
  29.3.17 גיליון מס' 1102 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי ב' בניסן תשע"ז 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12
*בקנייה במקום בלבד

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: 
קבב / בורגר 
/ חזה עוף/ 

פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע לוהט!
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מבצע לוהט!

משלוחים לכל חלקי העיר              

שניצל בפיתה
רק

20&

120
עמודים

בליווי עורכי דין וותיקים ומובילים מהשורה 
הראשונה � סודיות מובטחת

חדש!!  

� ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ  � ביטול הגבלת רשיון 
נהיגה � ביטול עיקול משכורת, חשבונות בנק ומיטלטלים 
� הגנה על בית מגורים � ביטול צווי הבאה ומאסר ועוד 

 במחיר מסובסד במיוחד

הגנה על חייבים ומחיקת חובות 
במהירות וביעילות 

upper-up.com
התנועה המרכזית 072-279-4434

למחיקת חובות
בהמלצת גדולי הדור

מוקד ארצי 24/6

בסייעתא דשמיא
סיוע לחייבים

טרי יום יום ● נקי ● בשפע 

חמין משובח בימי חמישי 
צלחת גדולה.. 28&

בן גוריון 65 פינת טבריה | בני ברק | 03-6540685

Bבויק     הוכל

בכל קניהללא הגבלהבשפעחמוצים 

פיתה שניצל גדול/
חזה עוף/קבב..23&
באגט שניצל גדול/

חזה עוף/קבב..26&

חדש בעיר בכשרות מהודרת!!!
פלאפל+צי‘פס..10&

פרגית בפיתה..27&
פרגית בבאגט....30&

שקשוקה 

|סביח | אוכל 

ביתי מוכן | 

מרקי הבית 
ועוד

פתוח 09:00-22:00

03-5477876

הלוואות בצ'קים › הלוואות לעסקים )גם בהקמה( › מחזור 
משכנתא-אפשרות לכסף ביד ›הלוואות לפרטיים › מימון 

לרכב › משכנתאות חוץ בנקאיות למוגבלים ולמבוגרים.

הלוואות 
בתנאים מעולים
FINANSIT

WWW.FINANSIT7   .CO.IL הנהלה
חרדית

בס"ד

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*חוץ בנקאי לעסקים ולפרטיים- תוך זמן קצר ובתנאים טובים.

 
משכנתאות בתנאים מעולים

גם לתיקים מורכבים  )בעלי נכס( ובאישור מהיר!

הלוואות מיוחדות ומהירות לחגים!
מיוחד!

מנכ"ל משרד החינוך 
 פרסוםנגד המאכערים

ראשון

משרד  של  החדש  המנכ"ל 
החינוך, שמואל אבואב, אוסר 
להיפגש  המשרד  פקידי  על 
ולקדם  חיצוניים  גורמים  עם 
מהלכים שלא באישור לשכתו 

ולשכת השר / עמ' 62

 �חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה � מבערים  
רשתות � מגשים � כפתורים � מגירות ומדפים 

למקררי samsung גם מלפני 20 שנה
 מחט הפלא לסתימות גז ניתן להזמין באתר

www.shayogen.co.il

רחוב יפו 128, מחנה יהודה
טל‘:  02-5389550

כפתורים לכל 
סוגי התנורים

מבערים 
לכל סוגי 

תנורי האפיה 
והכיריים

לפסח - חצובות אוניברסליות 
לכל סוגי התנורים - מחליף 

את שתי החצובות המרובעות 
| מאמייל שחור | קלות לניקוי 

עם גומיות ליציבות | נוח 
לאחסון מתקפל

הארץ!לכל משלוחים 

חלקים גם 
מלפני 40 שנה!

חלקים לתנורי אפיה וכיריים
shayogen@gmail.com
שי עוגן

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

50-51פרטים בעמ׳ 

מחפשת הכנסה נוספת?                                                  

ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 

לאחרונה משווקים כוסות נייר הנושאות את חותם כשרות הבד”צ לפסח
הננו להזהיר את המהדרין בכשרות כי מדובר בזיוף כשרות

בבדיקת מעבדה שנערכה ע”י הבד”צ, נמצא בכוסות חשש דבק חמץ

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

02-5641111

להשכרה לפסח 
דירות גדולות (חדשות מקבלן) 

ריהוט חדש כולל הכל. 

בזכרון משה ירושלים 

בגאולה הבית
דירות אירוח בלב גאולהדירות אירוח בלב גאולה

פרטים 
בעמ':

 קרן "אור רחל" בשיתוף
מכירת החסד של 

מוצרי מזון, חד פעמי, קפואים, ירקות ומוצרי חשמל

במוסף 'ביזנס' 
16-17
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כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

הגאון 
רבי אהרן 
זקס זצ"ל 
/ עמ' 34

אבל בסלבודקה  היערכות לפסח 
באגף התברואה

/ עמ' 32



לרכישה ברשתות ורדינון ונעמן
תווי מתנה

הנחה% עד
וגם גם

מיקסר דייהו מקצועי

₪399

עוצמתי במיוחד, קערה 4.5 ליטר, 
כולל אביזרים נלווים: וו לישה, מקציף 

במקום 599 ₪

₪100
תווי מתנה

ומקציף K, שקט במיוחד

גוף חימום נסתר, 
עיצוב יפיפה 

ומרשים,  בסיס יציב 
ועמיד במיוחד,  ברז פלסטיק דו 

שימושי.

מיחם לשבת 30 כוסות

30 כוסות

במקום 199 ₪

₪169

₪50
תווי מתנה

מטחנת בשר מולינקס

₪449

מטחנת בשר  
1300W , הספק 

עבודה 1 ק"ג בשר לדקה, 
2 רשתות טחינה, לטחינה גסה 
ולטחינה דקה, ראש המטחנה 

ממתכת + מגש פלסטיק עם דוחסן.

תוצרת צרפת
במקום 499 ₪

₪200
תווי מתנה

טוסטר אובן 34 ליטר ענק!

₪219

שלושה מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
טרמוסטט לרמת החום הרצויה, טיימר לכיבוי 

אוטומטי 
עד 90 דקות, גופי 

חימום איכותיים 
מצופים כרום

34 ליטר ענק!!

במקום 249 ₪

₪200
תווי מתנה

מכונת inissia נספרסו כולל מקציף חלב 

₪799

לחץ משאבה 19 בר
מיכל מים 0.7 ליטר

מיכל אגירה פנימי עבור  9-11 
קפסולות משומשות

במקום 999 ₪

₪300
תווי מתנה

הספק 1920W-1620W, אחריות 
לשנה ע"י היצרן, כולל שתי פיות צרה 

₪599

 Parlux מייבש שיער איתמר

איתמר דגם 3600הפן המקורי של 

מקצועי

במקום 690 ₪

₪200
תווי מתנה

מעבד מזון מג�מיקס

₪1,690

הספק 950W, קערה 
בנפח 3 ליטר, הנעה 
שקטה וישירה, פתח 

XL רחב, דיסקית קוביות להכנת 
סלט, במגוון צבעים.

 30 שנה אחריות (29+ 1)

₪300
תווי מתנה

במקום 1,990 ₪

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

חבילת V.I.P הכוללת:
ˆ 10 שנות אחריות  ˆ הדרכה בבית 

הלקוח ˆ מיקסר חלופי בעת תיקון

₪1,590

₪300
תווי מתנה

במגוון צבעים

במקום 1,890 ₪

כיריים גז 4 להבות, כולל חיישני בטיחות 
להצבה על שיש או משטח עבודה. 

הכיפות 
והמבערים עמידים 

בטמפרטורות גבוהות

כיריים גז על השיש  4 להבות

₪349
במקום 499 ₪

₪100
תווי מתנה

תנור משולב כיריים 
גז בגימור נירוסטה, 

עיצוב חדשני, 4 מבערי גז, 
תא אפייה בנפח 67 ליטר. מכסה 
זכוכית, 7 תכניות בישול ואפייה, 
מגירה לאחסון תבניות וכלי מטבח

תנור אפייה משולב קונסטרוקטה

₪2,290

₪500
תווי מתנה

במקום 2,690 ₪ תבנית 
עמוקה, 

רשת ומסילות 
טלסקופיות מתנה

4 משטחי 
בישול,  9 

רמות חום, לחצני 
 , countup מגע, טיימר

מנגנון נעילת ילדים

כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ' 

₪1,890 כיריים 
אינדוקציה

גרמניהתוצרת 
במקום 2,590 ₪

₪500
תווי מתנה

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪499

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית מסתובבת, 

ציפוי פנימי אמייל קרמי כחול אנטיבקטריאלי,  
בלעדי לסמסונג!!! 

ציפוי פנימי אמייל קרמי כחול אנטיבקטריאלי,  

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10
במקום 599 ₪

₪200
תווי מתנה

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, 
טרמוסטט תפוקת חום עד  550 מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

קרמי

₪299 כירה כפולה

במקום 349 ₪

₪100
תווי מתנה

נפח: 20 ליטר, מכני, עוצמה 700 וואט, 
5 תוכניות חימןם והפשרה

מיקרוגל 20 ליטר

₪199
במקום 249 ₪

₪100
תווי מתנה

מעבד מזון סאוטר

₪649

קערה XL בנפח 
3.5 ליטר, בלנדר 

בנפח 1.8 ליטר, סכין 
פלדה לקיצוץ מושלם, 2 דסקיות דו 
כיווניות, אביזר ללישת בצק, מנוע 

חזק במיוחד 1000 וואט

₪200
תווי מתנה

במקום 690 ₪

4 שיטות אפיה 
ובישול, 

מערכת גז מתוצרת 
איטליה, שסתום בטחון לכל 

מבער,  דלת זכוכית כפולה

תנור אפייה משולב 

₪999 במקום 1,290 ₪

₪100
תווי מתנה

סיר טיגון ובישול ללא שמן 
טיגון בריא, בישול 

טעים. דפנות 
קרות + ידית מבודדת 

 SHS לנוחות השימוש. טכנולוגיית
SURROUND HEATING SYSTEM-. ציפוי 

קרמי פנימי לניקוי קל. 1400 וואט

₪499
במקום 699 ₪

₪100
תווי מתנה

בלנדר מקל בראון

להבי פלדה 
אל-חלד.

מהירות 600 וואט.
BPA. גביע פלסטיק 600 מ"ל ללא

₪249

₪100
תווי מתנה

במקום 299 ₪

morphy richards מסחטת מיץ
שיטת הסחיטה 

באמצעות מנגנון 
ללא סכין לשמירה על 

רמה גבוהה של מינרלים. כולל 
אביזר להכנת סורבה. נוח לניקוי - 

240 W. מברשת ניקוי. הספק

במקום 1,390 ₪1,090₪

₪200
תווי מתנה

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל 
איכותי,  יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי 

המכשיר לאחיזה נוחה,  עיצוב יפיפה 
ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

₪50
תווי מתנה

תנור דו תאי הלכתי סאוטר
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול ואפייה 
- ניתן להפעיל 

את שני התאים בו זמנית! 
פלטת שבת בשני התאים. 4  
מבערי גז יצוקים, מערכת גז 
מתוצרת SABAF איטליה. 

₪2,690

₪500
תווי מתנה

במקום 2,550 ₪ סט 
סירי שף

מתנה
₪בשווי  1,248 ₪ 1,248

הטבה
₪100

גריל גז 2 מבערים כרומקס

₪499 במקום 1,290 ₪

₪300
תווי מתנה גריל גז 

לחצר 
ולמרפסת

2 מבערים איכותיים
23,000BTU עוצמה

שטח צלייה גדול
מתלים לתליית אביזרי צלייה

2 מבערי צד
רשתות צלייה יצוקות

עגלת נשיאה 2 גלגלים
הצתה אלקטרונית

בלנדר שייקר קונג פו להכנת משקאות ושייקים בריאים

₪299

₪200
תווי מתנה

במקום 699 ₪

שייקרשייקרשייקרשייקר
קונג פו 

הבלנדר הנחשק והמושלם להכנת שייקים בריאים, 
ועוד מאכלים בריאים לכל המשפחה. 

מנוע סופר עוצמתי במיוחד 1,000W – לריסוק וטחינה 
של מוצרי מזון קפוא ומוצרי מזון קשים.

2 מיכלים דו שימושיים איכותיים עם מכסים ההופכים 
.BPA אותם לכוסות שתייה. ופקק ספורט. ללא

6 להבים בעוצמת קונג פו שמסתובבים במהירות 
גבוהה, כותשים מזון ומוצרים קשים וקרח. ושומרים על 

הערכים התזונתיים.

6 להבים עוצמתיים לכתישת קונג פו

2 מיכלים דו שימושיים

מנוע סופר עוצמתי 1,000 וואט

שייקר נחשק ובריא

אחריותשנתיים 

מיכל ענק 1 ליטרכולל מטחנת קפה

4 להבות. 
מבערים 

גז יצוקים, 
הצתה אלקטרונית 
אוטומטית בכפתור 

ההפעלה. חיישני 
בטיחות

כיריים גז 4 להבות המילטון

₪ 399
במקום 599 ₪

₪100
תווי מתנה

 4 מוקדי 
חימום, 
עוצמה 

גבוהה, לוח פיקוד 
(TOUCH), תצוגת דרגת 

החום, מנגנון הגנה, 

כיריים קרמיות טאצ' 

₪1,290

₪500קרמיות
תווי מתנה

במקום 1,790 ₪ סט 
סירי שף

מתנה



  29.3.17 גיליון מס' 1102 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי ב' בניסן תשע"ז 

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12
*בקנייה במקום בלבד

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: 
קבב / בורגר 
/ חזה עוף/ 

פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע לוהט!

עת
ל 

בכ
ע 

בצ
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 א

יק
פס

לה
ת 

אי
רש

ה 
בר

הח

מבצע לוהט!

משלוחים לכל חלקי העיר              

שניצל בפיתה
רק

20&

120
עמודים

בליווי עורכי דין וותיקים ומובילים מהשורה 
הראשונה � סודיות מובטחת

חדש!!  

� ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ  � ביטול הגבלת רשיון 
נהיגה � ביטול עיקול משכורת, חשבונות בנק ומיטלטלים 
� הגנה על בית מגורים � ביטול צווי הבאה ומאסר ועוד 

 במחיר מסובסד במיוחד

הגנה על חייבים ומחיקת חובות 
במהירות וביעילות 

upper-up.com
התנועה המרכזית 072-279-4434

למחיקת חובות
בהמלצת גדולי הדור

מוקד ארצי 24/6

בסייעתא דשמיא
סיוע לחייבים

טרי יום יום ● נקי ● בשפע 

חמין משובח בימי חמישי 
צלחת גדולה.. 28&

בן גוריון 65 פינת טבריה | בני ברק | 03-6540685

Bבויק     הוכל

בכל קניהללא הגבלהבשפעחמוצים 

פיתה שניצל גדול/
חזה עוף/קבב..23&
באגט שניצל גדול/

חזה עוף/קבב..26&

חדש בעיר בכשרות מהודרת!!!
פלאפל+צי‘פס..10&

פרגית בפיתה..27&
פרגית בבאגט....30&

שקשוקה 

|סביח | אוכל 

ביתי מוכן | 

מרקי הבית 
ועוד

פתוח 09:00-22:00

03-5477876

הלוואות בצ'קים › הלוואות לעסקים )גם בהקמה( › מחזור 
משכנתא-אפשרות לכסף ביד ›הלוואות לפרטיים › מימון 

לרכב › משכנתאות חוץ בנקאיות למוגבלים ולמבוגרים.

הלוואות 
בתנאים מעולים
FINANSIT

WWW.FINANSIT7   .CO.IL הנהלה
חרדית

בס"ד

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*לעסקים- מבנקים, קרנות מדינה וחוץ בנקאיים עד 1,000,000 ₪.

*חוץ בנקאי לעסקים ולפרטיים- תוך זמן קצר ובתנאים טובים.

 
משכנתאות בתנאים מעולים

גם לתיקים מורכבים  )בעלי נכס( ובאישור מהיר!

הלוואות מיוחדות ומהירות לחגים!
מיוחד!

מנכ"ל משרד החינוך 
 פרסוםנגד המאכערים

ראשון

משרד  של  החדש  המנכ"ל 
החינוך, שמואל אבואב, אוסר 
להיפגש  המשרד  פקידי  על 
ולקדם  חיצוניים  גורמים  עם 
מהלכים שלא באישור לשכתו 

ולשכת השר / עמ' 62

 �חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה � מבערים  
רשתות � מגשים � כפתורים � מגירות ומדפים 

למקררי samsung גם מלפני 20 שנה
 מחט הפלא לסתימות גז ניתן להזמין באתר

www.shayogen.co.il

רחוב יפו 128, מחנה יהודה
טל‘:  02-5389550

כפתורים לכל 
סוגי התנורים

מבערים 
לכל סוגי 

תנורי האפיה 
והכיריים

לפסח - חצובות אוניברסליות 
לכל סוגי התנורים - מחליף 

את שתי החצובות המרובעות 
| מאמייל שחור | קלות לניקוי 

עם גומיות ליציבות | נוח 
לאחסון מתקפל

הארץ!לכל משלוחים 

חלקים גם 
מלפני 40 שנה!

חלקים לתנורי אפיה וכיריים
shayogen@gmail.com
שי עוגן

ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

50-51פרטים בעמ׳ 

מחפשת הכנסה נוספת?                                                  

ארגון ״חברים לרפואה״

שוהם- 054-5319192 

לאחרונה משווקים כוסות נייר הנושאות את חותם כשרות הבד”צ לפסח
הננו להזהיר את המהדרין בכשרות כי מדובר בזיוף כשרות

בבדיקת מעבדה שנערכה ע”י הבד”צ, נמצא בכוסות חשש דבק חמץ

אגודת שמש ומגן
בשורה לחולי

פסוריאזיס
ולנזקקים לשהיה בים המלח

לראשונה בצבור החרדי
077-5518143

Psor.h2016@gmail.com

בס"ד

02-5641111

להשכרה לפסח 
דירות גדולות (חדשות מקבלן) 

ריהוט חדש כולל הכל. 

בזכרון משה ירושלים 

בגאולה הבית
דירות אירוח בלב גאולהדירות אירוח בלב גאולה

פרטים 
בעמ':

 קרן "אור רחל" בשיתוף
מכירת החסד של 

מוצרי מזון, חד פעמי, קפואים, ירקות ומוצרי חשמל

במוסף 'ביזנס' 
16-17

90
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ם: 
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כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

הגאון 
רבי אהרן 
זקס זצ"ל 
/ עמ' 34

אבל בסלבודקה  היערכות לפסח 
באגף התברואה

/ עמ' 32



ח
ל.

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

 &1490  &1290

 &1290  &2490

ב-

ב- ב-

נוזל 00
לניקוי אסלות

אקונומיקה
סנט מוריץ
4 ליטר

וניש קליה
3 ליטר

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

יין סלקטד
מיץ ענבים אפרת

12 יח' בקרטון

2 ב-10&  2 ב-15& 

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-

 &20 2 ב-

 &50 2 ב-

40 גלילים

פלמוליב 
לכלים
500 מ"ל

פילה אמנון

אבקת כביסה 
אריאל
6 ק"ג

 &  45

1 ליטר
שוקו טרה

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 
מרכך כביסה ז'אוול

מרוכז סוד ספריי

מארזי דנונה 
טבעי 

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-

 &12

 &20

 &45

3 ב-

2 ב-

 ב-
ק"ג

 2

מיץ ענבים תירוש
כרמל מזרחי
1 ליטר

יין קונקורד
כרמל מזרחי

שמן אגוזים

יין ישן נושן
כרמל מזרחי

כשל"פ

 &1390
1490& ב-

1890& ב-
ב-

 &1890
ב-

 &1490
ב-

 &3990
ב-

 &1290
ב-  &10

 &20 5 ב-
משקה ג'אמפ

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

גבינת טרה 
שטראוס

פרסיל ג'ל
2.7 ליטר

קפה נמס 
עלית
בקניית זוג

קפה טייסטר 
צויס

נרות חימום

2 ב-10& 

 &2990
ב-

 &1390

 &89

ב-

ב-

פיירי
1.350 ליטר

 &990
ב-

גבינה צהובה
400 גר'
עמק
בקניית זוג

מארזי קרלו / 
מילקי / דני 

1 ליטר

שמפו \מרכך 
הוואי

 &4990

זרוע כבש 
עטרה



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

מארזי חג 
למהדרין בפסח

 מארז
זוג גבינה 5%

2 יח' X 850 גרם
בד"ץ העדה החרדית

 מארז
זוג באדי

2 יח' X 500 גרם 
ועדת מהדרין

מארז מיני
קרלו קצפת

12 יח' X 77 גרם 
ועדת מהדרין

 מארז 
מעדן תנובה 0%

4 יח' X 150 גרם 
ועדת מהדרין

 מארז
מיני קרלו
16 יח' X 100 גרם 

בד"ץ העדה החרדית

 מארז
YOLO שלישיית

3 יח׳ X 123 גרם
ועדת מהדרין

 מארז זוג
שוקו תנובה

2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית



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

כל הסקרים קובעים:בס"ד

סל הקניות הזול במדינה!
 סקר “תכנית חיסכון” ערוץ 2, 

 23.3.17 בדק ומצא:

רמי לוי שיווק השקמה
סל הקניות הזול ביותר 

לחג הפסח

חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

מבחן הסל לחג

₪778
₪837
₪855
₪882
₪901

… רמי לוי
… מחסני השוק

… יינות ביתן
… ויקטורי

… אושר עד



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

בכשרות                    באריזה עם פס הזהב

 חדש!
 עמק 600 גרם
 כשר לפסח
למהדרין

שיהיה לכם

 ארוחת עמק טעימה,
לבריאות!



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

 תשע"זפסח

אצטדיון טדי
חול המועד יום חמישי, י"ז ניסן תשע"ז  13.4.17 

בס"ד

הקבלת פני רבו 
 פסח תשע"ז



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

גם בפסח
הארוחה טעימה יותר

 עם

לא דומה, לא כמעט כשר לפסח



חולצה עם אחריות.
מנדס בראדרס 

הנחה
70%

על קולקציה ישנה

1+1
בקנית חולצה 179 ₪ לרגל הפתיחה

 מטורפים
ם י ע צ ב מ

054-9466114 חינם:  הזמנות  מוקד  חדש!  

ירושלים: רחוב עמוס 34 | טל: 054-8487673  
בני ברק: (אופנת גד לשעבר) רח‘ רבי עקיבא 126 | טל: 03-5794071

הנחה
25%
החלף ישן בחדש!



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

לא כולל  בנגיעת טעם תפוז ו  בנגיעת טעם אייריש קרים שהינם כשרים לפסח בכשרות רגילה

 סדרת המעדנים עם שוקולד אמיתי

 לא רק לילדים
מגיע להתפנק

 חדש! 
כשר לפסח למהדרין



 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



 

בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

סח

ם לפ
מעל 7,000 מוצרי

ה לנסוע ליש חסד
שוו

שמחת חג ב 

כשהמוצרים 
במחירי  חסד

אתה יכול להשקיע ב״שולחן עורך״

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אלעד  מודיעין עילית  טבריה  צפת

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות



בקנייה מצטברת ביום אחד בקניון אחד. כפוף לתקנון. שובר מתנה אחד ללקוח. אין כפל מבצעים, הנחות 
ט.ל.ח ומסעדות.  קפה  בתי  קוסמטיקה,  למעט  פארם  סופר  במגה,  קנייה  כולל  לא  מועדון.  והטבות 

ההטבה תינתן בקנייה מעל ₪450
ומולטי עזריאלי AZRIELIAPPלמחזיקי 

מתנה
₪₪50₪

בקנייה מעל  499 ₪ 
בעזריאלי גיפטקארד

מבצע פסח חוזר
לקניון עזריאלי גבעתיים!

מ-3.4 ועד גמר המלאי

כמה קל להיות מאושר דרך יצחק רבין 53, גבעתייםשעתיים ראשונות חניה חינם!



ישאר לאורך זמן?לחג ורוצים שהניחוחמנקים את הרצפה

מה הבעיה?
קחו סנו ריצפז!

עם אפקט הבישום המתמשך,
4 פעולות במוצר 1: מנקה, מבריק, מבשם בעוצמה ומגן. מתאים לכל סוגי הרצפות. ריצפז

03-3739090לפרטים:

קנון 
ת
ף ל

פו
₪  בכ

קנו ב 49.90 ₪ ומעלה ותוכלו לזכות ב-





לחוצים
לאחר "הסדר"מהכלים הרבים

כשר לפסח
למהדרין תשע”ז מה הבעיה?
קחו סנו ספארק!

נוזל לניקוי כלים, לניקוי יסודי והברקה מושלמת.
מקציף, מסיר שומנים ביעילות ומבריק את הכלים. מכיל 24% חומר פעיל ספארק

24% חומר פעיל

03-3739090לפרטים:

קנון 
ת
ף ל

פו
₪  בכ

קנו ב 49.90 ₪ ומעלה ותוכלו לזכות ב-



ר‘ עקיבא 142 ב“ב 1-700-504-575 שעות פ. 6:30-23:00 בבוקר 

חדש

ניתן להשיג מיום א‘ 2.4.17  

 מבית
פיליפס מוריס

במחירים מיוחדים!מבחר יינות

מינימרקט חדש





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: 8:00-15:00 

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





%

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 

  13:30 עד   9:00 ו’  יום  בלילה   22:00 עד  בבוקר   10:00 א‘-ה‘  בימים  רצוף  פתוח  לקניון  הכניסה  ברחבת   ,16 שמגר  עודפים  אוהל  ירושלים: 
ירושלים: שמואל הנביא 61 (הכניסה מפינת יואל) א‘-ה‘ 10:00-22:30 רצוף חדש! פתוח משעה אחרי יציאת השבת עד 22:30 | ירושלים תלפיות: 
10:30-22:30 רצוף        3 (פינת רח‘ השלושה) א’-ה‘  יואל  בני ברק:   |  9:30-13:30 ו‘  יום  10:00-20:00 רצוף,  יד החרוצים)  א‘-ה‘  3 (פינת  פועלי צדק 
חדש! פתוח משעה אחרי יציאת השבת עד 23:00 | בית שמש: בן קיסמא 23, שכונת יפי נוף (קומה 2-) א‘-ה‘ ערב 18:00-22:00 | מודיעין עלית, 

קרית ספר OUTLET: אבני נזר 28 (קומה 1-) א‘-ה‘ ערב 20:00-23:00

100% 

60%
₪ 6,490

₪ 1,490
₪ 4,990

₪ 9,990
₪ 3,790

₪ 15,900

3+2
100%3

 

3+2

 

 

 
חסכת בקניה זו 5,000 ₪ חסכת בקניה זו 2,300 ₪ חסכת בקניה זו 9,410 ₪

36

500
מחלקים לכם תלושים על כל הספות מעור

בסך 500 ש“ח
יש כפל מבצעים

לאברכי כולל בלבד.

רק בסניפי מרכז הספות

מוגבל ל-100 מימושים בהצגת השובר

 המבצע בכפוף לתקנון

ארגון חסדי יעקב בשיתוף מרכז הספות







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

בטרקלין חשמל כהלכה

*תוקף 18.3-20.4.17 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מביניהם. המלאי המינימלי של המוצרים המשתתפים 
במבצע הינו 4 יח׳ לכל מוצר לסניף. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע 
מוצג בנק’ המכירה עצמה. המוצר המוזל אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי. אין כפל מבצעים/הטבות/הנחות. לא 

חל על עודפים/ תצוגות. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

    קונים ממגוון המוצרים שבמבצע 

מקבלים סט אחד במחיר מיוחד: רק ב-99*₪

המותגים הגדולים במבצע חג ענק!

תבנית
 פיירקס
 איכותית
 מתנה!

*שווי התבנית: 
79 ש״ח

טוסטר אובן
OT3570

• הספק 1,300 וואט •  טיימר 90 דקות
•  תרמוסטט • קל לניקוי

• יכול לשמש כפלטת שבת

 סיר בישול רב-תכליתי
FH-1130

• גוף חימום עליון: 1,400 וואט בשילוב 
טורבו לפיזור אחיד • קיבולת מזון 1.5 ק״ג
•  ערבול מזון אוטומטי • קערה עם ציפוי

קרמי המונע הדבקת מזון • תרמוסטט 
מתכוונן •  מאפשר הכנת צ׳יפס, פיצות
ובצקים, תבשילים, אורז, דגים ועופות!

 מטחנת בשר
MG-360

• הספק 350 וואט • הילוך אחורי 
לשחרור הבשר • 3 רשתות/דסקיות

• אביזר מיוחד להכנת קובה

מיקרוגל דיגיטלי נירוסטה + גריל 
 30 ליטר

MW-1033
•  הספק 900 וואט •  הספק גריל 1,000 ואט

•  הפשרה אוטומטית לפי סוג מזון ומשקל
• 10 תוכניות בישול אוטומטיות • נעילה מפני 

ילדים

מעבד מזון
FP-3010WH

•  הספק 600 וואט •  נפח קערה 2 ליטר
•  מגוון אביזרים לחיתוך, ריסוק וטחינה

מעבד מזון
FDP-600WH

•  הספק 1000 וואט •  נפח קערה 3 ליטר
•  אלקטרונים מהירויות משתנות • 3 דיסקיות 

דו כיווניות - דיסקית םריסה דיסקית גירוד 
ודיסקית קיצוץ, מקצפה כפולה, אביזר 

ללישה ומרית

לדוגמא ממגוון המוצרים שבמבצע:

249₪ 499₪ 399₪ 499₪
625₪

749₪

499₪699₪

625₪

299₪

669₪

499₪499₪599₪ 369₪449₪

מוט בלנדר
MQ-735

• הספק 750-600 וואט •  מעבד מזון מיני
בנפח 0.5 ליטר • כוס מדידה 600 מ”ל • בקר 

שליטה למהירויות משתנות • מוט ניתן
להפרדה וראשי אנטי התזה

RUSH שואב אבק ציקלון 
TCR-4183

•  מיכל איסוף נשלף 2 ליטר • פילטר
HEPA רחיץ • מוטות הארכה טלסקופיים

• GR-885 • סיר 24 ס״מ 4.5 ליטראו
• סיר סוטאג׳ 28 ס״מ 3.75 ליטר

• מחבת 24 ס״מ
• מתאים לכיריים אינדוקציה

מלאי מינימלי 1,000 יח׳

 סט סירים

99₪

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪

סט מהודר למטבח
• קומקום נירוסטה: הספק 1,500 וואט, 

1.7 ל׳ • טוסטר: הספק 750 וואט
• מסחטה: הספק 25 וואט, נפח 0.7 ל׳

99₪מלאי מינימלי 1,000 יח׳

רק ב-

שווי הטבה 200 ₪



אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 7

08-9791700
3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900

טוב
לראות
אותך

בואו לפגוש אותנו בחנות החדשה
להתרשם מהמותג
החדיש האיכותי והמוקפד שלנו
טוב לראות אתכם

שפה חדשה במשקפיים

חדש





נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

� 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

1690 1990899

מקפיא 
6 מגירות

440 199

מגהץ קיטור טפאל

מיקסר קנווד
קערה 6.7 ליטר

1190
1490

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
100

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

נייה
חזר ק

*ה

שוברים
& ב

400

תנור גז 
משולב

מעבד מזון אמקור

1490 999

טוסטר אובן
34 ליטר

מיקסר
 BOSH

תנור בנוי
6 תוכניות אפייה

כולל תוכנית לשבת
נירוסטה

נפח 64 ליטר

BOSH תנור בילד-אין
5 שנות אחריות

תוצרת
גרמניה

+סט מבערים ורשתות
החזר קנייה

400& בשוברים

בלעדי 
בקניה ישירה

מקפיא 
NF 7 מגירות

רדיו דיסק

כיריים לגז
4 להבות 

מכשיר קיטור

תנור דו תאי 
מפואר

קבל מתנה

1099

מעבד מזון 
בוש 1000 וואט

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

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

נייה
חזר ק

*ה

רים
שוב

& ב
400

עם קרח

בלי קרח

הכי זול!!

במחיר 
שאסור 
לפרסם

9940

499 189 399 850

1249

189299169

189

רק

רק

רקרק

מסחטת מיץקומקום

מכונת כביסה 7 ק“ג 
הנעה ישירה

צג דיגיטלי
 LG

מיחם משאבה

החל מ-

ד 
לב

 ב
ה

ש
ח

מ
ה

 ל
ת

נו
מו

ת
ה

ח 
ל.

ט.

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

CANON מצלמות
כולל כרטיס 8 ג'יגה

+ נרתיק, 3 שנות אחריות
במחיר המלאי מוגבל!

שאסור 
לפרסם

הכי זול בעיר!
הקודם זוכה!

טלפון אלחוטי
זוגי עברית

199

מתקן לשווארמה
ענק

ערכת ניקוי 
בקיטור

רב תכליתית

סאוטרטכנו גז



50₪
קונים בסך 499 ₪ ומעלה ומקבלים 

גיפט קארד 50 ₪ מתנה.
החל מ- 03/04/2017 עד גמר המלאי

כמה קל להיות מאושר

קניון אילון, מרגש בשבילך!
זה הזמן להתחדש כראוי לקראת החג. קניון 
אילון, מציע לך חווית קניות נגישה ויעילה עם 
מיטב המותגים המובילים מהארץ ומחו"ל. 
היכנסי לקניון אילון, בחרי את המותגים האהובים 
עלייך והתחדשי לקראת החג, תוך זמן קצר, 

בקלות וביעילות.

קניון אילון - כל מה שאת צריכה לחגותוך שעתיים את בבית!

 מתנה

בקנייה מצטברת ליום אחד. בקניון אחד. כפוף לתקנון. ייתכנו שינויים בין הקניונים. שובר מתנה אחד ללקוח ביום. בהצגת חשבוניות מקור בלבד. לא 
ניתן לפצל חשבוניות. לא כולל קניות במגה. עד גמר המלאי. ט.ל.ח.



קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪ ומקבלים 2 מתנות בשקל

מתחייבים: ייעוץ הוגן!!

שבוע אחרון ליריד! 

לרגל הפתיחה 
שעון יד יוקרתי 

מתנה
לכל מבקר מעל גיל 
18 בהצגת קופון זה 

עם יריד ענק וחגיגת מתנות
עד יום חמישי י' ניסן 10:00-22:00

בחנות המשופצת, רח' בעש"ט 16 בני ברק

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

אספקה מיידית לכל הארץ

פותחים מחדש

ומקבלים מתנות

טוסטר אובן
45 ליטר

כיריים איכותיות
נירוסטה

ת. איטליה

מיקרוגלמגהץ קיטור
23 ליטר

מראה כסוף
כיתוב בעברית

כיריים איכותיות
כולל מבער טורבו

SABAF ראשי
איטלקי

טוסטר
אובן

נפח 45 ליטר

שקל
790

שקל
590

מעבד מזון
19 פעולות

במעבד אחד

שואב אבק
1800w

שואב אבק 
ציקלוני

ללא שקית
2000w 

שקל
שקל499

549
שקל
590

מיקרוגל דיגיטלי
23 ליטר
800w

מיקסר
מקצועי

קערת נירוסטה
נפח 4.5 ליטר

790
שקל

מגהץ קיטור
לחץ קיטור 4.2 בר,

הספק מרבי 
2135w

שקל
690

מיקסר 
900w

שקל

מקרר מיני בר
40 ליטר

HS65 דגם

שקל
590

)מתנה אחת לבחירה מהמתנות המוצגות פה ומתנה שניה, מכשיר חשמלי יוקרתי(

עד גמר המלאי



יחזקאל 6, ירושלים | 02-5825317



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ב' בניסן תשע"ז 29.3.17 בני ברק32 12131 תש"ע ב " 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

 תפילות לרפואת הנופל בסוכת ויז'ניץ  
התפללו: האברך הרב יוסף יום טוב בן גיטל יוכבד 
רב  מגובה  נפל  האחרון  תורה  שמחת  שבערב  צין, 
בסוכת האדמו"ר מויז'ניץ ב'מרכז חסידי ויז'ניץ' בבני 
החולים  בבית  האחרונים  בחודשים  ומאושפז  ברק, 

שיבא בתל השומר, יעבור ניתוח מכריע.
אך  ומשתפר,  הולך  הרפואי  מצבו  אשפוזו,  מאז 
עדיין הוא זקוק לרחמי שמים מרובים. בעקבות נסיגה 
מסובך  ראש  לניתוח  יוכנס  הוא  במצבו,  מהשיפור 
שיכריע על המשך תפקודו. לדברי הרופאים, יש דברים 
שמעכבים את המשך ההתאוששות ולשם כך יש צורך 
יעבור  הניתוח  "אם  משפחתו  קרובי  לפי  בניתוח. 
הקרובים  בימים  כבר  להשתחרר  צפוי  הוא  בהצלחה, 

מבית החולים".
האדמו"ר מויז'ניץ שמלווה את משפחתו של האברך 
בכל חודשי אשפוזו, הורה לאברכי החסידות להעתיר 
עבורו בתפילה באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בבית החיים 
לרפואתו  ולהעתיר  להתפלל  נקרא  הציבור  ברק.  בבני 
השלימה של הרב יוסף יום טוב בן גיטל יוכבד, והן ק-ל 

כביר לא ימאס תפילת רבים.

 בת 10 נפצעה בתאונת דרכים
חידושי  ברחוב  בתאונה  בינוני  באורח  נפצעה  ילדה 
איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי  ברק.  בבני  הרי"ם 
רפואי ראשוני  בני ברק העניקו לה טיפול  סניף  הצלה 

בזירת התאונה. 
איחוד  של  חירום  רפואת  חובש  אותמזגין,  ישראל 
רפואי  סיוע  הענקתי  למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה, 
בגפיים.  ופציעות  מחבלות  שסובלת   10 כבת  לילדה 
מאופניים  נפגעה  הילדה  כי  לנו  מסרו  אורח  עוברי 
מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  יחד  חשמליים. 
האופנועים של איחוד הצלה הענקנו לה טיפול רפואי 

ראשוני בזירת התאונה".

 בר מצווה לבן הרב שמואל צברי
הרב  הגאון  בן  מנחם  אלעזר  לבחור  מצווה  בבר   
אי"ש,  דרכי  ורו"מ  השיטות  מח"ס  צברי,  שמואל 
ברק,  בבני  מרים  באר  באולמי  השבוע  שהתקיימה 

ו  פ ת ת ש ה
גדולי ישראל, 
ואישי  שרים 
רבים  ציבור 
מכל המגזרים 

והעדות.

המצווה  בבר 
 : ו פ ת ת ש ה

חכמי  מועצת  חבר  ברגמן,  הגרמ"צ  מועצג"ת  חבר 
והאדמו"ר  ממודז'יץ  האדמו"ר  בעדני,  הגר"ש  התורה 
מקוזמיר, גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס, רב העיר 
בני ברק הגר"ש קורח, הגר"נ בן שמעון, הגר"ש מחפוד 
והגר"י רצאבי. יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, חברי הכנסת 
ברק  בני  ר"ע  אשר,  יעקב  צור,  בן  יואב  גואטה,  יגאל 
ואליהו  רובינשטיין  אברהם  הרב  סגניו  זייברט,  חנוך 
מיכאל  כהן,  חיים  כהן,  צביקה  ירושלים  סגר"ע  דדון, 

קקון ואבי אבוחצירה.

  דובר בן דובר
פדובר ומזכיר עיריית בני ברק הרב אברהם טננבוים 
פנחס  הבה"ח  בנו,  אירוסי  את  האחרון  בשבוע  חגג 

עוזר   – טננבוים 
הרב  של  ודובר 
לישראל  הראשי 
דוד  רבי  הגאון 
לאו, עם הכלה בת 
חיים  רבי  הגאון 
מפעל  רב  ורדי, 
 – אדום  'אדום 

תנובה'. מזל טוב.

מאת: עוזי ברק

חג  לקראת  ביותר  נרחב  היערכות  מבצע 
ימצא"  ובל  יראה  "בל  ברק,  בבני  הפסח 
כבר  נמצא  הפורים,  חג  לאחר  מיד  שהחלו 
תחומים  פני  על  משתרע  והוא  בעיצומו, 
תקציבים  להם  שניתנים  רבים  עירוניים 
וטיפול ייחודיים ואינטנסיביים לקראת החג, 
כך נמסר בישיבת צוות ההכנה, שהתקיימה 
בראשותו של ראש העיר הרב חנוך זייברט, 
אברהם  הרב  רה"ע  מ"מ  ובהשתתפות 
רובינשטיין, סגן רה"ע וראש אגף התברואה 
רמ"ט  של  ובריכוזו  שפירא,  מנחם  הרב 

רה"ע הרב ישראל דרנגר.
מתקיימת  חמץ  ביעור  מבצע  במסגרת 
תוספת  שכוללת  ביותר,  ענפה  פעילות 
בכל  לניקיון  רכב  כלי  של  רבות  עשרות 
עובדים.  ומשמרות  ברק  בני  העיר  אזורי 
אגף  תוגבר  העיר,  ראש  להנחיית  בהתאם 
התברואה של העיריה שבראשות הרב מנחם 
נתנאל  מר  ובהנהלת  רה"ע,  סגן  שפירא, 
פינוי  דחס,  רכבי  רבים,  במנופים  נחום 
מכלים, משאיות תברואה ומשמרות נוספות 
הוכנסו  גם  מיוחדים  רכב  כלי  עובדים.  של 
יש  גדולות  שלמשאיות  קטנים,  לרחובות 
קושי להיכנס אליהם, כדי לאפשר עיר נקיה 

בחג. 
ברחבי  הכללי  היסודי  לניקיון  בנוסף 
העיר, נקבעו צירי פעולה מרכזיים כרחובות 
חזון-איש,  נחמיה,  עזרא,  עקיבא,  רבי 
יוחנן  בן-זכאי, הרב כהנמן,  ירושלים, רבן 
דמשק  דסלר,  הרב  אבו-חצירא,  אברבנאל, 
דגש  הושם  אלו  בצירים  ועוד.  אליעזר 
סילוק  מודעות,  לוחות  כניקוי  עבודות  על 
תאורה,  כבישים,  סימוני  כרזות,  שאריות 
טיפוח  ציבוריות,  בגינות  גידור  השלמת 
גינון בכניסות לעיר, ניקיון מעקות פגומים, 
תאורת  שיפור  אוטובוסים,  תחנות  ניקוי 
תנועה,  באיי  גדרות הפרדה  תיקון  רחובות, 
סילוק  מקומות,  מעשרות  גרפיטי  מחיקת 

כרזות ושלטים מסחריים פיראטיים באזורים 
שונים, גיזום גדר חיה מפריעה, פינוי רכבים 
התשתיות  שדרוג  עבודות  את  נטושים. 
יבצע אגף התשתיות והפיתוח של העירייה 

שבהנהלת הרב חנוך זיידמן. 
במסגרת  נתקבלו  מתושבים  פניות  מאות 
על  תושבים  פניות  לשמיעת  פתוח"  "קו 
התברואתית  בפעילות  ודגשים  נושאים 
לקראת  הנרחב  הניקיון  ובמבצע  בכללותה 
הערכות  של  כלליים  ובנושאים  בפרט  החג 
ביזמתו  הופעל  הקו  שונים.  בתחומים  לחג 
ובראשותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, 
במסגרת המוקד העירוני, שבהנהלת שלמה 
במסגרת  העירוני.  המוקד  מנהל  בורובסקי, 
והצעות  הערות  התקבלו  הפתוח"  ה"קו 
שטופלו  בהקדם, ובנוסף לכך גם יצאו ראש 
האגף  ומנהל  התברואה  אגף  ראש  העיר, 
להתרשם  כדי  העיר,  של  השונים  לאזורים 
מקרוב אחר הערות והצעות ולהפעלת צוותי 

ביצוע מקצועיים בהתאם לכך.
מי  כל  כי  לציבור,  הודיעה  גם  העירייה 
שמבקש להציב מתקן להגעלת כלים לקראת 
החג, יקבל תחילה אישור של אגף התברואה 
לא  נשארו  שבעבר  לאחר  העירייה,  של 
אחת, שאריות ולכלוכים בדרכים לאחר גמר 
ההגעלה. מוקדים שלא יקבלו אישור מוקדם 
של האגף יסגרו. העירייה גם פנתה לארגוני 
חסד המחלקים מזון לנצרכים לקראת החג, 
שניקוי  כדי  התברואה,  אגף  עם  לתאם 
באופן  יתבצע  החלוקה,  לאחר  המתחם 

מסודר ויעיל.
מחלקת  יצאה  הפסח  חג  חופשת  לקראת 
של  ופיתוח  תשתיות  שבאגף  התחבורה 
העירייה בקריאה לציבור הנהגים לנהוג על 
במהירות  לנהוג  שלא  וביחוד  הכללים,  פי 
מעבר  זכות  מתן  על  ולהקפיד  למותר  מעל 
הולכי-הרגל,  כמו"כ  הכביש.  את  לחוצים 
לחצות  נקראו  והוריהם  התלמידים  וביחוד 
ובהתאם  במעבר-חצייה  רק  הכביש  את 
להנחיות. בין היתר, נקראו הנהגים והולכי-

הרגל לזכור כי הרמת האגודל הינה תקשורת 
טובה בין האדם החוצה כביש )ביחוד ילדים 
זו  במסגרת  הנהג.  לבין  נמוכה(,  שקומתם 
וכבר  התנועה,  לחוקי  לציית  הציבור  נקרא 
פסקו גדולי ישראל, ובהם הגאון רבי יצחק 
החרדית  העדה  גאב"ד  זצ"ל,  וייס  יעקב 
דין  יש  אלו  לחוקים  כי  ידועי-שם,  ורבנים 
מאוד  "ונשמרתם  משום  התורה,  חוקי  של 
התנועה  חוקי  על  והעובר  לנפשותיכם", 

והבטיחות עובר גם על חוקי התורה.
לשירותים  באגף  ההתנדבות  יחידת 
"בטרם"  וארגון  העירייה  של  חברתיים 
ילדיהם,  על  לשמור  להורים  בקריאה  יצאו 
לקראת  בבתים  הנעשות  העבודות  במסגרת 
קטנים  ילדים  על  לשמירה  ולדאוג  החג, 
טביעות  רותחים,  מים  ניקוי,  חומרי  מפני 
הוצע  שונים.  מגבהים  נפילות  במכלי-מים, 
לסבב  משפחות  בין  התארגנות  לקיים  גם 
ולהשאיר חדר  ילדים  על  "תורנות שמירה" 
ואותו  השגחה,  תחת  ילדים  לפעילות  פנוי 

לנקות בסוף.
בערב חג הפסח יציב האגף עשרות רבות 
כדי  העיר,  אזורי  בכל  מיוחדים  מכלים  של 
לבער בהם את החמץ. לקראת  יהיה  שניתן 
צהרי היום יפונו המכלים, כדי שלא יישארו 
גושי חמץ בכל אזורי העיר. צוותי כיבוי-אש 
החג  ערב  מוגברת  בכוננות  יהיו  –ברק  בני 
הציבור  נקרא  כך  ומשום  דליקות,  לכיבוי 

לשרוף רק במיכלים המיועדים לכך.
גדולי  ישאבו  הפסח  חג  לקראת 
ממימי  שלנו  מים  והרבנים  האדמו"רים 
להשתמש  כדי  ברק,  בבני  מקומיות  בארות 
בהם לאפיית מצות מצווה בערב חג עצמו. 
המקום שנקבע למטרה זו הוא ברחוב אהרון 
"מים  שמרכז  לאחר  המים,  באר  ע"י  דב, 
אי"ש,  חזון  ברחוב  בעבר  שהיה  שלנו" 
בגלל  השנה,  יפעל  לא  המים,  מגדל  ע"י 
בשל  שבמקום,  ח'  בבאר  השאיבה  הפסקת 
הצורך לטפל במים בטרם אספקתם, בהתאם 

להנחיות משרד הבריאות.

מאת: עוזי ברק

למשטרת  כבוד  מוסיפים  אלה  שוטרים  "אכן 
ישראל כאשר מוכיחים יוזמה ותושיה, לא רק במאבק 
בפשיעה אלא גם בהצלת חיים וכל זה נעשה מתוך רגש 
ואכפתיות. תודה לכם אלירן בן ישי וסמי זועבי, תודה 
אתכם  ששלח  עולם  לבורא  ותודה  ישראל  למשטרת 

ברגע הנכון ובזמן הנכון". 
המילים האלו לקוחות מתוך מכתב של בני משפחה 
שהתרחש  מקרה  לאחר  דן,  מרחב  לשוטרי  ברק  מבני 
לפני כמה ימים, כאשר טיפס פעוט כבן שנתיים וחצי 

על המעקה בביתו המצוי בקומה השלישית ברחוב 
שפת אמת בבני ברק. 

המעקה  שבין  בחריץ  נתקע  הפעוט  של  גופו 
לקיר באופן שחצי מגופו היה בחוץ כשהוא חשוף 

לסכנה. 
במקום  שעברו  העירוני  מהשיטור  שוטרים 
הבחינו בפעוט הגיבו בזריזות ובתושייה ומיד עלו 
לקומה השלישית ומשכו את הפעוט בחזרה לביתו. 
תושייתו  "אילולא  המשפחה:  בני  ציינו  לסיום 

ומהירות הפעולה שלו, מי יודע מה היה קורה".

שוטרים הצילו פעוט ממוות 
הורי הפעוט: "אילולא תושייתם ומהירות הפעולה של השוטרים, מי יודע מה היה קורה"

מבצע בל יראה ובל ימצא: אגף התברואה תוגבר 
בעובדים, מנופים, רכבי דחס, פינוי מכלים 

ומשאיות תברואה - כדי לאפשר עיר נקיה לפסח
משאיות התברואה יוצאות לפעילות

היערכות לקראת חג הפסח באגף התברואה

תמונה מהאירוסין. צילום: דוד זר



בס״ד

בשביל הילדים שלי,
רק מומחים!

מכבי עושה הכל
כדי לתת לילדים שלכם יותר,

ומצרפת רופא ילדים חדש לצוות
המומחים של מכבי בבני ברק

מרכז רפואי מכבי,
רח' נתן הנביא 1, בני ברק

ד״ר גיא טל  
מומחה 

ברפואת ילדים

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק יש קופות חולים



בני ברק 1234








אבל בסלבודקה 



ברוך דיין האמת: ביום רביעי בערב נלקח 
זצ"ל,  זקס  אהרן  רבי  הגאון  עולמו  לבית 
ראש ישיבת סלבודקה לצעירים, והוא בן 82 

בפטירתו.
החולים  בבית  נפטר  זצ"ל,  זקס  הגר"א 
'מעיני הישועה' בבני ברק, לאחר שבתקופה 
האחרונה חלה ואושפז. לפני כחודשיים סבל 
מקוצר נשימה חריף, אושפז במחלקת טיפול 

נמרץ ובבית החולים עבר אף אירוע לבבי.
תפילות  נאמרו  סלבודקה  ישיבות  בהיכלי 
השם  את  לו  הוסיפו  ואף  לרפואתו  רבות 
רפאל, אך נגזרה הגזירה וראש הישיבה השיב 

את נשמתו ליוצרה.
לאביו  בירושלים  נולד  זצ"ל  זקס  הגר"א 
נין  זצ"ל, שהיה  זקס  זלמן אליהו  הגאון רבי 
הגר"א  מרן  מצאצאי  ריבלין  למשפחת  ונכד 
ירושלים,  וחשובי  ומיקירי  זצוק"ל  מוילנה 
'עץ  וישיבת  תורה  בתלמוד  למד  בצעירותו 
חיים' ומשם עבר ללמוד בישיבת 'סלבודקה' 
זצוק"ל.  שר  אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  אצל 
יוסף  רבי  הגאון  לבת  נישא  לפרקו  בהגיעו 
הישיבה  ראש  זצ"ל, אחותו של  לנדו  טוביה 

הגר"ד לנדו. 
רבי  הגאון  ידי  על  מונה  תשכ"ו  בשנת 

מרדכי שולמן זצוק"ל לשמש כראש הישיבה 
לאלפי  תורה  הרביץ  שנים   מיובל  ולמעלה 
לצעירים שבגבעת  'סלבודקה'  ישיבת  בחורי 
התורה  בדרך  תלמידים  אלפי  והעמיד  רוקח 
והיראה, ואף לימד וחינך שלושה דורות של 
ללא  הייתה  לתלמידיו  מסירותו  תלמידים, 
אותו  רואים  היו  רוקח  גבעת  תושבי  גבול. 
תמיד  כאשר  לדרכו  הישיבה  מהיכל  יוצא 
ולומדים  הישיבה  בחורי  אותו  מלווים  היו 

ומתפלפלים עמו בדרכו לביתו. 
היה מראשוני מייסדי הסיוע למגזר החרדי 
ולעזור  להטיב  מנת  על  החולים  בקופות 

ולסייע לחולי עמך בית ישראל. 
חמישי  ביום  למחרת  יצא  הלווייתו  מסע 
'סלבודקה'  ישיבת  מהיכל  בבוקר   10 בשעה 
הישיבה  ובוגרי  מתלמידי  אלפי  בהשתתפות 
לדורותיה, שם ספדו לו רבני וראשי הישיבה. 
בנו ממשיך דרכו הגאון רבי ברוך מרדכי זקס 
ואמר "אבי אבי בתורה, ביראה,  ספד לאביו 
במידות טובות ובהנהגה" וסיפר למשתתפים 
קונה  והיה  רחוקים  מקרב  היה  אביו  איך 

עבורם ארבעת המינים. 
ההלוויה  מסע  יצא  ההספדים  מסע  לאחר 
אל בית הכנסת 'הליגמן' ומשם להר הזיתים 
צרורה  נשמתו  תהא  נטמן.  שם   – בירושלים 

בצרור החיים. 









====
 

'השומרים' נפרדו 
ממפקד המרחב הפורש



מתנדבי  התכנסו  ערוכים,  שולחנות  סביב 
והוקרה  גיבוש  לערב  ב"ב  "השומרים"  ארגון 
בשילוב מסיבת פרידה למפקד מרחב דן נצ"מ 

שי אזולאי הפורש בימים אלו מתפקידו.
את האירוע כיבדו בהשתתפותם רבני ארגון 
ובכירי  קציני  ברוידא,  הגר"א  של  בראשותו 
חנוך  הרב  העיר  ראש  דן,  מרחב  משטרת 
ואישי  ברק  בני  עיריית  חברי  סגניו,  זייברט, 

ציבור נוספים.
עיריית  ראש  בנאומו  פתח  האירוע  את 
להנהלת  שהודה  זייברט,  חנוך  הרב  ברק  בני 
הארגון ומתנדביו על פעילותם הברוכה למען 
תושבי העיר ועל כך שתושבי בני ברק יכולים 
יודעים  הם  כאשר  ובשלווה  בשקט  לחיות 

שמתנדבי הארגון דואגים לביטחונם.
העניק  רוטר  חיים  הרב  הארגון  יו"ר 
הוקרה בשם ההנהלה  למפקד המרחב תעודת 
למען  מסירותו  על  לו  והודה  והמתנדבים 

הארגון ותושבי העיר.

דברים  נשא  ברוידא  הגר"א  הארגון  רב 
ושיבח את התנהלות הארגון בפן ההלכתי וכן 
על הטיפול המקצועי שנותנים מתנדבי הארגון 

בטיפול באירועים רגישים.
ברק  בני  עיריית  ראש  סגן  נאם  מכן  לאחר 
שי  דן  לממ"ר  שהודה  שפירא  מנחם  הרב 
אזולאי על תקופת כהונתו ועל עבודתו המסורה 

והמקצועית מול הגורמים בעיר בני ברק.
רב מחוז ת"א במשטרת ישראל הרב אליהו 
קב, אשר מכיר את פעילות הארגון ומתנדביו 
להמשך  ברכתו  את  נתן  הקמתו,  יום  מאז 
ארגון  של  הפעולה  ושיתוף  הפעילות  שגשוג 

'השומרים' מול משטרת ישראל.
שי  מר  דן  ממ"ר  בדבריו  חתם  הערב  את 
אזולאי שסיפר על שיתוף. הפעולה הפורה בין 
כהונתו.  בזמן   "השומרים"  לארגון  דן  מרחב 
הסיוע  על  הארגון  למתנדבי  הודה  מכן  לאחר 

למשטרת ישראל בכל הנושאים הקהילתיים.



עכשיו, בכשרות 
מהודרת לפסח

שיהיה לכם חג כשר, טעים ושמח

המיונז מספר 1 
בישראל*

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

כשר לפסח
לאוכלי קטניות בלבד



רשימת המותגים הכשרים לפסח: 
טיים | גולף  )לא כולל גולף סלימס( | נובלס | מונטנה | אירופה | שרתון | נלסון | ברודווי | מוסטנג | רויאל

מרכז רבני אירופה

חג אביב
כשר ושמח!
הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח
ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות
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ארי קלמן

בעקבות 'קו עיתונות' – המאבק על 'קמחא 
דיון  קיימה השבוע  ועדת הכספים  דפסחא': 
על  ובהן  התקציביות,  ההעברות  על  מיוחד 
תקציב קמחא דפסחא, זאת בעקבות חשיפת 
'קו עיתונות' לפיה קוצץ תקציב התמיכה של 
משרד הרווחה בקמחא דפסחא לכ-15 מיליון 
את  להגדיל  הצליחה  הוועדה  בלבד.  שקל 

התקציב אמנם, אך רק בשני מיליון שקלים.
במהלך הדיון אמרו חברי הכנסת כי מדובר 
החג  לצרכי  כלל  מספיק  שאינו  זעום  בסכום 
למשפחות הנצרכות. ח"כ מוזס אמר "תקציב 
וחרפה!  בושה   – מזון  לסל  ש"ח   34 של 
מתקציבו  ויקצה  הרווחה  משרד  שיתכבד 
אומללות  למשפחות  תקציב  תוספת  הענק 
מדובר  כי  למוזס  התברר  שאז  אלא  אלו". 
ב-34 שקלים המתחלקים לשני חגים, כלומר 
בזעם  הגיב  והוא  לחג.  בלבד  שקלים   17

"עושים צחוק מאנשים".
מיליון   17 של  תקציב  אושר  הדיון  בסיום 
גפני  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  שקל. 

)יהדות התורה( הודה לנציגי משרדי הרווחה 
והאוצר, על הגדלת התקציב ב- 2 מיליון ₪ 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז עמד 
 ₪ מיליון   12 על  בעמותות  התמיכה  תקציב 
בלבד. גפני בירך אמנם על העובדה ש"השנה 
בעמותות  התמיכה  תקציב  מעט  הוגדל 
למטרה זו, אלא שכמדינה יהודית, התקציבים 
לסיוע לנזקקים ולעניים בכלל ערב חג הפסח, 

צריכים להיות גדולים בהרבה". 
תפעל  הכספים  ש"ועדת  הודיע  גפני 
ל'קמחא  המיועדים  התקציבים  את  להגדיל 
כל  לקראת  הרווחה  ותקציבי  בפרט  דפסחא' 
החגים בכלל. אנחנו חברה שמתיימרת לעזור 
לסייע  ביהדות,  מהותי  זה  פסח  וערב  לחלש 
יסוד  מוצרי  רכישת  משגת  אינה  שידו  למי 
התקציבים  את  להפוך  גפני  קרא  עוד  לחג". 
קבועים  לתקציבים  הזה  לנושא  המיועדים 
בהעברות  ולא  התקציב  בבסיס  שיאושרו 
ייחודיות מעת לעת. ואכן ל'קו עיתונות' נודע 
יו"ר הקואליציה ח"כ  כי בכוונת גפני בסיוע 

דוד ביטן לפעול בנושא.

מוזס וגפני. צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

אחרי מאבק: 

תקציב ה'קמחא 

דפסחא' הוגדל
בעקבות חשיפת 'קו עיתונות' על הקיצוץ בתקציב 

ה'קמחא דפסחא', התכנסה ועדת 
הכספים השבוע, ואישרה העברה 

תקציבית שהוגדלה ב-2 מיליון 
שקל ל-17 מיליון  גפני הצהיר 
כי יפעל להכנסת הסכום לבסיס 

התקציב באופן קבוע 

מעקב
'קו עיתונות'



לקראת חג הפסח הבעל”ט
הת”ת המרכזי

מרכז התת”ים

בסניף בני ברק זמני פתיחה: א-ה 10.00-22.00 רצוף | מר”ח ניסן 10.00-23.00 | יום שישי וערב חג 9.30-14.30
                                                    מוצ”ש שבת הגדול משעה אחר צאת השבת ועד חצות

המכירה תתקיים מכ”ב אדר ועד ערב חג הפסח בכל סניפי רשת מרכז התת”ים
הצלחנו בס”ד לארגן מכירה מסובסדת לבחורי ישיבות ולאברכי הכוללים

2 ב-120 שח קולקציה 
קודמת

מכנסים

25 שח 70 שח  עניבות 
מבחר ענק 

2 ב-200 שח חולצות מקס לורן 260 שח
ללא גיהוץ החדש 

2 ב-140 שח  חולצות מקס לורן 180 שח
כחול

2 ב-120 שח חולצות מקס לורן 150 שח
אפור

חולצות מקס לורן
אל קמט

2 ב-160 שח  200 שח

חליפה יוקרתית קלאסי 499 שח 280 שח

350 שח חליפה יוקרתית פרימיום 599 שח

499 שח חליפת חתנים marshel 799 שח

80 שח מכנס קלאסי 130 שח

90 שחמכנס פרימיום  150 שח

vitalio 220 שחנעלי עור  399 שח

 חגורות עור
מבחר ענק

35 שח 70 שח

2 ב-15 שחגרביים 100% כותנה  2 ב-30 שח

בס”ד

אלעד
רח’ חוני המעגל 20

03-7160640

נתיבות
רח’ ירושלים 15

08-9248023

ירושלים
מלכי ישראל 41 קומה א’

02-6501071

חיפה
רח’ הרצל 76
077-5352627
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גנב קופות הצדקה הובא 
בפני שופט

שיפוץ מדרכות וכבישים 
ב-184 מיליון שקלים

מאת: עוזי ברק 

משטרת ישראל עצרה בסוף השבוע שעבר 
מספר  במשך  כי  שחשוד  ברק,  בני  תושב 
בגבעת  הכנסת  לבית  להתפרץ  נהג  חודשים, 
היה  ומשם  בשבוע,  רביעי  יום  בכל  שמואל 

גונב את תכולת קופות הצדקה. 
משטרת  שוטרי  התלונה,  קבלת  לאחר 

הגלוי  בתחום  הן  בחקירה,  פתחו  דן'  'מרחב 
של  למעצרו  שהובילה  הסמוי,  בתחום  והן 

חשוד בן 25, תושב העיר בני ברק. 
גם  בחקירתו  עצמו  את  קשר  החשוד 

למקרים נוספים.
משפט  לבית  הובא  החשוד  שישי  ביום 
אותו  שחרר  והשופט  אביב  בתל  השלום 

בתנאים מגבילים.

מאת: עוזי ברק 

פיתוח  תכניות 
ציבוריות,  לתשתיות 
סלילת  הכוללות 
מדרכות,  רחובות, 
ופיתוח  תיעול,  תאורה, 
משחקים  ומתקני  גינות 
אלו  בימים  נמצאות 
ובהתקדמות  בתנופה 
אלו  כשליעדים  גדולה, 
מועצת  ידי  על  אושרו 
ראש  וביוזמת  העירייה 
העיר הרב חנוך זייברט, 
לביצוע,  תקציב  יתרות 

בסכום כולל של 184,723,551 שקלים.
בין העבודות שנמצאות בימים אלו בשלבי 
הרב  לרחוב  הפיתוח  תכנית  נמצאת  גמר, 
לתשתיות  אגף  בביצוע  ה',  בשיכון  צירלסון 
ולפיתוח של העירייה, שבראשות חבר הנהלת 
מנהל  ובהנהלת  קקון,  מיכאל  הרב  העירייה 
זיידמן, המגבש את תכניות  חנוך  האגף הרב 
הפיתוח ומלווה את שלבי הביצוע. העבודות 
לסלילת  בנוסף  כללו,  צירלסון  הרב  ברחוב 
חדשות,  מדרכות  הקמת  גם  לאורכו,  הכביש 
בתקופת  הצפות  למניעת  ותיעול  ניקוז 
תנועה  והסדרי  חדישה  תאורה  הגשמים, 
עמדה  זה  ברחוב  הביצוע  כשעלות  בהתאם. 

על 3 מיליון שקלים.
העירייה  ומועצת  הכספים  ועדת  בישיבת 
מההכנסות  ניכר  חלק  כי  העיר,  ראש  הבהיר 
השבחה  מהיטלי  נובע  אלו  עבודות  לביצוע 
והיטלי בניה ובנוסף לכך, ישנם גם תקציבים 
ממקורות ממשלתיים כמשרדי הפנים, פיתוח 

הפריפריה ו"מפעל הפיס".
כבישים  תשתיות,  של  כללי  לחידוש 
של  סכום  זו  לשנה  אושר  בעיר  ומדרכות 
העבודות  ובין  שקלים,  מיליון  מ-54  למעלה 
סלילת  גמר  היא  פיתוח  בשלבי  שנמצאות 
שקלים  מיליון   2.5 בסך  שך  הרב  רחוב 

מערכת  עבודות  סיום  עם  בקרוב,  שיתבצע 
בכבישים  תשתיות  פיתוח  ברחוב,  התיעול 
בקריית הרצוג בסכום של 5.5 מיליון שקלים, 
רח'  אחיעזר,  כרחוב  שונים  ברחובות  ניקוז 
דקר, רחוב הרב מוהליבר והסביבה בסך 1.5 

מיליון שקלים.
העיר  חזות  ולטיפוח  לפיתוח  עבודות  בין 
חזות  מח'  עם  בתיאום  שיבוצעו  זו,  בשנה 
סגן  לייזר,  ישראל  הרב  שבהנהלת  העיר, 
מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' חזות 
ברחוב  חדשות  גינות  תפותחנה  באגף,  העיר 
רלב"ג וברחוב הרב פוברסקי בסך 1.5 מיליון 
שקלים, סקר עצים ושלטי רחוב ברחבי העיר 
שדרוג  ועבודות  שקלים  מיליון  חצי  בסך 
ופיתוח בתוחמים נוספים ומגוונים בסכום של 

כ-2 מיליון שקלים.

תושב בני ברק נהג בכל יום רביעי לגנוב מקופת הצדקה 
בבית הכנסת בגבעת שמואל - ונתפס

חלק ניכר מההכנסות לביצוע העבודות נובע 
מהיטלי השבחה והיטלי בניה, ובנוסף, תקציבים 

ממקורות ממשלתיים כמשרדי הפנים, פיתוח 
הפריפריה ו"מפעל הפיס"

פיתוח פארק החי

רח' צירלסון נסלל מחדש

רוצה שעוגות הפסח שלך
יצליחו כמו בכל השנה?

 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.

 לאוכלי קטניות בלבד
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זאת תורת הזבח 
בכולל 'מאיר אורה'

מאות אברכים חשובים למדו באופן מוחשי את מלאכת 
השחיטה, ההפשטה, הניקור ובדיקת הריאה מסירכות 
מכלי ראשון - על ידי ראש הכולל הגאון רבי משה דרעי

מאת: עוזי ברק 

'מאיר  בכולל  יזמו  הזמנים,  בין  לקראת 
הגאון  של  בראשותו  הרצוג  בקרית  אורה' 
שיביא  ויצירתי,  מקורי  רעיון  דרעי  משה  רבי 
אברכי  לכל  ונדירה  גדולה  הלכתית  לתועלת 
הכולל - לשחוט כבש חי לנגד עיני האברכים, 
על מנת ללמדם באופן מוחשי את תורת הזבח, 
הניקור,  ותורת  מקום השחיטה  הסכין,  בדיקת 
כדי שיצאו מאותו יום לבין הזמנים עם מטען 
וסעיפיה  שחיטה  בהלכות  בקיאות  של  כבד 

המרובים. 
הנהלת הכולל קנתה השבוע כבש חי על מנת 
לשוחטו ביום שני. בתחילה נשחט הכבש החי 
ברחבת הכולל, על ידי תלמידו של ראש הכולל, 
על  עומד  הכולל  כשראש  אוחנה,  אהרון  הרב 
קטן  מנוף  על  הכבש  הועלה  מכן  לאחר  גביו. 
תוך  עורו,  והופשט  נתלה  שם  המדרש,  בבית 
הסבר מפורט מפי השוחט בכל שלב ושלב, עד 

השלב הסופי כולל הניקור 'עד הצלחת'.
חשובים  אברכים  מאות  עיניהם,  לנגד  כך 
השחיטה,  מלאכת  את  מוחשי  באופן  למדו 
מסירכות  הריאה  בדיקת  הניקור,  ההפשטה, 
ועוד, מכלי ראשון, על ידי השוחט הרב אהרון 
ודעת  טעם  בטוב  לאברכים  שהסביר  אוחנה 
את כל המלאכה, והראה בבקיאות היכן נמצא 
את  להם  הראה  היתר  בין  בבהמה.  חלק  כל 
הקנה  מהו  והכרס,  הכבד  את  והאליה,  החלב 
ומה  ולהפשיט  לחתוך  כיצד  הוושט,  ומהו 
אסור  הוא  והאם   - אסור  ומה  באכילה  מותר 
של  דעתם  מהי  וכן  מדרבנן,  או  מדאורייתא 
הפוסקים בכל עניין ובכל שלב.  בסוף האירוע 
קיים ראש הכולל מתנות כהונה ונתן מתנת זרוע 

לחיים וקיבה לאברך הוותיק הרב יואל כהן. 
''מחזה נדיר שכזה לא ראינו מעולם'' אמרו 
בכל  מרובה  בסקרנות  שצפו  האברכים  מאות 
על  והודו  ולימודו,  הכבש  שחיטת  תהליך 

היוזמה הברוכה.

מאת: עוזי ברק

ארבעה ילדים עם צרכים מיוחדים בעמותת 
מיוחדת  מצווה  בר  חמישי  ביום  חגגו  'עלה' 
באולמי הללויה אגם פאלאס. המוגבלות ממנה 
מצוה  בר  לחגוג  מהם  מנעה  לא  סובלים  הם 
כמו כולם, באולם שמחות, תזמורת, משפחות 
החניכים, ציבור רב שהתאסף ובקיצור – חגיגה 

של ממש.
מתנדבות  פעלו  חודשים  מספר  במשך 
מצוה  בר  מסיבת  להכין  כדי  'עלה'  בעמותת 
לילדים המיוחדים שתהיה איכותית ומושקעת 
לא פחות מכל בר מצוה אחרת. יחד עם מנהל 
היחידה לקשרי חוץ ב'עלה' עדי וזאן, הן דאגו 
ותזמורת,  אולם  כולל  הדרוש,  הציוד  לכל 
ואליהם הצטרפו בחורי ישיבה במיוחד לטובת 

האירוע. 
המצווה  בר  את  הילדים  חגגו  חמישי  ביום 
עמיר  כמו  אמנים  בהשתתפות  המרגשת 
ועוד,  ולהקתו  וקופרמן  משיח  בן  יניב  בניון, 
הילדים  את  לשמח  בהתנדבות  הגיעו  אשר 
הילדים  המיוחד.  באירוע  ומשפחותיהם 
כשהם  מיוחד  ריקודים  במעגל  לקהל  הצטרפו 

באמצעו.
ליסה אהרון, אמו של אחד מחתני השמחה 
ציפינו  ליאל, תיארה את התחושה: "לא  נועם 
לכזה אירוע גדול. זה כל כך מרגש. אני שואבת 
אותו  רואה  כשאני  מנועם.  שלי  הכוחות  את 

נותן לי את הכוח.  זה  שמח, מחייך ושטוב לו 
אופטימי,  אדם  אני  אבל  למצב  מודעת  אני 
את  לנועם  ונותנת  האור  את  לראות  משתדלת 
התחושה שהוא כמו כל ילד אחר וגם מתייחסת 
אליו כמו לכל ילד אחר במשפחה. האחים שלו 
מאוד אוהבים אותו, זה מה שנותן לו את הכוח 

ואני מקבלת ממנו את הכוח בחזרה".
יו"ר  הם  לאירוע  ברכה  סרטוני  ששלחו  מי 
לישראל  הראשי  והרב  אדלשטיין  יולי  הכנסת 

דוד לאו. 
יהודה  הרב  עלה  מנכ"ל  סיכם  האירוע  את 
חשבונות  מחשבים  לא  "אנו  מרמורשטיין: 
'עלה'  ילדי  עושים  תיקון  איזה  שמים בשאלה 
בעולם, תפקידנו הוא לעשות הכול כדי שיהיה 
איתם  להתנהג  טוב,  הכי  המיוחדים  לילדים 
אנחנו  שלנו  שלילדים  וכמו  האדם,  כאחד 
עושים בר מצוה כך גם לילדי 'עלה' המיוחדים 
מגיע לחגוג בר מצוה. חגיגת בר המצווה היא 

תחושה אדירה".

השחיטה והלימוד, צילומים: עובדיה כלימי

בר מצווה לארבעה 
ילדים מיוחדים 

הרב יהודה מרמורשטיין: "כמו שלילדים שלנו אנחנו 
עושים בר מצוה, כך גם לילדי 'עלה' המיוחדים מגיע 
לחגוג בר מצוה, חגיגת בר המצווה היא תחושה אדירה"

ילדי הבר מצווה שחגגו

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים בשוקולד, 
מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים בתהליך ייצור 
שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם תיהנו משוקולד 

איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

כל קוביה אוצר.
שמרלינג'ס.





ב' בניסן תשע"ז 29.3.17 בני ברק 1242

צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

מאת: עוזי ברק
 

בבני  הנביא  יונה  ברחוב  בנייה  באתר  פועל 
ברק פונה ביום שני בבוקר לבית החולים במצב 

בינוני, לאחר שהתחשמל במהלך עבודתו.
מדוברות משטרת מרחב דן נמסר, כי התקבל 
שנפצע  עזון,  מהיישוב   ,35 בן  פועל  על  דיווח 
יונה  ברחוב  בנייה  באתר  שהתחשמל  לאחר 
הנביא. העובד פונה לבית חולים בלינסון לצורך 
קבלת טיפול רפואי. כוחות משטרה הגיעו למקום 

והמשטרה פתחה בחקירה.
איחוד  של  חירום  רפואת  חובש  סלהוב,  גל 
הצלה, סיפר: "כשהגעתי למקום נתקלתי בפועל 
שסבל מפציעה רב מערכתית לאחר שהתחשמל 
במהלך עבודתו על משאית באתר בנייה. יחד עם 
מתנדבים נוספים מיחידת האופנועים של איחוד 
רפואי  סיוע  לו  הענקנו  ברק,  בני  סניף  הצלה 
מכוויות  סובל  כשהוא  האירוע  בזירת  ראשוני 

וחבלות בכל חלקי גופו".
ממד"א נמסר כי האירוע התרחש בשעה 7:52 
פינו  מד"א  של  ופראמדיקים  חובשים  בבוקר, 
את הפצוע לבי"ח בלינסון במצב בינוני, כשהוא 
מעורפל הכרה וסובל מכוויות וחבלות בכל חלקי 

גופו".

עובדי אגף התברואה מצאו כסף 
באשפה - ולא השיבוהו לבעליו

פועל התחשמל 
באתר בנייה בבני ברק
הפועל, שהתחשמל במהלך עבודתו 
על משאית באתר בנייה, פונה לבית 

החולים במצב בינוני

מאת: עוזי ברק 

עובדי אגף התברואה בבני ברק, עושים שעות 
נוספות בימים אלו של ערב חג הפסח. בעוד הם 
מתרוצצים ואוספים את אשר רוקנו עקרות הבית 
של  אריתראים  עובדים  צוות  מצאו  אלו,  בימים 

העירייה סכום כסף משמעותי ביותר.
על  זרוק  שנמצא  גדול  כסף  בסכום  מדובר 
את  הרים  העובד  בעיר.  יהושע  ברחוב  הכביש 
הכסף והכניס לכיסו, אלא שעובר אורח שראה את 
המקרה, פנה מיד למנהל המוקד העירוני בעירייה 
המקרה.  בפרטי  אותו  ועדכן  בורובסקי  שלמה 
את  שאימתו   106 מוקד  של  צוות  נשלח  למקום 
הופקד  הכסף  כך,  בעקבות  העובד.  עם  הפרטים 
שייך  הכסף  חוקית  "מבחינה  העירייה.   בקופת 
מפרסמים  אנו  הדין  משורת  לפני  אך  לעובד, 
'השבת אבדה' לציבור. במידה ויהיה מי שינקוט 
בסכום המדויק, הוא יקבל את הכסף. במידה ולא, 
ככל הנראה העובד המוצא ירוויח את סכום הכסף 
הגדול" אומרים באגף התברואה ובמוקד העירוני.
באגף התברואה מציינים כי ייתכן ולבעל הכסף 
המנוסים  האגף  ועובדי  אובדנו,  על  נודע  טרם 
בכגון דא, יודעים לספר כי כבר היו בעבר מקרים 
כסף  סכומי  השיבו  התברואה  אגף  עובדי  בהם 

שהגיעו עד לכדי מאות אלפי שקלים.
מנהל אגף התברואה, נתי נחום, מבקש מתושבי 
ובסדקים, מקומות אשר  נא בחורים  העיר: בדקו 
בהם הנחתם מעותיכם, שמא ברגע של שכחה או 
אחד אחר מבאי הבית שלא ידע על מקום המסתור 

– השליך בטעות את הכסף לרחובה של עיר.
ניתן לפנות לאגף התברואה באמצעות המוקד 
העירוני בחיוג 106 מכל מכשיר – ולתת סימנים: 
נוספים, ולקבל את האבדה  וסימנים  סכום הכסף 

היקרה בחזרה.

עובדי אגף התברואה בעיריית בני ברק מצאו סכום כסף משמעותי שכפי הנראה נזרק בטעות במהלך 
הניקיונות לחג הפסח  בעלי הכסף טרם נמצאו - ומנהל האגף מבקש: בדקו אם לא איבדתם כסף

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

מאות מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

כל
המוצרים
באספקה
מיידית! 36תשלומים!

הן
 כ

לי
גי

 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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000
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

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

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:

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

מוצרים קטנים במחירים קטנים!
לדוגמא: מעבדי מזון, מיקסרים, כיריים, תנורי אובן, מיקרוגלים, טלפונים

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה
קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה
קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
קבלו מתנה

קבלו מתנה
מתנה

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

אואואואו

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

שבועיים אחרונים למבצע המתנות!

מכבדים
תלושי שי

של הסתדרות 

מורי אגודת 
ישראל



כשר לפסח
ולכל ימות השנה

מנקה המדיח של פיניש
גם מנקה את המדיח

וגם מכשיר אותו לפסח !

 הפסח הזה, מכשירים את מדיח הכלים
עם מנקה המדיח של פיניש -

 מאושר ומומלץ לשימוש לפי שיטת
הרב עובדיה יוסף זצ"ל

"מדיח כלים - ינקה אותו 

היטב ואחר כך יפעיל 

אותו ללא כלים על פעולת 

הרתחה עם חומרי ניקוי"

)הרב עובדיה יוסף זצ"ל(



לקראת חג הפסח הבע"לט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 21:00 רצוף | החל מראש חודש ניסן זמן הסגירה בשעה 11 | יום שישי וערב חג החנות תיסגר בשעה 1:30
מוצש שבת הגדול משעה אחר צאת השבת ועד חצות

מחיר מכירהמחיר רגיל

המכירה תתקיים מט'ז אדר ועד ערב חג הפסח
בחנות אקסוס בבני ברק

חליפות אקסוס
חליפות ורונין | קולקציה קודמת

מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות תוית כחולה
חולצות תוית תכלת

חולצות תוית אדומה
חולצות תוית סגולה
חולצות תוית אפורה

400
700
120
70
140
130
120
100
80

  289
450
89
39
110
95
95

2 ב-150
2 ב-130

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



לקראת חג הפסח הבע"לט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 21:00 רצוף | החל מראש חודש ניסן זמן הסגירה בשעה 11 | יום שישי וערב חג החנות תיסגר בשעה 1:30
מוצש שבת הגדול משעה אחר צאת השבת ועד חצות

המכירה תתקיים מט'ז אדר ועד ערב חג הפסח
בחנות אקסוס בבני ברק

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות תוית שחורה
חגורות

חגורות עור
חגורות עור פרה

עניבות משי מודפס
עניבות כותנה מיקרו
גרביים במבוק מודל

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים
נעליים רוקפורט | אקסוס

2 ב- 110
29
50
60
45
30

5 ב- 15
9
5

289

70
50
70
90
80
60
15
12
15
400



בני ברק ב' בניסן תשע"ז 124629.3.17

לומדים לשמור 
על הפה

לימודי צוותא של 
הסבתות והנכדות

ערכה מיוחדת ללימודי ילדים מופצת ומתפרסמת בגנים, 
במטרה לשמור על בריאות הפה והשיניים

משתתפות רבות בפרויקט לימודי מחשב משותפים 
לסבתות ולנכדות  קורס זה הינו היחידי בו פער הגילאים 

אינו רלוונטי, כאשר לעיתים, הנכדה מסייעת לסבתא 
בלמידה, ולפעמים הסבתא הינה בעלת הידע

מאת: עוזי ברק 

תחום  לקידום  חדשנית  לימודית  ערכה 
הילדים  גני  תלמידי  בקרב  הפה  בריאות 
העירוניים בבני ברק, פותחה באחרונה על ידי 
המידע  מרכז  בשיתוף  בעירייה,  החינוך  אגף 

העירוני לבריאות האישה.
מעשר  למעלה  כבר  הפועל  המידע,  מרכז 
בראשות  מתנדבות,  ידי  על  מופעל  שנים, 
העירייה  מבקרת  גולדפינגר,  שושנה  רו"ח 
וקבוצה של מתנדבות מסורות, בראשותה של 
גב' פינקלשטיין, המפעילות קו פתוח למידע 
ומורי  רבנים  של  הלכתית  בהנחיה  רפואי, 
הוראה, ובדרך זו ניתן מידע רפואי בנושאים 

מגוונים לנשים במגזר החרדי. 
אחת הפעילויות החשובות של המרכז היא 
מתאימה  ותזונה  הפה  לבריאות  הפעילות 
התקיים  זו  כשבמסגרת  רבים,  ילדים  בגני 
כינוס גננות בראשותה של גב' מרגלית כהן, 
של  החינוך  באגף  הילדים  גני  על  המפקחת 
לב,  לילי  גב'  סקרה  ובו  ברק,  בני  עיריית 
שיעורי  את  הפה,  בריאות  פרויקט  רכזת 
העששת בקרב ילדים רבים והצורך והדרכים 

להתמודדות עם בעיה זו.
הפה  בריאות  בתחום  מהפעילות  כחלק 
פותחה על ידי מרגלית כהן, המפקחת על גני 

הילדים, ערכה לימודית, בשיתוף קופ"ח מכבי 
צבעוניים  כרומו  דפי  זו  בערכה  דנט.  ומכבי 
של משוב צחצוח שיניים הניתנים לכל ילדה 
בגן. כמו"כ בערכה תמונות למינציה מושכות 
עין של ילדה מצחצחת שיניים, רופאת שיניים 
המעניקה טיפול לילדה, שן בריאה "מחייכת" 
לכך,  ובנוסף  ממתקים,  ידי  על  נגועה  ושן 
פלקט גדול ומרשים המיועד להזכיר לילדות 
הבוקר  ובערב.  בבוקר  שיניים  לצחצח  הגן 
זורחת,  כשמש  הגן  לילדי  בפלקט  מופיע 

והערב כירח וככוכבים.
ערכות אלו מופצות בהתמדה ע"י מתנדבות 
בו  הפעילה  מתנדבת  של  בראשותה  המרכז, 
שנים רבות, גב' רחל יוד, רכזת קורס אוריינות 
יצחק  הרב  של  נכדתו  שהינה  בריאותית 
גרנשטנקורן ז"ל, ראש העיר הראשון ומייסד 
בני ברק, ובתו של מר אהרון רובין ז"ל, סגן 
להפצת  בנוסף  המתנדבות,  העירייה.  גזבר 
בדרכי  גננות  גם  מנחות  בגנים,  הערכות 

העברת התכנים.
בריאות  פרויקט  של  הגדולה  הצלחתו 
השיניים בקרב ילדות הגנים מתבטאת, הלכה 
מים  לשתות  מבקשות  שהן  בכך  למעשה, 
במקום משקאות מתוקים והקפדה על צחצוח 

השיניים פעמיים ביום, בוקר וערב.

מאת: עוזי ברק 

מיזם חדש וייחודי בקנה מידה ארצי מופעל 
בהצלחה מרבית בימים אלו בבני ברק, במסגרת 
ולמשרד  לעירייה  המשותף  להב"ה  מרכז 
תחת  המחשב,  להכרת  חינם  לימודים  המדע, 
הכותרת "הסבתא והנכדה - לומדות בצוותא".
המיזם החדשני החל ברעיון מקורי שהעלתה 
טננבוים,  נחמה  גב'  אחדים  חודשים  לפני 
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם  של  רעייתו 
חן, מנהלת מרכז  לגב' ענבל  ודוברה, שפנתה 
מחשב  לימודי  הפעלת  והציעה  להב"ה, 
משותפים לסבתות ולנכדות. ואכן, עם אישור 
משתתפות  נרשמו  אליו  החדש,  הפרוייקט 
מצד  נלהבות  לתגובות  הקורס  זוכה  רבות, 
הנוטלות בו חלק, ומעבר ללמידה החווייתית, 
זוכות הסבתא ונכדתה לשעת איכות משותפת, 
והן רוכשות יחדיו ידע משמעותי ויסודי בתחום 
זה, ומפתחות יצירתיות בתוצרים ממוחשבים, 

כסימניה לספר, ספר מתכונים ועוד. 
אלפי תלמידות נטלו חלק בשנת ה'תשע"ו-ז' 
לעיריית  המשותף  להב"ה,  מרכז  בפעילויות 
ובהן  והטכנולוגיה,  המדע  ולמשרד  ברק  בני 
קורסי מחשב ברמות שונות, בלא תשלום - כך 
להרב  המרכז  הנהלת  שהגישה  בדו"ח  נמסר 
חנוך זייברט, ראש העיר ומשרד המדע. בדו"ח 

המרכז  מנהלת  חן,  ענבל  גב'  שהכינה  מפורט 
בתרגול  חלק  נוטלות  המשתתפות  כי  צויין 
מכל  הינן  בכללותן  כשהמבקרות  מודרך, 
ושיבה  זקנה  ועד  גן  מילדי  הגילאית,  הקשת 

טובה.
לרשת,  חיבור  בלא  פועל  להב"ה  מרכז 
ומתקיימים בו קורסים לנשים, לנערות, לגנים 
ולמוסדות חינוך, מהם מגיעות קבוצות, בליווי 
העשרה  כוללת  והפעילות  החינוכי,  הסגל 
חשבון  הנקרא,  הבנת  בקריאה,  ממוחשבת 
ויישומי מחשב. המרכז פועל מהשעה 8 בבוקר 
עד השעה 10 בלילה ובימי שישי בין השעות 
8 בבוקר עד 12 בצהרים, ובנוסף למנהלת  גב' 
מדריכות  המונה  מיומן  צוות  ישנו  חן,  ענבל 

בוגרות בתי-הספר ברשת בית-יעקב. 

כיתת לימוד במרכז להב"ה



מהיום ממרח השחר העולה כשר לפסח, בהשגחת 
הבד"ץ העדה החרדית ירושלים, ללא קיטניות.

זה לא פסח בלי

כשר לפסח
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כשאך בקושי יצאו שלושה כוכבים, ולא כתרי כוכביא של 
הגיעו  בצהריים,  השמש  צאת  עם  המזהירים   - רגב  השרה 
לאולפן פגוש את העיתונות בערוץ 2 שני דוברים העושים 
פולקמן,  רועי  ח"כ  כולנו,  סיעת  יו"ר  מפלגתם.  יו"ר  רצון 
התייצב מול יו"ר הקואליציה וסיעת הליכוד, ח"כ דוד ביטן, 
כדי לנסות ולהסביר, והפעם עם צאת השבת, על מה ולמה 
מחבריה,  שאיש  קואליציוני  למשבר  הקואליציה  נגררת 

למעט העומד בראשה, אינו חפץ בו.
כדי להבין מי מהצדדים שש אלי קרב ומי מעדיף לסיים 
בקיאות  לגלות  צריך  היה  לא  ועכשיו,  כאן  המערכה  את 
יתירה בחכמת הפרצוף. בשעה שח"כ רועי פולקמן מכולנו 
דוד  ח"כ  מפייסים,  מסרים  לטפטף  וניסה  במתינות  דיבר 
ביטן, הגיב באגרסיביות נזעמת – ולא רק בגלל הקלאסה, 

שלפולקמן יש ולביטן אין.
אחת  במה  על  לשבת  לפולקמן  הזדמן  היום,  למחרת 
הכנסת  וחבר  כהן,  יצחק  האוצר  סגן שר  עם  חדא  בצוותא 
שיזמה  הקטנים  העסקים  ועידת  במסגרת   – אשר  יעקב 
רשת 'קו עיתונות' )גילוי נאות: ישבתי בפאנל לצד עמיתי, 
עסקי  על  נשאל  פולקמן  ריבלין(.  יעקב  בקהילה  פרשן 
התאגיד, וציין בצדק שמדובר בעסקים גדולים ולא קטנים. 
והכלכליים  הביטחוניים  לעסקיה  שבהשוואה  היא,  האמת 
הפיכתו  זוטר.  מעסק  יותר  לא  הוא  התאגיד  ישראל,  של 
המערכת  את  שאוחזת  הטרפת  תמצית  היא  קיומנו,  לסלע 
הוא המומחה מספר  ביבי  הפוליטית בשבועות האחרונים. 
אחת להגדלות - מהמתנות הקטנות של מילצ'ן ועד לעסקים 

הקטנים של התאגיד.
כלל  בין  דעים  תמימות  נרשמה  עצמה  הבמה  על 
החברים – כאשר ח"כ רועי פולקמן ביטא נכונה את עמדת 
התאגיד",  בגלל  לא  זה  לבחירות  ילכו  "אם  המשתתפים: 
ראשי  מישיבת  העולים  לקולות  אוזן  וכרה  אמר,  הוא 
מפלגות הקואליציה שהתקיימה באותה שעה. הדומיננטיים 
מפני  נתניהו  את  השבוע  שהזהירו  הקואליציה  ראשי  מבין 
הליכה לבחירות, היו חברי סיעת דג"ל, דרעי, גפני וליצמן, 
שבסוגיית התאגיד הביעו עמדה זהה. הלוואי עלינו אחדות 

שכזאת בשאר החזיתות. 
ראשי המפלגות החרדיות הבהירו לנתניהו כי מה שהיה 
בקדנציה הקודמת, לא יקרה מבחינתם בקדנציה זו. אז – הם 
תמכו בפירוק הקואליציה אחרי תקופת כהונה דומה, ונתנו 
לנתניהו צ'ק פתוח עם הבטחה לתמוך בו במוצאי הבחירות, 
וגם  ניתנה  התמיכה  הרבה,  לשמחתם  לתוצאות.  קשר  בלי 
הקשר לתוצאות נמצא. שלושים מנדטים לליכוד מול אחד 
לקואליציית  הנוכחית  ליש עתיד, הפכו את הקדנציה  עשר 
חלומות – עבור המפלגות החרדיות. גם הקדנציה הקודמת 
חלום  זה  היה  שאז  אלא  חלומות,  ממשלת  עבורם  הייתה 

בלהות. 
הנציגים החרדים עצמם, נעו מעלה-מטה חלופות, במעין 
 – ובמשנהו  חשו,  הם  אחד  רגע  דפרסיה.  ביבי-מאניה 
חששו. כשליצמן ודרעי הותירו השבוע את נתניהו וכחלון 
לשיחה בארבע עיניים, נרשמה התרוממות רוח. כשהישיבה 
להישמע,  הוסיפו  השבת  ממוצאי  ביטן  וזמירות  התפזרה, 
רוח קדים מזרחית, הכתה בפניהם. עוד פגישה ועוד פיזור, 
עוד דיבור ועוד איום. רק חייהם של הפרשנים, היו אומללים 

יותר מאלה של הנציגים החרדים.
דומה  לסצנה  הנוכחית,  הסיטואציה  בין  משווים  כאשר 
יזם  עמו   – הקודם  האוצר  שר  מול  ראש-הממשלה  שניהל 
עם  נתניהו  נועד  אז  גדול.  אחד  הבדל  למצוא  ניתן  משבר, 
חץ  טיל  כמו  לשיגור,  מוכנה  הפיטורים  כשהודעת  לפיד, 
בכינון ישיר. הפעם, הוא נפגש עם כחלון פעם ועוד פעם, 
הדלפות  השבוע  נרשמו  לא  הצדדים  משני  שינוי,  כשלשם 

מגמתיות ומכפישות מתוך השיחות. 
חברי הכנסת החרדים מאמינים שאת הצעד בונה האמון 
מפיהם.  ששמע  הדברים  בעקבות  נתניהו  עשה  לכאורה, 

חייב  נתניהו 
להוכיח לשותפיו, 
ישראל  בבירת 
בבירת  כמו 
שפניו  ארה"ב, 
ולא  לשלום 
למלחמה, להסכם 
לפיצוץ.  ולא 
הגדולה  השאלה 
האיש  האם  היא 
עם  הקופצני 
לא  המזרחי,  הגן 
לשותפיו  פוסע 
בצעד  הראש  על 
אחד   – תימני 
שניים  קדימה, 
ראש  אם  לאחור. 
אכן  הממשלה 
מעוניין בבחירות, 
הסיבות  מכל 
ובראשן  שבעולם 
הוא  החקירות, 
אם  למגע.  יחתור 

התנגדות  בגלל  ממשי  לטריגר  יהפוך  לא  הנוכחי  המשבר 
שותפיו, ביבי כבר ימצא את הדרך להתגלגל למשבר הבא. 
ופחות  לפירוק  יותר   – קואליציה  לעסקי  שנוגע  מה  בכל 
כפי  רוצה,  שהוא  מה  את  להשיג  נוהג  נתניהו  להרכבה, 

שהעיד על עצמו בענווה.   

יום הבוחר
כמו  מרכולתם,  את  שהציגו  וגופים  חרדים  סוחרים  מול 
התיישבו  ובפולין,  בליטא  היריד  מימי  צדיקים  בסיפורי 
בוועידת העסקים הקטנים החרדים, עסקנים חרדים משלוש 
הסיעות החרדיות. סגן שר האוצר איציק כהן מש"ס, ח"כ 
יוסי  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  התורה,  מדגל  אשר  יעקב 
תויגו  בהם  הימים  עברו  חלפו  ישראל.  מאגודת  דייטש 
השיח  ובוכים.  שפופים  שמהלכים  כמי  העובדים  החרדים 
מתפרנסים  של  הקומה  שפיפות  האם  בשאלה  עוסק  כיום, 
שאר  מול  לרעה  אפלייתם  בשל  השאר  בין  נובעת  חרדים, 

האוכלוסייה. 
על  נתונים  והציג  בית  שיעורי  עשה  האוצר  שר  סגן 
צריך  העסקים.  בתחום  לחרדים  שמוענק  ממשלתי  סיוע 
שיש  בטוח  לא  הזה,  שבעניין  מספקת  בכנות  להודות 
לעוסקים בצרכי ציבור מטעמנו תשובה, הואיל ובראש סדר 
העדיפויות, נותרה )בצדק( הדאגה לעולם התורה. הבקשה 
התייחסות  תינתן  המשני,  שבדרג  הייתה,  המשתתפים  של 
לזבולון. לא רק לצרכיו של הסוחר החרדי, אלא גם - אחרי 

יששכר, הלן באוהלה של תורה.
זכתה ירושלים והשבת עולה, שבוע אחר שבוע, על ראש 
עו"ד  גם  השתתף  ישראל,  בבירת  שנערך  בפאנל  שמחתה. 
והעסקים  העצמאים  ארגוני  )לשכת  להב  יו"ר  כהן,  רועי 
באולם,  שישבו  הרבים  הכיפה  חובשי  למרות  בישראל(. 
דווקא קולו של האיש גלוי הראש עלה לאוקטבות הגבוהות 
ולא הדתית, מפני  מכולם. כהן התריע, מהזווית החברתית 
הוא  בשבת.  הקניות  מרכזי  פתיחת  של  הקשות  ההשלכות 
שנגרם  והעוול  המנוחה  יום  רמיסת  על  לבו  מנהמת  דיבר 
ההתדרדרות  על  כשדיבר  ממלאכה.  ששובת  סוחר  לכל 
שעלו   – השבת'  'משלוחי  חדשות  את  הזכיר  המתמשכת, 

השבוע לכותרות, ושאל עד מתי. 
לא בטוח שהשאלה הזאת צריכה להיות מופנית בהכרח 
שכל  בצדק  ציין  אשר  יעקב  ח"כ  החרדים.  לפוליטיקאים 

ציוץ של ח"כ חרדי, הופך אוטומטית לכלי שרת בידי אויבי 
שלא  החרדים,  הכנסת  חברי  של  בתובנה  צדק  יש  השבת. 
מעוניינים להפוך את התנגדות הסוחרים לפתיחת המרכזים 
המסחריים בשבת - ממאבק חברתי למלחמת דת. נרצה או 
לא, זה בדיוק מה שיקרה כאשר שר הפנים יאמר את דברו 
פתיחת  לעניין  בתל-אביב  העירוני  העזר  חוק  את  ויפסול 

העסקים בשבת, שהעבירה העירייה.  
נותר רק לקוות, שהטלת הווטו של דרעי )שתינתן לצרכים 
בג"ץ(,  במבחן  תעמוד  לא  כי  להניח  וסביר  הצהרתיים 
תיעשה במרחק רב ככל האפשר מיום הבוחר הפוליטי. רק 
זה מה שחסר לנו, להזיז לתל אביבים את הגבינה שהם קונים 
בשבת, רגע לפני הבחירות, ולגרום להם לנהור בהמוניהם 

לקלפיות. 

כולה שלו
אפרופו שר הפנים העומד למבחן, גם השבוע דרעי מצא 
שיערך  החג  במבחן  מדובר  לא  עצמו.  את  לאתגר  לנכון 
בפסח הקרוב, אלא בעוד יום בוחר פוליטי, שיתקיים אחרי 

החגים – במסגרת המאבק היצרי על ראשות ההסתדרות. 
כאן  פורסמה  יחימוביץ'  עם  ללכת  דרעי  של  ההחלטה 
שהגיגי  לפני  יממה  שבועות,  כשלושה  לפני  לראשונה 
בכל  הושמעו  כבל  איתן  ח"כ  של  ההוד  ופניני  המופת 
הערוצים. לדרעי עוד הייתה הזדמנות לעשות פרסה, ולתרץ 
את הנסיגה, בטילים הפוליטיים - 'צוק איתן' בזעיר אנפין - 
שהפיל על ראשו בן בריתה של יחימוביץ'. אלא שדרעי בחר 
ללכת עד הסוף. לתמוך בשלי כאילו אין מחר, או במקרה 

שלו ועל רקע כל מה שאמרה בעבר – כאילו אין אתמול.   
דרעי הסביר בשבועות האחרונים שלאור ההצעות הבלתי 
זהו,  ניסנקורן – אין לו מה להפסיד. אז  מספקות שהעביר 
כמו  בניסנקורן,  ותומך  בתלם  הולך  היה  דרעי  אם  שיש. 
כחלון, בוז'י ושות', ניצחון לא היה נזקף לזכותו וגם הפסד 
לא היה נרשם על שמו. ברגע שהחליט להיות ראש המפלגה 
פומבית  תמיכה  שמביע  היחיד(  גם  לעכשיו  )נכון  הראשון 
במועמדת קוראת התיגר מהעבודה, דרעי מהמר למעשה על 

כל הקופה. 
ניצחון כמו הפסד שלה – ידבקו גם בו, ובשעה שבמערכת 
או  וינר  של  לתדמית  כלליות,  בחירות  מריחים  הפוליטית 
של  הגזרה  לגבולות  ומעבר  מעל  משמעות,  תהיה  לוזר, 
ההסתדרות. אם יחימוביץ' תנצח, דרעי יסתמן כמי שהימר 

בית ספר לפוליטיקה

העסקים הקטנים של ביבי

תמונת המועמד היחיד שהעיתונות החרדית תפרסם, אבי ניסנקורן. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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רמון  חיים  הרצת  של  העליזים  בימים  כמו  נכון, 
לראשות ההסתדרות, נגד כל הסיכויים. אם הגברת 

תיכשל, ריח התבוסה ידבק גם בו.

איזו מדינה 
שגם  בתקווה  בפתח,  פסח  המועד  חול  אירועי 
למתכנסים   – ומהנים  שמחים  כשרים,  יהיו  הם 
הכנסת  חברי  סיפרו  שעבר,  בסוכות  ולמארגנים. 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  כי  החרדים 
מנדלבליט, הבטיח להם כי תיכף ומיד לאחר החג 
בהפרדה.  אירועים  שוללת  אינה  שעמדתו  יבהיר 
חלפו חגי תשרי, עברו גם חנוכה ופורים, ההכנות 
ומנדלבליט לא אמר דבר. שותק  לפסח בעיצומן 
עסקינן  כביכול  מחריש,  דבר.  הובטח  לא  כאילו 

בחקירות ראש-הממשלה. 
כאן צריך לעצור ולהזכיר, שכל ההבטחות הללו 
מנדלבליט  פומבית,  דעת המשוחחים.  על  נכתבו 
לא אמר מילה, ובעת ששהה בזמנו בחו"ל לצורך 
על  )כך  בכירה  ממשלתית  לאישיות  דין  חיקורי 
המשפטים  משרד  דוברות  זרים(,  פרסומים  פי 
הבטחה.  שום  בשמו  ניתנה  לא  כי  הבהירה 
אפשר  ששמעו,  התעקשו  החרדים  הכנסת  חברי 

ומהרהורי ליבם. 
נגד אירועים  מי שהובילה בשעתו את המאבק 
עו"ד  ליועמ"ש  המשנה  היא  בהפרדה  המוניים 

אפיקומן  עם  שוב  השבוע  שהגיחה  זילבר,  דינה 
לוועדה  מטעמה  שהוגש  חריף  בדו"ח  מוקדם. 
מפני  מתריעה  היא  הכנסת,  של  האישה  למעמד 
"בתקופה  כי  וקובעת  ההדרה  תופעות  התעצמות 
נשים  יש התרחבות מתמדת של הדרת  האחרונה 

במרחב הציבורי". 
"מיום  הצרה.  צריך  מי   – התרחבות  כזאת  עם 
"הולכים  ליועמ"ש,  המשנה  כותבת  ליום", 
הישראלי,  הציבור  שבהם  האתרים  ומצטמצמים 
מרחב  לחלוק  במחוזותינו  יכולים  וגברים,  נשים 
בהמשך  משמעותי  צורך  קיים  משותף...  אזרחי 
מבעבר,  יותר  ואולי  ומקיפה,  אקטיבית  פעילות 
הנשים  הדרת  תופעת  כי  מלמדת  המציאות  שכן 
ומחייבת  ורבים,  שונים  חיים  לתחומי  מתפשטת 

פעילות אינטנסיבית למיגורה".
את  מתדרדרת,  להדרה  כדוגמה  מציינת  זילבר 
וגמליאל  רגב  שקד,  השרות  של  פניהן  טשטוש 
החרדית  העיתונות  קוראי  החרדית.  בתקשורת 
משכבר הימים מבינים – כי הטשטוש האמיתי של 
פני המציאות, הוא הצגת הסיטואציה כהתדרדרות 
שמדובר  בשעה  בה  לאחרונה,  שהתרחשה 
במושכלות יסוד בעיתונות החרדית, מקדמת דנא. 
גם למקרא פסקאות נוספות במסמך, אי אפשר 
ואירועים  "כנסים  נשתנה:  מה   – לתמוה  שלא 
תוך  התקיימו  האחרונה  בשנה  שונים  פומביים 

הפרדה מגדרית או ללא השתתפות נשים; עיריות 
ללא  אירועים  לקיים  ביקשו  השכלה  ומוסדות 
שירת נשים; פעילויות ואירועים התקיימו לגברים 
לילדים  ספורט  אירועי  הפרדה;  תוך  או  בלבד 
צניעות  טענת  בשל  אבות  נוכחות  ללא  התקיימו 

של הילדות המופיעות, שהן בנותיהם". 
של  חדשה  כהתרחבות  מציגה  שזילבר  מה  כל 
ישנה-נושנה,  חיים  מציאות  היא  ההדרה,  תופעת 
המגדירה את אורח החיים החרדי משכבר הימים. 
שהעיתונות  להסתדרות  היחיד  המועמד  תמונת 
אבי  של  היא  ייכשל,  אם  גם  תפרסם,  החרדית 
קלינטון,  הילארי  ועד  מאיר  מגולדה  ניסנקורן. 
נמנעה העיתונות החרדית מלפרסם תמונה אישה. 
מאשימה  אצבע  זילבר  של  לעברה  להפנות 
בחסר,  הלוקה  ההסברה  הקלה.  הדרך  זו  יחידה, 
לרעה,  מציינת  זילבר  הבלעדית.  באחריותנו  היא 
צנוע  לבוש  ודרישות  צניעות  "שלטי  של  תופעה 
או  דת  אתרי  שאינם  לאתרים  בכניסה  שהוצבו 
צניעות". ממסמרי שלטי החוצות באותיות קידוש 
לבנה, תורמים לשימור אורח החיים החרדי, כפי 
שהמתפרעים חוסמי הכבישים, מסייעים ליושבים 
באוהלה של תורה. ממשנתו של הגר"י סרנא זצ"ל 
למדנו שעל צניעות מדברים בצניעות, ומי שנוהג 
את  מוציא  אלא   – מועיל  שאינו  רק  לא  אחרת, 

דיבתנו רעה.
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מול סוחרים 
חרדים שהציגו 
את מרכולתם, 

כמו בסיפורי 
צדיקים מימי 
היריד בליטא 

ובפולין, 
התיישבו 
בוועידת 

העסקים 
הקטנים 

החרדים, 
עסקנים חרדים 
משלוש הסיעות 

החרדיות. 
חלפו עברו 
הימים בהם 

תויגו החרדים 
העובדים כמי 

שמהלכים 
שפופים ובוכים 

זילבר מציינת 
כדוגמה להדרה 

מתדרדרת, 
את טשטוש 

פניהן של 
השרות שקד, 
רגב וגמליאל 

בתקשורת 
החרדית. קוראי 

העיתונות 
החרדית 

משכבר הימים 
מבינים – כי 

הטשטוש 
האמיתי של 

פני המציאות, 
הוא הצגת 

הסיטואציה 
כהתדרדרות 
שהתרחשה 

לאחרונה 

מתנות קטנות, עסקים גדולים. פאנל ועידת העסקים הקטנים בירושלים, השבוע. צילום: קובי הר-צבי
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שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:30 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:30-14:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

פיקדון.  כוללים  היינות/שתיה  בסניף. מחירי  הנמצא  לתקנון  בכפוף  גמר המלאי,  עד  או   ,10.4.17 עד-   29.3.17 מ-  בתוקף החל  המחירים 
מלאי  מוקדמת  הודעה  ללא  ולהפסיק את המבצעים  לבטל  יכולה  עת. הרשת  בכל  המוצרים  לשנות/להגביל את  רשאית  ההנהלה 
יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה   100 מינימום 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

בס״ד

פתוח
במוצ״ש

רק
לק״ג

90
₪1 רק

לק״ג
90

₪ 5
עגבניה / מלפפון / כרוב לבן / גזר

כרעיים עוף טרי חתם סופר

טחון בקר עטרה קפוא
)1 ק״ג(

כרעיים עוף קפוא קהילות

שריר מס׳ 8 חלק קפוא עטרה

חזה עוף קפוא קהילות

גרונות עוף ברקאי/גלאט עוף

כנפיים עוף קפוא
עטרה/קהילות/גלאט עוף

פלפל  אדום / צהוב / כתום

רק
לק״ג

90
₪19

רק
ליח׳

90
₪26

רק
לק״ג

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪39

רק
לק״ג

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪4

רק
לק״ג

90
₪9

טרי

לשון בקר עטרה קפוא

רק
לק״ג

90
₪39

דג אמנון טרי דג קרפיון טרי

רק
לק״ג

90
₪17 רק

לק״ג
90

₪17
פילה אמנון קפוא

רק
לק״ג

90
₪24

טרי טרי

פילה סלמון טרי

רק
לק״ג

90
₪79

טרי

טסטר צ׳ויס )200 גרם(
מוגבל ל-2 יחידות בקניה

רק
ליח׳

00
₪10

סודה שישייה
קינלי )6 יח׳ * 1.5 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪7 רק

ליח׳
90

₪7

רק
ליח׳

90
₪6 רק

ליח׳
00

רק₪10
ליח׳

90
₪8

רק
ליח׳

90
רק₪24

ליח׳
90

₪22

תירוש ענבים
סגל )1 ליטר(

טחינה
אחווה )500 גרם(

מיץ לימון
מיה )500 מ״ל(

אפונה/שעועית/תירס/גזר 
סנפרוסט )800 גרם(

מארז שמינייה מיני מילקי
שטראוס )8 יח׳ * 70 גרם(

געפילטע פיש
דלידג )520 גרם(

שמן אגוזי מלך
מיה )1 ליטר(

שמן זית
מיה )750 מ״ל(

יין עציון
)750 מ״ל(

מרק בטעם עוף
אסם )1 ק״ג(

מבצעי המועדון מוגבלים ל-2 יח׳ / מימושים מכל מוצרמבצעים בלעדיים לחברי מועדון!

רק
ליח׳

90
₪7

קמח תפוח אדמה
מיה )500 גרם(

רק
ליח׳

90
₪14

מיונז
תלמה )1 ק״ג(

יח׳
₪10רק 3

1
ק״ג

רק
ליח׳

00
₪10

תה / תה נענע
ויסוצקי )100 שק׳ * 1 גרם(

קפה טורקי
עלית )220 גרם(

רק
ליח׳

90
₪11 רק

ליח׳
90

₪25 יח׳
₪20רק 3

יח׳
₪40רק 3

רק
ליח׳

90
₪24

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

טיטולים פרמיום
מוגבל למימוש 1 בקניה

48
גלילים

רק
ליח׳

90
₪10

שישיית מגבונים
פאלאס

רק
ליח׳

90
₪8

ריצפז פנטזיה
)3 ליטר(

יח׳
₪100רק יח׳4

₪30רק 3

מארז תפוצ׳יפס
עלית )12 יח׳ * 18 גרם(

יח׳
₪30רק 3

יח׳
₪12רק 3

תפוזינה / ספרינג
)1.5 ליטר(

שישיית מגבות נייר
סנו

יח׳
₪16רק רק2

ליח׳
90

₪28
פוליויקס
)4 ליטר(

פיירי נוזל כלים
)1.440 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪9
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מלאי  מוקדמת  הודעה  ללא  ולהפסיק את המבצעים  לבטל  יכולה  עת. הרשת  בכל  המוצרים  לשנות/להגביל את  רשאית  ההנהלה 
יח׳ מכל מוצר. מחיר המוצרים לפני המבצע שונה מסניף לסניף ומוצג בשילוט הקיים בכל סניף. ט.ל.ח. אין מכירה   100 מינימום 
סיטונאית. התמונות להמחשה בלבד. המוצרים מוגבלים ל-6 יח׳/ק״ג, אלא אם צויין אחרת. המחירים תקפים לסניף בני ברק בלבד.

בס״ד

פתוח
במוצ״ש

רק
לק״ג

90
₪1 רק

לק״ג
90

₪ 5
עגבניה / מלפפון / כרוב לבן / גזר

כרעיים עוף טרי חתם סופר

טחון בקר עטרה קפוא
)1 ק״ג(

כרעיים עוף קפוא קהילות

שריר מס׳ 8 חלק קפוא עטרה

חזה עוף קפוא קהילות

גרונות עוף ברקאי/גלאט עוף

כנפיים עוף קפוא
עטרה/קהילות/גלאט עוף

פלפל  אדום / צהוב / כתום

רק
לק״ג

90
₪19

רק
ליח׳

90
₪26

רק
לק״ג

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪39

רק
לק״ג

90
₪29

רק
לק״ג

90
₪4

רק
לק״ג

90
₪9

טרי

לשון בקר עטרה קפוא

רק
לק״ג

90
₪39

דג אמנון טרי דג קרפיון טרי

רק
לק״ג
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₪17 רק

לק״ג
90

₪17
פילה אמנון קפוא

רק
לק״ג

90
₪24

טרי טרי

פילה סלמון טרי

רק
לק״ג

90
₪79

טרי

טסטר צ׳ויס )200 גרם(
מוגבל ל-2 יחידות בקניה

רק
ליח׳

00
₪10

סודה שישייה
קינלי )6 יח׳ * 1.5 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪7 רק

ליח׳
90

₪7

רק
ליח׳

90
₪6 רק

ליח׳
00

רק₪10
ליח׳

90
₪8

רק
ליח׳

90
רק₪24

ליח׳
90

₪22

תירוש ענבים
סגל )1 ליטר(

טחינה
אחווה )500 גרם(

מיץ לימון
מיה )500 מ״ל(

אפונה/שעועית/תירס/גזר 
סנפרוסט )800 גרם(

מארז שמינייה מיני מילקי
שטראוס )8 יח׳ * 70 גרם(

געפילטע פיש
דלידג )520 גרם(

שמן אגוזי מלך
מיה )1 ליטר(

שמן זית
מיה )750 מ״ל(

יין עציון
)750 מ״ל(

מרק בטעם עוף
אסם )1 ק״ג(
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רק
ליח׳

90
₪7

קמח תפוח אדמה
מיה )500 גרם(

רק
ליח׳

90
₪14

מיונז
תלמה )1 ק״ג(

יח׳
₪10רק 3

1
ק״ג

רק
ליח׳

00
₪10

תה / תה נענע
ויסוצקי )100 שק׳ * 1 גרם(

קפה טורקי
עלית )220 גרם(

רק
ליח׳

90
₪11 רק

ליח׳
90

₪25 יח׳
₪20רק 3

יח׳
₪40רק 3

רק
ליח׳

90
₪24

נייר טואלט
שמורת טבע )48 גלילים(

טיטולים פרמיום
מוגבל למימוש 1 בקניה

48
גלילים

רק
ליח׳

90
₪10

שישיית מגבונים
פאלאס

רק
ליח׳

90
₪8

ריצפז פנטזיה
)3 ליטר(

יח׳
₪100רק יח׳4

₪30רק 3

מארז תפוצ׳יפס
עלית )12 יח׳ * 18 גרם(

יח׳
₪30רק 3

יח׳
₪12רק 3

תפוזינה / ספרינג
)1.5 ליטר(

שישיית מגבות נייר
סנו

יח׳
₪16רק רק2

ליח׳
90

₪28
פוליויקס
)4 ליטר(

פיירי נוזל כלים
)1.440 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪9



בני ברק ב' בניסן תשע"ז 125229.3.17

ארי קלמן

בעקבות 'קו עיתונות' – המאבק על 'קמחא 
דיון  קיימה השבוע  ועדת הכספים  דפסחא': 
על  ובהן  התקציביות,  ההעברות  על  מיוחד 
תקציב קמחא דפסחא, זאת בעקבות חשיפת 
'קו עיתונות' לפיה קוצץ תקציב התמיכה של 
משרד הרווחה בקמחא דפסחא לכ-15 מיליון 
את  להגדיל  הצליחה  הוועדה  בלבד.  שקל 

התקציב אמנם, אך רק בשני מיליון שקלים.
במהלך הדיון אמרו חברי הכנסת כי מדובר 
החג  לצרכי  כלל  מספיק  שאינו  זעום  בסכום 
למשפחות הנצרכות. ח"כ מוזס אמר "תקציב 
וחרפה!  בושה   – מזון  לסל  ש"ח   34 של 
מתקציבו  ויקצה  הרווחה  משרד  שיתכבד 
אומללות  למשפחות  תקציב  תוספת  הענק 
מדובר  כי  למוזס  התברר  שאז  אלא  אלו". 
ב-34 שקלים המתחלקים לשני חגים, כלומר 
בזעם  הגיב  והוא  לחג.  בלבד  שקלים   17

"עושים צחוק מאנשים".
מיליון   17 של  תקציב  אושר  הדיון  בסיום 
גפני  משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר  שקל. 

)יהדות התורה( הודה לנציגי משרדי הרווחה 
והאוצר, על הגדלת התקציב ב- 2 מיליון ₪ 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז עמד 
 ₪ מיליון   12 על  בעמותות  התמיכה  תקציב 
בלבד. גפני בירך אמנם על העובדה ש"השנה 
בעמותות  התמיכה  תקציב  מעט  הוגדל 
למטרה זו, אלא שכמדינה יהודית, התקציבים 
לסיוע לנזקקים ולעניים בכלל ערב חג הפסח, 

צריכים להיות גדולים בהרבה". 
תפעל  הכספים  ש"ועדת  הודיע  גפני 
ל'קמחא  המיועדים  התקציבים  את  להגדיל 
כל  לקראת  הרווחה  ותקציבי  בפרט  דפסחא' 
החגים בכלל. אנחנו חברה שמתיימרת לעזור 
לסייע  ביהדות,  מהותי  זה  פסח  וערב  לחלש 
יסוד  מוצרי  רכישת  משגת  אינה  שידו  למי 
התקציבים  את  להפוך  גפני  קרא  עוד  לחג". 
קבועים  לתקציבים  הזה  לנושא  המיועדים 
בהעברות  ולא  התקציב  בבסיס  שיאושרו 
ייחודיות מעת לעת. ואכן ל'קו עיתונות' נודע 
יו"ר הקואליציה ח"כ  כי בכוונת גפני בסיוע 

דוד ביטן לפעול בנושא.

מוזס וגפני. צילום: יעקב נחומי, פלאש 90

אחרי מאבק: 

תקציב ה'קמחא 

דפסחא' הוגדל
בעקבות חשיפת 'קו עיתונות' על הקיצוץ בתקציב 

ה'קמחא דפסחא', התכנסה ועדת 
הכספים השבוע, ואישרה העברה 

תקציבית שהוגדלה ב-2 מיליון 
שקל ל-17 מיליון  גפני הצהיר 
כי יפעל להכנסת הסכום לבסיס 

התקציב באופן קבוע 

מעקב
'קו עיתונות'



שירות הרכבה בתשלוםשירות הובלה בתשלוםהשאלת גגונים חינם

שקיות בתשלום
למען הסביבה

חמישי
פתוח עד
חצות

איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, כביש פלמחים. איקאה נתניה: 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו'  י מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. שירות לקוחות 

www.IKEA.co.il 9:00-15:00, מוצ"ש: 45 דקות לאחר צאת השבת ועד 23:00 | בירור מלאי באתר

המחירים כוללים מע"מ * התשלום בכל כרטיסי האשראי ובמזומן )לא כולל שיקים( * תשלומים לפי תוכנית 
הקרדיט של חברות האשראי* שלושה תשלומים ללא ריבית לעסקה מעל 1000 ש״ח )לא כולל מזון( * ניתן 

להזמין שירות הובלה והרכבה בתשלום

 מגוון
 פתרונות

לחג

קריית אתא | ראשל״צ | נתניה

מארחים? 
מגוון עשיר של פתרונות לחג באיקאה

₪95
 STOCKHOLM קערה. 

פלדת אל-חלד. קוטר 42.

 ATBART סכו"ם
24 חלקים.

פלדת אל - חלד.

₪95 לסט

 OUMBARLIG
סט סירים. פלדת 
אל חלד. 7 חלקים.

₪295 לסט
BEHANDIG

סט 6 כוסות.
זכוכית.30 

ס״ל.

₪15 לסט

 SEKIN
קערת הגשה.  

עץ ליבנה. 
קוטר 28 ס״מ.

₪49

₪39

IKEA 365+
קנקן עם שעם.

זכוכית/שעם. 1.5 ל'.

 FARGRIK ספל.
חרס. 25 ס”ל. לבן

ירוק/טורקיז.

₪4 ליח׳

ARV סט כלים 
18 חלקים. 

חרס. לבן.

₪195 לסט

 IKEA 365+
סכין שף. 

פלדת אל-חלד. להב 16 ס"מ.

₪75

כוס. זכוכית. 23 ס"ל.

₪145
FARGRIK סט כלים 18 

חלקים. חרס. טורקיז כהה.

 GRILLA מחבת צלייה.
אלומיניום. ציפוי טפלון.  
ר’ 26, א’36 ס”מ. שחור.

₪69

 ARV BROLLOP
מעמד לעוגה עם מכסה. 

זכוכית קוטר 29 ס”מ.

₪69

 KVITTERA
מעמד הגשה 3 קומות. 

זכוכית/ פלד אל-חלד.

₪69

RIKLIG
קומקום.

זכוכית 1.5 ל׳.

₪69

OUMBARLIG סיר. 
פלדת אל - חלד. 5 ל'. 

₪95
SKANKA מחבת. 

אלומיניום. קוטר 24  . 

₪49

HEDERLIG כוס יין 
אדום. זכוכית. 59 ס"ל.

₪7 ליח׳

₪9

 KORKEN
בקבוק. 

 זכוכית.
1 ל'.

 GASTVANLIG
זוג פמוטים. 

זכוכית. 

₪59

KASTRULL סיר עם 
מכסה. פלדה ציפוי 

אמייל. 3ל’. ירוק.

₪125

₪5 ליח׳

 OFTAST צלחת.
קוטר 25 .

₪5 ליחי׳



בני ברק ב' בניסן תשע"ז 125429.3.17

מאת: יעקב אמסלם

ראש  חשוד  במסגרתה   ,2000 תיק  פרשת 
'ידיעות  מו"ל  עם  מו"מ  בקיום  הממשלה 
להסתעף:  ממשיכה  מוזס,  נוני  אחרונות' 
דיווח ב'הארץ' מעלה כי במהלך שיחותיהם 
של נתניהו ומוזס במשבר הקואליציוני בשנת 
2014 שהוביל לבחירות, העניק מוזס מחווה 
שר  יריבו  את  תקף  כאשר  הממשלה,  לראש 
החינוך כיום נפתלי בנט. המו"מ בין השניים 
'ישראל היום'  עסק, כזכור, בפעילות היומון 
חוק  הכנסת  במליאת  עלה  ימים  שבאותם 

שנועד להביא לסגירתו.
לכת  הרחיק  מוזס  נוני  'ידיעות'  מו"ל 
בהצעותיו לראש הממשלה בתמורה לסגירת 
ל'ידיעות'.  רבים  הפסדים  שהסב  החינמון 
בין היתר הציע מוזס לראש הממשלה מספר 
מינויים במחלקת התוכן מטעמו, סיקור הוגן 
וכן הבטיח "להשאיר" אותו כראש ממשלה 

כמה זמן שיחפוץ. 
על פי הדיווח, מוזס הציג באחת הפגישות 
מחווה שכאמור הייתה בדמות כתבה פוגענית 

כנגד יו"ר הבית היהודי נפתלי בנט. 
 ,2014 דצמבר  בחודש  שפורסמה  הכתבה 
סיפרה כי בנט, בשבתו כשר הכלכלה, התחייב 
בעוד  הרך,  לגיל  יום  מעונות   700 לבנות 
שבפועל נבנו רק 39 מעונות. בכותרת נכתב: 
הכתבה  לחוד".  ומעשים   - לחוד  "הצהרות 
עוררה זעם בבית היהודי ויו"ר המפלגה טען 

כי "יורים בי כרגע כדור שקר בראש". 
 2000 לעת עתה, הפרטים הנערמים בתיק 

מצביעים בוודאות על התנהלות כפי שעלתה 
מן הקלטות הפגישות שהגיעו לידי המשטרה, 
בדבר,  הפלילי  ההיבט  עדיין  ברור  לא  אך 
המשפטי  היועץ  ידי  על  בהמשך  יתברר  וזה 

לממשלה, אם יחליט להגיש כתב אישום. 
"שוב  בתגובה:  נמסר  נתניהו  של  מטעמו 
שמסלפות  מגמתיות  בהדלפות  נתקלים  אנו 
בראש  לפגוע  כדי  הכוללת  התמונה  את 
פסול  לחץ  להפעיל  וכדי  נתניהו  הממשלה 
לממשלה.  המשפטי  והיועץ  הפרקליטות  על 
להתייחס  יכולים  איננו  הדברים  מטבע 
לפרטים ספציפיים, אבל אנו חוזרים ואומרים 

- לא יהיה כלום כי אין כלום".
בבית היהודי גם הגיבו בחריפות לדברים. 
פעילים במפלגה קראו לסיים את הברית עם 
הליכוד, ובנט עצמו אמר כי "מלכתחילה לא 
הסתדרו לו הרבה דברים, כעת פתאום דברים 
לא  אמת  "בזמן  לדבריו,  לי".  מתחברים 
הבנתי מאיפה כל סדרת הכתבות הללו, שהיו 
מצוצות מהאצבע, הגיעו – די הופתעתי, אך 
חיברתי  הכתבה,  פרסום  עם  שישי  ביום  רק 
 – הבנתי  לא  באמת  קרו.  שאז  הדברים  את 
דעתי,  על  מעלה  שהייתי  האחרון  הדבר  זה 

עכשיו זה סוגר מעגל אצלי".
"תמוה  כי  ואמרו,  לדברים  הגיבו  בליכוד 
מאד שמי שפעלו לסגירת עיתון בישראל וזכו 
לכיסוי מלטף בידיעות אחרונות שנמשך עד 
היום, תוך שהם מצפצפים על בוחרי הימין, 
שוב מטיפים מוסר לראש הממשלה. מדובר 
לא  שאיש  פאתטית  ובהתחסדות  בצביעות 

קונה".

בנט ונתניהו. צילום: אמיל סלמן, פלאש 90

פרוטקשן ממשלתי 

נגד בנט
הון-שלטון-עיתון: במסגרת שיחותיהם של ראש 

הממשלה ומו"ל ידיעות אחרונות, הציג האחרון לנתניהו 
מחווה בדמות כתבה התוקפת את יו"ר הבית היהודי 
נפתלי בנט  בנט אמר כי "עכשיו זה סוגר מעגל 

  אצלי", ובמפלגתו קראו לסיים את הברית עם הליכוד
בליכוד בחרו לתקוף: "מדובר בצביעות"

חינם

חינם

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

עד מספרים 2/6 מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

חינם

חינם

חינם

 ,2 ישעיהו  ירושלים   |  1-700-70-66-61 טל':   ,4 לנדאו  ברק  בני 
 072-2750706 טל':   ,16 שמגר  שפע,  רב  קניון   ,02-5002050 טל': 
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

לחברי      
משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

מעל 1,000 מסגרות
 חינם לחברי 

בסניפנו בבני ברק



 מגוון
 פתרונות

לחג

קריית אתא | ראשל״צ | נתניה

שירות הרכבה בתשלוםשירות הובלה בתשלוםהשאלת גגונים חינם

שקיות בתשלום
למען הסביבה

חמישי
פתוח עד
חצות

איקאה קריית אתא: דרך חיפה 52, קריית אתא. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, כביש פלמחים. איקאה נתניה: 
האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו'  י מחלף פולג, א.ת נתניה )דרום(. שירות לקוחות 

www.IKEA.co.il 9:00-15:00, מוצ"ש: 45 דקות לאחר צאת השבת ועד 23:00 | בירור מלאי באתר

המחירים כוללים מע"מ * התשלום בכל כרטיסי האשראי ובמזומן )לא כולל שיקים( * תשלומים לפי תוכנית 
הקרדיט של חברות האשראי* שלושה תשלומים ללא ריבית לעסקה מעל 1000 ש״ח )לא כולל מזון( * ניתן 

להזמין שירות הובלה והרכבה בתשלום

JOKKMOKK שולחן עם 4 כיסאות. עץ במראה עתיק. 
ר' 74, א' 118, ג' 74 ס"מ. מידות כיסא: ר’41, ע’47, ג’ מושב 44 ס”מ. 

₪595

 IVAR כיסא.
עץ אורן מלא.

₪125

VOLFGANG כיסא. 
 Idhult פלדה/ ריפוד

שחור. 

₪295

ADDE כיסא. 
פלסטיק/פלדה. 

אדום/שחור.

₪45 ליח׳

 INGOLF
 כיסא.

לבן. 

₪345
 LERHAMN

כיסא.
אורן מלא 

במראה עתיק 
בהיר/ריפוד 
Vittaryd בז'.

₪175

 HENRIKSDAL
כיסא. בגימור 

שחור-חום/ריפוד
DANSBO אפור.

₪375

GUNDE כיסא 
מתקפל. פלדה/

פלסטיק. שחור/לבן.

₪39 ליח׳
 TERJE

כיסא מתקפל. 
בוק. לבן/שחור.

₪79 ליח׳

MARIUS שרפרף. 
פלסטיק/פלדה. 

גימור אדום/שחור/לבן.

₪22₪375 ליח׳

INGOLF 
 כיסא בר.
אורן מלא 

במראה עתיק. 
ג' מושב 63 ס"מ.

LEIFARNE
כיסא.

פלסטיק/לבנה
מלא. לבן. 

₪295

IDOLF כיסא. 
גימור לבן.

₪275

 GAMLEBY
כיסא.

עץ מלא במראה 
עתיק/אפור. 

₪245

 NORRNAS
כיסא. 

עץ ליבנה/
 Isundaריפוד

אפור.

₪375

 HERMAN
כיסא. 

פלסטיק/
פלדה. לבן.

₪95

יש מקום לכולם
מגוון עשיר של כסאות באיקאה



הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

מבלים בפארק ירושלים עם כל המשפחה 
וחוגגים את בוא האביב

מגוון מסלולי טיול רגליים וממונעים • אתרי טבע ומורשת • אתרי 

פיקניק ומרגוע • מתקני משחק חדישים לילדים ולכל המשפחה • 

מסלולי רכיבה עצמית באופניים, ועוד.

חגיגה אביבית פסח בפארק ירושלים

JERUSALEMPARK.ORG.IL :פרטים באתר הפארק



מותנית גמישה

עיצובים חדשים

דפנות משודרגותלשוניות מעוגלות

ספיגה משופרת

פיתחנו  תינוקך  ובשביל  בשבילך  במיוחד  מנוסה,  אמא 
נסיון לבין  בין  את טיטולים החדשים! השילוב המנצח 
קידמה וטכנולוגיה, מעניק לך ולתינוקך לילות שקטים, 
ההבדל. כל  את  שעושים  השדרוגים  מגוון  בזכות 

כי ללילה שקט אין תחליף
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מאת: יעקב אמסלם

עד לפני חודשיים, לו הייתם שואלים את אחד מראשי המפלגות 
היה  שזה  להניח  סביר  הממשלה,  תחזיק  זמן  כמה  בקואליציה 
מרחיק עד לשנת 2019 ומהלל את יציבותה של הקואליציה. אך 
בחודש האחרון משהו השתבש: זה התחיל בדרישתו של נתניהו 
לסגור את רשות השידור, המשיך בביטול הסיכום עם השר כחלון 

ועומד בכך שכל אחד מהצדדים מתבצר בעמדתו. 
לא  מסין,  חזר  הממשלה  שראש  לאחר  השבוע,  בתחילת 
אך  כחלון,  משה  האוצר  שר  לבין  בינו  רשמית  פגישה  נקבעה 
הותירו  כאשר  פגישה  לבשל  הצליחו  החרדיות  המפלגות  ראשי 
את השניים בחדר הישיבות לאחר פגישתם השבועית של ראשי 
דרעי  אריה  הפנים  שר  בחדר  נותר  תחילה  הקואליציה.  סיעות 
שכבר הבטיח שהפגישה לא תסתיים עד שיצא עשן לבן, אך גם 

הוא פינה במהירות את מקומו והותיר את הזירה לשני הניצים. 
ראש  'כאן'.  הציבורי  השידור  בתאגיד  טמון  המחלוקת  שורש 
בני  במחיצת  שבת  לאחר  ימים,  כעשרה  לפני  החליט  הממשלה 
משפחתו, שלא לאפשר בכל מחיר את הקמת התאגיד, גם במחיר 

הליכה לבחירות ועמידה למבחן הציבור. זעמו של נתניהו גבר עם 
שורת מינויים שנראה כי נעשו בכדי להתגרות בראש הממשלה, 

אך דבר לא שינה את עמדתו, נכון לשעת כתיבת שורות אלו. 
פגישתם הראשונה של נתניהו וכחלון לא נשאה פרי, ובמהלך 
ההערכה  לפשרה.  להגיע  וניסו  שוב  נפגשו  השניים  ראשון  יום 
היא כי כל המעורבים מעוניינים להותיר את המשבר מאחוריהם 

ולאפשר את המשך פעילות הממשלה הנוכחית. 
המשבר.  אורך  לכל  מכריע  גורם  היוו  החרדים  הפוליטיקאים 
תחילה היה זה דרעי שהתערב והשיג פשרה בין נתניהו לכחלון, 
פי  על  משפחתיים,  לחצים  עקב  ממנה  בו  חזר  שנתניהו  פשרה 
את  שיזמו  וליצמן  דרעי  השרים  אלו  היו  מכן,  לאחר  ההערכות. 
הפגישה הראשונה בין היריבים, שאמנם לא העלתה מאומה, אך 

הביאה לפגישה שניה עוד באותו היום. 
המפלגות  ראשי  הודיעו  דיווחים,  פי  על  בזה,  די  לא  אם 
החרדיות לראש הממשלה כי לא יעמדו לצדו באם יחליט ללכת 
גורם  אומר  החרדיות",  המפלגות  עבור  טוב  לא  "זה  לבחירות, 
חרדי ל'קו עיתונות'. "כל ממשלה שתקום בעתיד, לא תהיה טובה 

כמו עכשיו".

הליכוד,  חברי  בקרב  והן  החרדים  בקרב  הן  הגדול,  החשש 
אשר  לפיד,  יאיר  עתיד'  'יש  יו"ר  של  הצפויה  מהתחזקותו  הוא 
לראשות  אבחר  "אם  יותר.  ואף  מנדטים  כ-20  מקבל  בסקרים 
הממשלה, הטלפונים הראשונים שלי יהיו לליכוד ולעבודה, מפני 
שמדינת ישראל צריכה אחדות וזה טוב אם תהיה ממשלת אחדות 

לאומית", אמר השבוע לפיד. 
ראש  בין  פשרה  הצעות  מספר  עלו  השבוע  לתאגיד,  ובחזרה 
הממשלה לשר האוצר. הפשרה שעליה דנים ביממות האחרונות 
תהיה  ההנהלה  כאשר  השידור,  לרשות  'כאן'  תאגיד  מיזוג  היא 
בידי רשות השידור. יו"ר הקואליציה המשמש כפרזנטור המשבר 
הנוכחי, הבהיר השבוע כי ישנם כמה נוסחאות לפתרון המשבר, 
אך "כל נוסחה תחייב לדחות את מועד פתיחת שידוריו של תאגיד 
פיטורי  כי  השבוע  שעלתה  נוספת  הצעה  הישראלי".  השידור 

מנהלי תאגיד השידור, הצעה לה כחלון הסכים. 
כך או כך, בימים הקרובים מדינת ישראל, או ליתר דיוק ראש 

ממשלת ישראל יחליט באם תהיינה בחירות נוספות אם לאו. 

בחירות או ספין: ראש הממשלה מסרב לכל פשרה שלא כוללת את 
סגירת תאגיד השידור הציבורי 'כאן'   השר כחלון נעתר לפשרה 
להחלפת ראשי התאגיד, אך טרם הגיע לסיכום עם ראש הממשלה  
 האחריות החרדית: ראשי המפלגות החרדיות מעורבים במשבר, 
בהליכה  מאחוריך  נעמוד  לא   - לנתניהו  להודיע  נרתעו  לא  אך 
השידור ורשות  'כאן'  מיזוג  המסתמנת:  והפשרה    לבחירות  

המשבר נמשך: נתניהו מתעקש לסגור התאגיד
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ג'ולי גירל בגדי ילדות 
מזמינה אותך 

להתרשם מקולקציית חג

אופנתית עדכנית
צבעונית ומרעננת 

הישר מפריז

בני ברק רח' ירושלים 8 | טל' 03-6169718 
בוקר: 10:30 - 14:00 | אחה"צ 17:00 21:00 

יום ג' סגור | יום ו' 10:30 - 13:00

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 054-4831133

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים



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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 ר"ג: תובל 20 
 )מתחם הבורסה(

  יפו: שלבים 4

 )מול בלומפילד(
ת"א: אבן גבירול 35

בעמ' 16 מבצעים נוספים 

רעננה    עדכנית    צבעונית

ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583        בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862על כל קניה בחנות הבגדים קידס מוד קבלו שובר 5% הנחה בקניה אצלנו :(

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

הנחה

מותנה ברכישה בחנות הבגדים קידס מוד

בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים
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בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים
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ירושלים מלכי ישראל 8 גאולה  02-5004583    בני ברק רבי עקיבא 95 03-5053862

קשתות  סרטים  סיכות  שרשראות  בנדנות  סנודים  כתרים לאירועים  תיקים

פתוח
במוצאי
שבת

הזמנות לסיטונאים בלבד נא לפנות: 058-645-6410

רח' רבי טרפון 4 בני ברק (מול בית הכנסת הגדול) 050-8446464

שמחה ידי זהב 

פטנט יחודי מפתח חגורה לנשיאה בשבת
מבצע השבוע שכפול מפחות רב בריח 1+1 19&

תיקון מקצועי לבגדים תיקון מקצועי לנעלים 
 שכפול מפתחות מכל הסוגים במחירים 

מוזלים  שכפול שלטים (שער ורכב) 
בטריות ורצועות לכל סוגי השעונים

הכל במקום אחד

בס"ד

חיסול מסתורי בעזה
ארבע יריות, חוליה מיומנת וגופה אחת שרועה על 

הקרקע - בחמאס הופכים כל אבן ברצועת עזה בניסיון 
לגלות מי סייע בחיסולו של בכיר הארגון מאזן פוקהא 

מחוץ לביתו  מעברים נחסמו וסגר כללי הוטל 
ברצועה במטרה למנוע ממשתפי הפעולה לברוח אל 

מחוץ לרצועה  דבר אחד ברור לראשי ארגון הטרור 
  שמבטיחים נקמה: ישראל עומדת מאחורי החיסול
ובעוטף עזה לא מודאגים: "ממשיכים בשגרת חיינו"

מאת: יעקב אמסלם

זה  מהיכן  השבוע  הבינו  לא  בחמאס  גם 
חמאס  בכיר  פוקהא,  מאזן  עליהם:  'נפל' 
ידי  על  האחרונה  בשבת  חוסל  ברצועה, 
אלמונים. הירי, שהתרחש כאשר פוקהא שהה 
בחניית ביתו, תפס את בכירי החמאס כשהם 

בלתי מוכנים בעליל. 
ובעבר  שליט"  ב"עסקת  השתחרר  פוקהא 
 2002 הפיגוע בשנת  היתר מאחורי  בין  עמד 
בקו 361 בצומת מירון, בו נרצחו תשעה בני 

אדם.
עזה  ברצועת  עלו  החיסול,  לאחר  מיד 
 - ישראל  במדינת  לנקום  שקראו  קולות 
למרות שזו לא הוציאה אף הודעה רשמית על 
בהודעת  החיסול.  מאחורי  עומדת  שהיא  כך 
כי  נכתב  ישראל,  את  האשימו  בה  החמאס 
בשורות  הבולטים  מהמנהיגים  הינו  פוקהא 

הארגון. 
את  האשים  ָבְדָראן,  חוסאם  חמאס  איש 
לחינם.  נשפך  לא  השהידים  "דם  ישראל: 
ארגון  לפשעיו".  באחריות  יישא  הכיבוש 
בלתי  בפלח  המחזיק  האיסלאמי  הג'יהאד 
מבוטל ברצועת עזה הודיע: "חזרה למדיניות 

החיסולים תביא לכללי עימות חדשים".
החשש בקרב ארגוני הטרור גובר בעקבות 
פי  על  המחסלים.  שעשו  הנקייה'  ה'עבודה 
שחיסלו  החוליה  חברי  ברצועה,  דיווחים 
בו  ירו  הים,  חוף  מכיוון  באו  המחבל,  את 
את  שאספו  לפני  לא  מהמקום,  ונמלטו 
תרמילי האקדחים מהשטח. אביו של פוקהא 
סיפר למנחמים הרבים כי הוא קיבל מישראל 
איתותים בזמן האחרון שיגרום לבנו להפסיק 
כי  ההערכה  את  שחיזק  מה  הטרור,  בעיסוק 
כוחות הביטחון הישראלים הם אלו שעומדים 

מאחורי החיסול המסתורי.
נוכח  מתעצם  חמאס  בכירי  של  חששם 
אל  יוצא  היה  לא  כזה  חיסול  כי  העובדה 
הפועל ללא שיתוף פעולה מקרב מכריו של 
כי  ארגון הטרור  הודיע  זו,  פוקהא. במסגרת 
יהיו  וממנה,  לרצועה  והיציאות  הכניסות  כל 
סגורות עד להודעה חדשה, וזאת בכדי למנוע 
ממשתפי הפעולה להימלט משטח. בין היתר 
הטיל חמאס איסור על דיג בחופי רצועת עזה 

וסגירת המעברים בגבולותיה. 
חאלד  חמאס,  של  המדינית  הלשכה  ראש 
ישראל  כי  ואמר  לזכרו  בעצרת  נאם  משעל, 
חמאס  ארגון  וכי  המשחק  כללי  את  שינתה 
הציונים  של  הבוגדנית  "היד  לנקמה.  נערך 
התנקשה במאזן אל-פוקהא. אם האויב שינה 
את כללי המשחק ואת כללי הסכסוך - הנהגת 
התנועה, על מרכיביה הצבאיים, הפוליטיים - 

תקבל על עצמה את האתגר". 
דאגות  מעט  לא  מעלה  הנוכחי  החיסול 
בשנים  הנהנים  עזה  עוטף  תושבי  בקרב 
האחרונות משקט יחסי בגבול הנפיץ. "איומי 
התושבים  אחד  אמר  מדאיגים",  חמאס 
השבוע, "אבל אנחנו חיים בזה כבר לא מעט 
של  מאוד,  רציניים  חיסולים  עברנו  שנים. 
אחמד יאסין או אחמד ג'עברי, שהיו לא מעט 
אז  כולם.  את  ועברנו  בעקבותיהם,  עימותים 
מודאגים  עזה  עוטף  שתושבי  ולהגיד  לבוא 
את  להם  שישבש  שלו  האיומים  עם  וחמאס 

החיים, זה יהיה ממש לא נכון".
ממשיכים  כולם  התושבים  כי  הבהיר  הוא 
כלשהו  שינוי  התחולל  לא  וכי  יומם  בשגרת 
בקרב תחושות התושבים. "מאזן פוקהא היה 
רב מחבל ודמו היה מותר, לא משנה מי חיסל 
אותו. אנחנו ממשיכים בשגרת חיינו, הטובה 

למרות הכל ושמים את מבטחנו בה'".

הלווייתו של פוקהא. צילום: עבד רחים חטיב, פלאש 90
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מנכ"ל משרד החינוך 
נגד המאכערים

מאת: ארי קלמן

המנכ"ל  של  חדשות  הנחיות  לחגיגות:  סוף 
החדש במשרד החינוך, שמואל אבואב, עלולות 
לפגוע בעסקני החינוך החרדים ולחסום בפניהם 

את הדלתות לשתדלנות אצל פקידי המשרד.
של  כניסתו  עם  כי  נודע,  עיתונות'  ל'קו 
המנכ"ל החדש לתפקידו, הורה אבואב לפקידי 
המשרד הבכירים ולשדרת ההנהלה של המשרד, 
כי מהיום והלאה אין לקיים פגישות אישיות עם 
גורמים חיצוניים ולהיענות לבקשות פוליטיות.

על פי ההנחיה של המנכ"ל, כל בקשה מסוג 
זה אמורה להגיע ללשכת המנכ"ל, והוא אמור 
המשרד  למדיניות  בהתאם   - עליה  להחליט 
לבצע  יכולת  ומבלי  אחידה,  בצורה  שתתנהל 

מעקפים דרך הפקידים.
בציבור  רבים  לעסקנים  קשה  במכה  מדובר 
דרך  מהלכים  לסגור  התרגלו  אשר  החרדי, 
ולהוביל  החינוך  במשרד  השונים  הפקידים 

דרכם בקשות שונות.
הכוח  מרכז  את  להעביר  נועדה  זו  החלטה 

בקבלת ההחלטות במשרד אל לשכת המנכ"ל 
ולשכת השר, כך שכל ההחלטות החשובות 
ההחלטה  משמעות  אישורם.  את  יעברו 
ובפרט  החינוך  שר  של  הכוח  חיזוק  היא 
בנט  והשר  מאחר  החינוך,  משרד  מנכ"ל 

בחינוך  פנימיים  בנושאים  להתערב  ממעט 
החרדי.

החינוך,  במערכת  המעורה  גורם  לדברי 
"המנכ"ל החדש היה בהלם כאשר גילה כי פקידים 
הנהלת  ידיעת  ללא  מהלכים  מובילים  במשרד 
המשרד ולשכת השר, והוא בא לשים לתופעה 
יקשה על  אין ספק שהמצב החדש  הזאת סוף. 
כל העסקנים והלוביסטים שפעלו עד היום מול 
הפקידים עצמם".

המנכ"ל החדש בהנחיה גורפת, אוסר על פקידי המשרד 
להיפגש עם גורמים חיצוניים ולקדם מהלכים שלא באישור 

 פרסום

ראשון

צילום: יונתן 
זינדל, פלאש 90

 נהג אוטובוס שינהג 
ויחזיר עודף - ייקנס

המשטרה הודיעה: 
נקנוס נהג אוטובוס 
שיתעסק במכשיר 

הכרטוס כשהאוטובוס 
בתנועה • הנהגים 

מתלוננים: קחו מאתנו 
את תפקיד ה'קופאי', 
והאריכו את 'הגדרת 
הזמן' לכל נסיעה • 
במשרד התחבורה 

מציעים פתרון - כרטוס 
ללא נהג

מאת: מוטי פוקס

נגד  אכיפה  במבצע  יצאה  ישראל  משטרת 
נהגי אוטובוסים שמתעסקים במכשיר הכרטוס 
בזמן הנהיגה, באמצעות איום בהטלת קנסות 

גבוהים.
הנהגים מתלוננים, כי לדבריהם מוקצב להם 
זמן לכל נסיעה, ובזמן המוקצב לא ניתן לסיים 
את הנסיעה, בהתחשב בנהגים שחוסמים את 
הכניסה לתחנות ובצורך להתעסק עם תשלומי 

הנסיעה.
בידי  מתופעלים  הכרטוס  מכשירי  כיום, 
הנהג כך גם גביית תשלום מנוסעים המבקשים 
המטלות  נסיעה.  כרטיסי  לרכוש  או  לשלם 
יתר  להתעכב  האוטובוס  מנהג  דורשות  הללו 
בהקצבת  לעמוד  לנסות  ובכדי  המידה,  על 
הזמן – קורה ונהג מתעסק בגבייה או במכשיר 

הכרטוס כשהוא בתנועה. 
במשרד התחבורה אומרים לקו עיתונות' כי 

במכרזים הבאים, תנאי מובנה לזכייה במכרז 
האחורי  בחלק  כרטוס  מכשירי  התקנת  יהיה 
של האוטובוס – ובמידת האפשר גם בתחנות 
מעמסת  תרד  בכך  לאוטובוס.  מחוץ  האיסוף 

העיסוק במכשיר הכרטוס מהנהג.
עיתונות:  לקו  נמסר  ירוק  אור  מעמותת 
נאלצים להתעסק בהרבה  ״נהגי האוטובוסים 
דברים מעבר לתפקיד המרכזי שלהם, הנהיגה. 
נהג שעסוק בכל כך הרבה דברים מגדיל את 
הסיכון למעורבות בתאונת דרכים בשל היחס 
שנהגי  הזמן  הגיע  הנהיגה.  במהלך  הדעת 
חשובה,  אחת  בפעולה  יתמקדו  האוטובוסים 
שנים  במשך  הזניחה  ישראל  מדינת  לנהוג. 
לשים  חייבים  ולכן  הציבורית  התחבורה  את 
את הבטיחות בראש סדר העדיפויות. חייבים 

לוודא שהנהגים יתעסקו אך ורק בנהיגה״. 
ראשון  ניסיוני  פיילוט  על  מספרים  ב'דן' 
שייערך דווקא בבני ברק – הסרת כל מכשירי 

הכרטוס מתפעולו של הנהג. 

 בואו ללמוד את השיטות

המובילות בעולם הטיפולי

בפחות 
משנה!

לפרטים והרשמה:
קבוצת גברים: 053-314-3099 
קבוצת נשים: 053-314-3097

מרכז מטרה
לימודי ייעוץ אימון וטיפול

מסלול לפרטיים
 העצמה אישית 

בטחון עצמי
מימוש מטרות

מסלול לאנשי מקצוע
מטפלים ⋅ יועצי נישואין 

מאמנים ⋅  אנשי חינוך 
 יועצים חינוכיים

 

מסלול אקספרס
)רכישת מקצוע 

בבין הזמנים אחד(
מקומות אחרונים!

ייחודי בארץ!

/ בית שמש / אלעד  / אשדוד  / ירושלים  בשלוחות בני ברק 

צביקה עידן 

 

 טריינר ב-NLP, מאמן בכיר
מנהל "מרכז אלון" לקאוצ'ינג 

DFD מטפל בשיטת ,NLP-טריינר ב
מנחה סדנאות ב-NLP ודמיון מודרך

סגל המרצים מבחירי המאמנים בארץ

טריינר ב- NLP, מנחה סדנאות 
בארץ ובעולם ב-NLP ודמיון מודרך 

יועץ נישואין בכיר ומדריך חתנים
בוריס מלצר

אליהו פלדמן

הרב יוסף גולדשטיין

 תעודות הסמכה
רשמיות ובינלאומית 

הקורסים מסובסדים  
ע''י קרן ''תומכי תורה" 

 נושאי הקורסים 
טיפול  פחדים,  טראומה,  פוסט  פוביות,  בחרדות,  טיפול 
במשקעי עבר, התמכרויות, כפייתיות, דיכאונות, שחרור 
חסמים,  שחרור  אישית,  העצמה  עצמי,  ביטחון  כעסים, 
יצירת  ושכנוע,  תקשורת  הרגלים,  שינוי  מטרות,  השגת 

כימיה, קידום תלמידים, שיווק עצמי, ועוד..

לימודי קיץ תשע״ז במגוון מסלולים

C.B.T + יעוץ נישואין | N.L.P 

דמיון מודרך | קאוצ'ינג

מרכז מטרה
המרכז להכשרת יועצים, מאמנים ומטפלים



מבצע לחג – כל הרוכש 

מכשירי שמיעה במהלך 

חודש ניסן, 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
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חיים רייך

המוסד  מטה  ראש  כי  טוען  צרפתי  עיתון 
בפריז ומספר דמויות דיפלומטיות ישראליות 
לאחר  המדינה,  את  לעזוב  נאלצו  בצרפת 
המוסד  לשורות  לגייס  ניסו  כי  חשד  שעלה 

סוכנים מארגון ביון צרפתי. 
מבצע  בזמן  זה  היה  הדיווחים,  פי  על 
צרפתיים  ריגול  וארגוני  המוסד  של  משותף 
לאיסוף מידע אודות הנשק הכימי אשר ברשות 
התחברו  אז  או  אסד,  בשאר  סוריה  נשיא 

ישראלים  סוכנים 
ם  ה י ת י מ ע ל
ואף  הצרפתיים 
ניסו לשחדם בכסף, 
בתמורה להצטרפות 

לביון הישראלי.
ביקורת  דו"ח 
שירות  של  פנימי 
הנגדי  הריגול 
שקטעים  הצרפתי, 
התפרסמו  ממנו 
מונד"  ב"לה 
את  חשף  הצרפתי, 
המוסד  של  הניסיון 
לקרב  הישראלי 
ביון  סוכני  אליו 

צרפתים וכתב כי היה זה מהלך "עד כדי חציית 
קו של הפיכתם לסוכנים כפולים". 

ראש  את  לחקור  הדו"ח  המליץ  כן  כמו 
שירותי הריגול הנגדי הצרפתי עד לשנת 2012, 
לא  קשרים  לניהול  בחשד  סקוארסיני,  ברנאר 
ראש  אז  מי שהיה  עם  מדווחים  ולא  מורשים 
רק  בדו"ח  המזוהה  בפריז,  המוסד  שלוחת 
גילוי  עם  ד"ק.  שמו,  של  התיבות  בראשי 
בשגרירות  רבים  דיפלומטים  נאלצו  הפרשה 
ישראל בצרפת לעזוב, ביניהם מי שהיה ראש 

מטה המוסד בפריז.

ארי קלמן

דילמה חרדית: מי המועמד העדיף בראשות 
הבית היהודי – שר החינוך נפתלי בנט או שרת 

המשפטים איילת שקד. 
שיערכו  היהודי  בבית  הפריימריז  רקע  על 
בתוך  קריאות  על  והפרסומים  חודש,  בעוד 
על  בנט  נגד  להתמודד  לשקד  היהודי  הבית 
ראשות המפלגה, זאת בין היתר בעקבות סקר 
יותר מבנט,  כי היא מקבלת 3 מנדטים  החוזה 
מהשניים  מי  מתלבטים  החרדיות  במפלגות 

עדיף בראשות המפלגה.
בנט  חבר  בה  הקודמת,  הקדנציה  לאחר 
החרדים  את  והותיר  לפיד  ה"אח"  עם  לברית 
באופוזיציה, היחסים בין בנט והחרדים תוקנו 
את  לחזק  החרדיות  במפלגות  פועלים  וכעת 
על  חזרה  למנוע  במטרה  המשותף,  הציר 
שבעיקר  מי  הקודמת.  הממשלה  של  התסריט 

נמצא בקשר הדוק עם בנט, הוא השר ליצמן. 

יותר,  גדולה  להערכה  זוכה  שקד  זאת,  עם 
בראשות  כשעמדה  הקודמת  מהכנסת  עוד 
שיתפה  אך  הגיוס,  חוק  את  שחוקקה  הוועדה 
של  השונים  בסעיפים  החרדים  עם  פעולה 
החוק, וכבר אז אמרו הנציגים החרדים בוועדה 

כי יש לה "מילה של טייס". 
גורם ביהדות התורה התבטא אחרי הפרסום 
ספק  "אין  כי  ואמר  המפלגה  בתוך  כוחה  על 
תמיד  היא  עדיפה,  שקד  לבנט  שקד  שבין 
התחשבה בנו, גם בקדנציה הקודמת, וגם כעת 
היא קשובה לצרכים של החרדים. הנה לדוגמא 
רק לפני כמה שבועות הצהירה כי צריך למנות 
הזה.  בנושא  איתה  שידברו  בלי  חרדי  שופט 

אכפת  לה מהחרדים". 
אולם לא כולם במפלגות החרדיות מרוצים 
למינוי  בוועדה  המעורה  חרדי  גורם  משקד, 
דיינים, טוען כי שקד מנצלת את כוחה בוועדה 
ולא  עליה,  המועדפים  סרוגים  דיינים  למינוי 

מתחשבת בציבור החרדי.

הגיוס הצרפתי

החרדים מתלבטים: 
שקד או בנט

דו"ח פנימי שמתפרסם בצרפת חושף כי המוסד הישראלי 
ניסה לגייס סוכנים כפולים מארגון הביון הצרפתי  עם 
חשיפת הפרשה נאלצו בכירי המוסד לעזוב את המדינה

על רקע הפריימריז בבית היהודי והפרסומים על 
קריאות במפלגה לשרת המשפטים איילת שקד 

להתמודד נגד בנט, מתלבטים במפלגות החרדיות 
מי עדיף  גורם ביהדות התורה: "שקד תמיד 

התחשבה בנו"  מנגד, גורם חרדי מותח ביקורת על 
התנהלותה בוועדה למינוי דיינים
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מבצעים מיוחדים עד י‘ בניסן 6.4.17

הקדימו הזמנותיכם לחג!!

דניס טרי
גדול/ ענק

סטייק סלמון סלמון מעושן
נורווגי

פילה סלמון 
נורווגי

מנות סלמון 
נורווגי

ללא עור ועצם
סלמון נורווגיקרפיון טחון

� כל המוצרים כשרים לפסח 
בכשרות הרב לנדאו שליט“א

פילה אמנון 
(מושט)

סול הולנדי

דג פורל ורוד אמנון שלם 
גדול / ענק

בורי 
גדול/ ענק

קרפיון

רי
 ט

פוא
ק

פוא
ק

פוא
ק

פוא
ק

פוא
ק

רי
ריט
ט

רי
ט

רי
ט

רי
 ט

רי
 ט

&55&3090

רי
 ט

&12

ב-120& 

ב-100& 

3 ק“ג
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ניתן להשיג דגי אמור וכסיף

החנות הוכשרה כדין

ל- 500 גר‘

100% דג



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

המכינה המקוצרת
לגילאי 30+

מזרזת את

למעוניינים בתואר ראשון:

עבודה סוציאלית / סיעוד
 / שירותי אנוש ורב תחומי

ההצלחה
שלך!

גבריםמסלול

ביום רביעי  ל‘ ניסן 26.4

הפתיחה לגברים

על קביעת מזוזה
טקס קביעת מזוזה ב'מתפרת זוהר' שנפתחה ברחוב 
סמטת מנשה 4 פינת רבי עקיבא )גן ורשא( בבני 

ברק בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

מאת: יאיר קורן
במעמד רבנים ואישי ציבור נערך טקס 
קביעת מזוזות ב'מתפרת זוהר' החדשה 
שנפתחה ברחוב סמטת מנשה 4 בבני ברק, 

בהשתתפות אישי ציבור ורבנים.
את קביעת המזוזה קבע כ"ק האדמו"ר 
ממעז'יבוז בפתח המתפרה וערך לחיים עם 
משתתפי האירוע, לאחר מכן ערך ריקוד 
ואיחל הצלחה   ושפע פרנסה לבעל המקום 

ר' איציק דדון.
ונכחו  בין האישי ציבור שהשתתפו 
במקום היו חבר הכנסת הרב יגאל גואטה 

וסגן ראש העיר הרב אליהו דדון.

במקום צוות תופרים ותופרות לגברים 
ולנשים שמבצעים תפירות של חליפות 
ושמלות ערב לנשים ותיקונים לכל סוגי 

הבגדים והבדים. 
להזמנות : 0546137866

טקס קביעת המזוזות ואישי הציבור

‡ופניים ח˘מליים
36V מ‚נום

&3,999 
&4,700

‡ופני הרים
‚ל‚ל 27.5" עם 24 הילוכים 
˘ימנו + מעˆורי „יס˜
&1,299 
&1,700

‡ופניים ח˘מליים
‡ופני ‡˜טיב מנוע 8fun ‚רמני 
בטריה סמסונ‚
&2,999 
&3,500

XT ופני הרים‡
עם 21 הילוכים ˘ימנו + מעˆורי „יס˜
&690 
&800

‡ופניים ח˘מליים
Vמ‚נום 48
&5,555 
&6,500

‡ופני הילוכים
&399  -החל מ

מעב„˙ ˙י˜ונים
הכי ‚„ולה ב‡זור

לר‚ל המעבר
מחירים חסרי ˙˜„ים!

סניף בני בר˜: רח' כהנמן 74 בני בר˜ (לי„ ב‚יר)
‡'-ה 10:00-20:00, ו' 10:00-13:00

03-5561136

יה
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אנחנו נמצאים באותו מקום...

250 מ"ר מחודשים ומפוארים מחכים לכם בסניף קאליש 4 עם מגוון ענק של פריטים ומבחר של מחלקות חדשות לכבוד החג. בואו להתחדש! 
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מחלקת חליפות

מחלקה חדשה!

מחלקת נעליים

מכירה מיוחדת עד י"ג בניסן לאברכים ובני תורה

חליפות 
490צמר

T.R חליפות
איכותיות 
410במיוחד

ציציות, טליתות וכיפות 
במחירים מיוחדים!

מבחר גדול של הלבשה 
אישית מבית היינס/דלתא

3 עניבות

100
חפתים

45 חגורות עור 
איכותי במיוחד

55

נעלים אלגנט עור 
מהחברות המובילות:
פאקו מישל, 

לטס' גו  וראדו 
במחירים מיוחדים!

חולצות 100% כותנה 
תואם ברוקס ברדס 

עונות קודמות

75 בלבד!רק

נעליים 
אלגנט עור

 דגם פנומן
בלבד!רק120 75 בלבד!רק

חולצות אדור 
מבחר גדול 

מחלקת חולצות

110
180

תואם ברוקס ברדרס
100% כותנה

2 חולצות 
בד סורנטו החדש
 100%כותנה
ללא גיהוץ

מחלקת מכנסיים

250
200

2 זוגות 
מכנסי צמר 
ברמה גבוהה

2 זוגות 
T.R מכנסי

קאליש 4 )מול בית כנסת הגדול( , טל. 03-5038773 |  עזרא 11, טל. 03-5559733 התרחבנו!
10:00-13:00 שעות פתיחה: א'-ה': פתוח רצוף! 10:00-23:00 | יום ו': 

מוצאי שבת הגדול החנויות פתוחות משעה אחרי צאת שבת ועד 23:30

ניתן להשיג את המוצרים גם בסניפנו ברח' עזרא 11
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בני ברק ב' בניסן תשע"ז 127029.3.17

מאת: ארי קלמן

לפני כשלושה חודשים הועבר מענק אישי 
במוסדות  גם   – התורה  בתלמודי  למלמדים 
כסיוע לקראת חג פסח.  המוכר שאינו רשמי, 
המוסדות  ממנהלי  חלק  מה  שמשום  אלא 

התעכבו מלתת למלמדים את המלגה. 
התקציב  את  להכניס  שדאג  גפני,  ח"כ 
ייכלל  המענק  כי  דרישה  העמיד  לבסיס, 
במשכורתם של המלמדים, כדי למנוע ממנהלי 
המוסדות לקחת את הכספים לצרכים אחרים. 
בלשכתו של גפני אף דאגו שהמלמדים יקבלו 
הדבר  את  ופרסמו  המשמחת  הבשורה  את 

בעיתונות החרדית.
המלמדים  )שלישי(  לאתמול  שנכון  אלא 

ברובם עדיין לא קיבלו את הכסף. 
הכספים  וועדת  יו"ר  פנה  כך,  בעקבות 
עלה  "לאחרונה  נכתב:  ובו  למנהלים  במכתב 
לעובדי  המענק  את  להסדיר  בס"ד  בידינו 
ההוראה בסך 2000 ש"ח בשתי פעימות כאשר 
תקצובם.  גובה  לפי  מקבלים  הפטור  מוסדות 
מענק זה מיועד בכל המוסדות לעובדי ההוראה 

בלבד ואין לעשות בו כל שימוש אחר.
"בעבר כאשר סודר מענק זה אף למוסדות 
התורה קיבלנו תלונות ממספר מורים ומלמדים 
שהם לא קיבלו את שהתקבל עבורם, ואני פונה 

ומקווה כי הסכום במלואו יועבר ליעדו שהם 
עובדי ההוראה בגנים, בבתי הספר, במוכש"ר, 
במוסדות הפטור ובכל מוסד שהתקבל המענק 
ככל  חשובה  אחרת  מטרה  לכל  ולא  עבורם 

שתהיה".

הילה פלאח

במשכן  )שלישי(  השבוע  שנערך  בטקס 
ציבור,  ואישי  ח"כים  בהשתתפות  הכנסת, 
את  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  שר  העניק 
הרב  הרפואי  ליועץ  הבריאות'  שר  מגן  'אות 
בהתנדבות  תרומתו  על  כהוקרה  מרגלית  יוסף 

בהכוונה רפואית לחולים ובני משפחותיהם.
הגיעו  הבריאות,  שר  מגן  אות  קבלת  לטקס 
ובראשם  בכירים  רופאים  של  רבות  עשרות 
לב  לניתוח  המערך  מנהל  ערבות  דן  פרופ' 
וחזה במרכז הרפואי בילינסון,  בכדי להצדיע 

ולהוקיר לפועלו של הרב מרגלית.
רפואי  כיועץ  דרכו  את  החל  מרגלית  הרב 
לפני כ- 15 שנה כאשר קרוב משפחתו אושפז 
בבית חולים עקב מחלה. כבן משפחה הצמוד 
הנחיצות  את  ראה  הוא  החולה,  של  למיטתו 
במתן הכוונה ויעוץ לחולים. הקשרים הענפים 
בכל  בכירים  רופאים  עם  מרגלית  הרב  שיצר 
רחבי הארץ והאמון הרב שהרופאים נותנים בו, 
ביותר  המיטבי  הייעוץ  את  לתת  לו  מאפשרים 

עבור החולה. 

מדי יום, הרב מרגלית מקבל בטלפון האישי 
שלו למעלה מ-120 פניות. בחישוב קל, מדובר 
רפואית  והכוונה  לעזרה  פניות  בכ-36,000 
מרגלית  הרב  של  פעילותו  ומתחילת  בשנה 
מדובר על למעלה מחצי מיליון פניות וכל זאת 

בהתנדבות מלאה וללא קבלת כל תמורה.
פוריה  הרפואי  המרכז  מנהל  און  ארז  ד"ר 
אמר:  האות  להענקת  הממליצים  בין  שהיה 
"אני מברך את הרב מרגלית לרגל קבלת אות 
דוגמה  הינו  מרגלית  הרב  הבריאות,  שר  מגן 
ומופת לקשר בין הקהילה למערכת הבריאות, 

קשר שבסופו של דבר מציל חיי אדם".

גפני למנהלים: תנו את 
הכסף למלמדים

אחרי חצי מיליון
פניות - קיבל אות 
'מגן שר הבריאות' 

יו"ר ועדת הכספים דורש ממנהלי המוסדות להעביר 
למלמדים את המענק המיוחד לחג שהשיג להם  "אין 

לעשות בו כל שימוש אחר"

היועץ הרפואי הרב יוסף מרגלית קיבל השבוע 
את 'אות מגן שר הבריאות' מהשר ליצמן, לאחר 

כ-15 שנה של סיוע לחולים ובני משפחותיהם

| בכפוף לתקנון

קנה מסגרת כולל עדשות וקבל אחת נוספת חינם

אשדוד,



פתוח במוצ"ש עד חצות



בני ברק ב' בניסן תשע"ז 127229.3.17

בכיר בממשל נגד 
טראמפ

לפי דיווח בארה"ב, מייקל פלין, היועץ לביטחון לאומי 
לשעבר בממשל טראמפ, עשוי להעיד נגד הנשיא בחקירה 

על קשריו עם רוסיה

שי בן מאיר

נגד  מדינה  עד 
לפי  טראמפ: 
בארה"ב,  דיווח 
היועץ  פלין,  מייקל 
לאומי  לביטחון 
בממשל  לשעבר 
טראמפ, עשוי להעיד 

נגד הנשיא. 
של  הדיווח  לפי 
קאיים,  ג'ולייט 
כפרשנית  המשמשת 
ובעבר   CNN-ב
במחלקה  עבדה 
המולדת,  להגנת 
פלין ככל הנראה סגר 
 FBI-ה עם  עסקה 

בחקירה הנוגעת לקשרים של טראמפ ואנשיו 
עם גורמים רוסיים במהלך הקמפיין.

לפי  להיראות,  מתחיל  "זה  לדבריה, 
שמייקל  דיווחים,  מפי  וגם  שלי  המקורות 
 FBI-פלין הוא האיש שאולי סגר עסקה עם ה

ומסיבה זו לא שמענו ממנו זמן מה".

כזכור, פלין שמונה ליועץ לביטחון לאומי 
- נאלץ להתפטר כעבור פחות מחודש, לאחר 
שנחשף כי שיקר לסגן הנשיא מייק פנס, בנוגע 
בוושינגטון,  הרוסי  השגריר  עם  לשיחותיו 
טראמפ  שהושבע  קודם  המעבר  בתקופת 

לתפקידו, דבר המהווה עבירה על החוק.

יוסי קרויזר

עסקני  לחג:  מתכוננים 
החרדיות  הקהילות  וראשי 
ארגוני  וראשי  בברוקלין 
יורק  בניו  'השומרים' 
עם  האחרונים  בימים  נועדו 
יורק,  ניו  משטרת  מפקדי 
הפיקוד  עם  דנו  העסקנים 
המקומית  המשטרה  של 
על  האבטחה  הגברת  על 
ובמיוחד  יהודיים  מרכזים 
על בתי כנסת במהלך חודש 

ניסן הקרוב.
חשש  הביעו  העסקנים 
הבכיר  הפיקוד  סגל  בפני 

להתרחש  עלולים  כי  יורק,  ניו  משטרת  של 
גל  רקע  על  החג,  בימי  אנטישמיים  אירועים 

האנטישמיות הגואה בארה"ב. 
החרדים  הארגונים  ראשי  שיתפו  בפגישה 
של  ההתנהגות  בדפוסי  המשטרה  ראשי  את 
בהם  והמועדים  פסח  בערב  החרדי  הציבור 
הציבור החרדי מתקהל במרכזי החינוך ובבתי 

הכנסת.

בפני  הקהילות  ראשי  שטחו  השאר  בין 
האירועים  סדר  את  המשטרה  מפקדי 
חמץ'  'שריפת  אירועי  היתר,  בין  המרכזיים, 
בריכוזים החרדים, החנויות שנסגרות באישון 
לילה, העברת מצות בגבולות, חופש התנועה 
בכבישים בשכונות החרדיות העמוסות, וזאת 
בשעות  והביטחון  האבטחה  סוגיית  לצד 

התפילות.

פסח בברוקלין: 
"חשש מאנטישמיות"

בעקבות גל האנטישמיות בארה"ב קיים חשש 
להתגברות האירועים במרכזים היהודיים לקראת החג 

 עסקני הקהילות החרדיות בברוקלין נועדו עם 
מפקדי משטרת ניו יורק

ישדבריםכאלה!
מבחר פיאות יפייפיות משיער איכותי

החל מ- 3000 ₪*
פאות גליות ביבוש טבעי החל מ- 6000 ₪

פיאות ‘אתי קרן’ - שנים של נסיון, מומחיות בייצור ועיצוב פאות
*עד 12 תשלומים  |  יחס אישי  |  אחריות מלאה

הצלחנו לרכוש שיער איכותי מאוד במחירים 
מעולים, ואנחנו רוצים לשתף אותך בהצלחה הזו.

מראה מראה שעל הקיר, 
מי הפאנית שלי בעיר?

www.stwigs.com ,03-6165770 .רח’ ירושלים 9 בני ברק, טל



מבצעים שיסדרו לכם לחג 

חשמל החסד בני ברק רח׳ ירושלים 30, 074-7576625, בהנהלת שלמה ואיציק גרין

מובילים בחשמל, מנצחים במחיר!

התמונות להמחשה בלבד,המכירה לצרכן 1 יחידה ללקוח,כמות מוצעת 50 יח', המבצע בתוקף עד 30.4.17 או עד גמר המלאי הקודם מביניהם, החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אין מכירה סיטונאית, ט.ל.ח.

מקפיא 7 מגירות
NO FROST, מצב

הקפאה מוגברת
SUPER FREEZE

₪1,690

₪349

מקרר 4 דלתות
נפח ברוטו: 487 ליטר

A דירוג אנרגטי
NO FROST
Ice Maker

חצי אוטומטי

₪4,590₪4,290

מזגן עילי 2 כ"ס
מתאים לסלון עד 25 מ"ר

 BTU 18500 תפוקת קירור
E דירוג אנרגטי

₪1,390 ₪1,990 ₪849

מקרר קוביה
מתקן בקבוקים בדלת

בורר טמפ' מכאני

₪390

מקרר 2 דלתות
B דירוג אנרגטי

נפח נטו 556ליטר
 Nano-deodorizer

מערכת סינון ננו
NO FROST

₪3,190

מכונת כביסה
מהירות סחיטה עד 1200 סל"ד

A דירוג אנרגטי
15 תוכניות כביסה

מהירות סחיטה
 

₪1,590

מכונת כביסה
מהירות סחיטה 800 סל"ד

A דירוג אנרגטי
A רמת ניקיון

שירות ע"י
תדיראן גרופ

₪999

מייבש כביסה
איכותי מפלדת אל חלד 

)נירוסטה(, פתח רחב להכנסה 
והוצאה קלה של כביסה

₪1,290
7
ק"ג

₪1,990₪1,790

מכונת כביסה
Vario perfect תוכניות, דירוג 

 A Eco Perfect צריכת אנרגיה
תוכנית חיסכון חשמל

של עד 20%
  400 ₪ תוי קניה

7
ק"ג

₪2,790

₪590 ₪890

₪849 ₪1,990

תנור אפייה משולב
מכסה זכוכית

A דירוג אנרגטי
נפח  65 ליטר

 BI כיריים
כפתורי גז צידיים, משטח 

מאמייל עמיד וקל לניקוי
6.4KW הספק כולל

 BI כיריים
4 להבות גז, הצתה אלקטרונית 

חיישני בטיחות 
עיצוב חדשני 

 BI כיריים
נירוסטה כולל להבת טורבו 

רשתות מבערים אמייל
נירוסטה מוברשת

₪990

תנור אפייה משלוב
4 להבות גז

 200 ₪ תוי קניה

₪1,490

תנור אפייה בנוי
A דירוג אנרגטי

אמייל פנימי בשיטת
crystal clean

לניקוי קל

₪1,590

תנור משולב דו תאי
הלכתי, פלטת שבת, חיישני 

בטיחות, 7 תוכניות אפייה כולל 
אפייה בטורבו

A דירוג אנרגטי
לבן

₪990

 BI כיריים
4 מבערים כולל להבת טורבו ווק

כפתורי נירוסטה כסופים

תנור אפייה בנוי
נפח 64 ליטר 

6 תוכניות אפייה 
B דירוג אנרגטי

עיצוב חדשני
נירוסטה

כיריים BI זכוכית
4 להבות גז, עיצוב

חדשני, חיישני בטיחות 
הצתה אלקטרונית

₪1,890

תנור אפייה
מולטיסיסטם כולל אפייה בטורבו 

אקטיבי, נפח 72 ליטר
דירוג אנרגטי A הספק מקסימאלי

KW3.5 של התנור
תוצרת גרמניה

₪549

₪4,990

מקרר הפוך
B דירוג אנרגטי
נפח  584 ליטר

 400 ₪ תוי קניה

₪4,990

מקפיא 6 מגירות
נפח 194 ליטר נטו

מגיע עד למינוס
24 מעלות

מקפיא 8 מגירות
נפח 157 ליטר נטו

NO FROST
חברת ליבהר

 1000 ₪ תוי קניה

מזגן עילי 1 כ״ס
BTU 10200 תפוקת קירור

A דירוג אנרגיה

₪349

כיריים BI קרמיות
טאצ׳ מגעות, 4 להבות, צריכה 

מקסימאלית KW6 לשעה
תוצרת איטליה

₪899

מקרר 4 דלתות
A נפח 573 ליטר , דירוג אנרגטי

טכנולוגית הייבריד 
עיצוב חדשני 

 1000 ₪ תוי קניה

מקרר הפוך
נפח כללי 513 ליטר 

A דירוג אנרגטי
NF הקפאה יבשה

הנדסת אנוש נוחה 
עיצוב חדשני 

מזגן עילי
BTU 8200 תפוקת קירור

A דירוג אנרגיה
כולל התקנה

מכונת כביסה 
מהירות סחיטה 1200 סל"ד, דירוג 

אנרגטי A, תוכנית מהירה ב-15 דקות, 
גימור חדשני ומרהיב בצבע כסוף

 200 ₪ תוי קניה
7
ק"ג

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

ע"י סם ליין

שואב אבק יד חשמלי
טכנולוגיה ציקלון 

כבל חשמלי 5 מטר 
נוח, יעיל ועוצמתי במיוחד

טוסטר אובן
נפח 35 ליטר,  כל סוג האפייה, 

בישול והגריל, עיצוב חדשני 
ניקוי בקלות

שואב אבק
רב עוצמה, פילטר אנטי בקטריאלי 

כולל מברשת למסילות ופינות

₪249₪199₪189₪189

שואב אבק רטוב/יבש
WSP 350 עוצמת יניקה

קל משקל 6.5 ק"ג,
קיבולת 20 ל׳

מגהץ אדים
הספק 1400W, תפוקה 

מקסימאלית 50 גר'
שנתיים אחריות ע"י ניופאן

₪89

₪1,790

9
ק"ג

מכונת כביסה
מהירות סחיטה של עד 1,000 

סל"ד ודירוג אנרגטי A, תוכנית 
קצרה, של 15 דק'

 1000 ₪ תוי קניה

מחיר לא
לפירסום



בני ברק ב' בניסן תשע"ז 127429.3.17

ביקוש גדול לסיגריות 'דובק' 
הכשרות לפסח

שיבא מציג: פסח בהידור 
הכשרות ליולדת החרדית

הרב זריצקי: "חשוב להבהיר אילו סיגריות הינן בהשגחה 
מהודרת לפסח"  הרב מינסקי מכשרות EK: "סיגריות 

דובק עברו את הבדיקות המחמירות ביותר וראויות לשימוש 
בפסח, למדקדקין ולמחמירין"

אגף הנשים והיולדות בבית החולים עבר השנה 
מהפכת שירות  המנות המוגשות בפסח הינן 

בכשרות בד"צ העדה החרדית

הילה פלאח

הנשים  אגף  עבר  האחרונה  בשנה 
בתל  שיבא  החולים  בית  של  והיולדות 
את  גם  הכוללת  שרות  מהפכת  השומר 
האגף  חווה  זו  החרדית. בתקופה  היולדת 
לצרכי  התאמה  של  ומורכב  ארוך  תהליך 
כולל  כלה,  ועד  מהחל  החרדית  האישה 
ביותר.  הקטנים  הפרטים  על  חשיבה 
וטכנית  לוגיסטית  התאמה  כללו  השינויים 
לשבת,  הקשור  בכל  הן  ההלכה  לדרישות 
והן  מהדרין  לכשרות  הקשור  בכל  הן 
היולדת החרדית  לנוחות  הנוגעים  שינויים 
ולרגישות לאורח חייה. כמו כן הוקם מוקד 
שאלה  בכל  מענה  הנותן  הלכתי  מענה 
הלכתית הנוגעת לנושאי רפואה, שמספרו: 

 .035307819
נדרשת  בו  הקרוב,  הפסח  חג  לקראת 
הכשרות  ענייני  בכל  יתירה  הקפדה 
הנשים  באגף  נבנה  השונים,  והמנהגים 
לאישה  המותאם  ייחודי  מערך  והיולדות 
הוחלט  ההיערכות  מן  כחלק  החרדית. 
לכל  למהדרין  נפרד  אוכל  חדר  להקדיש 

הנשים  את  ישמש  אשר  החג,  שבוע 

המרכז  של  הנשים  באגף  המאושפזות 

יערך שולחן ליל הסדר  זה  הרפואי. בחדר 

עם  מיוחדת  חג  באווירת  מוכר  רב  ע"י 

סעודה משובחת הכוללת את מאכלי הסדר 

המסורתיים. 

כדי לאפשר ליולדות ליהנות ממזון טעים 

בכל   – הפסח  בימי  גם  למהדרין  ואיכותי 

יוגשו בחדר האוכל  ימי החג וחול המועד 

הנפרד ארוחות טעימות וטריות מקייטרינג 

העומד תחת כשרות בד"ץ העדה החרדית 

צמוד  משגיח  בפיקוח  תהיה  כשהגשתן 

מטעם המרכז הרפואי .

המרובה  ההשקעה  כי  מקווים  בשיבא 

תאפשר ליולדות ליהנות מאווירת החג לצד 

התנאים האופטימליים אותם מציע המרכז 

ומקצועיות  מובילות   - עת  בכל  הרפואי 

מבלי  וזאת  הראשונה,  מהשורה  רפואית 

להתפשר על קוצו של יוד בהיבטי ההלכה 

והכשרות.

הילה פלאח

השנה  זו  שעריה  פותחת  'דובק'  חברת 
הרב  של  הכשרות  משגיחי  בפני  החמישית, 
רב  אבוחצירה,  יחיאל  והרב  זריצקי  יוסף 
לחג  מהדרין  לכשרות  ודואגת  רמלה,  העיר 

הפסח. 
בקהילות  הגוברת  ההתעניינות  בעקבות 
כשרות  לגבי  העולם  ברחבי  יהודיות 
מספר  לפני  החברה  פנתה  בפסח,  הסיגריות 
"מרכז  של   EK הכשרות  לוועדת  גם  שנים 
מינסקי  יוסף  הרב  בראשות  אירופה"  רבני 
תהליכי  את  לבדוק  לבוא  מהם  וביקשה 
ימות  ולכל  לפסח  אישור  ולהעניק  הייצור 

השנה, למותגי הסיגריות שבבעלותה. 
הסיגריות הכשרות מתקבלות בימים אלה 
שלאור  המעשנים,  קהל  אצל  רבה  באהדה 
הגוברת  והמודעות  הרבה  ההתעוררות 
מחפש  השונות,  בסיגריות  הקיימות  לבעיות 
כניסת  לפני  ועוד  לנושא,  מהודר  פתרון 
גדול בחנויות בריכוזים  ביקוש  החג מסתמן 

החרדיים. 
רמלה,  העיר  רב  אבוחצירא,  יחיאל  רבי 
על  הינה  לדובק  שנתנה  הכשרות  כי  אומר 
הכשרות ההלכתית של הסיגריות בפסח, אך 

חובה להדגיש כי העישון מזיק לבריאות. 

לחברת  הכשרות  מעניק  זריצקי,  הרב 
יוצא  השנה,  ימות  ולכל  פסח  לקראת  דובק 
הרבים,  לשואלים  חשובה  בהבהרה  הוא  גם 
הסיגריות  של  המלאה  הרשימה  את  ומפרט 
המיוצרות ומשווקות ע"י חברת דובק בע"מ. 
השגחה  תחת  והינן  נבדקו  החברה  סיגריות 
חשש  וללא  כלל  חמץ  חשש  ללא  מהודרת 

קטניות.
רשימת מותגי דובק הכשרים לפסח ולכל 
גולף  כולל  לא   - גולף   - טיים  השנה:  ימות 
סלימס - נובלס - מונטנה - אירופה - שרתון 

- נלסון - ברודווי - מוסטנג - רויאל.

יריד הספות לפסח 
ישירות מהיבואן

מבחר ענק של ספות וכורסאות ריקלינר מעור איכותי 
וכן ספות נפתחות למיטות במחירים מוזלים במיוחד! 

המכירה תתקיים ע"י קומת הנדוניה כל ערב 18:00-22:00 
אמרי ברוך 1 בני ברק בחניון  לפרטים: 054-8410505

השנה כולנו מסובים...!השנה כולנו מסובים...!
המרכז לריהוט הבית

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידידנו היקר הגאון הרב

שמואל צברי שליט"א
לרגל שמחת הבר מצוה של בנו 

אלעזר מנחם נ"י 

מאחלים: 

יה"ר שיגדל ויפרח  לאילנא רברבא 
ולתפארת המשפחה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידידנו היקר

יום טוב ביכלר הי"ו
מנכ"ל ביכלר אסטרטגיה ויחסי ציבור

לרגל שמחת הבר מצוה של בנו

חיים שלום נ"י 
יה"ר שיגדל ויפרח  לאילנא רברבא 

ולתפארת המשפחה

מאחלים: 
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תעודת זהות: 
יו"ר ש"ס בבאר שבע שלש קדנציות וסגן ראש העיר. בנוסף, ממונה חינוך ותרבות חרדיים וחבר 

ועדות תכנון ובנייה, כספים, בחירות ועוד.

רקע אישי: 
גדלתי למשפחה בת 10 ילדים ברחוב הכותל המערבי בשכונה א', למדתי בבית הספר 'אחווה', 
ולאחמ"כ הייתי מכונאי טנקים בצה"ל. אחרי השחרור הלכתי לעסק משפחתי בענף הבשר, עד 

שנשאבתי לעשייה הציבורית.

המסלול הציבורי: 
בתחילת שנות ה-90 חזרתי בתשובה, והתחלנו בפעילות תורנית בשכונה י"א, עם כוללים, מעונות 

ועוד. ב-2003 קרא לי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, וביקשני לקחת את הנהגת התנועה בעיר. 
 3 לנו  יש  לעבור.  הצליחו  לא  האחרונות  בבחירות  אך  יחד,  אתנו  הלכה  התורה'  'יהדות  בעבר 

מנדטים, ואנחנו נותנים שירות לכולם באהבה. הדלת היא ייצוגית בלבד, לעולם לא ננעלת.
הישג עיקרי:  

לחינוך הממלכתי  זהה  התלמיד שלנו  סל  מיליון שקל,  ב-4  כוללים  תקצוב  התורה,  קרן  הרמת 
בשוויון מוחלט. כשנכנסתי לתפקיד היה מדובר בתקציב של מאות אלפים בודדים וכיום ב-15 

מיליון, וגם פונו כל הקראוונים, אין מבני חינוך ארעיים.

ההתחייבות שלי:
לבנות מתנ"ס, מרכז ספורט ובריכה לציבור החרדי, בשטח בן 20 דונם בפאתי השכונה החרדית. 

הכסף גויס, היתר יינתן אחרי פסח, ולהערכתי תוך שנה – הכול יעמוד על תלו.
הרב שלי:  

מרן הגר"ע יוסף והגאון הרב יורם אברג'ל זכר צדיקים לברכה, עליהם גדלתי והם כיוונו את דרכי.

פינה תורנית: 
שיעור קבוע של הרב מאור אלבז בביהכנ"ס סמוך ולימוד עם החברותא, כעת מסכת קידושין.

נקודת שפל: 
יש לנו פרויקט סליחות גדול באצטדיון, שיזם הרב בצרי זצ"ל וממשיך אותו בנו הגדול. הגענו 

ל-15-20 אלף איש, אבל לא הצלחנו ליצור המשכיות, להעמיד מזה דור ישרים. 

שליהנציג
עופר כרדי, באר שבע

"אנחנו חייבים לייצר את הסבלנות והסובלנות, לכבד את כולם, לשמור לבל נקצין, כי כל הקצנה 
אצלנו מייצרת הקצנה בצד השני, ולזכור את המטרה העיקרית לשמה באנו: 'עמלנו אלו הבנים', 

ולשים את חינוך ילדי ישראל במרכז מעיינינו". 

דבר הנציג:

בן 54, נשוי פלוס 3 
וסב ל-5

הביא לדפוס: ישראל פריי

לחבוש כובע זה הדבר הכי קל בחיים, 
אבל לייצר אותו זה מסע ארוך

מאת: יעקב כץ

עד היום רק מי שגר באמריקה זכה לחבוש 
כאן  רוא'צ,  של  המדהים  הכובע  את  לראשו 
בארץ רק רבנים חשובים זכו לחבוש לראשם 

את הכובע המפואר של רוא'צ.
כיום, הביאה לארץ חברת "ברון כובעים" 
את מגבעת קניט'ש, מבית הייצור של רוא'צ, 
שעברה תהליך מופלא ומוקפד מעין כמוהו, 
עם בקרת איכות שעומדת בתקן המקפיד, של 

מכון התקנים האמריקאי,
היום הכובע מחכה לכם אחר כבוד במדף 

בחנות, מוכן לחבישה על ידי הלקוח.
רוא'צ,  כובעי  עיבוד  תהליך  של  סיפורו 
 .1885 משנת  הקיים  ייחודי  יצורי  מסע  הינו 
הליך זה מיקם את כובעי רוא'צ, ככובע הטוב 

ביותר בעולם.
מסורת אירופאית מדויקת

של  סיפור  הינו  רוא'צ,  מפעל  של  סיפורו 
אירופאית  מסורת  עם  עבודה  של  אומנות, 
איך  מבינים  במפעל  כשמסיירים  מדויקת. 
ביד.  יד  יחד  הולכים  ואיכות  אופנה,  טיב, 
פרוסים  בספרד  רוא'צ  חברת  של  המפעלים 
עם  מטרים  אלפי  שהינם  דונם,  כ-15  על 
עובד  המפעל  איכות,  ומעבדות  ייצור  מבני 
את  להספיק  בכדי  שעות,   24 הפסקה,  ללא 
קצב ההזמנות של חברת ברון כובעים, עבור 

הציבור החרדי בארץ.
המכונות  בין  במפעל,  כשמסיירים 
היצור  קו  ליד  החדשניות,  האוטומטיות 
הידני, מרגישים שכל פועל יצור, הינו בדרגת 
מסורת  בין  בשילוב,  חשים  אנו  אומן,  רב 
ששומרת  מבטיחה,  לקדמה  בשנים,  עתיקה 
הקנתה  זו  הקפדה  פשרות,  ללא  איכות  על 
לחברת רוא'צ את מיקומה כמובילה את ענף 

הכובעים, תמיד בעשרה צעדים לפני כולם.

בחיים,  קל  הכי  הדבר  זה  כובע  לחבוש 
לצורך  ארוך,  מסע  זה  אותו  לייצר  אבל 
הכנת הכובע דרוש לשם כך, פרוות ארנבות 

איכותיות מדינות שונות בעולם.
בקרת איכות קפדנית

למפעלי רוא'צ, בכדי להפיק לבד איכותי, 
על הכנת סיבי הלבד לעבור תהליך של מיון 
באמצעות ציוד אלקטרוני מתוחכם, המפריד 
להכנת  ייחודית  תערובת  ויוצר  הסיבים,  בין 
יד  למגע  ונעים  עמיד  שיהיה  בכדי  הלבד 
החובש, לאחר הכנת הלבד, יוצרים קונוסים 
לשני  אחד  המוצמדים  שונים,  בקטרים 
קוטר  מידת  מאסיבי.  אוויר  לחץ  באמצעות 
הכובע מותאמת לראש הישראלי, כדי שהוא 

יישב נוח ולא יעוף בכל רוח שאינה מצויה.
עובר  הוא  הכובע,  מבנה  הכנת  לאחר 
תהליך צביעה, שיפור, תפירה, עיצוב, תפירת 
המכבד  רוא'צ,  של  היחודי  הלוגו  עם  הסרט 
יידע  שהוא  ברור  אותו,  שחובש  מי  כל  את 

איזה כובע לקנות.
מפעלי  של  הקפדנית  האיכות  בקרת   
משעריה  לצאת  כובע  לאף  תיתן  לא  רוא'צ 
בלא שנבדקה איכותו, רמת הגימור, הבטנה 
יכול  והכובע כחלק אחד, כך שאתה הקונה, 
להיות סמוך ובטוח, שאתה מחזיק ביד מוצר 

עם איכות של מרצדס, ומחיר של מאזדה.
שמהם  רוא'צ  שכובעי  להדגיש,  חשוב 
הותאמו  שנה,  כחמישים  האמריקאים  נהנו 
כישראלים,  אנחנו  הישראלי,  לטעם  בדיוק 
יודעים תמיד, מה שטוב לאמריקאים טובים 
גם לנו, מה שהגיע מאמריקה היה בשבילנו, 
עכשיו,  לאיכות,  ערובה  עם  לנוחות,  סמל 
חברת ברון הגשימה לנו את החלום, ונותנת 
לנו לחבוש בגאווה את כובעי רוא'צ הטובים 

בעולם. 

איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד  2:00 בלילה כולל משלוחים 054-9949519

פיצה מקמח כוסמין מלא
פיצה טבעונית

פיצה ללא גלוטן
פסטה מחיטה מלאה

סלטים בהרכבה עצמית
סנדוויצ'ים/טוסטים

מבצע 2 פיצות משפחתיות 
+ בקבוק קולה  ב-99&
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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 
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חדש! גלידריה של נסטלה 
במבחר טעמים

בראבו!!!
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האם לחלק ב'קמחא דפסחא' כסף או מוצרים?
אאאאאא

מת  לא  "אדם  אומר  היה  זושא  רבי 
זו  מוטו  על  מבושה",  מת  אדם  מרעב, 
אנו  העיר.  כרמי  ארגון  והושתת  הוקם 
כדי  הזאת  הגישה  את  להפיץ  פועלים 
העוני  על  חדשה  פרספקטיבה  ליצור 
איגוני  בקרב  חשיבה  מחודשת  ולהוביל 

הרווחה בישראל. 
במסגרת זו, אנו מאמינים כי אדם זקוק 
הוא  כבוד  לאוכל.  מאשר  יותר  לכבוד 
מרפא לנשמה לעומת אוכל שהינו כדור 

הרגעה חולף . 
התורות  ומראות  מתקרב  הפסח  חג 
עומדים  וילדיהן  משפחות  של  הארוכים 
בתור לקבל סל מזון לחג נותנים תחושה 
שבמקביל  לזכור  חשוב  אבל  קשה. 
בקשות  של  הצפה  מתמודדים  עם  אנו 
החג  את  לערוך  שמתחננות  ממשפחות 

כראוי. 
תלוש מזון באחת מרשתות המזון ייתן 
המחיר  אך   - למשפחה  כבוד  יותר  אכן 
נוספת  ממשפחה  ימנע  הוא  כי  כבד, 

לקבל סיוע לחג. האפשרויות לקניית מזון 
בכ40 עד 50 אחוזים פחות מערכו בשוק, 
וקבלת תרומות של מזון -  מאפשרות לנו 
למשפחה  במקום  משפחות  ל3  לעזור 

אחת. 
אנו בכרמי העיר נשתדל לתת תחושה 
ומקום  תמחוי  בית  אינו  האוכל  בית  כי 
מלצרים  בו  כבוד  של  מקום  אלא  בזוי, 
מגישים את האוכל, ובקצה המסעדה אף 
ישנה קופה בה כל אחד יכול לשלם ככל 

שיתאפשר לו. 
באותה מידה וכדי לדאוג לכבודם של 
בני מלכים, סלי המזון יישלחו אחר כבוד 
לבתיהן של המשפחות בעלות של כמה 
כמות  את  נכפיל  וכך    - נוספים  שקלים 
הנעזרים, אך בד בבד נשמור על כבודם 
ממעגל  לצאת  אחד  יום  להם  ונאפשר 
הקושי למקום ראוי ומכובד, בו כל אחד 
כשר  חג  כראוי.  משפחתו  את  מכלכל 

ושמח.

בעד מוצרים: 

מחיר כבד לכבוד
הרב יהודה אזרד 

יו"ר ארגון כרמי העיר

לי  שהציק  הדברים  אחד  בסתר:  מתן 
דפסחא'  ה'קמחא  מוצרי  אלו  מילדות 
השמש  תחת  ברחובות  שמחולקים 
כמה  לעמוד  לאנשים  ונותנים  הקופחת, 
בכיסוי  המשלוח  את  לקבל  טובות  שעות 
יראה את  והסרטות, שכל העולם  מצלמות 

זה... 
הקטן  אנוכי  גם  מזכיר,  אני  חטאי  את 
לפרסם  שתיים  ולא  אחת  לא  התפתיתי 
עד  דפסחא',  ה'קמחא  מראות  של  תמונות 
שאנשים  שבזה,  ההשפלה  את  שראיתי 
עומדים ברחובות שעות על גבי שעות ואחר 
כך כבר אין אוטובוסים והם צריכים לקחת 
מהמשלוח,  חצי  בעצמה  שעולה  מונית 
וחלקם הגדול גם מרגיש בכך בושה ועוזב 
לא  וכמדומני  פנים,  בבושת  המקום  את 

לזאת הכוונה קמחא דפסחא. 
למפעל  מגיע  הייתי  ילד  בהיותי  כבר 
החסד הענק 'חסדי יוסף', שאותו הקים אח 
סבי הרה״צ רבי יוסף דייטש זצ״ל, וראיתי 
כמה אנשים היו עומדים לקבל את החבילות 

המכובדות, שמילאו משאיות שלימות. 
מראה  זה  היה  דבר,  של  בסופו  אבל, 
קשה לראות את התור הבלתי נגמר, וברוך 
השם לאחר כמה שנים השכילו להפוך את 
מכובדת  הכי  בצורה  שיתנהל  למשהו  זה 
בני  להרגיש  למשפחה  לתת   - שאפשר 

חורין, לקבל בבית מעטפה עם תלושים. 
אין זכות יותר גדולה מזו, לדעת שעזרת 
למשפחה שלמה בשקט בשקט, בלי רעש, 

הכול כדי שירגישו בני חורין אמיתיים. 
ארגונים  שהרבה  לציין  חייב  אני 
עזרה  לתת  הזאת  הדרך  את  היום  מאמצים 
וחלקם  תלושים,  בחלוקת  שקטה  בצורה 
בשקט  בלילה  המשלוח  את  מביאים  אף 
דלת  ליד  אותו  ומניחים  ישנים  כשכולם 

הבית, ממש עזרה בשלימותה.
ולסיום, מי כעמך ישראל, חשוב לי ללמד 
בוודאי  רוצים  שבמחשבה  כולם  על  זכות 
לעזור, אבל בתוספת מחשבה אפשר להציל 
את המשפחה שירגישו בני מלכים ושנזכה 

תמיד להיות מהנותנים ולא מהמקבלים.

בעד כסף: 
מראות קשים
הרב חונה דייטש

איש חסד

The 
Perfect 
Show

קולקציית אביב קיץ 2017

ילדים / בר מצוה

מילאנו בויס

בני ברק: ר' עקיבא 59   03-5705458  
ירושלים: יעקב מאיר 4  02-5385567
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תלמידות לוסטיג 
בצמרת דירוג 

ציוני רואי החשבון

פזגז מגישה: ניקוי בטיחותי של 
הגז והכיריים לפסח

בימים אלה התפרסמו ציוני הנבחנים בבחינה 
הסופית בחשבונאות פיננסית מתקדמת של מועצת 
רואי החשבון, ובצמרת דירוג אחוזי ההצלחה של 

המוסדות, נמצאות תלמידות לוסטיג

חברת 'פזגז' מגישה סדרת כללים לניקוי מערכת הגז והכיריים, 
שימלא אחר דרישות ההלכה - תוך היצמדות לכללי הבטיחות 

והזהירות הנדרשים

הילה פלאח

בחשבונאות  רו"ח  מועצת  מבחן 
שני  מבין  אחד  הוא  מתקדמת  פיננסית 
רואי  להסמכת  הסופיים  המבחנים 
בעלי  גם  לעבור  נדרשים  אותו  חשבון, 
כקשה  ידוע  המבחן  בחשבונאות.  תואר 
מבין מבחני המועצה עקב ההיקף הגדול 
מאד של החומר התיאורטי הנדרש. לאור 
כך, אחוזי ההצלחה הרב שנתיים במבחן 
אינם גבוהים ועומדים על כ-70 אחוזים 
על  המעבר  אחוזי  עמדו  השנה  בלבד. 

.76.52%
תוצאות  פורסמו  כאמור,  אלה  בימים 
והמכללות  מהאוניברסיטאות  הנבחנים 
בארץ במועד חורף תשע"ז, אשר חשפו 
נמצאות  הארצי  הדירוג  בצמרת  כי 
המרכז  של  לוסטיג  של  הסטודנטיות 
מעבר  אחוזי   93% עם  לב  האקדמי 

ומדורגות במקום השלישי בארץ. 

צבי  הרב  לוסטיג,  קמפוס  ראש 
"התלמידות  בסיפוק:  ציין  שרייבר, 
ידועות  החרדי,  המגזר  בנות  שלנו, 
הגבוהה  והאישית  המקצועית  ברמתן 
החשבון  רואי  במשרדי  משתלבות  והן 
בארגונים  בארץ,  והמובילים  הגדולים 
בין  ופרטיות.  ציבוריות  וחברות 
לדוגמה  למצוא  ניתן  שלנו  הבוגרות 
בוגרות  מבין  כיחידה  שנבחרה  בוגרת 
להתמחות  בארץ,  האוניברסיטאות 
בוועדת התקציבים של האו"ם בארה"ב. 
"אני גאה ושמח על כך שאנו משיגים 
אחוזי הצלחה העולים על אחוזי ההצלחה 
נמשיך,  ותיקים.  אקדמיה'  'שועלי  של 
בע"ה, במאמצינו לטיפוס במעלה סולם 
ולשימור  הבאות  בבחינות  גם  הדירוג 
אנו  אותה  המיטבית  המקצועית  הרמה 
מודה  אני  שלנו.  לסטודנטיות  מנחילים 
והסגל המנהלי  לכל חברי סגל ההוראה 

שהובילו להישג מרשים זה".

הילה פלאח

דרישות ההלכה בניקיון הגז והכיריים:
אלומיניום  בנייר  לכסות  אפשר   - הכיריים  גוף 
עדיף  אלומיניום.  בצבע  לצבוע  או  הלכלוך,  את 
להשתמש בחלקים וברשת עילית המיוחדים לפסח. 

יש להישמר מלכסות את פתחי המבערים!
מתחממים  הם  לנקות,  צורך  אין   - המבערים 

ושורפים את החמץ תוך כדי שימוש.  
לשם  נופל  אם  לרוב   - למבערים  מתחת  הצלחת 
כטרף.  נחשב  וממילא  אותו  אוספים  לא  מזון, 
הן  להקפיד,  חשוב  אלומיניום,  נייר  כשמניחים 
בצלחת והן בגוף הכיריים, שעובי נייר האלומיניום 

יהיה כזה שאין חשש שיקרע במהלך ימי החג.  
הכפתורים - יש לנקות את הכפתורים במטלית, כל 

כפתור במשך כחמש עשרה שניות.
אין   - הכיריים  את  לנקות  בבואנו  לציין!  חשוב 
את  לנקות  ניתן  הגז!  של  הגומי  צינור  את  לנתק 
את  לייבש  אך חשוב מאד  ומים,  סבון  עם  הכיריים 
הכיריים מחדש, אחרת עשויים  לפני הפעלת  המים 
מבערי הכיריים לעבוד באופן לא תקין, ואף לגרום 

חלילה לדליפת גז לא שרוף מהכיריים.
זהירות: ריח חריף באוויר

בשם  חזק  ריח  עם  חומר  מוסיפים  הבישול  לגז 
לזהות  יוכל  בגז  שהמשתמש  מנת  על  מרקפטן, 
דליפה. באם אתם מריחים ריח אופייני לגז – פירוש 
הדבר שקיימת דליפה. במקרה כזה יש לסגור מיידית 
את ברז הגז הראשי ו/או את מיכלי הגז של הדירה, 

ולהודיע לחברת הגז. 
אין  בבית:  והתפשט  חריף  הגז  וריח  במידה 
את  לסגור  יש  חשמל,  מפסקי  אופן  בשום  להפעיל 
מפסק החשמל הראשי שממוקם מחוץ לבית, לסגור 
ודלתות,  חלונות  לפתוח  הראשי,  הגז  ברז  את  מיד 

להודיע לחברת הגז/ מכבי אש ולהתפנות מהבית.
הגז  צינורות  את  לתחזק  צורך  אין  לדעת:  חשוב 
אחת  תקנית  בדיקה  שנעשית  לוודא  יש  אך  בבית, 
ל-5 שנים. בבדיקה זו חברת הגז מחליפה את צינור 
הגומי המחובר לכיריים ללא חיוב. באם אתם מזהים 
לחברת  מיד  להודיע  יש   - דולף  או  פגום  גז  אביזר 
הגז. במידה ותרצו להתקין כיריים מיוחדות לפסח, 
ידי  ורק על  את החיבור למערכת הגז יש לבצע אך 

טכנאי גז מוסמך.
להזמנת טכנאי 'פזגז' חייגו: *פזגז )9636*(. פזגז 
מאחלת לכל לקוחותיה חג פסח כשר שמח ובטוח!
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התקן מהודר לשבת
למקפיא 'ליבהר'

חסדי נעמי מבשרים:
הגעלת כלים חינם 

בשורה משמחת לעם מקדשי שביעי: 
המקפיא האיכותי 'ליבהר' מבית 'אלקטרה' זכה להתקן "משמרת 

השבת" למניעת חילול שבת

ארגון החסד הגדול ‘חסדי נעמי’ ממשיך גם השנה במסורת של 
הגעלת כלים חינם לקראת חג הפסח, במטרה לחסוך בהוצאות 

הכלכליות וכהכרת הטוב לציבור העומד לימין הארגון

הילה פלאח

כבר  שנמשכת  החסד  מסורת 
גם  תימשך  עשורים,  משני  למעלה 
נעמי”  “חסדי  כשמתנדבי  השנה, 
חינם  כלים  הגעלת  מוקד  יפעילו 

ללא תשלום. 
הגעלת הכלים תיערך בהידור רב 
רבנים  של  צמוד  הלכתי  ובפיקוח 
בכל  נוכחים  שיהיו  הוראה,  ומורי 
לשאלות  וישיבו  הפעילות  שעות 

את  וללבן  להגעיל  המבקשים  הפונים 
כליהם ללא תשלום.

הרב יוסף כהן יו”ר “חסדי נעמי” אמר 
החסד  ממערך  חלק  הינה  זו  פעילות  כי 
רבדים.  במגוון  נעמי  חסדי  שמפעילה 
הציבור  על  להקל  נועדה  הזו  “הפעילות 
וגם  החג  לקראת  המרובות  בהוצאות 
על  הציבור  לכלל  תודה  ואות  כהערכה 
עזרתו ותמיכתו הנאמנה בפעילות הארגון 
במשך השנה כולה, סיוע המאפשר לחסדי 

נעמי לתמוך באלפי משפחות במצוקה. 
רביעי  ביום  תתקיים  הכלים  הגעלת 
משעה   )5-6/04( ניסן  י’  ו  ט’  וחמישי 

10.00 בבוקר עד 18.00 בערב
בית-הכנסת  מול  זוננפלד  ברחוב 
אלחנן. רמת  שכונת   –  הראשי 

והצטרפות  העמותה,  פעילות  על  עוד 
באתר  לקבל  ניתן  תרומות,  או  להתנדבות 
  www.naomi.org.il נעמי”:  “חסדי 
1-800- חינם:  בשיחת  הארצי  במוקד  או 

677777

הילה פלאח

חברת  אחד:  במקום  ואיכות  הידור 
'ליבהר' המייצרת את המקפיא הטוב בעולם 
אישרה  'אלקטרה'  ע"י  בישראל  ומשווקת 
להוסיף את התקן השבת המהודר שבאישור 
"משמרת השבת" במקפיאים בצורה פרטית. 
יוכלו  שביעי  מקדשי  ציבור  לראשונה  בכך, 
על  ולהפקיד  המעולה  במקפיא  להתחדש 

שמירת השבת בהידור רב.
רבה  באהדה  התקבל  הייחודי  ההתקן 
מקדשי  ה'  יראי  ציבור  מבני  רבים  בקרב 
כי  מסבירים,  השבת  במשמרת  שביעי. 
במקפיאים  רבים  ההלכתיים  נידונים  קיימים 
המקפיא  שפתיחת  בכך  אלו  משוכללים 
מפעילה את מערכת ויסות הקור וכן מערכות 
מעביר  החדש  ההתקן  נוספות.  אלקטרוניות 
צורך  ללא  לבד  שבת  לפיקוד  המקפיא  את 
הפעלת  את  מונע  ובכך  ידנית  פעולה  בשום 
אחריות  כי  יצוין,  בשבת.  הללו  המערכות 

היצרן תקפה למקפיאים עם ההתקן המהודר.
התקן השבת החדש מביא רבים להתחדש 
האיכותי  במקפיא  הפסח  חג  לקראת 
רבים,  ליתרונות  הזוכה  'ליבהר',  והמתקדם 
מעלות,   32 למינוס  עד  של  הקפאה  כושר 
ביותר  רחב  מגוון  גדול,  אכסון  שטח  כמו 
של גדלים ומספר מגירות החל מ-3 מגירות 
ועד ל-8 מגירות שקופות ואטומות לחלוטין 
הקפאה  לחלב,  בשר  בין  מלאה  להפרדה 
ושמירה מקסימאלית על טריות  זמן,  לאורך 

המוצרים המוקפאים.
את  להוביל  ממשיכה  "אלקטרה"  חברת 
נושא השבת, כאשר הייתה הראשונה לשתף 
מזגני  בנושא  השבת'  'משמרת  עם  פעולה 
אלקטרה  מתוצרתה.  החדישים  אינוורטר 
גדולי  לברכתם החמה של  זה  זכתה במהלך 
וכעת עם ההתקן המיוחד במקפיאי  ישראל, 
'ליבהר' ממשיכה את שיתוף הפעולה ההדוק 
עם הציבור החרדיהמקפיד על שמירת השבת 

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

*תקף בקפה קפה גבעת שמואל. בימים א'-ה' בין השעות 12:00-17:00. 
ללא כפל מבצעים ו/או הטבות / הנחות מועדון / חבר טעמים. ניתן לשלם 

באמצעות מזומן/אשראי בלבד. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח

עכשיו בקפה קפה גבעת שמואל

עסקיות חדשות
החל מ-49 ₪*

לכבו„ ח‚ ‰פסח!מבˆעים חסרי ˙˜„ים על ע˘רו˙ מוˆרים

ברכישת

סידור עור 

הטבעת שם 

מתנה!

ברכישת

כיסוי לטו''ת

ריקמת שם
 *כפוף לתקנון החנות

מתנה!

ברכישת

טלית גדול 

פתיל עבה

מתנה!

שעות פתיחה: א-ה 17:00-21:00 10:00-14:00 | יום שישי 9:00-13:00

מחירים ללא מתחרים, בסיטונאות וליחידים! אז בואו לחסוך את פער התיווך!!

סט מחזורים מעור

מבחר ענק של כיסוי 
קיטל מהודרשמן זית למאורלטלית ותפילין

₪580

מבחר ענק של כיסוי 

החל מ-

במחיר ₪40₪13
שלא ניתן 
לפרסום!

כל סוגי ההגדות: עברי, 
מרוקאי, שאמי, בלאדי, 

פרסי, שרח ערבי.
החל מ-

₪3
כל סוגי הטליתות: טליתות 

צמר, אקרילן, גדולים 
וקטנים, ט"ק גופיה.

כל סוגי הטליתות: טליתות 
במחירים 

מוזלים

יה
מד

ס 
יק

פ

סט מחזורים ה' כרכים

₪70
סידורים / תהילים מעור

₪120

הוצאת ספרים ומרכז לשיווק טליתות ותשמישי קדושההוצאת ספרים ומרכז לשיווק טליתות ותשמישי קדושההוצאת ספרים ומרכז לשיווק טליתות ותשמישי קדושההוצאת ספרים ומרכז לשיווק טליתות ותשמישי קדושה
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

deskkolhazman@gmail.com :לעדכונים

בימים אלו החלו בחצר באיאן ביוזמת "לחם לפי הטף" .
במסגרת פעולת מרכז המוסדות לבוא לעזרת המשפחות ברוכות הילדים בעלי הכנסה 
שבוע  בכל  כסף  סכומי  מחולקים  במסגרתה  אשר  מיוחדת  בתוכנית  נמוכה  כלכלית 

לרכישת לחם, חלב ומוצרי יסוד שונים לכל אחד מהילדים.
בבאיאן מספרים כי נגידים ואנשי מעשה אספו סכום שיכול כבר בשלב הנוכחי, להחזיק 

את הפרוייקט הזה ל4 שנים הקרובות.

ראש  הקר  יצחק  רבי  נכדת  נישואי  בשמחת 
פוניבז'  ישיבת  ראש  ונינת  גרודנא,  ישיבת 
חולק  זצ"ל,  רוזובסקי  שמואל  רבי  הגאון 
היין'  'בית  קובץ  בדמות  מזכרת  למשתתפים 
משיעוריו של הסבא ראש הישיבה. כשהקובץ 
חולק, הוא הפך למרכז הארוע וראשי ישיבות  

נצפו מתפלפלים בכתוב תוך כדי השמחה.

המדרש  בבית  חנכו  סקווירא  הקודש  בחצר 
בלייקווד ארון קודש חדש מעשה ידיו של ר' 

שמחה פאלוך. 
ביקש  במעמד,  להשתתף  שהגיע  האדמו"ר 
ולכבד  להוסיף  עם  מנדיבי  המצווה  בסעודת 
לסביבת  שיתאים  בריהוט  המדרש  בית  את 

ארון הקודש המרהיב. 
הקודש  לארון  מדויק  כהעתק  נבנה  הארון 
לישיבת  מאיטליה  שהובא  והמוזהב  העתיק 

בחלקו  לתלות  בסקווירא  רגילים  אותו  דוד'  ה'מגן  את  זהב.  בצבע  כולו  וצופה  פוניבז' 
האחורי של ארון הקודש, טרם הספיקו לתלות, אך ר' שמחה הבטיח להשלים גם את זה 

בקרוב.

עילית  לביתר  הגיע  מויזניץ   האדמו"ר 
לחנוכת בית המדרש החדש של החצר בעיר. 
הביקור נוצל להפקת מירב התועלת כמו שבת 
במחיצת האדמו"ר, סעודת מלוה מלכה ברוב 
עם ועוד. האדמו"ר ביקר בתלמוד תורה של 
ויז'ניץ אך גם בביאלא זכו לביקור האדמו"ר 

אף נשא דברים בפני התלמידים.
האדמו"ר   העניק  תורה,  בתלמוד  בביקור 

למלמדים 200 ש"ח כל אחד כ'אות הערכה' על ההשקעה בחינוך, גידול ושמירת הילדים.

לראשונה זה יותר משני עשורים ימריא האדמו"ר מבעלזא ללונדון, למעמד חנוכת בית 
המדרש החדש בעיר.

האדמו"ר יפתח את המסע בעיירת בעלזא באוקראינה שם יפקוד את קברי אבותיו, לרגל 
חתונת נכדתו בחודש סיון, משם ימשיך בטיסה ללונדון.

בהשתתפות  בלונדון,  והשולחנות  התפילות  את  האדמו"ר  יערוך  אמור  פרשת  בשבת 
אלפים שיגיעו לכבוד המעמד. 

האדמו"ר יתאכסן בבית הנגיד הרב אבא חייא פריד.

מספר  נעדר  צפת  מנדבורנה  האדמו"ר 
בבית  כשאושפז  קהילתו  מבני  חודשים 

החולים איכילוב שם עבר טיפולים. 
לבית  האדמו"ר  שב  כעת  שמים,  בחסדי 
פנים  קבלת  לו  נערכה  שישי  ובליל  מדרשו 
כי  השם  "חסדי  בשירת  החסידים  פצחו  בה 

לא תמנו".

1599-555-280
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בס‘‘ד

Spring
2017

        חברי
אלפי

משקפיים
  

ב-5
  

  

שקלים!      



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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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בדיקות ראיה
במקום

כ- 1000 דגמים
 של מסגרות 

עדשות מולטיפוקל
350שקלים (אינדקס 1.5)

התאמה אישית
לכל לקוח

אופטיקה 109.  האופטיקה המובילה בבני ברק  למשקפי איכות אופנתיים במחירים חסרי תקדים. 
דגמי 2017 על המדפים - כל המותגים, כל הלהיטים,  כל המסגרות, כל העוביים וכל הסוגים - עכשיו לבחירתך. 

תפתחו את העיניים - אתם רואים נכון. אתם רואים 109

עדשות מגע
חודשיות 

 שקלים בלבד שקלים בלבד

 שקלים בלבד
299

 שקלים בלבד

25
 שקלים בלבד
109

350
 שקלים בלבד שקלים בלבד

מסגרת
+עדשות 1.67 

מסגרת
+ עדשות 

מחליפות צבע
מסגרת

+עדשות 1.74 
480

3 תמיסות
דיספו/ חניטה/ רניו

מולטיפוקל
 מיסגרת

+עדשות 1.56
350
 שקלים בלבד

מסגרת
+עדשות 

109

מסגרת ברגים
+עדשות 1.6 

199

יש לכם 109 סיבות
לקנות משקפיים

0 7 3 - 7 5 3 0 9 8 5 5 : ל | ט  3 7 א  ב י ק ע י  ב ר  : ק ר ב י  נ ב ף  י נ ס
שעות פתיחה: ימים א‘-ה‘ 10:00-21:00 רצוף | יום ו‘ 10:00-13:00  

טלפון ראשי: 1599-510910  סניף  ביתר עילית: 02-62109115
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"ויקרא אל משה"

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

במילים:  נפתח  ויקרא  ספר 
של  א'   – משה"  אל  "ויקרא 
כ-א' קטנה. מביא  נכתבה  "ויקרא" 
רצה  לא  רבינו  שמשה  הטורים"  "בעל 
כאילו   – "ויקר"  אלא  "ויקרא"  לכתוב 
לו  אמר  לבלעם.  כמו  במקרה  ה'  לו  נראה 
הקב"ה לכתוב גם את האלף, אך משה רבינו 

בענוותנותו כתב את ה-א' כאות קטנה.
רבינו חשב  יתכן שמשה  ויש להבין איך 
הוא  הרי  "במקרה".  לו  נראה  שהקב"ה 
את  ולקבל  לשמים  לעלות  שזכה  היחיד 
מדבר  ה'  איך  שמע  בעצמו  הוא  התורה. 
אליו לא בחלום אלא "פה אל פה אדבר בו", 
האם הוא ניסה חלילה לעוות עובדה ברורה 

ומציאות קיימת, או להתעלם ממנה?
בני  על  מסופר  פסחים  במסכת  בגמרא 
אחת  פעם  ישראל.  נשיאי  שהיו  בתירא 
נתעלמה  הפסח,  בהלכות  דורשים  בעודם 
מהם ההלכה, האם שחיטת הפסח דוחה את 
השבת או לא? אמרו להם: אחד עלה מבבל, 
את שמעיה  שימש  והוא  הבבלי שמו,  הלל 
ואבטליון, אפשר שיודע. ביקשו שיביאו את 
אותו  שאלו  כשהגיע  לפניהם.  הבבלי  הלל 
מיד  הוא  השבת?  את  דוחה  הפסח  האם 
כפי  השבת,  את  דוחה  שהוא  להם  הוכיח 
שקיבל מרבותיו. מה עשו בני בתירא? ללא 
שהות קמו לפניו והושיבוהו בראש ומינוהו 
כולו  היום  כל  דורש  והיה  עליהם,  נשיא 
שיש  כשראו  בתירא  בני  הפסח.  בהלכות 
יותר  תורה  היודע  מבבל  שעלה  אחד  אדם 
מהם, פינו מיד את מקומם ושמוהו לנשיא!

לאלפים  התורה  ומנהיגי  ישראל  גדולי 
כתבו  ומשם  אשכנז  בארצות  היו  מקובצים 
את פירושם לתורה שבעל פה. באותם ימים 
החכמים  תלמידי  מגדולי  ארבעה  נשלחו 
לאסוף  מצוה:  של   בשליחות  המפורסמים 
לנוסעי  כלה.  הכנסת  לצורך  לצדקה  כסף 
ברור  יעד  היה  מאיטליה  שיצאה  הספינה 
אלא  שבקרבתם.  ישראל  לאוכלוסי  להגיע 
המוקדם,  תכנונם  מכלל  יצאה  שהנסיעה 
התורה  להפצת  לבסוף  אותם   והובילה 

ומסירתה למעוזי היהדות העתידיים. 
מובא  השבויים,  מארבעת  זה  מעשה 
הראשון  לראב"ד  הקבלה  בספר  בהרחבה 
ובעוד  זכות,  אברהם  לרבי  היוחסין  ובספר 
ספרים הרבה. מפני שהוא היה מקור הרוח 

של כל היהדות בעולם. 
עמדו  שבראשה  מיטלטלת  ספינה  אותה 
אלפים  ד'  בשנת  יצאה  ומופלגים,  גדולים 
גאון,  שרירא  רב  של  בתקופתו  תשנ"ה, 
עליה,  שהשתלטו  ים  שודדי  בידי  ונשבתה 
אותם  והוליכו  החכמים  ארבעת  את  שבו 
לשווקים רחוקים כדי למכור אותם לעבדים, 
הנוסעים  ארבעת  רב.  כסף  להרוויח  ובכך 
רבינו חננאל,  רבינו חושיאל, אביו של  היו 
שהיה  נוסף  חכם  אלחנן,  בר  שמריה  רבינו 

בן  רבי משה  השבוי השלישי. הרביעי הוא 
חנוך ובנו הקטן שהיה עמו. מאז ועד היום 

מפורסמים הם בכינוי "ארבעת השבויים".
להעביר  העליונה  ההשגחה  יד  זו  הייתה 
וגאונים עצומים אלו למרכזי תורה  גדולים 
עתידיים. ברוב בזיון העמידו החוטפים בלא 
בכיכר  חנוך  ובנו  משה  רבי  את  בושה  כל 
השוק בעיר קורדובה ודרשו מחיר מפולפל 
ובני  לשמצה.   ידוע  עבדים  כסחר  בעדם, 
שוחרר  רק  והנה,  ונותנים.  נתבעים  ישראל 
רבי משה, ומיד זירז את בנו שילכו שניהם 
להם  חפץ  מה  כי  המקומי,  המדרש  לבית 
ללמוד  בשביל  לא  אם  וחירות,  בחופש 

תורה?!
הלימוד.  בשעת  המדרש  לבית  נכנסו  הם 
בגדי  רחמנות.  מעורר  היה  השבויים  מראה 
עבדים היה לבושם, ופניהם ענו בהם שעברו 
כניסתם  עם  אבל  פשוטה.  לא  מאד  תקופה 
שעסק  הישיבה,  ראש  של  לשיעור  האזינו 
וענייני  הכיפורים,  ביום  גדול  כהן  במעשה 
משה  רבי  חכם  התיישב  וכו'.  הדם  הזאת 
בן חנוך השבוי, בירכתי בית המדרש, והנה 
שומע תוך כדי השיעור קושיה שהתעוררה. 
רבי נתן הדיין בעודו חוכך בדעתו בקושיה 
זו, שומע לפתע רחש. לתדהמת כל באי בית 
המדרש, קם 'השבוי' ממקומו ושואל בענוות 
הרשות,  וכשניתנה  להשיב,  יוכל  האם  חן, 
ובהירים  מאירים  שהיו  עד  והשיב,  עמד 
ונהירים. רק סיים את דבריו לתדהמת יושבי 
ממקומו  הדיין  נתן  רבי  קם  המדרש,  בית 
והכריז כי מעתה יעמוד בראשות הישיבה – 

האורח היקר לבוש השקים.
היה זה תהליך שמימי של המשך מסירת 
אבן  חסדאי  רבי  הקים  שהות  ללא  התורה. 
שפרוט את ישיבתו הגדולה והמפורסמת של 
רבי משה בן חנוך. תוך זמן קצר מאז הגיעו 
הרוחניים  שמיה  האירו  לספרד  השבויים 
מחמש  יותר  שנמשכה  הזהב  תור  לתקופת 
את  הביאו  הסוערים  הים  גלי  שנים.  מאות 
התורה גם לספרד. רבי נתן הדיין עשה כפי 
מיד  ופינה  בתקופתם,  בתירא  בני  שעשו 
למי  לתנו  את מקומו החשוב באומרו שיש 

שראוי יותר ממני לכך!
ל'ויקרא  זכה  כי  ידע  גם  ידע  רבינו  משה 
הוא  אולם  "במקרה"  לא  זה   – משה'  אל 
מתנות  מפני  אלא  בגללו  אינו  שזה  חשב 
כישרונות  ייחוס,  כמו  מהקב"ה,  לו  שיש 
כך  ישראל.  עם  בזכות  שזה  גם  כמו  וכדו'. 
שלא זקף שום דבר לעצמו. הוא תמיד חשב 
שבאם ימצא מנהיג ראוי יותר מיד יפנה את 
מקומו ולא יאחז בקרנות המזבח, ומשום כך 

ביקש לכתוב בלי א' כדי לבטא זאת.
המעוררת,  הקריאה  שבזכות  רצון  יהי 
נזכה לביעור החמץ שבלב, הלא הוא חמץ 
הגאווה. ועמו כל כעס ויוהרה ושנאת חינם 

וכל קלקול המחשבה הטהורה.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר



חייב לצאת 
לחירות?

עד                הקרוב
תהיה חופשי מהמשקפיים

מחיר 
קבוצתי!

*לתקופת בין הזמנים

לבדיקת התאמה חינם
להסרת משקפיים בלייזר:

03-7922031
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   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

כל הכבוד לה' 
ֵאָליו  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ֶאל  "ַוִּיְקָרא 
ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר" )ויקרא א, א(. 
צריכה  לכאורה  "ַוִּיְקָרא"  המילה 
שהקב"ה  רבינו  משה  היה  היכן  ביאור, 
דיבור  בכל  הרי  ועוד,  לו?  לקרוא  צריך  היה 
בוודאי קרא  רבינו  יתברך עם משה  ה'  שדיבר 
וא"כ במילה  עמו,  דיבר  ורק אח"כ  לו תחילה 

"וידבר" כלולה כבר הקריאה למשה? 
ז  א,  רבה  )ויקרא  רבותינו  זאת  מסבירים 
מבניית  וחלק  חלק  בכל  תכ"ח(,  רמז  ובילקוט 
"ַּכֲאֶׁשר  נאמר  רבינו  משה  שעשה  המשכן  כלי 
ח"י  סה"כ  א.  לט,  )שמות  מֶֹׁשה"  ֶאת  ה'  ִצָּוה 
ולכאורה קשה, מדוע התורה חוזרת  פעמים!( 

על אותו משפט פעמים כה רבות?
מאוד  ישן  ארמון  היה  אחד  למלך  משל, 
אנשי  החליטו  וכעת  מאבותיו,  אליו  שהועבר 
ונישא  רם  כה  למלך  ראוי  שאין  הממלכה 
לבנות  הציעו  ולכן  שכזה,  בארמון  להתגורר 
צרכיו.  כל  את  שיספק  ידיים  רחב  ארמון 
וחיפשו  הארמון  לבניית  מכרז  הוציאו  מיד 
ארכיטקט מומחה. ארכיטקטים רבים הציעו את 
עצמם, אך רק אחד מצא חן בעיני המלך והוא 

זה שקיבל את התפקיד.
עבודתו  את  לסיים  התבקש  הארכיטקט 
ארמונו  את  לחנוך  יוכל  שהמלך  כדי  במהרה 
החדש תוך זמן קצר. לשם כך הזמין הארכיטקט 
והצליחו  ולילה  יומם  שעבדו  פועלים  אלפי 
להעמיד ארמון מפואר בששה חודשים, לאחר 
שעיצבו  אומנות  בעלי  הארכיטקט  הזמין  מכן 
תוך מספר ימים את ארמונו של המלך בצורה 
מפוארות  בספות  הארמון  את  ריהט  נפלאה, 
ורהיט,  רהיט  כל  ומעל  עתיק,  ספרים  ובארון 
ובכל חדר וחדר תלה פתק ובו כתוב "כך ציווני 
המלאכה  את  שגמר  לאחר  לעשות",  המלך 
כספו  את  קיבל  המפתחות,  את  למלך  העניק 

והלך לדרכו. 
נדהם  הוא  פמלייתו,  כל  עם  המלך  כשנכנס 
מיופיו המרהיב של הארמון, אך לא הבין מדוע 
מעל כל רהיט ורהיט יש שלט עם הכיתוב "כך 
ואמר  המלך  השתומם  לעשות",  המלך  ציווני 
בליבו: "הרי לא ביקשתי ממנו לעשות את כל 
הדברים הללו, בסה"כ ביקשתי שיעשה ארמון 
והוא עשה את כל שאר הדברים מעצמו ועל פי 

שכלו והבנתו, ומדוע כתב כך?"
או אז הבין המלך שהארכיטקט שלקח היה 
רצה  שלא  נעלות  מידות  ובעל  הרוח  אציל 
לקחת את כל ההילה והכבוד לעצמו, הוא ידע 
שכל המבקרים בבית המלך יתפעלו מהארמון 
ציווה  שכך  דבר  כל  מעל  כתב  לכן  המפואר, 
המלך, כדי שאת כל הכבוד והתהילה, התפארה 

והשבחים יתנו למלך בלבד.
אהיה  שאני  יתכן  "וכי  בליבו:  המלך  חשב 
הכבוד  את  הרי  בחוץ?  יהיה  והוא  בפנים 
שיקראו  ציווה  מיד  בשבילי",  עשה  הוא  הזה 
בית  מפתחות  את  לו  ויעניקו  לארכיטקט 
המלוכה, כדי שבכל שעה שירצה יוכל להיכנס 

לארמון כבן בית.  

קיבל  רבינו  משה  והנמשל,  המשל,  זהו 
הוראה לבנות את משכן ה', ארמון מלך מלכי 
עשיית  על  ציווהו  בסה"כ  הקב"ה  המלכים, 
המשכן, אך את סדר ומיקום כל כלי וכלי הבין 
הרחבה,  ודעתו  הזך  בשכלו  רבינו  משה  וידע 
הוא  הבניה  הוראות  את  שנתן  בשעה  ואעפ"כ 
הקפיד כל הזמן לומר "כאשר ציווה אותי ה'", 
רצה  כיון שלא  ממני.  לא  זה  ציווה המלך,  כך 

לקחת שום הילה וכבוד לעצמו.
במשכן  שכינתו  את  יתברך  ה'  כשהשרה 
משה,  עבדי  לי  עשה  הזה  הכבוד  "כל  אמר: 
מיד  בפנים?"  אהיה  ואני  בחוץ  יישאר  הוא 
ציווה ה' לקרוא למשה.. וזהו ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה.. 
ויקרא מלשון חביבות ונעימות )רש"י בתחילת 
הפרשה(, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו 
שאין ביניהם שנאה קנאה ותחרות, ְוָקָרא ֶזה ֶאל 
ֶזה ְוָאַמר )ישעיה ו, ג(, כך ה' יתברך קרא לעבדו 
משה,  בני  בא  וידיד,  חבר  כמו  כביכול  למשה 

אתה לא תישאר בחוץ. 
הענווה  במידת  לדבוק  שנזכה  רצון  יהי 

וההכנעה וכל מעשינו יהיו למען שמו יתברך. 

ֶדה  ָאָדם ֵעץ ַהשָּׂ י הָֽ כִּ
ועלינו  האילנות,  ברכת  לברך  זכינו  השבוע 
ישנם  הסבלנות,  מידת  את  מהאילנות  ללמוד 
ולדעת את  ביום בהיר  אנשים שחולמים לקום 
כל הש"ס הראשונים והשו"ע, אך אין מציאות 
כזאת, צריך להיות בסבלנות, קֵֹבץ ַעל ָיד ַיְרֶּבה 
שידו  היכן  עד  יום  בכל  ילמד  יא(,  יג,  )משלי 
וסייעתא  ברכה  יראה  תקופה  ולאחר  מגעת, 
מציאות  אין  שבאילן  וכשם  בעמלו.  דשמיא 
שיזרע האדם היום ולמחרת יראה עץ עם פירות.

בדורנו שהטכנולוגיה מתקדמת הורגלנו שכל 
להגיע  כדי  בעבר  במהירות,  נעשים  הדברים 
מירושלים לתל אביב היה צריך לרכב על חמור 
והיום אפשר לעשות זאת בפחות  ימים,  מספר 
צריך  היה  חבר  עם  קשר  ליצור  כדי  משעה. 
להמתין זמן רב, וכיום ברגע קט יכול לדבר עם 
חברו בכל מקום בעולם, וכך בכל תחום, ולכן 

הורגלנו שכל הדברים נעשים במהירות. 
אך דבר אחד נשאר כמות שהוא ואינו גודל 
והוא  בגדילתו  רבה  סבלנות  וצריך  במהירות 
ַהָּׂשֶדה  ֵעץ  ָאָדם  הָֽ ִּכי  נמשל לעץ,  והאדם  העץ, 
רבה  סבלנות  שצריך  ללמדו  יט(,  כ,  )דברים 
שלב  בעליית  והגשמית,  הרוחנית  בבנייתו 
התורה,  במעלות  צעד  אחר  וצעד  שלב  אחר 
בית, אדם  וכן בעניין שלום  והיראה.  הקדושה 
שיש לו סבלנות מצליח בחיי הזוגיות, כשנכנס 
מקים  אינו  מוכן,  לא  שהאוכל  ורואה  לבית 
קול רעש גדול, אלא מתיישב בסבלנות ומדבר 
וכן  ובחיבה,  ברכות  ושואלה  האישה  לב  על 
הוא לעניין חינוך הילדים, דרוש סבלנות רבה 
מידות  בו  לנטוע  כדי  הילד,  והדרכת  בחינוך 

טובות, שכל תבונה ואהבת תורה.
ומעשינו,  דרכינו  לתקן את  שנזכה  רצון  יהי 

ונראה בקרוב בגאולת ישראל השלימה, אמן. 

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

המכירה הגדולה 
מגיעה לבני ברק

מאות פריטי קיץ של המותג 
ברק  לבני  מגיעים   Kiwi
ובגדול! מרוויחים...  ואתם 
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קולקציית קיץ מתוקה
בנים | בנות | תינוקות | שבת ויום יום
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 ע
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המכירה תתקיים בשבוע הבא 
בימים: ב‘-ד‘, ז‘-ט‘ בניסן, תשע“ז

בין השעות: 22:30 - 16:30 
וביום רביעי עד השעה 21:15

רח‘ ר‘ עקיבא 72 (ליד ”פעמית 
סטור“), אולמי ”אגודת רעים“

את המטעמים של קונקורד 
כולם כבר מכירים, עכשיו 

גם אתם יכולים ליהנות מהם 
במכירה מיוחדת שתתקיים 

לקראת שבת הגדול.
אז אם לא ידעתם מה לעשות עם 
האוכל בשבת הגדול, כי אתם לא 

מתפשרים על איכות וטעם

בזמן שאתם
מנקים לפסח... 

אנחנו ב-
בישלנו מטעמים כדי שלא תישארו רעבים!

אתם מוזמנים להכיר את ארוחת 
הצהריים המפנקת שלנו. מגוון 

רחב של בשרים, תוספות 
וסלטים ללא הגבלה, והכל 

במקום מסודר שתוכלו לשבת 
ולעצור לרגע ממרוצת היום יום.

03-522-22-56
רח’ כנרת 2 בני ברק, פתוח: 12:00-16:30

| אפשרות למשלוחים 

ארוחת 
הצהריים הכי 

שווה בעיר

מכירת 
שבת 
הגדול!

סעודות 
שבת 
הגדול

המכירה תתקיים 
בימים חמישי ושישי ו’-ז’ בניסן 

עד
21:00
בערב!

החל מיום שלישי ד’ ניסן 
פתוח רצוף מדי יום

 מסורת מוצלחת לא מפסיקים 
וגם השנה אתם מוזמנים 

לסעודות שבת הגדול 
המפוארות כיד המלך הנערכות 

באולמי קונקורד המפוארים. 
אז תשאירו את הבית כמו 

שהוא ובואו לפאר את שבת 
הגדול אצלנו!

להזמנות חייגו:
052-7188300

מעכשיו אין תירוצים!



לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

נהנה מהצעת המחיר הנמוכה ביותר מבין כל ההצעות, לרבות הצעות מיוחדות לועדי עובדים גם אם אינו חבר בהם! ציבור הרוכשים במחסני חשמל 

המוצרים  מגוון  של  הנחה  לאחר  והמחיר  הקודם  המחיר  מבינהם.  המוקדם  המלאי  גמר  עד  או/ו   18.4.17 עד  המבצע  תוקף 
המשתתפים במבצע מוצג בנקודות המכירה עצמה. סכום הקופון הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר 
מלאי  מבצעים,  כפל  אין  בקופון.  המצויינים  לתנאים  בכפוף  חודשים   3 עד  הינו  הקופונים  מימוש  תוקף  במבצע.  שמשתתף 
מינימלי למבצע 500 יחידות, מינימום 10 פריטים בהנחה מקסימלית של 40% הנחה. בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות.

בחסות
בקרו אותנו בפייסבוקאתר עם כתובת www.payngo.co.il

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30

DC28 multi�oor שואב אבק
16 ציקלונים הפועלים יחדיו לרמת סינון 
גבוהה במיוחד, טכנולוגיית כדור לתמרון 

קל ונוח, ללא איבוד עוצמת שאיבה. ללא 
שקיות. יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי

₪1,690
ושירות בבית הלקוחשנות אחריות  5

במקום 1,990 ₪

₪200
תווי מתנה

iRobot Roomba שואב אבק רובוטי

₪1,590

מכסה עד 80 מ"ר 
בהטענה אחת.מנקה 

גם במקומות קשים 
להגעה, נמנע מנפילה במדרגות 

ומתאים את עצמו בצורה 
אוטומטית למשטחים שונים.

במקום 1,790 ₪

₪200
תווי מתנה

DC45 שואב אבק אלחוטי

₪1,290

שואב אבק ציקלוני 
אלחוטי, מנוע דיגיטלי 

עוצמתי, לניקוי מלא מהרצפה 
ועד לתקרה

יבוא ב.נ.ז.כ. - יבואן רשמי
שנות אחריות במקום 1,690 2₪

₪300
סוללה נשלפת  מנוע חשמלי הספק 250 וואט תווי מתנה

ומהירות מקסימאלית עד 25 
קמ"ש. 4 רמות מהירות. 7 

הילוכים מבית שימאנו

₪2,690

אופניים חשמליים "20

הדגם החזק!10 אמפר36 וולט

מנוע חשמלי הספק 250 וואט 
25

2 במקום 2,790 690₪

₪500
תווי מתנה

HP מדפסת משולבת

₪345

מדפסת משולבת הדפסה, העתקה, 
סריקה, פקס, טכנולוגיית הדפסה 

HP הזרקת דיו תרמית של
כולל פקס

דגם:
6950

3 שנות אחריותחסכונית

במקום 450 ₪

₪100
תווי מתנה

brother מדפסת משולבת

₪885

מדפסת לייזר משולבת, מכונת וסורק 
צבעוני, הדפסה דו צדדית. מהירות הדפסה 
עד 26 דפים בדקה. סורק שולחני, אפשרות 

כולל פקס

במקום 990 ₪
שעון 

חכם
מתנה

₪300
תווי מתנה

סקייטבורד חשמלי נטען 6.5 אינץ

₪1,088 במקום 1,490 ₪

מעבדות שירות 
בפריסה ארצית

 Hoverboard

בלעדי! לשימוש מגיל 8 ומעלה
טווח נסיעה של 15-12 ק�מ

סוללת ליתיום AV חזקה במיוחד

סקייטבורד חשמלי נטען אופנתי ומדליק, נסיעה חלקה מהירה 
וקלה ברחוב / פארק / עיר בנוחות ובטיחות. זמן טעינה – 3 שעות

₪300
תווי מתנה

טאבלט + מקלדת ומעטפת 

₪299

מערכת 
הפעלה: 
 Google

Android 4.4, מעבד: 
 Dual-Core,ARM

    Cortex A71.2Ghz
1GB DDR3 זיכרון
8GB :זיכרון אחסון

₪100
תווי מתנה

במקום 390 ₪

מכונת גילוח חדשנית  

₪219

ראש גמיש, נע ב 4 
כיוונים. סוללה חזקה 

מסוג LO-ION. שעה טעינה עד 45 
דקות של גילוח. מנגנון השחזה עצמי, 

סכיני אל-חלד.

שנות אחריות
מלאות 2

במקום 269 ₪

₪100
תווי מתנה

לחץ קיטור 
4.5 בר, 

הספק 2300 וואט, 
תפוקת אדים מקסימאלית 

90 גר/לדקה, מערכת לדחייה 
וניקוי אבנית, תחתית 

בטכנולוגיית אולטרה גליס 

מגהץ קיטור טפאל

במקום 790 ₪549₪

₪200
תווי מתנה

חיסול עודפי מחשבים ניידים, OPEN BOX ומחודשים
איסוף מסניף העודפים 

בראשון לציון מתחם אלקטרה או באמצעות משלוח 073-2540158
OUTLETOUTLET

מבצעבמקוםמוצר
Windows 7 4 , דיסק 500 , מ.הפעלהGB זיכרון , I7-860 מעבד ,Dell Optiplex 980-i7 - במחיר חסר תקדים I7   ₪3,000₪1,485מחשב נייח

Windows 10 500 , מ.הפעלהGB 4 , דיסקGB זיכרון , I3-4005U מסך 15.6 , מעבד - Dell Inspiron 5558-i3   ₪2,460₪1,785מחשב נייד לסטודנטים
 Nvidia 1 , כרטיס מסךT 4, דיסקG זיכרון , I7-5500U מסך 15.6, מעבד ,Dell Inspiron N3543 i7   מחשב נייד למשחקים

Windows 10 מ.הפעלה , GeForce 840M 2GB₪3,999₪2,280
 , 1T 16, דיסקGB זיכרון , I7-4702HQ מסך *מגע* 15.6, מעבד ,Dell XPS 15 i7 Ultra Slim  מחשב נייד יוקרתי למשחקים

Windows 10 מ.הפעלה , GeForce 2GB 750M ₪7,990₪4,400כרטיס מסך
 , 256SSD 8 , דיסקGB זיכרון , I5-4200U מסך 12.5, מעבד ,Dell Latitude E7240-i5 Ultrabook  מחשב נייד עסקי

₪4,990₪2,485מ.הפעלה Windiws 10 , משקל מופחת רק 1.6 ק“ג בלבד!ה
Windows 7 500 , מ.הפעלהGB 4 דיסקGB זיכרון , I5-3320M מסך 12.5, מעבד ,HP Elite Book 2570P  ₪2,200₪1,090מחשב נייד

Windows 7 240 , מ.הפעלהSSD 8, דיסקGB זיכרון , I5-3320M מסך 12.5, מעבד ,Lenovo X230  ₪3,390₪1,990מחשב נייד עמיד וחזק
Windows 7 500 , מ.הפעלהG 4, דיסקGB זיכרון , C2D מעבד ,Lenovo M57  ₪1,490₪355מחשב נייח

מחשבי OPEN BOX – מחשבים שנפתחו ויצאו מאריזתם המקורית ולא נעשה בהם מעולם שימוש
מחשבים מחודשים – מחשבים שפעלו, הוחזרו לחברה וחודשו על ידה למכירה מחודשת לאחר בדיקות מקיפות ועמידה בסטנדרטים 

הגבוהים ביותר ולכולם שנתיים אחריות על ידי היבואן

שואב אבק ציקלון הובר

₪299

הספק גבוה 
 1400

וואט,  מיכל 
איסוף אבק נשלף בנפח 0.2 

ליטר, פילטר EPA לסינון, 
קומפקטי וקל משקל, אביזר 

לפינות ולאבק 2 ב-1

במקום 399 ₪

₪100
תווי מתנה



מהירות סחיטה 
 800/400

סל"ד, שקילה 
אוטומטית, פעולה להפחתת 

קמטים בסיום, תוכניות 
חסכוניות ב-40 ו-60 מעלות.

מכונת כביסה בוש 

מעלות.

₪1,690 במקום 1,990 ₪

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪400
תווי מתנה

12 מערכות כלים, 
4 תוכניות כולל 

מהירה ב-29 דקות, 
טיימר להפעלה מאוחרת, מנוע 

ללא פחמים, דרוג AAA, לייבוש 
וחסכון באנרגיה.

מדיח כלים בוש גימור נירוסטה 

₪2,390 במקום 2,990 ₪

3 (2 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪500
תווי מתנה

נפח 74 ליטר, 
גימור נירוסטה, 
 ,A דרוג אנרגטי

לוח הבקרה LED, 8 מצבי 
בישול ואפיה כולל טורבו 

אקטיבי.

תנור בנוי טורבו אלקטרולוקס  

תוצרת 
גרמניה

₪1,990 במקום 2,550 ₪

כיריים 
קרמיות

אלקטרולוקס
בתוספת 590 ₪

₪500
תווי מתנה

תנור בנוי אלקטרה מפואר
עיצוב מרהיב, 

8 תוכניות 
וטורבו אקטיבי לאפיית 2 

תבניות במקביל, כפתורים 
PUSH PULL נלחצים פנימה

₪1,190 במקום 1,490 ₪

₪200
תווי מתנה

תא אפייה 
ענק בנפח 

67 ליטר, 6 תכניות 
בישול ואפייה חלון רחב 
וגדול במיוחד – לצפייה 
נוחה בתהליך האפייה, 

תנור בנוי בוש גימור נירוסטה

₪1,450 במקום 1,990 ₪

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪200
תווי מתנה

מהירות סחיטה 
עד 1,000 סל"ד, 

תוכנית מהירה 15 דק', תצוגת 
דיגיטלית ענקית עם תאורת לד 

A כחולה,  דרוג אנרגטי

מכונת כביסה אלקטרה 8 ק"ג

₪1,790
דירוג 
אנרגטי
A

במקום 2,190 ₪

₪500
תווי מתנה

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

1200 סל"ד, 
תוף יהלום / 

Diamond Drum, תוף 
חימום קרמי, צג דיגיטלי.

מכונת כביסה סמסונג 6 ק"ג

₪1,590

דירוג 
אנרגטי
A

במקום 1,790 ₪

3 (2 + 1) בתוספת 149 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן

₪400
תווי מתנה

מכונת כביסה פתח חזית
תוף עשוי 

נירוסטה. 15 
תכניות כביסה, כולל 

תכנית מקוצרת 15 דקות. טיימר 
אפשרות להשהיית זמן ההפעלה 

B עד 12 שעות. דרוג אנרגטי

₪777 במקום 1,190 ₪

₪200
תווי מתנה

מכונת כביסה בוש נפח 8 ק"ג
מהירות סחיטה 

1200 סל"ד,
תוף נירוסטה במבנה 

VarioDrum, טכנולוגיה חכמה 
לניהול מים ActiveWater, מסך 
A דירוג אנרגטי ,LED תצוגת

₪2,790
,

דירוג 
אנרגטי
A

5 (4 + 1) בתוספת 199 ₪  שנות אחריות ע"י היבואן
במקום 3,490 ₪

8 ק�ג
1200 סל"ד

₪500
תווי מתנה

תנור משולב מקצועי 90 ס"מ 

₪3,590
90 ס"מתנור מקצועי  

תנור משולב 
מולטיסיסטם, 

רוחב 90 ס"מ, 5 
מבערי SABAF, כולל מבער 
טורבו WOK, תא אפיה ענק 

בנפח 107 ליטר.
במקום 4,490 ₪

גימור נירוסטה

₪1,000
תווי מתנה

מדיח כלים אינטגרלי מלא 
גוף חימום נסתר. 7 תכניות הדחה 
ו- 12 מערכות כלים, תכנית הדחה 

מהירה ב 
30- דק', נורית חיווי 
בפנל, דרוג אנרגיה: 

AAA

₪1,790

₪500
תווי מתנה

במקום 2,190 ₪

קולט אדים נירוסטה אלקטרה

₪799

קולט 
נירוסטה, 

מראה אלגנטי 
אלכסוני מעוגל. מתאים 

למחזור אוויר, תאורת הלוגן,  
2 פילטרים מאלומיניום 

לספיגת שומנים,
במקום 999 ₪

₪100
תווי מתנה

קונים מסדרת מזגני 
PLATINUM אלקטרה

מקבלים שוברי ורדינון 
בשווי עד ₪1000 מתנה

המשתתפים במבצע

תנור בנוי פירוליטי סאוטר
פירוליטי - ניקוי עצמי, 

תוצרת צרפת,
עיצוב יוקרתי, 
A פירוליטידרוג אנרגטי

תוצרת צרפת
סט 

סירי שף
מתנה

₪2,990בשווי  1,248 ₪

תנור בנוי סאוטר
טורבו אקטיבי לאפיית 2 

תבניות במקביל.  10 תוכניות 
הפעלה,  דלת 3 שכבות 
 A זכוכית, דירוג אנרגטי

₪500
תווי מתנה

סט 
סירי שף

מתנה

זכוכית, דירוג אנרגטי 

₪1,690בשווי  1,248 ₪
דירוג 
אנרגטי
A

ELECTRA מקפיאים 3-6-7-8 מגירות

₪1,990₪2,290 ₪1,490 ₪999
7 מגירות6 מגירות 6 מגירות 3 מגירות

חסכוני  No-
Frost

NO-FROSTNO-FROST

במקום 2,790 ₪במקום 2,190 ₪ במקום 1,490 ₪ במקום 1,190 ₪

₪700
תווי מתנה

1,404₪

= 39x36

מחולל יונים השומר 
על אוויר נקי בחלל 

המקפיא, יכולת הקפאה 10 קג / 24 
שעות, מתג להקפאה מהירה, נוריות 

חיווי, מגש קוביות קרח

 No-Frost - מקפיא בקו

חיווי, מגש קוביות קרח

₪1,390 במקום 1,790 ₪

 No-Frost
היבואן  בתוספת 49 ₪  שנות אחריות ע"י  7

₪300
תווי מתנה

מקפיאי ליבהר Super Frost   3-8 מגירות
טכנולוגייה ייחודית SuperFrost, מערכת קירור היקפית, כושר הקפאה של 

עד 32 מעלות – הטמפרטורה הנמוכה ביותר לשמירת המזון והערכים התזונתיים
₪500
תווי מתנה

₪2,990 במקום 3,490 ₪
5 מגירות

₪1,690 במקום 1,790 ₪
3 מגירות

₪3,290 במקום 3,990 ₪
7 מגירות

₪1,790 במקום 1,890 ₪
4 מגירות

המקפיא 
הטוב בעולם

מקרר בר משרדי + תא הקפאה
 DE נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית

FROST, מדחס שקט וחסכוני, בקרת 
טמפרטורה ווסת מכני, מתאים לבית, 

F :משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

₪399

₪100
תווי מתנה

במקום 599 ₪

מדיח כלים רחב בקו
12 מערכות 

כלים, 5 תוכניות 
הדחה כולל תוכנית 

חסכונית Eco 50, אפשרות לחצי 
כמות, יעיל ושקט במיוחד, יעילות 

AAA ביצועים

₪1,290
  שנות אחריות ע"י היבואן  

בתוספת 49 ₪ 7
במקום 1,790 ₪

₪200
תווי מתנה

דירוג 
אנרגטי
A

מייבש כביסה ווירפול 7 ק"ג
נפח 7 ק"ג עם 

מעבה, טכנולוגיית 
החוש השישי, טיימר, 

תוכניות מיוחדות, תוף נירוסטה, 
חיישני לחות.

תוצרת 
צרפת

חיישני לחות. נפח 7 ק"ג
+ מעבה

₪1,990

₪500
9 תכניות הפעלה, תווי מתנה

FUZZY- מערכת
LOGIC לחיסכון במים 

וחשמל, בולמי זעזועים מיוחדים 
המונעים רעש ובלאי.

מכונת כביסה פתח עליון  זנוסי

₪1,590
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3

דירוג 
אנרגטי
A

₪500
תווי מתנה

במקום 1,990 ₪במקום 2,290 ₪

₪1,000
תווי מתנה

במקום 3,490 ₪

במקום 1,990 ₪
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