר  יותר",  טובות 
הרחבת שירותי מכבי בירושלים, עיניו בורקות. 
הגרפים  משתלמת:  נראה,  כך  ההשקעה, 
מציגים את פילוח המעברים האחרונים, כאשר 
במספר  ניכר  ובשיעור  חד  גידול  רושמת  מכבי 

המצטרפים החדשים אליה.
"הנתונים והמגמות רק מחזקים אותנו, משום 
שאלו אינדיקציות לכך שאנחנו בכיוון הנכון", 

שירותי  מכבי  של  "הסתערותה  אומר.  הוא 
השירות  לשיפור  הביא  ירושלים  על  בריאות 
לכלל תושבי העיר ירושלים", הוא מצטט גורם 
"אני  ומסביר:  בישראל,  הרפואה  בענף  בכיר 
טובים  להיות  רוצים  כולם  הרי  תחרות.  בעד 
משפרות  הקופות  שאר  גם  ולכן  מכבי',  'כמו 
נהנים  החברים  יום  של  ובסופו  השירות,  את 
רחבה  פריסה  למכבי  כיום  מסביר.  הוא  מכך", 
של מרכזים רפואיים בריכוזים החרדיים ברחבי 
ירושלים: ברמת שלמה, רמות, רוממה, הר נוף, 
זאב,  גבעת  יובל,  קריית  גאולה,  גני  וגן,  בית 
רפואי  מרכז  כמובן  ארנונה,  שכונת  חומה,  הר 
המרכזים  ועוד.  באגריפס,  העיר  במרכז  רוטר 
וגדולות  חדשות  מרפאות  כוללים  הרפואיים 
משפחה,  רפואת  כמו  רחב  שירותים  מגוון  עם 
בית  דם,  לקיחת  נשים,  ורפואת  ילדים  רפואת 
מרקחת, מענה פרא רפואי, שירותי משרד ועוד.

ללשץ  שהיו  המרכזיות  ההתמודדויות  אחת 
הייתה הצורה שבה מכבי  כניסתו לתפקיד,  עם 
נתפסה בקרב הציבור בירושלים בכלל ובציבור 
והשרון,  המרכז  ממחוז  "הגעתי  בפרט.  החרדי 
שבהם הייתה לי פעילות משמעותית מול הציבור 
אמון  בנו  והביע  שותפים  בנו  שראה  החרדי, 
והסביבה  בירושלים  "אבל  מספר.  הוא  מלא", 
הבנתי שלצד הצורך בהעצמת השירות, קיימים 
השירותים  ופריסת  איכות  על  מידע  פערי  גם 

שלנו ברחבי העיר, ובכך אנו משקיעים".

 שירות 'כמו במרכז'

הציבור  עם  מכבי  של  החיבור  סוד  מהו 
החרדי?

"מכבי השכילה להכיר את הערכים של המגזר 
רבני  דרך  זה  אם  לציבור,  ולהתחבר  החרדי 
באמצעות  זה  ואם  קהל  דעת  מובילי  הקהילה, 
מתאמי קשרי הקהילה הפועלים בתוך הציבור. 
את הקשר הזה, שהכרתי היטב, ביקשתי לחזק 
מיליון  כחצי  בו  שמתגוררים  שלנו,  במחוז  גם 
תושבים חרדים – שהם רוב התושבים החרדים 
לחבר  שלנו  האחריות  לכן  ישראל.  במדינת 
היא  מכבי  את  ולהעצים  והקהילה  השירות  את 

כפולה ומכופלת".
במהלך  ביטוי  לידי  בא  הזה  הקשר  כיצד 

הנוכחי, בירושלים?
בהרחבת  להשקיע  שהחלטנו  "מהרגע 
השירותים בירושלים, כל המחוז מגויס למהלך. 
מתוך תפיסה אסטרטגית לשיפור השירות כדרך 
בירושלים  השכונות  רבני  אצל  ביקרנו  חיים, 
שירות  לקבל  הציפייה  את  בעיניהם  וראינו 
מצפה  שהציבור  מבינים  אנחנו  במרכז'.  'כמו 
לזה, ושמחים להעניק את השירות כפי שמכבי 
שהקמנו,  הרפואיים  המרכזים  בכל  יודעת. 
לאורח  יותאמו  השירותים  שכל  לכך  פעלנו 
החיים של חברינו, כמו התאמת שעות הפתיחה 
השירותים  ובחירת  הרפואיים  המרכזים  של 

שאנו מעניקים להם.
העוצמה  חשים,  כבר  המחוז  שתושבי  "כפי 
מטמיע,  שהארגון  בערכים  נעוצה  מכבי  של 
בכל  להיות שם  וברצון  האנשים שלנו  באיכות 
רגע עבור המטופל. אנחנו מבינים את האחריות 
עולמות  והופכים  שלנו,  לחברים  והמשמעות 
מדי יום כדי לעזור להם. כשמנהל מרכז רפואי 
אומר לי 'אני מגיע בבוקר לעבודה מתוך מטרה 
להעניק לחברים את השירות הטוב ביותר', אני 
יודע שתורת השירות שהמנכ"ל הנחיל הוטבעה 

בכל שדרות הארגון". 

 פריסה רחבה

הרחבת פעילות בכל הערים ההחלטה לפעול 
על  גם  משפיעה  בירושלים  השירות  לשיפור 
והשפלה.  ירושלים  במחוז  המרחבים  שאר 
ביתר  על  גם  אחראי  המחוז  ירושלים,  "מלבד 
עילית,  ומודיעין  סטון  טלז  שמש,  בית  עילית, 
כאשר בכל עיר יש תוכנית מדוקדקת להרחבת 
השירותים  להעצמת  הרפואיים,  המרכזים 
לשץ.  מסביר  הקהילה",  עם  הקשר  ולהידוק 
וכל  בעיניים,  אור  עם  במסירות  עובד  "הצוות 
העת מקדם פעילויות ויוזמות שונות למעורבות 

בקהילה".
בית  רמת  שכונת  אכלוס  מאז  שמש,  בבית 
רפואי  מרכז  מכבי  הקימה  אשתקד,  ג'  שמש 
מתקדם עם מכלול שירותי רפואת הילדים,  נשים 
ומשפחה, ורפואה שניונית ושלישונית –'מכבי 
כמו  ו'מכבי טבעי'.  פארם'  'מכבי  ומרכזי  דנט' 
בעיר,  הקיימים  הרפואיים  למרכזים  בנוסף  כן, 
הוקם מרכז רפואי חדש במרכז המסחרי 'נעימי', 
מרכז רפואי חדש בקריה החרדית ובתכנית עוד 

הקמת מרכזים חדשים נוספים.
"בית שמש היא עיר בתנופת פיתוח, וכקופה 
מובילה שרואה את עצמה כשותפה לקהילה, אנו 
התפתחות  עם  יחד  משותפת  לצמיחה  פועלים 
העיר – ולכן אנו מעורבים גם ביוזמה לפתיחת 
'אסותא' מבית מכבי בבית שמש",  בית חולים 

הוא מגלה.
במרחב מודיעין עילית תיפתח בקרוב שלוחת 
במרפאה  חדשה  אחיות  ומרפאת  חלב  טיפת 
נוספים  ורופאים  פארק-חפציבה,  גרין  בשכונת 

הצטרפו לאחרונה לבתי הרופאים בעיר.
השירותים  הורחבו  האחרונים  בחודשים 
הרפואיים של מכבי גם בביתר עילית, בתוספת 
הקבלה.  שעות  והארכת  מומחים  רופאים  של 
המעניקים  רפואיים  מרכזים  שני  פועלים  בעיר 
לחבריה את כל השירותים הרפואיים הנדרשים 
וכן  הראשונה,  מהשורה  מומחים  רופאים  עם 
שיניים  מרפאת  כמו  נוספים  רפואיים  שירותים 
'מכבי  מרקחת  בית  חלב,  טיפת  דנט',  'מכבי 
פארם' ועוד. בקריית יערים – טלז סטון פועלת 

היישוב,  של  המיתולוגי  הרופא  עם  יחד  מכבי 
נמשיך לפתח את  וביחד  בורץ  רפאל  ד"ר הרב 

השירותים במקום.
היכן אתה רואה את המחוז בעוד שנתיים?

בתנופת  ממשיכים  עצמנו  את  רואה  "אני 
חדשים  רפואיים  מרכזים  ומקימים  העשייה 
ברמת  נבחנים  אנחנו  דבר  של  בסופו  נוספים. 
שמנחה  מה  וזה  החברים,  של  הרצון  שביעות 
ברמה  לי  חשוב  החברים  עם  הקשר  אותנו. 
האישית, וכאשר אני שומע תגובות של חברים 
אני שואב מכך  שמשבחים את שיפור השירות 
בכל  שלנו  המסור  הצוות  כל  עם  יחד  אנרגיה. 
מרכז רפואי, בכל מרפאה ומרפאה, עם מתאמי 
מעובדי  אחד  שכל  והשירות  הקהילה  קשרי 
מכבי נותן – אנחנו נשפר את השירות כל העת, 
וגם ירושלים וסביבותיה תהיה לשם דבר במכבי 

שירותי בריאות".

 קשר לקהילה

כחוט  השזורים  המרכזיים  המוטיבים  אחד 
השני בריאיון עם ראש מחוז ירושלים והשפלה 
במכבי שירותי בריאות, גידי לשץ, הוא פעילות 
מתאמי קשרי הקהילה ומשמעותם בכל הקשור 
למכבי  החרדי  הציבור  בין  הקשר  לחיזוק 
לציבור.  מעניקה  שמכבי  השירותים  והעמקת 
מכבי"  של  הקהילה  קשרי  "מתאמי  המושג 
נולד במחוז ירושלים של מכבי, שהייתה קופת 
החולים הראשונה שיזמה תפקיד כזה. הראשון 
בתפקיד היה מתאם קשרי הקהילה הארצי ומנהל 
השיווק למגזר החרדי ר' משה שלזינגר, שהיה 
במשך  עילית  במודיעין  הקהילה  קשרי  מתאם 
וכיום משמש מנהל שיווק ארצי  שנים ארוכות 
בן  הרב  פועל  ירושלים  במרכז  החרדי.  למגזר 
ציון וובר כשלצידו הרב אהרון לוי והרב יהושע 
לוי. מתאם קשרי הקהילה בבית שמש הוא הרב 
יצחק קלוגמן, ולצדו ברמב"ש ג' - הגב' ברוריה 
ויסברגר והגב' ציפי בריקמן-, במודיעין עילית 
ניימן,  נחמן  הרב  הוא  הקהילה  קשרי  מתאם 

ובביתר עילית – הרב יוסף ציינוירט.

מהיום שגידי לשץ נכנס לתפקידו כראש מחוז ירושלים והשפלה של מכבי שירותי בריאות, הוא הציב יעד: שיפור דרמטי 
של שירותי הבריאות של מכבי בירושלים ובסביבותיה. שנה וחצי אחרי, כבר נראים הפירות הראשונים  ריאיון מיוחד

מהפכת הבריאות בירושלים
ראש מחוז ירושלים והשפלה במכבי שירותי בריאות גידי לשץ בריאיון מיוחד על מהלכי מכבי בירושלים ובסביבותיה

ראש המחוז מר גידי לשץ עם חברי הנהלת מכבי 
הרב שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד

שר הבריאות הרב יעקב ליצמן עם מנכ"ל 
מכבי מר רן סער וראש המחוז מר גידי לשץ

שר הבריאות הרב ליצמן, מנכ"ל מכבי מר 
רן סער, ראש המחוז מר גידי לשץ וראש 

עיריית בית שמש הרב משה אבוטבול

ראש המחוז מר גידי לשץ ומנהל השיווק 
למגזר החרדי הרב משה שלזינגר בביקור 

אצל רבנים



מאושרים לעשות לך סדר

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

וליהנות מטעמים נפלאים וטריים.

המוצרים שעושים
לך את החג!

הבחירות בוטלו. יוסי בכר

בירושלים16      י"ב בניסן תשע"ו 1220/4/16

תוצאות הבחירות בבת ים - בוטלו
בית המשפט המחוזי ביטל בצעד דרמטי את תוצאות הבחירות בבת ים בהם נבחר יוסי בכר  הסיבה: ליקויים שנחשפו 
והשפיעו על התוצאות הצמודות של מערכת הבחירות הטעונה  אלי יריב ל'קו עיתונות': "לציבור נמאס מהשחיתות" 

מאת: יעקב אמסלם

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

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

בשוויון בין שני המתמודדים.
של  הפסולה  מעורבותו  כי  נכתב  בפסק 
הוכחה  השלטוניות  ההבטחות  ומתן  לחיאני 
לחיאני  של  התנהגותו  וכי  הנדרשת  ברמה 
חצתה את כל האיסורים וכל הקווים האדומים. 
"נראה כי לא היו לו כל עכבות. כל האמצעים 
של  בחירתו  את  לקדם  המטרה  את  קידשו 
זו  כי  עת  בכל  הצהיר  שהוא  )בכר(,  המשיב 

בחירה  וכי  שלו,  בחירות  מערכת  למעשה 
אלה  דברים  בו.  בחירה  למעשה  היא  במשיב 
ליקוי  משום  בהם  ויש  לחלוטין,  פסולים  הם 

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

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

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

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

יריב  אמר  שנה",  אחר  שנה  בחירות  עברה 
ל'קו עיתונות'. "כל שנה בחירות, זה לא בריא 

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

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

 "מועצת החכמים תחליט"

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

במועמד יוסי בכר.
סיעת  יו"ר  הגיב  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
בבית  להחלטת  ברנז,  רפי  ים,  בבת  ש"ס 
הדין.  פסק  את  בוחנים  "אנו  ואמר:  המשפט 

שום  עדיין  מחליטים  לא  אנחנו  זה  בשלב 
חברי  ואת  התנועה  יו"ר  את  לנו  יש  החלטה. 

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

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

יציל את העיר".

בית המשפט בהחלטה דרמטית
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כינוס קרן 
התורה

וועידת רפואה והלכה 

עטרת יהדות ספרדהמרכז הרפואי באגן האיילות

הערכה והוקרה

מאוחדת מחוז ירושלים בתנופת פעילות אדירה
עשרת האירועים הגדולים של השנה

שידעה  ביותר  הגדול  האירוע  היה  זה 
קרן  של  היוקרתי  דינר  רמות:  שכונת 
תבונה  שערי  קהילת  שע"י  התורה 
מנהל מחוז  גואלמן.  הגר"י  בראשותו של 
זכה  שאול,  טל  מר  במאוחדת,  ירושלים 
לקבל תעודת הוקרה מידיו של רב הקהילה 
הגר"י גואלמן כאות ההערכה על פעילותה 
של מאוחדת למען בני הקהילה ולקוחותיה 
ברכה  דברי  נשא  האירוע  במהלך  בכלל. 
מנהל השיווק של מאוחדת בירושלים הרב 
משה ברים ובירך את אנשי הקהילה ביום 
חגם. "מאוחדת שותפה עם ראשי הקהילה 
חברי  של  ולבריאותם  לרווחתם  בדאגה  
הקהילה. הסיסמא שלנו היא להיות בריא 
ולהישאר בריא. אנחנו דואגים ללקוחותינו 

גם כשהם בריאים".

הקהילות  כלל  את  שייצגו  הוראה  ומורי  רבנים  כמאתיים  השנה:  קרה  זה  גם 
הלכתית-רפואית  בוועידה  השתתפו  החרדית,  היהדות  את  המרכיבים  והחוגים 
שהתקיימה במסגרת שיתוף הפעולה ההדוק של מאוחדת עם מכון ההוראה יד 
הרמ"ה על שמו וזכרו של הגר"מ הלברשטאם זצ"ל. גדולי מורי ההוראה ישבו 
עם טובי הרופאים, בעלי שם עולמי ברפואת נשים, ודנו בבעיות רפואיות מצויות 
המציבות דילמות הלכתיות וזורמות לפתחם של מורי ההוראה. בראש הכנס עמד 
הגאון רבי מתתיהו דייטש, מורה צדק ורבה של שכונת רמת שלמה בירושלים 
וראש מכון 'יד הרמ"ה', שפתח את האירוע בדברי ברכה. מנהל מחוז ירושלים 
במאוחדת מר טל שאול אמר: "בעיני יש חשיבות גדולה בקיומו של שיח מקצועי 
שנזקקים  מבוטחים  אלפי  מאות  ניצבים  שבתווך  משום  לרבנים  רופאים  בין 

לפסיקתם של אלו ולטיפולם של אלו".

שיתוף פעולה מכונן נרשם בין רבני שכונת אגן האיילות למנהלי קופ"ח מאוחדת בביקור 
רב רושם שהתקיים באגן האיילות וזאת לקראת פתיחת המרכז הרפואי החדש באגן האיילות 
– גבעת זאב החדשה. הרבנים פתחו בדברי ברכה והוקרה על נכונותה של הקופה לעמוד 
לימין השכונה, והעובדה כי בזמן כה קצר מאז אכלוס השכונה התקיימו מספר מפגשים עם 

הרבנים, מצביעה על נכונות 
התושבים  לקראת  לבוא 
על  העלו  כמו"כ  דרך.  בכל 
נס את העובדה כי שבועות 
הבקשה  לאחר  ספורות 
"מוקד  בשכונה   לפתוח 
הניתוק  בגין  וזאת  שבת" 
מירושלים,  השכונה  של 
והפעילה  מאוחדת  נענתה 
מרפאת שבת, וזוהי הוכחה 
שמוכיחה  הכנות  על 
הנוסע  בכל  מאוחדת 

לחיבורה לקהילה.

בכירי קופ"ח מאוחדת, בראשות מנהל מחוז ירושלים, מר טל שאול, התקבלו בלשכתו של 
הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל . בפגישה השתתפו ראשי 
הנהלת 'תקווה לדורות'. מנהל המחוז סקר את הפעילות הענפה של קופת חולים מאוחדת 
המבטחת מעל חצי מליון לקוחות בירושלים והסביבה ותוך התאמה לכל מגזר וברגישות 
החרדי,  למגזר  מיוחדת 
והעלה על נס את שיתוף 
עם  הייחודי  הפעולה 
הרבנים ועסקני הרפואה. 
את  שיתף  יוסף  הגר''י 
שמרן  בכך  הנוכחים 
היה  זצ''ל  יוסף  הגר''ע 
להתחסן  בעצמו  מקפיד 
מחלת  נגד  שנה  מידי 
אמר  בנוסף  השפעת, 
באופן  מאוד  שתומך 
אישי לבצע בדיקות דור 
ישרים  בקרב כל העדות.

והוקרה  הערכה  במפגש  השתתפו  עילית  ביתר  רבני 
לראשי מאוחדת, לאות הערכה על שיתוף הפעולה עם 
רבני העיר. המפגש שנערך לקראת פתיחת מגבית קמחא 
דוד  רבי  הגאון  העיר  רב  של  במעונו  התקיים  דפסחא, 
צבי אורדנטליך בהשתתפות רבני העיר, הקהילות  ראשי 
קופת הצדקה הכללית והנהלת מאוחדת מחוז ירושלים. 
הזכירו את הפעלת מרפאות השבת בשתי  בין הדברים 
הגבעות בביתר כאשר אחת מהן פתוחה רצות מכניסת 
עילית,  בביתר  מובילה  מאוחדת   צאתה.  ועד  השבת 

לאחר שקרוב ל50% מתושבי העיר הינם חברי הקופה.
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המרכז להתפתחות הילד

בית לבני התורהמוקד הלילה בנווה יעקב 

מרפאת השיניים 
ברמת שלמה 

מרפאת בריאות הנפש

מאוחדת מחוז ירושלים בתנופת פעילות אדירה
עשרת האירועים הגדולים של השנה

בירושלים.  יעקב  נוה  בשכונת  הלילה  מוקד  נפתח  השנה 
מנהל  ברים  הרב משה  ובהם  ירושלים במאוחדת  בכירי מחוז 
המרחב,  מנהלת  אהרן  ע.  הגב'  ירושלים,  במחוז  השיווק 
מנהלת  קובין  ח.  והגב'  קהילה  קשרי  מנהל  קיפניס  חזקי  ר' 
המרפאות בנווה יעקב ביקורו במעונם של רבני השכונה הגאון 
רב  אביסרור  אליהו  רבי  הגאון  השכונה,  רב  וובר  צבי  רבי  
השכונה, הגאון רבי מאיר אמסלם מרבני נווה יעקב והגאון רבי 
ישראל יצחק זילברמן רב הקהילה נווה יעקב מרכז. בביקורים 
השתתפו אף הרב אליהו יעקובי יו''ר המינהל הקהילתי והרב 
שלמה מורגנווסר חבר הנהלת המינהל הקהילתי. מוקד הלילה 
יפעל במרפאת זווין ויאפשר לתושבים לקבל גם בשעות הלילה 
נהנים  מאוחדת  לקוחות  בשכונתם.  המקצועי  השירות  את 
וברחוב  זווין  ברחוב  האחד  בשכונה,  מאוחדת  מרפאות  מ-2 
צארלסלוץ. מוקד שבת ומוקד לילה פועל בין השעות 19:30 
– 23:30 בלילה. בנוסף לכך ישנם שרותי בית מרקחת, שרותי 

מעבדה, אחיות ומזכירות.

הילד  להתפתחות  המרכז  השנה  נחנך  גאולה  שכונת  בלב 
חזון  של מאוחדת בשיתוף עם פתחיה. הפרויקט הוקם מתוך 
בריאים  לאנשים  גם  אלא  לחולים,  קופה  רק  אינה  שמאוחדת 
למסלול  היכנס  ל  כדי  מכוונת  ליד  הזקוקים  לילדים  ובמיוחד 
זאב  מאוחדת,  מנכ"ל  בו.  להצליח  ואף  הרגיל  הלימודים 
וורמברנד: "המיוחדות של המרכז הוא שאנו מדברים בשפתו 
כל ילד, בעברית, באידיש ואף באנגלית". מנכ"ל פתחיה, הרב 
יצחק גולדקנוף: "עם קופ"ח מאוחדת יש לנו מסורת כבר 11 
בלב  חדש  למרכז  לחיל  מחיל  הולכים  אנו  וכעת  ביחד,  שנה 
ירושלים". שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן: "מאוחדת מצטיינת 
בכך שהיא משתפת פעולה באופן מלא ומעורר השתאות בכל 

הקשור לפניות ציבור המבוטחים".

מרפאת בריאות הנפש נחנכה בחורף האחרון 
רושם,  ורב  מכובד  בטקס  שמש,  בית  בעיר 
בהשתתפות ראשי הקופה, שר הבריאות וראש 
העיר. מאוחדת נמצאת בבית שמש קרוב ל-20 
שנה ומובילה בעיר. למעלה מ-50 אחוז מציבור 
נמצא  ומספרם  במאוחדת  נמצאים  המבוטחים 
בעליה מתמדת כל הזמן. מנכ"ל מאוחדת, זאב 
בית  בכל שכונה  נמצאת  "מאוחדת  וורמברנד: 
ליבם".  ואל  התושבים  אל  קרובה  והיא  שמש, 
"במאוחדת  ליצמן:  יעקב  הרב  הבריאות,  שר 
המבוטחים  לציבור  המרפאות  את  מנגישים 
ביותר". ראש העיר, הרב משה  בצורה הטובה 
אבוטבול: "עכשיו מצעידים את בריאות הנפש 
קדימה יחד עם בריאות הגוף, שרק יכול להביא 

ברכה"

שירות  נקודת  השנה  חנכה  מאוחדת 
סמוך לישיבת מיר עם שעות המותאמות 
שירות  עם  מרפאות  הסדרים',  ל'בין 
ושעות  התורה  ובני  האנגלית  לדוברי 
ממכלול  חלק  הם  נרחבות  פעילות 
מאוחדת  את  שהפכו  השירותים 
למועדפת על תלמידי ישיבת מיר בפרט 
נקודת  חנוכת  בטקס  בכלל.  וירושלים 
מיר  ישיבת  ראש  השתתפו  השירות 
הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל, הגר"י 
אזרחי והגר"א אריאלי מראשי הישיבה. 
הנהלת  את  בירכו  מיר  ישיבת  ראשי 
את  לפתוח  החלטתה  על  מאוחדת 
ובכך  לישיבה  בסמוך  השירות  נקודת 
תלמידי  מאלפי  תורה  ביטול  לחסוך 
בשעות  המענה  את  שיקבלו  הישיבה 

בין הסדרים ובסמוך לישיבה

אירוע חגיגי נערך לרגל פתיחת מרפאת שיניים חדשה 
כיבדו  האירוע  את  שלמה.  רמת  בשכונת  ומפוארת 
מזוזות  לקבוע  כובדו  אשר  השכונה,  רבני  בנוכחותם 
בחדרי המרפאה. בין  המשתתפים שכיבדו את המעמד 
היו הגאון הרב מתתיהו דייטש רב שכונת רמת שלמה, 
יעקב  משכנות  קהילת  רב  רבינוביץ  שמחה  הרב  הגאון 
פרידלנדר  מרדכי  הרב  הגאון  תשובות,  פסקי  ומח''ס 
זונדל שטרן רב  רב קהילת שומרי החומות, הגאון הרב 
קהילת פרושים, הגאון הרב רחמים יזדי דומ''צ בית ההוראה יד הרמ''א ורבים נוספים. מנהל מחוז ירושלים מר טל שאול: 
"פתיחת המרפאה היא אינטרס שירותי למען תושבי השכונה אשר כ55% מהם נמנים על לקוחות מאוחדת. מאוחדת הייתה 

ותישאר הקופה הכי גדולה במגזר היהודי בירושלים ותמשיך ותרחיב את שירותיה בשכונה ובעיר".
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כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

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

ל.   ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְׁשמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.   ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְׁשמַָ

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

ל.     ַלֶּטְכַנאי ֶׁשל ֶחְבַרת ַהַחְׁשמַָ

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

ַּבְּסִביָבה.     ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי ׁשֶַַ

ל.   יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַּבֲחרּו ָמקֹום ְמֻרָחק ִמִּמְתְקֵני ַחְׁשמַָ

חשמל זה לא משחק ילדים!

סיכוי להליכה עם ש"ס? גפני ומקלב בועידת דגל התורה
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ח"כ אורי מקלב בהתבטאות מפתיעה במהלך פאנל פוליטי

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

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

מאת: יעקב אמסלם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

הפוטנציאלי: ליטאים – 13,108 וחסידים – 3,241.
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"לאסור עלייתם של
 חברי הכנסת להר הבית"

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

מאת: שמעון דדון

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

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

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

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

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

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

שאין שפל שהוא לא מגיע אליו".

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

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

מאת: ברוך ברגמן

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

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

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

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

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

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

במדינה".

המפכ"ל הודיע לראש הממשלה



פסח שמח
בגינות ובפארקים!

מחכים לכם בפארקים ובגנים עם מגוון של פעילויות:
סדנאות, צילומים משפחתיים וחידוני טריוויה בסימן ניקיון 

ואיכות הסביבה.
חול המועד פסח, טז'-כ בניסן 4/28-24 | כניסה חופשית

גן שמואל הנביא-שמואל הנביא 

גן המדרגות- נווה יעקוב

גן הפסגה- הר נוף

גן הקיפוד וחורשת קק"ל- רמות ב' 

פארק ירושלים- נחל רפאים- כניסה מחניון גן החיות 

גן מנחת יצחק- רוממה

פארק אלמליח- קטמון

עמק הצבאים- צומת פת/בגין

פארק גילה – שכונת גילה

גן ארזי הבירה – שמואל הנביא

גינת הנחש – בית וגן

גן קוטלר – גבעת שאול

גן ליפסקי – רמות

פארק סן סימון – קטמון הישנה

גן ניות- שכונת ניות

פארק ירושלים-נחל צופים- צמוד לשכונת רמת אשכול

גן הסנהדרין- סנהדריה

גן רחוב חנה- עזרת תורה 

גן הוורדים- גבעת רם

פארק דניה- רמת דניה

גן קויפמן – רמות

גן העצמאות- גרשון-אגרון

פארק ירושלים- עמק ארזים- כניסה מכביש רמות

גן גשר החיים- מקור ברוך

גן השבלול – נווה יעקב

גן ברכת אברהם- רמת שלמה 

צאו ליהנות בחג בפארקים ובגינות המטופחות 
של ירושלים ואל תשכחו - את הפסולת לפח!

לפרטים נוספים על שעות הפעילויות:

מוקד עירוני 106לפרטים נוספים:
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 ראש הממשלה ולדימיר גרויסמן עם הרב הורביץ 

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

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

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

מאת: חיים רייך

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

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

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

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

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

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

את כל האירועים שאנו מארגנים".

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

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

חב"ד במרכז העיר, בית תמחוי ועוד.

לראשונה באוקראינה: יהודי 
כל דכפין נבחר לכהן כראש ממשלה

לבני התורה

מאת: יאיר פלד

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

לכבוד החג ומופצת בבתי התושבים.

חברי סיעת ש"ס בישיבה על חלוקת התלושים

בשיתוף

52בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'        ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי   
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)

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

  

29סניף חדש!  ברח' שלמה המלך  

1599-578-946טל רב קווי: 

מבצע פסח
כל הכובעים
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מודיעים לציבור בני התורה על

הכי זול בארץ בהתחייבות!
390 100%כובע  לבד

תוצרת אירופה
750במקום  ש”ח

”שבכל דור ודור...”

1932משנת 
ברון כובעים
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על רקע הניסיונות להפסקת אש בסוריה, דרש נשיא 
סוריה אסאד הכרה בגולן כשטח כבוש ● כתגובה, 
ערכה הממשלה את ישיבתה השבועית ברמת הגולן: 

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

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

ישיבת הממשלה התקיימה לראשונה ברמת הגולן

"רמת הגולן תישאר 
לעד בידי ישראל"

מאת: יעקב אמסלם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

של מדינת ישראל".

לעסקים מקפצהאפילו עסק קטן מהבית?רוצה לפתוח עסק?
ולהתפרנס!להקים עסק עצמאי לכל המעוניינים תכנית חובה 

עד גיל 35תכנית מיוחדת לצעירים 

שיווק ומכירות | ניהול פיננסיהכרת הסביבה העסקיתבין הנושאים הנלמדים: 
מיד לאחר חג הפסחקורס לגברים ייפתח רשויות המס | היבטים משפטיים 

התכנית כוללת:
• קורס ניהול והקמת עסק
 שעות 

 •
צמוד לשנתיים• מנטור עסקי • חונכות וייעוץ עסקי12 מפגשים, 48

400 ש״ח בלבד!אטרקטיבי ומסובסדמחיר הקורס 

מט״י 
ירושלים
מרכז טיפוח יזמות

: ל ו א ש  , ה מ ש ר ה ל ו ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל
1-800-23-20-23 | 02-5315118
shaul@mati.org.il | www.mati.org.il |  חפשו אותנו ב

שלך. העסק  זה  פרנסה. 

קורסים נפרדים לנשים ולגברים | מספר המקומות מוגבל!

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

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

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

בחול המועד פסח התשע“ו
ברכת כהניםברכת כהנים

The Western Wall Heritage Foundation

 

הראשון לציון הגאון
רבי יצחק יוסף שליט"א

הגאון
רבי דוד לאו שליט"א

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

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

בין השעות 10:45-12:00 לפני הצהריים

הרבנים הראשיים לישראל:

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

יקבל את פני העולים

הגאון רבי דוד לאו שליט"א
יקבל את פני הקהל 

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

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

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

במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 21:30

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

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

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

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



מרן הראשון לציון

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
הרב הראשי לישראל

יקבל את פני העולים לרגל בחג הפסח התשע"ו

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

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

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

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

FM 93 -וברדיו קול חי 92.8 ו

בברכת חג פסח כשר ושמח
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

כיבוד קל במקום    הציבור מוזמן

בס"ד

״הקבלת פני רבו ברגל״

בס"ד

הננו שמחים להודיעכם כי

מרן הגאון הרב דוד לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל

ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל
יקבל את פני הקהל 

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

בבית הכנסת "ישרון" בירושלים 
רחוב המלך גורג' 44

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

בברכת מועדים לשמחה

״להקביל פני רבו ברגל״

צעד עוד   -  2016 לפסח  המזון  מחירי   הוזלת 
המחיה! יוקר  להורדת  האוצר  משרד  של 

משרד האוצר

 לרגל החג, משרד האוצר הוזיל באופן משמעותי
 את מחיריהם של מוצרי מזון בסיסיים ובהם: בשרים,
דגים קפואים, שמן זית, ירקות טריים וקפואים ועוד.

משרד האוצר ממליץ לכם להשוות מחירים ולוודא שאתם 
משלמים את המחיר הזול ביותר.

אל תצאו פראיירים!

 בפסח הזה
 משלמים פחות

על סל הקניות!

הפסח הזה, אתם מוזמנים ליהנות 
מחג שמח ו...חסכוני!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו בירושלים

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש



בירושלים28      י"ב בניסן תשע"ו 1220/4/16

מאת: אלי שניידר

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

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

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

במחשכים של הגלות.

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

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

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

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

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

יתורגם כולו לשפה האיטלקית

שניים אוחזים באיטלקית

 הרב די סיניי עם נשיא
איטליה בטקס ברומא
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משקאות קלים, 
מחיר כבד לבריאות!

במשקאות קלים 
יש המון סוכר!

ר ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

לחיות בריא, זו הבחירה שלנו!

בבית שותים מים, לאורחים מגישים מים.

43% מהסוכר שאנו צורכים 
מגיע ממשקאות ממותקים.

480 מיליון איש בעולם חולים 
בסוכרת מסוג 2. 

ב-1 כוס של משקה ממותק, 
יש למעלה משמונה כפיות סוכר.

משקאות ממותקים גורמים לסוכרת 2, 
השמנה, כבד שומני, מחלות לב ויתר לחץ דם.



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-



hila@kav-itonut.co.il - עריכה: הילה פלאח

 צרכנות

קצרצרים
"פרסיל" ג'ל מוצר הכביסה המוביל 

והנמכר ביותר בישראל להסרת 
כתמים, פרי פיתוח קפדני במעבדות 

האיכות של חברת הנקל בגרמניה, 
מציע לחג הפסח את הניחוח 

המוכר והאהוב, לבנדר, שנמצא 
כאחד מהניחוחות האהובים על 

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

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

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

 5 יחידות 
ב-100 ₪

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

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

חת"מ סופר בני ברק. שני 
המוצרים עשויים מתמרים 

מובחרים, בתהליך ייחודי
המבטיח שמירה מקסימאלית 

של הארומה וטעמי הפרי 
הטבעיים

לכבוד פסח: 
"מלח הארץ" 

מציעה את כל 
מגוון המלחים 

המוכרים 
במהדורה מיוחדת 

וכשרה לפסח, 
בכשרות בד"צ 
העדה החרדית

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

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

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

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

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

זמן. גם בבריאות וגם כלכלית. 

ביקור חינם ב-40 אתרים 
בישראל  משפחות  אלפי  מאות 

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

www.bankhapoalim.co.il :בכתובת

טיפים לקניה נבונה
לפניכם טיפים באדיבות רשת 
בירושלים,  בתלפיות  שופ  ביג 
הערוכים  ובחיפה  שמש  בבית 
לקניות פסח, עם כל המחלקות 

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

נעשו טעויות ושכל ההנחות קוזזו כנדרש.

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

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

אירופה  שרתון  נלסון  ברודווי  מוסטנג  רויאל

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

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

מהנה יותר ורגועה הרבה יותר.

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

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

ומחירים אטרקטיביים במיוחד".  

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

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

פרוביוטיקה ובכשרות בד"צ העדה החרדית גם לפסח.

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

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

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

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

גבינת טוב טעם, חמאה ועוד.

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

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

הלקוחות לבצע את הקניות לחג דווקא ברשת יש".

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

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

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

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

חשש שרויה או קטניות בעמדת הקפה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נגרין ברחבי הארץ.

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

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

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

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

)6.4.16( ל – ל' ניסן תשע"ו )8.5.16(.

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



מתחדשים

מותג הקוסמטיקה "שוורץ" מציג את 
הטיפוח המושלם לאיזור העיניים: 

סרום למיצוק העור )120 ₪( וקרם 
Anti-aging  )₪ 99 ( עיניים

המותג הבינלאומי 
נאוטיקה מציג העונה 
את קולקציית נשים 
אביב קיץ 2016 
בהשראה חדשה 
ובמתכונת שונה 
מהעבר. המותג שאב 
עד כה את ההשראות 
לקולקציה מהים 
וכעת, המותג חוזר אל 
שורשיו ומשלב את 
העיר בו נולד המותג – 
ניו יורק. שמלות: החל 
מ- 369 ₪

מרכזי פתרונות השיער דורון פסקינו, המתמחים 
בפאות, שזירות, תוספות שיער, 

מציגים את הדרך
האופנתית ביותר להפוך 

כל תסרוקת לאביבית 
במיוחד, על ידי קישוטו 

באקססוריז פרחוניים יפים. 
להשיג במרכזי דורון פסקינו: 

ז'בוטינסקי 90 ר"ג וקינג ג'ורג' 53 ת"א

לאור ההצלחה האדירה בשנה שעברה חוזר 
יריד "קמדן שוז מרקט 2016", הפעם לקניון 
ארנה בהרצליה )קומה עליונה ליד הסופר 
פארם( ויציע מעל 10,000 זוגות נעליים קיציות 
בעבודת יד מכל הסוגים, בהנחות ענק בנות 
70%-50% ממחירן המקורי ובמחיר 
מקסימאלי 
של 150 ₪ 
בלבד

מושבי אסלה מרופדים 35 ש"ח ברשת הסטוק

המותג  Nuby משיק מוצץ אורתודנטי סימטרי – במארז 
זוגי עם מכסה לשמירה על היגיינה המסייע להרגעה 

בבקיעת השיניים. מחיר:  32 ₪ למארז זוגי

ד"ר גב יוצאת במבצע: חבילות אטרקטיביות 
ומודולריות למיטות יהודיות במגוון עיצובים, 

כל חבילה כוללת זוג בסיסי מיטה, ראש מיטה 
מעוצב לבחירה וזוג מזרנים 

של ד"ר גב במחירים 
נוחים ומיוחדים

מותג התינוקות Tulips )טוליפס( 
משיק סדרת כוסות אימון לא 

מטפטפות, בעלות מכסה 
מתהפך עם ידיות רכות. 

מתאים לגיל 6 חודשים ומעלה. 
 . Aאינו מכיל ביספינול

מחיר: 18.90 ₪

מותג הקוסמטיקה 
הבינלאומי
 L'ORÉAL PARIS 
מרחיב את סדרת 
האיפור העמיד 
 INFAILLIBLE
ומשיק:

 INFAILLIBLE 
PRIMER – בסיס/ 
פריימר לפני איפור 
במרקם ג'ל המעניק 
לעור מרקם חלק 
וקטיפתי בגימור 
מאט. מחיר: 160 ₪ 
)לפני הנחה ברשתות 
השונות(

רשת גלי מציעה לקיץ הקרוב נעלי נשים במגוון רחב 
של סגנונות ומוצעים בשלל  צבעים, גבהים דוגמאות 
ועיצובים. המידות בקולקציה: 36-41 
מחירים: סנדלים:  ₪179.90- ₪239.90 
סניקרס: 39.90 ₪- ₪99.90

רשת ההנעלה Scoop משיקה 
קולקציית תיקי נשים לקיץ: תיקי 

קש בצבעי פסטל, תיקי קלאץ', תיקי 
לכה, תיקים בשילוב ניטים ועוד. טווח 

מחירים: 99.90 ₪ - 249 ₪  

קרליין גאה להציג: שני גוונים 
חדשים )סה"כ 10 גוונים( לסדרת 

שפתוני
 Color Matt

שפתון מאט, 
עמיד ואינו 

נמחק, נוזל או 
נעלם כל היום! 

מחיר מבצע :
 ₪ 59.90

)מחיר מלא:
)₪ 109.90 

לכבוד חג הפסח 
מציגה רשת פריד 
לשינה טובה 
קולקציה אביבית 
אלגנטית או מהודרת, 
סדרת מצעים 
בשלושת קטגוריות 
הדגל: כותון & פולי, 
סאטן ומצעי תחרה.

בישום ריח לבית ולבדים מבית 
 :Jo Malone London

תרסיס חדר המפיץ ריח 
במהירות ונשאר למשך זמן 

רב. נטול אלכוהול ומשרה 
אווירה של רעננות ורוגע 

בחלל הבית. מחיר: 175 מ"ל 
240 ₪ ניתן להשיג בחנות ג'ו 
מלון לונדון בקניון רמת אביב

חברת הקוסמטיקהPUPA  יוצאת 
במארז חתולי, קיט איפור

PUPA CAT KIT הכולל סט איפור 
לעיניים ולשפתיים, ניתן לרכוש 
בדלפקיPUPA  ברשת הסופר-

  PUPAפארם בלבד. בקניית מוצרי
ב- 99 ₪ המארז ב- 19.90 ₪ 

מחיר צרכן מלא: 79 ₪ עד גמר 
המלאי או עד ה- 30.5.2016

תכשיטי פנדורה 
משיקים קולקציית 
טרום קיץ ומציעים 

הטבה חגיגית לרגל 
חג האביב- קופסת 
תכשיטים מוזהבת 

בכל רכישה 
בין התאריכים

18-27/4

לראשונה: כתר פלסטיק פותחת 
חנות "פופ אפ" בנמל תל אביב 
לקראת פסח. בחנות ימכרו מגוון 
פריטים לאירוח ועיצוב הבית, 
מקולקציית ה"סרוגים" החדשה 
שזוכה להצלחה בארץ ובעולם. 
מתחם הצפוני בשוק הנמל - נמל 
תל אביב, בין התאריכים: 19-28 
באפריל, בין השעות: 10:00-21:00

במהלך כל חודש אפריל המעצבת מיכל נגרין 
מזמינה אותך לחודש קניות ללא מע"מ, במבצע 
משתתפים כל הפריטים בחנויות 
למעט מחלקת הטקסטיל 
לבית אשר 
תימכר 
ב- 10% הנחה

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

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

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

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

הדגשה על גבי האריזה. 

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

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

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

רנואר כובשת את ירושלים
ממשיכה  רנואר  רשת 
להתרחב גם בבירה ופותחת 

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

מחירים רחב ולתת מענה מלא לצרכי הלקוחות".

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

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

הכשרים למהדרין לפסח. 

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

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

מבצעים אטרקטיביים
הניקיונות  כחג  גם  ידוע  פסח  חג 

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

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

₪. מרכך מרוכז, מחיר מבצע 2 ב- 20 ₪

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

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

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

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

הכי קשות.   

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

מורידים את השקית, מנגבים וראש המקלחת מבריק.

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

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

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