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ט. 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

RC

סבון 
נוזלי
סופטקר
1 ליטר

בשר ישא ברכה
מס' 3,7,10 
כשל"פ

 &790

 &1490  &1290

 &1290  &2490

ב-

ב-

ב- ב-

נוזל רצפות
סנט מוריץ
4 ליטר

נוזל 00
לניקוי אסלות

אקונומיקה
סנט מוריץ
4 ליטר

וניש קליה
3 ליטר נרות חימום

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

יין סלקטד
מיץ ענבים אפרת

12 יח' בקרטון

2 ב-10&  2 ב-15&  2 ב-10& 

2 ב-15& 

 &20 &20 3 ב-3 ב-25&  3 ב- 2 ב-
משחת שיניים 
אורביטול

 &1990  &2490

 &55 2 ב-

 &10 3 ב-

 &40 2 ב-

 &50 2 ב-

40 גלילים

פלמוליב 
לכלים
500 מ"ל

מגב \ מטאטא

פילה אמנון

אבקת כביסה 
אריאל
6 ק"ג

 &  45

1 ליטר
שוקו טרה

פיירי
1.350 ליטר

קצף ניקוי
סנט
 מוריץ
לניקוי כללי

נייר טואלט טאצ' 

2 ב-50& 

אורז בסמטי
5 קילו וילי פוד

חלב טרה

3 ב-12& 
1 ליטר
קרטון

גבינת תנובה

 &10
850 גרם
בקניית זוג

תה ליפטון
100 שקיקים
בקניית זוג

 &990

 &100 6 יח' ב-  &125

סנו 
שמפו \מרכך ז'אוול

הוואי
מרכך כביסה 
מרוכז סוד ספריי

שוקו יטבתה
2 ליטר

פנטסטיק
1 ליטר

מצה שמורה
ירושלמי 2.5 ק"ג

RC קולה

 &1890

שישיה
בקניית זוג

אדוארד
אלופים בחיסכון

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

סודה טמפו
שישיה
1.5 ליטר

 &13 95& 2 ב- 2 ב-

 &20 2 ב-

 &11 2 ב-

 &10

 &45

2 ב-

 ב-
ק"ג

 2

מיץ ענבים תירוש
כרמל מזרחי
1 ליטר

יין קונקורד
כרמל מזרחי

יין ישן נושן
כרמל מזרחי

כשל"פ

 &1390
1490& ב-

1890& ב-
3990& ב-

ב-

 &1290
ב-

 &990
ב-

 &10

 &20 5 ב-
משקה גאמפ

פפסי מקס
שמינייה

טחינה גולמית 
עדן

מטרנה
שלב 1,2,3
700 גרם

פפסי מקס
שישיה

גפילטע פיש
דלי דג כשל"פ 
בד"ץ העד"ח

תפוזינה
\ ספרינג
1.5 ליטר

גבינת טרה 
שטראוס

פרסיל ג'ל
2.7 ליטר

קפה נמס 
עלית
בקניית זוג

קפה טסטר 
צויס

 &10

 &2990
ב-

 &1390

 &1390

 &89

ב-

ב-

ב-



חוץ
לארץ

מיצג
על במה

מן
הסכו״ם

מבני
יהודה פרח

נאה

לא
מהר

בית
 התרנגול

 תבלין 
לחמוצים

השתוקק

שתל

עונת
הפריחה

עמוד בספר

קורס מקצועי

עוד
 

  כלי 
לנוזלים

שאלות
ניחוש

עשו
מלאכה הסבירו קורת 

רוח

מטבע
אנגלי 

קטן
קריאת
שלום

מטייל

אחת
האותיות

שר קרס
ירק
גינה
חריף

קורס
תכשיטנות

יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

״יש 
קוראים״

ר״ת

)כתיב חסר(



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

 שדי חמד 1 קרית ספר
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

מה הוא מקבל?
חכם

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

כיריים

מבער טורבו
SABAF ראשי
איטלקי 

מיקרוגל

23 ליטר
מראה, כסוף
כיתוב בעברית

מיקסר

מיקסר מקצועי
קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

שואב אבק

יבש רטוב
מיכל איסוף - 21 ליטר
אורך כבל 6 מטר

מעבד מזון

קערה 2 ליטר
 750 וואט
תוצרת צרפת

מגהץ קיטור

מי ברז
90 גרם לדקה
4.2 בר

מקרר מיני בר

40 ליטר
HS65 דגם

טוסטר אובן

45 ליטר
מצב שבת
אפיית טורבו

סניף בני ברק

פתוח במוצ“ש

מ 21:00 עד 23:30



לילדים שלי יומיום טרה

הקוטג' החדש של טרה

היחיד מ-100%
רכיבים טבעיים

והטעם? נפלא! חדש על המדף!
קוטג' וחצי
באריזת 375 גר'

בארוחה,
בכריך

ובכל מה
שצריך.



� משלוחים בבני ברק מהיום להיום � משלוחים לכל הארץ

� הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828 / 03-5780738

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

www.tuki.co.il

4590 2130899

מקפיא 
6 מגירות

99 189

מכשיר קיטור

1990 1249

מיקסר קנווד
קערה 6.7 ליטר

1190

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

נייה
חזר ק

*ה

שוברים
& ב

מקרר 400
Sharp

550 ליטר
נירוסטה
מהדרין

תנור גז 
משולב

מיקרוגל מכני

1390 199999 1100
שואב אבק

ציקלון
WSP480 עוצמה

תנור בנוי
6 תוכניות אפייה

כולל תוכנית לשבת
נירוסטה

נפח 64 ליטר

חזק 
במיוחד

כיריים קרמיות
בוש 4 להבות זכוכית

החל מ-

+סט מבערים ורשתות
החזר קנייה

400& בשוברים

בלעדי 
בקניה ישירה

מקפיא 
NF 7 מגירות

מיקסר בוש
כולל אביזרים

1690

מכונת כביסה 7 ק“ג 
הנעה ישירה

צג דיגיטלי
LG 

249
החל מ-

שואב אבק
רטוב יבש

שואב אבק
דייסון נטען

DC34 דגם

תנור דו תאי 
מפואר

קבל מתנה

690 מערכת 
פנסוניק 

גדולה

החל מ-

1099

מעבד מזון 
בוש 1000 וואט

מכונת כביסה 
בוש 8 ק"ג

2490

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

3290

בכל הסניפים*בקנייה מהמוצרים המסומנים, שובר בסך 400& לרכישה ברשתות
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400





בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: 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

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

אשפר, מבינים בבשר.

חכם שלום:
מרן ראש הישיבה

30 שנות כשרות, ללא פשרות!
בד"ץ "נוה ציון" הינו הנחשון הראשון בבד"צים לבני תורה מעדות המזרח, אשר הוקם ע"י גאונים ומאורי ישראל. 
ובראשם הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שעל שמו קרוי בד"ץ "נוה ציון") ויבדלחט"א מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, הרה"ג ר' שלמה בן שמעון שליט"א, והרה"ג ר' מסעוד בן שמעון שליט"א.
כך למעשה הוקמה חברת "אשפר בשר" שכיום בסייעתא דשמיא, ציבור גדול ורחב המדקדקים על קלה כבחמורה 
נמנה בין לקוחותיה, כשלאורך כל הדרך חברי הבד"ץ שליט"א ובראשם הכהן הגדול מרן ר' שלום כהן שליט"א 
מכוונים ומפקחים על כל ההידורים והחומרות ע"י צוות שוחטים יר"ש, כשבכל נושא הכשרות מחמירים הן לדעת 

הב"י והן לדעת הרמ"א. מוצרי אשפר ראויים לעלות על שולחנם של מלכים "מאן מלכי רבנן"...

"אני סומך רק על 
שחיטת נוה ציון"

בגלל הכשרות

חכם
קונה באשפר





מבצע לחג – כל הרוכש 

מכשירי שמיעה במהלך 

חודש אדר, יקבל במתנה 

סוללות לחצי שנה.

מכוני שמיעה בפריסה ארצית

ענקית מכוני השמיעה הבינלאומית עכשיו בישראל!

הסכמים עם כל קופות החולים.

מכשירי השמיעה הקטנים שישנו לכם את החיים

מכשירי שמיעה תוך אוזניים קטנים, המיוצרים עפ"י מידות אישיות

ממיטב הטכנולוגיות גם לליקויים חמורים בשמיעה

מתאימים גם לסובלים מטינטון

אפשרות לחיבור BlueTooth לטלפונים סלולארים ולמערכות שמע שונות

נוספים: ם  לפרטי
1-700-700-637
www.medor.co.il

סניף בני ברק:
רח' רבי עקיבא 74,

טל' 03-5785784



פסח כשר ו...

באושר עדמרגישים חג



רח' ירושלים 30, בני ברק. 074-7576625, בהנהלת שלמה ואיציק גרין

*התמונות  המלאי  לזמינות  בהתאם  לעת  מעת  המוצרים  ואת  המבצעים  את  לשנות  תוכל  הרשת  *הנהלת   30.4.17 תאריך  עד  בתוקף  המבצע 
להמחשה בלבד *הכמות המוצעת לכל מוצר 50 יח' *המכירה הינה ישירה לצרכן הסופי *המכירה הינה על בסיס כל הקודם זוכה *ט.ל.ח.

שואב אבק יד חשמלי
טכנולוגיה ציקלון 

כבל חשמלי 5 מטר 
נוח, יעיל ועוצמתי במיוחד

₪189

שואב אבק
רב עוצמה, פילטר אנטי 
בקטריאלי כולל מברשת 

למסילות ופינות

₪199₪79

כיריים קרמיות על השיש

יחידזוגי

₪129

מיקרוגל
צלחת מסתובבת, עיצוב חדשני 

800w הספק
גימור חדשני 

₪199

מעבד מזון משולב בלנדר
500W מקצועי, הספק

נפח קערה
מעבד 2.1 ליטר

נפח בלנדר 1.8 ליטר 

₪199

טלפון אלחוטי
מבית יורוקום 

איכותי במיוחד 

₪69 ₪79₪29 ₪39

בלנדר מוט
איכותי וחזק במיוחד, הספק 

200w, מוט נירוסטה 
למניעת חיידקים 

₪89

קומקום חשמלי נשלף
גוף חימום נסתר 

עיצוב חדשני

מיקסר יד חשמלי
200w, 5 מהירויות 

מצב טורבו

פלטת שבת
עיצוב חדשני, רגליות נירוסטה

בטיחותי

שואב אבק רטוב/יבש
WSP 350 עוצמת יניקה

קל משקל 6.5 ק"ג,
קיבולת 20 ל׳

₪249

מיקסר איכותי
1000w הספק מנוע

6 מהירויות, 3 מערבלים 
נפח קערה 5 ליטר

 

₪299

כיריים BI זכוכית
4 להבות גז, עיצוב

חדשני, חיישני בטיחות 
הצתה אלקטרונית

₪699

מגהץ קיטור
לחץ קיטור 4.2 בר

תפוקת אדים 90 גרם/לדקה
גיהוץ אנכי עוצמתי

תוצרת צרפת

₪449

מקרר 2 דלתות
נפח כללי 450 ליטר 

B דירוג אנרגטי
 200 ₪ תוי קניה

₪1,490₪899

מקרר 2 דלתות
נפח כללי 226 ליטר 

B דירוג אנרגטי
עיצוב חדשני

הקפאה עמוקה

₪849

מקפיא 6 מגירות
נפח כללי 203 ליטר 

 ,B דירוג אנרגטי
DE FROST

הנדסת אנוש נוחה, 
פעולה שקטה

מקרר 2 דלתות
נפח כללי 536 ליטר 

B דירוג אנרגטי
NF הקפאה יבשה

 400 ₪ תוי קניה

₪2,790₪1,690

מקפיא 7 מגירות
נפח כללי 251 ליטר 

C דירוג אנרגטי
4 כוכבי קירור 

הקפאה יבשה 
NO FROST

שואב אבק ציקלון
הספק 1800w, עוצמת שאיבה 
WSP 380, שלוש שנות אחריות 

ע"י סם ליין

₪349

כיריים BI אינדוקציה
תוצרת צרפת, הספק 

מקסימאלי  W 7900 לשעה 
 100 ₪ תוי קניה

₪1,799 ₪999

תנור משלוב
4 להבות גז, חיישני 

בטיחות
 200 ₪ תוי קניה

תנור בנוי
A דירוג אנרגטי

B/S/H 
 100 ₪ תוי קניה

₪1,490

₪1,690

תנור משולב דו תאי
הלכתי, פלטת שבת, חיישני 

בטיחות, 7 תוכניות אפייה כולל 
אפייה בטורבו

A דירוג אנרגטי
לבן

תנור בנוי
נפח 64 ליטר 

6 תוכניות אפיה 
B דירוג אנרגטי

עיצוב חדשני
נירוסטה

₪849₪899

כיריים BI קרמיות
טאצ׳ מגעות, 4 להבות, צריכה 

מקסימאלית KW6 לשעה
תוצרת איטליה

₪349

BI כיריים
4 להבות גז, הצתה אלקטרונית 

חיישני בטיחות 
עיצוב חדשני 

₪990

מיקסר
כולל בלנדר, אביזר ללישה 

ולהקצפה
 200 ₪ תוי קניה

מכונת כביסה
מהירות סחיטה 800 סל"ד

A דירוג אנרגטי
שקילה אוטומטית

B/S/H

₪1,499
5.5

ק"ג

מכונת כביסה
מהירות סחיטה 600 סל"ד 

A דירוג אנרגטי
15 תוכניות כביסה

₪699
5
ק"ג

מכונת כביסה
מהירות סחיטה עד 1000 סל"ד, 

דירוג אנרגטי A, כביסות מהירות 
15 ד' עד 30 ד', שקילה אוטומטית

,B/S/H
 200 ₪ תוי קניה

₪2,1998
ק"ג

מקרר 4 דלתות
נפח 573 ליטר 
A דירוג אנרגטי

טכנולוגית הייבריד 
עיצוב חדשני 

 400 ₪ תוי קניה

₪4,790

מקרר 2 דלתות
נפח כללי 445 ליטר 

B דירוג אנרגטי
NF הקפאה יבשה

כולל התקן שבת
משמרת שבת

₪2,290

מקרר הפוך
נפח כללי 554 ליטר 

B דירוג אנרגטי
NF הקפאה יבשה

כולל התקן שבת
משמרת שבת

₪4,690₪4,290

מקרר הפוך
נפח כללי 513 ליטר 

A דירוג אנרגטי
NF הקפאה יבשה
הנדסת אנוש נוחה 

עיצוב חדשני 

מובילים בחשמל, מנצחים במחיר!
מכבדים 

שוברים של
עיריית ב״ב
והסתדרות

המורים



החורף הזה, 
שווה לנקות פי אלף!

קונים ממגוון מוצרי הנקיון
 של סנו ויכולים לזכות*

קונים ב-49.90 ₪ ומעלה
ממוצרי סנו ושומרים 

את החשבונית ניצחתם במהירות1
הגבוהה ביותר?

זכיתם ב-1,000 ₪ 3 מתקשרים לטלפון:2
 03-3739090 ומשחקים

במשחק האפיקומן של סנו

*בכפוף לתקנון המבצע הנמצא במשרדי מימד.
תוקף ההשתתפות במשחק בין התאריכים: י"ח אדר- ג' ניסן, 16/3-30/3 בימים א-ה בלבד. כל מוצרי חברת סנו תחת הלוגו  משתתפים במבצע. ט.ל.ח.

הפסח הזה, שווה לנקות פי אלף!
ב-4990 ₪ ומעלהב-4990 ₪ ומעלהקונים ממגוון מוצרי הנקיון של

ויכולים לזכות ב-

מנקה רב שימושי 
וממש מיומן

מסיר חלודה, לכלוך 
אבנית ושומן

2 זוכים!בכל יום 





השרוף שבתנור?עם השומן קשה לך להתמודד

מה הבעיה?
קחו סנו פורטה פלוס

מסיר לכלוך קשה ושומן שרוף מסירים, מחבתות, תבניות, כיריים ועוד.פורטה פלוס
חדש! סנו פורטה ג'ל מרוכז - ניקוי מהיר ללא השריה וללא ריח חריף

חדש!

03-3739090לפרטים:

קנון 
ת
ף ל

פו
₪  בכ

קנו ב 49.90 ₪ ומעלה ותוכלו לזכות ב-



ובנוסף מחלקים מתנות שוות

קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ש"ח

ומקבלים 2 מתנות בשקל
)מתנה אחת לבחירה מהמתנות המוצגות פה ומתנה שניה, מכשיר חשמלי יוקרתי(

מתחייבים: ייעוץ הוגן!!

לרגל הפתיחה שעון יד יוקרתי מתנה
לכל מבקר מעל גיל 18 בהצגת קופון זה

פותחים מחדש
עם יריד ענק וחגיגת מתנות
ראשון-חמישי / כ"ח אדר-ג' ניסן 10:00-22:00
בחנות המשופצת רח' בעש"ט 16 ב"ב 

הבעש"ט 16, ב"ב 03-5795171 
פתוח רצוף 10:00-21:00

אספקה מיידית לכל הארץ

ם
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החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ד באדר תשע"ז 22/3/17 בני ברק18 121/3/1 כ"ד באדר תש"ע בני ברק בני ברק12

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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, רפי פרלשטיין, ישראל פריי, 

ארי קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 עדכונים בקבוצה השכונתית 
נראה כי באגף התברואה בבני ברק לא נחים על זרי 
נציגות  בעיר  הנציב  לשדרות  הגיעו  השבוע  הדפנה: 
תדרוך  לשיחת  בשכונה,  התברואה  אגף  של  מלאה 

מקיפה עם נציגות השכונה והרחוב.
פיסה  לכל  ומתחמים,  לאזורים  העיר  חולקה  מאז 
בעיר יש מנהל, פקח, ו'משימתי' המפעילים צוות ניקיון 
וציוד מכני כבד ובינוני לניקוי האזור המוגדר. בשדרות 
הנציב, קיימת בעיה טכנית פשוטה: הרחוב צר והופך 
פנו  בו.  חונים  מועטים  ולו  שרכבים  בזמן  נגיש  בלתי 
דיירי הרחוב אל אגף התברואה ומנהל האגף הגיע עם 

הצוות לפגישה.
ה  ש י ג פ ב
אגף  עובדי  שמעו 
צרכי  את  התברואה 
הדיירים, שטחו את 
לפתרון  הצעותיהם 
ויחד  הבעיות  שלל 
מתווה  גיבשו 

נקיים. במהלך השיחה  ושכונה  רחוב  לדיירים  שיעניק 
הציע מנהל האגף: "יקימו הדיירים קבוצה וירטואלית 
כך   – האזור  ניקיון  על  האחראים  גם  חברים  יהיו  בה 
וללא  ישיר  באופן  תקלה,  או  מקרה  בכל  לפנות  יוכלו 

אמצעי".

 חמישה נעצרו בהפרות סדר
גן,  ברמת  גוריון  ובן  ז'בוטינסקי  הרחובות  לצומת 
הגיעו במהלך השבוע מספר פעמים כ- 100 חרדים עם 

שלטים בידיהם בכדי להפגין.
החלו  ההפגנות  במהלך  ישראל,  משטרת  לדברי 
על  ולשכב  צירים  לחסום  ניסו  להתפרע,  המפגינים 
הנורמטיביים  החיים  למהלך  הפרעה  תוך  הכביש, 
וסכנת חיים וכן גילו אלימות כנגד השוטרים. המשטרה 

הכריזה על ההפגנות כבלתי חוקיות.
המרחב  מפקד  של  בפיקודו  רבים  משטרה  כוחות 
נעצרו  בהפגנות  צירים,  חסימת  ומנעו  במקום  היו 
המשטרה  המשטרה.  לחקירת  שהועברו  מפגינים   5
המליצה לציבור הנוסעים להתעדכן בדרכים חלופיות, 
תנקוט  ישראל  משטרת  כי  נמסר  המשטרה  ומדוברות 
אפס סלחנות כלפי מפגינים שיפרו את הסדר וירימו ידם 

על אנשי החוק, והיא תפעל למיצוי הדין עימם.

 פרץ למייל והסגיר את עצמו
מנוחה  של  המייל  לחשבון  בפריצה  חשוד  נעצר   
של  למייל  הפריצה  על  התלוננה  שבתה  לאחר  ע"ה, 
האם במשטרת ישראל. בתה של המנוחה קיבלה מסר 
לפיו חשבון המייל של אמה המנוחה נפרץ, והיא חשש 
בעקבות  החוצה.  ידלפו  ביניהן  הרגישות  שהתכתובות 

כך הגישה הבת תלונה במשטרה.
שנפתחה  לאחר  כי  המשטרה,  הודיעה  השבוע 
לאחר  ברק,  בני  תושב   29 בן  חשוד,  נעצר  החקירה 
עצמו  קשר  ובחקירתו  עצמו  הסגיר  לתחנה,  שהגיע 

לביצוע המעשים. החשוד, שוחרר בתנאים מגבילים.
של  בתה  את  שמייצג  חקלאי,  דניאל  הדין  עורך 
המנוחה, מסר בתגובה: "מדובר בצעד מתבקש של הבת 
של המנוחה שלא מוכנה להבליג על חדירה לפרטיות 
את  לתאר  קשה  המנוחה.  אימה  ושל  הפרטיים  בחייה 
והפולשנות  החודרנות  עוצמת  ואת  הפגיעה  עוצמת 
שטמונות במעשה הזה ואנו מקווים שמשטרת ישראל 
אנחנו  ובעיקר  וביעילות.  במהירות  בדברים  תטפל 

מקווים שהאחראי למעשה הזה, יועמד לדין וייענש".

  עוד פועל נפל מגובה
פועל שנפל מפיגום באתר בניה ברחוב פדרמן בבני 
איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי  בראשו.  נחבל  ברק 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו  העניקו  ברק  בני  סניף  הצלה 

ומצבו מוגדר קשה.
דיווח  התקבל  הבוקר  בשעות  ראשון  ביום  השבוע 
על נפילה מגובה, המתנדב ר' מושי כהן שהגיע למקום 
וכתוצאה  נפל מגובה  כי "הפועל  סיפר  וטיפל בפצוע, 
מפגיעת ראש קשה מצבו התדרדר והוא היה באי שקט, 
הרדים את הפצוע  רפואי של מד"א  צוות  כך  בעקבות 
בניידת  ומורדם  מונשם  כשהוא  מהמקום  פונה  והוא 

טיפול נמרץ לבית החולים תל השומר".
נסיבות נפילתו בבדיקה.

מאת: עוזי ברק
 

פעלו  ברק,  בבני  העירוניים  הילדים  גני 
השבוע כרגיל, ולא התקיימה בהם שביתה, 
לעבודה  האזורי  הדין  שבית  לאחר  זאת 
השביתה,  קיום  את  אישר  לא  אביב  בתל 
במסגרת בקשת העירייה להוציא צו מניעה 
להשבתת  ההסתדרות  החלטת  נגד  זמני 
הגנים העירוניים. במהלך הימים הקרובים 

יתנהל מו"מ בין הצדדים.
עבודה,  סכסוך  של  בהכרזה  מדובר 
ההסתדרות  ידי  על  מזמן  לא  שנעשתה 
באיום של שביתה, אם תעסיק העירייה את 
בחופשה  הילדים  גני  בקייטנות  הסייעות 
שלפני חג הפסח, וזאת בטענה כי בהתאם 
לחוקת העבודה מתאפשרת העסקת סייעות 
לגננות בתחילת החופשה ובסיומה לסידור 
אין  כי  ההסתדרות  טוענת  כך,  מתוך  הגן, 
קייטנות  במסגרת  להעסקתן  אפשרות 

לילדים.
הנושא  את  העבירה  מצידה,  העירייה 
של  המשפטית  במחלקה  הן   - לבדיקה 
המקומי,  השלטון  במרכז  והן  העירייה 
ובשני המקומות הובהר, כי  בהתאם לאגדן 
תנאי השירות בשלטון המקומי, כאשר אין 
שהסייעות  הרי  בגן,  ילדים  של  פעילות 

מתקיימת  אם  אך  הגן,  בסידור  עוסקות 
הסייעות  על   - כקייטנות  ילדים  פעילות 
רבות  שסייעות  גם  מה  בהן,  לעסוק 
תעבודנה  שהן  לעבודה  בכניסתן  חתמו 
בתקופת החופשות, ומשום כך זכותה של 
בהן  ולהעסיק  קייטנות  להפעיל  העירייה 
עובדות  ככל  הוא  שמעמדן  הסייעות,  את 

העירייה, העובדות גם בתקופה זו. 
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
הינה  ברק,  בני  עיריית  כי  הדגיש  ודוברה, 
היחידה שנטלה על עצמה לארגן קייטנות 
בחופשת חגי חנוכה ולפני חג הפסח, וזאת 
במטרה להקל על אלפי ההורים, להמשיך 
בלימודיהם בכוללי אברכים, או בעבודתם 
במקומות שונים, בימי חופשות אלו, ואילו 
בתקופת  הקייטנות  מתקיימות  היו  לא 
החופשות - היה נוצר מצב קשה להורים, 
או  לימודיהם  את  להפסיק  נאלצים  שהיו 

את עבודתם.
בפגישה עם נציגי הסתדרות, הבהיר ראש 
העיר הרב חנוך זייברט, כי העירייה פועלת 
ותפעל רק בהתאם להנחיות משפטיות של 
ההכרזה  ולכן  העבודה,  בתחומי  מומחים 
על סכסוך עבודה אינה במקומה, וחבל על 
הכרזה כזו היכולה לפגוע ביחסי העבודה 

המעולים הקיימים בעירייה. 

לקיום  שעילה  גם  ציין  העיר  ראש 
שביתה נוצרת בעקבות בעיות כאי תשלום 
השכר,  בתנאי  עמידה  אי  או  בזמן,  שכר 
אך לא כאשר העירייה משלמת את השכר 
את  לעובדים  נותנת  ובזמן,  בקביעות 
להשתלמויות,  דואגת  השכר,  תנאי  כל 
לטיולים, לפעילויות חברתיות ואף צועדת 
יש  חג  באסרו  כאשר  העובדים,  לקראת 
חופשת עבודה שאין העירייה מחויבת בה, 
העבודה  רבות,  בעיריות  קיימת  היא  ואין 
מסתיימת מוקדם יותר בימים שלפני ערבי 
חג ומלבד כל אלה יש צעדים נוספים רבים 
לקראת ציבור העובדים. כמו כן, הסייעות 
ימות  בכל  עבודתן  את  מסיימות  בגנים 
השנה בשעה 1.30 בצהריים, בניגוד לשעה 

2.30 הנהוגה במקומות רבים אחרים.
בחתימת  ברבים  שהופץ  בפרסום 
ההסתדרות כנגד העירייה, בנושא העבודה 
בקייטנות, נכתב כי רבנים תומכים במאבק 
אחד  כי  עולה,  מבדיקה  אך  ההסתדרות, 
הרבנים המדוברים רק ציין כי עקרונית נשק 
ההלכתי  בהיבט  לשימוש  מותר  שביתה 
לצורך שמירת זכויות עובדים, אך הוא לא 
נכנס לעצם הדיון על הצדקת השביתה על 
סמך עמדה של צד אחד במקרה הספציפי 

הנוכחי.

מאת: עוזי ברק 

ביום רביעי השבוע, מעבירים את תחנת בן 
ז'בוטינסקי,  רחוב  של  הצפוני  לחלק  גוריון 
מול מכון מור. בעקבות כך יבוצעו שינויים 

רבים.
בין השינויים, לא תהיה אפשרות לנהגים 
לבצע פנייה שמאלה מרחוב מצדה אל רחוב 
ז'בוטינסקי לכיוון פתח תקווה, אבל הנהגים 

יוכלו לנסוע ישר לרחוב רבי עקיבא.
רחוב  אל  ביציאה  יחסם  כוכבא  בר  רחוב 
ז'בוטינסקי, הוא יהיה דו סיטרי וללא מוצא. 
כמו כן יהיה אסור לנהגים לחנות בצד תחנת 

הדלק והמדרכה תיצבע באדום לבן.
כל תחנות האוטובוס שבמכון מור יעברו 
מיקום ויהיו אחרי רחוב בן גוריון - ליד 'בית 
רחוב  לפני  יהיו  בלבד  הורדה  תחנות  נח'. 

החשמונאים.
מצד  יעברו  סיטריים  הדו  הנסיעה  נתיבי 

אחד אל הצד השני, הקרוב למכון מור.
השינויים יתבצעו השבוע בשעות הלילה, 
במסגרת העבודות, יצומצמו לסירוגין נתיבי 

הנסיעה באזור.
באזור יוצבו עגלות חץ ושוטרים להכוונת 

התנועה.
ביצוע  זמן  כל  למשך  יהיו  העבודות - בין שמונה חודשים לשנה.השינויים 

שינויי תנועה בעבודות הרכבת הקלה 
במסגרת הקמת התחנה התת קרקעית בן גוריון בבני ברק - כל עבודות הרכבת 

עוברות לצד השני של כביש ז'בוטינסקי

בעקבות התנגדות 
העירייה, ביטל בית הדין 
האזורי לעבודה בת"א 
את השביתה שרצתה 
ההסתדרות להכריז 

בגנים, בגלל העסקתן 
של הסייעות בקייטנות 

בחופשה שלפני חג הפסח
אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

בית הדין ביטל את איום השביתה בגנים  

צילום: עוזי ברק 

מפגש נציגי השכונה והתברואה



הלוואה עד

ללקוחות כל הבנקים

סיימתם לנקות
את הכיסים?

תמרים זקן  חיים  מרכז   ,2 ישראל  ישמח  עלית,  ביתר   � רוממה   21 שמגר  רח'  ירושלים:   > החרדי  המגזר   סניפי 
עקיבא    רבי  פינת   ,2 איש  חזון  רח'  ברק,  בני   � ראשונים  רח'  פינת   ,118 ציון  שבי  רח'  אשדוד,   � נעימי  קניון   ,2 רבין  שמש,   בית 

פתח תקווה, רח' ההגנה 10 במדרחוב � מודיעין עילית, רח' אבני נזר 18 � אלעד, רבי יהודה הנשיא 94  

הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן האשראי והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד.



בני ברק כ"ד באדר תשע"ז 122022/3/17

תערוכת המשכן

וזאת תבנית המשכן וכליו

כך משלבים את התושבים 
הוותיקים בשוק העבודה

מאת: עוזי ברק

וותיקים  תושבים  לשילוב  חדשני  מיזם 
בשוק העבודה בבני ברק יוצא לדרך בתקופה 
זו, וכבר נרשמה לו הצלחה מרשימה, למרות 

התקופה הקצרה בה הוא פועל.
היחידה  ידי  על  המופעל  החדש,  המיזם 
להכשרה מקצועית באגף לשירותים חברתיים 
של העירייה, בשיתוף עם המשרד הממשלתי 
לגמלאים  ואש"ל,  הג'וינט  אזרחים,  לשוויון 
שפרשו ממקום עבודתם, ושילובם במסגרות 
תעסוקתיות שונות, תוך הסרת חסמים שונים 
שמנעו מהם בעבר את חזרתם לעולם העבודה.
העירייה,  של  חברתיים  לשירותים  האגף 
סגן  אייזנברג,  מנדל  מנחם  הרב  בראשות 
גיבש  מויאל,  ארלט  עו"ס  ובהנהלת  רה"ע, 
קורסים,  ארגון  של  מדיניות  באחרונה 
באמצעות  מקצועית,  והכשרה  סדנאות 
היחידה להכשרה מקצועית באגף, שבהנהלת 
תושבים  לשילוב  יהודה,  בן  שרה  עו"ס 
מעסיקים  מול  ובפעולות  בסדנאות  ותיקים 
עמדות  ולשינוי  ותיקים  תעסוקת  לעידוד 
לתעסוקת מבוגרים,  וסטראוטיפים הקשורים 
זייברט,  חנוך  הרב  אישר  אלו  כשלמטרות 
ראש העיר, תקציבים לפעילות ולאנשי צוות, 

שיעסקו במסגרת חדשנית זו.
מקצועית  להכשרה  העירונית  היחידה 

אישי  בפיתוח  זה  מיזם  לקידום  פועלת 
ומסייעת בתהליכי השמה בעבודה  ומקצועי, 
ובעבודה פרטנית, באמצעות כלים  בקבוצות 
בה  המשרה  לחיפוש  מותאמים  מקצועיים 
ראיון  לאחר  להשתלב,  הוותיקים  מבקשים 
ישנו  המשתתפים  לרשות  ראשוני.  קליטה 
בתהליכי  להשתלבות  אפשרויות  מגוון 
ההשמה כסדנת העצמה והכנה לשוק העבודה, 
סימולציות הכנה  חיים,  קורות  סיוע בכתיבת 
לראיון עבודה, הכוונה וסיוע במציאת מקום 

עבודה.
להכשרה  היחידה  לה  שמה  זו,  בשנה 
מקצועית ליעד להרחיב את היצע המעסיקים 
וותיקים  תושבים  בעבור  המקומיים 
ולצורך  ברק,  בני  העיר  בתחומי  המתגוררים 
בן  שרה  גב'  היחידה  מנהלת  מקיימות  זה 
יהודה, וגב' חיה שטרוק, רכזת 60+ ביחידה, 
מפגשים עם מעסיקים ברחבי העיר, להעמיד 
והצגת  שהם,  כמות  והעובדות  הנתונים  את 
חיים  ניסיון  בעל  אנושי,  כמשאב  הוותיקים 
ובד  לעסק,  התורמים  ומיומנות  מקצועי 
תעסוקה,  הזדמנויות  לוותיקים  תינתנה  בבד 
"האנשים  מגוריהם.  למקום  וזמינות  נגישות 
המבוגרים, לא רק מעוניינים להמשיך ולעבוד, 
אלא המציאות מוכיחה, כל יום, את הצלחתם 
ולרווחת  המעסיקים  לתועלת  להשתלבות 

הוותיקים", מדגישות נציגות היחידה.

מאת: עוזי ברק

אלפי ילדי תלמודי התורה בעיר בני ברק, זכו 
המופלא  לעולמה  וכניסה  רוממות  של  לשעות 
של מלאכת המשכן, בגדי הכהונה ועבודת כהני 
הזמן'  מעוררת  'הקריאה  בהן  בשבועות  ד', 
וענייני המשכן וכליו נלמדים ונוהגים בכל אתר.
של  היוצר  מבית  הגיעה  הייחודית  היוזמה 
מחלקת התרבות העירונית בהנהלת הרב יעקב 
לילות  העושה  המחלקה  מפעילות  כחלק  רוזן, 
חוויה  העיר  לילדי  להעניק  מנת  על  כימים 

חינוכית וערכית.
לידע  "המדרשה  מבית  הייחודית  התערוכה 
בתוכם',  'ושכנתי  השם  את  שנשאה  המשכן" 
המשכן,  כלי  של  אדיר  תצוגה  מרחב  כללה 
הדמיית המשכן וכליו, בגדי הכהונה, כלי השרת 
המנורה  של  מוגדלים  דגמים  המשכן,  ועבודת 
והכיור, דגם בית המקדש השני, בתוספת מצגת 
בהתאם  המשכן  עבודת  על  מרתקת  לימודית 

לסדר ציווי בניית המשכן. 
התערוכה לוותה על ידי מדריכים מקצועיים, 
באמצעות  ייחודי  חידון  התקיים  ובסיומה 

לשנן  זוכים  המשתתפים  כאשר  קליקרים, 
השם  בית  עבודת  פרטי  על  בחכמה  ולהשיב 

ומצוותו לשעה ולדורות.
אהל  ספר  בית  באולם  התקיימה  התערוכה 
א'  התאריכים  בין   ,15 זומא  בן  ברחוב  צביה 
באדר לי' באדר – פרשות תרומה תצווה, כאשר 
הכניסה הייתה בתיאום לכלל תלמידי הת"תים 
ללא כל עלות, הודות לשותפות משרד התרבות. 
התערוכה הלימודית יועדה לתלמידי הכיתות 
של  מרחב  להוות  מטרה  מתוך  הגבוהות, 
למידה וליבון לסוגיות מורכבות אלו הנלמדות 
את  לקרב  מאפשרים  המיצגים  כאשר  בכיתות, 

הידיעה אל הלב.
להודות  ביקשו  והמחנכים,  הת"תים  מנהלי 
למחזיק  בראשה,  והעומד  התרבות  למחלקת 
שלמה  הרב  העיר  הנהלת  חבר  התרבות  תיק 
זייברט  חנוך  הרב  העיר  ולראש  קוסטליץ, 
ורמ"ט רה"ע הרב ישראל דרנגר, החתומים על 
העשייה  על  ובפרט  העירונית  העשייה  תנופת 
החינוכית הרושמת תנופה אדירה ומגיעה לכלל 

תלמידי העיר.

קורסים, סדנאות והכשרה מקצועית וסדרת פעולות 
מול מעסיקים - במטרה לשלב ולעודד את המבוגרים 

בשוק התעסוקה  

יוזמה חינוכית: מחלקת התרבות בשיתוף משרד התרבות 
הציגו לאלפי משתתפים בתערוכה ייחודית של עיריית בני 

ברק נושאי לימוד בענייני המשכן וכליו

עיצוב שעושה את ההבדל.

מותגים מבית טוב
www.brimag.co.il

מפרק
את כולם!

להשיג בחנויות וברשתות החשמל המורשות 
www.brimag.co.il  המופיעות באתר ברימאג

₪ 369
מחיר מומלץ לצרכן

• הספק 600 וואט 
• נפח קערה 2 ליטר

• מגוון אביזרים לחיתוך, ריסוק וטחינה 

     FP3010               מעבד מזון





בני ברק כ"ד באדר תשע"ז 122222/3/17

הצגת התוכנית

ארבעה פעוטות 
חולצו תוך יממה

מאת: עוזי ברק

ברק  בני  מסניף  ידידים  ארגון  מתנדבי 
התרוצצו השבוע ממקרה אחד למקרה אחר, 
קטנים  ילדים  ארבעה  אחת  ביממה  והצילו 

שננעלו ברכב.
במוצ״ש,  אירע  הראשן  האירוע 
שני  על  ׳ידידים׳  במוקד  קריאה  כשהתקבלה 
ילדים שננעלו ברכב ברחוב האדמו"ר מקוצק 
ידי  על  קצר  זמן  תוך  וחולצו  ברק,  בבני 

המתנדב דניאל רביבו.
 ,23:00 לשעה  סמוך  מכן,  לאחר  שעתיים 
התקבלה שוב קריאה על פעוט כבן חודשיים 
כאן  גם  ברק.  בבני  כנרת  ברח׳  ברכב  שננעל 
פרידמן  מאיר  ידי  על  במהירות  חולץ  הילד 

וישראל ברוקס.

למחרת, בצהרי יום ראשון בשעה 16:38, 
התקבלה שוב קריאה על פעוט שננעל ברכב 
ברח׳ כצנלסון בגבול בני ברק. שפטיה אשר 
הגיעו  צור,  אבן  ואבי  האופנועים  מיחידת 

במהירות למקום וחילצו את הפעוט.
בכל המקרים מצבם של הילדים היה טוב, 

והם לא נזקקו לטיפול רפואי.
מספר  מרכז,  מחוז  יו״ר  אלמסי,  ישראל 
כי ארגון ידידים חרט על דגלו את המלחמה 
בתופעה הקשה הזו, שלעיתים אף גבתה חיי 
המקרים  התרבו  "לאחרונה  לדבריו,  אדם. 
תוך  הרכב  של  אוטומטית  נעילה  עקב 
עצות  אובדי  ההורים  כאשר  ספורות  שניות 
קורסים  מקיימים  אנו  כך  לשם  לרכב,  מחוץ 
למתנדבים כדי שיוכלו להגיע במינימום זמן 

ומקסימום יעילות".

מאת: עוזי ברק 

באגף התברואה יוזמים רעיון חדש להפחתת 
אפליקציית  ידי  על  בעיר,  התנועה  עומסי 
המשאיות  מפני  הנהגים  את  שתזהיר  "ווייז" 
יעשה  נוסף  טכנולוגי  שינוי  אשפה.  לפינוי 
זאת,  עם  פונו.  הפחים  מיוחדת האם  בבדיקה 
בהתערבות סגן ראש העיר מנחם שפירא, לא 

יותקנו צ'יפים עם חשש חילול שבת.
התברואה  אגף  של  היערכות  בישיבת 
ביום רביעי האחרון  לשנה הקרובה, שנערכה 
ראש  בראשות  האגף  עובדי  כל  בהשתתפות 
זייברט וסגנו ראש אגף התברואה  העיר חנוך 
נחום  נתי  האגף  מנהל  הציג  שפירא,  מנחם 
להפחתת  האגף  של  החדשה  התוכנית  את 

ידי  על  הנגרמים  בעיר,  והפקקים  העומסים 
משאיות התברואה: לחבר את נהגי המשאיות 
במקומות  וכך  הווייז,  לתוכנת  האשפה  של 
בתוכנה  יעודכן  הדבר  המשאיות  שיעברו 

והנהגים יוכלו לנסוע בדרכים חילופיות. 
אמורים  היו  המקורית,  התוכנית  לפי 
עד  שיבדקו  אלקטרוניים  צ'יפים  להתקין 
בעת  ויתריעו  מלאים  האשפה  פחי  כמה 
וסגן  האגף  ראש  בהתערבות  אך  הצורך, 
כי  הוחלט  שפירא  מנחם  העירייה  ראש 
בגלל  יותקנו  לא  האלקטרוניים  המתקנים 
רק  יותקנו  זאת,  במקום  שבת.  לחילול  חשש 
מתקנים אלקטרוניים שיבדקו האם הזבל פונה 
למשאית  יפונה  שהפח  פעם  וכל  מהפחים, 

ייקלט הפינוי במחשב המרכזי של האגף.

צילום: דוברות ידידים

בתוך יממה 
אחת טופלו 

על ידי מתנדבי 
'ידידים' שלושה 

מקרים של 
חילוץ פעוטות 
שננעלו ברכב

בתברואה מציגים: 
"חשב מסלול מחדש"
מפתיעים: אפליקציית ווייז תתריע לנהגי העיר על פקקי 

תנועה ממשאיות האשפה של עיריית בני ברק

הספק 1000 וואט | קערה נפח 3 ליטר | אלקטרוני מהירויות משתנות | 3 
דיסקיות דו כיווניות - דיסקית פריסה, דיסקית גירוד ודיסקית קיצוץ, מקצפה 

כפולה, אביזר ללישה ומרית |

FDP-600  multy Pro מעבד מזון

והחג מוכן!

₪ 599
מחיר מומלץ לצרכן

מותגים מבית טוב
www.brimag.co.il

להשיג בחנויות וברשתות החשמל המורשות 
www.brimag.co.il  המופיעות באתר ברימאג



סדרת  
הכשרות הכי טובה, באחריות!

*שנת אחריות ע"פ דין + 6 שנות אחריות מלאות בתוספת 49₪ במעמד הדרכה/התקנה בלבד ולא יאוחר מיום 24.4.17. תוקף 
המבצע 6.3.17 עד 10.4.17. מלאי מינימלי בידי היבואן הינו 1,500. שווי ההטבה לא ניתן להערכה. כפוף לתקנון ולתעודת האחריות 
באתר www.brimag.co.il. לא כולל כיריים, עודפים ותצוגות. ברכישה אצל משווקים משתתפים בלבד. המוצרים במודעה:  
תנור משולב דו-תאי מדגם  KFDM 62120DXDSL , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 44 
ל'. תנור בנוי דו-תאי מדגם  BI – BKDM22100X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה תחתון בנפח 65 ל'.

מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 505 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא הקפאה: 122 ל'. מקרר 
מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 574 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן.

השותף הרשמי 
עם

השותף הרשמי של

 היום יום
*4512www.brimag.co.il

שנות אחריות מלאה!

קונים ממגוון מוצרי                  , מוסיפים ₪49 
ונהנים מאחריות מלאה ל-7 שנים!



בני ברק כ"ד באדר תשע"ז 122422/3/17

נערכים לפסח: בני ברק 
תחולק לשמונה

פרצו למכונות שתיה - ונתפסו

במהלך טכס חלוקת תעודות לעובדים מצטיינים, הציג 
ראש העיר את תוכנית ניקוי והכנת בני ברק לקראת פסח

לאחר מרדף, נעצרו שני צעירים בחשד שפרצו 
למכונות שתיה בעיר  השניים הובאו להארכת 

מעצרם בבית המשפט

מאת: עוזי ברק

העיר בני ברק חולקה לשמונה אזורי ניקוי 
ומירוק לקראת חג הפסח כחלק מההיערכות 
היסודית ומארגון מוקדם לפינוי ולניקוי העיר, 
לארגון  בנוסף  וזאת  פסח,  מבצע  במסגרת 
המחודש והמקיף בעבודתו השוטפת של אגף 
התברואה של העירייה - כך הודיע הרב חנוך 
תכנית  הצגת  במסגרת  העיר  ראש  זייברט, 
האחרונה  לשנה  התברואה  אגף  של  העבודה 

וטכס חלוקת פרסי הצטיינות לעובדים.
בטכס, בו השתתפו גם הרב מנחם שפירא, 
נחום,  נתנאל  ומר  האגף  וראש  רה"ע  סגן 
מנהל האגף, חולקו תעודות ופרסים לעובדים 
תברואה  נתוני  מדידת  בעקבות  מצטיינים, 
בתחום,  מקצועי  משרד  בידי  שבוצעה 
מר  זכה  הראשון  במקום  בארץ.  מהגדולים 

מנשה שמש, מנהל מרחב ויז'ניץ.
 - לאזורים  מחולקת  "העיר  הכותרת  תחת 
שלכל  אזורים  שמונה  נקבעו  מרוצים"  ואנו 
עצים,  לגזום  ניתן  בו  זמן,  פרק  נקבע  אזור 
לנקות מקלטים וחצרות ולהוציא את הפסולת 

והגרוטאות, בלא תיאום מוקדם. יחד עם זאת, 
להתבצע  צריכה  פסולת  או  ו-  גזם  הוצאת 
בהתאם לנוהל, בתוך חצר הבניין, על אספלט, 
החיצונית  לגדר  ובצמוד  המים  הרחק משעון 
של הבניין )בחלקה הפנימי(. לאחר התאריכים 
לא  ובעלונים,  במודעות  ויתפרסמו  שנקבעו 
תותר הוצאת גזם וגרוטאות מחצר הבניינים, 

יוגבר הפיקוח ויוטלו קנסות מרתיעים.
שמתבצע  חמץ",  "ביעור  מבצע  במסגרת 
רה"ע,  רמ"ט  דרנגר,  ישראל  הרב  בריכוז 
הכוללת  ביותר,  ענפה  פעילות  מתקיימת 
לניקיון  רכב  כלי  של  רבות  עשרות  תוספת 
בכל אזורי העיר בני ברק ומשמרות עובדים. 
אגף  תוגבר  העיר,  ראש  להנחיית  בהתאם 
התברואה של העירייה שבראשות הרב מנחם 
שפירא, סגן רה"ע ובהנהלת מר נתנאל נחום 
מכלים,  פינוי  דחס,  רכבי  רבים,  במנופים 
של  נוספות  ומשמרות  תברואה  משאיות 
מוכנסים  גם  מיוחדים  רכב  כלי  עובדים. 
לרחובות קטנים, שלמשאיות גדולות יש קושי 

להיכנס אליהם, כדי לאפשר עיר נקיה בחג. 

מאת: עוזי ברק
 

בלילה,   1:00 השעה  בסביבות  שני,  ביום 
על  "השומרים"  במוקד  קריאה  התקבלה 
למכונות  לפרוץ  מנסים  אשר  חשודים  מספר 

שתיה ברחוב הרב שך.
במרדף  החלו  למקום  חשו  אשר  מתנדבים 
אחר החשודים - שניסו להימלט ברכב לכיוון 

היציאה מן העיר.
החשודים,  שני  נעצרו  קצר  מרדף  לאחר 
וברשותם נמצאו ציוד פריצה מתקדם, בנוסף 

לרכוש החשוד כגנוב.
ונלקחו  הסיור  לשוטרי  הועברו  החשודים 

לתחנת משטרת מרחב דן להמשך חקירה.
יש לציין כי בתקופה האחרונה אירעו מספר 
רב של אירועי פריצה למכונות שתיה וממכר 
"השומרים"  בארגון  בעיר,  הפרוסות  מזון 
בנדון  המשטרה  עם  רציף  בקשר  עומדים 

ובודקים האם יש קשר בין המקרים.
נמסר  ישראל  משטרת  מדוברות 
 43 בני  חשודים  שני  עצרה  כי המשטרה 
שסייעו  בחשד  אשדוד,  העיר  תושבי  ו-39 
הממוקמות  שתיה  למכונות  לפרוץ  בניסיון 
אורח,  עוברי  מקדחה.  באמצעות  ברק  בבני 
ביניהם מתנדבי ארגון "השומרים", שהבחינו 
למקום.  משטרה  כוחות  הזעיקו   - בחשודים 
שנערך  בחיפוש  ונעצרו.  אותרו  החשודים 
וסכין.  נוספים  פריצה  כלי  נמצאו  ברכבם 

שלום  משפט  לבית  למחרת  הובאו  השניים 
בת"א להארכת מעצר".

צילום: דוברות השומרים

רוצה שעוגות הפסח שלך
יצליחו כמו בכל השנה?

 לאוכלי קטניות בלבד

 פחות מ- 0.5% שומן טרנס  ללא כולסטרול
 ללא חומרים משמרים

חדש! 
בכשרות מהודרת

לתוצאות מעולות
וטעם נפלא גם בפסח

בלו•בנד, המומחה שלך לאפיה.



תוקף המבצע עד 18.4.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר 
לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. 
סכום התו הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף 
במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל 
מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע המופיע בחנויות.

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

073-7219-219

הפסח הזה כולו חשמל
בטרקלין חשמל כהלכה

הנחה
על מגוון המוצרים המשתתפים במבצע

GOLF בתווים של קבוצת
עד3,000וגם

₪

20%

הרשתות המכבדות את התו:
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פרויקט: "דרך ארץ של 
היחיד ברשות הרבים" 

מחלקת איכות הסביבה ואגף החינוך בעיריית בני 
ברק עם פרויקט משותף ללימוד כללי התנהגות של 

היחיד ברשות הרבים
מאת: עוזי ברק

היחיד  התנהגות  ללימוד  חדשני  פרויקט 
התורה  גדולי  של  בדרכם  הרבים,  ברשות 
בני  העיר  ומייסדי  לדורותיהם  והחסידות 
ברק, החל לפעול באחרונה כתכנית לימודית 
תורה,  תלמודי  לתלמידי  שנתית  וחינוכית 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ביזמתו 
ואגף  הסביבה  לאיכות  המחלקה  באמצעות 

החינוך של העירייה.
המחלקה  לאור  הוציאה  זו  מסגרת  לליווי 
חבר  שבראשות  הסביבה,  לאיכות  העירונית 
ובהנהלת  אברמוביץ  פרץ  הרב  העיר  מועצת 
מהודרת  חוברת  ויסלובסקי,  מרדכי  הרב 
לתלמידי  ורבים"  "יחיד  תוכן  וגדושת 
 - הת"תים, ובה חמישה שערים: דרך הרבים 
סדר   - נקיה  רשות  בדרך;  ארץ  דרך  הליכות 
שמירת   - העיר  נוי  הרבים;  ברשות  וניקיון 
 - שלך  הרשות  העיר;  נוי  וטיפוח  הסביבה 
נזקים  והרחקת  הבטיחות  בשמירת  שותפות 
מרשות הרבים; שומר העיר - שמירת הרכוש 

הציבורי ושלוות הנפש ברחובות העיר.
בפרק א', העוסק בדרך ארץ קדמה לתורה, 
הראשונים  ודברי  חז"ל  דברי  מצוטטים 
וההנהגה  הטובות  המידות  על  והאחרונים 
ההולמת בין אדם לחברו, כהכנה לתורה, וכך, 
מסופר על האדמו"ר רבי אהרון מבעלז זצ"ל, 
שכאשר נבנו בית תבשיל וחדר אוכל לאורחים 
הרבי  קרא  בצלו,  להסתופף  שהגיעו  הרבים 
לקבלנים, והעיר להם על שתי טעויות במבנה: 

לחדר  מידי  סמוך  המטבחים  מיקום   - האחת 
לאפם  יגיעו  התבשילים  ריחות  וכך  האוכל, 
של הסועדים ויגרמו להם אי נעימות, והשנייה 
כך  לדלת,  המדרגות  של  היתירה  סמיכותן   -
שבעת פתיחתה עלולים האורחים הממהרים, 

ליפול חלילה במדרגות.
הינה  בחוברת,  המופיעה  אחרת  הנהגה 
הזולת,  בכבוד  המופלגת  הזהירות  חשיבות 
רוזובסקי  שמואל  רבי  הגאון  על  מסופר  וכך 
בבית  פוניבז', שבהמתינו  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
לחדר  בחור  נכנס  השיעור,  לאמירת  המדרש 
השיעורים וטרק את הדלת בחזקה, העיר  על 
וכי  מבושה,  מאדים  "אני  שמואל:  רבי  כך 
טריקת  של  כזו  שהנהגה  ידע  לא  בחור  אותו 
אלא  שכן,  ודאי  לנוכחים?  מפריעה  הדלת 
מה? הוא פעל בחוסר מחשבה, ואם כן אמירת 
במעשיו,  מחשבה  הנעדרת  לתלמיד,  שיעור 

גורמת לי להאדים מבושה".
פרק ארוך בחוברת מוקדש לצורך בשמירת 
הרכוש ולמניעת נזקים, בגוף, בממון ובנפש: 
ולמנוע  הניתן,  ככל  אדם,  לכל  לעזור   - בגוף 
סוגי  כל  להרחיק   - בממון  מחברו;  נזק 
 - בנפש  ממוני;  לנזק  לגרום  שעלולים  נזקים 
להשתדל לעשות לחברו קורת רוח, ככל שיש 
בידו, וכל שכן שלא לצערו בשום צער, באיזה 
זצ"ל,  איש  החזון  מרן  כדברי  שיהיה,  אופן 
בני  אני לשמח לבבות  "נהנה  בקובץ אגרות: 
אי  לגרום  שלא  להיזהר  חובתי  ומאוד  אדם, 

נעימות לבני אדם, אפילו רגע אחד".

לאוכלי קטניות בלבד

עכשיו, בכשרות 
מהודרת לפסח

שיהיה לכם חג כשר, טעים ושמח

המיונז מספר 1 
בישראל*

*עפ"י נתוני נילסן 1/15-12/15, כמותי וכספי

מאת: עוזי ברק 

לתשלומים  יועדו  שקלים   39,281,000
לביצוע עבודות בינוי, פיתוח, שיפוץ, שדרוג 
שונים  במקוואות  השירות  רמת  והעלאת 
התקציב  במסגרת  ברק,  בני  העיר  ברחבי 
חנוך  הרב  הודיע  כך   ,2017 לשנת  העירוני 
שערכו  סיור  במסגרת  העיר  ראש  זייברט, 
נבחרי העיריה ומנהלים בכירים כחלק מטקס 
חדש  אגף  ובשדרוג  בבינוי  העבודות  סיום 

במקווה שברחוב חפץ חיים.
אברהם  הרב  גם  חלק  נטלו  בו  בסיור, 
רובינשטיין, מ"מ רה"ע; הרב מנחם שפירא, 
הרב אליהו דדון והרב מנחם מנדל אייזנברג, 
חבר  גרין  עזרא  אברהם  הרב  רה"ע;  סגני 
המקוואות;  מחלקת  וראש  העירייה  מועצת 
חנוך  הרב  ומועצתה;  העירייה  הנהלת  חברי 
הרב  ופיתוח;  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן, 
ומנהלי  המקוואות  מח'  מנהל  סגל,  מנדל 
המשתתפים  התרשמו  ומחלקות,  אגפים 
החדש  באגף  שבוצעו  הייחודיות  מהעבודות 
מיליון   4,6 של  בסכום  במקווה,  והמפואר 

שקלים חדשים.
הן  נתונים  נמסרו  העיר  ראש  בסקירת 
המקוואות  בתחומי  פעילים  פרויקטים  על 

שורה  והן  שאושרו  נדרשות  תקציב  ותוספות 
גם  דווח  היתר  ובין  חדשים,  פרויקטים  של 
ועומדים  שאושרו  החדשים  הפרויקטים  על 
המקווה  ובהם  בקרוב,  עבודות  לתחילת 
של  כספית  בעלות  השילוני  אחיה  ברחוב 
3,412,000 ₪; מקווה בשכונת נווה אחיעזר, 
שלב א', בסך 1,939,183 ₪ ושלב ב' בסכום 
שלב  ה',  בשיכון  מקווה   ;₪  2,934,735 של 
של  בסכום  ב'  ושלב   ₪  1,900,000 בסך  א', 
דנגור  הרב  ברחוב  מקווה   ;₪  2,560,000
בשכונת פרדס כץ בעלות כספית של 4 מיליון 
ג', במקווה ברחוב הרב  ₪; אגף חדש, שלב 
נויפלד בשכונת קריית הרצוג בסך 5,4 מיליון 
והגדלת  חדשות  חימום  מערכות  והתקנת   ₪
מיליון  כ-3  בסכום  במקוואות  חשמל  כוח 
מתבצעות  במקוואות  מהעבודות  חלק   .₪
והמשרד  הפיס"  "מפעל  העירייה,  בתקציב 

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
אחד הפרויקטים הגדולים שהוחל בביצועם 
בשכונה  ומפואר  גדול  מקווה  בינוי  הוא 
החדשה, מתחם טחנת הקמח ברח' סוקולוב, 
בסך 12,585,985 ₪, שיבוצע במתכונת דומה 
למקווה שנבנה ברחוב בארי, והינו מהגדולים 

ומהמפוארים בארץ.

במהלך טקס בינוי ושדרוג המקווה ברח' חפץ חיים, 
הציג ראש העיר נתונים על פרויקטים פעילים בתחומי 
המקוואות ותוספות תקציב לפרויקטים חדשים שאושרו 

ועומדים לתחילת עבודות בקרוב  כל הפרטים  

עשרות מיליונים לשיפוץ 
ושדרוג המקוואות 
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 אאאאאאא 
 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

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

הן
 כ

לי
גי

על המבצע הזה!
אל תפסחו

קונים מוצרי חשמל לפסח כבר מעכשיו

כל מוצרי החשמל גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
לדוגמא מבין מאות המוצרים המשתתפים במבצע:

ומקבלים מתנה יקרת ערך לבחירה!

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

מכונת
כביסה

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

מבחר חבילות חתנים בהרכבה עצמית

 קרוב לחגוקבלוקנו היום 

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

מתנה

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

קבלו 
מתנה

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

קבלו 
מתנה

מקרר
+ מכונת כביסה
+ תנור משולב

לדוגמא:לדוגמא:

163
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 5890 ₪

החל מ:

קבלו 
מתנה

83
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 2990 ₪
החל מ:

מקרר גדול
משמרת השבת
+ מכונת כביסה

7 קילו + תנור דו תאי קבלו 
מתנה

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

קבלו 
מתנה

מכבדים
תלושי שי

של הסתדרות 
מורי אגודת 

ישראל

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

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

צילום אילוסטרציה: פלאש 90

מאת: עוזי ברק

בת  תושב  אורפלי,  איציק  אורז  לחודש  אחת 
עשיית  לצורך  בציוד  מלאה  מזוודה   ,59 בן  ים 
ברק  בבני  "עלה"  למרכז  ויוצא  ופן  תספורת 
לילדים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות מורכבות 

וקשות, ומספר את ראשיהם של הילדים. 
אורפלי עובד כבר מעל לשני עשורים כסניטר 
הקריירה  את  אך  בת"א,  ב'אסותא'  ניתוח  חדר 
הספרות.  במקצוע  כנער  כבר  החל  המקצועית 
"כשהייתי בן 16 התחלתי לעבוד כ'מעצב שיער', 
עד  פרטית,  מספרה  שנים  במשך  לי  הייתה  ואף 
העצמאיים,  החיים  לי  שמספיקים  שהחלטתי 
ולפני 25 שנים עשיתי הסבת מקצוע", הוא מספר.

כספר  שזנח  במקצוע  משתמש  אורפלי  מאז, 
עם  הראשוני  החיבור  טובות:  מטרות  עבור  רק 
לפני  בקביעות  לספר  החל  אותם  "עלה",  ילדי 
מעובדת  שקיבל  פנייה  באמצעות  החל  שנים,   4
ב'אסותא', אם לילד עם צרכים מיוחדים. "אחרי 
לעצור  ולא הצלחתי  הפעם הראשונה התרגשתי 
את הדמעות - מצד אחד דמעות של כאב, ומצד 

שני התרגשות גדולה".
וצרכים  מוגבלות  של  שהעניין  מספר  אורפלי 
הראשונה  "בפעם  עבורו.  זר  לא  מיוחדים 
נזכרתי  ב'עלה',  שסיפרתי את הילדים המתוקים 
באחותי שנפטרה לפני 8 שנים בגיל צעיר וסבלה 

משיתוק כתוצאה מפוליו".  
קשישים  גם  אורפלי  מספר  השבוע  לאורך 
ועוזר להם בעבודות תחזוקה, כמובן בהתנדבות. 
"אם צריך לצבוע ולתקן משהו יודעים להתקשר 
גם  אין  אגיע  אני  אם  בשמחה.  מגיע  ואני  אליי 
סיכוי שבעלי מקצוע יעבדו עליהם", הוא צוחק. 

השאירו פעוט על אדן 
החלון - ונעצרו

הספר חזר מפרישה 
למען ילדים מיוחדים

לפני 25 שנה סגר איציק אורפלי 
את המספרה שבבעלותו, מאז, הוא 

משתמש במקצוע רק עבור חסד

מאת: עוזי ברק
 

ביום שישי התקבל דיווח במשטרת ישראל 
בקומה  החלון  אדן  על  שנמצא  פעוט  על 
גאון  עמרם  ברחוב  מגורים  בניין  של  השנייה 

בבני ברק.
התריס  בעוד  החלון  אדן  על  שהה  הפעוט 

בדירה היה סגור.
משטרת ישראל קיבלה את הדיווח מעוברת 
ההורים,  לאיתור  בחקירה  פתחה  ומיד  אורח 

מעצרם והבאתם לחקירה.
נעצר   - ברק  בני  העיר  תושב   23 בן  האב, 
משטרת  עירבה  במקביל  לחקירה,  והובא 
ישראל את גורמי הרווחה, בכדי להבטיח את 

שלום הקטין שהועבר אל סבו.
בהנחת  פסול  ראה  לא  הוא  האב,  לטענת 
החלון  אדן  על  שמיכה  על  פרוס  התינוק 
בעודו עסוק בחדר סמוך. אישה שראתה זאת 
חשה שיש סכנה לשלומו של התינוק ומיהרה 

להתקשר למשטרה ולדווח על האירוע.
מדוברות משטרת ישראל נמסר: "אנו פונים 
התנהלות  או  בהזנחה  שמבחין  אזרח  לכל 
להודיע  ילדיהם  כלפי  הורים  של  חריגה 
בנחישות  תפעל  המשטרה  למשטרה,  מיד 
ובמקצועיות כדי להגן על הילדים שלנו מכל 

רע ולמיצוי הדין עם פורעי חוק".

אביו של הילד, בן 23 תושב בני ברק - נעצר והובא לחקירה  במקביל עירבה 
משטרת ישראל את גורמי הרווחה בכדי להבטיח את שלום הפעוט
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שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333  | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

מומחיות של מקצוענים מובילים
• אופטומטריסטים מומחים למבוגרים וילדים

• התאמה אישית
• טיפול מקצועי בראייה ירודה

• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בעל שם
• לשירותכם! מעבדה מקצועית במקום

רק ברשת עינית 
בירור הזכאות נא לפנות לסניפי עיניתאופנה בעין מקצועית

חינםל
קולקציה חדשה ורחבהלבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

נורמן אהרונוביץ דורון כהןהלל כהן עודד שחור
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מעקב 'קו עיתונות': קיצוץ נרחב בבשר החי של תקציבי ה'קמחא דפסחא', מציב את העמותות בפני משבר של ממש ● 
במשרד הרווחה מתחמקים וטוענים כי הקריטריונים יפורסמו בהקדם, אך הנציגות החרדית לא מתכוונת לשתוק ● גפני 
יזמן את וועדת הכספים לדיון פגרה מיוחד ● מקלב: "דורשים לפחות 30 מיליון" ● אייכלר: "מספר העניים לא פחת"

מאבק ה'קמחא דפסחא': יותר עניים, פחות כסף

ארי קלמן

בלבד  ש״ח  מיליון   14 העביר  האוצר  משרד 
משרד  הודיע  כך   - דפסחא״  ״קמחא  לתקציב 
הכנסת.  של  הציבור  לפניות  לועדה  הרווחה 
שעברה,  השנה  לעומת  דרסטי  בקיצוץ  מדובר 
בה הוקצבו קרוב ל-18 מיליון ש״ח למטרה זו, 
ואף זאת לאחר קיצוצים חוזרים ונשנים בשנים 
בתקופת  ש"ח  מיליון  כ-50  לעומת  האחרונות, 

לפיד. 
בעקבות כך ועם פרסום הדברים בשבוע שעבר 
המחלקות  החסד  עמותות  פנו  עיתונות',  ב'קו 
הציבור,  לפניות  לועדה  מזון  סלי  אלפי  עשרות 
בטענה כי שלושה שבועות לפני פסח ועדיין לא 
הוקצבה פרוטה אחת לקמחא דפסחא, ואף לא 
פורסמו הקריטריונים להגשת בקשות לתמיכה. 
לקבל  נזקקים  שולחת  שהמדינה  בשעה  זאת 
סלי מזון בעמותות שרובן חרדיות, ואף דורשת 
כאשר  שקל,  וחמישים  ממאה  יפחת  לא  שהסל 
שקלים  מעשרה  פחות  היא  המדינה  השתתפות 

לסל מזון. 
העביר  המתוכנן,  הדיון  לפני  שעות  שלש 
בלבד.  מיליון   14 של  תקציב  האוצר  משרד 
השנה  שגם  האוצר  נציג  טען  היו"ר,  לשאלת 
מההעברה  חלקם  מיליון,  עשר  שמונה  יוקצבו 
אלא  הרווחה.  ממשרד  והשאר  האוצר  של 
שבדיון התברר כי המשרד לקח את כספי קמחא 

דפסחא, למען מטרות חשובות אחרות. 
כי  אמר  אייכלר,  ישראל  ח״כ  הועדה,  יו״ר 
אלה  עניים  מכספי  תקציב  להסטת  הצדקה  אין 

על  עומד  הרווחה  "תקציב  אחרים.  לעניים 
כשבעים מיליארד ש״ח, כולל הביטוח הלאומי, 
ואין סיבה לקחת מכבשת הרש, למימון מסגרות 
אחד  שקל  שמקבלים  אחרים,  לעניים  הזנה 
למנה. במקום תוספת תקציב רצינית, מעבירים 

מעוני לעוני", ציין.
האוצר  לשרי  אייכלר  ששלח  דחוף  במכתב 
והרווחה, הוא מגולל את סבלם של נצרכי סלי 
המזון וקמחא דפסחא ומוסיף: "בטרם יפורסם 

מה  כל  לעשות  אבקש  רשמי,  באופן  הסכום 
את  להגדיל  מנת  על  ובסמכותכם  שביכולתכם 
בשנה  שניתן  לסכום  ולהשוות  הכולל  התקציב 
רק  להזכירכם,  לפחות.  מלש"ח,  כ-18  שעברה 
מיליון   50 מזון  לסלי  הוקצבו  לפני שלש שנים 
שקל. לפני שנתיים זה ירד ל-38 מיליון ובשנה 
שעברה ל-18 מיליון בלבד. לצערנו הרב מספר 

העניים במדינה לא פחת אלא עלה".
ב'קו  שעבר  בשבוע  הנושא  פרסום  בעקבות 

עיתונות', פגש יו"ר וועדת הכספים חה"כ משה 
בעניין,  וביקש ממנו לפעול  ברווחה  בכיר  גפני 
בתקציב  קיצוץ  יהיה  לא  כי  התחייב  הבכיר 
הקמחא דפסחא, חה"כ גפני הודיע גם כי יקיים 
דיון מיוחד ביום שני הקרוב - למרות הפגרה - 

בו ידאג להעברת התקציב לארגוני החסד.
אורי  ח"כ  והטכנולוגיה,  המדע  ועדת  יו"ר 
"אנחנו  עיתונות':  ל'קו  הוא  גם  אומר  מקלב, 
דורשים להחזיר את זה מינימום לרמה שהייתה 
שלושים  על  העולה  בסכום  שעברה,  בשנה 
לתמיכה  שמעבר  לציין  חשוב  אבל   ,₪ מיליון 
תמיכה   – לארגונים  המדינה  מעבירה  אותה 
ברורה  אמירה  כאן  יש   - מעט  לא  שעוזרת 
את  ורואה  אלו  בארגונים  מכירה  שהמדינה 
התורמים  את  מעודד  וזה  בעמותות  החשיבות 
להעניק לארגונים אלו. יש למדינה עודפי גביה 
הכספים  את  יפנו  שלא  מדוע  אזי  חסרים  ואין 
הללו לאנשים שלא מצליחים להביא לחם לבית, 
אני בעד שאנשים יקבלו תמיכה בדרך מכובדת, 
משפחות מתחת לקו העוני יקבלו מעבר לתקציב 

של ה'קמחא דפסחא'".
לפניית 'קו עיתונות' למשרד הרווחה, בשאלה 
פורסמו  טרם  ומדוע  הסופי  התקציב  יהיה  מה 
הקריטריונים, שבועות אחדים לפני פסח, נמסר 
של  הסופיים  בשלבים  אנו  אלה  "ברגעים  כי 
בניית מבחן התמיכות ואין בידינו כרגע תשובה 

חד משמעית לגבי התקציב".

גפני ומקלב. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

חשיפת
'קו עיתונות'
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לא תתאפשר כני�ת תינוקות ועגלות

29.3.17
��ב' ני

יו� רביעי
18:15 בערב

אול� "כליל מלכות"
שלמה המל	 8

בני ברק
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כ"ח אדר
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בני ברק 34     כ"ד באדר תשע"ז 1222/3/17

שלושים יום קודם ארבע הקושיות של ההגדה, הטרידה 
מירושלים  הפוליטית,  המערכת  את  נשתנה  מה  קושיית 
וחזר  עורו  את  ראש-הממשלה  שינה  ולמה  מדוע  סין.  ועד 
מפלגות  ראשי  בפורום  שאומצה  התאגיד  מפשרת  בו 
הקואליציה, נשאלה השאלה - וכל הפרשנים וכל החכמים, 

עמדו חיוורי פנים ולא מצאו תשובה.
בכוונת  משבר  נתניהו  תכנן  ולפיה  הראשונית  הפרשנות 
מכוון, כדי ללכת לבחירות ולטרפד את המשך החקירות, לא 
עומדת במבחן הסבירות וגם לא במבחן המציאות. השרים 
הקואליציה  מפלגות  ראשי  פורום  בישיבת  שהשתתפו 
העידו שנתניהו עזב את הישיבה נינוח. הוא קיבל את הצעת 
הפשרה ואפילו לא ניסה ליצור מראית עין של אי הסכמה. 
ובוודאי  יזום  משבר  ראש ממשלה שמתכנן  נראה  לא  "כך 
שלא אדם מתוחכם כמו נתניהו", העידו לאחר מעשה שניים 
מהשרים שהשתתפו בישיבה ואף הובילו לפשרה. המסקנה 
שלהם הייתה שדבר מה נוסף התרחש בין חמישי למוצ"ש.

ההסבר הרשמי של נתניהו: פגישתו קורעת הלב עם אנשי 
רשות השידור שהוכיחו לו באותות ובמופתים כי כלכלית, 
עלות שיקום הרשות זולה מעלות הקמת התאגיד. גם התירוץ 
הזה, לא עולה בקנה אחד עם הרגישות הידועה של נתניהו 
כלפי עובדים שסרו למרותו, פוליטיקאים עושי דברו וחברי 
מפלגתו. הרבה מעלות לאיש, אבל מאז ומתמיד הוא קיבל 

ציון של אפס ביחסי אנוש. 
על  הצביעו  הפוליטיים  במסדרונות  האישה.  את  חפש 
במהלך  דעתו  על  אותו  שהעבירו  יאיר,  והבן  שרה  הרעיה 
השבת. על סינדרום קיסריה, שעובר על נתניהו בכל סופ"ש, 
של  מייסדה  הורדוס  המלך  כמו  פרנואיד  שב,  הוא  ממנו 
כמעט  הישראלית  בעיתונות  נכתב  ההיסטורית,  הנמל  עיר 
מדי שבוע. מידת המהימנות של כל האגדות הללו, כמידת 
הדיוק של דיווחי סרנה על שיירת ראש הממשלה. במקרה 
נותר  וביבי  הואיל  ירושלים,  בסינדרום  בכלל  מדובר  הזה, 
ברחוב  ראש-הממשלה  במעון  האחרון  בסופ"ש  ללון 
בטרם  כי  הבינו,  עמו  ששוחחו  שרים  בירושלים.  בלפור 
פרסה השבת את כנפיה לקראת חילולה הצפוי במעון ראש 

הממשלה, נתניהו נמלך בדעתו.
מתמחה  נתניהו  שבהווייתה  פלילית,  בחקירה  כמו 
לאחרונה, יש לבחון ראשית את היסוד העובדתי, ורק אחר 
האמת.  לחקר  ולהגיע  לנסות  כדי   – הנפשי  היסוד  את  כך 
ביום רביעי שעבר הודיע נתניהו על ביטול ישיבת הקבינט 
הדחיות  אלוף  הוא  נתניהו  בערב.   8:00 לשעה  שתוכננה 
העילה הפעם  אך  מוצדקות,  בסיבות  צורך  ללא  והמריחות 
הייתה חגיגית – בעטיו של הגיבושון הקואליציוני שתוכנן 
לאותה שעה. רק שלגיבושון, כדרכו, הגיע נתניהו באיחור 
עד  שהמתינו  שרים  וחצי.  משעה  למעלה  של  אופנתי  לא 
ועזבו – שמעו בדרך חזור כי המאחר הכרוני  נואשו  בוש, 
התאגיד.  בפצעי  מחדש  וחיטט  הבמה  על  עלה  מקיסריה, 
פוטנציאל הנזק היה ברור לכל, אך באותו שלב כחלון הגיב 

במה שנראה כאיפוק יחסי.
הושגה  ובנט,  דרעי  של  משותפת  ביוזמה  היום,  למחרת 
הבנה שהחזיקה מעמד פחות מיממה, במסגרת פורום ראשי 
דובר על כך שהתאגיד  סיכום  מפלגות הקואליציה. באותו 
הפיקוח  יהודק  כשבמקביל  במועד,  שידוריו  את  יחל 
בתחושה  יצא  בישיבה,  שנכח  מי  כל  חקיקה.  באמצעות 

ששידורי המשבר תמו, עם השגת הפשרה. 
השינוי הדרמטי בין ליל שישי לשבת – לא בעבע בסיר 
שהיו  השרים  ראש-הממשלה.  בבית  המשפחתי  החמין 
מעורבים במהלך טוענים, כי בניגוד לפרסומים, אין לו קשר 
הקריאה.  לחומרי  דווקא  אלא  החקירה,  לחומרי  גם  ישיר 
סופ"ש  עיתוני  מוספי  את  נתניהו  פתח  שישי,  יום  בבוקר 
ועיניו חשכו. כל המאמרים המרכזיים היו גדושים בהדלפות 
כחלון  ידי  על  בו  שהוטחו  הקשים  הדברים  של  ארסיות 

ונאמרו בחדרים סגורים. ביבי שחשב עד לרגע זה שהמשבר 
מאחוריו, הבין כי השר שכונה בעבר על ידי חבריו לליכוד 
"הכייס המנומס", לחץ את ידו בתום, ובאותה שעה, הטמין 

לו מוקש שהתפוצץ למחרת היום.
האמת, כמו תמיד, נפלה איפשהו באמצע. מוספי השבת 
ראשי  פורום  ישיבת  חמישי.  יום  בבוקר  כידוע  נכתבים 
של  הצהריים  אחר  בשעות  התקיימה  הקואליציה  מפלגות 
אותו יום. כשכחלון לחץ את ידו של ביבי והשניים החליטו 
להוריד את הנושא מסדר היום, העיתונים כבר ירדו לדפוס, 
כדי  זה הספיק  לנתניהו  היה להשיב.  ניתן  לא  ואת הנעשה 
האוצר  שר  כלפי  בעבר  שהרגיש  כפי  כחלון,  כלפי  לחוש 
הועילו,  לא  נתניהו  של  באוזנו  שנלחשו  התירוצים  לפיד. 
"הגן  על  האומללה  האמירה  הדלפת  נשלפה  נגד,  וכראיית 
המזרחי", מתוך ישיבת פורום ראשי הקואליציה. המסקנה 
של השרים המעורבים היא, שלא הייתה כאן יציאה מכוונת 
למלחמה, אלא התרחשות מתגלגלת. אותה מיסקלקולציה 

מפורסמת מ-2007. 

שלום בבית
הטענות של כחלון נגד נתניהו גונב הקרדיטים, מובאות 
ובמאמרים  בכתבות  הקדנציה  מראשית  ומונצחות 
עיתונאיים, לאין שיעור. אם על כל הדלפה נגד ביבי הייתה 
דווקא  מזמן.  נפתרת  הייתה  הדיור  מצוקת  דירה,  נבנית 
נתניהו, לא נשמע, ולמרבה הפלא – בעוד ראש- הצד של 
ברהיטות  השבוע  הוסברה  עמדתו  בסין,  שוהה  הממשלה 
על ידי שרים שאינם נמנים על סיעת הליכוד, ואף מתחו על 

נתניהו לאחרונה ביקורת לא קלה. 
של  אפשרית,  בלתי  סיטואציה  מתארים  הללו  השרים 
ההשמצה  כגודל  ולפיה,  לנוסחה  מודעים  ששריה  ממשלה 
העיתונאית.  החשיפה  עומק  כך  ראש-הממשלה,  נגד 
על  כשדיבר  בנתניהו  השבוע  צידד  דרעי,  אריה  ש"ס  יו"ר 
ההדלפות - כמקדמות כותרות. "כל שר בממשלה יודע, שאם 
ידליף מידע נגד נתניהו, בעמוד השני של העיתון או בכותרת 
השנייה של המהדורה, הוא יקבל במה מפרגנת", התראיין 
דרעי וסנגר על ביבי. כשנשאל האם התכוון לבנט, התחמק 
דרעי באלגנטיות. שר החינוך – האזין ונפגע. במשבר הזה, 

לא הועברה אף הדלפה במנהרותיו התקשורתיות.
אהבה  להרבות  ומתמיד  מאז  היה  זה  מדור  של  תפקידו 
בצרכי  העוסקים  פוליטיקאים  בין  ורעות  שלום  ואחווה, 
לא  בכלל  שדרעי  לגלות  הסתם  מן  ישמח  בנט  ציבור. 
שבנט  השבוע  דרעי  העיד  סגורות  בשיחות  אליו.  התכוון 
משמש לצדו כגורם ממתן ומפשר. המתקפה שלו כוונה נגד 
בעיתוני  ולמאמרים  לטורים  לכותרות,  שהובילו  ההדלפות 
לו  וגרמו  מהכלים  נתניהו  את  הוציאו  ואשר  סופהשבוע, 

להודיע על הפרת הסיכומים.
כחלון,  שיטתית.  כמגמה  זאת  מציגים  נתניהו  בסביבת 
לדברי המקורבים, הבין מהרגע שחבר לנתניהו שהוא יידרש 
לשלם את מחיר האשליה. בבחירות האחרונות הוא אותרג 
 – למרכז  מהימין  קולות  שיעביר  כגורם  ונתפס  בתקשורת 
ובסופו של יום, היה זה שהביא בקולותיו להקמת ממשלת 
נתניהו  בסביבת  ומסבירים  מוסיפים   – כחלון  צרה.  ימין 
כדי  הנכונה,  המשבצת  על  להתמקם  חייב  שהוא  הבין   –
יומיומי, בתקשורת הנבגדת. לפי  שלא להיצלות, על בסיס 
אותה תאוריה שמשמיעים מקורבי ראש הממשלה, התובנה 
הזאת גרמה לכחלון להתייצב על משבצת כפולה. להצטייר 
תקשורתית  ולתפוס  העליון,  המשפט  בית  כמגן  ציבורית 

עמדה לעומתית לראש-הממשלה. 
התגובה  התפרצה.  והמוגלה  השבוע  התפוצצה  המורסה 
של נתניהו הייתה אימפולסיבית ולא מכוונת. כל איתות של 
התקפלותו.  על  משפילה  יותר  כותרת  גרר  מכיוונו,  פשרה 

מוסכמת,  פשרה  של  קולות  עשה  לוין  יריב  כשהשר 
כי חלפה  היה  נתניהו. כשנדמה  העיתונות חגגה על מפלת 
מראשי  סיני  דיקור  חטף  הוא  לעומתית,  כותרת  ללא  שעה 
התאגיד, עם פרסום מינויה של הרעיה לבית סער כמגישת 
המהדורה המרכזית של התאגיד. חפש את האישה, ולא רק 

בבית ראש-הממשלה.

הערוץ החרדי
דרעי, בנט ואיווט הוסיפו להעריך, גם אתמול )שלישי(, 
שאיננו מצויים על המסלול המהיר לבחירות ופשרה תימצא. 
טובה  ממשלה  תהיה  לא  הנוכחיות  מהשותפות  אחת  לאף 
מזו – יודעים השרים לספר על עצמם ועל חבריהם. החרדים 
כבר למדו שאחרי שנות שובע מגיעות שנות הרעב. איווט 
עדיין לא בשל לצאת מהקוקפיט של משרד הביטחון בכיסא 
אבל בתרחיש   - בסקרים  תאוצה  תופס  אומנם  בנט  מפלט. 
הזה הוא כבר היה, ואיש לא מבטיח שלממשלה הבאה הוא 
הציבורי,  שמצבו  כחלון  על  סגולי.  משקל  אותו  עם  יחזור 
הליכוד  ח"כי  על  גם  לדבר.  מיותר  הרשות,  עובדי  כמצב 
הבחירות(,  ובמערכת  )בפריימריז  הבוחרים  מימי  החרדים 

מיותר לדבר. 
השותפים הקואליציוניים כאן כדי להישאר וכמה שיותר. 
למרות שנתניהו בונה סביבו חומה סינית של הצהרות, שריו 
נתניהו  לבחירות.  יוביל  לא  שהמשבר  להעריך  ממשיכים 
"זו  עוד עשויה לצאת מחוזקת.  ייחלש, אך ממשלתו  אולי 
שר  מול  הכלים  כל  נשברו  שבה  הקודמת  הקדנציה  אינה 
דרעי.  אי אפשר להמשיך", אומר  והיה ברור שכך  האוצר, 

ספק מעריך, ספק מקווה. 
במשבר  נתניהו  לי  אמר  להפתיע",  יודע  שאני  "הוכחתי 
קודם שהוביל בסופו של דבר לפירוק הממשלה. מאז ועד 
היום, ערמת ההוכחות רק הלכה והתגבהה. נתניהו וכחלון 
נמצא  טרם  השורות  כתיבת  לשעת  ונכון  העץ,  צמרת  על 
ולא  לרדת מהעץ בכבוד  דיו, שיאפשר לשניים  יציב  סולם 

ליפול בין השלבים. 
יש לרוב. אחד  אין מנצחים, אך מובטחים  בסיפור הזה, 
מהם, הוא הרדיו החרדי המיועד במסגרת התאגיד, שהשבוע 
דובר בו נכבדות, אחרי שכל הצדדים שבעטו ובטשו נשבעו 

אמונים לקידומו, כקריצה לנציגים החרדיים. 
כשהמשבר יחלוף, סביר להניח שראשי התאגיד הנוכחיים 
לעובדי  כמו  החרדי  לערוץ  אמונים  ישמרו  המוחלפים,  או 
דיבורים חיוביים,  יש  בינתיים לפחות  רשות השידור, אבל 
מזמן  כבר  הפכו  והבטחות  דיבורים  הצנועה,  ובמדינתנו 

לתוכנית עבודה יחידה. 

הרישיון של פרוש 
ביום ראשון בערב שעון ניו יורק, שני לפנות בוקר שעון 
ועדת  ליו"ר  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  שיגר   – ברק  בני 
הכספים משה גפני, מסר כמותו לא הועבר במשך שתי שנות 

קדנציה, רצופות משברי נורווגי ותקנים בחינוך העצמאי. 
כפי שהתאגיד הוא בבת עינו של ביבי, רפורמת הסיעוד 
סלע  הוא  הישיבות  ותקציב  ליצמן  של  הראשה  אבן  היא 
קיומו של גפני – כך רפורמת הרישוי בשביל פרוש. כרטיס 
הביקור של הקדנציה הנוכחית. המורשת שבכוונתו להנחיל 

מתפקידו הפרובלמטי כסגן שר החינוך.
מסלול  הוא  החרדים,  החינוך  מוסדות  רישוי  הליך 
כמו  מוסדות  מנהלי  מאות  שנה  בכל  שמריץ   – מכשולים 
אוגרים על קרוסלה. לא מדובר באישורי בטיחות ובריאות, 
דרקוניים  סעיפים  בעשרות  אלא  המציאות,  מחויבי  שהם 
מוכרים  מוסדות  ורק  אך  שנה,  מדי  לענות  נדרשים  עליהם 

שאינם רשמיים. 
מדובר  )אלמלא  גיחוך  מעוררי  אבסורדיים  בתרחישים 

בית ספר לפוליטיקה

דיקור סיני

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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היה בצחוק על חשבוננו(, מוצאים עצמם מנהלים 
אפשרי  הבלתי  את  לעשות  שזוכים  חרדים 
ומקבלים מבנים שהיו בבעלות ממלכתית, כשהם 
היתרים  לקבל  כדי  פקידים,  אחרי  מתרוצצים 
כמוסדות  תלם  על  שעמדו  למוסדות  ואישורים 

ממלכתיים במשך שנים.
גם בהליכים שהתקיימו בבתי המשפט במהלך 
הצדדים,  דעת  על  הוסכם  האחרונות,  השנים 
יסודי, מותאם, שיאפשר למוסדות  שנדרש תיקון 
של  בים  לטבוע  מבלי  לימודים  שגרת  לנהל 
בלתי  ביורוקרטי  בקיר  ולהיתקל  טופסולוגיה 
עביר. אפרופו המחויבות הקואליציונית שנתניהו 
קידש השבוע – העניין הזה עלה ואף זכה למענה 
במסגרת ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה, 
שתפשט  ועדה  בהקמת  העוסק  ברור  סעיף  עם 

ותרכך את סוגיות הרישוי.
מהסבב  מצולק  לתפקיד,  התכונן  כשפרוש 
הבין  הוא  משרד,  באותו  שר  כסגן  הקודם 
מסעיפי  ייגזרו  בתפקיד,  כישלונו  או  שהצלחתו 
ולמרות  להיום,  נכון  הקואליציוני.  ההסכם 
יכול  הוא  השר,  לשכת  עם  המתוחים  היחסים 
פרויקט  ובכללם  רעים  לא  הישגים  מספר  להציג 
החונכות לנוער, שינוי תהליכי הרישוי והחשבות 
פרוש  שגם  אלא  נקודתיים.  הישגים  אלו  אי  ועד 
יקום   – הרישוי  מנגנוני  שינוי  סוגיית  יודע, שעל 

וייפול דבר. 
את תקציבי עולם התורה – אחרים ינכסו לעצמם, 
למרות שהדברים עוגנו במסגרת ההסכמים. לגפני 
שהצליח לאשרר השבוע העברת כאלפיים שקלים 
למלמדים בתלמודי התורה )מלמדים יקרים, גשו 
עולם  הקרוב(,  בתלוש  עדכון  ובקשו  למנהלים, 
שהם  ולליצמן  לדרעי  גם  כך  עצמו.  משל  מלא 
בעלי-בית במשרדיהם. סגן שר לעומת זאת, צומח 

בתפקידו כמידת ההשקיה והחשיפה לאור השמש 
שר  תחת  הממונה.  השר  טובו  ברוב  לו  שמעניק 
דומיננטי כבנט, שמוצא מסילות ישירות לליצמן, 
מלכתחילה  התמקד  פרוש   – ולדרעי  לגפני 
ההסכם  במסגרת  הרישוי  ועדת  מינוי  בהכללת 
במשבצת  שהצלחה  הבנה,  מתוך  הקואליציוני, 
רגולטורי  שינוי  ותחולל  שמו,  על  תירשם  הזאת, 

אמיתי שייזקף לזכותו במשך שנים.
שישים  של  דד-ליין  על  דובר  המקורי  בהסכם 
יום להקמת הוועדה. שנתיים של חילופי טיוטות 
רשימה  שגובשה  עד  חלפו  שמות  ושינויי 
היוצאת של  ועל המנכ"לית  פרוש  על  שמקובלת 
ועדת  להקמת  סופי  רישיון  אך  החינוך,  משרד 
יהדות  לסיעת  פרוש  פנה  לו  בצר  אין.   – הרישוי 
התורה ובהיעדרם של ליצמן וגפני העביר בסיעה 
החלטה הדורשת את יישום הסעיף, ומלווה באיום 
פרוש  האחרונים.  הימים  כמנהג   - קואליציוני 
וכשנחת  איתו,  שהסיעה  בידיעה  לחו"ל  המריא 

בניכר, כמו ביבי, הבין שנותר לבדו. 
גפני שלא מש מארץ הקודש הבהיר שלא נכח 
קואליציונית  והחלטות בעלות משמעות  בישיבה 
כמובן  מקלב  בהעדרו.  להתקבל  יכולות  לא 
השמיע  לסין  שהמריא  ליצמן  בעמדתו.  צידד 
היו לפרוש  לא   – ציפיות מליצמן  דומים.  דברים 
התפטר  שלמענה  התורה  מדגל  מלכתחילה. 
שנקלע  כמי  וחש  לגיבוי,  ציפה  הוא  מהכנסת, 
בישיבת  שנכח  אשר  יעקב  בין  לו,  לא  לעימות 

הסיעה, לבין גפני שנעדר ממנה. 
אפשר לומר ולכתוב הרבה דברים על העימות 
ברוח,  המתנופף  התורה  דגל  תחת  לו  הרוחש 
נתנו  לא  ואשר  שגפני  בכנות,  לציין  חייבים  אך 
ללשונות הרעות, להשפיע על החלטות מהותיות. 
על שקל אחד שלא  להצביע  אי אפשר  היום,  עד 

בגלל  תורני  במוסד  ראויה  כתובת  לו  נמצאה 
עלול  זה  פרוש,  של  לתחושתו  אך  הדגל,  קרבות 

היה לקרות בפעם הראשונה.
ממקום גלותו באמריקה שהאנטישמיות הרימה 
הבא.  המסר  את  לגפני  פרוש  העביר  ראש,  בה 
לא  הכספים,  העברות  בענייני  לך  התערבתי  לא 
התערבתי לליצמן בנוגע לרפורמות הבריאות, נא 
אל תסכלו את תחום הפעילות שלי בנוגע לוועדת 

הרישוי.  
חילופי המסרים, בתוך הסיעה ומחוצה לה, גררו 
לקלחת את יו"ר הקואליציה השש לגוון בקרבות 
שאינן בזירת תאגיד השידור. אזהרות נוספות נורו 
מהלוע, ובלשכת שר החינוך הבהירו בתגובה כי 
לא יפעלו תחת איומים. "העיכוב לא היה בגללנו, 
נפעל  לא  אבל  הוועדה,  הקמת  עם  בעיה  לנו  אין 
תחת אקדח של איומים שמוצמד לרקה", הבהיר 
 - החינוך  שר  בלשכת  בכיר  גורם  עיתונות'  ל'קו 
בישיבות  הביקורת  במשבר  השבוע,  רק  שהוכיח 
לאחר חג הפורים, כי פניו לשלום ולא למלחמה. 
מאדמת  וגפני  יורק,  מניו  פרוש  מסין,  ליצמן 
גם  ובסופו של דבר,  הקודש – תרמו את שלהם, 
שבבסיסו  למדי  צפוי  הסדר  הושג  הזה,  בעניין 

הסכמה להקמת הוועדה. 
קילומטראז'  יש   – רישיון  ולסיפורי  לפרוש 
ארוך. בחיי אביו, הוא החל וחדל מלימודי נהיגה, 
אחרי שהרב מנחם פרוש ז"ל העיר לו כי אין זה 
יהיה  ישראל,  באגודת  כנסת  שלחבר  הראוי  מן 
רישיון נהיגה. על הרישיון ההוא פרוש ויתר תוך 
כדי תהליך. בנוגע לרישוי המוסדות, הוא מתכוון 
ללכת עד הסוף ולבוא חשבון עם מי שיכשיל לו 

את טסט המעבר. 
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שר החינוך 
בנט – האזין 

לראיון של שר 
הפנים ונפגע. 
במשבר הזה, 

לא הועברה 
אף הדלפה 
במנהרותיו 

התקשורתיות. 
תפקידו של 

מדור זה היה 
מאז ומתמיד 

להרבות שלום 
בין פוליטיקאים. 

בנט ישמח מן 
הסתם לגלות 
שדרעי בכלל 

לא התכוון אליו

ממקום גלותו 
באמריקה 

שהאנטישמיות 
הרימה בה 

ראש, העביר 
פרוש לגפני את 
המסר הבא. לא 

התערבתי לך 
בענייני העברות 

הכספים, לא 
התערבתי 

לליצמן בנוגע 
לרפורמות 

הבריאות, נא 
אל תסכלו את 

תחום הפעילות 
שלי בנוגע 

לוועדת הרישוי

שעת הסין. ראש-הממשלה בביקורו בסין, השבוע
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"מאוחדת היא הקופה 
של הציבור החרדי"

מאת: עוזי ברק

מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד השתתף כאורח כבוד 
בכינוס המרכזי של בני הישיבות בראשות גדולי ישראל, 
וציין את ההתאמה המיוחדת של מאוחדת לציבור החרדי. 
לשיחה  מאוחדת  מנכ"ל  התקבל  האירוע  תחילת  לפני 
ראש  הירש  הגרמ"ה  הישיבות  ראשי  עם  ולבבית  אישית 
ישיבת סלבודקא והגר"ד כהן ראש ישיבת חברון. במהלך 
היותה של מאוחדת  ישיבת חברון את  ציין ראש  המפגש 
הקופה הגדולה ביותר והמתאימה ביותר לציבור החרדי. 
עוד אמר ראש הישיבה כי הוא עצמו מבוטח כבר 50 שנה 
במאוחדת והודה למנכ"ל ונציגיו על הפעילות והסיוע לכל 

בקשה המופנית אליהם, ונענית בחיוב. 
הגרמ"ה  הישיבות  ראשי  דברים  נשאו  המרכזי  בכינוס 
מאוחדת  מנכ"ל  הוזמן  מכן  ולאחר  כהן  והגר"ד  הירש 
הישיבות  ראשי  הרבנים,  בנוכחות  ברכה  דברי  לשאת 

וחברי הכנסת.
מטעם מאוחדת השתתפו גם ד"ר דוד מורל מנהל תחום 
פרויקטים במאוחדת ועוזר מנכ"ל, הרב משה ברים מנהל 
תחום  אחראי  שורץ  דודי  ור'  ירושלים  במחוז  השיווק 

מגזרים במאוחדת.
פתח  הוא  וורמברנד  זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל  בדברי 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  "בראשות  האכסניה:  בכבוד 
הירש  הלל  משה  רבי  הגאון  שליט"א,  הגאונים  הרבנים 
ישיבת  ראש  כהן  דוד  רבי  הגאון  סלבודקא  ישיבת  ראש 
רחבי  מכל  קהילות  וראשי  ישיבות  ראשי  רבנים,  חברון 
הארץ" פתח וציין "אנחנו במאוחדת עושים הכל ופועלים 
הצוותים  והעדות.  החוגים  מכל  ישראל  גדולי  בהכוונת 
השכונות  רבני  עם  נושא  בכל  מתייעצים  מאוחדת  של 

והקהילות". 
כי  "קופת חולים מאוחדת היא  וציין  וורמברנד הוסיף 
חרדים  אחוז  כארבעים    - החרדי  הציבור  של  הקופה 
נגיע  מבוטחים כיום במאוחדת, ובחמש השנים הקרובות 

לחמישים אחוז חרדים".
המתאימה  היא  מאוחדת   – החולים  קופות  כל  "מבין 
ביותר למגזר החרדי, היא מדברת בשפה החרדית ופועלת 

על פי כל הצרכים של המגזר החרדי" אמר. 
מאוחדת  של  להיותה  גם  התייחס  מאוחדת  מנכ"ל 
מעסיקה גדולה של חרדים "קופת חולים מאוחדת מעסיקה 
נשים  בעיקר  חרדים,  עובדים   1600 מ-  פחות  לא  כיום 

חרדיות שמועסקות אצלנו בתפקידי מפתח. אנו מאמינים 
בעובדים החרדים כאנשי מקצוע ולכן הם נמצאים אצלנו 

בתפקידים בכירים בכל הארץ".
מקימים  אנחנו  החרדי,  הציבור  עם  מהחיבור  "כחלק 
נגישות בתוך השכונות  מרפאות בתוך הקהילה, מרפאות 
עגלה  במרחק  שיהיו  מרפאות  מגדלים.  בבנייני  ולא 
למשפחה החרדית. אנו במאוחדת מקפידים מאוד להפעיל 
את מוקדי השבת בשכונות על מנת למנוע נסיעה בשבתות 

לבתי חולים".
זאב וורמברנד הוסיף עוד "אנו מתחברים לבתי חולים 
עם  חיזקנו את הקשר בשנה האחרונה   – אפיון חרדי  עם 
בית החולים שערי צדק ועם בית החולים בבני ברק מעייני 

הישועה" .
רחבי  מכל  רבים  קהילות  ראשי  ניגשו  האירוע  בסיום 
הרפואה  שרותי  על  לו  והודו  מאוחדת  למנכ"ל  הארץ 
מבוטחי  היותם  את  הדגישו  הקהילות  ראשי  הקופה.  של 
הקהילות  בני  אלפי  עם  יחד  רבות  שנים  במשך  מאוחדת 
החרדי  לציבור  עצמה  את  מתאימה  שמאוחדת  כך  ועל 

ומתחשבת ברגשות המגזר.
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מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד בכינוס המרכזי של בני הישיבות בהשתתפות גדו"י: 

מנכ"ל מאוחדת נשא דברי ברכה בנוכחות מרנן, גדו"י הגרמ"ה הירש ר"י סלבודקא והגר"ד כהן ר"י חברון, עשרות 
רבנים, ראשי קהילות, ח"כ הרב משה גפני, ח"כ הרב אורי מקלב וח"כ הרב יעקב אשר ועשרות נציגים וחברי מועצות 

מכל הארץ

מנכ"ל מאוחדת זאב וורמברנד נואם. נראים : הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן

ח"כ הרב משה גפני עם מנכ"ל מאוחדת

חברי הכנסת הרב אורי מקלב, הרב יעקב אשר ומנכ"ל מאוחדת.

קהל רב במעמד
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ישראל הפציצה בסוריה: יירוט סמוך לי-ם
כשחזרו מטוסי חיל האוויר בליל שבת מתקיפת מטרות בסוריה, נורה לעברם טיל, שהיה אמור להתפוצץ בשטח ישראל 
- ויורט על ידי מערכת חץ  2 במקביל, דווח על חיסול של פעיל טרור סמוך לדמשק  בתוך כך, מערכת 'קלע דוד' 

תהפוך למבצעית בשבועות הקרובים

מאת: שמעון ליברטי

דופן,  יוצאת  ביטחונית  דרמה  סוריה:  בגבול  התחממות 
התרחשה בליל שבת. האירוע החל כשמטוסי חיל האוויר תקפו 
מטרות בסוריה. על פי דיווחים ערבים, מדובר בנשק אסטרטגי 

שישראל ביקשה למנוע את הגעתו לידי חיזבאללה. 
תקיפות כאלה, על פי דיווחים זרים, מתרחשות מפעם לפעם, 
אלא שהפעם הדרמה התחוללה כשהמטוסים כבר שבו לישראל. 
מערכת ההגנה האווירית, זיהתה ירי נ"מ סורי לעבר ישראל. על 
 200 של  קרב  ראש  בעל  סורי   SA5 טיל  הצה"לי,  התחקיר  פי 

קילוגרם אמור היה לפגוע בבקעת הירדן. 
בצעד חריג הופעלה מערכת חץ 2, כשמדובר בפעם הראשונה 
בה בצה"ל מתירים לדווח על יירוט מבצעי של המערכת. החץ 
יירט את הטיל הסורי מעל בקעת הירדן, מה שגרם להפעלת   2
אזעקה ביישובים רבים בשעה 2:43 בליל שבת, ולהדי פיצוצים 

שנשמעו גם בירושלים. 
גורם בכיר בחיל האוויר אמר השבוע כי "מדובר בחימוש סורי 
טיל  או  קרקע-קרקע  טיל  זה  אם  אותנו  עניין  לא  משקל,  עתיר 
קרקע-אוויר. לא היו דילמות או ספקות ולא שיקולים של עלויות, 
משאבים או חיסכון. הטיל היה אמור לפגוע בבקעת הירדן. החץ 
נבחר לשיגור בהתאם למידת האיום וזמינות מערכות ההגנה. לא 
במוד  פועלים  אנחנו  החץ.  מלבד  ליירט  אחרת  אופציה  הייתה 
של שליטה אנושית ולא במוד אוטומטי כי אין לדעת כיצד טיל 
יכולים להתפרק  יתנהג במעופו. המנוע שלו או רכיבים אחרים 
ולכן נקודת הפגיעה המיועדת עלולה להשתנות תוך כדי מעוף".

מפקד מערך ההגנה האווירית תת-אלוף צביקה חיימוביץ אמר 
כאיום  וזוהה  ישראל  תושבי  על  איים  שנורה  "הטיל  במפורש: 
בליסטי. ההנחיות הן להגן על תושבי ישראל וכך פעלנו בשבוע 

שעבר. אין בכלל דילמות ולא סימני שאלה במצב שכזה".
באמצעות  צה"ל  "תקף  שבת  בליל  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
הפעילות  במהלך  בסוריה.  מטרות  מספר  האוויר  חיל  מטוסי 
מיירט  שוגר  מהטילים  אחד  לעבר  מטוסים.  נגד  טילים  שוגרו 
סכנה  נשקפה  לא  האוויר.  חיל  של  האווירית  ההגנה  מערך  של 

לכוחותינו ולאזרחי מדינת ישראל". 
התקיפה הזו, כשלראשונה ישראל מודה בתקיפה בסוריה, לא 

עברה בשתיקה. ושגריר ישראל במוסקבה זומן לשיחת נזיפה. 

מזל"ט ישראלי הופל

אך בכך לא תמה ההתחממות. ביום ראשון דיווח רכז המעקב 
באזור  רכב  תקפו  ישראלים  מטוסים  כי  אדם,  לזכויות  הסורי 
יאסר  הוא  ההרוג  מדובר  הדיווחים  פי  על  נהרג.  והנהג  דמשק, 
א-סייד, שהיה חבר בגדודי פוג' הגולן ותכנן פיגועים נגד ישראל 

ברמת הגולן. בצה"ל סירבו להתייחס לדיווחים. 
במקביל, כלי תקשורת של חיזבאללה דיווחו כי מערך ההגנה 
האווירית הסורי, יירט מזל"ט ישראלי מדגם "רוכב שמים". מנגד 
בצה"ל אישרו כי המזל"ט נפל בשטח סוריה ואמרו כי אין חשש 

לנזק ביטחוני ודליפת מידע. נסיבות האירוע מתוחקרות. 
בתוך כך, צה"ל הודיע השבוע כי מערכת קלע דוד, )שנקראה 
בעבר שרביט קסמים( נמסרה לאחרונה לצה"ל על ידי היצרנית 

רפאל ותהפוך למבצעית בשבועות הקרובים. 
מדובר בהשלמת תפיסת ההגנה הרב-שכבתית, המשלבת את 
כיפת ברזל, קלע דוד, חץ 2 וחץ 3. כשבשנים הקרובות תמשיך 

לפעול גם מערכת הפטריוט הוותיקה. 
כיפת  שבין  זו  הבינונית,  ההגנה  לשכבת  מיועדת  דוד  הקלע 
ברזל לחץ 2 ו-3 היא מיועדת ליירוט מטרות גדולות כגון רקטות 
כבדות במשקל מאות קילוגרמים וכן טילים מדויקים מטווחים 

של עשרות עד מאות קילומטרים. 
המערכת היא ארצית, כך שהיא יכולה להגן בו זמנית על רוב 
שטח המדינה, זאת בניגוד לכיפת ברזל, המספקת הגנה נקודתית 

יותר. 

אייזנקוט: "חיזבאללה חיסל 
את הרמטכ"ל שלו"

ראש השב"כ: "חמאס ינסה 
לבצע פיגועים בפסח"

הרמטכ"ל אישר לראשונה את הדיווחים כי חיזבאללה 
הוא זה שרצח את רמטכ"ל הארגון מוסטפה בדר א-דין 

 על התקיפות בסוריה: "יש צורך למנוע התעצמות ממי 
שלא צריך להתעצם"

ראש השב"כ העניק סקירה ביטחונית, ואמר כי "אנו 
חווים עכשיו שקט מתעתע"  לדבריו, נמשכת מגמת 
הדעיכה בהסלמה הביטחונית, וסוכלו מאות פיגועים 

מאת: שמעון ליברטי

התייחס  אייזנקוט,  גדי  רא"ל  הרמטכ"ל 
סוריה  בגבול  להתחממות  )שלישי(  אתמול 
צורך  יש  כי  ואמר  הישראליות  ולתקיפות 
להתעצם  צריך  שלא  ממי  התעצמות  "למנוע 
חושב  "אני  הוסיף:  הוא  מתקדם".  מנשק 
שהשכלנו לקיים מדיניות נכונה מאוד של אי-
האינטרסים  על  עמידה  לצד  גלויה  מעורבות 
שלנו. יש לנו אינטרס שהמציאות הזו תימשך 
יום  של  הניצחון  אחרי  ארוכות.  שנים  עוד 
כיפור נשמר השקט בצפון ועל אף כמעט שש 
שנים של מלחמת אזרחים כאוטית עם מיליוני 
ונפגעים, אנחנו מצליחים לשמר את  פליטים 

הגבול כגבול שקט".
הדיווחים  את  הרמטכ"ל  אישר  לראשונה 
רמטכ"ל  חיסול  מאחורי  עומד  חיזבאללה  כי 
במשבר  נמצא  "חיזבאללה  הטרור:  ארגון 
כלכלי עמוק, משבר מנהיגותי, רק בשבועיים-
פרסומים  גל  על  שומעים  האחרונים  שלושה 
הרמטכ"ל  נרצח  כיצד  הערבי  בעולם  רחב 
פי  שעל  א-דין  בדר  מוסטפא  חיזבאללה  של 

הפרסומים נרצח על ידי מפקדיו. 
"אני חושב שזה מצביע על גודל האכזריות, 
חיזבאללה  בין  שיש  והמתח  המורכבות 

לפטרון שלו האיראני, הפרסומים עולים בקנה 
אחד עם המידע וההערכה שיש לנו וזה מצביע 
על עומק המורכבות והמשבר שהארגון נמצא 
ומוכוונות המשימה שיש  בו, לצד האכזריות 

בסוריה".
לדברי אייזנקוט ישנם ארבעה מעגלי איום 
הראשון  "האיום  המדינה:  מתמודדת  שעמם 
מאז  המדינה  את  שליווה  הקונבנציונלי,  הוא 
חיל  הפעלת  של  יכולת  עם  צבאות  הקמתה, 
אוויר, תמרון אש, זה איום שעדיין קיים, הוא 
לאור  בעיקר   - האחרונות  בשנים  מאוד  ירד 
ההשתנות סביבנו, גם הסכמי השלום. האיום 
השני הוא הבלתי קונבנציונלי, איום הגרעין. 
האיום הכימי-ביולוגי שאנחנו רואים שימוש 
קבוע  באופן  כימיים-טקטיים  באמצעים 

בלחימה בסוריה.
 "האיום השלישי התת-קונבנציונלי, טרור, 
גרילה, תת-קרקע, תלול מסלול והשינוי הזה 
שלארגוני טרור יש יכולות מדינתיות. הרביעי 
הוא בממד הקיברנטי - חדש יחסית - אנחנו 
בהיערכות  השתנות  יש  עוצמתו.  את  רואים 
עשינו  הצבא  ובתוך  המדינתית  ברמה  שלנו, 
ההגנה  ביכולת  מאוד  משמעותיים  שינויים 
ילך  שהאיום  הבנה  מתוך  וההתקפה  האיסוף 

ויתפתח בעתיד הנראה לעין". 

מאת: ארי קלמן
השבוע  העניק  ארגמן  נדב  השב"כ  ראש 
וביטחון,  חוץ  בוועדת  ביטחונית  סקירה 
לפיגועים  בניסיונות  עלייה  מפני  והתריע 

לקראת פסח. 
שקט  הוא  עכשיו  חווים  שאנחנו  "מה 
הפסח.  חג  לקראת  עומדים  אנחנו  מתעתע, 
אין ספק שתשתיות הטרור, בעיקר הממוסדות 
השטח  את  להתסיס  ינסו  חמאס  על  בדגש 
זה  כמובן  שלנו  המטרה  פיגועים.  ולבצע 

לאפשר חגים שקטים לכל מדינת ישראל". 
בעת  נמנעת  "חמאס  כי  הוסיף  ארגמן 
הנוכחית ממערכה נוספת בשל היעדר מוכנות 
איתן',  'צוק  ונזקי  למערכה  אופטימאלית 
נוסף  לעימות  במוכנות  עתה  כבר  מצויה  אך 
כוח  בניין  בתהליכי  וממשיכה  ישראל  עם 

מואצים". 
כי  ארגמן  אמר  הטרור  לגל  בהתייחסו 
הדעיכה  מגמת  בהמשך  נפתחה   2016 "שנת 
באוקטובר  שהחלה  הביטחונית,  בהסלמה 
נותר  בשטח  המרכזי  הטרור  'יצרן'   ."2015
עלייה  חלה  במקביל  אך  הבודד',  'המפגע 

במשקלן של החוליות העצמאיות. 
לפיתוח  הודות  כי  הסביר  השב"כ  ראש 
קפיצת  שב"כ  השיג  מתקדמות,  יכולות 
מול  והסיכול  האיתור  בפעילות  מדרגה 

תופעת המפגעים הבודדים. כפועל יוצא מכך 
נעצרו מבעוד מועד כ-400 מפגעים ומפגעות 
פוטנציאלים, בטרם הצליחו לממש את כוונות 
 344 ביו"ש:  סוכלו   2016 במהלך  הפיגוע. 
פיגועי   184 ביניהם:  משמעותיים,  פיגועים 
ירי, 16 פיגועי חטיפה, 16 פיגועי התאבדות, 

86 פיגועי הקרבה )לרבות דריסה ודקירה(.
משמעותית  עלייה  ישנה  כי  ציין  הוא 
במעורבים בטרור ומספר מזוהי ג'יהאד עולמי 
בקרב ערביי מזרח ירושלים. מעורבות ערביי 
מזוהה  זאת,  עם  יחד  נמוכה.  בטרור  ישראל 
בדאעש  תמיכה  או  בהזדהות  קלה  עלייה 
ישראל.  ערביי  מקרב  קיצוניים  גורמים  של 
"המדינה  כי  השב"כ  ראש  אמר  דאעש  על 
האסלאמית מאבדת גובה וכוחה נשחק לאורך 

זמן". 

ארגמן השבוע בכנסת 

חלקים מטיל היירוט שנפלו בירדן

 צילום: יונתן
 ,זינדל
פלאש 90



נראה
אותך
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המיליארדרים: טראמפ 
יורד; גרטלר ולבייב – בפנים

מגזין פורבס פרסם השבוע את רשימת המיליארדרים 
  העולמית, שהיא הגדולה ביותר מאז החל הדירוג

נשיא ארה"ב ירד בכמעט 200 מקומות, במקום הראשון 
ממשיך להוביל ביל גייטס  ברשימה 18 ישראלים, 
בהם דן גרטלר ולב לבייב עם 1.2 מיליארד דולר כל 

אחד  כל הנתונים

מאת: שמעון ליברטי

הדירוג  את  השבוע  פרסם  'פורבס'  מגזין 
העולמית.  המיליארדרים  רשימת  של  השנתי 
כמה  המכובדת  לרשימה  נכנסו  השנה  גם 

וכמה ישראלים וכמה חרדים. 
הצניחה  היא  ברשימה,  ההפתעות  אחת 
הברית  ארצות  נשיא  של  בהונו  הדרמטית 
טראמפ  דורג  שעברה  בשנה  טראמפ.  דונלד 
של  מוערך  הון  עם  ברשימה,   324 במקום 
4.5 מיליארד דולר, ואילו השנה הוא הידרדר 
למקום ה-544 עם 3.5 מיליארד דולר "בלבד". 
לפי הדיווח הירידה נובעת בשל ירידה בשווי 
הונו  טראמפ  לדברי  אגב  במנהטן.  בנייניו 
עומד על כ-10 מיליארד דולר, אך הוא מסרב 

לחשוף את מסמכי המס שלו. 
החולפת,  השנה  במהלך  לטראמפ,  בניגוד 
אנשים  ו-233  יותר,  עוד  התעשרו  העשירים 
 2,043 הכוללת  לרשימה,  נכנסו  חדשים 
הגדולה  המיליארדרים  רשימת  והיא  אנשים 

ביותר מאז החל פורבס לפרסם את הדירוג. 
בראש הרשימה ממשיך להוביל ביל גייטס, 
עם  מיקרוסופט,  התוכנה  ענקית  של  המייסד 
וורן  נמצא  השני  במקום  דולר.  מיליארד   86
ג'ף  אחריו  דולר,  מיליארד   75.6 עם  באפט 
בזוס מייסד "אמזון", עם 72.8 מיליארד דולר 
ביותר,  הגדולה  הקפיצה  את  שרשם  לאחר 
אמנסיו אורטגה, מייסד רשת האופנה "זארה" 
מיליארד   71.3 עם  הרביעי  למקום  הגיע 
הרשת  מייסד  נמצא  החמישי  ובמקום  דולר, 
ששווה  צוקרברג  מארק  פייסבוק,  החברתית 

56 מיליארד דולר.
סלים  קרלוס  נמצאים:  הבאה  בחמישייה 
 52.2 עם  אליסון  לארי  מיליארד,   54.5 עם 

שייכים  והתשיעי  השמיני  המקום  מיליארד. 
כל  מיליארד   48.3 עם  קוך  ודייויד  לצ'רלס 
אחד ואת העשירייה הפותחת סוגר ראש העיר 
 47.5 עם  בלומברג  מייקל  לשעבר  יורק  ניו 

מיליארד דולר. 
לרשימה  להשתחל  הצליחו  ישראלים   18
ולב  גרטלר  דן  חרדים,  שני  בהם  היוקרתית, 
ממשיך  הישראלית  הרשימה  את  לבייב. 
ה-145  במקום  המדורג  עופר,  אייל  להוביל 
למרות  זאת  דולר,  מיליארד   8.9 עם  בעולם 
שעברה.  משנה  מיליארד  כשני  של  ירידה 
 269 המדורג  ורטהיימר  סטף  נמצא  אחריו 
בעולם עם 5.6 מיליארד דולר. ארנון מילצ'ן, 
 303 מדורג  נתניהו,  מחקירות  לכולנו  הזכור 
אריסון  שרי  דולר.  מיליארד   5.2 עם  בעולם 
מיליארד,   4.9 עם  בעולם  ה-334  במקום 
 3.7 עם  בעולם  ה-501  יצחק תשובה במקום 

מיליארד דולר. 
נמצא  הישראלית  ברשימה  השישי  במקום 
ברשימה  ה-581  במקום  המדורג  שני,  שאול 
עידן עופר  דולר.  3.3 מיליארד  העולמית עם 
וטדי שגיא חולקים את המקום ה-630 בעולם 
שוויד  גיל  אחד.  כל  דולר  מיליארד   3.1 עם 
דולר,  מיליארד   2.8 עם  בעולם,   717 מדורג 
אדם ניומן מדורג 814 בעולם עם 2.5 מיליארד 
עם  בעולם  ה-939  במקום  נכט  מריוס  דולר. 
2.2 מיליארד דולר. אלכסנדר משקביץ מדורג 
ואילו  דולר.  מיליארד   1.9 עם  בעולם   1,098
הגיע  דולר  מיליארד   1.3 עם  ארקין  מורי 

למקום 1,567 בעולם. 
דן גרטלר ולב לבייב הגיעו למקום ה-1,678 
אחד.  כל  דולר  מיליארד   1.2 עם  בעולם 
שטיינמץ  בני  עופר,  ליאור  נמצאים  אחריהם 

ומוריס קאהן. 

ביל גייטס
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דונלד טראמפ

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז
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הזמנות לסיטונאים בלבד נא לפנות למספר: 058-645-6410

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

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

על כל קניה בחנות הבגדים קידס מוד
קבלו שובר 5% הנחה בקניה אצלנו :(
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מאת: אסתי אדרי

מזג האוויר אמנם עדיין מתעתע בין חורף 
השבוע,  מגיע  כבר  הקיץ  שעון  אך  לקיץ, 
ובליל שישי, נישן שעה פחות, אך נכניס שבת 

קצת יותר בנחת. 
הקיץ  שעון  הזמן,  קביעת  לחוק  בהתאם 
השנה יחל השבוע, אור ליום שישי כ"ו באדר 
התשע"ז, 24.3.2017  בלילה שבין יום חמישי 

ליום שישי. 
על פי הכללים, בשעה 02:00 יש להזיז את 

המחוגים שעה אחת קדימה לשעה 03:00. 
בהתאם לחוק, שעון הקיץ יסתיים במוצאי 

הוא  אז   ,28.10.17 תשע"ח  בחשון  ח'  שבת, 
יוחלף בחזרה בשעון החורף. 

את  מחדש  לכוון  שבת,  לקראת  לב  שימו 
שעוני השבת, ולבדוק כי הם מכוונים כהוגן. 
יש לשים לב בלוחות השונים, מכיוון  בנוסף 
צורך  ויש  קיץ  לשעון  מעודכנים  לא  שחלקם 

להוסיף שעה על המופיע בלוח בזמני היום. 
לנושא  התייחס  דרעי  אריה  הפנים  שר 
ואמר: "החל מסוף השבוע נהנה כולנו משעת 
המסחר  בעידוד  למשק  שתסייע  נוספת  אור 
כלל  באנרגיה.  לחיסכון  ותביא  והכלכלה 

הציבור ייהנה מכך״.

מזיזים מחוגים: 
שעון הקיץ חוזר

ביום חמישי 
בלילה, ליל 
שישי, נעבור 

לשעון קיץ ונזיז 
את המחוגים 
שעה אחת 

קדימה  אל 
תשכחו לכוון 
בהתאם גם את 
שעוני השבת

צילום: משה שי פלאש 90

עכשיו בחנויות הספרים
להזמנות: 02-5609000     הפצה ראשית: ספרי אור החיים

חידושים וביאורים¨ בסוגיות המועדים¨ מאירי עינים 
מושלמת¨ יו¢ט  שמחת  המעניקים  נפש¨  ומשובבי 

Æעיון למדני בשפה ברורה ונעימה

מאת רבי דוד הופשטטר שליט¢א

הספר

שמחת
יום טוב
מושלמת

יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

כדי שתבואו מוכנים לוועדות 
הרפואיות אתם צריכים להרגיש 
בידיים טובות

ידי חברה פרטית. על  ומופעל  לאומי,  לביטוח  מייסודו של המוסד  מכוונת  יד  מרכז 

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות 
 יכולים להוביל להצלחה,

לכן יותר ויותר אנשים בוחרים 
לממש את זכויותיהם בביטוח 
הלאומי באמצעות יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע
למרכזי יד מכוונת ולקבל מרופאים 

מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 
התיק הרפואי והכל ברגישות 

 ובמקצועיות ללא תשלום
וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה
 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*



תפריט מיוחד, עשיר ויוקרתי לשבת הגדול!

מאכלי עדות, אסאדו 
טרי, ממולאים, קדירות 

בישול  ארוך, פרגיות, כבש, 
לחמעג’ון כבש, תוספות 

חמות, מבחר לחמים, מבחר 
סלטים, עוגות הבית

ועוד ועוד...

מעל 60 
סוגי  

תבשילים 

הזמנות מתקבלות החל מהשבוע!!!

יום שישי יריד אוכל בין השעות: 8:00-14:00 

טל: 0533800708

חמין ביתי בסיר, מתכון ירושלמי משובח 
מבית השף של “לחם בשר”

 חמין בסיר קטן- 85 & כולל הסיר

 חמין בסיר גדול- 125 & כולל הסיר

יריד אוכל מוכן
בלחם בשר

ברח’ מצדה 9 בני ברק )מגדלי ב.ס.ר 3(

רק אצלינו בימי שישי
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היערכות למעמד ב'טדי': 600 רבנים, 250 ילדי מקהלה
מעמד "הקבלת פני רבו" של אל המעיין 

יתקיים השנה באצטדיון טדי הכולל 
30,000 מקומות, במעמד מרנן חברי מועצת 

חכמי התורה ומאות רבנים מכל רחבי 
הארץ  משעות הצהרים יופעל מתחם 

ג'ימבורי ענק לילדים ודוכני מזון  הופעה 
מלאה של גדולי אמני הזמר מכל הסגנונות 

בהפקת ענק מוזיקאלית  השר דרעי: 
"מעמד היסטורי של קידוש ה'"

מאת: ארי קלמן

עיריית  בשיתוף  המעיין"  "אל  תנועת  של  המסורתי  האירוע 
ירושלים עומד השנה לעשות היסטוריה עם אירוע המוני וחסר 
תקדים שייערך באצטדיון 'טדי' המחודש המכיל כיום כ-30,000 
איש. יצוין כי מאז האירוע התורני האחרון בטדי, נבנה יציע נוסף 
הכולל כ-9,000 מקומות. את המקומות יתפסו אי"ה עשרות אלפי 

איש שיגיעו במערך אוטובוסים גדול מכל רחבי הארץ. 
האירוע העומד תחת ברכתם והכוונתם של מרנן חברי מועצת 
ב'  ניסן,  י"ז  ביום חמישי,  יתקיים אי"ה  חכמי התורה שליט"א, 
דחוה"מ פסח )13.4.2017( – יום ברכת כוהנים בכותל המערבי.

ועדה מכינה מיוחדת שוקדת בימים אלו בקדחתנות על הפקת 
אל  נציגי  עשרות  התכנסו  האחרון  שישי  ביום  הענקי.  הכנס 
המעיין ונציגי הרשויות המקומיות ביחד עם מנכ"ל אל המעיין 
השר   עם  מיוחד  היערכות  לכנס  המארגנים,  ושאר  אילוז  משה 

אריה דרעי. 
בעצה  וציידם  החשובה  ההתארגנות  על  בחום  בירך  השר 
כמותו",  היה  שטרם  היסטורי  ה'  קידוש  מעמד  "זהו  ותושייה. 
להצלחת  הכוח  בכל  לפעול  הרכזים  את  והמריץ  דרעי  אמר 
האירוע. נודע, כי רבבות איש מכל רחבי הארץ כבר הבטיחו את 
אוטובוסים  מאות  האמצעות  אליו  ויגיעו  באירוע  השתתפותם 

מאורגנים בהיערכות לוגיסטית חסרת תקדים.
לנוכח  אולם  אחה"צ,   17:00 בשעה  ייפתח  עצמו  המעמד 
סביב  יופעל  המערבי,  בכותל  כוהנים  לברכת  ההמונית  העלייה 
מזון  מתחמי  וכן  הילדים  עבור  ענק  ג'ימבורי  מתחם  האצטדיון 
ושתיה, כבר מהשעה 12:00 בצהרים. האלפים יוכלו לחגוג את 

שמחת החג ולהיערך למעמד הגדול. 
מקהלה של 250 ילדי רשת החינוך 'בני יוסף' יעמדו על הבמה 
והולחן  שנכתב  מיוחד  שיר  ויזמרו  טדי,  באצטדיון  הענקית 
ידי  על  יושר  "כאיש אחד בלב אחד"  למעמד. השיר עם המסר 

מיוחד  מוסיקאלי  קונספט  במסגרת  והזמרים  הילדים  מאות 
פסח  המועד  בחול  רבו"  פני  "הקבלת  אירוע  במרכז  שיעמוד 
הקרוב בירושלים. עוד נודע, כי קליפ מיוחד של השיר כבר הוכן 

ויצא לאור עוד לפני האירוע. 
על בימת הכבוד במעמד ישבו מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי 
יאצילו  אשר  כהן,  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  התורהבראשות 
מברכתם על ההמונים. כמו כן ישתתפו עשרות רבני ערים, דיינים 
אחדות  במפגן  הארץ,  ברחבי  קהילות  רבני  מ-600  ולמעלה 

ועוצמה שטרם נראה כמותו.
מלאה  הופעה  תתקיים  באירוע  כי  מציינים,  המכינה  בוועדה 
במקום  החג.  משמחת  כחלק  החרדי  הזמר  גדולי  של  וגדושה 
רשת  של  הגדולה  המקהלה  תופיע  עליה  ענק,  בימת  מתוכננת 
החינוך וכן האמנים הגדולים מוטי שטיינמץ, שלמה כהן, משה 

לוק, ישי ריבו ועוד, בהפקה מיוחדת שתשלב מזרח ומערב. 







דלונגי, תמיד יש על מי לסמוך.
בחג הקרוב, תוכלי להתעסק בעיקר במחמאות ופחות בהכנות והכל הודות לתנור השף של דלונגי. 

מגוון התנורים הדו-תאיים של דלונגי, עם כשרות בד"צ העדה החרדית. 

ו תנור בילד-אין  בטיחותי במיוחד: אוורור קדמי והיקפי להגנה מפני כוויות במגע עם דלת או דפנות התנור 
דו-תאי: תענוג לבשל, קל לנקות! ו מגוון תכניות השף, 8 תכניות: לאפיה, בישול, גריל, שמירת חום ו דלת 
נשלפת  בקלות לניקוי קל ו מגוון רחב של צבעים בעיצוב חדשני: שחור, לבן ונירוסטה ו תנור משולב דו 

תאי: תוכניות שמירת חום למצב "פלטת שבת" ו דלת זכוכית כפולה לבידוד מירבי.

3 שנים אחריות*

בית"ר עילית: טרקלין  אשדוד: טרקלין כהלכה, חשמל כהן, אביב חשמל הנמל, שיא החשמל והמיזוג  אשקלון: אלון החשמל, סנעד  אופקים: דני טוויזר אלקטרוניקה, יורם ביתן 
יאקב, מרכז  המקררים, שיא החשמל והמיזוג בית שמש: יאקאב חשמל, זיק אור, שיא החשמל והמיזוג נתיבות: מיני זול, יורם ביתן שדרות: יורם ביתן, ס. לזמי בית אל: חשמלית בית 
אל בני ברק: טרקלין כהלכה, לוינגר מוצרי חשמל, ת.צורף, מרכז המקררים, טומי וייס, חשמל יעקובי, קרן בני הישיבות, שיא החשמל והמיזוג, חשמל חסד, החשמל לצרכן ירושלים: 
אלעד: טרקלין  י. שיר, שיא החשמל והמיזוג, מיטב מוצרי חשמל, טטרון, מיסטר אלקטריק, טרקלין כהלכה  ריינר מוצרי חשמל,  זיק אור, ח.  משה שטערן, יאקב חשמל, ת.צורף, 
פתח תקווה: רדיו אורון, החשמל לצרכן  חדרה: פי.אר אלקטרוניקה  זול  מפרץ חיפה: אלקטרו  מודיעין עילית: יאקב חשמל, צורף  כהלכה, שיא החשמל והמיזוג, יאקאב חשמל 
ראשון לציון: טיב טוב אלקטריק תל אביב: מרכז המקררים,  אבי סופר רכסים: ת.צורף כל הארץ: שק"ם אלקטריק, א.ל.מ, טרקלין חשמל, בסט ביי, רשת תן אלקטריק, רשת סוויץ'.

*שנת אחריות מלאה על התנורים הבנויים  + שנתיים אחריות בתוספת 199 ש"ח

במינימום זמן
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האם להקדים את הניקיונות לפסח?

ערב פסח זה זמן של שחרור וגאולה. לפעמים 
אנשים מאבדים את מהות החג, נתפסים לחיצוני 
ופחות לפנימי. מה החג הזה מסמל לנו? עד כמה 
אנחנו באים לליל הסדר עם ילדים שלא השארנו 
מאחור עם חוויה שלילית על נושא אחד שנקרא 

'נ  יקוי לחג'. 
שהתחילה  ניקיון,  לחוצת  לאם  ילדה  בתור 
שייגעו  פחדה  ובפורים  בשבט  ט"ו  אחרי  כבר 
צמצמו  החג  לפני  שבתות   3 הספרים.   בארון 
וכמובן,  וצפוף,  קטנטן  במטבח   לאכול  אותנו 
לא   מזמינים  אורחים לשבתות מ מוצאי פורים . 

כל זה השאיר בי טעם לוואי. 
מה הרעיון לנקות ולהשתעבד לבית בחג שכל 
שבוע  לאכול  לשבת  העניין  מה   גאולה?  כולו 
וחצי קודם בחדר המדרגות כדי לא ללכלכך את 

הבית ? 
את  מתחילה  אני  עובדת   אישה  שאני  היות 
לעצמי  סיגלתי  החג.  לפני  ימים   10 הניקיונות 
יום במשך  מנהג לעשות רשימה מסודרת  ב כל 
10 ימים,  בה כתוב  מה עושים  היום  לקראת החג. 
הגדול,  שבת  ערב  עד  לסיים  זה  היעד  כמובן, 
בליל בדיקת חמץ  אני מגיעה ל שטיפה  ה יסודית  

והאחרונה  ו ציפוי ב ניירות כסף. 
מרוממת  ובעשייה  בשמחה  ברוגע,  והכל 
  ... של כולם ביחד ואפילו נשאר  לנו  עודף  זמן 

בגדים  לקניית  בערבים  ליציאה  מנצלים  שאנו 
החופש  ימי  את  ולנצל  לטייל   סתם  או  לילדים 

המשותפים. 
 ו כן, יש את סעיף העוזרת , אני בהחלט  מכניסה 
עוד זוג ידיים לסייע , ככה ש ב כל יום מסיימים 
ימים   5 פשוט:   נורא  החשבון  אז   שלם...  חדר 
יום למשרד   יום למטבח,  לסלון,  יום    , לחדרים 
ויום למחסנים. וכך  סיימנו את הבית ב - 10 ימים . 

לפחות אני יודעת שלא לקחתי מהילדים את 
ולא  3 חודשים קודם  לכן   והבובות  המשחקים 
מנעתי מעצמי אורחים  לשבתות , והכי חשוב - 
ים וחצי  לפני  י  לא פותחים אצלי ארונות שבוע 
החג ומגלים שהקפה והסוכר נדדו לארון בסוכה  

או בחדר מדרגות.  
עם  מתמודדת  משפחה  שכל  כמובן 
הסיטואציות שלה ,  האם מתארחים בליל הסדר ,  
או מארחים ,   או בכלל, סוגרים את הבית ונוסעים 
זה  בחיים  הכול  מלמעלה.  ומנקים  החג  לכל 

פונקציות של סיטואציות וסדרי עדיפויות .
אבל, בל נשכח את החשוב מכל, לעשות הכול 
בשמחה ובלב שלם, להגיע לחג מוכנים חיצונית 
- נ י קוי וביגוד, אך בעיקר פנימית - לדעת שלא 
הרמתי את הקול, ולא לחצתי והלחצתי את כל 

המעגלים סביבי לטובת הניקוי.
חג כשר ושמח ושנזכה לגאולה פנימית

אאאאאא

"מצווה על כל אחד ואחד שילמד הלכות 
הרגל קודם הרגל, עד שיהיה בקי בהם וידע 
יום  שלושים  "כל  יעשה".  אשר  המעשה 
ולעיין בכל דבר  לפני הפסח, טוב להיזהר 
שעושה, שלא יישאר דבוק בו חמץ באופן 
ערב  כשיגיע  בקלות  להסירו  יוכל  שלא 

פסח".
ט"ו  בפירות  הצטיידו  שכולם  בזמן 
בשבט אימא שלי הייתה מכריזה: "סיימתי 
היה  ואבא  הילדים"  בחדרי  הארונות  את 
המזון  ברכת  במהלך  אֹו"  "נּו.  אומר 
על שולחן  הברכונים  את  מניחים  כשהיינו 

השבת אפילו לרגע קט.
ככל שעברו הימים זה רק הלך והחמיר. 
בראש חודש אדר הכריזה אימא: "מעכשיו 
ופעם,  לחדרים".  נכנסים  לא  הילקוטים 
משלוח  בחדרי  שהחבאתי  גילה  כשאבא 
היה  טובה,  הכי  החברה  לי  ששלחה  מנות 

זה סוף העולם ממש.  
בראש חודש ניסן היו אבא ואימא יוצאים 
הראשון  היום  זה  היה  בטח  פסח.  לקניות 
ש"חנות פסח" נפתחה לקהל. ואני? אני רק 
חיכיתי לעוגיות קוקוס ולשוקולד שמרלינג 
לנו לאכול בפסח  כי את שניהם לא הרשו 

עצמו.  
לתפארת  משפחה  וגידלתי  גדלתי  מאז 
והגעתי למסקנה שלעולם לא אגיע לזריזות 
ולחיפזון של אימא שתהיה בריאה. וגם לא 
להקפדות הכשרות של אבא עליו השלום. 
פורים,  סעודת  בתום  השנה  גם  אבל, 
לפני  פירורים  להבריש  מהנכדים  ביקשתי 
שהם נכנסים לחדרים כי שלושה מהם כבר 

נקיים לפסח.  
בשבילי פסח הוא עונת המיונים, הסדרים 
את  לעשות  שהקדמתי  בגלל  והארגונים. 
ארון הספרים, היו לנו מגילות בפורים. מצד 
בעוז,  וטפטף  חזר  שני, כאשר הגשם שוב 
כבר לא היו בהישג ידי המעיל והמטרייה... 
פורים  של  המסורתי  לגשם  חיכו  לא  הם 

ועלו "למעלה" בלהט הסדר של פסח.
מאבי  ירשנו  הזריזות  מעלת  את 
להלכה  נפסק  ואם  אבינו.  אברהם  האומה 
שלושים  החג  בהלכות  לדרוש  שמקדימים 
הנשים,  שלנו,  הבעיה  מה  קודם,  יום 
להזדרז ולהקדים את ניקיון פסח. בכל יום 
מגירה או ארון אחד נוסף, הרי הרווח כולו 
דקה  כסהרוריים  יסתובבו  כשכולם  שלנו. 

לפני החג, אנחנו כבר נהיה אחרי הכול.

בעד: זריזים מקדימים
מירי שניאורסון

נגד: טראומה לילדים
ריקי לוי 

מרצה, מנחה ויועצת עסקית בעלים  ' ריקאלו נדל"ן' - יזמויות ושיווק
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מגשי בקלאווה לאירועים 
צ'ולנט וסלטים ביתיים 

בליל שישי

טוסט 

+ אייס קפה

&24

+ אייס קפה פיצה אישית 
&12

 קפה +
שני מאפים

&10

במחלקת המאפים
מבצעים חמים

נתניהו לרפורמים: "מחויב למתווה הכותל"
ראש הממשלה נפגש עם ראשי התנועה הרפורמית, ועל פי הדיווח ב'הארץ' התחייב ליישם את מתווה הכותל ואמר 

כי יעשה כל מאמץ להגיע לפתרון מול המפלגות החרדיות ● בתגובה לפניית דרעי הכחיש מזכיר הממשלה את 
הדיווח ואמר כי הוא "מעוות" ● גם השר צחי הנגבי שהשתתף בפגישה הכחיש את הפרסומים

מאת: שמעון ליברטי וארי קלמן
הממשלה  ראש  הכותל:  קדושת  על  המאבק 
בנימין נתניהו נפגש השבוע )ראשון( עם הנהגת 
ריק  בראשות  בארה"ב,  הרפורמית  התנועה 
ג'ייקובס, והתחייב ליישם את מתווה הכותל, כך 

על פי דיווח ב'הארץ'. 
הגיע  נתניהו  רביד,  ברק  של  הדיווח  לפי 
לפגישה מלווה בשר צחי הנגבי ואמר לרפורמים 
הרפורמים  בין  לתווך  בכדי  הנגבי  את  מינה  כי 
והחרדים, בניסיון להשיג פשרה בנושא הכותל. 
למתווה  מחויב  "אני  הצהיר:  הממשלה  ראש 
נעשה  ואנחנו  הנגבי  את  מיניתי  ולכן  הכותל 
הכול כדי שתימצא פשרה". הוא הוסיף, כי יעשה 
המפלגות  מול  לפתרון  להגיע  כדי  מאמץ  כל 

החרדיות. 
הוא מתנגד  כי  לרפורמים  נתניהו  בנוסף אמר 
חרדים,  ושרים  ח"כים  מצד  נגדם  להתבטאויות 
וכי הוא מגנה התבטאויות כאלו, "גם בעתיד אם 
אמר  אותן",  אגנה  אני  כאלה,  התבטאויות  יהיו 

נתניהו. 
אריה  השר  ש"ס  יו"ר  פנה  הפרסום,  בעקבות 
ודרש  ברוורמן  צחי  הממשלה  למזכיר  דרעי 
ליישם  נתניהו  של  להתחייבותו  בנוגע  הבהרות 
שהמפלגות  בשעה  זאת  הכותל,  מתווה  את 
ממשלה  החלטת  להעביר  דורשות  החרדיות 
המנוגד  המתווה,  את  לחלוטין  המבטלת 
להוראותיהם הנחרצות של גדולי ישראל בנושא. 
בהודעה שפרסמה לשכת דרעי, נאמר כי דרעי 
שאל: "האם זו מתנת פורים למפלגות הנאמנות 
דרעי  לשר  השיב  ברוורמן  לנתניהו?"  ביותר 

אמר  שרה״מ  מה  לא  זה  מעוות.  "הפרסום   –
למצוא  מחויב  שהוא  רק  אמר  נתניהו  בפגישה. 

פתרון והוא יימצא".
פרסם  בפגישה,  שהיה  הנגבי,  צחי  השר  גם 
"לפני  ולפיה:  הדיווח  את  המכחישה  הודעה 

מספר שבועות ראש הממשלה מינה אותי לנסות 
בכותל  התפילה  הסדרי  לסוגית  פתרון  ולמצוא 
הפגישה  בכל  אתמול  שהשתתף  כמי  המערבי. 
בין ראש הממשלה למנהיגי היהדות הרפורמית 
את  להכחיש  מבקש  אני  הברית,  מארצות 

הפרסומים האחרונים אודות אמירותיו, כביכול, 
עם  להיפגש  מתכוון  אני  הממשלה.  ראש  של 
לפתרון  להגיע  מנת  על  הרלוונטיים  הגורמים 

הסוגיה".
בעקבות  פרסם  עצמו,  רביד  זאת,  עם 
ההכחשות: "לכל חבריי החרדים - נתניהו אמר 
אתמול להנהגת הרפורמים שהוא מחויב למתווה 
 )"committed to the agreement"( הכותל

- כל דבר אחר שמספרים לכם הוא שקר". 
הדברים האלו מגיעים בזמן התנגדות החרדים 
את  לחלוטין  לבטל  ודרישתם  הכותל  למתווה 
נמצא  ש"ס  של  הכותל  שחוק  ובזמן  המתווה, 
הרפורמים  עתירת  עומדת  כשברקע  בדיונים, 
לבג"ץ ליישם את מתווה הכותל, הדיון בעתירה 

אמור להתקיים בעוד כחודשיים.
עם  רק  להיפגש  אמורים  היו  הרפורמים 
יועצו המדיני של נתניהו, יונתן שכטר, כשראש 
לכמה  רק  להיכנס  אמור  היה  עצמו  הממשלה 
באמצע  נכנס  נתניהו  אולם  אותם,  ולברך  דקות 

הפגישה והתעכב במקום כשעה. 
על  ביקורת  ג'ייקובס  מתח  הפגישה  במהלך 
הבנייה בהתנחלויות, על חוק ההסדרה ועל חוק 
לביקורת  האזין  נתניהו  הדיווח  פי  על  המואזין. 
הגיב  הסדרה  חוק  על  במפורט.  לטענות  והשיב 
על  שבונה  מי  הברית,  בארצות  גם  כי  נתניהו 
בעלי  את  מפצים  שנה,   20 ועברו  פרטית  קרקע 
המואזין  לחוק  בהתייחסו  הורסים.  ולא  הקרקע 
בניו-יורק  "אתה  ג'ייקובס:  את  נתניהו  שאל 

שומע מואזין?"

נתניהו והנגבי. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

̇ מו‚בל  לפרטים ו‰זמנו˙: *מס' ‰מ˜ומו

054-7000221 /  03-6776600 

ר‚ע לפני ‰˙˜„˘ ‰ח‚
‡ולמי ˜ונ˜ור„ ‰מפו‡רים מזמינים ‡˙כם

לסעו„ו˙
˘ב˙ ‰‚„ול

עם ˙פריט ע˘יר ‡יכו˙י ו˘רו˙ מעול‰ 

‰˘נ‰
‰בי˙ נ˘‡ר 

נ˜י! 

‰˘נ‰
‰בי˙ נ˘‡ר 

נ˜י! 

יה
מד

קס
פי

באמת

חדש! גלידריה של נסטלה 
במבחר טעמים

בראבו!!!

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: 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

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא קפוא קפוא

קפוא

פקנטי/חריף
הודו טחון כנפיים עוף המבורגר/קבב

חזה עוף קרטון בשר 
קומפקטי

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה חדש!
זרוע טלה

כ-2 ק"ג

5890 1990 980 1790

בגלל המחיר

349025906390 1990

לק"ג ליחי' לק"ג

לק"גלק"ג
לק"ג לק"ג

ליח'

100%בשר 
ללא תוספות חלבון 

מן הצומח

מוגבל ל-4 ק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

בקניית 2 יחי'בקניית 2 יחי'

לק"ג34 3490מוגבל ל-מוגבל ל-2 קרטונים
לק"ג מוגבל ל-

100% בשר 
כ-0% שומן

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  100% בשר ממרעה טבעיקמח 
שחיטה מקומית

בגלל האיכות

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

בגלל המחיר

בגלל האיכות
המסורת של 'אשפר' היא להביא לכם את הבשר בריא ואיכותי
ללא הזרקת מים � ללא תוספת פוספטים 

ללא חומר מרכך � ללא צבעי מאכל

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

אשפר, מבינים בבשר.

980 1790
לק"ג ליח'

ירושלים:ירושלים: מוסיוף 14 טל:  טל: 02-5812885/602-5812885/6  טל:  טל: 03-671830003-6718300
ש ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 

אשפר, מבינים בבשר.

פסח כ˘ר   ו˘מח

חכם
קונה באשפר

שווארמה זכר
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הילה פלאח
מאוחדת  של  ההתפתחות  תנופת  במסגרת 
בבני ברק, הצטרפו רבים מתושבי קרית ויז'ניץ 
בעיר למאוחדת והם נהנים משירותי הרפואה 
בשביעות  הקריה.  בלב  הממוקמת  במרפאה 
רצון רבה קיבלו התושבים את הידיעה כי ד"ר 
יואל גרינוולד, מבכירי הפודיאטרים בישראל, 
ד"ר  ויז'ניץ.  במרפאת  הלקוחות  את  יקבל 
הודות  היתר  בין  רב  לביקוש  זוכה  גרינוולד 

לשיטה מיוחדת בטיפול בציפורן חודרנית. 
המקצועיים  הרופאים  לצוות  הצטרף  כן 
מומחה  ליכטנשטיין  דניאל  ד"ר  במרפאה 
הקבלה  שעות  הורחבו  ובנוסף,  עור.  ברפואת 
וד"ר  אליאל  טוביה  ד"ר  ילדים  רופאי  ידי  על 

אסף צביון. 
שירותי  היתר  בין  ניתנים  ויז'ניץ  במרפאת 
כן  ופודיאטר.  עור,  כירורגיה,  ילדים,  רפואת 
ידי  על  דם  ובדיקות  מעבדה  שירותי  ניתנים 
אח, ומוקד לילה ומוקד שבת וחג על פי כללי 

ההלכה. 
ויינר,  יצחק  הרב  ידי  על  מנוהלת  המרפאה 

המעניק שירות מסור ואישי לקהל הלקוחות. 
לאור ההתפתחות הענפה, הצטרפו, כאמור, 
לקוחות רבים נוספים אשר יקבלו את השירות 
המקצועי האדיב והקרוב לבית באמצעות קשת 

מומחי הרפואה. 
 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
מרפאות: רחוב ירושלים, מרום שיר, אבני נזר, 

ויז'ניץ  וקרית הרצוג.
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
כיום  מצויה  "מאוחדת  כי  אומר  במאוחדת 
בתנופת התפתחות והתחדשות בבני ברק לאור 
מאוחדת  בכוונת  המבוטחים.  במספר  הגידול 
להמשיך ולשדרג עוד את שירותיה בבני ברק, 
את  לקבל  ימשיכו  ויז'ניץ  קרית  תושבי  וגם 
של  כחזונה  לביתם,  בסמוך  שירותינו  מיטב 

מאוחדת לרפואה איכותית קרובה וזמינה".
הוסיף  המרפאה  מנהל  ויינר  יצחק  הרב 
לקוחותינו.  למען  העת  כל  שוקדים  "אנו  כי 
ובהם  רפואה,  מומחי  של  הצטרפותם 
הפודיאטר הנודע ד"ר גרינוולד, מהווים קפיצת 

מדרגה נוספת בשירות המיטבי ללקוחות". 

הילה פלאח

התברך  סקלר  ראובן  הרב  לילד'  'חיים  יו"ר 
אצל ראש ישיבת קמניץ הגר"י שיינר על פעילותו 
למען חולי מחלות הריאה ובני משפחתם. הגר"י 
הארגון  בפעילויות  התעניינות  הביע  שיינר 
ובירך במילים חמות את הרב סקלר על הפעילות 

של הארגון.
על  הישיבה  מאד  לראש  סיפר  סקלר  הרב 
המלונית שמפעיל הארגון, בים המלח – מלונית 
שמאפשרת לחולים שומרי תורה ומצוות ליהנות 
ים המלח בכשרות  מהסגולות הבריאותיות של 
של  וההרחבה  השיפוץ  על  וכן  ובצניעות, 
ואף  הרב,  הביקוש  בשל  אילו  בימים  המלונית 
הכוח  מן  להוציא  שיוכל  הרב  ברכת  את  ביקש 

לפועל את תכניות ההרחבה הנוספות. 
תחושה  חש  אני  הנדיבים  עם  נפגש  "כשאני 
של שליחות ושאני מזכה את האנשים שיש להם 
יו"ר חיים לילד,  ייחודי", אמר  חלק בכזה דבר 
להיות  זכות  זאת  אכן  כי  מציין  שיינר  כשהרב 

שותף לפעילות שכזו. 
כן הביע הגר"י שיינר את התפעלותו ממחנה 
הנופש הבריאותי שמארגן מידי שנה בימי הקיץ 

ארגון 'חיים לילד'. 
אודות  על  הישיבה  לראש  סיפר  סקלר  הרב 
וזכו  בפעילות  לארגון  שסייעו  אנשים  מספר 

לישועה.
ראובן  הרב  ביקש  כאשר  הביקור  בסיום 
ראש  השיב  שיינר  הגר"י  של  ברכתו  את  סקלר 
מבורך.  אתה  אותך?  אברך  "שאני  הישיבה: 
לסייע  שתזכה  חשובה,  מאוד  שלכם  הפעילות 

לעוד יהודים זו זכות גדולה".
חולי  של  לרווחתם  דואג  לילד'  'חיים  ארגון 
CF, )סיסטיק פיברוזיס( שהינה מחלה ריאתית 
סעד  מעניקים  בארגון  הנשימה.  על  המקשה 
רפואיים  וטיפולים  רפואי  ציוד  ברכישת  כלכלי 
את  הארגון  מפעיל  כן  חיים.  מצילי  המוגדרים 
המיועד  המלח  בים  קסומים'  'רגעים  מלונית 

לחולים CF ופסוריאזיס ובני משפחותיהם. 

הגר"י שיינר ליו"ר 'חיים לילד': 
"פעילותכם חשובה מאד"

את הדברים אמר ראש ישיבת קמניץ ליו"ר ארגון 'חיים 
לילד' המסייע לחולי מחלות ריאה במהלך ביקורו של 
הרב ראובן סקלר במעונו, שפ הציג בפני ראש הישיבה 

את הפעילות למען החולים וזכה לברכה חמה

מאוחדת: פודיאטר נודע הצטרף 
למרפאה בקרית ויז'ניץ 

במרכז הרפואי בקרית 
ויז'ניץ ניתנים שירותי 

הרפואה הראשונית ורפואת 
מומחים ● לאור השירות 
המקצועי והמותאם, רבים 
מתושבי הקריה הצטרפו 

לאחרונה ללקוחות מאוחדת 

בנשיאות הרב הראשי לירושלים הגר"א שטרן שליט"א
ע.ר. 580615458

המוקד המרכזי 
לשאלות בהלכה
שע"י בית הוראה הכללי - ירושלים

הרבנים משיבים לשאלות בשפות:
עברית, אנגלית, יידיש, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית

בברכת התורה

הן
 כ

לי
גי

מורי ההוראה הרבנים הגאונים ממגוון
הקהילות והעדות בעיר הקודש  

בראשות מורנו הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט״א
 משיבים לשאלות הציבור בכל נושא הלכתי

ניתן לקבל מענה לשאלות במספר דרכים:

03-545-8807
בפקס: בדואר אלקטרוני:

beithorah@gmail.com

0722-133-466
במוקד הטלפוני )רב קווי( 

פועל בכל ימות השנה 
למענה לכלל הציבור
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לבית ולרכב.
*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד
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שעות פתיחה: 
המחלקה פתוחה כל יום

החל מ - 9:00 בבוקר 
 עד 20:00 בערב

סופרקריל מט + לבן
18 ליטר

ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

ברז קיר אקווה
5 שנות אחריות

ברז אמבטיה אקווה
כולל צינור ומזלף

5 שנות אחריות

ברז נשלף אקווה
5 שנות אחריות

ראש טוש עגול גדול
20 ס”מ

פרופילה 5 ק”ג 
להחלקת קירות

T5 LED גוף תאורה
2*18, דגם ניפולייט לומינס

שנה אחריות

גוף תאורה דגם חסקה
אור חזק במיוחד

שנה אחריות

גוף תאורה פלפון
דגם ניצוץ 

לתאורת חדר

LED מגוון רחב של נורות
להברגה רגילה
ניתנות לעמעום

ספריי אימאייל
מיוחד למקררים 
ולמכונות כביסה

צבע לבן נגד עובש
1 ליטר 

סופר סיד 5 ליטר

המרייט צבע למתכת 
לצביעה ישירות 

על גבי חלודה
גוון חלק
750 מ”ל

לכה לזור לעץ הטוב ביותר!
2.5 ליטר

סופרקריל משי
18 ליטר

פוליסיד 18 ליטר

סופר גראד לבן
18 ליטר

סופר 7 לאיטום והדבקה
כל הצבעים

תרמיל סיליקון לבן/ שקוף

צבע הידרו אימייל איכותי
על בסיס מים לצביעת עץ 

ללא ריח לוואי
750 מ”ל

מבחר ענק של גופי תאורה לפסח

600W סט מקדחה
כולל 630 חלקים

את הפסח הזה עושים
ניתן לרכוש תווי שי לעובדים כמתנה לחג 

*)מכבדים תווי שי של עיריית ב”ב והסתדרות המורים(

שואב אבק יונדאי
ציקלון ללא שקית

כולל אביזרים
1400W

שנה אחריות

כירה קרמית יונדאי
להבה אחת

גימור נירוסטה
שנה אחריות

טרמוס חשמלי קיצ’נשף )מורפי(
לבן 

4.8 ליטר
באישור מכון צומת

מיחם לשבת של חברת י.ל.
גוף חימום נסתר

גימור נירוסטה
שנה אחריות
כל הגדלים 

30-60 כוסות

כירה חשמלית טופסון
להבה אחת

צבע לבן
שנה אחריות

מעבד מזון מורפי
לעיבוד וקיצוץ בשר

כולל אביזרים
500W

שנה אחריות

SOL מקרוגל מכני
גוון כסוף

3 שנות אחריות

פלטה קרמית כפולה 
SOL3400

כולל טרמוסטט
שנה אחריות

SOL מכשיר להכנת פנקייק
6 מקומות

1000W מתאים לבלינצ’ס
שנה אחריות

קומקום חשמלי יונדאי
1.5 ליטר
צבע לבן

תאורת לד
שנה אחריות

שואב אבק מונסטאר
יבש\ רטוב
כולל מפוח

1200W
שנתיים אחריות

בלנדר פיליפס
תכולה 1.5 ליטר 

350W
שנתיים אחריות

מקציף ביצים אופסה
200W טורבו
שנה אחריות

מנגל חשמלי אלקטרו
חנן מתפרק לנקיון

שנה אחריות

טוסטר אובן יונדאי
נפח 35 ליור

גוון כסוף
1500W

שנה אחריות

פלטת שבת אלקטרו חנן
גודל 4 סירים 
הדגם החדש!

שנה אחריות

מגוון רחב של סירי
AROSTEEL

קוצץ ירקות סלייסר המקורי
סולמות מתכת דרגש רחב

4 שלבים3 שלבים2 שלבים

רק- 2490&

רק- 990&

רק- 5990&

רק- 21990&

רק- 12990&

רק- 39990&

רק- 23990&

רק- 165&

רק- 185&

רק- 270&

רק- 275&

רק- 7990&

רק- 2490&

רק- 18990&

החל מ- 16990&

החל מ- 17990&

החל מ- 990&

רק- 3990&

רק- 3990&

רק- 5490&

רק- 6490&

רק- 14990&

החל מ- 8990&רק- 17990& החל מ- 8990&

רק- 100&

רק- 290&

רק- 50&

רק- 250& רק- 95&

רק- 140&

רק- 190&

רק- 200&רק- 350&

רק- 49990&

רק- 29990&

רק- 8990&

רק- 245&

רק- 185&

רק- 165&

רק- 260&

רק- 17990&רק- 14990&רק- 9990&



רהיטי איכות להרכבה עצמית תוצרת ישראל מבית

רק-

&319

רק-

&990
רק-

&299

רק-

&279
רק-

&229
רק-

&279

רק-

&890

20 V
0-5000 / 0-900 סל”ד

2.0 Ah-Li -ion

מתח עבודה
2 מהירויות סיבוב
סוללה

710 W / 230- 240V~50Hz 
12,000 סל”ד

115 מ”מ
22.2 מ”מ

2.0 kg

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קצב דיסק
משקל

300 W
12,000 סל”ד

125 מ”מ
2.5 מ”מ
1.4 ק”ג

אביזרים נילווים:
6 ניירות שיוף

שק איסוף אבק

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר בסיס
קוטר האקצנטר
משקל

12 V
2,400 -0 סל”ד

0-3000 פל”ד
Li-ion 1.3 Ah 2 סוללות

 100 Nm
6.35 מ”מ )”1/4(

אביזרים נילווים:
מטען / 2 סוללות

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
סוללות
מומנט פיתול מרבי
גודל כניסה

מכירה מיוחדת של כלי עבודה הטובים בעולם מבית: 

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

א'-ה': 23:00  -  09:00, רצוף
יום ו’: 13:45  -  08:30
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סל כביסה ראטן
נפח 50 ליטר

פח אשפה 30 ליטר
כולל רגלית

כסא קלאב כתר
במבחר צבעים

מבחר קופסאות ואקום 
איכותיות ביותר!

כסא יונתן
במבחר צבעים

שולחן מתקפל
אורך: 180 ס”מ

רוחב: 75 ס”מ

שולחנות בגדלים נוספים
2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 מ’ | 86 ס”מ | 76 ס”מ

מגירון 4 קומות
ראטן לבן/ חום

ארון שירות דגם 6280
5 מדפים

ארונותארונות

שולחנות מחשבשולחנות מחשב

ארון שירותארונות נעליים

שידות ספריות

ארונות ארונות

ספריות

ארונות

ספריות

דגם 700
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 41.5 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל

דגם 702
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, שיטה

דגם 204
גובה: 82.5 ס”מ
רוחב: 108 ס”מ

עומק: 44.5 ס”מ
צבעים: 

שיטה

דגם 613
גובה: 145.5 ס”מ

רוחב: 120 ס”מ
עומק: 60 ס”מ

צבעים: 
אלון

דגם 124

דגם 125

דגם 126

דגם 404
גובה: 124 ס”מ

רוחב: 59.5 ס”מ
עומק: 41.5 ס”מ

צבעים: 
לבן

דגם 376
גובה: 86.5 ס”מ
רוחב: 119 ס”מ

עומק: 39.5 ס”מ
צבעים: 

מייפל, שיטה

דגם 703
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל, אלון

דגם 606
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
פשתן, אלון

דגם 611
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 80 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

דגם 707
גובה: 184 ס”מ

רוחב: 158.5 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: 
אלון, פשתן

דגם 612
גובה: 185 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

2 תאים:  

3 תאים:  

4 תאים:  

צבעים: 
מייפל מולבן
שיטה, אלון

מחלקת פירזול ענקית, אלפי 
פריטים לתיקון ושיפוץ הבית! 

הגיע PVC לשיש נייר אלומיניום 
בכל הגדלים, גליל סיליקון מיוחד 
לשיש, גלילים להגנה על מדפים 

במבחר צבעים ודוגמאות - בלעדי 
לשפע טוב!  

מבחר ענק של כלי בית, 
אביזרי מטבח, פלסטיקה, 
אחסון, אביזרי ניקוי וכל 

הדרוש לפסח

את הפסח הזה עושים

דגם 610
גובה: 180 ס”מ

רוחב: 60 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

WU280.1 מברגת אימפקט נטענת

WX652.1 מלטשת אקצנטרית

WX317 מקדחה רוטטת

WX701.1 משחזת זוית

WX390 מברגה / מקדחה פוטר מתחלף

WX477 משור אנכי

WX910.1   20  סט מברגות

WX128.1 מברגה נטענת

600 W
230-240 V

0-3,000 סל”ד
0-48,000 פל”ד

13 מ”מ

13 מ”מ
25 מ”מ
13 מ”מ
2.1 ק”ג

הספק עבודה
מתח עבודה
מהירות סיבוב
קצב הלימה
פוטר מהיר
קוטר קידוח מירבי:
בטון
עץ
מתכת
משקל

550 W
3,100 סל”ד

0-45 שמאלה וימינה
20 מ”מ

אביזרים נילווים:
3 מסוריות חיתוך / מפתח אילן

הספק עבודה
מהירות סיבוב
זווית חיתוך
עומק חיתוך

12 V
0-360/0-1350 סל”ד

 25 Nm
1.5 Ah-Li -icn

אביזרים נילווים:
 )PH2/SL5.5( ביט דו צדדי

מתח עבודה
מהירות סיבוב
מומנט פיתול
סוללה

* כלים קומפקטיים וקלים לנוחות וגישה למקומות צרים
* נורת לד לחיווי מצב סוללה

* כפתור לשינוי מהירות

כולל:
* מקדחה ומברגת אימפקט

20V/2.0Ah שתי סוללות *
* מטען 60 דק’

תיק נשיאה

סט צלחות 18 חלקים ברגנר 
שקוף מעוצב

סט 6 כוסות יין

צינור השקיה 20 מטר
+ אביזרים
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רק-
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&345
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&675 
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תעודת זהות: 
כ-25 שנה ברציפות בעיר חילונית מובהקת, ש-78% מתושביה  יחיד במועצת העיר  נציג ש"ס 
מצביעי מר"צ והעבודה. מעולם לא הייתי חבר קואליציה, ואפילו המצאתי מושג חדש: 'קופיציה', 

מין שילוב, לפי אינטרסים משותפים בין התנועה שלי לראש העיר. 

רקע אישי: 
הצבא  אחרי  אביב.  בתל  וגרנו  לארץ,  עלינו   14 בגיל  נפשות.   15 בת  במרוקו למשפחה  נולדתי 
אני  לפרנסתי  סבא.  לכפר  בחולון. בעקבות חבר עברתי  ולאחר מכן  והתגוררתי בת"א  נישאתי, 

מנהל עסק עצמאי של יבוא ויצוא בתחום הטקסטיל והאופנה.

המסלול הציבורי: 
כשהגעתי לכפר סבא גיליתי ריקנות רוחנית. התחלתי לארגן שיעורי תורה בבית הגדול שבניתי, 
החלה  וכך  כנסת,  בתי  לגבאי  פניתי  בעומס,  עמדנו  לא  כשכבר  תאוצה.  צבר  זה  לאט  ולאט 
התעוררות גדולה. יום אחד שמע מרן הרב עובדיה על כך ושלח לקרוא לי. אמרתי לרב 'אני לא 

רוצה להיות נציג', אבל הרב נתן לי 2 צ'אפחות ופסק 'אתה הנציג שלי – הא ותו לא'.
הישג עיקרי:  

לפני כ-14 שנה, נפתח הקניון הגדול בכיכר העיר, בשבת. החתמתי את רבני השכונות, וקראנו 
לכולם להגיע לתפילת מוסף בשעה 11:00. כשהתקרבה השעה נהרו למקום מאות תושבים עם 
טליתות, האנשים שבקניון והמפגינים נדהמו מהכמות, לקחו את הרגליים והלכו. למחרת, ראש 
העיר הודיע שהקניון נסגר בשבת. לא בגלל פוליטיקה, נטו בגלל רצון לכבד את הציבור. בנוסף, 

יש אצלנו כיום 4 כוללים, כולל בעלי בתים ופנסיונרים, בית ספר תורני לבנים ולבנות ו-6 גנים.

ההתחייבות שלי:
הדבר היחידי שאני שואף אליו ולא השגתי, זה לאחד את כל הגופים הדתיים בכפר סבא לרשימה 

אחת גדולה, ולהביא יחד 6-7 מנדטים, אני הראשון שאוותר על מקומי לטובת המטרה. 
הרב שלי:  

צעד  כל  לפני  נוסע  אני  כיום  אלעזר,  ורבי  סאלי  הבבא  האדמו"ר  בצל  מסתופף  הייתי  בעבר 
משמעותי להתברך מפי האדמו"ר רבי דוד אבוחצירה בנהריה.

נקודת שפל: 
כיהנתי משך 3 שנים כיו"ר המועצה הדתית, ואז הגיע טומי לפיד וסגר את משרד הדתות, וביטל 

את המינויים של כולנו. היה שם כוח אדיר להשפיע לטובה.

שליהנציג
שמעון פרץ, חבר מועצה בכפר סבא

"מאחל לעצמנו להיות מאוחדים, כל יראי ה' בכפר סבא, ולהפתיע את כל מי שחשב אי פעם שאין 
חרדים בכפר סבא". 

דבר הנציג:

אב  נשוי,   ,62 בן 
ל-17  וסב  לשמונה 

נכדות ונכדים

הביא לדפוס: ישראל פריי

ח"כ מלכיאלי סייר בארגון 
זק"א ת"א

במהלך ביקורו נפגש ח"כ מלכיאלי עם ראשי הארגון וקיבל 
סקירה מקיפה על הפעילות הנעשית מסביב לשעון, בשמירה 

על כבוד הנפטרים ועל פעילויות החילוץ וההצלה 

הילה פלאח

קיים  רושם  רב  ביקור 
מיכאל  הרב  ח"כ  לאחרונה 
בבסיס  מש"ס  מלכיאלי 
אביב  תל  זק"א  ארגון 
ברידינג, לשם הגיע על מנת 
פעילות  לעמוד מקרוב אחר 
נפתח  הביקור  הארגון. 
זק"א  מנכ"ל  עם  בפגישה 
ת"א הרב צבי חסיד, ומפקד 
נוגלבלט,  חיים  ת"א  זק"א 
אשר סקרו בפניו על פעילות 
המתנדבים בשגרה ובחרום. 

סקירה מיוחדת קיבל ממפקד יחידת הג'יפים, נחום 
חילוץ  לאיתור  הג'יפים  יחידת  פעילות  על  קהלני, 
והצלה, המונה עשרות בעלי רכב הנעה 4*4 ונותנת 
מענה בעיקר בעת חיפוש נעדרים באזורים מורכבים 
בשנים  הצליחה  היחידה  רגיל.  לרכב  גישה  ללא 
הצלת  שמשמעותם  להישגים  להביא  האחרונות 
להביא  שהצליחו  גבוהה  בסיכון  נעדרים  של  חיים 

למציאתם טרם יהיה מאוחר. 
של  הפנים  ועדת  כחבר  המכהן  מלכיאלי,  ח"כ 
הכנסת, ביקש ללמוד את כל נושא ההערכות לחירום, 
תחומי אחריות וגיוס מתנדבים הן להפעלת התר"חים 
)תחנות ריכוז חללים( ברשויות והן לתחום הקבורה 

שעבר לאחריות המשרד לשירותי דת.

ראשי הארגון העלו על נס את מעורבותו של שר 
לחרום  הערכות  נושא  בכל  דרעי  אריה  הרב  הפנים 
לידי  בא  הדבר   - בבית המלך"  כ"אח  אותו  והגדירו 
ביטוי בהגדלת התקציב של זק"א וכן תכנית לאיוש 
תקנים מיוחדים ברשות פס"ח לצורך הערכות לחרום.

לרשות  העומדים  האמצעים  הוצגו  האורח  בפני 
ברחבי  לאבלים  ציוד  של  הסניפים  מערך  הארגון, 
סיעוד  ומוצרי  תרופות  איסוף  פרויקט  המחוז, 
לנזקקים ועוד מהעשייה הנרחבת של הארגון. כמו כן 
החיים" המלווה  "ילדים של  ארגון  על  סקירה  קיבל 

ומסייע למשפחות נפגעי טרור ות"ד.
בסיום ביקורו ציין חבר הכנסת מלכיאלי כי התרשם 
מהעשייה מסביב לשעון והוסיף ואמר שדלתו פתוחה 

בפני הארגון לכל בקשה ופנייה.

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הן
 כ

לי
גי

הטכניון

מחזור נוסף נפתח!

גבריםמסלול

במיפוי וגיאו
אינפורמציה

מודרניות  למערכות  הבסיס  את  מהווים  הנדסה  לימודי 
לניהול ולפיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה 
והאנרגיה, כמו גם לפיתוח מערכות מודיעין ושליטה מדויקות.

מלגת קיום מיוחדת לזכאיםהמכינה חינם לזכאים!

בסיום הלימודים תוכל להשתלב בחברות תוכנה,
ברשויות הממשלתיות, בבזק, בחברת החשמל, במקורות,

במנהל מקרקעי ישראל, במערכת הביטחון ועוד.

ההרשמה למכינה בעיצומה!

של הטכניון - חיפה

B.S.c תואר
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

אדמו"רי  של  נשמתם  ולעילוי  לזכרם  שנכתב  תורה  בספר  אותיות  כתבו  ישראל  גדולי 
וצדיקי בית ליז'ענסק על ידי נכדם האדמו"ר מליז'ענסק, שגם רכש לאחרונה את מעונם 

ובית מדרשם של אדמו"רי ליז'ענסק בפולין.
זי"ע נערכה סעודת מלווה  במוצאי שבת ליל ההילולא קדישא של הרה"ק רבי אלימלך 
ביום  לציון.  ונראה  סמוך  לאחרונה  שנרכש  החדש  המדרש  בית  בבנין  עם  ברב  מלכה, 
תורה,  לגמרה של  וריקודים של מצוה  אותיות  כתיבת  נערך מעמד  יום ההילולא  ראשון 

בשילוב סעודת הילולא בבנין ביהמ"ד 'נועם אלימלך' בעיר ליזענסק.

רבני העדה החרדית פנו במכתב ל'משטרת ירושלים' ובו הם מבקשים להימנע מהקצאת 
שוטרות לפיזור הפגנות בהן נוטלים חלק אנשי העדה החרדית.
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שוטרות אל המחאות של הציבור החרדי, והן מדברות בשפה מגונה אל המוחים, מאיימות 
למוחים  מפריע  הזה  שהדבר  ידיעה  מתוך  בחיוך  בפועל  אותן  מוציאות  ואף  בבעיטות 

החרדים האמונים על שמירת הצניעות".

האדמו"ר מדעעש הגיע לעיר בית שמש לבית 
התקיימה  שם  אמת,  שפת  ברחוב  מדרשו 
אלימלך  ר'  הרבי  להרה"ק  יארצייט  סעודת 
מליזענסק זי"ע וסיום הש"ס ע"י נכדו חביבו 
ר' יואל זושא בן הרה"צ ר' אלימלך מבחורי 

ישבת באבוב בבני ברק. 

בפעם השלישית בתוך שנה חוללה מצבתו של 
ברסלבאי  משפיע  זצ"ל,  שפירא  שמואל  רבי 
הפעם  גם  בירושלים,  הזיתים  בהר  הטמון 

נמחקה המילה 'ברסלב' מהמצבה.
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בה  העיניים  שמירת  מידת  בשל  מירושלים" 

נקט, עיניו היו מושפלות תמיד לארץ.
בפעם הראשונה חולל קברו לפני כשנה ביום 
ה' שלח י"ז סיון תשע"ו, ותיכף לאחר מכן עלו 

בני משפחתו בראשות בניו הרב מנדל, הרב אברהם, ונכדו הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא, 
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הייתה לפני חודשיים.
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האדמו"ר  הוא  ההזדמנות,  את  שניצל  מי 
מסאטמר, שמיד אחרי תפילת שחרית, ביקש 
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צילום אלי דויטש



 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
 לחשיפה של 
 העסק שלך בעיתון
  "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה
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כנ
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picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה
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פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
 לחשיפה של 
 העסק שלך בעיתון
  "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ
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ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה

 01
חודש פרסום בעיתון המוביל 
"השבוע בירושלים"
פרסום בכל בית חרדי בירושלים!

 02
 אתר תדמית לעסק 
מבית "שטיבל קום"
החברה המובילה להקמת אתרים 
בעולם העסקי, לכבוש את הרשת!

03
חבילת ייעוץ והדרכת מכירות 
לעסק שלך על ידי
היועץ העסקי מיכה שולם!

04
כתבה תדמיתית 
 לחשיפה של 
 העסק שלך בעיתון
  "השבוע בירושלים" 
תוכן שיווקי מנצח!

לרישום מקוון :  www.forumbiz.co.ilניהול מקצועי ותכנים:יזמות ניהול והפקה :
*פרטי ההגרלה: חודש פרסום : ארבע עמודי פרסום בעיתון " השבוע בירושלים " : על בסיס מקום פנוי, לא כולל גרפיקה, 
לניצול תוך 3 חודשים. כתבה תדמיתית : על בסיס מקום פנוי, כתבת עמוד לא כולל כתיבת הכתבה.  הקמת אתר תדמית 
לעסק מעוצב ועכשווי : האתר ייבנה רספונסיבי, ומותאם לכל סוגי המכשירים.דומיין לאתר חבילת שירות לשנה . האתר 
ייבנה מתוך תבניות עיצוב מובחרות לבחירת הלקוח. לאחר סיום שנה ראשונה ייגבה תשלום עבור חבילת שירות בלבד 
בסך 120 שח + מעמ. כל התכנים לאתר יסופקו על ידי הלקוח. יעוץ עסקי : ליווי מלא ל-3 חודשים, בניית תכנית עסקית, 

הדרכת אומנות המכירה לעובדי העסק, ובחינת תמחור המוצרים להגדלת ריווחיות.
 
 
 

פורום עסקים 

בעל עסק, הרשם לפורום עסקים 
וקבל חבילת פלטיניום שתזניק 

את העסק שלך קדימה!
בין רוכשי הכרטיסים 

להשתתפות בפורום עסקים 
תוגרל חבילת שרותים לעסק 

בשווי : 50,000 ₪!

ההגרלה תתבצע ביום הכנס 
 בשעה 17:00

לרוכשי הכרטיסים בלבד. 
*בהתאם לתנאים המופיעים למטה 

נותן לך

₪ 50,000
לקידום העסק

תרשם, תתשתף, תזכה

 

מבית מקצועית  כנסים  סדרת 

תוכניתשעה
התכנסות ורישום08:30

מושב פתיחה | ירושלים בירת העסקים09:00

הרב יוסי דייטש סגן ראש עירית ירושלים 
אברהם יוסטמן סמנכ"ל קרן קמח

ענבל מוזס מנהלת מח' עסקים עירית ירושלים

מושב ראשון | אשראי- החמצן של העסק09:30
אולם ג'אולם ב'אולם א'

איך לדבר נכון אל הבנקאי שלך?
 רועי ברמן בנק' מרכנתיל, 
מנהל סניף שבטי ישראל

כל הדרכים להשגת אשראי מותאם לעסק
סיימון קדרנל מנהל מח' עסקים קטנים האגודה 

הישראלית להלוואות ללא-ריבית

קרנות בערבות מדינה לעסקים ולתעשייה 
יהלי רוטנברג סגן בכיר לחשב הכללי 

מושב שני | התנהלות "נכונה"-יש דבר כזה!10:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

ארגז הכלים שעסק חייב 
להתנהלות מקצועית

אלי אוזן - בנק הפועלים מנהל 
סניף מאה שערים

טיפים משפטיים שיחסכו לעסק שלכם לא מעט כסף 
וזמן.

עו"ד מנחם מוסקוביץ' סגן יו"ר לשכת עו"ד

עסקים בישראל לאן ?
עו"ד רועי כהן נשיא להב

פתרונות אינטרנט 
מתקדמים לעסק 

החרדי יריב פאר מנכ"ל 
אינטרנט רימון ואתרוג

הפסקה10:50

מושב שלישי | שלושת הצעדים להצלחה!11:10
אולם ג'אולם ב'אולם א'

פנסיה לעצמאים
 דורון שבתאי סמנכ"ל איילון 

חברה לביטוח

 האם אני למכירה? 
כל הסודות שיהפכו אותך לאמן מכירות 

מיכה שולם יועץ עסקי 

טיפים להגדלת הרווחיות
 משה אליאס MBA במנהל עסקים, 
מנהל המח' העסקית ארגון מסילה

מושב רביעי | להגדיל מכירות להגדיל רווחים !11:50

אולם ג'אולם ב'אולם א'
מזון בריא, עסקי רווחי

 ,M.Sc, D.V.M , ד"ר גל זגרון
מומחית בבריאות ציבור וטרינרית

עושים סדר, )לפני ליל הסדר( בחיסכון הפנסיוני 
המשפחתי שלך 

יאיר ארונסי, מנהל פיננסים וחסכון ארוך טווח - מגדל 

מעגלי כח - נקודת המפנה של העסק שלך
חן דיטמן יועץ ארגוני ועסקי במט"י ירושלים, 

מומחה באסטרטגיית רישות עסק

פאנל ראשון | פאנל פרסומאים ואנשי שיווק12:30

האם ניתן לשרוד מול קמפיין אגרסיבי של מותג חזק?  התשובות שיפתיעו גם אתכם, מפי המומחים הגדולים שמייצרים את הקמפיינים האלה!

יגאל רווח יו"ר קבוצת אפיקים , רן לוי בעלים של פרסום רן לוי, נתי כהן -בעלים של פרסום חן, שעיה איצקוביץ -תוצאות אפקטיביות

פאנל מרכזי | פאנל מקבלי החלטות13:30

בפעם הראשונה, מקבלי החלטות סביב שולחן אחד . האם לעסק החרדי יש צרכים משלו? בואו לשמוע ולהשמיע מכלי ראשון!

הרב יצחק כהן - סגן שר האוצר, הרב יוסי דייטש - סגן ראש עיריית ירושלים, חבר הכנסת - הרב יעקב אשר, חבר הכנסת-הרב יואב בן צור, חבר 
הכנסת- רועי פולקמן, הנחיה: אבי בלום ויעקב ריבלין

ארוחת צהריים 14:30

פאנל שלישי | פאנל בעלי עסקים מובילים15:30

בואו ללמוד ממי שהצליח!  פאנל בעלי עסקים מובילים שיחשפו בפניכם את כל הדרכים להצלחה והדרך להמנע מכשלון!

בני גל-מאמן סופר ושותף בפרסום גל אורן, משה וייס -יו"ר אינטרנט רימון. NETSPARK, יקי רייסנר-בעלים של חברת רייסדור, יואל וקסברגר-אמן וצייר, בעלים 
של 'מלכות וקסברגר', יעקב הלפרין-מנכ"ל אופטיקה הלפרין, שאול בביש-בנק מרכנתיל, מנהל אזור ירושלים והדרום, יוסף רפאלי-מנכ"ל רפאלי ביטוחים

הרצאה המרכזית - אסור לפספס! | מצוינות אישית ועסקית 16:15

ד"ר צבי ברק  מנכ"ל ומייסד קבוצת גישות למצויינות

סיום והגרלה17:00

הרצאות, סדנאות ופאנלים מרתקים 
להצלחה! שלך  העסק  את  שיזניקו 

אתה חייב 
לעסק שלך!

את זה

יה
כנ

תו
ה

picture perfect
פי˜ˆ׳ר פרפ˜ט, ˘יט˙ מס‚ור יחו„י˙

 dif112843f  / 15000030 /  קל אוטו - יצירת לוגויים באנגלית במקביל לעברית

Cal Auto
CAR SALE   RENTAL  LEASING

דפוס דיגיטלי | אופסט | הדפסות רוחב

גרף אחד מעל

לרגע שאתה
סוכנות לביטוחבאמת צריך

מוקד הרישום פתוח 02-9410144
המוקד נסגר ביום שישי בשעה 12:00 

במוצ"ש: 050-4192047 בכנס: עמדות רישום פתוחות החל משעה 08:30

פורום עסקים ירושלים 26.3.2017  כ"ח אדר תשע"ז 
מרכז הכנסים של מלון קראון פלאזה



בני ברק כ"ד באדר תשע"ז 125822/3/17

הממשלה  ראש  מנהל  ארוכים  חודשים 
נתניהו מאבק הרואי נגד הקמתו של תאגיד 
רשות  את  להחליף  שנועד  'כאן',  השידור 
השידור העתיקה. הטיעון המרכזי שמשמש 
ה'שמאלניות'  הוא  במאבקו  נתניהו  את 

המסתמנת לטענתו בתאגיד המדובר.
תקשורת  מכלי  סבל  למוד  נתניהו, 
הרים  צל  רואה  רחם,  ללא  בו  שחובטים 
של  קולמוסם  הונפה  טרם  ועוד  כהרים, 
עד  מהם  מבוהל  כבר  הוא  התאגיד,  לבלרי 
מוות )שהרי בואו ונדון לכף זכות את ראש 
שבת  מחלל  היה  לא  הסתם  מן  הממשלה, 

בנושא שאין בו פיקוח נפש(.
רוויית  ההתנהלות  דווקא  לצערו, 
הפראנויות והזיגזגים בנושא זה, יש בה כדי 
מכל  יותר   - ולממשלתו  לתדמיתו  להזיק 

חשיפה עתידית של כתבי התאגיד.
בחירות,  מערכות  שבע  בישראל,  העם 
כשעל  לקלפי  ההליכה  את  לבלוע  מוכן 
גורלו  גורל,  והרי  מהותיים  נושאים  הפרק 
שיחליף  מסורבל  תקשורת  תאגיד  של 
תאגיד תקשורת ותיק ומסואב, מעניין אותו 

כקליפת השום.
זה,  האיומים של ראש הממשלה בנושא 
וכך גם של שאר שותפיו בממשלה, נתפסים 
הבלתי  דעתו  שינוי  וסיבה.  מתוכן  כריקים 
לענייני  השליח  באמצעות  )לרוב  פוסק 
ביטן(  דוד  הקואליציה  יו"ר  פרובוקציות, 
נחלשה  כך  שגם  באמינותו,  סדקים  בוקע 

בגל החקירות האחרון.
הקושי  את  מבטא  בעצם  הזה  הסיפור 
שנות  בכל  נתניהו  של  ביותר  המשמעותי 
ממה  וליישם.  להחליט  הקושי  שלטונו, 
ההחלטה  בידיך,  השליטה  הרי  נפשך, 
ההסכמים  פי  על  תקשורת  בנושאי 
אתה  אם  לליכוד,  שמורה  הקואליציוניים 
ולהותיר  התאגיד  את  לבטל  שצריך  חושב 
השידור  רשות  של  המנוונת  המערכת  את 
על כנה – עשה זאת סופית, אם דעתך בכלל 
הפוכה, הנח לזה, אם אתה משוכנע שצריך 
לא  אך  תאגיד  של  ביניים  מסלול  למצוא 

במתכונת הנוכחית – שוב, עשה זאת.
העיסוק הבלתי פוסק בנושא שולי יחסית 
במושגי ניהול מדינה וללא כל הכרעה, בא 
לאזרח.  יותר  מהותיים  נושאים  חשבון  על 
כדי  עבורו  הצביעו  לא  נתניהו  של  בוחריו 
במאבק  נדלות  בלתי  אנרגיות  שישקיע 
לקבל  במטרה  אלא  תקשורתי-אישי, 
פי  על  המדינה  של  וכלכלי  ביטחוני  ניהול 
הללו,  בתחומים  התוצאות  ואת  עמדותיו, 

נתניהו מתקשה לעת עתה להציג.

שיעור בדרמה
המשבר  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 
רודפת  כותרת  בעיצומו,  הקואליציוני 
כותרת והצדדים הניצים מתחרים בציטוטים 
בסוד,  לכם  לגלות  לי  תנו  בומבסטיים. 
הממשלה  כלום,  בלא  ייגמר  הזה  המשבר 
תמשיך הלאה – ומשחק כיפופי הידיים בין 
ראש הממשלה ושר האוצר יסתיים איכשהו, 
החזק  לצד  הנוטה  פשרה  של  בסוג  כנראה 

יותר )במצב הנוכחי, נתניהו(.
היא  כי  נופלת  לא  ממשלה  להבין,  צריך 
'גרועה', וגם לא בהכרח מחזיקה מעמד כי 
או  כשאחד  נופלת  ממשלה  'יעילה',  היא 
הפוליטי  שהעתיד  משוכנע  מחבריה  יותר 

שלו ישתפר אם יעשה זאת. 
בנימין  הליכוד,  ויו"ר  הממשלה  ראש 
אוטובוסים  בלהטוטי  הצליח  נתניהו, 
 30 האחרונות  בבחירות  לגרוף  וערבים 
עליו  שיקשה  היטב  יודע  ביבי  מנדטים. 
את  בקשית  ולשתות  דומה  תעלול  לשחזר 
לכל  האחרות.  הימין  למפלגות  המנדטים 
היותר, בניתוח הכי אופטימי, יגדל ל31-32 
מנדטים, לא הולכים לקלפי בשביל להכניס 

את 'אורן חזן 2' לכנסת.
בל נשכח, נתניהו גם עשוי לספוג הפסד, 
בקונסטלציה  להיתקל  גרוע,  פחות  לא  או 
בה הרכבת הקואליציה תהיה תלויה ברצונו 
הטוב של בוגי יעלון. כמו שהשניים סיימו 
את יחסיהם הפוליטיים, לא מדובר במשוש 
בהיבט  גם  הממשלה.  ראש  של  נפשו 
שנה  עוד  להמתין  יעדיף  נתניהו  המשפטי, 
לפחות  תוסר  אז  שעד  בתקווה  לבחירות, 

חלק מעננת החקירות המרחפת עליו.
משה  כולנו  ויו"ר  האוצר  שר  יריבו, 
הסקרים  תקדים.  חסר  בשפל  נמצא  כחלון, 
מוחלטת  התרסקות  שבין  משהו  לו  צופים 
לסוף הדרך הפוליטית. בנושא הדיור, אותו 
לתוצאות  מלהגיע  רחוק  הוא  כדגל,  הניף 
גם  בכלל.  לתוצאות  או  רצון,  משביעות 
הגנתו התמוהה משהו על 'קדושת' הבג"ץ 
מצביעי  לרבבות  פקודה  ביום  תגרום  לא 
שמאל לשים 'כולנו' במעטפה. בחירות כעת 

עבור כחלון הן אסון.
עוד  וכל  זה,  לשבוע  נכון  לפיכך, 
של  והתקוות  הסקרים  האינטרסים,  מפת 
לא  מהותי,  באופן  תשתנה  לא  המועמדים 
נלך לקלפי. שנאמר, לא היה כלום ולא יהיה 

כלום.

'כאן' ועכשיו
אבי גרינצייג / על סדר היום

הבעיה האמיתית בתאגיד התקשורת 'כאן' 
היא חוסר היכולת של נתניהו לקבל החלטה 
ולבצע אותה עד הסוף  וגם: בחירות? לא 

היה כלום ולא יהיה כלום

כחלון ונתניהו. צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

צבי ישי 10, יהוד | טלפקס: 03-6326210 
רבי עקיבא 35, בני ברק | טלפקס: 03-6162324

המכון בהסדרים עם 
קופות החולים השונות

על כל הזמנת 
מדרסי ויסול - 
נעלי גברים  

199

טכנאי 
מדרסים 
מוסמך 
ומקצועי

 הרשת המקצועית בתחום

המדרסים וההנעלה האורטופדית

על כל הזמנת 
מדרסי ויסול - 

נעלי נשים 

מבצע 
פסח!

*ב-

ב-*

₪

₪199

נינג’וסטו ישראל
הגיעה לבני ברק!

אימון סיבולת, חיזוק שרירים ויציבה, המשלב את 
אומנות הנינג’וטסו העתיקה, להגנה עצמי, מתוך 

השראה וחיבור בין גוף לנפש, חיזוק המודעות 
והביטחון העצמי ועוד...

מועבר במקצועיות ע”י המאסטר נינג’ה המפורסם
הנינג’ה החרדי - ישי אמנו, דאן 5 בנינג’וסטו,
מאמן בכיר בינלאומי ומייסד מכללת רבדים

לאימון גלי המוח ואיזון אנרגטי.

קבוצות ילדים מגיל 10-14 | קבוצת נוער ומבוגרים

 052-8462017 סניף בני ברק ר’ עקיבא טל. 
סניף ירושלים רח’ שטראוס טל. 052-8462017

בס”ד

לפרטים: 052-8462017

ninjutsu-israel.co.il נינג’וסטו ישראל
revadimacademy.com מכללת רבדים

מכון
נינג’וסטו

ישראל

בהמלצת 

רבנים 

ואנשי חינוך 

מוכרים



מאת יבניאל שירם
תקווה,  מפתח  אברהמסון  הזוג  בני 
אנחנו  פסח  לחופשת  נוסעים  “כשאנחנו 
רוצים ליהנות מראש שקט ונקי לחלוטין 
שחברת  חשוב  הכי  מבחינתנו  מדאגות. 
גב  לנו  ושתשמש  אמינה,  תהיה  הנופש 
איתן לטיול כולו. בשנה שעברה היינו עם 
שינפלד תיירות בחופשה והופתענו מאד 
פיסית  נמצאים  החברה  שמנהלי  לגלות 
עם האורחים בכבודם ובעצמם לכל אורך 
על  לטובה,  מזה מאד  הטיול. התרשמנו 
כשהמנהלים   – מדברים  אנו  בדיוק  זה 
המלון,  בבית  בשטח,  אותך  מלווים 
בטיולים, בכל מקום בעצם, אתה מרגיש 
שיש לחופשה אבא ואמא, שדואגים לך, 
בן  ובתור  לקוח  בתור  אותך  ומכבדים 
בשינפלד  בחרנו  אנחנו  הפסח  גם  אדם. 
יש  כי  קפריסין,  להילטון  איתם  ונטוס 

בחברה הזאת על מי לסמוך.”
גודל וניסיון לפני הכל

יעקב אבן-צור ממודיעין, “איך אני בוחר 
שלהם,  הניסיון  לפי  נסיעות?  חברת 
יש  שלחברה  כמה  אומרת  שלי  הנוסחה 
גדולה,  יותר  שהיא  וככל  ניסיון  יותר 
יותר  שלהם  שהחופשות  יודע  אני  כך 
תיירות  שינפלד  נקודה.  מוצלחות, 
כמדומני החברה בעלת הכי הרבה שנות 
ניסיון, כבר עברו את השלושים שנה, עם 
שניים שלושה יעדים בכל שנה זה מסתכם 
בהמון שעות עבודה. שינפלד מקושרים 
הכי  והסוכנויות  התעופה  חברות  לכל 
גדולים בעולם, השנה בחרתי לטוס איתם 
ואני  קפריסין,  בהילטון  פסח  לחופשת 
משלב  שלהם  היחס  את  לשבח  מציין 
השאלה הראשונה שלי בטלפון ועד שלב 
הנפקת כרטיס הטיסה. קיבלתי תשובות 
המלון  על  לי  הסבירו  השאלות,  לכל 
המדהים שהולכים להיות בו שזה הילטון 
מעוצב  לובי  עם  כוכבים,   5 בניקוסיה, 
השמות  את  לי  נתנו  יפהפיים.  וחדרים 
של מדריכי הטיולים שמגיעים עם המון 
המלצות חמות והם שמואל בראונשטיין, 
לנקרי.  ואבי  ישר  בן  צבי  יוסף,  מור  גבי 
והמענה  האישי,  הליווי  שחשוב  כמובן 
התחושה  את  לך  נותנים  שהם  האנושי 

שיש על מי לסמוך.

כל המרבה הרי זה משובח
“האוכל  מרמת-גן,  זלצברג  משפחת 
דברים  שאין  באמת  ההבדל.  את  עושה 
כאלה בשום חופשה אחרת. אצל שינפלד 
זה לא מסתכם ברבע שעה בחדר האוכל 

אנחנו  ההפך.  מנות...  שלוש  ובשתיים 
לא  ועדיין  האוכל  בחדר  שעה  יושבים 
והכמות  השפע  מכל  לטעום  מספיקים 
בשנים  כמו  השנה,  גם  מציעים.  שהם 
קודמות שהיינו איתם, מצפים לנו בארים 
מבחר  לתאר,  שקשה  בגודלם  עצומים 
הכל  ודגים  העולם, בשר  יינות מכל  של 
מצות  מדהימות,  גבינות  שיש,  טרי  הכי 
את  ללקק  שפשוט  קינוחים  שמורות, 
כיבודים  שמגיש  אירי  ובר  האצבעות, 
מסביב לשעון, הכל כשר לפסח לא שרויה 
עם הפיקוח ההדוק של של הרה”ג משה 
נחשוני שליט”א. כמו שאתם רואים עלינו 
אנחנו אנשים שאוהבים לאכול, ובחופשת 
פסח אם יצאת שבע יצאת נשכר, זה נותן 
לך אנרגיה לא רק לשבוע של פסח, אלא 
מה  מזה,  חוץ  זה.  שאחרי  הקיץ  לכל 
עדיף, להישאר בבית ולעמול מבוקר עד 
ליל בהכנת אוכל לחג לעשרים אנשים ואז 
והכלים...  הסירים  כל  את  לנקות  לשבת 

בשביל זה המציאו חופשת פסח לא?”

אם לא הוציאנו לטיולים דיינו
טובה כהן מבני ברק, “מה שאני אוהבת 
שהם  האמנים  את  זה  שינפלד  אצל 
מביאים גם למבוגרים וגם לילדים. בתור 
אמא לארבעה ילדים גדולים אני מודעת 
בזמן  אותם  להעסיק  של  לחשיבות 
לדוגמא  הזה  הפסח  בחו”ל.  החופשה 
מעבירה  שהיא  ארקוס  אורית  את  יביאו 
לילדים,  מוסיקה  עם  מקסים  מופע 
לקהל  תזונה  סדנת  מעבירה  ובמקביל 
הבוגר. דברים כאלו עושים מבחינתי את 
עכשיו,  מעניינת.  יותר  להרבה  החופשה 
אמנים  של  הופעות  עוד  לזה  תוסיף 
שוורץ,  יוסי  לפידות,  ישי  כמו  וזמרים 
תורג’מן  נחמן  וישראל  נחשוני  אהרלה 
חופשת  שמח.  שיהיה  לך  מבטיחה  ואני 

פסח מהאגדות.”
קושיות  ארבע  יש  פסח  של  בהגדה  אז 
תיירות  לשינפלד  וגם  בנים  וארבעה 
אפס  עד  מלאים  כבר  מטוסים  ארבעה 
אותנו  מרגיעים  דאגה  אל  אך  מקום. 
במשרדי החברה, במטוס החמישי נותרו 
האחרון  המטוס  זהו  אך  מקומות,  עדיין 
בהחלט. יאמר הבן החכם שכדאי למהר 
ולהתקשר ולא לחכות שיהיה מאוחר, כי 
אז כנראה תישארו בארץ, במקום לבלות 
את הפסח בהילטון קפריסין עם שינפלד. 
הזמנות מתקבלות בטלפון 03-6189999 

או באתר האינטרנט
 www.shainfeld.com 

מה נשתנה 
הפסח 
הזה מכל 
החופשות?
הקושייה הגדולה של פסח היא לא להיכן לטוס לחופשה – 

אלא עם מי. יצאנו לשאול את הנופשים הישראלים איזו חברת 
נופש כשרה זוכה אצלם במקום הראשון, ולהלן הממצאים

שעות פתיחה: א'-ה': 13:00-15:00, 18:00-22:00 ( לא כולל יום ג‘) | או בתאום מראש: 0548462079 | 0527138477
רחוב ירושלים 31, בני ברק

מבצע 
מטורף!!
כסא אוכל

כסא ריפוד נשלף קיפול קומפקטי
הגבהה 
לאוכל

טיולון 
גו בייבי 

חזק במיוחד!

מגוון עצום 
של תיקים 

לעגלה

צעצועי איכות 
לתינוקות

ד.פישר פרייס, טיינילאב
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הנחה

תוספות בנייה | הרחבות | עבודות 
גבס | צביעת מוסדות / פרטיים | 

עבודות חשמל ואינסטלציה 

רצוי וכדאי 

לקבל הצעת 

צלנו!!!
מחיר א

יזמות פרויקטים


0522-2322550522-848683

עבודות על פי תכניות

חייבת להמכר!
בסירקין דירת 4 חד', קומה א'

86 מ"ר +מרפסת סוכה,
2 כ"א

משופצת ומושקעת מאוד!
ב 1,850,000 ש"ח

 בלעדי בבני ברק!
בס"ד

בתשואה מעולה!להשקעה במשרדנו מגוון נכסים מחפש נכס מניב?

03-9108050



המכירה ללקוחות פרטיים בלבד ולא לסוחרים | התמונה להמחשה בלבד | המבצע בכפוף לתקנון | עד גמר המלאי | ט.ל.ח 

0737-80-33-80
www.merkazhasapot.co.il 

4,990 ₪ במקום 8,990

ספה 3 מושבים
100% עור, מיוצר באיטליה

3,790 ₪ במקום 5,990

ספה 3 מושבים, עור
נפתחת ל-2 ריקליינרים

בקניה זו
חסכתם
₪ 4,000

בקניה זו
חסכתם
₪ 2,200

4,990 ₪ במקום 9,990

מערכת ישיבה 3+2 עור
+רגלי ניקל

בקניה זו
חסכתם
₪ 5,000

הכי זול בארץ בהתחייבות!

36

על כל הצעת מחיר שתביאו תקבלו 100 $ פחות בהתחייבות!!

רק במרכז הספות
קונים ספת עור במחיר של סקאי

יריד ספפסח של מרכז הספות

באספקה לחג

ספה 3 מושבים
עור חזק במיוחד

2,790 ₪ במקום 4,850

בני ברק: יואל 3 (פינת רח‘ השלושה)
א’-ה‘ 10:30-22:30 רצוף, 

חדש! פתוח משעה אחרי יציאת השבת עד 23:00



1+1 על הקינוחים*
רגעים מתוקים בקפה קפה גבעת שמואל וב.ס.ר

קפה קפה גבעת שמואל - בד״צ בית יוסף
קניון גבעת שמואל, יוני נתניהו 29 . 03-5324573

*תקף בקפה קפה גבעת שמואל וקפה קפה ב.ס.ר בלבד. בימים א'-ה' ועד ל-31.3.17. על הזול מבניהם. ההטבה תינתן בהצגת מודעה זו - הטבה 
אחת למודעה אחת. ללא כפל מבצעים ו/או הטבות / הנחות מועדון. ניתן לשלם באמצעות מזומן/אשראי בלבד. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

קפה קפה ב.ס.ר - בד"צ בית יוסף
דרך בן גוריון 2, )מגדל ב.ס.ר 1( רמת-גן. 03.5758333

̇ מו‚בל  לפרטים ו‰זמנו˙: *מס' ‰מ˜ומו

054-7000221 /  03-6776600 

ר‚ע לפני ‰˙˜„˘ ‰ח‚
‡ולמי ˜ונ˜ור„ ‰מפו‡רים מזמינים ‡˙כם

לסעו„ו˙
˘ב˙ ‰‚„ול

עם ˙פריט ע˘יר ‡יכו˙י ו˘רו˙ מעול‰ 

‰˘נ‰
‰בי˙ נ˘‡ר 

נ˜י! 

‰˘נ‰
‰בי˙ נ˘‡ר 

נ˜י! 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת
התשבצים 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דריכה, פסיעה.  "את קול ___" )שמואל ב ה כד(
5. ראשיתו של דבר מבחינת הזמן. "___ היום הזה ומעלה" 

)חגי ב טו(
7. מלך צור בימי דוד ושלמה. )שמואל ב ה יא(

8. אדם מהיר לכעוס, כעסן. "בעל ___" )משלי כב כד(
9. אבי בית אב לשבט גד. "ומשלם ושבע ו___" )דברי הימים 

א ה יג(
10. קיצור המילים: הדרת קודש.

11. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: 
א' – 8, ב' – 50, ג' – 1, ד' – 50

12. תרועה, רעש, המולה.  "עתה למה תריעי ___" )מיכה 
ד ט(

14. הוא מרוצה מאוד מעצמו, מתרברב. "___ גסה עליו" 
)תענית כ.(

18. עיר הכהנים. " __ עיר הכהנים")שמואל א כב יט(
20. עוקם, שיעור הכפיפה וההתעקמות של דבר-מה. "על 

שני כותלי מבוי שאין בגובהן ג' ואין  ב___ ג'" )עירובין ט.( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

1. סלע יבש וחרב, שאין עליו כל צמח וכל ירק.  "___ סלע" 
)יחזקאל כו ד( 

2. תפילה מתוך כוונה.  "ו___ תפלה" )שבת קכז.(
3. עניני כספים, טענה או תביעה בעניני ממון. )ובהשאלה( נזק, 

הפסד. "___ דממונא" )בבא מציעא ב:(
4. אבנט,חגורה מיוחדת שחגרו לפנים כהנים ופקידים. "שרץ 
שנמצא במקדש כהן מוציאו ב___" )עירובין י טו( )לא בלשון 

סמיכות(
5. מאמר חז"ל בשבח החזרה המרובה על הלימוד.  השלם: 

"ואינו דומה שונה פרקו  __ פעמים לשונה פרקו מאה 
ואחד")חגיגה ט:(

6. נספר, נמנה. "כל העובר על הפקודים ושבט לוי לא  ___" 
)רש"י מנחות כא:(

13. )בהשאלה( דוחק, מצוקה, סבל. "ראה ראיתי את ___ עמי 
אשר במצרים" )שמות ג ז(

14. שלל, ביזה, טרף. "בבקר יאכל ___ ולערב יחלק שלל" 
)בראשית מט כז( )בהיפוך אותיות(

15. קיצור המילים: עם קדוש.
16. ביושר-לב, מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב__- 

לבב")מלכים א ט ד(
17. מאותיות ה- א"ב.

19. ממחלות העינים שנזכרו בתלמוד. "___ מלך" )שבת קט.(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!
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אנדעומלהאנכשמחתפא

נכשמהמישדקשדקממבב

דעומלהאאיגהלזזצמל

אמהשמבאנאכמבבלרממ

יזמשבגיתיטחחאאטזא

תבשבגדאוהההלתהבבר

מחכתדירדזנבהיחננו

רהנשיהנהחנצההחדינ

העהבהקבשאבוקאכייה

נועתשדתואדטאהמבשע

שלדורשרתהרסנרללרד

אתיגחנבבאו אהתנדינ 

נ בבאילהאלת חא  מכ מסי 
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משה, בני-ישראל, אהרן, הנשאם, בצלאל בן-אורי, אהליאב בן-אחיסמך, איתמר, למטה יהודה,
למטה-דן, אהל מועד, ארון העדות, משכן העדת, פתח משכן אהל-מועד, המשכן, מזבח, הקטרת, מזבח העולה, הכיור, 

מזבח הזהב, מזבח הנחשת, קדש קדשים, שבת שבתון, נדיב לב, חכם-לב, בגדי השרד, בגדי הקדש, במראת הצבאת
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לאישה

משפצים לחג
מנקים לפסח

לקראת פסח כולנו מפשילים שרוולים ומצחצחים כל פינה 
קרו,  ניקיון  'תאונות'  מעט  לא  שישתוק(,  שלא,  )מי  בבית 
לא אחת, לצערנו, בדיוק בשל כך, שאלנו ממה באמת צריך 
להיזהר ומה מועד לפורענות? כיצד נישמר מפגיעת חומרי 
לנו  נידבו  הישראלי  התקנים  מכון  מומחי  מסוכנים?  ניקוי 
בניקיונות הבית לחג, בזהירות  מספר טיפים שיוכלו לסייע 

הנדרשת וביעילות המרבית.

לב  ושימו  במוצר  השימוש  הוראות  את  לקרוא  הקפידו   
לפעול  יש  בטיחות.  ואזהרות  סיכונים  הכוללים  לסימונים 

בהתאם להוראות הספציפיות לכל מוצר. 

 אין לערבב חומרי ניקוי! בחלק מהמקרים עלולה להתרחש 
תגובה כימית אשר  יכולה לגרום להיווצרות חומר חדש רעיל 

ומסוכן מאוד. 

בקרבתם,  או  ניקוי  בחומרי  השימוש  בזמן  לעשן  אסור   
בעיקר כאשר משתמשים בחומרים דליקים ובחומרים לפתיחת 

סתימות שמכילים סודה קאוסטית- סודיום הידרוקסיד.

  חובה לאחסן את חומרי הניקוי במקום שאינו נגיש לילדים. 

  אין לאחסן חומרי ניקוי בסמוך למוצרי מזון.

 מומלץ לאחסן חומרי ניקוי, מסירי שומנים, פותחי סתימות 
מחומרי  בנפרד  ואקונומיקה  הידרוקסיד(  סודיום  בסיס  )על 

ניקוי למנקי אסלות ומסירי אבנית.

  יש לשמור על חומרי הניקוי באריזתם המקורית כדי למנוע 
תאונות כתוצאה מאי ידיעה לגבי מה נמצא בתכולת האריזה. 

  יש להקפיד על סגירת הפקק לאחר השימוש בחומר הניקוי. 
יש להקפיד במיוחד באריזות עם פקק קשה לפתיחה, אריזות 

אלו בדרך כלל מכילות חומר מסוכן מאוד. 

יש לשים לב אם השימוש בחומר הניקוי דורש ציוד מגן   
כגון: כפפות, משקפי מגן או הגבלת מרחק של התזת החומר 

-הסימון מופיע על גבי האריזה.

 במוצרים רבים מופיע סמל משולש מובלט. לעיתים מופיע 
המלל "לא למאכל" הבלטה זו נועדה לאוכלוסיית העיוורים. 

תאריך  על  להסתכל  מומלץ  באקונומיקה  השימוש  לפני   
התפוגה של המוצר מאחר והחומר הפעיל מתנדף עם הזמן, 

תאריך פג תוקף הוא בדרך כלל שנה מיום הייצור. 

הפעיל  החומר  לריכוז  לב  לשים  יש  כלים  נוזל  בקניית   
חומר   12% בין  לנוע  יכול  הריכוז  האריזה.  גבי  על  המוצהר 
יותר  יותר יעילותו גבוהה  פעיל ל 36%. ככל שהריכוז גבוה 

וניתן לדללו עם יותר מים.

שמופיע  כפי  לפעול  יש  ניקוי  מחומר  פגיעה  של  במקרה   
לטיפול  מיידית  לפנות  יש  הצורך  במידת  היצרן.  בהוראות 

רפואי. יש להצטייד באריזת החומר הפוגע. 

- האחד  קיימים לפחות שני חדרי אמבטיה  במרבית הבתים 
חדר  גם  לעיתים  ההורים,  ביחידת  והשני  הילדים  לשימוש 
שלישי עבור האורחים. לקראת חג הפסח ובפתחה של עונת 
חשוב  אך  הרחצה,  חדר  לריענון  מעולה  זמן  זהו  השיפוצים 
שנקפיד על שילוב חומרים חדשניים ועיצוב במראה נקי, תוך 

התייחסות מרבית לנוחות יום יומית. 
לדברי יורם ברנשטיין מנכ"ל רשת באטיו, "עונת האביב היא 
הזמן הטוב ביותר לרענן את חדר האמבט, להסיר את העובש 
מוגן  שהחדר  ולוודא  החורף  בתקופת  שהצטברו  והפטרת 
מפני חזרתם בעונה החמה. בימי הקיץ החמים אנו מעוניינים 
לקבל בחלל הרחצה מראה נקי,  המחבר בין ניקיון ורעננות 
ויוצר תחושת עיצוב מושקע בסגנון מינימליסטי". ברנשטיין 
חלל  שיפוץ  או  לתכנון  שימושיות  ועצות  טיפים  מעניק  גם 

הרחצה בבית:

שימו לב לאיכות 
ארונות  ולבחור  בכלל  האמבטיה  חדר  את  לעצב  בבואנו 
האמבטיה בפרט יש להקפיד להשתמש בלוחות עץ המתאימים 
לשימוש בסביבה לחה. סביבת חדר הרחצה חשופה לרטיבות 
ולהגן עליהם  ועל מנת לשמור על ארונות האמבטיה  ולחות 
אשר  מיוחדים  בחומרים  להשתמש  יש  ועובש  רטיבות  מפני 
עמידים בלחות. שימוש בלוחות השבבית MR P5, המיועד 

לשימוש בסביבה לחה יספק הגנה מרבית ומצוינת.

לוח  הינו  ורטיבות,  ללחות  התנגדות  בעל   MR לוח שבבית
בעל צפיפות גבוהה ודחוסה של שבבי עץ טבעי, אשר במהלך 
ייצור הלוח מותז על שבבי העץ חומר הדוחה לחות, החומר 
נספג בשבבים ובסיום התהליך הכל נדחס במכבש חם ללוח 
 MR P5  אחיד שאינו מאפשר תכולת לחות.   לוח השבבית
המחמיר התקן  בעל  והוא  באירופה  מדינות  במספר  מיוצר 

בנוסף,  לחות.  בתנאי  חומרים  הבודק   EN312 TYPE 5
חשוב להקפיד שפרזול המגירות בארונות האמבטיה כוללות 

סגירה שקטה ושליפה כפולה. 

ארונות אמבטיה במידות קבועות
כיום השוק מציע ארונות אמבטיה במידות קבועות עם משטח 
זול  במחיר  קיר  מראת  בלי  או  עם  עליונים,  וארונות  וכיור 
בהשוואה לאלו עם התאמה אישית. ארונות אלו אינם נופלים 
באיכות ובמראה. הם זולים יחסית )החל מ- 600 ₪(  ומוצעים 

בצבעוניות מגוונת.
רוצים למקם את הארון לפני  בו  שימו לב למדוד את החלל 
הרכישה שכן מידות קבועות לא ניתנות לשינוי )רוחב בס"מ: 

.)120 / 100 /80 /60

משטח עליון של ארון האמבטיה
המשטח העליון של ארונות האמבטיה עשוי בדרך כלל מאחד 
איכותי.  אקרילי  או  זכוכית  בוצ'ר,  חרס,  הבאים:  החומרים 
לכל אחד מהחומרים יתרונות וחסרונות שיש לקחת בחשבון:

ומשרה  מבריק  ונקי,  אחיד  במראה  משטח   - חרס  משטח 
אווירה של ניקיון, קל מאוד לתחזוקה, ניתן לקבל בלבן בלבד.

משטח בוצ'ר - נותן מראה קלאסי, כפרי, חשוב לשמור בפני 
פגיעות, החומר רך יחסית לשאר המשטחים.

משטח זכוכית - בשל הברק משרה מראה מודרני, קל מאוד 
לניקוי, מגיע בשני גוונים, לבן ואפור, חשוב לא להניח כלים 

חדים, בכדי למנוע שריטות.

פריטי אקססוריז דקורטיביים
גם  עצום!  הוא  יוצרים  שהם  השינוי  אבל  קטנים,  אולי  הם 
באווירה וגם בתוספת הגוון לחלל הרחצה, אל תחששו למקם 
מדפים מעוצבים וכלים יפיפיים לאחסון לצד כיור האמבטיה. 
הניחו עליהם למשל: סלסילה נאה עם סבונים קשים, סבוניה 
מהודרת ומעמד למברשות השיניים, קופסה חיננית עם מגבות 
ידיים רכות ונעימות המגולגלות בתוכה וכמובן בקבוקי בושם 
תעניק  למגבות  מדפים  של  תוספת  בחדר.  נעים  ריח  לפיזור 

טאצ' עיצובי לחלל.  

חוצץ לאמבט
עליו  מתאים  מקלחון  התקנת  או  צבעוני,  בווילון  שימוש 
ניתן לשלב דוגמאות ימנע התזת מים ויוסיף צבע לחלל. גם 
מומלץ  בנוסף,  מרענן.  צבע  בעיקר   – המון  מוסיף  שטיחון 
מונע  צבעוני  שטיחון  או  החלקה  מונעות  דבקיות  להניח 

החלקה בתוך האמבטיה, למען בטיחותכם.

תאורה
לא  לד  תאורת  וחזקה:  טבעית  מחמיאה,  בתאורה  בחרו 
זו שמול הראי.  ביותר היא  פלורוסנטיות. התאורה החשובה 
פסי  שילוב  או  לד  תאורת  באמצעות  ומראות  מדפים  הארת 
הארה בצבעים שונים מאחורי המראה, יעניקו מראה מעוצב 

בתקציב נמוך.

טיפים

טעימה
אופן ההכנה:

1. מרוקנים את התפוחים מליבתם.
2. מבשלים את התפוחים ביין אדום, 

קינמון וסוכר חום עד לריכוך קל. מוציאים 
את התפוחים ומצננים מעט.

3. ממלאים את התפוחים בתערובת 
האגוזים ומעט דבש, ואופים בתנור עם 

רוטב היין בו בושלו למשך 15 דק'.
4. מוציאים מהתנור ומזלפים דבש טהור.

מצרכים:
6 תפוחי גרנד סמיט

בקבוק יין אדום יבש
1 כף שטוחה קינמון

1 כוס סוכר חום
1 כוס מיקס אגוזים ושקדים טבעיים

תפוחונים ממולאים
אוהבים תפוחים ורוצים לשדרג ולהכניס אותם לתפריט כקינוח מתוק במיוחד? "חוות 

דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית מציעה מתכון מיוחד לתפוחונים ממולאים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

הרביעי  לחלל  נחשבים  הרחצה,  חדרי 
בחשיבותו בבית לאחר הסלון, המטבח 
הזמן  זה  פסח  לפני    השינה  וחדר 
האידאלי בשנה לשיפוץ בתים ודירות בישראל ולא 
תעשו  איך    השיפוצים”  “עונת  מכונה  הוא  בכדי 
המדריך    מומלצים?  חומרים  ואילו  נכון?  זאת 

המלא
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