
  15/6/16 גיליון מס' 1061 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי ט' בסיון תשע"ו 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

פרשת בהעלותך
ב"ב
י-ם
פ"ת

20:31
20:29
20:31

	19:29
	19:11
19:08

זמני כניסת ויציאת השבת

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

4 צמיגים 175/65/14  499 &
4 צמיגים 205/55/16  649 &
4 צמיגים 195/65/15  599 &

צמיגים חדשים
1 7 5 / 7 0 / 1 3 
&44449 שנות אחריות

רחוב אורט ישראל 38, בת-ים                         03-5528780  03-5526262

הטיפול כולל: שמן מנוע איכותי,
מסנן אוויר, מסנן שמן מצתים

ובדיקה כללית כולל בלמים
מצתים מקוריים בתוספת מחיר

טיפול 10,000 
&290ברכבי בנזין בלבד

כולל

ע"מ
מ

מוסך גדי את דוד פחחות| צבע| מכונאות כללית| חשמל| מיזוג אוויר|מכון לאגזוזים
תיקון פנצ'ר 

חינם
למביא מודעה זו

המחירים 
כוללים מע"מ

התקנה ואיזונים
תוקף המבצע: 

עד 30.7.16

בס"ד

מתי שיפוצים

050-414-80-53

קבלן חרדי תושב ב"ב
מבצע את כל עבודות השיפוצים והבניה

עבודה ברמה גבוהה מאד!
שפע המלצות! מחירים נוחים!

וני
תיק

פנצ'רים

ם
ינ

ח

מיגים
ברכישת 4 צ

השומר 135 ב"ב

052-6034760    03-6765875

ב 'צמיגי פז'
המבצעים 
הכי חמים

4 צמיגים 
החל מ-800&
אצלנו ההנהלה חרדית !

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק

2 מגשים  
+בקבוק 
קוקה קולה
+משלוח 

חינם

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

60&

רק-

 הסדר עם מוסדות ובתי ספר

"הקב"ה לוקח 
את המובחרים"
בנו של מזכה הרבים הרה"ג 
מיכאל לסרי, הבה"ח שמעון 
יוחאי לסרי, טבע בערב שבת 
בחוף הים באשדוד  בצהרי 
חג השבועות, השיב את 
נשמתו ליוצרה, והוא 
בן 21 בלבד  הרב 
בשיחה  לסרי 
ורווית  כואבת 
ל'קו  אמונה 
עיתונות' / 
עמ' 20

הממונה על מחוז ת"א 
במשרד הפנים, הגב' גילה 

אורון: "רשויות רבות 
יכולות ללמוד מעיריית 
ב"ב את המהפך הגדול 

שחל בכל הנושאים 
המרכזיים המופעלים על 

ידה" / עמ' 6

סמל ודוגמא
אמינות  שירות  מקצועיות

השתלות שיניים
בשיטות המתקדמות ביותר! 

ובמחיר המשתלם ביותר!

הלבנת שיניים
בלייזר הטוב בעולם

תוך שעה בלבד!

יישור שיניים
ברמה הגבוהה

ביותר!

בדיקה+יעוץ+צילומי נשך
+צילום פנורמי וסיטי ללא עלות

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לראש הממשלה נתניהו:

"במשקפיים שלי אני רואה גם את יהדות ארצות הברית", אמר 
נתניהו לגפני שהגיב: "אני לא מחפש לשנות את הרפורמים, 
במקוואות  לא  בכותל,  לא  לידי.  יהיו  אסכים שהם  לא  אבל 
ולא בשום מקום. כשדיברו בשעתו על טמפלים רפורמים הרב 
לידינו'"  יהיו  רק שלא  לרחביה.  'שילכו  לנו,  אלישיב אמר 
 יו"ר ועדת הכספים מגיב לראשונה לביקורת שהוטחה נגד 
כשלים בהסכמים הקואליציוניים: "בקדנציה הזאת התרגלתי 
לכך שאת המאבקים התקציביים אני מוביל לבד. זה בסדר, 
הגב שלי מספיק רחב, אבל כשמישהו קם ומנסה לעוות את מה 
שהיה, מחובתי להעמיד דברים על דיוקם" / בי"ס לפוליטיקה

איך התערבבו חקירות דרעי ונתניהו עם חוות 
הדעת בנוגע לרמי סדן? / בי"ס לפוליטיקה

"שהרפורמים לא יחפשו 
לקבל מאיתנו לגיטימציה"

M
MADAME מדם

דגמים חדשים מחו"ל 
לנשים ולנערות

לשבת ולערב ר"ע 90 בני ברק

מדם
בכל 
המידות תוספות והתאמה במקום



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

 &890
ב-  &890

ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

שקית קליק

רבע לשבע

סוכר גליליות

סבון הוואי
מוצק רביעיה

2 תבניות 
ביצים

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

מארזי קרלו

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

קורנפלקס 
תלמה
750
גרם

חלה מתוקה 
המיוחדת 
של עינת

מוצרי 
השבוע

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

קטשופ 
אוסם

טחינה אחוה

 &20 5 ב-

 &12 10& 5 ב- 55& 3 ב- ב-

 &11 ב-

 &13 2 ב-

 &13 30& 3 ב- 2 ב-

טישו טאץ' 
חמישיה

 &18 2 ב-

 &7 ב-  &95 3 ב-

 &18 90
1290& ב-

 &2290
ב-

תפוזים ספרינג
1.5 ליטר

עוגיות גטניו 
600 גרם

 &20 4 ב-

עופות 
מחפוד

משקה אנרגיה בלו

גבינה 
תנובה 
850 גר'

 &1390
ב-

עוגיות גטניו  בשקית
350 גרם

מבחר קטניות 
מיה
גריסים
/חומוס
/חיטה
/פופקורן
/עדשים

19& 2 ב-

איגלו כרמית

 &3990
ב-

בשר בקר מחפוד
10 ,7 ,3

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

 &20 ב-

מסטיק מאסט

3 ב-9& 

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

 &89 ב-

וודקה פינלנדיה
1 ליטר

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

נוזל כלים 
סוד

 &10 ב- 2  &10 3 ב-

נקניקיות/
שניצל תירס
זוגלובק 
2 ק"ג בד"ץ

 &3990
ב-  &2990

ב-

קרם הגנה 
ד"ר פישר

3 ב-

לק"גלק"ג

ב-15&  בקניית זוג2

מארז שמיניה

מעדני מו
טרה

 &10 7 ב-

 &20 &35 2 ב-

מיני מו קצפת (מילקי) חטיפי דגנים 
תלמה

3 ב-40& 

גלידות נסטלה
במבחר טעמים

5

45& 2 ב-

כריות תלמה

2 ב- 17& 2 ב-  &20  &18 2 ב-

 &8 90
ב-

 &1890
ב-

2ב-30& 

שישית סודה 
טמפו

נסטי
1.5 ליטר

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

RC שישית

קורנפלקס 
תלמה

בקניית זוג

בקניית זוג

750 גר'

 &1290
ב-

ב-10& 

6 ב-100& 

 &2390
6 ב-

דג סול 
1 קילו

 &1590
ב-



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

 דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק

חדש!



חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד בני ברק

בקנייה מעל 400&
או בקפה קפה

     נמל תל אביב
&100או בלחם בשר בסר 3

ה
תנ

מ

* קופון אחד ללקוח * אין כפל מבצעים





בואו להתענג ממטעמי 
לחם בשר עם תפריט ייחודי 

לשבת ברמה אחרת...
לחמים, סלטים, דגים, בשרים, 

עופות ממולאים, תוספות 
חמות ועוד מגוון מנות 

מיוחדות שתמצאו רק אצלנו

יריד אוכל 
מוכן לשבת 

בלחם בשר

053-3800708



צ'ולנט. קוגל. בירה.

ֵלילִשיִשי



בני ברק6        ט' בסיון תשע"ו 15/6/16 121//1 תש"ע ב " 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: עוזי ברק

באולמי  נערך  תורה,  מתן  חג  ערב  האחרון  שישי  בליל 
'קונקורד' אירוע חגיגי ומפואר, ערב הצדעה והוקרה למתנדבי 
הסניף,  התרחבות  עם  והסביבה,  ב"ב  סניף  הצלה"  "איחוד 
העומד תחת ראשותו של ראש הסניף אפי פלדמן, והשקת 3 

אופנולנסים לסניף. 
פעילות  לייסוד  שנה   32 בסימן  התקיים  החגיגי,  האירוע 
הצלת חיים של חבר הנהלת איחוד הצלה סניף בני ברק הרב 
"נשיא  לתפקיד  באירוע  שהוכתר  הי"ו  ברזילי  )מוטי(  מרדכי 

איחוד הצלה בני ברק".
האדמו"ר  מרן  כ"ק  בהשתתפותם  כיבדו  האירוע  את 
ממודז'יץ, רבני הארגון, דיינים, בכירי עיריית ב"ב, רה"ע חנוך 
זייברט, מ"מ אברהם רובינשטיין, סגנו מנחם שפירא מחזיק תיק 
הבריאות בעירייה פרץ אברמוביץ, הנהלת איחוד הצלה, נשיא 
הארגון אלי ביר, היו"ר זאב קשש, המנכ"ל משה טייטלבוים, 
בעיריית  הבריאות  תחום  מנהלי  פולק,  אלי  ישראלייף  מנכ"ל 

ב"ב ואישי ציבור רבים נוספים שבאו להוקיר ולהעריך.
נרגשים  דברים  נשא  שליט"א  ממודז'יץ  האדמו"ר  כ"ק 
ושיבח את ארגון "איחוד הצלה" ומתנדביו: "מתנדבי 'איחוד 
עושי  כוח  "גיבורי  בבחינת  הם  קודש,  עבודת  עושים  הצלה' 
ארגון  ממייסדי  ברזילי  מרדכי  הרב  את  לברך  ברצוני  דברו", 
'איחוד הצלה' בב"ב, יחד עם  'הצלה' בארה"ק וחבר הנהלת 
סייעתא  ושפע  הצלחה  בברכת  המתנדבים  ושאר  ההנהלה 
והוקרת  מתנת  את  האדמו"ר  העניק  דבריו  בסיום  דשמיא". 
ברזילי  מוטי  הרב  ברק"  בני  הצלה  איחוד  ל"נשיא  הארגון 

שהודה נרגשות על המחווה.
הדיין הגר"א ברוידא אמר כי "למתנדבי איחוד הצלה זכות 
הרבים, וזה בוודאי משפיע לטובה על כל כלל ישראל. והודה 
להנהלת הארגון הקדוש שמשקיעים רבות למען הצלת החיים 

תוך שמירה על דקדוק ההלכה".
כי  באירוע  בנאומו  אמר  ביר  אלי  הצלה  איחוד  נשיא 
נשיא  של  חיים  הצלת  לפעילות  שנים   32 לחגוג  "התרגשנו 
סניף ב"ב המתנדב היקר הרב מרדכי ברזילי. בבני ברק כיום 
כיצד כל קריאת חירום  זוכים לראות בהתגשמות החלום  אנו 
בעיר נענית על ידי אנשי רפואת חירום מקצועיים של "איחוד 
הצלה" בתוך 90 שניות, ואין ספק שהדבר הביא להצלת חיים 
ולעומד בראשו אפי פלדמן  לסניף  אנו מאחלים  רבים בב"ב. 

שימשיכו בעבודת הקודש ותהי משכורתם שלמה מאת ה' ".
והדגיש  באירוע  דברים  נשא  קשש  זאב  הצלה  איחוד  יו"ר 
לפעילות  הארגון  לראשי  שיש  הרבה  וההערכה  ההוקרה  את 
החשובה והמסירות המיוחדת סביב השעון של מתנדבי סניף 
היומיומית  התמיכה  על  הארגון  לרבני  הודה  וכן  ברק,  בני 
והליווי הצמוד תוך מתן הנחיות ברורות לפעילות הסניף מרגע 

ייסודו ועד להיום.
מנכ"ל איחוד הצלה משה טייטלבוים: "התרחבות סניף ב"ב 
זהו רגע גדול ומכונן. מברך מקרב לב את האיש החסד  הרב 
מרדכי ברזילי ואת ראש הסניף אפי פלדמן ליום חגם – חגנו. 
המקצועיות  עניין  על  רב  דגש  שמים  שבארגון  לציין  חשוב 
השתלמויות  עוברים  אשר  והחובשים  הכוננים  של  הרפואית 

תקופתיות ורוכשים ידע מקצועי נרחב ומתקדם ברפואה והצלת 
חיים.  תוך כדי שילוב השלמת חזון הגעה ליעד במהירות שיא 
של  90 שניות בבני ברק והסביבה שמשפרת משמעותית את 

סיכויי ההצלה של החולה או הנפגע"
ראש סניף איחוד הצלה בני ברק אפי פלדמן הודה נרגשות 
לאות  ללא  המסייעים  ב"ב  עיריית  ולאנשי  הארגון  להנהלת 
וחבר  ב"ב  סניף  ולנשיא  והצלחתו,  הסניף  להתפתחות 
הנהלת הסניף הרב מרדכי ברזילי על מסירותו למען הארגון, 
ולאחרונים חביבים, למאות המתנדבים היקרים העושים יומם 

וליל למען פעילות הצלת חיי אדם.
במהלך הערב, נערך טקס מיוחד מעל במה במרכז האולם, 
של השקת 3 אופנולנסים שישמשו את מתנדבי הארגון מסניף 
בני ברק להצלת חיים במהירות שיא, בהשתתפות סגן ר"ע בני 

ברק מנחם שפירא שאף כובד בגזירת סרט.
על במת התזמורת שהנעימה את האירוע בהפקתו של עוזר 
דרוק, הופיעו האחים יואלי ורולי דיקמן, ילדי הפלא דודי פוקס 
ודודי פולק, מוטי שטיינמץ, רובי בנט, צודיק גרינוולד, נפתלי 
בע"מ  הפקות   Y&Y ע"י  בהצלחה  הופק  הערב  ועוד.  דוד 
אשר  יוסקוביץ,  ויהודה  מרטין  יוני  המתנדבים  של  בניהולם 

הפיקו את הערב בהתנדבות מלאה.

מאת: עוזי ברק

משמעותית  להתקדמות  דוגמא  מהווה  ברק  בני  "עיריית 
ביותר במגוון תחומים עירוניים, לעומת העבר בה היא נחשבה 
רשויות  יכולות  שכיום  הרי  דן,  גוש  בערי  שחורה"  ל"כבשה 
רבות ללמוד את המהפך הגדול שחל בכל הנושאים המרכזיים 
אמרה  כך  התושבים"-  ציבור  לרווחת  ידה  על  המופעלים 
הפנים  במשרד  אביב  תל  מחוז  על  הממונה  אורון,  גילה  גב' 
ויו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במפגש הבעת הוקרה 
והערכה שערכה העירייה לגב' אורון, העומדת בקרוב לסיים 

את תפקידה, עם יציאתה לגמלאות.
גב' אורון מילאה בעבר את תפקיד קצינת מחוז ת"א במשרד 
שבמשרד  חיפה  מחוז  בראשות  לעמוד  עברה  משם  הפנים, 
הפנים, ולאחר שזכתה להצלחה מירבית במחוז חיפה נבחרה 
ע"י משרד הפנים לתפקיד הממונה על מחוז ת"א, הכולל ערים 

גדולות כת"א, ב"ב, רמת גן, בת ים, חולון, גבעתיים ועוד.
בדברים שהשמיעה גב' אורון במפגש שערכה עיריית ב"ב 
העירייה,  את  בעבר  שפקדו  הקשים  הזמנים  את  ציינה  היא 

כאשר לא אחת נקלעה העירייה לבעיות כספיות קשות ולא עמד 
לרשותה מימון לתשלום משכורות לעובדים, ולצורך זה הגיעו 
ראש העיר והגזבר דאז למשרדה כדי לקבל אישור להלוואות 
ולסיוע אחר של משרד הפנים. לעומת זאת, מצבה הכספי של 
הגדלת  של  מתמיד  ושיפור  כספי  איזון  של  ,כיום,  העירייה 
ההכנסות, ובין היתר קידומה של תוכנית הבינוי הגדולה בצפון 
העיר של מגדלי משרדים ועסקים רבים שכבר הוקמו, ושל אלו 
להיבנות  המתוכננים  ושל  מתקדמים  בניה  בשלבי  הנמצאים 

בקרוב.
מטרתו  כי  בדבריו,  הדגיש  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
של המפגש בו נוטלים חלק גם הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ 
רה"ע, הרב אליהו דדון והרב מנחם מנדל אייזנברג, סגני ראש 
העיר ומנהלי אגפים ומחלקות הוא להביע את תודת העירייה 
על  כל שנות עבודתה בתפקיד הממונה  אורון, שבמשך  לגב' 
כלפי  נהגה  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ויו"ר  המחוז 
העירייה  לקידום  מתמיד  סיוע  של  בגישה  ברק,  בני  עיריית 
ולפתרון בעיותיה, והכל כמובן, במסגרת תפקידה כשהדברים 

באו לידי ביטוי בעיקר, בשני תחומים מרכזיים – תכנון ופיתוח 
ובנושא  ברק  בבני  גדולות  תוכניות מתאר  וקידום  העיר  צפון 

התקצוב הכספי ותעריפי הארנונה.
הברכה,  בדברי  ציין  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
כי הן, כיום, כעומד בעירייה בראש אגף ההנדסה ויו"ר וועדת 
הוא  העיר  ראש  היותו  בתקופת  והן  ולבניה  לתכנון  המשנה 
נוכח תמיד לראות את גישתה האוהדת וההוגנת של גב' אורון 
ראשי  כל  גם  נוקטים  כזו  ובדעה  ברק,  בני  עירית  נושאי  לכל 

העיריות האחרות הכלולות במחוז ת"א של משרד הפנים.
בשם הצוות המקצועי בעירייה הביעו דברי הערכה והוקרה 
קשטן,  ישראל  אדריכל  העירייה,  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח 
מהנדס העירייה, אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה וגב' 
רחל שרמר, מנהלת אגף התקציבים של העירייה שהדגישו גם 
שבנוסף לכל הסיוע והיחס האוהד של הממונה על המחוז כלפי 
ינקטו כל אנשי הצוות  העירייה, היא דאגה גם שבדרך דומה 
במשך  ביותר  חיובית  השפעה  לכך  והייתה  במחוז,  המקצועי 

כל השנים.

ב"איחוד הצלה" חגגו את הרחבת פעילות סניף בני ברק בסימן הוקרה ל-32 שנות פעילות הצלת חיים של נשיא "איחוד הצלה בני ברק" הרב 
מרדכי ברזילי  כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שפיאר את האירוע, נשא דברים נרגשים: "מתנדבי איחוד הצלה הם בבחינת גיבורי כח עושי דברו" 

 "כיום יכולות רשויות רבות ללמוד מעיריית ב"ב את המהפך הגדול שחל בכל הנושאים המרכזיים המופעלים על ידה לרווחת ציבור התושבים, 
בשונה מהעבר שנחשבה לכבשה שחורה", כך אמרה הממונה על מחוז ת"א במשרד הפנים, הגב' גילה אורון במהלך ביקורה בעירייה

גיבורי הכח של בני ברק

עיריית בני ברק היא סמל ודוגמא

)צילום: איחוד הצלה(



אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת

חדש!
בכשרות הרב לנדא 
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

בקשה שגרמה לקידוש ה'
הח"כ  שבראשות  הציבור  לפניות  לועדה 
בלתי  בקשה  השבוע  הגיעה  אייכלר  ישראל 
שגרתית שגרמה לקורת רוח בוועדה ולקידוש 

השם.
ה'רב  בכרטיס  שגילה  ברק  בני  תושב  אזרח 
קו' של בתו שהוטען בטעות ב-14,292 שקלים, 
פנה אל ח"כ ישראל אייכלר במכתב ובו צירף 
צילומים של ההטענה וכתב: "בכרטיס הרב קו 
 14,292 של  סכום  עליו  שיש  מצאנו  בתי  של 
הטעות  מקור  איפה  יודעים  איננו  אך  שקל, 
'דן'  וכמה כסף אנחנו חייבים להחזיר לחברת 
יודעים  לא  ובעיקר  לנו  שייך  מזה  כסף  וכמה 
אם  עזרתכם  אבקש  כן  על  בעניין.  לפנות  למי 
תוכלו להירתם ולעזור בעניין החשוב הזה כדי 
שנוכל להחזירו בהקדם", ביקש האזרח הישר.

שמחה  אייכלר  הח"כ  בראשות  הועדה 
לראות את ישרותו של האזרח ופנתה אל משרד 

התחבורה לטיפול מהיר להשבת הכסף.
על  הוועדה  ליו"ר  הודו  התחבורה  במשרד 
הפניה, וציינו כי הועדה לפניות הציבור מהווה 
כתובת נכונה לאזרחים ולא רק על תלונות אלא 

גם במקרים כאלו.

הכנסת ס"ת ל'אור שרגא'
ספר  הוכנס  שעבר  בשבוע  תורה:  שמחת 
שרגא'  'אור  המדרש  ובית  הכנסת  לבית  תורה 
רבני  בהשתתפות  בב"ב.  שדה  יצחק  ברחוב 
סוויד  והגר"י  פחימה  הגר"מ  הגאון  השכונה 

שליט"א.
חן  יגאל  הרב  מש'  מבית  יצאה  התהלוכה 
דיבר  כן  כמו  נרגשים.  דברים  שנשא  שליט"א 
אחריו הגר"ש בן שמעון בשבח הקהילה שעשו 
את דרכם בתחילה ללא תמיכה חיצונית, צעד 
כוללים  והקימו  תורה  דעת  לפי  צעד,  אחר 
להם  איחל  דבריו  בסוף  לימוד.  ומסגרות 
ראשיתך  "והיה  הפסוק  בהם  שיקויים  הצלחה 
מצער ואחריתך ישגה מאוד ויזכו לבניין גדול 

לה' ולתורתו". 
שירה  בקול  התהלוכה  יצאה  מכן  לאחר 
וזמרה והמון חוגג מרח' שד' רמז לרח' יצחק 
שליט"א  בעדני  הגר"ש  מרן  בירך  שם  שדה. 
את תורמי הספר שהשכילו לתרום ס"ת למקום 
חשוב ומבטיח של אברכים ובני תורה צעירים 
לגדול  כדי  יחד  גם  אחים  בשבת  שהתאגדו 
בתורה ולחנך את בניהם ולהשפיע על הסובבים 

בשכונה ובעיר רמת גן. 
צדוק  שלמה  הרב  הגאון  דיבר  לאחמ"כ 
של  במטרה  הדביקות  את  וציין  השכונה  רב 

הקהילה שאוחזים בעץ החיים.
מכלוף  הרב  הגאון  דברים  נשא  בביהמ"ד 
 . הת.ז  הוא  שהס"ת  בעניין  שדיבר  פחימה 

האמיתית של כלל ישראל וצריך לאחוז בו. 
הגר"י  המעמד  את  כיבדו  ס"ת  בהכנסת 
וגבאי  ורבני  הישיבות  חניכי  גאב"ד  צארום 

הקהילות השונות בשיכון ג' ורמת דוד.

תושב ב"ב זכה בלוטו
ערב חג השבועות, הגיעו 3 זוכים לקבל את 

ביום  שהתקיימה  הלוטו  מהגרלת  זכיותיהם 
שלישי שעבר, בהם תושב ב"ב. 

הזוכה הראשון, בן 60 מחדרה, זכה בהגרלת 
הדאבל לוטו בסכום המשעשע של 6,666,666 
לשני  ואב  נשוי  שכיר,  הוא  הזוכה  שקלים. 
בבנק  הכסף  את  יפקיד  כי  ציין  הזוכה  ילדים. 
וממנו ייהנו ילדיו: "זה יהיה חלק מהירושה". 
לוטו  דאבל  טופס  שולח  הוא  כי  הוסיף  עוד 
ב-64  שנים,   5 כבר  בדיוק  מספרים  אותם  עם 
בסיפוק  ציין  משתלמת!"  "ההתמדה  שקלים. 

רב. 
הזוכה השני, הוא שכיר צעיר כבן 40 מנתניה 
ב-40.60  רגיל  טופס  בעזרת  לשניים.  ואב 
בדיוק.  שקלים   3,333,333 ב-  זכה  הוא  שקל 
תאריכי  "היו  סיפר,  כך  שזכו",  "המספרים 

הלידה של בני משפחתי". 
הזוכה השלישי הוא צעיר בן 35 מבני ברק, 
זכה  השני,  לזוכה  בדומה  לשלושה.  ואב  נשוי 
אף הוא ב- 3,333,333 שקלים. הזוכה, עצמאי, 

ציין כי שלח טופס לוטומטי ב-40.60 שקל. 
לדבריו, חלק מהכסף יסייע לו בביסוס העסק 
שהקים לאחרונה והשאר יופקד בבנק כחסכון 
"הכיף  הוסיף:  עוד  ילדיו.  עתיד  את  להבטיח 
שלי היה להשקיע מעת לעת 40 שקל, ולחלום 

על הזכייה. הפעם- החלום התגשם".

שיר חדש מבית 'אשרינו'
"תאמין בכל הלב" שיר חדש ותוסס עם מסר 
עוצמתי בביצוע תלמידי מגמת מוזיקה בישיבת 

"אשרינו" בב"ב.
עלינו  הבאה  החמה  הקיץ  עונת  לקראת 
את  "אשרינו"  בישיבת  הנערים  מוציאים 
ועדכני  קליט  שיר  לקיץ.  הרשמי"  "המרענן 
עם מסר עוצמתי הנוגע לאמונה, חיפוש עצמי 
היטב  שעובר  האושר,  אחרי  והמרדף  בעולם 

בשפת המוזיקה.
ובהתלהבות  בכישרון  מבצעים  השיר  את 
הראשון  במקום  שזכתה  הנערים  קבוצת  רבה 
השנה.  במהלך  שהתקיימה  המוזיקה  בתחרות 
אברהם  אבי  ר'  אחראי  והמילים  הלחן  על 
שמשמש מורה ומטפל רגשי בישיבה, בעיבודו 

של בעל המנגן ר' שימי סקלאר.
המרכז החינוכי אשרינו הוקם ע"י הרב אהרן 
גלברט שליט"א, פעיל מזה חמש שנים ומונה 
עצמם  את  שמצאו  נוער  בני  ממאה  למעלה 
כושלים  ניסיונות  לאחר  במסגרת  מצליחים 
לימודי  בין  משלבת  הישיבה  ואחרים.  רבים 
קודש ויהדות, לימודי בגרות ומקצוע, פעילויות 
מהווים  המוזיקה  שיעורי  נוספות.   ומגמות 
נדבך חשוב ויסודי מהמערך הכולל שבמסגרת 
תוך סנכרון ושיתוף פעולה עם הצוות, היו"ח, 

העו"ס והמטפלים השונים.
להתאמת  דגש  ניתן  השיעורים  במהלך 
פי  על  נער  לכל  אישית  ולמידה  אימון  תוכנית 
צרכיו ויכולותיו, הטמעת ערכים וכישורי חיים, 

איתור נקודות החוזק שבו והעצמתם.
גאה  ממש  שאני  בחיים  ראשונה  פעם  "זו 
מהנערים  אחד  החוויה  את  מסכם  בעצמי" 
שתרמו מקולם להצלחת השיר ומוכיח שוב את 

כוחה ותועלתה של המוזיקה לנפש ולנשמה.

          ט' בסיון תשע"ו 15/6/16

צילום: יהודה מנשה
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 הם משקיעים
בבניינים...

 חדש במרום שיר 
המרכז לבריאות האישה

 אנחנו
משקיעים 

בך!
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מאת: עוזי ברק
בוצעו  ביותר  נרחבות  פיתוח  עבודות 
ברק,  בני  עיריית  ע"י  האחרונים  בחודשים 
ביוזמת הרב חנוך זייברט, ראש העיר, בסכום 
במגוון  שקלים,  מיליון  מ-100  למעלה  של 
תחומים עירוניים כבינוי מוסדות חינוך, סלילת 
כבישים והקמת מדרכות, פיתוח גינות והחלפת 
תאורה ברחובות שונים ליעילה ולחזקה יותר.

חינוך,  מוסדות  פיתוח  עבודות  במסגרת 
הפיס",  ו"מפעל  החינוך  משרד  בסיוע  חלקן 
נבנו, בין היתר, מבנים חדשים בבתי"ס שונים 
זאת  כל  קיימים,  ספר  בבתי  אגפים  ונוספו 
העיר  ראש  זייברט  חנוך  הרב  של  באישורו 
ובביצוע אגף החינוך של העירייה שבראשות 
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע; הרב חנוך זיידמן, 
מוסדות  ובינוי  ופיתוח  תשתיות  אגף  מנהל 
אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב  וציבור;  חינוך 
החינוך; הרב יהודה לוי, המשנה למנהל האגף 

ואינג' שמואל כהן צדק, מהנדס האגף.
ארוכה  בשורה  מדובר  שנמסר,  כפי 
כספית  בעלות  מוסדות,  בינוי  של  ומרשימה 
היתר  ובין  מליוני שקלים,  עשרות  של  כוללת 
נבנים והולכים בימים אלו מבנה בן 24 כיתות 
יעקב  בית  ספר  בבית   ; ילדים  גני  ו-2  רגילות 
נוה מאיר ברח' אהרונוביץ; 6 גני ילדים ברחוב 
הרב מצליח בקריית הרצוג; 5 גני ילדים ברחוב 
העיר,  שבמרכז  הירדן  רחוב  פינת  צייטלין, 
בי"ס לחינוך מיוחד לבנות שע"י אגודת "אוהל 
בתלמוד  ילדים  גני   2 ברחוב המכבים;  שרה" 

מאיר;  זכרון  מגור,  האדמו"ר  שברחוב  תורה 
בעלז  למוסדות  לימוד  כיתות  חמש  בן  מבנה 
הרב  ברחוב  ילדים  גני  וינרב; שלושה  ברחוב 
ברוט, אולם כינוסים וכיתות לימוד בבית ספר 

בית יעקב הרב כהנמן.
חינוך  מוסדות  של  ביותר  הנרחב  הבינוי 
הקישון  ספר במתחם  בתי  שני  בינוי  גם  כולל 
"לאורו  ממ"ד  תיכון  בהם  העיר,  שבצפון 
ובי"ס  אבטליון  ברחוב  כיום  הממוקם  נלך" 
כיתות   2 ילדים;  גני  ארבעה  מיוחד,  לחינוך 
לבי"ס "חורב" שברחוב חנה סנש; בי"ס חדש 
כיתות   15 בן  חינוך"  "דרכי  מיוחד   לחינוך 
ברח' אנילביץ'; מבנה לבי"ס חדש וגני-ילדים 
הרב  רחוב  פינת  הנשיא,  יהודה  רבי  ברחוב 
לכל  ובנוסף  הגר"א,  ברחוב  ילדים  גן  לנדא; 
להן  הזקוקים  לילדים  מעליות  התקנת  אלו 
אמת,  אמרי  רחל  עטרת  כהנמן,  הרב  בבתי"ס 

איש מצליח ובאר יהושע.

פיתוח ובינוי בהשקעה 
של מיליוני שקלים

למעלה מ- 100 מיליון שקלים, הושקעו במגוון תחומים 
עירוניים כבינוי מוסדות חינוך, סלילת כבישים, הקמת מדרכות 

ופיתוח גינות, בסיועם של משרד החינוך ו"מפעל הפיס"

ישנה בעיה במיצוי הזכויות בביטוח הלאומי 
מכיוון שהרבה אנשים לא מודעים להן

מנכ"ל הביטוח הלאומי פרופ' מור יוסף בכנס שדרות לחברה 2015 )עיתון כלכליסט, 24.11.15(

עמותת 'מידע ומרפא' הוקמה על מנת לתת לכל אחד את המידע המדויק על זכויותיו בהתאם 
למאפייני מצבו הרפואי, ההרכב המשפחתי, מקורות ההכנסה, וזכאות לקצבאות אחרות. חוסר תכנון 

גורם לא פעם לאובדן הזכויות או קבלת זכויות מופחתות. ייעוץ וקבלת מידע אישי מהווים בסיס 
חשוב וחיוני להגשת התביעה בצורה נכונה באופן שיגדיל את הזכאות. 

לפרטים נוספים ופניות למוקד: 1599-500-507



מוגש כשירות לציבור ע"י עמותת 'מידע ומרפא' )ע.ר.(
העמותה מסייעת בייעוץ אישי,  עזרה במילוי טפסי תביעות ומתן חומרי עזר והדרכה.

alma.cosmetics1@gmail.com  | 03-5082820 20

399 X 12
 03-5082820

   
Candela

70

20%
skin

טיפולי פנים רפואיים לכל סוגי העור  פדיקור מניקור רפואי לסוכרתיים  פטרת הציפורניים  לק ג‘ל
כל היופי במקום אחד!

 שירותי
ביביסיטר
 בהודעה
מראש

לאור הביקוש הגדול! הארכנו את המבצעים עד י"ג סיוון 



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 המרכז לבריאות האישה מרום שיר
רח׳ הרב לנדא יעקב 03-6159600,4  

 שעות פעילות רצופות,
גם בשעות הערב המאוחרות!

 מרפאת פריון
בראשותו של פרופ' אלנבוגן אדריאן

 מרפאת אורוגניקולוגיה
בראשותו של ד״ר לוי גיל

 מרפאות להריון בסיכון גבוה
בראשותם של ד"ר חן בני וד"ר נייגר רן 

מערך רפואי חדש ומתקדם, 
עם מיטב המומחים

במיוחד בשבילך
מרכז חדש 

לבריאות האישה!

 א'-ה' 8:00-18:00 רצוף ו' 8:00-12:00
בקביעת תורים מראש לכל התחומים. 

 במקרים דחופים בלבד 
 ניתן להגיע ללא קביעת תור וללא תשלום 

 בימים א׳-ה׳ בין השעות 18:00-23:00 
במוצ"ש/חג: שעה אחרי צאת שבת ועד 23:00.

רופא נשים | אחות | אולטרסאונד
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מאת: עוזי ברק 

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עונש 
שדדו  ובן  אב  על  מאסר  שנות   9 עד   5 של 
מבעלי  אזולאי  ש.  את  חודשים  כמה  לפני 

סוכנות הנסיעות 'רביבוס' בבני ברק.
השוד אירע לפני כעשרה חודשים, בשעת 
שמשון  פינת  המלך  שלמה  ברחוב  חצות 
'רביבוס',  משרדי  בתוך  בב"ב,  הגיבור 
השודדים אברהם אפשטיין )44( ובנו אושר 
אפשטיין )20( מבקעת אונו, הגיעו לבני ברק 
אברהם  האב  חשמליים,  אופניים  באמצעות 
נכנס עם בנו למשרד סוכנות הנסיעות כשהוא 
ופצע  חתך  באמצעותה  יפנית,  בסכין  אוחז 
ובידו.  בצווארו  הנסיעות,  סוכנות  בעל  את 
בשלב זה, נטל הבן אושר את תיקו של בעל 
של  בשווי  במזומן  כסף  סכומי  ובו  המקום 

השניים   ונמלטו  ש"ח  מיליון  מחצי  למעלה 
החשמליים,  האופניים  גבי  על  מהסוכנות 
שהיו  ובגדים  התיק  את  שרפו  בהמשך 

ברשותם על מנת לטשטש ראיות.
כמה ימים לאחר מכן נעצרו האב והבן על 
ידי צוות חקירה מיוחד ממשטרת 'מרחב דן' 

בראשותו של רפ"ק קובי גטניו.
מספר  התנהלו  חודשים  כמה  במשך 
רוזן  דוד  השופט  והשבוע  בעניינם  דיונים 
דינם  את  גזר  בת"א  המחוזי  משפט  מבית 
ו-5  בפועל  מאסר  שנות   9 עליהם  והטיל 
כל  על  נגזרו  בנוסף,  בפועל.  מאסר  שנות 
ופיצוי  תנאי  על  מאסר  שנתיים  מהם  אחד 
ש"ח.   280,000 בסך  הנסיעות  לסוכנות 
השניים הורשעו בקשירת קשר לביצוע פשע, 
בנסיבות  פציעה  מחמירות,  בנסיבות  שוד 

מחמירות והשמדת ראיה.

בית המשפט המחוזי בת"א גזר את דינם של הזוג ששדדו 
את מנהל סוכנות הנסיעות 'רביבוס'  השודדים ייכלאו 

ל-5 עד 9 שנים וישלמו פיצויים של 280,000 שקל 

תושב טירה בן 53 אשר קיבל את רכבו לאחר שבועיים 
של החרמה, בגין הסעת שב"ח בבני ברק, שב לסורו יום 

לאחר מכן ונתפס שוב כאשר הוא מסיע שב"ח

נגזר דינם של שודדי 'רביבוס'

הטיפול בפצוע שנשדד

הרכב שהוחרם

הוחרם רכב שהסיע שב"חים

מאת: עוזי ברק
 

במסגרת המאבק הכולל בתופעת השב"ח 
ז'בוטינסקי  ברחוב  שעבר  בחודש  נבדקו 
חלקם  אשר  הסעות  רכבי  מספר  ברק  בבני 

משמשים על פי החשד להסעת שב"חים.
נתפס מסיע  אחד מנהגי רכבים אלו אשר 
לנהג   .53 בן  טירה  תושב  הינו  שב"חים 
נערך שימוע ע"י קצין האת"ן המרחבי אשר 
בסיומו הוחלט להחרים לו את רכבו לחודש 
ימים. לאחר ערעור לבימ"ש, קוצרה תקופת 
ביום  הסתיימה  אשר  יום   14 ל-  ההחרמה 

ראשון.

השבוע ביום שני, שוב בוצעה בדיקה לנהג 
ההסעות ושוב נתפס נהג ההסעות כאשר הוא 

מסיע שב"חים.
האת"ן  קצין  ע"י  שימוע  שוב  נערך  לנהג 

המרחבי והפעם רכבו הוחרם ל 60 יום.
שב"ח  הסעת  כי  נמסר  ישראל  ממשטרת 
ועניין  דבר  לכל  פלילית  עבירה  מהווה 
עלול  לשב"ח  סיוע  כי  חשש  יש  ובנוסף, 

להוות סיוע לפעילות חבלנית עוינת.
במיוחד  לציבור,  וקוראת  שבה  המשטרה 
ולא  החוק  על  לשמור  אלה,  רגישים  בימים 
להעסיק, להלין או להסיע שב"ח ובכך לסייע 

לשמירה על שלום הציבור וביטחונו.

תחשבנו 
תכל׳ס!

הירשמו עכשיו ללימודי מקצוע מכובד ומפרנס 
במרכז הגדול והמוביל ללימודי מגמות החשבונאות

חשבונאות

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

משרד הכלכלה

תכל'ס, צלצלו עוד היום!

חשבות שכר הנהלת חשבונות 1+2

הפתיחה בקרובהפתיחה בי״ג סיון 

03-5701717 לפרטים: 
בית שמש חיפה   עילית   מודיעין  ברק  אשדוד   בני  ירושלים  

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

המרכז החרדי להכשרה מקצועית
בני ברק: רח׳ בן נון 2,  מאחורי מכון מור

03-7360411

חופשיתשחיה
בבריכת ’מיטל‘ ברמת אפעלחופשיתשחיה

בבריכת ’מיטל‘ ברמת אפעל

גברים
יום ו': 14:00-18:00

נשים

א‘, ג‘: 18:00-21:00

ניתן לסגור את המקום לקבוצות עד 300 איש
בימי רביעי, חמישי ומוצ“ש - בתיאום מראש

תחנות הנסיעה לבריכה:
ע"י התחנות של חברת דן:

ר' עקיבא
חזו"א
עזרא

בן יעקב
בר יוחאי

השומר-קוקה קולה
יציאה מהעיר

לרישום: 05271-35237
בשעות הערב בלבד

באין מענה נא השאירו הודעה בקול ברור:
שם, טלפון, מספר המקומות

ומקום התחנה הרצויה

מחיר כניסה: 30 &
כניסה + הסעה: 40 ש"ח

התשלום בכניסה או באוטובוס

רמת  אפעל

בריכת שחיה
מיטל



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z- C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

26 ס  גאלי ן  ו צי בן  רחוב   : ה ו ק ת ח  ת פ ף  י נ ס

תתחדשו
פתחנו את סניף פתח תקווה א.ת. סגולה

לרגל הפתיחה עד 50% הנחה
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מאת: חיים בנשק

שני  ביום  לכותרות:  חוזרת  דרעי  חקירת 
פנתה  ישראל  כי   ,10 נחשף בחדשות  בערב 
לגרמניה בבקשה לקבל מידע בנוגע לחקירת 

אריה דרעי.
פנה  המשפטים  משרד  החשיפה,  פי  על 
בנוגע  מידע  לקבל  לנסות  במטרה  לגרמניה 
לעסקת נדל"ן בין שלמה דרעי, אחיו הצעיר 
של שר הפנים, לבין ג'יימס שלאף, אחיו של 
המיליארדר הידוע מרטין שלאף. אריה דרעי 
ביותר  המקורבים  מהאישים  לאחד  נחשב 

למיליארדר האוסטרי.
צו  תחת  נמצאת  כולה  הפרשה  כזכור, 
כה  עד  שפורסמו  מהפרטים  פרסום.  איסור 
עולה, כי החקירה קשורה לעניינים כספיים 
דרעי  אריה  של  כהונתו  לתקופת  הנוגעים 
בין  נוגעת  החקירה  כן,  כמו  ציבור.  כאיש 
היתר לעסקאות נדל"ן של אחיו הצעיר של 
ולעסקאות  דרעי  )מומו(  שלמה  הפנים,  שר 
נחקרו  כה  עד  עצמו.  דרעי  אריה  נדל"ן של 
מספר אישים בפרשה, אך אריה דרעי עצמו 

לא זומן לבינתיים לחקירה.
של  הנדל"ן  לנכסי  בעבר  התייחס  דרעי 
מככבות  השמועות  פי  שעל  משפחתו, 
נדל"ן.  לאייל  שהפכתי  "גליתי  בחקירה, 
זה  את  גילנו  לא  איך  )אשתו(  ליפה  אמרתי 
עד עכשיו. לכל אלה שמתעניינים בנכסינו, 
מעל  מתגוררים  אנו  בה  אחת  דירה  לנו  יש 
25 שנה ובה גידלנו את תשעת ילדינו. ולגבי 
טירת הנופש בספסופה, משפחת דרעי כולם, 
הגליל.  את  מאוד  אוהבים  הנכדים,  כולל 
לעצמה  לבנות  החליטה  דרעי  משפחת 
ולנפוש שם  בית כדי לחגוג שם את החגים 

בנופשים".
הפנים,  שר  של  אחיו  דרעי,  שלמה  גם 
דחה את הביקורת על נכסיו 
"קניית  אריה.  אחיו  של 
לאחר  לילדים  דירות 
נוהל  היא  החתונה 
החרדי.  בעולם  מקובל 
בספסופה  הבית  שווי 
דירת  של  כמו  הוא 
בתל  חדרים  שלושה 
אביב ולא יותר מכך. 
שמתי  גם  אני 
מרבית  את 

הכסף".

משרד המשפטים פנה 
לגרמניה בבקשה לקבלת 

מידע בנודע לחקירה 
המתנהלת נגד שר הפנים 
אריה דרעי  המידע 

המבוקש נוגע לעסקאות 
נדל"ן בין שלמה דרעי 

לג'יימס שלאף אחיו של 
המיליארדר מרטין שלאף

חקירת דרעי: ישראל 
מבקשת סיוע מגרמניה

לא נחקר. 
השר דרעי 

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    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 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

אל תאמרו מחר,
פן יהיה מאוחםםם!!

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

מקרר 
שארפ

580 ליטר
עם צג דיגיטלי

תנור 
משולב 

כיריים
תנור

דו תאי
תנור
בנוי

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

7 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49במחירים מיוחדים!
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

28
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 36

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

110
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 990 ₪ החל מ: 1790 ₪החל מ: 1990 ₪ החל מ: 1290 ₪

החל מ: 3990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

סה"כ: 6804 ₪סה"כ: 5890 ₪ סה"כ: 2990 ₪
164189
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

קונים היום מזגן איכותי ב'שיא החשמל והמיזוג'
ונהנים מהמחירים הזולים ביותר ב-36 תשלומים

וגם מקיץ נעים וקריר במיוחד!

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

עובר
למצב שבת 
בלחיצה על 

כפתור



כף הרגל - נעים להכיר:

את   לה  המאפשרים  ומפרקים  עצמות  של  רב  ממספר  מורכבת  הרגל   כף 
ההתמודדות עם כל עומסי היומיום: עמידה מרובה, הליכה וריצה. 

האם הקדשת לה אי פעם מחשבה? רוב האנשים אינם שמים לב אליה כל עוד 
אינם סובלים מכאבים קשים ומנזקים מצטברים.

 הידעת? 
כף הרגל היא האיבר עם הכי הרבה עצמות בגוף!

מתחזקים - ומונעים בעיות

מכדי  מדי  חשובה  היא  הרגל.  בכף  בריאות  ובעיות  לכאבים  להגיע  כדאי  לא 
להזניחה!

ל"שול", המומחה לבריאות כף הרגל, מבחר פתרונות מקצועיים לשימוש ביתי 
קל, מהיר ופשוט, אשר יסייעו לך ולכל בני המשפחה לשמור על כף רגל בריאה 

ומטופחת:
"scholl fresh step"- תרסיס מונע ריח לנעל השומר על רעננות ומניעת ריחות 

לא נעימים למשך עד 24 שעות - לסובלים מהזעה מרובה ברגליים.
יחודית  "scholl dry skin instant recovery cream" – קרם עם פורמולה 
העור-  והתחדשות  בריפוי  ומסייעת  הרגליים  לכפות  עמוקה  לחות  המעניקה 

לסובלים מעקב סדוק, פצוע וכאוב מאד.
 הידעת? 

יסייע  נושמות  ושימוש בגרבי כותנה  יסודי של כף הרגל לאחר הרחצה  ייבוש 
במניעת התפתחות בקטריות ופטריות.

כף רגל רכה, בריאה וחלקה- ב-5 דקות!

חלקה  רכה,  רגל  מכף  ליהנות  וכדי  הרגל  בכף  ויבש  קשה  עור  למנוע  כדי 
ומטופחת- את לא צריכה יותר מדי. באמצעות שגרת טיפול ותחזוקה של מספר 

דקות ביום- תוכלי ליהנות מתוצאות מדהימות!
ראשית, יש להסיר את שכבת העור הקשה והמת מכף הרגל. זאת תעשי בעזרת 
הביתי  המוצר  שול.  מבית  החשמלית  הפצירה   -"scholl express pedi"ה
יהלום  המתקדם ביותר להסרת עור קשה מכף הרגל. הפצירה מצופה בגבישי 
לפצוע. או  להכאיב  מבלי  הרגל,  מכף  רבה  בעדינות  הקשה  העור  את  ומסירה 

 -"scholl velvet smooth" לאחר מכן, תוכלי להשתמש בתמיסת ההשריה 
תמיסה להרגעת כפות הרגליים, לרגליים רכות וחלקות כקטיפה.

להשלמת הטיפול, מומלץ להשתמש בסדרת תכשירי הקרמים של שול:
סרום מרוכז- המעניק לחות גבוהה ומרוכזת לכף הרגל

קרם לילה- המעניק לחות שנספגת ברגל לאורך כל הלילה ומותירה את כף רגלך 
רכה וחלקה

קרם יום- נספג תוך 30 שניות בלבד ואינו מותיר תחושה שומנית. מרכך את כף 
הרגל ושומר עליה מפני נזקים והתייבשות במהלך היום.

טיפוח  לשגרת  ממנה,  בחלק  או  כולה,  המוצרים  בסדרת  להשתמש  ניתן 
ובריאות קבועה.

 הידעת? 
היא הדרך הבטוחה  רגל מטופלת  כף  טיפוח כף הרגל הוא חלק מבריאותה! 

להמנע מנזקים ובעיות.

"שול"- מומחים לבריאות וטיפוח כף הרגל מ-1906

הרגל  לכף  מומחה  שול,  ויליאם  ד"ר  ע"י   1906 בשנת  הוקם   Scholl המותג 
הרגל  כף  בריאות  לשיפור  המביאות  ייחודיות  טכניקות  פיתח  הוא  משיקאגו. 
ומתאימות לטיפול בבעיות שונות הקשורות בה כמו: בעיות בכפות רגליים של 
חולי סכרת, בעיות הקשורות באורטופדיה ואימום של כף הרגל ועוד. מאז גדלה 
מוצרים  ל-1,000  מעל  מציעה  היא  וכיום  העולם,  ברחבי  והתפתחה  החברה 
המעניקים טיפול וטיפוח הוליסטי לכף הרגל: טיפול ומניעת בעיות, נוחות ביום 

יום וטיפוח.
 הידעת? 

פי  על  כשהכל  הטיפוח  תכשירי  מיוצרים  בהן  מתקדמות  מעבדות  ל"שול" 
נוסחות מדעיות מתוחכמות ובעלות יעילות מוכחת.

את מתרוצצת כל היום. מאכילה, מלבישה, עובדת, מנקה, מבשלת, מגהצת, 
מארחת ופעילה... זכרי: הכל עומד על הרגליים שלך. תשמרי עליהן בריאות.

היא נושאת אותנו בנאמנות לאורך כל היום, כל יום. התרגלנו להתייחס לכף הרגל שלנו 
כמובנת מאליה. עד... שהיא נאנקת מכאבים ומשדרת אותות מצוקה. אפשר וצריך לחשוב 

עליה,  לטפל בה, ולמנוע בה בעיות. 
את מוזמנת להכיר את "שול", מותג המתמחה

בטיפול וטיפוח כף הרגל, המציע לך את כל
הכלים לשמירה על כף רגל בריאה ומטופחת

 ש. גרין

"שול" – מה שאת צריכה לבריאות כף הרגל שלך

בחני את עצמך:
מצב בריאות כף הרגל שלי:

 רכה וחלקה כשל תינוק, תענוג
נעליים  עם  אבל  אסתטית,  לא  שהיא  וחבל  ויבש  קשה  מעור  סובלת   

סגורות ממילא אף אחד לא רואה
עד  מכאיבים  לפצעים  הפכו  כבר  הסדקים  אבל  אסתטית,  לא  מילא   

שקשה לדרוך וללכת

איזה מהנתונים הבאים נכון לגבייך:
 מעולם לא סבלתי מאי נוחות בכף רגלי. לא פצע, לא ציפורן חודרנית 

ולא מעור קשה 
 נעליים חדשות גרמו לי לשלפוחיות, ויש לי סדקים קטנים בעקב. אבל 

זה נראה לי נורמלי
היא  והקשה שלי, מביך למדי. אבל הצרה האמתית   העור המחוספס 

שפשוט כואב לי לפסוע ולפעמים אני ממש מתקשה ללכת

חשוב שתדעי כי כפות רגליים בריאות הן הבסיס לשגרת תפקוד בריאה. 
בעזרת טיפול מרפא עם מוצרי שול לעור סדוק ופצוע, ובהמשך באמצעות 
תחזוק של כף הרגל במשך דקות ספורות מדי יום, תשמרי עליהן בריאות 

ומטופחות.

פני לשירות הלקוחות של "שול" לקבלת ייעוץ והדרכה: 1-800-226922

את מוצרי שול ניתן להשיג 
ברשת סופר פארם, ניו פארם, שופרסל ובבתי המרקחת הפרטיים.



אלפי זוגות רוקפורט במבחר דגמים חדשים
 חדש באקסוס!



חליפות וורונין
עודפים

&399
במקום 700&

חולצות צבעוניות
אקסוס

&80
במקום 140&

מכנסיים אקסוס
עודפים

2 ב- 120&
במקום 200&

גרביים
במבוק/מודל )אפור כחול(

&7
במקום 12&

חליפות אקסוס
עודפים

&199
במקום 400&

חולצות נוער
תווית כחול/אדום

&75
במקום 115&

חולצה אקסוס
תווית אפורה

2 ב- 140&
במקום 170&

חפתים

2 ב- 50&
במקום 100&

מכנסיים וורונין
עודפים | מידות 42-36

&110
במקום 200&

עניבות

3 ב-100&

חולצה אקסוס
תווית שחורה

2 ב- 120&
במקום 140&

חגורות

&29
במקום 50&

מכירת עודפים
באקסוס

ל-7 ימים בלבד

רבי עקיבא 52 בפסאז’ מעל ברון כובעים 03-5785773
א’ -ה’ 10:00- 21:00 רצוף. ו’ 13:00-10:00 ט.ל.ח



בני ברק 18   ט' בסיון תשע"ו 1215/6/16

ומועמד  לשעבר  כלכלה  שר  בכירים,  חרדים  אישים  שני 
הימים  במהלך  נפגשו  להצעה,  בנימוס  שסירב  תפקיד  לאותו 
היו  הפרק  על  שעלו  הנושאים  הממשלה.  ראש  עם  האחרונים 
שונים במהותם - דרעי עסק בנושאים עדתיים, גפני בנושאים 
"אתם  זמירות:  אותן  את  נתניהו  לשניהם השמיע  אך   - דתיים 
רואים את תמונת המצב מזווית הראייה שלכם. במשקפיים שלי 

אני רואה תמונה רחבה ושונה".
גפני שמע את הדברים בעת שישב עם נתניהו וראה איך ראש 
הממשלה מחפש ק"ן טעמים כדי להכשיר את השרץ. "כשאתה 
הכל  רואה  אתה  במקוואות,  ולהסדר  בכותל  למתווה  מתנגד 
מהזווית שלך. אני, כראש ממשלה רואה מה זה עושה רוחבית, 
לתמיכה של יהדות ארצות הברית במדינה", אמר נתניהו לגפני.
"אבל  גפני,  השיב  הרפורמים",  את  לשנות  מחפש  לא  "אני 
לא אסכים שהם יהיו לידי. לא בכותל, לא במקוואות ולא בשום 
אלישיב  הרב  רפורמים  טמפלים  על  בשעתו  כשדיברו  מקום. 
אמר לנו, 'שילכו לרחביה. רק שלא יהיו לידינו', וגם כאן אני 
אומר, שלא ישתמשו במקוואות שלנו, שלא יעברו לידינו, שלא 

יחפשו לקבל מאיתנו לגיטימציה".
לגפני ולהצעות המגוונות שהונחו על שולחנו עוד נשוב, אך 
בשבוע הזה, השר העדתי מסקרן מהשד הדתי, ולפיכך פותחים 
בלשכת  ונתניהו  דרעי  נפגשו  שעבר  שישי  ביום  תחילה.  בו 
 10 ערוץ  דירקטוריון  יו"ר  בפרשת  לדון  כדי  ראש-הממשלה 
הנבחר רמי סדן, ותביעת ש"ס לפטרו בגין הדברים שאמר )או 

שלא - כטענתו(, בגנות ש"ס והעומד בראשה.
היועץ  מטעם  דעת  בחוות  מגובה  לפגישה  הגיע  נתניהו 
"בכל  בפרשה.  להתערב  עליו  האוסרת  לממשלה,  המשפטי 
מקרה", הסביר נתניהו לדרעי שמדובר בספק ספיקא, "סדן הרי 
טוען שלא אמר זאת וכך גם עולה מהבדיקה הפנימית שנערכה, 

אבל גם אם אמר, לדעתי עליו להתנצל ואין צורך שיתפטר".
בשלב הזה עצר דרעי את ביבי והסביר שהוא חלוק עליו הן 
אחרים  דברים  שומע  "אני  למסקנה:  בנוגע  והן  המידע  ברמת 
זוהי  יותר  לי  שחשובה  מה  אך  בישיבה,  שהיו  מהחברים 
המסקנה. אם הוא אמר את הדברים, לא תעזור התנצלות. עליו 

ללכת הביתה. נקודה".
חזר  כשנתניהו  חרשים,  של  שיח  דו  כמו  התנהלה  הפגישה 
פוליטי בתחום שהוא מנוע  והסביר שש"ס הכריזה על משבר 
מלהתערב בו משפטית. דרעי שמע, ולא קנה את תשובת ראש-
שמונע  מה  כי  ברורה  בידיעה  לפגישה  הגיע  הוא  הממשלה. 
מנתניהו לקרוא לפיטורי סדן היא לא עילה מהתחום המשפטי, 
אלא זיקה מרקע משפחתי. בש"ס בטוחים, על בסיס אינדיקציה 
ולא רק על סמך השערה, כי נתניהו האיש היה שמח לסיים את 
הפרשה בקריאה פומבית להתפטרות סדן. "אם נתניהו היה נוהג 
כך הוא היה מרוויח פעמיים, גם מול סיעת ש"ס שמגלה כלפיו 
אומר  מהאמירה",  שנפגע  המזרחי  הציבור  מול  וגם  נאמנות 

דרעי. 
התקשורת  תלתה  ובגרסתו,  בלשכתו  נתניהו  התבצרות  את 
באובססיה של ראש הממשלה לבסס את מעמדו כשר התקשורת. 
השתלטות על דירקטוריון ערוץ 10, שכתביו ופרשניו הפכו את 
נתניהו לשק חבטות, דומה בערכה למהפכה שנעשתה בשעתו 
ביתד נאמן. אלא שבש"ס מאמינים שגם כאן, כמו בפרשת מינויו 
של רן ברץ )שעוד יפציע לחיינו בקרוב בתפקיד מיוחד(, הייתה 
זו בעיקר תסמונת החטא הקדמון של "האישה אשר נתת עמדי". 
אילו היה הדבר תלוי במר נתניהו לבדו, גם מהדורת החדשות 

הזאת הייתה מסתיימת עם תחזית נוחה לימים הקרובים.
הרי  תום,  עד  הלימון  את  סחטה  ש"ס  שעבר  בשבוע  אם 
דבר  של  בסופו  בקליפה.  לנגוס  שהחלה  היה  נדמה  שהשבוע 
להצביע  חזרתם  בלשכתו,  לדרעי  השבוע  אמרתי  התקפלתם, 

במליאה, למרות שנתניהו לא פיטר, ואפילו לא גינה.
הממשלה",  את  זה  על  שנפיל  אמרתי  לא  הראשון  "מהרגע 
השיב דרעי, "זו קואליציה טובה ויש נושאים מהותיים שעולים 
על סדר היום. בשבוע שעבר היה את חוק הגיור, והשבוע את 
בחוקים  שיתמוך  מאיווט  לצפות  אפשר  אי  המקוואות.  חוק 
למליאה  ובמליאה".  בוועדות  נמצאים  לא  כשאנחנו  הללו, 
את  הצילו  בוועדות,  שעבר.  בשבוע  כבר  בעצמו  דרעי  הפציע 
הגיור  חוקי  על  מההצבעה  שנעדרו  הערבים  החברים  המצב 
והמקוואות. בשיחת מזנון התבדחו הערבים והסבירו שגם להם 

יש אינטרס, למנוע את הגדלת הרוב היהודי במדינה.
"את המטרה שלנו השגנו" המשיך דרעי, "אם עד היום היו 
מי  כל  ואילך  מעתה  היום,  לסדר  כאלה  משפטים  על  עוברים 
שיפתח את פיו יידע שהוא יצטרך לתת דין וחשבון. עשינו כאן 
מכלול של פעולות, ברמה הפוליטית, התקשורתית והמשפטית 
ממשרד  קידר  אורי  עו"ד  ע"י  הוגשה  העתירה  נאות:  )גילוי 
כבירי נבו קידר, שהח"מ עובד עמו בתחומים משפטיים אחרים 
דורשים  ואנו  האחרונה  המילה  את  אמרנו  לא  עדיין  א.ב.(.   –
גורמים  ידי  על  ולא  חיצוני  גורם  ידי  על  תיערך  שהבדיקה 

שנוגעים בדבר". 
משמעותי  היותר  בכובעו  נתניהו,  לכוונת  מודע  דרעי 
את  המועצות'  'ברית  תחת  לאחד  התקשורת,  כשר  ואפקטיבי 
כל הגופים האחראים על הערוצים השונים. "ברור שכל אחד 
מהחברים שנשאל על ידי גורם פנימי מה נאמר בישיבה, עושה 
ביום  שלו  התפקיד  עם  יקרה  מה  עצמו  את  ושואל  חושבים 
שאחרי האיחוד ודילול החברים", אומר יו"ר ש"ס. או בקיצור, 
שבסיטואציה  בטוח  דרעי  הרלוונטי,  בז'רגון  להשתמש  אם 
במועצת  ואזוקים  קשורים  הדירקטוריון,  חברי  הנוכחית, 

הכבלים.

מאריך אף
ממועצת הכבלים, נעבור לכבל, איתן כבל – באותו מסלול 
שעשו השבוע ח"כי ש"ס. תכף לאחר שהסתיימה ישיבה הסיעה 
מהחברים  כמה  דרכם  את  עשו  הפנים,  שר  בלשכת  המיוחדת 

למשכן הכנסת, לפגישה עם יו"ר ועדת הכלכלה איתן כבל. 
אם איווט ליברמן דיבר על הארכת פתיל, הרי שהש"סניקים 
בדיקה  על  דובר  בפגישה  מאריך-אף.  כבל  לעצמם  ארגנו 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  על-ידי  שתיערך  חיצונית 
אבי ליכט. דרעי עודכן ולא השיב בשלילה. בדיקה שכזאת היא 
סוג של סולם ומה עוד שבתקופה כזאת אין מסרבים להצעות 

היוצאות מלשכת היועמ"ש. 
אם נתניהו ודרעי היו יכולים לשבת ולפתוח את סגור ליבם, 
שלו,  הבוס  על  אלא  ליכט,  על  לא   - קצת  מדסקסים  היו  הם 
נשמעים  כבר  נתניהו  בלשכת  מנדלבליט.  אביחי  היועמ"ש 
פי  שעל  בהווה,  והיועמ"ש  לשעבר  שהמזכיר  כך  על  רינונים 
פרסומים זרים אישר השבוע פתיחת חקירה נוספת נגד רה"מ, 
לא מספק את הסחורה. "יש לו אופי קטגורי כפרקליט הצבאי 
לו שאיפות  יש  קודמו,  לעומת  יחסית,  ובגילו הצעיר  לשעבר, 

לסיים את הקריירה כשופט בבית המשפט העליון". 
מלאה,  ולמרות שבטנו  כרגיל  עסקים  לשדר  נתניהו ממשיך 
הוא מנהל עם היועמ"ש שיחות כדבר שבשגרה. דווקא דרעי, 
התקשר  האחרון  שזה  מאז  מילה  מנדלבליט  עם  החליף  שלא 
אליו באישון ליל והודיע על פתיחה בחקירה, לא משדר עוינות 
כלפי מי שעומד בראש התביעה. כל זה קורה למרות הטפטופים 

מתוך חדרי החקירות, שנמשכו גם במוצאי חג המים.
לשינוי  הסיבה  כי  זה  במדור  נרמז  מחודש  יותר  קצת  לפני 
הסטטוס הראשוני - מבדיקה לחקירה, נבעה ממידע על העברה 
לים לחשבונו  ימי השלישייה, מחשבון שמעבר  כספית, טרום 
של האח, עו"ד שלמה דרעי. תחת מגבלות צו איסור הפרסום 
העברת  כי  באסמכתאות  שהוכיח  דרעי,  שלמה  גרסת  הובאה 
הכספים נעשתה במסגרת עסקה לרכישת מקרקעין שנערכה בינו 

לבין שני אנשי עסקים אירופאים – אחד גרמני, שני אוסטרי. 
הזהות שהקפיצה את רף החשדות לגובה האלפים השוויצרי, 
הייתה זו של השותף האוסטרי, ג'יימס שלאף. ג'יימס הוא אחיו 
של המקובל הידוע הבקיא בתורת הנסתר, מרטין שלאף, שדרעי 
ואיווט, ובשעתו גם רבין ושרון, נמנו על חסידיו. שלאף הגיע 
לישראל בשבועות האחרונים, ולא עוכב לחקירה או לבדיקה. 

בלשכת דרעי הניחו שניתן לראות בכך אור בקצה המנהרה.    
והוכיח  אלא שכאן בא הפרסום בחדשות ערוץ 10 השבוע, 
קרא  ברוך  העיתונאי  רפש.  הוא  שקט  כי  ז'בוטינסקי,  כמאמר 
החקירה  גורמי  מצד  גרמניה  לשלטונות  פנייה  על  דיווח 
איסור  צו  שמגבלות  זה,  איך  ותמהו  רטנו  ובש"ס  בישראל, 
הפרסום חלות באופן קטגורי על המידע שיוצא מרחוב הקבלן, 

ולא על ההדלפות שזולגות מרחוב צלאח א-דין. 
גרון עמוק, ולא באזור הקבלן - שם נזהרים בכל מילה, הסביר 
השבוע שהפרסום על חיקור הדין מול הרשויות באירופה, הוא 
היועץ  בין  הקלעים  מאחורי  שמתרחשת  למלחמה  תסמונת 
המשפטי לממשלה לבין פרקליט המדינה. מנדלבליט שנחשב 
עד לפתיחת החקירה לידידו האישי של דרעי תובע מהפרקליטות 
לקבוע יעד להכרעה. "אצלי לא יהיו חקירות של פוליטיקאים 
ידי  על  לאחרונה  מנדלבליט  צוטט  שנים",  במשך  שייסחבו 

גורמים בפרקליטות המדינה.
של  כעוזרה  הקריירה  את  שהחל  ניצן,  שי  המדינה  פרקליט 
תחת  לפעול  מוכן  לא  הראשונה,  דרעי  פרשת  בתקופת  ביניש 
מקנה  באירופה,  דין  חיקור  על  הפרסום  החול.  שעון  מגבלות 
לו לכאורה, תקופת זמן בלתי מוגבלת לפעולה. משא ומתן בין 
טורקי  בזאר  הוא  שונות,  מדינות  בשתי  החוק  אכיפת  רשויות 
שבמהלכו כל אחד מהצדדים מנסה לקבל כמה שיותר ולשחרר 
כמה שפחות. לזמן אין משמעות. אלף ימים במסגרת חיקור דין 

מעבר לים, כיום אתמול כי יעבור.
מהימן,  הקלעים  מאחורי  שמתנהל  הקרב  על  המידע  אם 
היועץ  לשלום  מיוחדת  תפילה  בוקר  מדי  לשאת  צריך  דרעי 
המשפטי לממשלה. יחליט מה שיחליט היועץ על גורל ראש-

הפנים.  שר  לחקירת  זמן  שיקצוב  ובלבד  ורעייתו,  הממשלה 
כל עוד הממצאים שנאספו לא מפנים לעבר אריה דרעי אצבע 

מאשימה, דחיקת הקץ יכולה לקרב את הגאולה. 

קללת הכלכלה
בשעה שהחברים מש"ס התכנסו לישיבת היעלבות בלשכת 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

נעלבים ועולבים
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והרגיש  הכנסת  במזנון  גפני  ישב  הפנים,  שר 
שהגיעו  האוצר,  מול  הקרבות  את  לבד.  לגמרי 
את  לעזוב  המחמיאה  בהצעה  דווקא  לשיא 
ראשות ועדת הכספים לטובת תיק הכלכלה, הוא 

מנהל בדד.
הסכים  לא  מדוע  גפני  את  לשאול  מיותר 
להפוך לשר: "לשמחתי אין לי את היצר להיקרא 
יום  בוקר  בכל  ולשבת  לחו"ל  לטוס  מיניסטר, 
ראשון בישיבות ממשלה", אומר גפני, "טוב לי 
כפרלמנטר ואני לא מכיר מקום שאפשר להשפיע 

בו יותר מאשר בוועדת הכספים".
למד  וגפני  אחרים  של  מטעויות  לומד  חכם 
בתקציבים  המשופע  הכלכלה  שמשרד  מדרעי, 
שישב  "דרעי  חרדי:  לנציג  גדולה  מציאה  אינו 
מעונות,  של  מהנושא  שלבד  לי  אמר  במשרד 
החרדי".  למגזר  נגיעה  למשרד  ואין  כמעט 
התחום השני שנוגע למגזר הוא תעסוקת חרדים 
- תחום שמומלץ לח"כ מדגל התורה לעסוק בו, 

עוד פחות מאשר בסוגיית הגיוס. 
דרישותיו  בין  בלינקג'  להכיר  מסרב  גפני 
בוועדה.  האוצר  תקציבי  לעיכוב  התקציביות, 
אותנו  שכנע  שפרוש  כפי  משכנעת  עיקשותו 
הנורווגי  החוק  בין  קשר  כל  שאין  מכבר  לא  זה 
לחינוך העצמאי, וכפי שנתניהו מבהיר לאחרונה 
שאין כל קשר בין מינוי סדן לגברת הראשונה. גם 
להעלאת סוגיית זיהום האוויר בחיפה כידוע, אין 
מיכי  וחסימת  הפוליטי  האוויר  לזיהום  קשר  כל 
אלפר מלכהן כסגן. אנחנו מאמינים בני מאמינים, 

אבל לא ממש תמימים. 
גפני נאלץ להתמודד השבוע עם טענות מסוג 
אחר. תוך כדי הלמות הפטישים על הסדן, נשמעו 
מלשכת סגן שר הפנים טענות ישנות על כשלים 
 150 בסך  לפער  שגרמו  הקואליציוני  במו"מ 
מיליון לרעת החרדים, בתקציב המדינה. ההסבר 
המספרי הובא כאן בשעתו וכשסגן השר משולם 

הליקויים,  תיקון  על  עמד  לא  מדוע  נשאל  נהרי 
אחרי  שבוע  נחתם  ש"ס  מטעם  ההסכם  שהרי 
כי  חופשי,  בתרגום  השיב,  הוא  התורה,  יהדות 
תימנים  מאה  גם  אחד,  ליטאי  לבאר  שזרק  אבן 
לא יוכלו להוציא. "אלקין ולוין אמרו לי, יהדות 
רוצה-  אתה  מה  חתם.  גפני  הסכימה,  התורה 

שנפתח מחדש את ההסכמים?". 
אלא  במילים  משיב  לא  גפני  הללו,  לטענות 
בלב  עומדים  נושאים  ארבעה  במסמכים. 
הכנסה  הבטחת  לאוצר:  גפני  בין  הוויכוח 
לאברכים, תמרוץ וטיפוח, תגבור לימודי יהדות 
"את  ואברכים.  ישיבות  לבחורי  הנקודה  וערך 
בהסכם  במפורש  עיגנתי  הללו  הנושאים  כל 

הקואליציוני", אומר גפני וגם מוכיח.
להלן  בכתובים',  אלי  'דבר  פינתנו  במסגרת 
הקואליציוני  להסכם   54 סעיף  הנתונים. 
מפורשות:  קובע  לליכוד  התורה  יהדות  שבין 
ותל"י  טיפוח  תמריץ,  לעניין שעות  "התקציבים 
בשנת  התקציב  בבסיס  שתוקצבו  כפי  יתוקצבו 
2012". סעיף 58 להסכם קובע במילים לא פחות 
נחרצות: "סכום התמיכה במוסדות התורניים לא 
שמופיע  הכולל  מהסכום  התקציב  בבסיס  יפחת 
סיעת  בין   2009 משנת  הקואליציוני  בהסכם 
והבית  ש"ס  התורה,  יהדות  לסיעות  הליכוד 

היהודי". לא על הגפני לבדו. גם ש"ס בתמונה.
"וכן  המשך:  כמובן  יש  הזאת,  להתחייבות 
לא  החרדים  התורניים  במוסדות  הנקודה  ערך 
אלה  במוסדות  שהיה  כפי  הנקודה  מערך  יפחת 
בנוגע  גם  רטרואקטיבית".  יחול  והוא  ב-2012 
להבטחת הכנסה, הסיכום ברור ונהיר. סעיף 60 
דיחוי,  ללא  תפעל  "הממשלה  קובע:  להסכם 
הקרוב,  התקציב  העברת  ממועד  יאוחר  ולא 
להגשת ולהעברת חוק הבטחת הכנסה לתלמידי 
שיושגו  מאמין  גפני  הזאת,  בסוגיה  ישיבות". 
הבנות כבר בשבועות הקרובים. התקנות יאושרו 

עם הגבלת התשלום לחמש שנים רטרואקטיבית, 
יותר  מאוחר  במועד  יתבצעו  החקיקה  ותיקוני 

בהסכמת הצדדים.
רקע  על  הסעיפים.  בהצגת  ברשותכם  נמשיך 
הבית  לכיוון  המאסיבית  התקציבים  הסטת 
שיינתן  גפני  דרש  שעברה,  בקדנציה  היהודי 
לליכוד,  התורה  יהדות  בין  לסיכומים  ביטוי 
הליכוד  בין  שנחתם  הקואליציוני  בהסכם  גם 
הבית  בין  להסכם   40 סעיף  בסוף  היהודי.  לבית 
היהודי לליכוד, שכולל סיכומים בנוגע להעברות 
התורניים  ולמוסדות  ההסדר  לישיבות  הכספים 
שלא  "ובלבד  מפורשות:  נכתב  הציונים-דתיים, 
בהסכם   58 בסעיף  המופיעים  הסיכומים  יפגעו 
יהדות  לסיעת  הליכוד  סיעת  בין  הקואליציוני 

התורה לכינון הממשלה ה-34".
"בקדנציה הזאת התרגלתי לכך שאת המאבקים 
"זה  גפני,  אומר  לבד",  מוביל  אני  התקציביים 
בסדר, הגב שלי מספיק רחב, אבל כשמישהו קם 
להעמיד  מחובתי  שהיה,  מה  את  לעוות  ומנסה 
דברים על דיוקם. הכל כתוב ולכן הרשות לסלף 

מה שהיה, לא נתונה". 
האמיץ  הוא  )נהרי  מש"ס  המקטרים  לחברים 
חושבים(  שאחרים  מה  בקול  שאמר  היחיד 
הגורם  ההפעלה.  גרסת  את  לעדכן  מומלץ 
של  התקציביים  הסעיפים  את  שניסח  הפעלתן 
יהדות התורה במו"מ מול הליכוד, הוא המשפטן 
יועצו  ליטוב, עד תמול שלשום  החרדי שמוליק 

הצמוד והמוכשר של יו"ר ועדת הכספים.
)בהסכמה,  הקווים  את  חצה  שליטוב  אלא 
האחרונים  בימים  ומונה  בדרגה(  העלאה  לצורך 
לתפקיד בכיר רשמי במשרד הנגב והגליל. מדובר 
במינוי ראוי, ובאדם שכישוריו ויכולותיו האפילו 
מעתה  אך  סדן(,  רמי  לב  )לתשומת  מוצאו  על 
ואילך יידעו החבר'ה מש"ס כי במותחם ביקורת 

על הישגי דגל במו"מ, הם יורים בתוך הנגמ"ש.

19 

לומד מטעויות של אחרים. דרעי וגפני                                                                                                  )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(

משא ומתן בין רשויות 
אכיפת החוק בשתי 

מדינות שונות, 
הוא בזאר טורקי 

שבמסגרתו לזמן אין 
משמעות. אלף ימים 
של חיקור דין מעבר 
לים, כיום אתמול כי 
יעבור. אם המידע 

על הקרב שמתנהל 
מאחורי הקלעים 

מהימן, דרעי צריך 
לשאת מדי בוקר 
תפילה מיוחדת 
לשלום היועמ"ש

כשסגן השר משולם 
נהרי נשאל מדוע 
לא עמד על תיקון 
הליקויים, שהרי 
ההסכם מטעם 

ש"ס, נחתם שבוע 
אחרי יהדות התורה, 
הוא השיב, בתרגום 

חופשי, כי אבן שזרק 
לבאר ליטאי אחד, 
גם מאה תימנים 
לא יוכלו להוציא. 

לטענות הללו, גפני 
לא משיב במילים 

אלא במסמכים
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מאת: יעקב אמסלם

שמעון  הבחור  נפטר  השבועות  חג  במהלך  בחג:  טרגדיה 
יוחאי לסרי ז"ל, בנו של משמח הלבבות המרצה הנודע הרה"ג 
מיכאל לסרי יבדלחט"א, וזאת לאחר שטבע ביום שישי בחוף 

באשדוד.
מהמים  נמשה  הוא  באשדוד,  עמי  מי  בחוף  שטבע  לאחר 

ללא דופק והכרה, וכוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה 
באשקלון  ברזילי  החולים  לבית  אותו  ופינו  ממושכות 

כשמצבו מוגדר קשה.
סיפר:  הצלה  באיחוד  מתנדב  בוקובזה  דניאל 
"כשהגעתי לזירה נתקלתי בתלמיד ישיבה ללא הכרה 

וללא דופק ונשימה לאחר שנמשה מהמים ע"י אזרחים. 
של  האופנועים  מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  יחד 

איחוד הצלה ביצענו בו פעולות החייאה וכשחזר 
דופק הוא פונה לבית החולים במצב קשה אך 

יציב".
הכנסת  בבתי  הרבו  והחג  השבת  במהלך 

הצער  למרבה  אך  לרפואתו,  להתפלל 
בצהרי החג הוא השיב את נשמתו ליוצרה.
בראיון כואב ל'קו עיתונות' אומר הרב 
לסמוך  שמעון  רבי  הוא  "כדאי  לסרי: 

שכשהיו  הילדים,  בעיקר  ידעו,  כולם  הדחק.  בשעת  עליו 
ידוע  היה  הוא  לשמעון.  טלפון  מרימים  היו  משהו,  צריכים 
לא  עוזר.  היה  אחד  לכל  שלו.  הענק  בלב  שלו,  הנתינה  בכח 

סירב לאף אחד". 
מאיפה הכוחות שלכם להתמודד מול כזו טרגדיה?

יכול להילחם במלחמה.  "בן אדם שלא עשה טירונות, לא 
לו  קשה  שנים,  גבי  על  שנים  של  טירונות  עבר  שלא  אדם 
אז  מלחמה,  בפתאומיות  כשבאה  המלחמה.  עם  להתמודד 
הוא מסכן. אדם שנולד בתורה, נמצא תמיד בתורה ומבין 
ָרָכיו  דְּ ָכל  י  כִּ ֳעלֹו  פָּ ִמים  תָּ 'ַהּצּור  הפסוק  משמעות  את 
ט ק-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול...', מי שמכיר את זה וחי  ִמשְׁפָּ
את זה כל הזמן, אז כשבא אירוע באופן פתאומי, כל 
החכמה זה לקחת כל דבר בצורה הנכונה. כל מה 

שקורה משייכים את זה למקום הנכון. 
יש  לקח.  וה'  נתן  ה'  אמר  "איוב 
אחת  בבת  הרי  איוב,  על  קושיה  לי 
את  איבד  ילדיו,  עשרת  לו  מתו 
לכאורה  בגופו.  ולקה  רכושו 
ויהי  לקח  ה'  לומר  צריך  היה 
זה  במקום  מבורך.  ה'  שם 
ואחר  נתן  ה'  אמר:  איוב 
לרוב  לקח.  ה'  אמר  כך 

האנשים זו הפתעה בשבילם שה' לקח, כי הם לא התאמנו על 
ה' נתן. אם הם היו יודעים שה' הוא גם זה שנתן, אז לא הייתה 
שנותן,  זה  הוא  שהקב"ה  כשיודעים  לקח.  שה'  בעיה  להם 
יודעים איך להתנהג גם כשהוא לוקח. אדם שמודה לקב"ה על 
כל דבר שהוא מקבל ממנו, אז כשה' לוקח, הוא מבין שכמו 

שהוא טוב בזה שהוא נותן, הוא טוב בזה שהוא לוקח. 
באיזה  קורה  היה  אם  העולם  בכל  הייתה  התחזקות  "איזו 
מקום שהלך ילד במשפחה ואף אחד לא היה יודע למה. הקב"ה 
רוצה לעורר את עם ישראל לפני ביאת המשיח בצורה חזקה. 
מה הוא עושה? הוא מפרסם אדם ואחרי שהוא מפרסם אותו, 
הוא עושה מקרה ובמקרה הזה מקבלים כל העולם חיזוק. מעל 
עשרת אלפים פרקי תהילים אמרו אנשים ביום שישי ובשבת. 

איך הייתה יכולה להיות התעוררות כזאת?
"הקב"ה לוקח את המובחרים. מדובר בבחור באמת מובחר. 
לכאן  הגיעו  אבות  שלו.  הנתינה  כח  על  מדברת  אשדוד  כל 
כל  מיוחד.  משהו  זה  מדובר.  במי  יודע  לא  אתה  לי,  ואמרו 
חושב  אני  לבד,  הזה  העניין  על  רק  בשבועות  שהיה  הלימוד 
שזה הביא את המשיח בעוד כמה צעדים ענקיים. הקב"ה רוצה 
לגאול אותנו, אז הוא עושה מקרים שחורגים מהמציאות, זה 
קובר  אבא  ולא  אבא  קוברים  ילדים  כלל  בדרך  חורג:  מקרה 
ילדים. המעשה הזה נכנס כ"כ חזק בעולם, עד שיוצאת מזה 

התחזקות גדולה".

בנו של מזכה הרבים הרה"ג מיכאל לסרי, הבה"ח שמעון יוחאי לסרי, טבע בערב שבת בחוף 
הים באשדוד  בצהרי חג השבועות, השיב את נשמתו ליוצרה, והוא בן 21 בלבד  הרב לסרי 
בשיחה כואבת ורווית אמונה ל'קו עיתונות': "הקב"ה רוצה לעורר את עם ישראל לפני ביאת 

המשיח בצורה חזקה, אז הוא עושה מקרה ממנו מקבלים כל העולם חיזוק"

"כשיודעים שהקב"ה הוא זה שנותן, 
יודעים איך להתנהג גם כשהוא לוקח"

השיחה המלאה עם הרב מיכאל לסרי תתפרסם ביום שישי ב-

הבה"ח שמעון יוחאי לסרי ז"ל

צידוק הדין. 
הרה"ג מיכאל 
לסרי שליט"א

מדי יום חמישי

צ'ולנט בשרי ביתי 

מיוחד!

(חצי קילו 18& בלבד!)

עורכים שבת חתן?

7 סוגי סלטים +
3 תוספות +

 3 עיקריות לבחירתכם

מרק תימני הכולל: 
עוף, תפו"א, ירקות, חילבה, 

סחוג, לחוח ופיתות

שפע מטעמים
”הטעם שלכם השפע שלנו“

מכירת אוכל מוכן לשבתות וחגים ולכל סוגי האירועים

שפע מטעמים מציע לכם אירוח מושלם הכולל:

חגיגה של טעמים וסגנונות: 
בשרים, עופות, דגים, תוספות, סלטי הבית 

אולם גדול וחדרי לינה ממוזגים, קייטרינג, ביהכנ"ס במקום

www.shefam.net | חניה במקום, רח' ר' עקיבא 5 פ"ת. גישה לנכים
להזמנות: 052-8838186שעות פתיחה: חמישי: 17:00-23:00 | שישי: 8:00-14:00

מינימום הזמנה 30 איש | 250 ₪ לאדם לשבת מושלמת!

מבצע ענק לאירועים!!!מבצע לכל סוגי האירועים! מבצע לכל אירוע 
קינוח גלידה 

על חשבון הבית!

בקניה מעל 
&100

סלט חינם!

3 חלות

20& לסועד!30& לסועד!
 &10 רק-

רק-

רק-

כולל לחמניות!



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

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

קפוא
קרטון עוף

2390
לק"ג

במקום

3290

קפוא
חזה עוף

1090
לק"ג

במקום

1690

קפוא
כנפיים עוף

2190
לק"ג

קפוא
גרון הודו

המכירה המסובסדת תתקיים בחנויות 'אשפר' ובמוקדי המכירות הבאים:

בשיתוף:

המעוניינים להקים מוקדי מכירות נוספים נא לפנות בטל: 050-4141013 

התשלום במזומן או באשראי בלבד | במוקדי המכירות ההרשמה מראש חובה
(בחנויות 'אשפר' אין צורך בהרשמה מראש) (לא צ'קים)

שלוחה 7 - בין השעות: 10:00-17:00

להרשמה ולפרטים על מיקום וימי המכירות במוקדים:

1690
לק"ג

בלבדבמקום

קפוא

לשבועיים בלבד! מיום רביעי ט' סיון עד יום שישי כ"ה סיון ( 1.7 - 15.6)

אשפר
ממשיכים בהוראת מרן!

למען בני התורה

טבריה
ירושלים

צפת
חדרה

קרית ספר

במקום

חולון

3290

נתיבות
בת ים

ביתר עילית
נתניה

אלעדתל אביב
פתח תקוהאשדוד

03-6718300

2490

* מן העתונות

כ-4 ק"ג

כ-4 ק"ג

* מן העתונות* מן העתונות* מן העתונות

רמת שלמה - רמות
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מאת: חיים רייך

תבל  קצוות  בכל  ישראל  ילדי  אלפי 
מיליון  שש  לימוד  אלה  בימים  מסיימים 
במסגרת  משניות  אלף  וחמישים  ומאתיים 
של  נשמתם  ולעילוי  לזכרם  מיוחדת  לימוד 
מיליוני אחינו היקרים ובראשם גדולי עולם 
אדירי התורה והיראה זצוק"ל הי"ד שנהרגו 
ועוזריהם  הנאצים  בידי  עקה"ש  ושנטבחו 
ושל כרבע מיליון הקדושים שחירפו נפשם 
צבאות  במסגרת  הנאצים  נגד  במלחמה 
שעבר  בשבוע  ובמחתרות.  הברית  בעלות 
התקיימו מסיבות סיום המסכתות הנלמדות 
בכל הסניפים ברחבי העולם בליל שישי, כ"ו 
ליום  שנים  ואחת  שבעים  במלאת   – באייר 

שחרור והצלת שארית הפליטה באירופה.
ונשמע' לסיום  'נעשה  האירוע המרכזי – 
שש מיליון ומאתיים וחמישים אלף משניות 
בעז"ה  יתקיים  למצטיינים  פרסים  ומתן 
ברק  בבני  תורה  מתן  חג  אסרו  לאחר  יום 
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א 
ללימוד  מארגונים  נציגים  ובהשתתפות 
כאלף  ישתתפו  באירוע  מאירופה.  משניות 

מהתלמידים.
הנערכת  זוכרים'  'לומדים  התוכנית 
התורה  גדולי  ורבנן  מרנן  של  בברכתם 
הנגיד  ביוזמת  שליט"א  והחסידות  היראה 
זכרייב  גרמן  גבריאל  מר  וחסד  תורה  תומך 
'אנחנו  הגג  ארגון  ע"י  בישראל  מופעלת 
וצאצאינו' המקיים קשת רחבה של פעילות 
ילדים  כ-60,000  והמאגד  לילדים  תורנית 
מידי שבוע  הנפגשים  ובנים,  והורים, אבות 
במסגרת  כשעה,  של  משותף  ללימוד 
חווייתית, בכ- 1000 סניפים בכ-  70 ישובים 

בארץ ובאירופה.
אליעזר  הרב  וצאצאינו',  'אנחנו  יו"ר 
יוטקובסקי אמר כי התוכנית יועדה לתלמידי 
בגילאים  יסודיים  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
זו התקיימו מבחנים  לימוד  ובמסגרת   8-13
והצטיינות.  עידוד  פרסי  וחולקו  רבעוניים 
ודיסק  חוברת  העולם  ברחבי  הפיץ  הארגון 
גאלנו  "אשר  תכני  ובו  שמע בשלוש שפות 
מיד צר", בדגש על הצלת עם ישראל בדורות 

עברו ובדור האחרון. 
המפקח החינוכי של הארגון, הרב מרדכי 
המנציחות  הקודש  "קהילות  כי  אמר  בלוי 
את זכר הקהילות שנחרבו באירופה בתורה 
נס  של  מהתהוותו  חלק  הינם  הם  ובתפילה 
נפלא, שהחל ביום השחרור וההצלה, והוא 

חי ונושם עד היום - עם כל דף גמרא, פרק 
הקמת  צדיקים,  סיפור  תהילים,  או  משניות 
בתי כנסת ומוסדות תורה. הכנסת ספר תורה. 
הקמת משפחה והעברת הערכים והמסורת. 
על מנת להעביר את הלפיד הלאה, ולהצית 
אש של גבורה יהודית ושל השתאות לנוכח 
זיכרון  יש להנציח את  נס הקיום של עמנו, 
ההצלה, כמו גם ההכרה בנס התקומה. זהו 
שנמשיך  כדי  לבנות  עלינו  שחובה  הגשר 

דרכו אל העתיד".
תורה  תומכי  נגידים  משלחת  כך,  ובתוך 
קיימה  ומישראל  מארה"ב  ארגונים  וראשי 
חכמה"  "ראשית  במוסדות  מרגש  ביקור 
במוסקבה שבנשיאות המרא דאתרא, הגר"פ 
גולדשמידט, בסימן שואה - נשמה – משנה, 
ולעידוד  ובמוסדות  בקהילה  לתמיכתם 
׳לומדים  בפרויקט  המשתתפים  התלמידים 

זוכרים׳. 
חולקו  בחיידר  שקיימו  מיוחד  בכינוס 
מאות  הנכבדים  ולאורחים  לתלמידים 
כנגד נשמה  גפרור  - כל  גפרורים  רבות של 
'להבת  את  בשואה.  שנספתה  אחת  יהודית 
הזיכרון' הזאת, הדליק הרב יושובייב. האש 
שאחזה בגפרורים, המהירות בה הם נשרפו 
לצלילי השיר המרטיט "אני מאמין באמונה 
יהודים  שרו  אותו  המשיח"  בביאת  שלימה 
שהובלו למשרפות ונרצחו על קידוש השם, 
הלהבה שהלכה וגוועה, המחישה היטב את 
הטרגדיה הנוראית במותם של קדושים אלו 
לעם  בנים  היותם  בעצם  היה  חטאם  שכל 

סגולה. 
סט  התלמידים  העניקו  הטקס,  בסיום 
על  קבלה  תוך  לאורחים  מפואר  משניות 
לזכות  משניות  סדר  אחד  כל  ללמוד  עצמם 
בהמשך  ולהצלחתם  הנרגשים  האורחים 
הקמת והחזקת עולם התורה ולע"נ הקדושים 

הי"ד.
"אהלי  בישיבת  האורחים  שהו  בשבת 
יעקב" שהוקמה לפני 25 שנה על ידי הגה"ר 
ראובן  הרב  ולהבלח"ט;  זצ״ל  שווי  אלי 
מקנדה,  מאנדעל  והרב  מקליוולאנד  דסלר 
ובשנים  ועוד,  הדגולה  רייכמן  משפחת 
בני  של  המרכזית  לקהילה  הפך  האחרונות, 
התורה במרכז העיר. הרב דסלר והרב קוטלר 
הכריזו  סוסקין,  יעקב  מר  הנגיד  בשיתוף 
אברכים  יגיעו  במסגרתו  חדש  פרויקט  על 
ולחיזוק  ולהאדירה  תורה  להגדיל  נוספים 

הקהילה.

סיום המשניות של ילדי ישראל במלאת 71 שנים להצלת 
שארית הפליטה: אלפי ילדים ברחבי העולם משלימים 

בימים אלה לימוד 6.250.000 משניות לזכרם של קדושי 
השואה הי"ד, במסגרת התוכנית הגדולה מסוגה בעולם; 

'לומדים זוכרים' 

מיליוני משניות 
לזכר קדושי השואה

מר גבריאל גרמן זכרייב בביקור אצל ילדי המשניות בסניף עכו בטקס המיוחד בת"ת ראשית חכמה במוסקבה 
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הודיע  בפולין  אושוויץ  מחנה  מוזיאון 
למעלה  למצוא  הצליח  כי  האחרון  בשבוע 
מ-16 אלף פריטים שנלקחו מקרבנות המחנה 
הפריטים  לכבשנים.  שהועלו  לפני  הי"ד 
כוללים שעונים, תכשיטים, נעליים, מצתים, 

מפתחות ועוד.
הפריטים נמצאו במקור בסמוך למשרפות 
כבר בשנת תשכ"ז בחפירות שנעשו באזור, 
אבל הם נעלמו מיד לאחר מכן ובמשך כמעט 
לקופסאות  הועברו  הם  נמצאו.  לא  שנה   50
קרטון שאוחסנו באקדמיה הפולנית למדעים 
מבלי להודיע לאנשי המוזיאון. לאחר חקירה 
חזרה  הועברו  נמצאו,  הפריטים  קפדנית, 

למוזיאון אושוויץ, תועדו ושומרו.

אושוויץ  מוזיאון  עובדי  בקרב  החשד 
הוא כי הקומוניסטים שעלו לשלטון בפולין 
הם  הפריטים  מציאת  לאחר  חודשים  מספר 

האחראים להיעלמותם.
קורס  לקחו  הקומוניסטים  כי  "ברור 
באנטישמיות. אולי זו הסיבה בגללה הם לא 
פיוטר  אומר  הפריטים",  עם השמדת  מיהרו 

סווינצקי, מנהל המוזיאון.
בהודעה שפרסם המוזיאון נאמר: "לרוב, 
שנלקחו  האחרונים  האישיים  הפריטים  אלו 
לפני  רגע  בסלקציה,  הרמפה  על  מהיהודים 
רק שזוהי  לא  הגזים.  שהובלו למותם בתאי 
ולהשמדה  המחנה  להיסטוריית  עדות 
שביצעו הגרמנים, אלא שזה גם זכרון מרגש 

מהקרבנות".

מאת: חיים רייך

קוק,  שלמה  ר'  החרדי  והעיתונאי  הסופר 
'קו  מבית  ישראל'  'כל  בשבועון  טור  בעל 
עיתונות', נאם כנציג ישראלי רשמי בוועידה 
הבינלאומית 'דתות נגד טרור' באסטנה בירת 
קזחסטן, בפני 76 נציגי דת וממשל מכל רחבי 
דוגמת  ערביות  מדינות  נציגי  כולל  העולם, 
איראן, ערב הסעודית, פקיסטן, ירדן, מצרים 

ועוד. 
השנייה  השנה  זו  בוועידה  השתתף  קוק 
כנציג דיפלומטי של מדינת ישראל, בשליחות 
יוסף, שהשתתף  הרב הראשי לישראל הגר"י 

בוועידה בשנה שעברה.
הפרלמנט  נציג  עדכן  הוועידה,  במהלך 
על  העולם  מכל  הנציגים  את  קזחסטן  של 
באסטנה  שתתכנס  הבאה  השנתית  הוועידה 
כי  וגילה  לוח-שנה  פתח  קוק  תשע"ז.  בקיץ 
הוועידה אמורה להסתיים בשעות הערב של 
יספיק  לא  כי  סביר  חשש  וקיים  חמישי,  יום 
לחזור לארץ לפני כניסת השבת. הוא הסביר 
היהודי  העם  עבור  השבת  של  חשיבותה  על 
ביום  הוועידה  את  להקדים  בזהירות,  והציע, 
והמדינות  הדתות  כל  נציגי  במפתיע,  אחד. 
הוא  כי  הודיע  הפרלמנט  נציג  להצעה.  נענו 
מקדים את הוועידה ביום והיא תסתיים ביום 

רביעי. 
אותו  עגול  שולחן  סביב  הוועידה,  במרכז 

ג'ומארט  קזחסטן  של  הפרלמנט  יו"ר  הוביל 
גרף  אשר  באנגלית,  נאום  קוק  נשא  טוקייב, 
היום  לשיחת  והיה  בקהל  רמות  תשואות 

בתקשורת המקומית. 
"כישראלי אני חש היטב מהו טרור", אמר 
הפסוק  את  בחוקותי  מפרשת  קרא  הוא  קוק. 
שלמה  "רבי  כי  וסיפר  בארץ"  שלום  "ונתתי 
מסביר,  שנה,   900 לפני  בצרפת  שחי  יצחקי, 
כי שלום חשוב לקיום העולם לא פחות מאשר 
מזון ושתיה". הוא הוסיף ואמר כי "דיבורים 
חייב  השלום  מספיקים.  אינם  והצהרות 
המשפחה,  לבני  מהיחס   – מהבית  להתחיל 

לחברים ולשותפים".
נפגש הנציג הישראלי עם  הוועידה  בשולי 
חסן  מוחמד  איראן,  של  הפרלמנט  יו"ר  סגן 
"איראן  כי  באוזניו  אבוטוראבי פארד, שטען 
שוחרי  ואנחנו  ביותר,  הבטוחה  המדינה  היא 
לעבור  "צריך  כי  לו  השיב  קוק  שלום". 

מדיבורים למעשים".
התכנס  והעולם'  הדתות  מנהיגי  'קונגרס 
זו השנה ה-14 ב'ארמון השלום' שנבנה על-

יוזם  נזרבייב,  נורסולטן  קזחסטן  נשיא  ידי 
בת  הצהרה  על  חתמו  המשתתפים  הוועידה. 
30 סעיפים, לפיה הטרור מהווה סכנה לקיום 
הדת  בשם  התחייבו,  החותמים  האנושות. 
למען  לפעול  מייצגים,  הם  אותה  המדינה  או 
שלום וסובלנות ולנהל דיאלוג, למרות הדעות 

השונות.

76 נציגי הדתות והמדינות נענו 
לבקשת הנציג הישראלי 

76 נציגי דת וממשל, 
בראשות יו"ר הפרלמנט 

של קזחסטן, נענו לבקשתו 
של הסופר והעיתונאי 

החרדי שלמה קוק להקדים 
את הוועידה השנתית, כדי 
למנוע חילול שבת ● וגם: 
הנאום שגרם לקידוש ה' 
והפגישה עם סגן יו"ר 

הפרלמנט האיראני
קוק בוועידה בקזחסטן 

כדי למנוע חילול שבת:

פולין: אלפי פריטים של 
קדושי אושוויץ הוחזרו למחנה

הפריטים נמצאו בחפירות שנעשו באזור בסמוך למשרפות כבר 
בשנת תשכ"ז אך נעלמו מיד לאחר מכן ורק כעת אותרו
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שעות פתיחת החוף:
בקיץ - 7:00-18:00

בחורף - 7:00-16:00  
 ימי פתיחה: א-ו' ,

 בערבי שבתות וחגים
עד שעה לפני כניסת 

החג/שבת.
החוף סגור בשבת 

ובמועדי ישראל.
 

חוף טוב, 
הכל טוב!

מהיום, החוף הנפרד בים המלח
משודרג למהדרין!

בס"ד

משרד התיירות והחברה להגנת ים המלח, שמחים לבשר 
לכם על שיפוץ וחידוש החוף הנפרד בים המלח.

במסגרת המהלך, בוצעו שינויים, בהתייעצות עם רבנים ופוסקי הלכה, על מנת 
להבטיח את רמת הצניעות בחוף והתאמתו לקהל שומרי המצוות, כגון: הגבהת גדר 
ההפרדה הקיימת בתוך המים והארכתה, הארכת המחיצות גם בתוך החניון עצמו, 

והרחבת שטח הרחצה של קהל המתרחצים בחוף הנפרד.
כמו כן, נעשו בחוף מספר שינויים להגברת הנגישות לבעלי מוגבלויות.

החוף ממוקם במתחם התיירות חמי זוהר, צמוד לחוף הציבורי חמי זוהר, דרומית 
למלון הרודס )מוריה לשעבר(.

הנכם מוזמנים לבקר וליהנות למהדרין!
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ביום שני השבוע, התקיים במרכז הרפואי 
בו  מיוחד  מקצועי  כנס  הישועה  מעייני 
ממרחבי  פאראמדיקים  כ-100  השתתפו 
חניכים  וגם  במד"א  ירקון  דן,  איילון, 
שעוברים את הכשרתם לתפקיד בימים אלו, 
אגף  של  השנתית  התכנית  במסגרת  זאת 
כמטרה  לעצמו  שמציב  במד"א  הרפואה 
לשפר באופן מתמיד ורציף את המקצועיות 
מידע  על  הקפדה  תוך  הפאראמדיקים  של 
העבודה.  בטכניקות  שניתן  ככל  עדכני 
מקצועיות,  השתלמויות  כוללת  התכנית 
מקצועיים  וכנסים  ברשת  שמופצים  תכנים 

במרחבי מד"א ובבתי החולים. 
מעייני  ביה"ח  מנכ"ל  השתתפו  באירוע 
המנהל  רוטשילד,  שלמה  הרב  הישועה 
מקים  רביד,  מוטי  פרופ'  בביה"ח  הרפואי 
אגודת "עזרה למרפא" הרב אלימלך פירר, 
רפואה  סמנכ"ל  בין,  אלי  מד"א  מנכ"ל 

במד"א ד"ר רפי סטרוגו ובכירי הארגון.
במהלך הכנס הועברו הרצאות מקצועיות 
הרפואי  המנהל  החרום.  רפואית  בתחום 
בנושא  הרצה  רביד,  מוטי  פרופ'  בביה"ח 
תרופות נוגדות קרישה ואיגור טסיות. מנהל 
ד"ר  לב,  נמרץ  וטיפול  הצנתורים  יחידת 
אורן אגרנט, הרצה בנושא טיפול במסתמים 
באמצעות צנתור. מנהל אגף נשים ויולדות 
אולתיאנו  איואנה  וד"ר  לסינג  יוסי  פרופ' 
מנהלת חדר הלידה, הרצו בנושאים שונים 
וחיים  במיילדות,  חרום  למצבי  הנוגעים 
במד"א,  הרפואי  המוקד  מנהל  קראדי, 
הציג מקרים מורכבים שהתרחשו לאחרונה 
וטופלו ע"י צוותי מד"א תוך ניתוח המקרים 

וההתנהלות הרפואית.
המחלקה  מנהל  גם  השתתפו  בכנס 

ליבסטר  רונן  ד"ר  )מיון(  דחופה  לרפואה 
שהציג את נהלי העבודה במיון ואת הציון 
לשבח שקיבל חדר המיון ממשרד הבריאות 
מכלל  הראשון  למקום  להגיע  שזכה  לאחר 
הטיפול  במהירות  בישראל  החולים  בתי 
יחידת  מנהל  המטופלים.  רצון  ושביעות 
סורקין,  פטריק  פרופ'  כללי,  נמרץ  טיפול 

סקר את הפעילות ביחידת טיפול נמרץ. 
הרפואה:  אגף  מנהל  סטרוגו,  ד"ר 
עם  שינויים  עבר  הפאראמדיק  "מקצוע 
של  מקום  עם  מקצוע  הוא  וכיום  השנים 
מעבר  הבריאות.  מקצועות  בתוך  כבוד 
עליו  מוטלת  זה,  במקצוע  הגדולה  לזכות 
החובה המתמדת להתעדכן ולשמור על רמת 
מקצועיות גבוהה. לדעת בכל זמן נתון מה 
השתנה בעולם הרפואה שמתחדש ומשתנה 
אנו  וההשתלמויות  הכנסים  דרך  הזמן.  כל 
מיישרים קו עם כל עולם הרפואה הדחופה 
ורמת  וכך ממשיכים לשמור על מקצוענות 

שירות גבוהה שמצילה חיים". 
הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
הרב שלמה רוטשילד הודה לפאראמדיקים 
המוצלח,  הפעולה  שיתוף  על  מד"א  של 

וסיפר על בית החולים.
על  מברך  "אני  בין:  אלי  מד"א  מנכ"ל 
הצלחת הכנס. אנו במד"א עושים את מירב 
את  ולהכשיר  לקדם  מנת  על  המאמצים 
את  לתת  שיוכלו  כך  המקצועיים,  הצוותים 
השירות הטוב ביותר. אנחנו רואים חשיבות 
את  ועושים  הפאראמדיק  במקצוע  עליונה 
אותו.  ולפתח  להשקיע  לדאוג,  כדי  הכל 
אני שמח שאת הכנס קיימנו במרכז הרפואי 
מעיניי הישועה שהתפתח בשנים האחרונות 
על  ומברך  כיום,  גם  להתפתח  וממשיך 
למרכז  מד"א  בין  הפורה  הפעולה  שיתוף 

הרפואי".

מאת: חיים רייך

הקהילה  רב  מתימן:  טובות  בשורות 
בן-יוסף,  יחיא  הרב  בצנעא,  היהודית 

שוחרר ממעצר בערב חג השבועות.
הרב בן יוסף נעצר ע"י השלטון ה'חותי' 
לארץ  שעלו  תימן  שיהודי  לאחר  בתימן 
לקחו עימם ספר תורה עתיק אשר השלטון 

ה'חותי' טוען כי הוא שייך לתימן.
לקראת  ממש  לכם,  לבשר  שמח  "אני 
שבזכות   – השבועות  וחג  השבת  כניסת 
מאמצים לא קטנים שוחרר ממעצר בצנעא 
גל  לאחר  שנעצר  בן-יוסף,  יחיא  העיר  רב 
שהביאו  תימן  יהודי  של  האחרון  העליה 
עימם ספר תורה שהחותים טוענים לבעלות 

בידי  יהודים  עצורים  שני  עוד  ישנם  עליו. 
המשטר אולם כולי תקוה שגם הם ישוחררו 
גם  טובות  בשורות  לנו  ושיהיו  בקרוב 

בהקשר אליהם".
פעולה  לשיתוף  השר  סגן  הודיע  כך  על 
אזורי ח"כ איוב קרא בערב חג השבועות: 
השר  סגן  גילה  אלי",  המקורבים  "גורמים 
קרא, "פנו לנשיא תימן לשעבר עלי עבדללה 
אלסלאח המקובל על שני המחנות היריבים 

בתימן כדי שיפעל לשחרור היהודים".
עדיין  חיים  שבתימן  ואמר  המשיך  קרא 
 30 ו-  בראידה  מהם   15  – יהודים  כ-45 
כולם  מאוד  שבקרוב  מקווה  והוא  בצנעא 

ימצאו את דרכם לישראל כולל העצורים.

כ-100 פאראמדיקים של מד"א לקחו חלק בכנס מיוחד 
שנערך במרכז הרפואי מעייני הישועה

נעצר לאחר שספר תורה עתיק הוברח יחד עם קבוצת 
היהודים שעלתה לישראל  שני יהודים נוספים 

שנעצרו טרם שוחררו

כמאה פאראמדיקים 
התכנסו ב'מעייני הישועה'

תימן: רב הקהילה היהודית 
בצנעא שוחרר ממעצר ה'חותים'

בוא נדבר
תכל’ס.

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

לפי סקר התאחדות הסטודנטים 2014-2015 תשע”ה, תשע”ו

בקמפוס החרדי אונו, מחכים לך 
המרצים הטובים בישראל!

 תואר במשפטים )עריכת דין( 

 תואר במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:
    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע

הרשמו עכשיו: 

קמפוס ירושלים:
 משפטים, מנהל עסקים עם מגוון התמחויות: 

מערכות מידע, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום וניהול 
משאבי אנוש

קמפוס אור יהודה:
משפטים, מנהל עסקים עם מגוון התמחויות )חשבונאות, 

 מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום וניהול משאבי אנוש(, 
ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, חינוך וחברה

מסלולי הלימוד בקמפוסים האקדמיים החרדיים:

המכינות מתחילות
03.07.2016

כ”ז בסיון תשע”ו

מקומות 
אחרונים!

לפרטים והרשמה: 072-370-0319
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מולטיפוקל כולל ציפויים עדשות מגע חודשיות

לקופסא

מסגרת כולל עדשות עד 6/2
100 50

עד-מ-

ש״ח ש״ח

ש״ח39045 ש״ח

אהרונוביץ׳ 10 מרכז רימונים, בני ברק, טל׳: 03-6518811

הפתיחה: יום ג׳ 17.5.16
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16, קניון רב שפע    ארועים     תינוקות    ילדות    נשיםקווין ביי ננה בסניף אושר עד     סניף ירושלים רח' שמגר 

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

קולקציית ארועים
מטפחות   בנדנות   שרשראות   סיכות   סרטים   קשתות    

מבצעים
מיוחדים
פרטים בחנויות

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 אחראיות ומסורות, 
בעלות גישה חמה ואוהבת לילדים.

 אפשרויות להשתלמות 
 ולקידום מקצועי.

  למעונות אמונה 
)עמידר( וברמת גן בתל אביב )נווה שרת(

דרושות: 

מטפלות

נווה שרת: 050-8211200 מיטל

עמידר: 03-5748183 ידידה

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

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

רק אצל שייקה

הכן 
 רכבך
 לחורף

אצל שייקה

מצברים לרכבמגבים ₪399 ₪1990
מ- מ-

מבצע מבצע

גלון שמן 
תוסף דלק ₪49₪79K44חצי סינטטי 9090

מבצע
מבצע

כבלים 
חיישני רוורס₪49₪99בהנעה 90

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

במחירים מיוחדים לפסח

אנחנו פשוט שוברים מחירים!

גז + ואקום + שמן

גלון שמן חצי סינטטי 
10w40

חישני רוורס

k44 תוסף דלק
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אצלנו ב-

אצלנו ב-

אצלנו ב-
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אצלנו ב-

אצלנו ב- &299

בוסטר
להנעת הרכב

מולטי מדיה 
דאבל דין

&899

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

מחירים מיוחדים לקיץ

מבצע  קיץ

גז מזגנים לרכב



+ מומחיות
___- מחיר
280

כשאנחנו דואגים לאלפי זוגות עיניים בחודש,
יש לנו יותר יכולת ויותר ניסיון מכל אחד אחר.

רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים

בחינם!
דגמים
בסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש בסניפים: בני ברק ובית שמש

מעל אלף

המבצע ממשיך!

יותר!יותר!
קל  לחשב: 
רשת  גדולה

נותנת  לך



 

סניף בית שמש רח‘ נחל שורק 21 ב‘ (ליד מרכז מסחרי רמה א‘)
פתוח: 10:30-14:30, 19:30-22:30, יום ו‘ 10:00-12:00 | 02-9921941

סניף ירושלים רח‘ תובל 1 מול גני גאולה פתוח רצוף: 10:30-22:30, יום ו‘ 10:30-12:30| 02-6500426
בני ברק רח‘ כהנמן 100 בבנין האחים חדד (מול קוקה קולה)

 

 | | | |  |  |  | |

איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2 מיטות + ארגזים מסנדוויץ + שידה

עד 17.6.16קופון השבוע

רק 1,995&

  

בהצגת קופון זה
לשדרוג הריפוד, מזרן עליון רך/קשה לבחירה.חזק במיוחד, ריפודים שונים לבחירה, אפשרות ספה משולשת מעץ מלא, תמיכת מתכת לכל מזרן, 

ברוכים הבאים
למועדון 
הלקוחות 
המרוצים!

רק  2,950 & בהצגת קופון זה.

עד תאריך: 21.6.16

מהאיכות | מהשירות | מהמחיר

קופון השבוע



ואפשרות לטיולי כוכב בהונגריה, אוסטריה, 
צ׳כיה וסלובקיה

טיול של יומיים מלאים למקדוניה 
ולסלוניקי כולל לינה בסלוניקי

גם הקיץ פעמיים 
שינפלד בהילטון!

ברטיסלבה  דאבל-טרי  בהילטון  האחרון  בקיץ  ההצלחה  בעקבות  ולהשתפר.  לשפר  שואפת  תמיד  ניסיון  שנות   29 עם  תיירות  שינפלד 
את  תקבלו  תמיד,  כמו  ברטיסלבה.  והילטון  סופיה  הילטון  במלונות  מדהימות  חופשות  בשתי  הקיץ  אתכם  מארחים  אנו  דרזדן  והילטון 

האירוח ברמה היוקרתית ביותר, האוכל הכשר הטעים של שפים זוכי פרסים, והרמה הבלתי מתפשרת של שינפלד תיירות. 

אפשרות לטיולים נוספים: העיר סופיה, ספרבה בניה, שבעת האגמים המופלאים, פלובדיב, הגשרים המדהימים ושירוקה לקה

העננים.  וטירת  הדנובה  ברך  בודפשט,  הונגריה: 
אוסטריה: וינה הקלאסית והרובע היהודי. 

צ'כיה: מערת הנטיפים פונקווה. 
סלובקיה: ברטיסלבה עם קברו של החת"ם סופר. 

טירת דווין, מרחצאות פישטני ועוד.

 DOUBLE TREE
BRATISLAVA

הילטון דאבל טרי 
ברטיסלבה 

הילטון סופיה היוקרתי 
Sofiaממוקם צמוד לפארק ולרחוב ויטושה המפורסם עם המדרחוב היפה

הבלקן עם שינפלד

4 מדינות בחופשה אחת

חדש! חדש!! חדש!!!

הירשמו מוקדם כדי שלא 
תישארו בלי מקום כמו לקוחות 

בשנה שעברה
 03-618-9999

w w w . s h a i n f e l d . c o m

 ₪ 1000
הנחה

לנרשמים עד 20/6 

 29
שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

 מבטיחים ומקיימים! 

ממוקם מרחק הליכה מקניון צנטראל עם 
יציאה מהירה לטיולים



כמה קרוב, ככה זול

מתקייצים 
עם מבצעים 

ברשת ‘נתיב החסד’

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588 | רח’ גניחובסקי 
23 קריית הרצוג. 03-5796771 רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15 03-6566551 | רח’ הרב קוק 
11 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 
03-5755232 אלעד: רח’ שמעיה 19. ’’מרכז יוסף’’ 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 ברכפלד: רח רשבי 35 אשדוד: הורקנוס 8 08-9409664 

| הורקנוס 22 08-6430456 | הלל 8 08-6103663 | רח’ רשבי 15 08-8523639 חיפה: מיכאל 9 04-6899718 רכסים: א.ת כפר רכסים 04-9040905.

ולחברי מועדון משתלם במיוחד מבצעי מועדון בין התאריכים: 14-17.6.16
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20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שלישיית פיצה

זוגלובק

2990

תרכיז תפוחים
פרי קטיף

1.2 ליטר

מטרנה מהדרין1790

700 גר’
2 ב-

8990 M ביצים

30 יח’

50
2 ב-

קורנפלקס
תלמה

750 גר’

1490

שלגון קראנצ’

נסטלה
3 ב-

1590

140/160 גר’
3 ב-

1390
סלט/ממרח טונה 

אריזות ירושלים/
נתחי טונה ‘מעולה’

מרכך/שמפו/ 
תחליב רחצה

700 מ”ל
פינוק

890
ליח’

נייר טואלט
טאצ’

30 גלילים
שניב

1990

180-250 גר’
3 ב-
10 עוגיות ברמן בשקית/

קוקילה מן/פפושדו

נסטי/נסטי מוגז

1.5 ליטר
טעמים שונים

3 ב-
10

חמישיית 
פיתות

עשיריית לחמניות
קמח מלא/רגיל

דגנית
עין בר

3 ב-
10

10

2 ק”ג
טבעול

שניצל תירס/
3990נקניקיות מן הצומח

שישיית מחית 
תינוקות פרי טוב

טעמים
שונים
טעמן

1790
אסם

למארז

למארז

1790 מארז 2 קטשופ/
מארז 2 שקדי מרק

אבקת כביסה 
אריאל

9 ק”ג

6990

ענבים
בלי גרעינים

לק”ג
890

₪

אפרסק

לק”ג
690

₪

דלעת

לק”ג
390

₪

תפו”א לבן
ארוז

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
290

₪

אבטיח
בלי גרעינים

לק”ג
190

₪

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי בין התאריכים ח’-ט’ בסיון 14-15.6.2016

המבצעים בתוקף
מיום שלישי

ח’ סיון 14.6.16
עד יום שישי

י”ח סיון 24.6.16

דרושים/ות
לפרטים: לעבודה במשמרותקופאים/ות

0524872318

מחיר מועדון

שמן זית ‘מעולה’
750 מ”ל

1990

 

נוזל כלים פיירי

מחיר מועדון

1.44 ליטר

1190 מחיר מועדון

4 ליטר
אקונומיקה פיסגה

790 מחיר מועדון

3 ליטר
כולל בייבי

סנו

אוקסיג’ן

1990 מחיר מועדון

דאודורנט אקס
סוגים שונים

10

חלה מתוקה
של עינת

790

מחיר מועדון

טחינה בארכה

790

450-500 גר’

מחיר מועדון

שוקיים/חזה עוף קפוא

לק”ג2590 מחיר מועדון

שלישיית תירס

690

160x3 גר’
אלסקה
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