


הביתהזכייה של

           במבצע

*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 
רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

חדר הורים
ההגרלה השבועית מס׳ 7

תתקיים ביום ראשון בתאריך: כ״ג בניסן תשע״ח )8.4.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י״ב בניסן תשע״ח( בשעה 09:00

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 
רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
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שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

חדר הורים
ההגרלה השבועית מס׳ 7

תתקיים ביום ראשון בתאריך: כ״ג בניסן תשע״ח )8.4.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י״ב בניסן תשע״ח( בשעה 09:00

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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תמיד תצאו בזול.

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

בשם ה' נעשה ונצליח!

שבפסח  הנחה  מנקודת 
כמה תבניות ביצים שלא 
תקנה, תמיד תצטרך עוד. לאפיה, לבישול, 
לחביתה של חול המועד, לכן כדאי שתיכנס 

ממגוון  תיהנה  חסד,  ליש 
מוצרי יסוד טריים בכשרויות 
זה את  ותעשה  בזולמהודרות 

תצא

 חסד, זה פשוט!
מגוון מוצרים מהודרים לפסח שיעשו לכם שמחת חג



רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    רח' הרן 6 כיכר העיר    ר' עקיבא 52  בפסאג'    רח' יחזקאל 7 פינת חגי    מרכז מסחרי נחלת יצחק בני ברק חנות המפעל:  ירושלים: אלעד: מודיעין  עילית:    ביתר עילית:להשיג בסניפי הרשת: 
נתיבות: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)  רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)   רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800     רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 בית שמש: אשדוד:   רכסים:

חברת רוצ’ה הינה חברה שמתמקצעת בייצור כובעים בידע, איכות ובאומנות 
ספרדית במסורת למעלה מ-130 שנה. כל כובע מיוצר בעבודת יד בכ-200 שלבי 
ת וברמה הכי גבוהה שיש.  כו ת, באי ו ענ ת ובמקצו ו די חו ר בי צו י י

ברון כובעים - הינה הרשת הבלעדית בישראל לייבוא והפצה של כובעי רוצ’ה, 
ה. צ’ תג רו וקרה כמו צר י ר מו ם עבו ל מתאי פו טי ת ו ו ענ עם מקצו

חברת רוצ’ה מאחלת לכל לקוחותיה

פסח כשר ושמח!פסח כשר ושמח!



חלב בקבוק 3%
1 ליטר בד״ץ העדה החרדית

חלב בקבוק 1%
1 ליטר ועדת מהדרין

מארז שלישיית קוטג׳
3 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

מארז מיני קרלו
16 יח' X 100 גר' בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי
2 יח׳ X 500 גר׳ ועדת מהדרין

חדש בכשרות מהדרין לפסח

מארז זוג שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר בד"ץ העדה החרדית

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע

תנובה הבחירה של הבית

פתיתי עמק 
מופחתת שומן 15%

200 גר׳ ועדת מהדרין

מארז זוג חרמון
2 יח׳ X 250 גר׳ בד״ץ העדה החרדית

ועוד מגוון מוצרים חדשים המצטרפים למאות המוצרים הכשרים לפסח למהדרין

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי

YOLO WHITE  
  שוקולד לבן

בטעם קרם פטיסייר ופטל
123 גר‘ ועדת מהדרין

המעדניה של עמק
מופחתת שומן 15% 

400 גר׳ ועדת מהדרין

מארז שמינייה באדי תות
8 יח' X 125 גר' ועדת מהדרין

YOLO WHITE  
  שכבות שוקולד לבן וחלב

בטעם קרמל מלוח
122 גר׳ ועדת מהדרין





בנושא בריאות
וכשרות תרופות לפסח 

 קו פתוח
של מכבי

תשובה
כהלכה

ניתן לשלוח שאלות לפקס: 073-2132476, החל מ-א' ניסן ועד י״ב ניסן בצירוף מספר טלפון. 
השאלות יוצגו לרבנים ולמומחי מכבי שיחזרו עם תשובות לפונים.

יום רביעי, י״ב ניסן )28.3.18( בין השעות 15:00-18:00
03-5141010

ובהשתתפות מומחי מכבי:

ד"ר פודברזסקי א.
מנהלת רפואית אשדוד

ד"ר רון מנור
רופא נשים

ד״ר חנני מיכאל 
מומחה ברפואת ילדים

ד"ר מאור לייבזון
רופא ילדים

יבגני יוזפולסקי
רוקח קליני

בהשתתפות:

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

רבני הקריות אשדוד
הגאון רבי משה פנחס זנדר שליט"א 

רב מרכז ת"א ודומ"ץ בבד"ץ 
של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל

 הרה"ג שמואל יוסף שטיצברג שליט"א
רב ומו''ץ בבית שמש 

ובעל מח''ס ״שערי ברכה״
 הגאון רבי יהודה לייב שבדרון שליט''א

רב קהילת ״מרומי שדה״ ומו"ץ קרית ספר
 הרה״ג חיים בונים שץ שליט"א

רב ומו״ץ חסידי גור ירושלים - קרית גת 

 הרה"ג חנוך וקשטוק שליט"א 
מרבני הקהילה בערד

 הרה"ג יחזקאל סלמון שליט"א  
דומ"ץ בבד"ץ ״שערי הוראה״, חבר ביה"ד 

ירושלים ומו"ץ באשדוד
הרה"ג דוד מלכה חבר בית הדין הרבני 

לממונות משפט שלום ורו"כ ״משכיל לדוד״
הרה"ג אהרון זאב חשין שליט"א רב ומו"ץ 

בית הוראה ״הליכות יוחנן״, טאלנא, אשדוד
הרה"ג אלעזר חיימוב רב קהילת חזון אבנר 

ודומ"ץ בבד״ץ ״הישר והטוב״
הרב שמעון ברונר יועץ בכיר ארגון ״בוני עולם״

הרה"ג שמואל מרדכי זלפריינד שליט"א
אגודת אברכים חסידי בעלזא  ומו"ץ באשדוד

מוגש כמידע לחברי מכבי







super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

super-pharm.co.il
הורידו את האפליקציה לסמארטפון

יחידות  ל-4  מוגבלת  הרכישה  מביניהם.  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   15.2-8.3.2018 המחירים:  תוקף 
ללקוח. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: )1( ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם 
)2( בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר  בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. 

הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

יחידות  ל-4  מוגבלת  הרכישה  מביניהם.  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   15.2-8.3.2018 המחירים:  תוקף 
ללקוח. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: )1( ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם 
)2( בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר  בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו בגדר מבצע בחנויות אלה. 

הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

 סדרת טיפוח 
לילדים
700 מ"ל

אל סבון/שמפו 
היפואלרגני 
דרמטולוגי
1 ליטר

קרם לחות לשיער 
מים בטעמים*500 מ"ל

500 מ"ל
 סילאן טבעי 
בבקבוק לחיץ
400 גרם

גרנולה
400 גרם

משטח החתלה
10 יחידות

 מגוון 
הדאודורנטים

ג'ל היגייני 
לידיים
100 מ"ל

אבקת כביסה
2.5 ק"ג  גומי לעיסה 

ללא סוכר

וופלים במילוי קרם 
 אגוזים/קקאו 
 250 גרם/

וופל מצופה שוקולד 
חלב במילוי קרם 
אגוזי לוז

 מגוון אביזרי 
תינוקות וילדים

*בטעם: תפוח/ענבים/אפרסק

*הזול מביניהם/לא כולל: בקבוקים, 
מתקן לייבוש בקבוקים, סל רשת, 

ריפודית לעגלה ומשאבת חלב

מברשת שיניים 
פלקסיבל

מד חום 
דיגיטלי מהיר 
לילדים
 10 שניות

פלסטרים
100 יחידות

מגבונים להסרת איפור

בקבוקי שתיה
600 מ"ל

סדרת טיפוח נטורל 
לתינוקות וילדים

רפידות הנקה
30 יחידות

תחליב רחצה 
33% לחות
750 מ"ל

 תחבושות 
 לבריחת שתן/

תחבושות 
היגייניות/
מגיני תחתון

מגבות נייר
12 יחידות

נייר טואלט
24 גלילים מגבונים לחים

אריזת 
חמישיה

*פרוזן/ספיידרמן *לא כולל מארז

ארגונית קופסת 
WET BRUSH מברשות

המברשת 
המופלאה להתרת 
קשרים ולסירוק 
ללא כאבים 
מיני

 M6
מכשיר גילוח

תחתוני ילדים דיסני
אריזת 
שלישיה

בקבוק הזנה חיתולים 
דריי פרוטקט*

איזי ג'ל לק*

שמן זית 
כתית מעולה
750 מ"ל

סרום/מסיכה/
לחות לשיער

*מידות 2-6 *ברקוד: 109316024/31 *התמונה להמחשה בלבד

*הזול מביניהם*הזול מביניהם

12 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

2 יחידות

3 יחידות

2 יחידות

2.5 ק״ג

₪5₪20

מאות מוצרים ב-
חגיגת מבצעים על מגוון מוצרי לייף

15₪ 10₪

קונים 4 מוצרים ממגוון מוצרי לייף   
מוסיפים ₪10ומקבלים סט 3 ספלים מעוצבים

 

בתוקף עד 8.3.18 או עד גמר המלאי בסניף. ניתן לממש פעם אחת בכל מינימום רכישה.
1000 1000

מחיר 
ליחידה

מחיר 
ליחידה

10001000

מחיר ל-3 
יחידות

1000 1000

500

השני* ב-

500

מחיר ליחידה

1000 500

מחיר ל-2 
יחידות

500

מחיר ליחידה

500500

השני* ב-השני* ב-

1500

מחיר ל-2 
יחידות

1500

מחיר 
ליחידה

1500

מחיר 
ליחידה

מחיר 
ליחידה

1500

מחיר ל-2 
יחידות

1500

מחיר ליחידה

1500 1500

1500

מחיר ל-2 
יחידות

1500

מחיר לאריזת 
12 יחידות

1500 1500

מחיר לאריזת 
חמישיה

20002000 2000

מחיר 
לאריזת 
שלישיה

20002000 2000

מחיר ליחידה השני ב-

1500
2990

3690

מחיר ליחידה

2000 2000

מחיר ליחידה

1000

שעות פתיחה: א'-ה': 23:00-8:00, יום ו': 14:30-8:00, 
מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 ז’בוטינסקי 7, טל: 077-8882550

חגיגת הנחות בסניפי סופר-פארםקופוני פסח בסופר פארם “מור“ - בני ברק

המחירים תקפים בין התאריכים 22-31.03.2018 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניפי סופר-פארם המופיעים במודעה.         החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחיר 
המוצר לפני ההנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מקום בו לא מוצג מחיר לפני הנחה - יוצג המחיר על המוצר/בסמוך לו בכל אחת         מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. במבצעים על מגוון מוצרים - מחיר המוצר לפני ולאחר ההנחה 

מוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. ט.ל.ח

super-pharm.co.il

מרום נווה ר״ג
077-8880640

גבעתיים
077-8881200

קניון איילון ר״ג
077-8880100 

אורדע ר״ג
077-8880500 

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

בן גוריון ר״ג
077-8880960 

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

מור ב״ב
077-8882550

מינ׳ 12 יח׳ במלאי בסניף
4490

ASSY 2000
מסרק לכינים 
וביצי כינים

4490

מחיר למארז

מורז כינקר
  מארז המכיל:
שמפו לטיפול 
בכינים+
מרכך 
רוזמרין

4990

Life 
 משקל אלקטרוני
מרובע

7990

 ספאטון
 מים המכילים ברזל
בטעם טבעי/
 תפוח
 28
סשטים

*לא כולל תרופות מרשם ומבצעים ״קונים, מוסיפים ומקבלים״. 

קונים ב-69 ₪ ממגוון מוצרי* לייף, מוסיפים

שמן זית כתית מעולה
 750 מ״ל

1490
₪
ומקבלים 

מינ׳ 36 יח׳ במלאי בסניף
100
מחיר ל-2 יח׳

נוטרילון
 תחליף חלב
שלבים 1-3
2 יחידות 800 גרם

1290

מחיר ליחידה

פרודונטקס
משחת שיניים
ניקיון והגנה 
יום-יומיים 
מפני בעיות
 חניכיים

1390

 שקיות אשפה
עם שרוך
60 יח׳

1090

 אבקת כביסה
2.5 ק״ג

מחיר ל-2 יח׳

10

 סוד
  כדוריות 
סבון אסלה 2 יחידות

9

קולגייט 
משחת שיניים ג'ל/סנסטיב/ 
מי פה 250 מ"ל/
 מברשת שיניים 
אקסטרה קלין
 אריזת 
שלישייה

10

Life 
AA/AAA  
סוללות 
אריזת
 שמיניה

מחיר לאריזת 
שמיניה

9
מחיר ליחידה

 פינוק
  שמפו/מרכך
700 מ״ל

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית 
ג׳ייד
 MATTE
PERFECT

מייק אפ 
נטול שומן
 עמיד במיוחד

מחיר לאחר 
הנחת קופון

69
9990

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית 
ג׳ייד
מי פנים/
חלב פנים

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

25
3490

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין החנויות
ומחיר לפני הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית 
טבק
 אפטר שייב
150 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

39
49

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד

 ICON
PEARL
 א.ד.פ לאישה
50 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

89
12990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
EXTATIC 

 מארז 
8 צלליות

מחיר למארז 
לאחר הנחת קופון

79
9990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
LONGEVITY
קרם יום/
לילה/עיניים/
סרום

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

99
10990-14990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית 
ג׳ייד
 ICON
CANDICE
 א.ד.פ לאישה
50 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

60
12990

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
 IDYLLIC
שפתון 
בגימור מאט
 קטיפתי

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

45
6990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
VOLUMETRIC

מסקרה לאפקט 
 של נפח דרמטי

 וריסים 
מעוגלים
מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

49
7990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
ICON
EXPLORER 
 א.ד.ט לגבר
100 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

89
12990

₪ 8491199

מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.

מחיר לאריזה

מחיר ליחידה

חגיגת הנחות בסניפי סופר-פארם

המחירים תקפים בין התאריכים 22-31.03.2018 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניפי סופר-פארם המופיעים במודעה.         החנות שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה. אין כפל הטבות. תיתכן שונות במחיר 
המוצר לפני ההנחה בין חנויות הרשת ולפיכך, מקום בו לא מוצג מחיר לפני הנחה - יוצג המחיר על המוצר/בסמוך לו בכל אחת         מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. במבצעים על מגוון מוצרים - מחיר המוצר לפני ולאחר ההנחה 

מוצג על המוצר/בסמוך לו בכל אחת מחנויות הרשת המשתתפות במבצע. ט.ל.ח

super-pharm.co.il

מרום נווה ר״ג
077-8880640

גבעתיים
077-8881200

קניון איילון ר״ג
077-8880100 

אורדע ר״ג
077-8880500 

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

בן גוריון ר״ג
077-8880960 

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

מור ב״ב
077-8882550

מינ׳ 12 יח׳ במלאי בסניף
4490

ASSY 2000
מסרק לכינים 
וביצי כינים

4490

מחיר למארז

מורז כינקר
  מארז המכיל:

שמפו לטיפול 
בכינים+

מרכך 
רוזמרין

4990

Life 
 משקל אלקטרוני
מרובע

7990

 ספאטון
 מים המכילים ברזל
בטעם טבעי/
 תפוח

 28
סשטים

*לא כולל תרופות מרשם ומבצעים ״קונים, מוסיפים ומקבלים״. 

קונים ב-69 ₪ ממגוון מוצרי* לייף, מוסיפים

שמן זית כתית מעולה
 750 מ״ל

1490
₪
ומקבלים 

מינ׳ 36 יח׳ במלאי בסניף
100
מחיר ל-2 יח׳

נוטרילון
 תחליף חלב
שלבים 1-3
2 יחידות 800 גרם

1290

מחיר ליחידה

פרודונטקס
משחת שיניים

ניקיון והגנה 
יום-יומיים 
מפני בעיות
 חניכיים

1390

 שקיות אשפה
עם שרוך
60 יח׳

1090

 אבקת כביסה
2.5 ק״ג

מחיר ל-2 יח׳

10

 סוד
  כדוריות 
סבון אסלה 2 יחידות

9

קולגייט 
משחת שיניים ג'ל/סנסטיב/ 
מי פה 250 מ"ל/

 מברשת שיניים 
אקסטרה קלין

 אריזת 
שלישייה

10

Life 
AA/AAA  
סוללות 
אריזת
 שמיניה

מחיר לאריזת 
שמיניה

9
מחיר ליחידה

 פינוק
  שמפו/מרכך
700 מ״ל

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
 MATTE
PERFECT

מייק אפ 
נטול שומן
 עמיד במיוחד

מחיר לאחר 
הנחת קופון

69
9990

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
מי פנים/
חלב פנים

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

25
3490

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בין החנויות
ומחיר לפני הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
טבק
 אפטר שייב
150 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

39
49

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
 ICON
PEARL
 א.ד.פ לאישה
50 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

89
12990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
EXTATIC 

 מארז 
8 צלליות

מחיר למארז 
לאחר הנחת קופון

79
9990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
LONGEVITY
קרם יום/
לילה/עיניים/
סרום

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

99
10990-14990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד

 ICON
CANDICE
 א.ד.פ לאישה
50 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

60
12990

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 
תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד

 IDYLLIC
שפתון 
בגימור מאט
 קטיפתי

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

45
6990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
VOLUMETRIC
מסקרה לאפקט 
 של נפח דרמטי

 וריסים 
מעוגלים

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

49
7990

                 מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח. 

תקף בין התאריכים 22-31.03.2018 
או עד גמר מלאי בסניפים המופיעים 

במודעה. תיתכן שונות במחירי המוצר 
לפני הנחה בין החנויות ומחיר לפני

הנחה יוצג על המוצר לצידו.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון

זה בקניית 
ג׳ייד
ICON
EXPLORER 
 א.ד.ט לגבר
100 מ״ל

מחיר לאחר 
הנחת קופון

89
12990

₪ 8491199

מינ׳ 6 יח׳ במלאי בסניף.

מחיר לאריזה

מחיר ליחידה



ברגעים חגיגיים

הטעם האמיתי

כשר לפסחהטעם האמיתי



ּבּוִטיק
חנות קטנה ויוקרתית המתמחה

בפריטים ייחודיים ואופנתיים.

קולקציה חדשה וייחודית מחכה לכם בסניפי הבוטיק של רשת קרל
קרל חליפות

לאנשים ששמים לב לפרטים הקטנים

קרל עניבותקרל עניבותקרל עניבות



לחיי רגעים של שמחה
כשר לפסח

א
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קדש
סדרת היינות המובילה בישראל

סלקטד

עפ"י נתוני מכר קופות של חברת סטורנקסט בשנת 2017





כשר לפסח
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תירוש כרמל. התירוש המקורי
100% ענבים ללא תוספת מים וסוכר

קדש

לחיי רגעים של שמחה



� משלוחים בבני ברק מהיום להיום בתאום מראש � 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:

1650899

מקפיא 
6 מגירות

499 17901250

מדיח כלים סימנס 
אינטגרלי מלא

מגהץ קיטור טפאל

1350

2450

נייה
חזר ק

*ה

שוברים
& ב

400

תנור משולב

BOSH תנור בילד-אין

מקפיא 
7 מגירות

תנורים דו-תאיים
דלונגי, סאוטר, לקאזה, טכנוגז

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

מבחר מכונות כביסה
בוש, אלקטרולוקס, קנדי, 

סימנס,AEG ועוד

החל מ-ללא קרחללא קרח

החל מ-

החל מ-החל מ-

159
ש“ח

99
ש“ח

499
ש“ח

499
ש“ח

199
ש“ח

449
ש“ח

199
ש“ח

מיחמים
60/50/40/30 כוסות

כיריים גז
על השיש
נרוסטה
4 להבות

ש“ח
29939

ש“ח
185

ש“ח
399

ש“ח

קומקום
אינו טעון 
טבילה

כולל 
AUX
CD
USB

1000 וואט
דגם 58720

 נייד DVDמיקסר בוש רדיו דיסק

החל מ-

החל מ-

קיטורית ניקוי
לניקוי בקיטור וחיטוי

מעבד מזון בראון
כולל מקל בלנדר

מערכת סטריאו פנסוניקסלייסר מקורי
 AKX220 דגם

שואב אבק solמטחנת בשר
רטוב/יבש

Canon מצלמת
IXUS 185 בעברית
שלש שנים אחריות קרט

Canon מצלמת
sx 720 בעברית

שלש שנים אחריות קרט

פלטת שבת ג'מבו 
ענקית- 6 סירים

מכונת תספורת נטענת
כולל סוללה רזרבית

כל הרוכש ממודעה זו , בקניה מעל 1000 ₪:

קומקום 
נירוסטה

מקצף 
ידני

כירה 
חשמלית

בלנדר 
ידני

מקלדת

תבנית פיירקס 
של בראון

בשקל!

אואו או

99
ש“ח

החל מ-

479
ש“ח

899
ש“ח

119
ש“ח

1589
ש“ח

החל מ-החל מ-



*זכה במספר הגדול ביותר של מדליות זהב וזהב כפול, בשנים 2008-2017



This holiday
IMAGINE YOURSELF
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. ד ו ע ו  | ם  י י ב ר ג  | ת  ו ר ו ג ח  | ם  י ת פ ח  | ת  ו צ ל ו ח  | ם  י י ס נ כ מ  | ת  ו ב י נ ע  | ת  ו פ י ל ח

אלעד יהודה הנשיא 92 עברונו | ביתר עילית המגיד ממעזריטש 96 | ירושלים מלאכי 17 גאולה | בני ברק יונה הנביא 4 חדש!

מבט  נותן  אתה  כאשר  מתחילה  האמתית  החג  תחושת 
שנה,  בכל  כמו  הסדר.  בשולחן  ומתיישב  למראה  אחרון 
במאקסו ידאגו להתאים לך את הלבוש המושלם לאווירת 

החג. תדמיין לעצמך...

*

02-9999042
קו מידע ארצי



כבר דורות שמטרנה מהדרין הינו תחליף החלב 
היחיד בכשרות בד"ץ העדה החרדית שמלווה 

אתכם בפסח ובכל השנה

 כבר דורות שאנחנו מעניקים
 למאות אלפי תינוקות את האפשרות

להיות הכי קרובים לאמא

בכל דור ודור
אנחנו הכי קרובים לאמא

ייצור מיוחד לפסח תשע"ח
קטניות - מיוחד לתינוקות

 לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. 

*המוצרים הכשרים לפסח למהדרין זהים בהרכבם למוצרים הנמכרים במהלך השנה.



. ד ו ע ו  | ם  י י ב ר ג  | ת  ו ר ו ג ח  | ם  י ת פ ח  | ת  ו צ ל ו ח  | ם  י י ס נ כ מ  | ת  ו ב י נ ע  | ת  ו פ י ל ח

אלעד יהודה הנשיא 92 עברנו | ביתר עילית המגיד ממעזריטש 96 | ירושלים מלאכי 17 גאולה | בני ברק יונה הנביא 4 חדש!

מקמטים רק
את המחיר.

חולצת אל-קמט מזמן הפכה לסטנדרט בכל חוניות הבגדים 
המובילות, אז חזרנו למפעל כדי להפגיש בין עיצוב לטכנולוגיה.

מבית  החדשה   Supper-ה חולצת  את  להציג  גאים  אנחנו 
מאקסו שתרגיש לכם חדשה כל פעם מחדש.

02-9999042
קו מידע ארצי
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הסדרי תנועה בבני ברק
פורים תשע"ח

פיזור בבני ברק
ללא פיזור ברח' ז'בוטינסקי בפתח תקווה, מחלף גבעת 

שמואל, רח' כהנמן, אהרונוביץ ואבוחצירא.
שמאלה  תקווה,  בפתח  רבין  שד'  דרך  ייסע  הקו 

לז'בוטינסקי עד רח' בן גוריון/ז'בוטינסקי - סיום.
שעות פעילות: 16:30 - 11:00

איסוף בבני ברק

ללא איסוף ברח' מבצע קדש, אבוחצירא, כהנמן, כביש גהה.
הקו יוצא מרח' ז'בוטינסקי פינת רבי עקיבא, דרך שד' רבין 

בפתח תקווה, כביש 471 והמשך מסלול ללא שינוי
שעות פעילות: 19:00 - 12:00

   מוקד איסוף ישיר
מוקד יציאה ישיר בתחנה מול גן וורשא + איסוף דרך 
התחנה   +  21161 מק"ט  ז'בוטינסקי/אהרונוביץ  תחנה 

בצומת שעריה
שעות פעילות: 00:00 - 19:30

פיזור בבני ברק

עקיבא,  רבי  וחזו"א,  עזרא  מרח'  בחלק  פיזור  ללא 
ז'בוטינסקי ומבצע קדש.

ימינה  לעזרא,  שמאלה  כהנמן,  במסלול:  נוסעים  יפזר  הקו 
לנחמיה, ימינה לחזו"א, שמאלה לדסלר - סיום

שעות פעילות: 16:40 - 11:00
איסוף בבני ברק

ללא איסוף ברח' מבצע קדש, אבוחצירא, ז'בוטינסקי, 
רבי עקיבא, חלק מחזון איש, עזרא וכהנמן.

לרח'  שמאלה  נחמיה,  פינת  איש  חזון  מרח'  יוצא  הקו 
נחמיה, עזרא, בן יעקב, אברהם בן דוד, כביש 4 והמשך 

מסלול ללא שינוי
שעות פעילות: 19:20 - 12:00

       מוקד איסוף ישיר

מוקד יציאה ישיר בתחנה לפני מוניות דקר ברח' עזרא 
פינת שלמה המלך

שעות פעילות: 01:00 - 19:30

מוקד

מוקד

בשעות פעילות המוקדים והמסלולים המקוצרים,
שאר תחנות האיסוף או הפיזור בבני ברק מבוטלות.

מוקדים + מסלולים מקוצרים

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, 
יחולו שינויים בהסדרי התנועה בבני 
ברק ביום הפורים בשעות בהם יש 

עומסי תנועה כבדים,
כפי שיפורט להלן.

במהלך היום, בשעות לגביהן אין 
התייחסות בעמוד זה, מסלולי הקווים 

הינם כרגיל.

ייתכנו שינויים בזמן אמת בהתאם להנחיות המשטרה
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הסדרי תנועה בירושלים
מוצ“ש שושן פורים תשע"ח

בהתאם להנחיות משרד התחבורה, יחולו שינויים בהסדרי תנועה
בירושלים במוצ“ש שושן פורים, בשעות בהן ישנם עומסי תנועה

1. מוקד איסוף ישיר
הנביא  שמואל  פינת  הראל  בחטיבת 

ישירות לאלעד
שעות פעילות: 23:00 - 19:30

-המוקד יפעל בשיטת מתמלא ויוצא-
2. מסלול איסוף מיוחד

אילן,  בר  חיים,  שפע  ברח'  איסוף  ללא 
ירמיהו ושרי ישראל.

האומה,  בנייני  מול  מהתחנה  ייצא  הקו 
בגין  כביש  דרך  ישירות  ימשיך  משם 
רגיל  איסוף  ויבצע  רמות,  לכביש 

בתחנות על כביש רמות.
שעות פעילות: 23:00 - 19:40

הקווים היוצאים לאחר שעות אלו
יבצעו מסלול איסוף רגיל בירושלים

מאלעד לירושלים
מסלול פיזור מיוחד

ללא פיזור בשד' וייצמן, שד' שז"ר, שרי 
ישראל, ברנדייס, ירמיהו ובר אילן.

לשד'  ישר  ממשיך  הקו  רמות  מכביש 
גולדה מאיר עד צומת בר אילן, שמאלה 
לרח' חטיבת הראל, בתחנה הראשונה - 

סיום.
שעות פעילות: 21:40 - 19:30

הקווים היוצאים לאחר שעות אלו יבצעו 
מסלול פיזור רגיל ללא שינוי

קו

277

קו

577

קו

377
מירושלים לאלעדמירושלים לאלעד

מסלול איסוף מיוחד
ללא איסוף בשכונות הצפון בירושלים.

הקו יבצע איסוף רגיל עד התחנה מול גשר המיתרים, 
רמות,  לכביש  בגין  כביש  דרך  ישירות  ימשיך  משם 

ויבצע איסוף רגיל בתחנות על כביש רמות.

מאלעד לירושלים
מסלול פיזור מיוחד

פתח  יהושע,  אהל  חיים,  שפע  ברח'  פיזור  ללא 
תקווה, ראשון לציון והמ"ג.

פיזור רגיל עד צומת רמות, משם ישירות דרך כביש 
בגין לגשר המיתרים, גבעת שאול והר נוף.

מירושלים לאלעד
הקו יבצע מסלול איסוף רגיל, ללא שינוי.

מאלעד לירושלים
מסלול פיזור מיוחד

ללא פיזור ברח' שפע חיים
מבר אילן הקו ימשיך ישר לרח' חטיבת הראל, בתחנה 

הראשונה - סיום.
שעות פעילות: 20:45, 21:20

הקווים היוצאים לאחר שעות אלו יבצעו מסלול פיזור 
רגיל ללא שינוי

בשעות פעילות המסלולים המקוצרים, שאר תחנות האיסוף או הפיזור בירושלים, מבוטלות!
ייתכנו שינויים בזמן אמת בהתאם להנחיות המשטרה

זמני הנסיעות יפעלו על פי לוח הזמנים המתפרסם בעלונים המקומיים.

מסלול קו 477 יפעל ללא שינוי

 

בס"ד

30 30/4/2018

%%

אוהב מתנות??

אוהב מתנות??
מי לא 

המתנות הם למקררים. מכונות כביסה. מייבשים. מקפיאים. מדיחים. תנורים. שהעלות למוצר הוא  מעל 1000 שח ליח'

לא כולל תצוגות

חשמל החסד מחלקת מתנות לכבוד החגים!!
קונים ממגוון מוצרי החשמל שבחנות ומקבלים מתנה שווה במיוחד!

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 500₪ 500
בשווי

₪ 950₪ 950
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

₪ 600₪ 600
בשווי

טוסטר
אובן
45 ליטר

מיקרוגל
23 ליטר
כסוף
תפריט בעברית

שואב
אבק

דירט דוויל

 מערכת שמע
+ שלט
בלוטוס,
כניסת
USB, ונגן

כיריים
4 להבות

תוצרת איטליה

סט סירים
מתאים גם

לכיריים
אינדוקציה

מיקסר
5 ליטר,
 1000 ואט,
 קערה נירוסטה

מכשיר
לגלידת
סורבה

בלנדר
מוט
+ קוצץ
ומקציף,
700 ואט,
נירוסטה


מובילים בחשמל, מנצחים במחיר!

בס״ד

״והגדת לבניך ולאחיך, לחבריך ולהוריך
על מחיר המבצע הזה...״

חשמל החסד אלעד 
יהודה הנשיא 102 )בחניה( 074-7576640
המבצע עד 31.3 או עד גמר המלאי  10 יח׳ לסניף. התמונות להמחשה בלבד. המכירה הינה ישירה לצרכן הסופי. 

חשמל החסד בני ברק 
רח׳ ירושלים 30 074-7576625

מעבד מזון + בלנדר

₪199

טוסטר אובן 35 ליטר

₪199

שואב אבק נטען

₪799

מעבד מזון בראון כולל
2 קערות ומסחטת מיצים

מקצף יד

₪39

משקל מטבח

₪49

מקציף יד וקערה

₪99

מכשיר להכנת נקניקיות

₪49

מכשיר סודה

₪189

מיחם לשבת

₪149

מכונת גילוח
פיליפס

₪149

מכונת תספורת
פנסוניק

₪99

בלנדר מוט

₪49

בלנדר + מטחנת קפה 
ותבלינים

₪99

מיקרוגל דיגטלי
כסוף

₪199

טייפ דיסק
USB עם כניסת

₪199

כירת בישול יחיד / זוגי

₪149₪89

מטחנת בשר עוצמתית

₪179

פלטת שבת

₪79

קומקום חשמלי נשלף 
נירוסטה

₪39

מיקסר 5 ליטר
1000 ואט

קערת נירוסטה

₪299

טוסטר אובן

₪89

שואב אבק רטוב יבש

₪199

שואב אבק איכותי
לפינות, מסילות, רצפה 

וארונות

₪199

צ׳יפסר

₪99

במחיר
הכי זול בעיר!
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ולקחתיולקחתיולקחתיולקחתי

כשאיקאה מציעה כל כך הרבה אפשרויות 
לשולחן סדר מושלם

תרצו לקחת הכל...

משחקיה והפעלות לילדיםמסעדה חלבית / בשרית כשרה למהדרין

כוס ליין לבן
DYRGRIP

זכוכית

₪ 19

כוס שמפניה
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

כוס
FRASERA

זכוכית

₪ 9

כוס ליין אדום
HEDERLIG

זכוכית

₪ 7

1, מרכז עסקים שורק, היוזמה  איקאה ראשל"צ: רח'  24, באר שבע.  הירדן  איקאה באר שבע: 
כביש פלמחים איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת. נתניה )דרום(. איקאה קריית אתא: תפוצות ישראל 1,
דרך חיפה 52, קריית אתא. שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו' 9:00-14:00, מוצ"ש:
האא )35832*( | בירור מלאי באתר איקאה י שעה אחרי צאת השבת ועד 23:00. שירות לקוחות 





חג אביב כשר ושמח!
הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 

ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

מרכז רבני אירופה

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



מסעדת החצר. לגלות עולם חדש של טעמים מוכרים, 
בנגיעות ייחודיות של שף הבית

יום חמישי ושישי ו'-ז' בניסן (22-23/03)
יריד אוכל ענק לקראת שבת הגדול

עשרות תבשילים ייחודים של שף 'החצר',
מנות פתיחה מגוונות, סלטים ועוד - אל תפספסו!

כשרות בחצר חנות 'כל הקפואים' | טלפון. 03-69-59-329
מהודרת



בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קרטון בשר 
קומפקטי

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
רבע טלה

מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר כ-0% שומן

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

אשפר, מבינים בבשר.

פילה סלומון נורבגי

כוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פרכוúנו ‡˘פר

כנפייםירכיים

לק"גלק"ג 2990990

קפוא טרי

מחלקת עופות
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

הפסח הזה באשפר - חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 
וגם... נכנסים להגרלת "המקפיא המלא"

4990לק"ג

3590לק"ג

קפוא

חגיגת בשרים

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

חזה
צוואר

כתף

שריר
פילה 
מדומה

3390
2990

4790

4990

4990

קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מצה 
שמורה

קמח 
מצה

בקניית 3 יחי'בקניית 3 יחי'

מצה  קמח 

ליחי' 6390ליחי' 1990

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון כנפיים

790לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבהקפוא
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

חוסכים בקניה, נהנים משירות הקצבים המומחים, 

מחיר כזה 
עוד לא 

היה!

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790בקניית 2 יחי'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ליחי'

קונים לפסח באשפר

מתנת 
אפיקומן

המקפיא המלא

+ זכות קניה באשפר בסך: 1000 ש"ח

'אשפר' מאחלת לכל בית ישראל

חג פסח כשר ושמח

ונכנסים להגרלה על 2 מקפיאים

בקנייה מעל 200 ש"ח





לפרטים נוספים:

mushlam.clalit.co.il
מוגש כמידע ללקוחות 

כללית מושלם.

* שווי ההטבה עד 600 ₪ בכפוף לתקנון מושלם פלטינום.

כללית אופטיק בבני ברק 
מתרחבת

 לקוחות כללית מושלם פלטינום,
 זכאים למשקפי ראייה או עדשות מגע חינם* עד גיל 18

גם בחנויות החדשות שהצטרפו לרשת ״כללית אופטיק״.

רח׳ ירושלים 8, בני ברק

אופטיקה
100פלוס 

חדש!



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ה' בניסן תשע"ח 21/3/18 בני ברק34 121/3/1 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

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

פישל רוזנפלד, יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, 
יוסי גיטלר, ארי קלמן, חיים בנשק, שרה 

פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

  האדמו"ר ממודז'יץ השיק ארון הצלה

 
בטקס צנוע בהשתתפות האדמו"ר ממודז'יץ הושק ארון 
ברק,  בבני  חבקוק  מדרשו ברחוב  בבית  ראשונה  עזרה 
לעילוי נשמתה של הגב' ברזילי ע"ה, אשת נשיא איחוד 
מתפללי  מחשובי  ברזילי  מרדכי  הרב  ברק  בני  הצלה 

ביהמ"ד.
בטקס השתתפו הנהלת סניף איחוד הצלה בני ברק והם 
העבירו סקירה מפורטת לאדמו"ר אשר בירך אותם שלא 
המעוניינים  נוספים  כנסת  בתי  לציוד.  או  להם  יצטרכו 
אבי  להר'  לפנות  מוזמנים  אצלם  ציוד  ארון  בהתקנת 

מיארה בטלפון 054-8429552.

 מבצע חיסול החמץ בממתקים

במיזם מיוחד של 'איחוד הצלה-סניף בני ברק' בשיתוף 
ביעור  מבצע  בוצע  הישועה'  'מעייני  הרפואי  המרכז 
חמץ בו נטלו חלק מתנדבי הסניף ואספו מילדי הגנים 
האיסוף  מבצע  לאחר  לפסח.  כשרים  שאינם  ממתקים 
הישועה'  שב'מעייני  ילדים  למחלקת  המתנדבים  ניגשו 
את  ובמחלקה  וההורים השוהים המיון  לילדים  וחילקו 

הממתקים שנאספו.
"כשהגענו  מסר:  המיזם,  ממשתתפי  הופמן,  מוטי 
כשהם  המטופלים  של  השמחה  את  ראינו  למחלקות 
ראו אותנו. הממתקים שימחו את ליבם. צוות המחלקה 
את  ששימחו  המתנדבים  מפעילות  מאוד  התפעלו 

הילדים וההורים".

 רוכבי אופניים היזהרו
הזמנים  בין  ימי  תחילת  עם  ובפרט  האחרונים  בימים 
בהם בחורי הישיבות רוכבים על אופניים, חשוב לדעת, 
החלוצים,  ז'בוטינסקי  ברחוב  שנמצאים  השוטרים  כי 
שהם שוטרים המיועדים לעבודות הרכבת הקלה ואינם 
ואו התנועה הארצית, החלו  גן  קשורים למשטרת רמת 
על  לרוכבים  ש"ח   250 של  קנסות  לתת  אלו  בימים 
המדרכה גם כשרוכבים על אופניים רגילות ולא רק על 

אופניים חשמליות.
רוכבי אופניים רבים מקבלים שם דו"ח אחרי דו"ח, גם 
אלו שמדברים בטלפון בעת נסיעה על אופניים מקבלים 
- כמו בנסיעה ברכב, והתורה חסה על ממונם  דו"חות 

של ישראל.

מאת: עוזי ברק

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

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

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

כרזות  סילוק  מקומות, 
פיראטיים  מסחריים  ושלטים 
באזורים שונים, גיזום גדר חיה 
מפריעה, פינוי רכבים נטושים. 
התשתיות  שדרוג  עבודות  את 
יבצע אגף התשתיות והפיתוח 
הרב  שבראשות  העירייה  של 
הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל 
חנוך  הרב  ובהנהלת  העירייה 

זיידמן.
 -  106 קו   - פתוח"  "קו 
יופעל לשמיעת פניות תושבים 
בפעילות  ודגשים  נושאים  על 
בכללותה  התברואתית 
הנרחב  הניקיון  ובמבצע 
ובנושאים  לקראת החג בפרט 
לחג  הערכות  של  כלליים 

ביזמתו  יופעל  הקו  שונים.  בתחומים 
ובראשותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר. 
הערות  תתקבלנה  הפתוח"  ה"קו  במסגרת 
לכך  ובנוסף  בהקדם,  שתטופלנה  והצעות 
התברואה  אגף  ראש  העיר,  ראש  ייצאו  גם 
העיר,  של  השונים  לאזורים  האגף  ומנהל 
והצעות  הערות  אחר  מקרוב  להתרשם  כדי 
בהתאם  מקצועיים  ביצוע  צוותי  ולהפעלת 

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

לאחר החלוקה, יתבצע באופן מסודר ויעיל.
שבראשות  העירייה,  של  התרבות  מחלקת 
העירייה  הנהלת  חבר  קוסטליץ,  שלמה  הרב 
מפעילה,  רוזן,  יעקב  הרב  ובהנהלת 
את  בבוקר,  בניסן  ב'  ראשון,  מיום  החל 
קו  העיר,  לילדי  תשעימלה",  של  "הקו 
הילדים  יוכלו  ובו  מיוחד-03-30-90-500, 
ברק"  בני  טוב  "ילד  במבצע  חלק  ליטול 
בני  לכל  מאתגר  חידון  פרסים,  הנושא 
המשפחה, ביקור בזמן אמת במאפיית המצות 
על  מפעימים  צדיקים  סיפורי  יענקל,  של 
מקורי  סיקור  ומרגש,  חי  בביצוע  הפסח  חג 
ומשעשע של עשר המכות מצפרדעי מצריים 
שעדיין  מתישעימלה  לניקיון  טיפים  ושות', 
לא הכירו הילדים ובכל יום מילתא דבדיחותא 
שיתן לילדים מרץ רב לסייע להורים בניקיון 

ולהתכונן לחג מתוך שפע של שמחה.
מחלקת  יצאה  הפסח  חג  חופשת  לקראת 
ופיתוח  תשתיות  שבאגף  התחבורה 
ציפורה  גב'  שבהנהלת  העירייה,  של 

לנהוג  הנהגים  לציבור  אורלנצ'יק,  בקריאה 
על פי הכללים, וביחוד שלא לנהוג במהירות 
מעבר  זכות  מתן  על  ולהקפיד  למותר  מעל 
הולכי-הרגל,  כן  כמו  הכביש.  את  לחוצים 
לחצות  נקראו  והוריהם  התלמידים  ובייחוד 
ובהתאם  במעבר-חצייה  רק  הכביש  את 
והולכי- הנהגים  נקראו  היתר,  בין  להנחיות. 
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 
יצחק  רבי  הגאון  ובהם  ישראל,  גדולי  פסקו 
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 
החג, ולדאוג לשמירה על ילדים קטנים מפני 
במכלי- טביעות  רותחים,  מים  ניקוי,  חומרי 
מים, נפילות מגבהים שונים. הוצע גם לקיים 
"תורנות  לסבב  משפחות  בין  התארגנות 
פנוי  חדר  ולהשאיר  ילדים  על  שמירה" 
לנקות  ואותו  השגחה,  תחת  ילדים  לפעילות 

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

לכך.
ישאבו  הפסח  חג  לקראת 
והרבנים  האדמו"רים  גדולי 
מקומית  באר  ממימי  שלנו  מים 
בהם  להשתמש  כדי  ברק,  בבני 
חג  בערב  מצווה  מצות  לאפיית 
עצמו. המקום שנקבע למטרה זו 
ברק"  "מי  ותאגיד  העירייה  ע"י 
הוא  צ'לניק,  דוד  מר  שבהנהלת 
קריית-הרצוג,  קובלסקי,  ברחוב 
ע"י  ט',  באר  של  הצפוני  בצד 
בדיקת  לאחר  וזאת  המים,  באר 
השונות  הבארות  של  ההתאמה 
שהביאו  זו,  למטרה  בעיר 

להמלצה על באר ט'.

מבצע ניקיון פסח
פעילות נרחבות ברחבי העיר לניקיון יסודי של העיר לקראת חג הפסח  המוקד 
העירוני פתח קו לקבל פניות מתושבים בנושא תברואה ומבצע הניקיון  הציבור 

נקרא לשרוף חמץ אך ורק במכלים המיועדים לכך

משאיות של אגף התברואה יוצאות לפעילות

לפני החג:



הפסח הזה קונים
טרה בד״ץ



בני ברק ה' בניסן תשע"ח 123621/3/18

בבני ברק נערכים כבר לשנת הלימודים הבאה: השנה קודמו 
וביניהם גמר בניית מספר  פרויקטים רבים בתחומי החינוך, 

מבני מוסדות חינוך,  בתי ספר בית יעקב ועוד

מאת: עוזי ברק

הלימודים  בשנת  יחבשו  תלמידים   79,662
החדשה את ספסלי הלימודים במגוון בתי-ספר, 
ברק,  בבני  שונות  חינוך  ומסגרות  גני-ילדים 
לעומת 73,500 בשנת הלימודים הקודמת, וזהו 
ביותר  הגדול  היחסי  התלמידים  גידול  שיעור 

בגוש דן.
 42,500 תמנינה:  הלימודים  מסגרות 
תלמידים ב-129 מוסדות חינוך בחינוך היסודי, 
העירוניים  החינוך  במוסדות  זו:  חלוקה  לפי 
בתלמודי  ספר;  בתי  ב-56  תלמידים   26,913
ב-60  כ-13,714  ופרטיים  ציבוריים  תורה 
תלמידים   798 והמ"מ  הממ"ד  ברשת  בתי"ס; 
מיוחד-1075  לחינוך  בבתי"ס  ספר.  בתי  ב-4 

תלמידים.
 20,045 ילמדו  יסודי  העל  החינוך  במסגרת 
 9,200 בישיבות קטנות,   8,741 תלמידים מהם 
וסמינרים  תיכוניים  ספר  בתי  ב-24  תלמידות 
בתי"ס  בארבעה  תלמידים   1,108 חרדיים, 
ממ"ד ומ"מ, הכוללים ישיבה תיכונית ואולפנה 
בתי- בארבעה  תלמידות   996 ממלכתי.  ובי"ס 

ספר על-יסודיים של עמותות.
תלמידים   17,117 השנה  ילמדו  ילדים  בגני 
בגני   677 חרדיים;  בגני-ילדים   15,515 מהם 
הגנים  במסגרת  וממלכתי.  ממ"ד  ילדים 
החרדיים נוספו השנה כ-600 תלמידים. בחינוך 

המיוחד-925 תלמידים.
זייברט, ראש העיר מסר בישיבת  הרב חנוך 
קודמו  כי  הלימודים,  שנת  לפתיחת  הערכות 
החינוך,  בתחומי  רבים  פרויקטים  זו  בשנה 
הרב  ברחוב  יעקב  בית  ספר  בית  גמר  וביניהם 
לנדאו 8, מבנה בן שלוש קומות לבתי"ס נועם 
התורה וסערט ויז'ניץ, ובקומת הקרקע שלושה 
ברחוב  ילדים  גני  חמישה  פתיחת  ילדים.  גני 
צייטלין,  ברחוב  גנים  שישה  מצליח,  הרב 
ברח'  וגנים  נדבורנא  במתחם  גנים  שלושה 
חדשים  גני-ילדים  ייפתחו  כן  כמו  אנילביץ, 

ברחובות שמואל הנביא, הרב דסלר ושח"ל.
בבתי ספר ובגני ילדים רבים באזורים שונים 
של העיר מתבצע פרויקט נרחב, בשיתוף משרד 
למעלה  של  בסכום  הפיס",  ו"מפעל  החינוך 
והתאמות  שינויים  של  שקלים,  מיליון  מ-35 
שיפוצים  מתבצעים  רבים  ספר  בבתי  במבנים. 
נרחבים או תוספות בניה, שישפרו את קליטת 
בתי- של  וחזותם  מצבם  בשיפור  התלמידים 

הספר.
ריהוט  ציוד,  לפיתוח,  הכולל  הסכום 
חינוך  במוסדות  פעילים  לפרויקטים  ותחזוקה 
מתקציבי  שקלים,   227,940,762 על  עומד 
לפרויקטים  כאשר  החינוך,  ומשרד  העירייה 
נוסף של  חדשים בתחומי החינוך אושר סכום 
רחוב  במתחם  בינוי  ובהם  שקלים,  מיליון   52

ברחוב  יעקב-מרכז  בית  ספר  בבית  אבטליון, 
שלמה",  מרכז  שרה  "אוהל  בבי"ס  רמב"ם, 
בחינוך  כיתות  בינוי  מנחם,  ברחוב  ילדים  גני 

המיוחד ועוד.
את  שיבח  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
כוחות  והשקיע  ידו  שנתן  העירוני  הצוות  כל 
המדיניות  לביצוע  משותפים  ומאמצים 
החינוך,  מערכות  ולפיתוח  לקידום  העירונית 
רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  ובהם 
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך; 
חנוך  הרב  האגף;  מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב 
ובינוי  ופיתוח  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן, 
מוסדות חינוך וציבור; הרב יהודה לוי, המשנה 
למנהל אגף החינוך ומנהל המח' לחינוך מיוחד; 
הרב שמואל דדון, סגן מנהל אגף החינוך; הרב 
ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון 
360 לילדים ולנוער; מר רפאל דובלין,  תכנית 
סגן מנהל אגף החינוך; הרב יוסף סטל, מנהל 
סגן  כהן-צדק,  שמואל  אינג'  גני-ילדים;  מח' 
בלה  האגף  וגב'  ומהנדס  החינוך  אגף  מנהל 

רובין, מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד.
נמסר על שורה  גם  בפגישת הצוות העירוני 
של פעילויות חינוכיות כסדרת סדנאות למנהלי 
העירייה  מטעם  מידע  להעשרת  תורה  תלמודי 
ומרכז  ולנוער  לילדים  הארצית  והתכנית 
והכוונה  לייעוץ  לא מכבר  "הקשיבה" שהוקם 
אתגרים,  מול  ולהתמודדות  הישיבות  לבני 
כמו"כ  לתלמידות,  נפרד  "הקשיבה"  ומרכז 
באיתור מוקדם  פרויקטים  מכלול  גם  מופעל 
בטיפות חלב ובמעונות יום של ילדים מתקשים, 
"דלת פתוחה" של השירות הפסיכולוגי-חינוכי 
יותר,  מבוגרים  בגילאים  בקשיים  לטיפול 
לתלמידים  ו"בצוותא"  "חונכים"  פרויקט 
ו"בצוותא"  אליעזר"  "יד  ארגוני  באמצעות 
להפעלת חונכים לקידום תלמידים, סדנת "כלי 
לשדרוג  למחנכים  מעשיים  לכלים  משמעת" 
למנהלות  החינוך"  "פורום  החינוך,  תחומי 
לצוותות  הדרכה  להתוויית  וליועצות  בתי"ס 
"עזר  ארגון  בשיתוף  פעילה"  "חצר  הוראה, 
להכשרת  המכון  של  הורים  והנחיית  מציון" 

מנחות הורים ועוד.
שבאגף  התחבורה  מחלקת  תחל  בקרוב 
גב'  בהנהלת  העירייה  של  ופיתוח  תשתיות 
ציפורה אורלנצ'יק בפרויקט חינוכי בבתי ספר 
בדרכים  "זהירות  שכותרתו  תורה  ובתלמודי 
החינוך  אגף  בשיתוף  הסיפור",  כל  זה   –
בדרכים  זהירות  מודעות  להגברת  העירוני, 
בסביבות האוטובוס, הגעה בטוחה לבית הספר 
המשחקים.  בגני  הצהריים  בשעות  ובטיחות 
בבתי  והדרכה  הסברה  מערך  תכלול  הפעילות 
הדבקת  אוטובוסים,  וע"ג  חוצות  פרסום  ספר, 

מודעות והרצאות של גורמים מקצועיים.

היערכות לשנת 
הלימודים תשע"ט

בינוי בבי"ס מסורת ישראל

מאת: עוזי ברק

דיווח  התקבל  האחרון  חמישי  ביום 
במשטרת ישראל על ניסיון שוד בבנק הדואר 

בסניף ברחוב הרב שך בבני ברק.
על פי החשד, החשודים הגיעו לסניף הבנק, 

פתק  ובאמצעות 
מעובדת  דרשו 
את  הסניף 
שהם  תוך  הכסף 
שהם  מציינים 

מצוידים בנשק.
עובדת המקום 
עם  שוחחה 
בטלפון.  בנה 
ברחו  החשודים 

מהמקום. 
וצוות  חוקרים 
פלילי  זיהוי 
למקום  שהגיעו 
בחקירה  פתחו 

שנשלחו  פורנזיים  וממצאים  ראיות  ואספו 
לגילוי  והובילה תוך שעות  למעבדה לבדיקה 
מהיר ולאיתור זהותם של החשודים. בהמשך, 
בלשי המשטרה הגיעו לחשודים ואלה נעצרו.

24 ו-26 תושבי  החשודים שנתפסו הם בני 
יהודה, הם הובאו לחקירה בתחנת  העיר אור 

נכלאו.  החקירה  ובתום  דן  מרחב  משטרת 
מעצר  להארכת  הובאו  החשודים  במוצ"ש 
בבית משפט שלום בתל אביב. מעצר החשודה 
של  ומעצרו  שלישי  ליום  עד  הוארך   24 בת 

החשוד בן ה-26 הוארך עד ליום רביעי.
מדוברות משטרת 
נמסר  דן  מרחב 
כי "בעקבות חקירה 
ופעילות  מאומצת 
הם  מבצעית, 
את  שהובילו 
לגלות  החוקרים 
החשודים  זהות  את 
המעשים  בביצוע 
שעות,  מספר  תוך 
תמשיך  המשטרה 
לפעול למען בטחון 
ותביא  התושבים 

למיצוי הדין עם החשודים במעשה".
בסניף דואר זה בוצעו בו כבר כמה פעמים 
אירועי שוד, בעקבות כך הנהלת דואר ישראל 
זה  לדואר  בכניסה  שומרים  שני  הציבה 

ובסניפים נוספים בעיר.

מאת: עוזי ברק

ברבים  פרסמו  הלכה,  ופוסקי  העיר  רבני 
שבת  שמירת  לחיזוק  תורה  ודעת  הלכה  פסק 
קודש, על פי בכל מקרה חירום רפואי ל"ע יש 
להעדיף לפנות למוקד רפואי המאויש על ידי 

נכרים.
בעקבות  הרבנים  פרסמו  ההלכה  פסק  את 
במסגרתו  הצלה',  ב'איחוד  שהונהג  החיזוק 
ידי  על  מופעל  הרפואה  שירותי  מערך  כל 
אנשי רפואה שאינם יהודיים בכל מה שאפשר, 
פניות  קבלת  כמו  הנצרכות  המלאכות  כאשר 
שיגור  הטלפוני,  החירום  במוקד  חירום 
הכוננים המתנדבים ופינוי לבית חולים במקום 
הצורך, נעשות על ידי נכרים, כאשר רק במקרה 
בו יש צורך בסיוע נוסף, נקראים כונני החירום 
להצטרף ולסייע, כאשר הפינוי מתבצע על ידי 

נהג שאינו יהודי.
במכתב נרגש כותבים רבני העיר כי "זכינו 
שנוסיף משמרת למשמרת ולחזק בדקי קדושת 
שבת בעירנו למען חולי ישראל במקום חשש 
בעירנו  הצלה  איחוד  ראשי  כאשר  סכנה, 
מתבצע  שאפשר  מה  וכל  שבת  של  גוי  שכרו 
הטלפוני  למוקד  מהמענה  החל  ידיהם,  על 
ע"י נכרים באופן הראוי ובפיקוח הלכתי וגם 
הפנית הכוננים במקרה הצורך וכן פינוי לבתי 
תיקון  והוא  נכרי,  נהג  ע"י  שייעשה  הרפואה 
היה  וכאשר  ביצור שמירת שבת  וחיזוק  גדול 

נהוג מקדמת דנא ע"פ רבני העיר".
רבני העיר מוסיפם וכותבים כי "על כן ברור 
יש  צורך  מקרה  שבכל  ההלכה,  פי  על  הדבר 
להעדיף פניה למוקד איחוד הצלה, ובזה נמנע 
ובשכר  לצורך.  ישראל שלא  ע"י  חילול שבת 
ואין  פרץ  אין  בנו  שיתקיים  לראות  נזכה  זה 

יוצאת ואין צווחה".
לאחרונה, אחרי שנים ארוכות של הכשרה, 
ידי  פועל מוקד החירום של איחוד הצלה על 
פרמדיקים רפואיים שעברו הכשרה והכרה על 
לפניות  המשיבים  והם  הבריאות,  משרד  ידי 
קריאה.  לכל  הכוננים  את  ומנווטים  החירום 
הארגון  רבני  הובילו  האחרונה  בתקופה 
בעיר  להנהיג  הפוסקים,  גדולי  בראשות 
ע"י  תיעשה  הרפואית  הפעילות  כי  ברק  בני 
הכוננים המסורים, אך שאר המלאכות שמעבר 
נכרים, זאת למען שמירה על  ייעשו ע"י  לכך 
שלב  וכך,  לתורה.  סייג  ועשיית  ההלכה  גדרי 
הרפואי  האמבולנס  ושירותי  הכוננים  הזנקת 
על  נעשים  הצורך,  במקום  הפינוי  לשלב  ועד 
ידי פרמדיקים שאינם יהודים, בעוד כלל כונני 
ורק  אך  מוזנקים  הצלה  איחוד  של  החירום 
בהתאם לצורך ספציפי בהתאם לקריאה, ולא 
עד  שמקובל  כפי  השבת  כונני  כלל  כהזנקת 
כה. כאשר העלות הכספית של המיזם נעשית 
מהונו  שתרם  העיר  תושב  לב  נדיב  בסיוע 

במיוחד לנושא זה.

רבני העיר במכתב 
למען השבת

להשתמש  להעדיף  הכריעו  הקהילות  ורבני  הפוסקים  גדולי 
בשירותי הצלה הניתנים בשבת קודש על ידי נכרי

 הדואר שנשדד והשומרים בכניסה, צילום: עוזי ברק 

שוד בבנק הדואר
שוד  בניסיון  חשודים  זוג  נעצרו 
בסניף בנק דואר ברחוב הרב שך • 
בית המשפט האריך את מעצרם של 

החשודים בכמה ימים



גבינה צהובה ֹנעם
הסדרה היחידה מ-100% רכיבים טבעיים, 

ללא חומרים משמרים ובטעם נפלא

גבינה לבנה של טרה
הסדרה היחידה מ-100% רכיבים טבעיים

וללא חומרים משמרים

קוטג׳ של טרה
היחיד מ-100% רכיבים טבעיים 

והטעם? נפלא

הסדרה הלבנה של טרה 
100% טעם נפלא, 0 חומרים משמרים

חלב של טרה
ללא חומרים משמרים

מוצרי טרה
בכשרות בד״ץ

הפסח הזה נהנים משפע של



10:00-23:0010:00-22:00



10:00-21:0010:00-22:00



מוצ״ש 'שבת הגדול' פתוח כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00
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זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

 לקראת חג הפסח

המכירה תתקיים עד ערב חג הפסח

זמני פתיחה: א-ה 10:00 עד 22:00 -שישי וערב חג 10:00 עד -13:30מוצ"ש שבת הגדול משעה לאחר צאת השבת ועד השעה 23:30

לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט ,�"���� ����
����� ���

 ��� ���� ����
���� �� ����

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט ,�"���� ����
����� ���

 ��� ���� ����
���� �� ����

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט ,�"���� ����
����� ���

 ��� ���� ����
���� �� ����

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

390
300

600

200

280
240

490

155

120

150

100

חליפות אקסוס צמר

מכנסיים אקסוס צמר

חליפות ילדים

מכנסיים אקסוס

מכנסיים ילד

חולצות אקסוס תוית סגולה

85

75

249

2 ב- 150

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסג' )מעל ברון כובעים( ⋅ אלעד, הריטב"א 15



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט ,�"���� ����
����� ���

 ��� ���� ����
���� �� ����

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

 לקראת חג הפסח

המכירה תתקיים עד ערב חג הפסח

זמני פתיחה: א-ה 10:00 עד 22:00 -שישי וערב חג 10:00 עד -13:30מוצ"ש שבת הגדול משעה לאחר צאת השבת ועד השעה 23:30

לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט ,�"���� ����
����� ���

 ��� ���� ����
���� �� ����

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט ,�"���� ����
����� ���

 ��� ���� ����
���� �� ����

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט ,�"���� ����
����� ���

 ��� ���� ����
���� �� ����

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגילמחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

289

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

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

390
300

600

200

280
240

490

155

120

150

100

חליפות אקסוס צמר

מכנסיים אקסוס צמר

חליפות ילדים

מכנסיים אקסוס

מכנסיים ילד

חולצות אקסוס תוית סגולה

85

75

249

2 ב- 150

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסג' )מעל ברון כובעים( ⋅ אלעד, הריטב"א 15



בני ברק ה' בניסן תשע"ח 21/3/18ה' בניסן תשע"ח 124221/3/18

מאת: עוזי ברק

לראשונה, יספק משרד העבודה והרווחה למשטרת ישראל מידע 
על אתרי בנייה שבהם התקיימו הפרות חמורות, ומשטרת ישראל 
תוכל, בליווי המלצת המשרד, לסגור את אתר הבנייה ל-30 יום, 
שבסמכויות  ימים  ל-5  סגירה  היום,  עד  שהיה  למה  בניגוד  וזאת 

המשרד.
על פי הפיילוט, פקחי משרד העבודה והרווחה 
שגילו הפרות חמורות באתרים, ידווחו למשטרת 
האם  תחליט  והמשטרה  ההפרות,  על  ישראל 

לסגור את האתר.
והרווחה  העבודה  משרד  הפיילוט  במסגרת 
נסגר  הבנייה  ואתר  לקבלן  בנוגע  פנה למשטרה 
ל-30 יום ברחוב אוסישקין בבני ברק של הקבלן 
"א.ל יזמות ובנייה", לאחר שלא תיקן את הפרות 
העבודה  משרד  מפקחי  ידי  על  שהתגלו  הבניה 

והרווחה.
פיקוח  ביקור  התקיים   ,13.3.18 בתאריך 
והבריאות  הבטיחות  מינהל  של  ואכיפה 
התעסוקתית בבני ברק, במהלכו אותרה פעילות 
ליקויי  עם   12 איינשטיין  שד'  ברחוב  בנייה 
בטיחות  על  השלכה  שלהם  חמורים  בטיחות 
העובדים בו אך גם על בטיחות הציבור הסובב 

אותו.
התברר כי כבר בינואר השנה ביקר במקום מפקח והיזם התבקש 
מינהל  אישור  ולקבל  במקום  פעולותיו  על  דיחוי  ללא  להודיע 
אי  כגון  חמורים  בטיחות  ליקויי  מספר  נסקרו  כן  כמו  הבטיחות. 
לא  זו  לשעה  ועד  ועוד.  אישי  מגן  ציוד  ללא  עובדים  גידורים, 
התקבלה תגובת היזם. בעקבות ביקור זה נשלחה בקשה אל מנהל 

תחום הפיקוח ותיאום האכיפה בעיריית בני ברק, להמצאת היתר 
הבנייה שניתן ליזם. עד לשעה זו לא התקבלה תגובת עיריית בני 

ברק.
האתר אשר  על  גורף  בטיחות  צו  הוטל  במקום  זאת,  כל  לאור 
נמשכו  שהעבודות  לציין  למותר  בו.  עבודה  כל  ביצוע  על  אוסר 
ותוך התעלמות מופגנת ממנו. בעקבות  ללא הפרעה למרות הצו 

זאת, הגיש מפקח המינהל תלונה וביקש כי משטרת ישראל תנקוט 
בצעד דחוף של סגירתו המנהלית, כפי שאכן קרה בסופו של דבר.

נוסף  אכיפה  מבצע  "זהו  נמסר:  דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
שמשטרת ישראל מובילה בליווי פרקליטות מחוז ת"א האזרחית 
ומשרד העבודה והרווחה שכל מטרתו להבטיח סביבת חיים תקינה 

ובטוחה לתושבים, במסגרת מאבק משטרת ישראל בריבוי תאונות 
עבודה באתרי בניה המתנהלים שלא כחוק ומבלי שמקפידים על 
לתקופה  מנהלי  סגירה  צו  ניתן  בטוחה,  לסביבה  בטיחות  אמצעי 
של 30 ימים, לאתר בניה, ברחוב  אוסישקין בבני ברק. ומבדיקות 
שערכה המשטרה באתר הבניה עלה כי באתר קיימים מספר ליקוי 
הינו  המבצע  של  מטרתו  אדם.  חיי  סיכנו  אשר  חמורים  בטיחות 
משולבת  אכיפה  הכוללת  מצבית  מניעה 
בטיחותיים  מפגעים  להסיר  מנת  על 
כבד  אסון  ולמנוע  הציבורי  מהמרחב 

העלול להתרחש.
"יצוין כי צו הסגירה ניתן לאחר שימוע 
ובהם  הבנייה  אתר  על  לאחראי  שנערך 
נציגי קבוצת הרכישה של בניין המגורים. 
בסיומו של השימוע הוחלט על ידי פיקוד 
ימים   30 ל-  האתר  את  לסגור  התחנה, 
והשימוע  בתנאים.  מלאה  לעמידה  ועד 
נערך לאחר שניתנו מספר אזהרות לבעלי 
המטרדים.  את  ולהסדיר  להסיר  המקום 
משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות 
למען ביטחונם של כלל התושבים ותעשה 
כן בשיתוף גורמי האכיפה והרשויות על 
מנת לוודא שהם נהנים מסביבת חיים לה 

הם ראויים".
"אנו  נמסר:  ת"א  מחוז  מפרקליטות 
העבודה,  תאונות  בתחום  אכיפה  בביצוע  רבה  חשיבות  רואים 
בדגש על אתרי בניה. הפרקליטות האזרחית תמשיך לבצע אכיפה 
מנת  על  האכיפה,  גופי  של כל  עבודתם  תכלול  תוך  משולבת, 
להיאבק בתופעה וכדי למנוע מראש הישנותם של אסונות בתחום 

זה".

מאת: עוזי ברק

ברק  בני  בעיריית  התברואה  אגף 
לשעון  מסביב  אלו  בימים  עובד 
במסגרת ההיערכות לקראת חג הפסח 

וניקיון העיר.
אירעו  מעניינים  סיפורים  כמה 

התברואה,  באגף  האחרון  בשבוע 
לישיבת  הסמוך  בטמון  היה  האחד 
השליך  אברך  כאשר  תורה'  'אורחות 
שקלים  אלף   20 לטמון  בטעות 
ראש  לסגן  פנייה  לאחר  בתלושים, 
מנחם  התברואה  אגף  וראש  העיר 
עובדי  מספר  הגיעו  שפירא, 
לתוך  ונכנסו  התברואה  אגף 
חיפושים  ולאחר  הטמון, 

נרחבים מצאו את האבדה.
השבוע  במהלך  כי  יצוין 
גם  התברואה  אגף  האחרון 
בטעות  שהשליך  לאדם  סייע 
בשווי  תותבות  השיניים  את 
ועובדי  לטמון  שקלים  אלפי 
לו  סייעו  התברואה  אגף 

להוציא את האבדה.
אירעו  האחרונים  בימים 
נחשים   2 תפיסת  של  מקרים 
אגף  ידי  על  העיר  ברחבי 
התברואה: האחד היה ברחוב 
הרב שך 50 בעיר לשם הגיע 
הלוכד העירוני וצד את הנחש 
העיר.  במערב  היה  והשני 

לתושבים שלום.

מאת: עוזי ברק

ברחוב  מהעיר  ביציאה  בתחבורה  קשות  בעיות 
צומצם  הרחב  הכביש  ז'בוטינסקי:  פינת  אהרונוביץ 
ונתיב חניה  בניין ענק שנבנה עם מדרכה רחבה  לטובת 
- על חשבון נהגי העיר והדבר גורם לפקקי תנועה קשים.
על  תלונות  מספר  התקבלו  עיתונות'  'קו  במערכת 
הנעשה ביציאה מהעיר, לאחר שמסלול היציאה מהעיר 
שהיה שלושה נתיבים קוצץ לשני נתיבים לטובת הבניין 

החדש שנבנה במקום.
בנוסף לכך לא ברור מדוע הקבלן לא בנה כלל חניה 
זאת  ובמקום  לבניין,  מתחת  ולא  בבניין  הקרקע  בקומת 
היציאה  צומת  על  חניה  מפרץ  עם  רחבה  מדרכה  עשה 
הנהגים.  וציבור  יציאה מהעיר  נתיב  ועל חשבון  מהעיר 
דבר זה גורם לפקקי תנועה רבים שמגיעים בשעות הלחץ 
עד אחרי רחוב נפחא בעיר וגם לפקקי תנועה קשים בתוך 

שכונת שיכון ה'.
כי  מסר  טננבוים,  אברהם  ר'  ברק,  בני  עיריית  דובר 
העבודות"  לגמר  עד  זמניים  נתיבים  שני  במקום  "יהיו 
זה,  בעניין  אליכם  שכתבתי  נוסף  "במכתב  כי  וציין 
הבהרתי כי נכון שישנם שני מסלולים, באופן זמני, עוד 

חודשים  כבר  אלא  במקום,  בניין  להקים  שהוחל  לפני 
אחדים קודם לכן, במסגרת עבודות חברת נת"ע להקמת 
נת"ע  חברת  עבודות  תסתיימנה  כאשר  הקלה.  הרכבת 

באזור זה, ישובו לצומת שלושה מסלולים.
"מהראוי להוסיף, כי כל אלו שמנסים לנגח את בניית 
את  מעלימים  סובייקטיביות,  מסיבות  בצומת,  הבניין 
יכלו  שאף  מאוד,  ישן  בניין  בו  עמד  כה  שעד  העובדה 
להיגרם סיכונים, כאלו ואחרים, בשלבים כלשהם. משום 
כל  על  יענה  החדש  שהבניין  חד-משמעית,  ברור,  כך 
בעיות אלו, ויש לברך על כך. )אף אחד לא מכחיש שכל 
שהדגשתי,  כפי  אך,  עסקים,  לצרכי  בניינים  בונה  קבלן 
שיכלו  מאוד  ישן  למבנה  פתרון  גם  ישנו  זו  בבניה 
פתרון  ישנו  חדש  בניין  ובבניית  סיכונים,  בו  להתהוות 

לכך(".
בנוגע לחניות הגיב טננבוים: "בבניין זה ישנן בעיות 
להסדיר  שלא  מישהו  של  רצונו  בגלל  לא  חניה  של 
שבמקום  היא  שהבעיה  אלא  בבניין,  חניה  מקומות 
הועבר, בטעות, לפני עשרות שנים קו ביוב, וקו זה מונע 
מתנהל  זאת,  עם  יחד  במקום.  חניות  להקמת  אפשרות 
מסחרי  במרכז  לדיירים  חנייה  מקומות  למציאת  מו"מ 

בסביבה".

משרד העבודה והרווחה יצא בפיילוט חדשני אשר יחמיר את הענישה באתרים שבהם התגלו הפרות חמורות 
של תקנות הבטיחות  בסיוע משטרת ישראל נסגר אתר בניה בבני ברק ל-30 יום, לאחר שהיווה סכנה 

לשלום הציבור ובטחונו  הפיילוט שנחל הצלחה בבני ברק יועתק לכל הארץ

פסח,  לקראת  אלו  בימים  שעמלים  התברואה  עובדי 
מצאו מגוון אבדות ובין השאר עשרים אלף שקלים, 
שונים  מקרים  בשני  בנוסף,    ועוד  תותבות  שיניים 

לכדו העובדים נחשים  

הוקם  מהעיר  הראשית  היציאה  צומת  על 
לשני  צומצמה  מהעיר  והיציאה  חניה  מפרץ 
נתיבים, דבר שגורם לפקקי תנועה קשים על 
רחוב השומר ובשיכון ה'  דובר העירייה: 
מעבודות  שנובעת  זמנית,  בבעיה  "מדובר 

הרכבת הקלה" 

לראשונה: החמרת ענישה לקבלנים

השבת אבדה לאברך:
 20 אלף שקל

בעיות תחבורה קשות 
ביציאה מהעיר

צילומים: עוזי ברק

אחד מהנחשים שנלכדו



100,000₪
לתקופה של עד 100 חודשים

קח הלוואה עד

בריבית אטרקטיבית במיוחד

pagi.co.il
פרטים נוספים והצטרפות

רצונו לשביעות  ביטחונות  ולהמצאת  הבנק  דעת  לשיקול  בכפוף  יוענק  אשראי   • כלשהו  אשראי  למתן  התחייבות  או  הסכמה  משום  זה  בפרסום  לראות  אין 
• אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל • המבצע בתוקף עד  1.4.18 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת.



בני ברק ה' בניסן תשע"ח 124421/3/18

מאת: עוזי ברק

הישיבות  בהיכלי  חורף  זמן  סיום  עם 
לפתיחת  וכחלק מהיערכות מקיפה  הקדושות 
גבאי  התכנסו  הזמנים,  בין  ישיבות  רשת 
הקהילות בבני ברק השותפים באיגוד ישיבות 
'זכנו', במוצאי שבת קודש  בין הזמנים שע"י 
במעונו של מ"מ ראש עיריית ב"ב הרב אברהם 
מיום  הפעילות  את  המלווה  רובינשטיין 

היווסדה.
הרב  של  בביתו  ההתכנסות  מטרת 
אחרונים  תיאומים  עבור  נועדה  רובינשטיין 
של כל גבאי הקהילות יחד עם הנהלת הארגון 
לקראת תחילת הפעילות הענפה שעל ידי 'זכנו' 
במכירה  הוא  כששיאה  הישיבות,  בני  למען 
הסינית הגדולה להחזקת המפעל האדיר הזה, 
מיזם מיוחד המחייה את התגייסות כלל תושבי 

העיר כפי שנעשה בשנים קודמות.
את  רובינשטיין  הרב  חיזק  הכינוס  במהלך 
את  והדגיש  הקודש  במלאכת  העוסקים  ידי 
בכל  כזה  מערך  בקיום  הגדולה  החשיבות 
של  ההזדמנות  זוהי  וכי  כנסת,  ובית  קהילה 
כל בן תורה לחזק את לימוד התורה הקדושה 
סדרים  מתקיימים  לא  בהם  הזמנים  בין  בימי 

בהיכלי הישיבות.
העיר  ראש  למ"מ  הודו  הקהילות  גבאי 
ודלתו  האיתנה  עמידתו  על  רובינשטיין  הרב 
הן  התורה  בני  ציבור  לימין  תמיד  הפתוחה 
את  וציינו  השנה  ימות  בכל  והן  זה  בפרויקט 
נושא  בכל  הקהילות  לצרכי  הקשבת  אוזנו 

ועניין.
'זכנו' היא הפקת ענק משותפת למאות גבאי 
ישיבות בין הזמנים, תוצר של אחדות מופלאה, 
שאין לה אח ורע, של שיתוף פעולה 
גווני  מכל  מדרש  בתי  בין  מדהים 
בארץ  התורני  הציבור  של  הקשת 
הקודש מבני ברק ירושלים, מודיעין 
חיפה,  אלעד,  ביתר,  ועד  עילית, 
כמעט  ועוד,  שמש  ובית  יסודות 
ישיבות  בו  שאין  בארץ  ישוב  שאין 
בין הזמנים המופעלות על ידי 'זכנו'. 
שנים  כשש  לפני  הוקמה  הרשת 
באסיפת גבאים שהתקיימה בלשכתו 
של הרב אברהם רובינשטיין – ראש 
 - ימים  באותם  ברק  בני  עיריית 
מעוררת  בצורה  מתנהלת  היא  ומאז 

השתאות.

מאת: יאיר קורן

פקחי חניה בעיריית בני ברק, האחראים לאכיפת חוקי העזר העירוניים, עוסקים לא רק בתחום 
זה, החיוני לרווחת התושבים, אלא גם נענים מפעם לפעם לתושבים הזקוקים לסיוע בתחומים 
מגוונים, כמו עזרה בתיקון רכבו של תושב שנתקע ברחוב, או סיוע בשיפוץ ביתו של קשיש, 

ניצול שואה.
מחלקת  מנהל  חדד,  יוסף  ומר  העירייה  של  ופיקוח  אכיפה  אגף  מנהל  מלכא,  שלמה  מר 
השיטור העירוני מתכוונים להרחיב את מסגרות הפעילות הקהילתית ההתנדבותית של הפקחים 

והשוטרים העירוניים, בשעות שמחוץ לעבודה העירונית.

בבית סגן ראש העיר: 
כינוס גבאים 

הרב  רה"ע  מ"מ  של  בביתו  התכנסו  קהילות  גבאי  עשרות 
אברהם רובינשטיין לפתיחת ישיבות בין הזמנים

גבאי בית הכנסת שהתכנסו

יום מעשים הטובים 
של הפקחים

פקחי החנייה צבעו את ביתו של קשיש ניצול שואה ועזרו 
לנהג שנתקע עם רכבו

פקחים בשיפוץ בית לקשישפקח חניה עירוני מסייע לרכב שנתקע

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

מבצע מטורף!!
כל סוגי האורז רק 2.5 ש“ח ל-100 גרם

שף בינלאומי
חדש!!

לשבת הגדול





מאת: אלי כהן

הייצור  מענפי  לאחד  נחשב  התרופות,  ייצור  ענף 
הרגישים ביותר בעולם. החשש מפני ריגול תעשייתי או 
גורם  מתחרים,  לגורמים  מקצועיים  סודות  של  דליפתם 
סודיות  של  מסתורית  בהילה  אפוף  כולו  שהתחום  לכך 
לקבל  זכאים  הרגולטוריים  הגורמים  רק  מקסימאלית. 
מידע על הרכבי התרופות, כשלא פעם גם מדינות ונציגיהן 

זוכים לקבל מידע חלקי בלבד. 
שאנו  התרופות  אם  לדעת  אנו  יכולים  כן,  אם  כיצד, 
מבקשים לצרוך במהלך חג הפסח כוללות גם רכיבים של 

חמץ או לא? 
התשובה טמונה בכח היחיד שמצליח לעקוף את מעטה 
'כללית',  חולים  קופת  הקנייה.  כח   – הכבד  הסודיות 
בעולם,  בגודלו  והשני  בישראל  הגדול  הבריאות  כארגון 
ומתוקף כך גם צרכנית התרופות השנייה בגודלה בעולם, 
משום  החסויים,  התרופות  רכיבי  אל  גישה  לקבל  יכולה 
שהיצרניות מעוניינות יותר מכל לשמור על יחסים טובים 

ופוריים עם אחת הלקוחות הגדולים שלהן. 
כך נוצר בשנה שעברה שיתוף הפעולה ההדוק בין שתי 
'כללית'  קופת החולים  המעצמות, מעצמת הבריאות של 
השנה  זו  החרדית'.  'העדה  בד"ץ  של  הכשרות  ומעצמת 
השנייה בה חודשים ארוכים לפני פרוס חג הפסח, יוצאות 
ובד"ץ העד"ח למסע ממושך של מחקר  כללית  מערכות 
לגבש  מנת  על  כולו,  התרופות  סל  של  מעמיקה  ובחינה 
רשימה מלאה ומדויקת, שתבהיר גם השנה מה הן התרופות 
שבהן אין כל חשש להימצאות חמץ, ואלו תרופות מכילות 
להן  למצוא  עדיף  וממילא  חמץ  להכיל  עלולות  או  חמץ 
ימי הפסח, אם אין בכך משום  תחליפים הולמים במהלך 

סכנה למצבו הרפואי של מי שנוטל את התרופות. 
בתרופות  שינוי  על  החלטה  קבלת  כל  שלפני  כמובן 
והן  מוסמך  ברופא  הן  להיוועץ  יש  בקביעות,  הניטלות 
בפוסק הלכה, על מנת לוודא שהשינוי בתרופה לא יגרום 
חלילה וחס לנזקים, ובמקום לקיים את מצוות "בל יראה 
ובל ימצא", אפשר חלילה וחס לעבור על "וחי בהם ולא 

שימות בהם". 
אל שיתוף הפעולה של הכללית ורבני הבד"ץ מביא רב 
מניהול  הרב  ניסיונו  את  לפקיבקר  הרב  הרה"ג  הכללית 

תחת  השנה,  ימות  בכל  הכללית  של  הכשרות  מערכת 
המרפאות   1503 ו  החולים  בתי   14 פועלים  הרב  אחריות 
של כללית ברחבי הארץ תוך שהם מאפשרים לכל לקוח 
כל  לפי  ובחול  בשבת  והמרפאות  החולים  בבתי  לשהות 

כללי ההידור.
מי שמנצחים על מלאכת המחקר של רכיבי התרופות, 

הם הרה"ג הרב מנחם לפקיבקר רב הכללית והרב ד"ר 

אמסלם,  שמעון 
ויד  כיועץ  המשמש 
הכללית  רב  של  ימינו 
התרפות  כשרות  בנושא 
ונחשב למומחה בעל שם 
תעשיית  בתחום  עולמי 
הרוקחות והתרופות. כמי 
הרוכש  ארגון  שמייצגים 
של  בהיקף  תרופות 
כששה מיליארדי שקלים 
הרבנים  יכולים  בשנה, 
מהיצרניות  לדרוש 
שיספקו לו את המרשמים 
תרופה  כל  של  המלאים 
בכפוף להתחייבות מצדם 
לשמירה  הכללית  ומצד 
הסודיות.   על  מוחלטת 
הכימאים  עובד:  זה  כך 
בראשות  כללית  של 
אמסלם  שמעון  דר'  הרב 
הרכיבים  בין  מאתרים 

ובשיתוף  לחמץ,  חשש  יש  שלגביהם  אלו  את  השונים 
המומחים של 'העדה החרדית', שצברו ידע עצום בחומרי 
וברכיבים הכלולים בהם, מורכבת רשימת התרופות  גלם 
שמכילות  התרופות  ומנגד  בפסח,  לשימוש  המאושרת 
במהלך  בהן  מהשימוש  להימנע  ושעדיף  חמץ,  תערובת 
או  הרפואי  במצבו  לפגיעה  חשש  בכך  אין  אם  החג, 
כזאת  לרמה  הגיע  הפעולה  שיתוף  המטופל.  של  הנפשי 
שמומחי הכשרות המבקשים לאשר תרופה, לאחר בדיקה 
שהם עושים מצדם, מעבירים את ממצאי הבדיקה שלהם 
ל'כללית', ומקבלים את חוות דעתו של הרב דר' אמסלם 
שנחשף לרשימות המלאות שלא מגיעות אליהם, ואכן כבר 
אירע יותר מפעם אחת שהרב אמסלם האיר את עיניהם של 
מומחי הכשרות לחומרי גלם בעייתים המצויים בתרופה זו 
או אחרת, ובהתאם למידע החדש שהגיע לידיהם החליטו 

מומחי הכשרות שלא לאשר 
את התרופות המדוברות. 

כך  היסודית,  הרשימה 
יודע כל מי שעוסק בתחום 
לא  משרתת  הכשרות, 
הכללית  לקוחות  את  רק 
של  הכשרות  צרכני  ואת 
'העדה החרדית', אלא את 
כל  שכן  כולו,  ישראל  עם 
קופות  של  הן  הרשימות, 
מערכות  של  והן  החולים 
אותן  הן   – הכשרות 
מתחת  היוצאות  רשימות 
של  המיומנות  ידיהם 
ו'העדה  'כללית'  מומחי 

החרדית'. 

מּוָרה תרופה שְׁ
ארגון הבריאות היחיד שמקבל לידיו את ההרכב הסודי של כל אחת מהתרופות הנמכרות בישראל 
הוא קופ"ח 'כללית', שמתוקף היותה קניינית התרופות השניה בגודלה בעולם, זוכה לשיתוף פעולה 
הדוק עם היצרניות ^ רשימת התרופות הכשרות לפסח  המופצת לקהל שומרי תומ"צ כל שנה מחדש 
בישראל, היא תוצר של שיתוף פעולה בין מעצמת הבריאות של 'כללית' עם מעצמת הכשרות של 
בד"ץ 'העדה החרדית'   רשימה שמועברת לאחר הרכבתה לשימוש שאר קופות החולים ומערכות 

הכשרות האחרות. 

 במפגש עם רבני ומומחי הבד''ץ, נראים, הרב אברהם קונסקי מנהל השיווק למגזר
החרדי בכללית והרב מנחם לפקיבקר רב הכללית

הרב אברהם קונסקי והרב ד''ר שמעון אמסלם יחד 
 מספר הטלפון של המערכתעם האדמו''ר מטשאקאווא

הקולית לבדיקת כשרות התרופות



של  הכשרות  ועד  במשרדי  שעברה  בשנה  כשביקרנו 
מטשאקאווא  אדמו"ר  כ"ק  את  לפגוש  זכינו  הבד"ץ, 
המומחים  ומוותיקי  מגדולי  לאחד  שנחשב  שליט"א, 
מנחם  הרב  את  בראותו  כולו.  בעולם  הכשרות  בתחום 
לפקיבקר, רבה הראשי של 'כללית', אורו פניו של הרבי, 
והוא סיפר על כך שברשותו מסמכים ששמר עוד משנת 
מומחי  עם  התכתבות  הראשונה  בפעם  ניהל  אז  תשי"ז, 
של  כשרותן  בבירור  לו  שסייעו  ימים,  באותם  'כללית' 
תרופות שונות לשימוש בפסח. ואכן, 'כללית' היתה הקופה 
הראשונה שהוציאה לאור את רשימת התרופות הכשרות 
לפסח, עם חותמתו המעוטרת של בד"ץ 'העדה החרדית', 
שאישר כי המידע המופיע ברשימה של 'כללית', הוא אכן 
מדויק וראוי שיסמכו עליו יראי ה' הנזהרים ממשהו חמץ 

לאורך חג הפסח. 

 )*2701( הקולי  המוקד  של  החדשנית  ה'המצאה'  גם 
בבית  מקורה  הטלפון,  דרך  התרופות  כשרות  לבירור 
להנגיש  השנה  ימות  בכל  שפועלת  'כללית',  של  היוצר 
את הרפואה באופן שתהיה משולבת עם ההלכה, על מנת 
שציבור יראי ה' יוכל ליהנות משירותי הרפואה המתקדמים 
ביותר, ללא כל חשש לפגיעה רוחנית כלשהי חלילה וחס. 
המוקד הקולי, אם תהיתם, גם הוא מפוקח על ידי הבד"ץ, 

ומאושר על ידו. 
רבה של 'כללית' הרה"ג הרב לפקיבקר מציין כי מעבר 
כללית  התרופות,  רשימת  להרכבת  העצומה  להשקעה 
ב-14  מחייבים  עבודה  בנהלי  רבות  ומשקיעה  פועלת 
בתי החולים של הקופה ובאופן הכשרת בתי החולים של 
החג  בימי  לשהות  אדם  לכל  לאפשר  מנת  על  הכללית 
ביותר. בשל השינויים  ועל הצד הכשר  בצורה המהודרת 
טרחנו  כך  "בשל  כי  הרב  מוסיף  התרופות  בשוק  הרבים 
על  עוברים  ואנחנו  ותרופה,  תרופה  כל  על  והתייגענו 
כל רשימת התרופות בכל שנה, כדי לשמור על הרשימה 
התרופות  מיצרניות  אחת  אם  פרטים.  לפרטי  מעודכנת 
אנחנו  לארץ,  המיובאת  בתרופה  כלשהו  רכיב  החליפה 
מאתרים את השינוי, ובוחנים מחדש את כשרות התרופה. 
בכך למעשה מיוחדת רשימת התרופות של 'כללית' שהיא 
ומתעדכנת עד הרגע האחרון שלפני ההדפסה.  מעודכנת 
ותרופות  מהרשימה  נמחקות  מהמדפים  שירדו  תרופות 
ואפילו  שינוי  כל  מיידי.  באופן  אליה  מצורפות  חדשות 
נלקח  תרופה,  כל  הרכיבים שמכילה  במפרט  ביותר  הקל 
בחשבון ומהווה בסיס לבדיקה חוזרת של כשרות התרופה". 
הג"ר חיים יהודה כהן מרבני ועד הכשרות, מציין בהקשר 
זה כי חשוב להוסיף גם בהבלטה ובהדגשה שבכל הקשור 
לזריקות, פתילות ומשחות, אין שום חשש להשתמש בהן 
בפסח, ואין שום מקום להחמיר בעניין זה גם במקרים שיש 

בהן חמץ. 
מנהל מחלקת חומרי גלם ותעשיה - הג"ר פנחס בינדר 
שליט"א, שנחשב לאחד מגדולי המומחים בעולם בתחום 
כשרות חומרי הגלם, ובכללם גם חומרי הגלם המשמשים 
לייצור תרופות מוסיף: "חשוב לדעת גם שברוב רובם של 
הוא  החשש  בתרופה,  חמץ  של  חשש  יש  בהם  המקרים 
בעיקר על ה'פילרים', כלומר על חומרי המילוי. בתרופה 

הפעולה  את  שמחולל  הפעיל'  'החומר  חלקים:  שני  יש 
הרפואית הנדרשת, וה'פילר' שנועד רק להחזיק את החומר 
הפעיל כשהוא מגובש, באופן שיאפשר לבלוע אותו בצורה 
מסודרת ושפירוק התרופה יהיה בקצב הנכון. העניין הוא 
אין  לאכילה,  ראוי  אינו  הוא  אם  שגם כשיש חשש חמץ, 
יותר  ולכן גם אפשר להקל  לו שום חשיבות בפני עצמו, 
בבליעתו בפסח. הסיבה שיש שמחמירים בתרופות למרות 
חשיבות  להן  שיש  בכך  נעוצה  למאכל,  ראויות  לא  שהן 
ולכן אנחנו לא מסתכלים על זה שהן לא ראויות למאכל, 
לדעת  צריכים  הרבנים  חשיבות,  שום  אין  ל'פילר'  אבל 
זה כשהם באים לפסוק לגבי בליעת תרופות במהלך  את 

הפסח". 
בכללית  החרדי  המגזר  מנהל  קונסקי  אברהם  הרב 
מדגיש כי ההשקעה המרובה של 'כללית' בתחום היא חלק 
מהאסטרטגיה הכללית וארוכת הטווח של הקופה השואפת 
ומגיעה למצוינות בכל תחום אליו היא פונה, ובכלל זה גם 
תחום הכשרות ושירותי הדת באופן כללי. "הדאגה למען 
כאן,  קיימת  היתה  תמיד  והמצוות  התורה  שומרי  ציבור 
לשיאים  מעפילה  שהיא  רואים  אנחנו  האחרונות  ובשנים 

חדשים שאינם קיימים בשום מקום אחר". 

400 מיליון 
שקלים של 

בטיחות ואיכות 
המרלו"ג של כללית, הלא הוא המרכז הלוגיסטי בו 
מתבצע איסוף, ליקוט והפצת התרופות לבתי המרקחת 
ובתי החולים של הקופה, שוכן באזור התעשיה 'שוהם', 
במבנה ענק המתנשא לגובה של עשרות מטרים ונראה 

בבירור לנוסעים בכביש 6. 
מופצות  הזה,  הענק  הלוגיסטי  מהמרכז  מכאן, 
ומסופקות  הארץ,  רחבי  לכל  'כללית'  של  התרופות 
אלפים  מאות  ועוד  ה'כללית',  מבוטחי  מיליון  ל-4.5 
הפוקדים את 14 בתי החולים של הקופה, כמו גם בתי 

חולים פרטיים שרוכשים את התרופות שלהם דרכה. 
"מדי חודש אנחנו מנפיקים תרופות בכ-400 מיליון 
"ובסך  המרלו"ג,  מנהל  גל,  יוסי  לנו  אומר  שקלים", 

הכל מדובר בכחמישה מיליארדי שקלים בשנה". 
התרופות מגיעות לכאן הישר מהיצרניות והיבואניות, 
במיוחד,  מוקפדים  בקרה  בתנאי  ומאוחסנות 
בטמפרטורה המתאימה ומידת הלחץ המומלצת על ידי 
היצרניות, בהתאם לנהלים ותקנים מחמירים במיוחד, 

המקובלים בעולם המערבי. 
חקירות  עוברת  למרלו"ג  שמגיעה  תרופה  כל 
ודרישות, נשקלת, נמדדת ועוברת בחינה מדוקדקת על 
ידי צוות של רוקחים מומחים, רק לאחר מכן מקבלת 
את האישור של הקופה להיכנס למערך בתי המרקחת 

שלה. 
מדהים,  לוגיסטי  בתהליך  התרופות  עוברות  מכאן 
עם מערך אוטומטי מרהיב ביופיו, של אחסון, הוצאה, 
התרופות  משלל  המורכבות  חבילות  לכדי  ליקוט 
שהזמין כל אחד ממאות בתי המרקחת ומאות מחלקות 
הספקה  שהזמינו  כללית  של  החולים  בבתי  האשפוז 

סדירה של תרופות. 
בדרך  העיקרי  המאפיין  בולט  הדרך,  אורך  לכל 
הטיפול של 'כללית' בתרופות – זהירות מקסימלית. או 
במילים שהוטמעו כסיסמה של תחום הספקת התרופות 

ב'כללית': "בטיחות בתרופות זאת הבטחה!". 

חלק מרבני הבד''ץ החשובים שהשתתפו בפגישה העבודה על חוברת התרופות

 חוברת התרופות שהופקה על ידי כללית'
.בשיתוף בד''ץ העד''ח

 מנהל המרלו''ג יוסי גל והרב אברהם קונסקי מנהל השיווק
למגזר חרדי בכללית בשטח המרלו''ג של כללית בשוהם



“להיות
כובען

זה מקצוע”
איצ’ה ש ר’  לי  אומר  סיפור,  מע 

מבריש  בעודו  בחיוך  פרסטר 
אלי  “ניגש  אדים,  אפוף  כובע 
ומצביע  מארה”ב  ליטאי  יהודי 
ראשו  על  המתנוסס  החדש  כובעו  על  לי 
הכובע  את  ‘תראה  לי,  ואומר  לתפארה 
בבורו  פלונית  בחנות  אותו  רכשתי  הזה, 
שיש  כמו  לא  מיוחד,  משהו  הוא  פארק, 
בליבי.  וצחקתי  חיוך  לו  השבתי  אצלך...’ 
אם הוא היה יודע שאותו בעל חנות מזמין 

את הכובעים שלו ממני...”

שערים  במאה  יושב  פרסטר  איצ’ה  ר’ 
העולם.  בכל  פרוסה  ומצודתו  בירושלים 
מפעל הכובעים שלו ברומניה הוא המוביל 
ובמקצועיות  באיכות  החרדי  בציבור 
ומספק כובעים לסניפים וחנויות בניו יורק, 
בלגיה  אנגליה,  בולטימור,  אנג’לס,  לוס 
וכמובן ירושלים ובני ברק, אשדוד ואפילו 
“פרסטר”  בצפון.  וברכסים  בדרום  בערד 
אמינים,  איכות  לכובעי  נרדף  שם  הפך 
המבוקשים ביותר בכל החוגים והסגנונות. 
כאן  כובעים.  'מוכרים'  לא  ב”פרסטר”  כי 
אותם  ומייצרים  מתכננים  אותם,  חיים 
בהתאמה מלאה לציבור הענק הבוחר בהם 

שוב ושוב.

לנו  הוא אומר  זה מקצוע”,  כובען  “להיות 
בחנות  הייצור  בקומת  מסיירים  בעודנו 
המיתולוגית ברח’ מאה 
שערים בירושלים. “זה 
ניסיון  הדורש  תחום 
החל  רבה,  ומומחיות 
כמו  הייצור  משלב 
הלבד  חומרי  בחירת 
בניית  האיכותיים, 
עיצובו  הכובע,  צורת 
לאורך  ועמידותו 
ההתאמה  ועד  שנים 
הראש  על  המושלמת 
של הלקוח. כובע הוא 
לבוש  פריט  עוד  איננו 
האדם  של  הפאר  אלא 
והוא חייב להיות הולם 

ומושלם”.

אין קיצורי דרך 
לפני  החל  הכל 
שנה.  ממאה  יותר 
אברהם  ר'  כשהרה"ח 
החל  ז"ל  פרסטר  יוסף 
בייצור  תרע"ב  בשנת 

לא  הוא  האמונות,  בידיו  איכות  כובעי 
העלה בדעתו שיבוא יום בו כובעיו יהפכו 
לא  הוא  עולמי.  כלל  יהודי  מלכות  לכתר 
למעצמה  יהפוך  אז, ששם משפחתו  שיער 
של ייצור ולסמל של איכות, או יותר נכון, 
כל  על  ההקפדה  ל'כובע'.  נרדפת  למילה 
פרט והאהבה הרבה שהוקדשה לכל כובע 
כיצירת פאר בלעדית, הפכה את המעבדה 
בעולם  ממש  של  למותג  שלו  הפרטית 
היהודי ולבחירה המנצחת של רבבות, כבר  
עשרות שנים. נכדו ר' איצ'ה פרסטר הפך 

את המקצוע לאומנות של ממש. 

קל  ומחירים  מותגים  של  מתעתע  בעולם 
בכל  כמו  כי  מתברר  אבל  לאיבוד,  ללכת 
תחום, גם בענף הכובעים אין קיצורי דרך. 
מחיר הכובע הוא פונקציה של טיב המוצר 
“פעם הגיע לקוח אל אבא שלי  ועמידותו. 
וביקש כובע טוב וזול. הוא ענה לו שיקנה 
ר’  אומר  זול..”,  ואחד  טוב  אחד  שניים, 
הכובעים  בין  “ההבדלים  ומסביר:  איצ’ה 
מתחילים בחומר הלבד עצמו, סוג השיער 
המדויק  והתיפור  העמוק  הגוון  וצפיפותו, 
ועד לגימור המוקפד בטאצ' מושלם. בנייתו 
של הכובע היא מלאכת מחשבת של ממש”. 

"כובע יוקרתי אמיתי מיוצר מלבד שערות 
אך  באיכותן  המעולות  וארנבות  שפנים 
מחירן גבוה מאוד. השערות עוברות תהליך 
ידני של ויברציה )ערבול בתנועה סיבובית( 
מכן  לאחר  ורק  ובקיטור,  בחום  משולב 
מגיע שלב הצביעה ושלב ה'בנייה' בפועל. 
וסוג  הצפיפות  רמת  הבסיס,  חומרי 
הצביעה, הם אלו שקובעים את איכותו של 
הכובע וכמובן מאליו את מחירו, פשוט או 
יוקרתי יותר. מניסיון של דורות בענף אני 
אומר באופן מוכח: אין בעולם 'כובע זול'. 
איכותי  כובע  ויש  יותר,  איכותי  כובע  יש 
פחות. המחיר בין אם נרצה או לא מסגיר 
סוד, חומר טוב המחזיק  כל  בזה  אין  זאת, 

לאורך שנים יקר יותר".

הכתובת הנכונה
מצוינת להתחדש  הזדמנות  הוא  חג הפסח 
בכובע חדש ולהגיע אל החג כבני מלכים. 
הלקוחות הרבים הגודשים בימים אלו את 
סניפי רשת ”פרסטר” מרגישים מיד שהגיעו 
אל הכתובת הנכונה. התחושה היא שכאן, 
תחת קורת הגג הזו, הם יקבלו את הכובע 

האיכותי והמתאים ביותר עבורם. 

מותג  כמו  יוקרתי  כובע  המבקשים  אלו 
היטב שהם  יודעים  כבר  ‘ברנדולינו’  הדגל 

יצירת  לכספם.  מלאה  תמורה  מקבלים 
הפאר שכבשה את עולם הישיבות מוכיחה 
ביוקרה  ביופי,  שנים  כבר  עצמה  את 
בידיים.  זאת  למשש  ניתן  ואף  ובאיכות, 
כובע ה’ברנדולינו’ הינו קל יותר, דק ועדין 
מלאכת  בהתאם.  שלו  והמראה  יותר, 
בידי  מופקדת  ה’ברנדולינו’  של  העיצוב 
המבין  ומעודכן,  מקצועי  צוות  ע”י  אמן, 
קיפול  כל  של  ביותר  הדקות  ברזולוציות 
שוליים או זווית הקנייטש, באופן שיהלום 
חגיגי  למראה  הלקוח  של  ראשו  את 

ומושלם.

ברמת  כובעים  המבקשים  אלו  כן,  כמו 
ה’ברבסו’  מותגי  כמו  יותר,  נמוכה  יוקרה 
אל  שהגיעו  הם  אף  יודעים  ועוד,  מילאנו’ 
את  עברו  אלו  כובעים  הנכונה.  הכתובת 
”פרסטר”,  של  המקצועי  הייצור  תהליך 
עצמם  את  והוכיחו  המדויק,  העיצוב  את 
זמן.  לאורך  המחזיקים  ביותר  כשימושיים 
ברמה  הכובעים  בתחום  גם  כי  ספק  אין 
הפחות יוקרתית ”פרסטר” מציג את המוצר 
המוני  של  רצונם  לשביעות  ביותר  הטוב 

לקוחות.

מדברים  רצון,  שביעות  על  כשמדברים 
ודיוקים  התאמות  של  שלמה  מערכת  על 
מהותי  נושא  ביותר.  הקטנים  לפרטים  עד 
לדוגמה, הוא אופן בניית הכובע והתאמתו 
“יש אנשים עם ראש עגול  לראש הלקוח. 
אומר  מאורך”,   ראש  עם  כאלה  ויש 
המוכרים  רבים,  “במקומות  איצ’ה,  ר’ 
הכובע  בתוך  לבד  של  חתיכות  דוחפים 
כדי להתאימו אל הראש. אצלנו זה לא כך. 
אנחנו מתאימים את צורת הכובע עצמו אל 
הידע  ואת  הכלים  את  יש  לנו  רק  הראש. 
הוא  ובהתאמה  בתחושה  וההבדל  לזה. 

גדול”, הוא אומר.

טיפול אישי בכל לקוח
במקום  נמצא  ב”פרסטר”  השירות  נושא 
הראשון. רק מי שנמצא בענף שנים רבות 
מבין כי כובעים זה לא מוצר של ‘סרט נע’, 
אלא כל לקוח הוא שונה ודורש טיפול אישי 
קיימת  ב”פרסטר”  הזו  מהסיבה  ומיוחד. 
את  המבצעת  משוכללת  תיקונים  מעבדת 
כל סוגי הדרישות, כמו שינוי סרט, שינוי 
עיצוב וגם ניקיון ותיקון כובעים. השירות 
התחושה  את  מעניק  והמקצועי  המהיר 
לעשות  והרצון  היכולת  את  יש  כאן  שרק 

הכל שתהיו מרוצים.

שלישי  דור  פרסטר,  איצ’ה  ר’ 
העולמית  הכובעים  לאימפריית 
‘פרסטר’, ממשיך להוביל את ענף 
מותגי  במגוון  החרדי  הכובעים 
איכות    מה’ברנדולינו’ היוקרתי 
ועד  הישיבות  עולם  את  שכבש 
ל’ברביסיו’ וה’מילאנו’ השימושיים 
והפופולאריים     בשיחה מיוחדת 
המקצוע,  רזי  את  חושף  הוא 
ועד  והעיצוב  הייצור  משלב 
ראש  על  המושלמת  להתאמה 
‘מוכרים’  לא  “אנחנו  הלקוח     
כובעים, אנחנו מייצרים אותם עם 

הרבה אהבה”      כבני מלכים

שמעון ברגר
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אלי כהן

תאגיד  של  השנתית  ההיערכות  במסגרת 
ערכו  הפסח,  חג  לקראת  ברק’  ‘מי  המים 
צוותי ‘מי ברק’ ניקוי וחיטוי מקיף של בריכת 
בעיר  איש  חזון  ברחוב  המים  ומגדל  המאגר 
מים  המאגר  רוקן  המבצע  במהלך  ברק.  בני 
מכן  ולאחר  לחלוטין,  מ”ק   10,000 המכיל 
וחיטוי כהנחיות משרד הבריאות  ניקוי  בוצע 

ובפיקוחו.
הפעילות התקיימה במוצש”ק פרשת ויקהל 
המבצע  במהלך  אדר,  כ”ה  שני  ליום  ועד 
למנוע  מקצועיים  תהליכים  ביצע  התאגיד 

שיבושים באספקת המים בעיר. 
היה  המאגר  כאשר  החיטוי  זמן  במהלך 
ריק, לראשונה מזה עשרות שנים נכנסו אנשי 
את  לבחון  כדי  המאגר  רצפת  אל  מקצוע 
הנקודות הקריטיות בהם נדרש לבצע שיפוץ 
מקיף.  שיפוץ  מכרז  הכנת  לצורך   – בקרוב 
לפני  הוקם  איש  חזון  ברחוב  המים  מאגר 
קרוב ל-30 שנה ובהתאם לתוצאות הבדיקות, 
בקרוב הוא צפוי לעבור שיפוץ מקיף בעלות 
הכולל  שקל  ממיליון  למעלה  של  מוערכת 
תיקון וציפוי קירות הבטון, שיפוץ משאבות, 

חדר משאבות, מערכת בקרה וחשמל.
הצוותים  פועלים  הפסח  חג  לקראת 
שורה  למציאת  ברק’  ‘מי  של  ההנדסיים 

טכנולוגים  ומשאבים  הנדסיים  פתרונות  של 
העיר  ברחבי  המים  ומאגרי  בארות  בהסדרת 
מים  היא – אספקת  בני ברק, כשמטרת העל 
במהלך  העיר  תושבי  לכלל  ואיכותית  סדירה 
חג הפסח לדברי מנכ”ל “מי ברק” דוד צלניק: 
יוצאים  אנו  הפסח  חג  לקראת  שנה  “בכל 
בשורה של צעדים כדי להביא לאספקת מים 
איכותית  וכשרה למהדרין לבני ברק במהלך 
ימי חג הפסח. גם השנה, כבכל שנה, פעילות 
וכלל  לפורים  סמוך  החלה  פסח’  ‘מבצע 
עובדי התאגיד נרתמים במאמץ רב להצלחת 
והתפעוליים  ההלכתיים  המרכיבים  כלל 

הרלוונטיים”.

מאת: עוזי ברק

"אין מילים בפינו להביע רחשי לבב נוכח יופיו 
חנו ואמיתו של כלל ישראל, אשר שב והוכיח כי 
חברים,  ישראל  כלל  נחנו,  אחד  איש  בני  כולנו 
יתברך  רצונו  לעשות  משותפת  מטרה  ומתוך 
למעלה  שכמם  יחד  הטו  שלם,  בלבב  ולעובדו 
בכל  ישראל,  בני  מאחינו  אלף  עשר  מארבעה 
ידיהם  ונשאו  ליבם  העירו  מושבותיהם,  מקומות 
השבוע",  שהתקיימה  במגבית  בפועל  להשתתף 
במשאו  נרגש,  בקול  מויז'ניץ  האדמו"ר  אמר 

בעידן רעווא דרעווין בשבת שעברה. 
של  זכרו  עם  התייחדו  אחד  בלב  אחד  "כאיש 
אותו צדיק יסוד עולם, אשר האיר את שמי היהדות 
בדורנו והיה מגדולי בוניה ומניחי יסודותיה לדור 
ולדורות, אבי מורי מרן אדמו"ר ה"ישועות משה" 
לשמו  והתקיימה  הוכרזה  המגבית  אשר  זי"ע, 
וזהו  אמת  צדיק  של  המופלא  כוחו  זהו  ולזכרו. 
כוחם המופלא של בני א-ל חי אשר לבבם שלם 
קדשו  שם  ולמשמע  עבדיו,  ועם  האלוקים  עם 
בזיכוי  חלק  וליטול  מכיסם  זהב  להוזיל  נרתמו 
הרבים העצום הזה. אין ספק שאחדות מופלאה זו 
תניע את אמות הסיפים בפמליא של מעלה, ואבי 
עבור  מרובים  שמים  רחמי  יעורר  זי"ע  אדמו"ר 
להשפיע  ישראל,  כלל  כל  בתוך  המשתתפים  כל 
ברכות  ורפואות,  ישועות  ורחמים,  ממעל חסדים 

והצלחות וכל מילי דמיטב עד בלי די".
בדברים נלהבים ונרגשים אלו, סיכם האדמו"ר 
אדיר,  בהיקף  ענפה  עשיה  גדוש  מופלא,  שבוע 
אשר חצה גבולות ושיבר מוסכמות, פרץ מחיצות 

ושאינם,  חסידם  ויום,  לילה  מסכים,  והשיל 
חברו  כאחד  כולם   - הגולה  תפוצות  ובכל  בארץ 
יום   - "ויז'ניץ   - הענק  מגבית  של  להצלחתה 
של  מופלאה  בהתגייסות  ההמונים",  התרמת 
למעלה מ14 אלף יהודים, כאמור, מכל גווני קשת 

היהדות ומכל פזורות תבל.
אדר,  כ'  ביום  עיתונות',  ב'קו  שפורסם  כפי 
משה"  ה"ישועות  האדמו"ר  של  דהילולא  יומא 
באדר  כ"ח  יום  את  האדמו"ר  בנו  הועיד  זצ"ל, 
ויז'ניץ, כשהוא  ליום התרמה כלל-ישראלי למען 
קורא לקהל חסידים ותלמידים אשר שם קדשו של 
בעל ההילולא יקר בעיניהם, לפנות אל קרוביהם, 
אחד  כל  שמזמין  אלו  את  וידידיהם,  מכריהם 
אותם  לזכות  יפנה אליהם  כך  לשמחתו האישית, 
בחבירה לשמו ולזכרו של אותו קדוש עליון, אשר 
אין לך מדה טובה הימנה מן הזכות בהשתייכות 
מקור  היא  כי  עולם,  יסוד  צדיק  אל  ונחלה  חבל 

הברכה וממנו תוצאות חיים.

ב'מי ברק' ניקו את 
מגדל המים

בויז'ניץ עברו את 
היעד בהצלחה

המאגר  קרקעית  את  מקצוע  אנשי  בחנו  העבודות  במסגרת 
ברחוב חזון איש וקירותיו לצורך תכנון שיפוץ מקיף שייערך 
לראשונה מאז הוקם מגדל המים, בעלות של כמיליון שקלים

מרכז חסידי ויז'ניץ התרימו למעלה מ-14.000 תורמים שתרמו 
7,454,109 שקלים במבצע התרמה שנמשך 36 שעות  

חדר החפ"ק בו גייסו את התרומות

ביחידה חדר ניתוח קטן ומפואר, מצויד במיטב האבזור המתקדם ומיועד לניתוחים 
קטנים בהרדמה מקומית. בניהולם של כירורגים מומחים.

ביחידה מטפלים ומנתחים בין השאר בניתוחים מקומיים בתחומי כירורגיה, 
נגעי עור, שומות, אקסזיות, צ’יסטות ועוד. טיפול מוקדם מציל חיים!

זמינות | שירות | מקצועיות 

C
H

A
N

I
ר

ל
י
מ

לקביעת תור: 03-5771188
הסכמים עם כל קופות החולים 

מחכים לניתוח בהרדמה מקומית?
חדר פעולות כירורגיות 

זמין. נגיש. מתקדם.

חדש!

הבריאות 
במקום 
הראשון!

חצי גליון

ער"ח ניסן תשע"ח בס"ד

שבת היא לד' בכל מושבותיכם!
אל תושבי עירנו בני ברק הי"ו

השבת  קדושת  בדקי  לחזק  למשמרת  משמרת  שנוסף  זכינו 
בעירנו למען חולי ישראל במקום חשש סכנה, כאשר ראשי איחוד 
הצלה בעירנו, שכרו גוי של שבת וכל מה שאפשר מתבצע על ידי 
הראוי  באופן  נכרים  ידי  על  הטלפוני  למוקד  מהמענה  החל  נכרי, 
פינוי  וכן  הצורך  במקרה  הכוננים  הפניית  וגם  הלכתי,  ובפיקוח 
וחיזוק  גדול  תיקון  והוא  נכרי,  נהג  ידי  על  שיעשה  הרפואה  לבתי 
ע"פ  בעירנו  דנא  מקדמת  נהוג  היה  וכאשר  השבת  שמירת  ביצור 

רבני העיר (וכנהוג ע"י עזר מציון).

להעדיף  יש  צורך  מקרה  שבכל  ההלכה,  פי  על  הדבר  ברור  כן  על 
ע"י  שבת  חילול  נמנע  ובזה   ,1221 הצלה  איחוד  למוקד  לפנות 

ישראל שלא לצורך. 
יוצאת  אין  פרץ  אין  בנו  שיתקיים  לראות  נזכה  זו  זהירות  ובשכר 

ואין צווחה.

ובאעה"ח לכבוד השבת

יהודה ארי' דינר
דברי שיר

אליעזר דוד שפירא
קהל חסידי צאנז

יצחק זילברשטיין
רמת אלחנן

שמעון בעדני
מועצת חכמי התורה

שריאל רוזנברג
רמת דוד

שמעון גלאי
מתחם ׳אסם׳-רמת אהרון

חיים צבי שפירא
רמת אהרון

יהודה סילמן
רמת אלחנן

ישראל אולמן
משכנות יעקב

שלמה מחפוד
שיכון ו׳

ישראל מרמרוש
שיכון ג׳

יעקב גרינוולד
קהל חסידי בעלזא קה״י

מסעוד בן שמעון 
רמת אלחנן

שבח רוזנבלט
שומרי שבת

יואל טוביאס
שיכון ו׳

מרדכי שמואל אדלשטיין
נאות יוסף



אין לכם בודאי זמן מיותר בימים אלו של ערב הפסח, אך אם 
היה לכם מעט מהמצרך הזה - היינו ממליצים לכם להתמקם 
החרדית  הרשת  של  'רימונים'  סניף  של  בפתחו  דקות  לכמה 
סתם  דקות.  כמה  שם  לעמוד  ולהישאר  ברק,  בבני  חסד'  'יש 
כך. פשוט תעמדו ותשקיפו על פניהם של הלקוחות הנכנסים 

לחנות. 
המראה שיתגלה לעיניכם יהיה לא פחות ממדהים. הלקוחות 
הם  מכן  לאחר  רגע  אך  לחנות,  נכנסים  כשהם  נראים  כולם 
לעיניהם.  המתגלה  למראה  מאמינים  לא  הלם,  מוכי  נעמדים 

והאמת, שגם אנו לא האמנו...
שבשנים  הוותיק,  הסניף  להאמין.  כדי  לראות  וצריך 
בבני  המוביל  הקניות  כמתחם  עצמו  את  מיתג  האחרונות 
'שינה  אומרים  וכשאנו  לחלוטין.  מראהו  את  שינה  ברק, 
ושודרג,  שונה  הכל  לכך.  בדיוק  מתכוונים  אנו  מראהו'  את 
אווירה  שמשרה  החדיש  מהריצוף  החל  הטפחות:  ועד  ממסד 
הרחבים  אלו המעברים  בעיקר  אך  העיצוב,  רעננה, התאורה, 
שבצידיהם עומדים טורי המדפים העמוסים. בתווך מתהלכים 
הן  אף  שחדשות  בעגלות,  מצויידים  כשהם  הלקוחות  להם 
כמובן, וארשת פניהם משדרת את התחושה שאכן נחמד להם. 
חשבון  על  נעשתה  לא  הזו  שההתחדשות  שמפתיע,  ומה 
הלקוחות. "השיפוץ כולו נעשה בתכנון מחושב אך הדרגתי, 
וכל זאת מבלי שהסניף יסגר לכל תקופת השיפוצים" אומרים 
לנו בהנהלת הרשת, שם מספרים כי "בעוד שסניפים אחרים 
נסגרו לתקופות ארוכות, כולל גם לתקופה של שנה, את הסניף 
הבני ברקי היה אסור לסגור ולו ליום אחד. לא יכולנו לעשות 

זאת ללקוחות".
הלקוחות, כך מסתבר, הם לקוחות נאמנים שמגיעים לכאן 
את  לעשות  דעתם  על  מעלים  לא  כשהם  ומרחוק,  מקרוב 
הקניות בכל מקום אחר מלבד 'יש חסד'. הם עושים זאת בגלל 
בגלל  המהודרות,  הכשרויות  בגלל  המבחר,  בגלל  המחיר, 
בפניהם  הדלת  את  "ולטרוק  הקניה.  חוויית  ובגלל  הנוחות 
גם אם מדובר בסיבה מוצדקת של שיפוצים – זה פשוט בלתי 

אפשרי" הם מנמקים.
אבל השיקולים הללו שייכים כבר לעבר. כעת אנו רואים 
כזו  ובעיקר  מפוארת,  ענקית,  חנות  שהן  התוצאות  את  כבר 
שנהנים  אלו  הם  הלקוחות  ושונה.  מרווחת  אווירה  שמשרה 
מהשינוי והם מברכים על כך. הם פוסעים להם בין המעברים 
מהסדר  מהעיצוב,  החדש,  מהשילוט  מתמוגגים  הרחבים, 
שמאפשר לאתר בקלות כל מוצר גם אם מדובר בפריט בודד 
מתוך אלפי מוצרים, והם בהחלט מקרינים את תחושת הסיפוק. 
"תמיד היה תענוג לקנות כאן, אבל עכשיו זה משהו אחר. כעת 
זו כבר חוויה" אומר לנו מי שאומר, תוך כדי העמסת המוצרים 

בעגלה שהולכת ומתמלאת.

שינוי עם סיבה
אך השינוי הזה לא נעשה סתם כך. מדובר בתוכנית נרחבת 
במסגרתה זוכים כל סניפי 'יש חסד' להתחדשות, כשבמסגרת 
התוכנית נפתחו הסניפים החדשים בהם בארות יצחק ועוד, והם 
נתנו משמעות חדשה למילים 'חוויית קניה'. אך ההתחדשות 
הזו לא פוסחת על הסניפים הוותיקים שאף הם נהנים משינוי 
באווירה  הקניות  את  לבצע  ללקוחות  לאפשר  פנים שמטרתו 

מסבירת פנים. 
שמתבטא  הקפדני,  התכנון  על  דגש  הושם  זו  מסיבה 
רצון  מתוך  זאת  כל  המדפים,  טורי  בין  מרווחים  במרחבים 

למנוע את תחושת המחנק שמאפיינת לא פעם מרכזי קניות. 
"את הלקוח צריך לכבד" מנמקים בהנהלת הרשת, שם סבורים 
שהלקוח אינו אמור להתנגש בעגלה שבאה ממולו או לנסות 
להצטמצם כאשר לקוח אחר חולף לצידו. אז אם המחיר הוא 
מרחב,  יותר  ללקוח  לספק  במטרה  יקר  מדף  שטח  על  ויתור 

בהחלט שווה לשלם את המחיר הזה. 
מחניה  הקונים  נהנים  שם  לחנות,  מחוץ  גם  הורגש  השינוי 
גדולה ומקורה, כשהדרך מהחניה ועד לחנות נעשית באמצעות 
מעלית שמכניסה אתכם עד החנות – מבלי שתיאלצו לעשות 
או  הקופחת  השמש  תחת  למכונית  החנות  שבין  הדרך  את 

הגשמים העזים. 

חיוך גם ביציאה
המבחר  את  תמצאו  המדפים  על  בעיקר.  נתמקד  בואו  אך 
הגדול ביותר, מבחר 'יש', שכולל את מיטב החברות והמותגים 
במחירים הזולים ביותר, לצד יתר המחלקות המשופעות בכל 
המהודרים,  ההכשרים  במגוון  טרי  בשר  מחלקת  כמו  טוב 
מחלקת דגים טריים, ומחלקת בריאות וטבע חדשה ומושקעת.

וכעת, לפני פסח, תגלו שהסניף נערך לקראת החג, עם מאות 
מוצרים נוספים במחלקות השונות, בהם עוגיות ועוגות כשרות 
לפסח, מוצרי מזון כשרים למהדרין לפסח, שתייה קלה, יינות 
הכוללת  קפואים  מחלקת  טריים,  וירקות  פירות  ענבים,  ומיץ 
בשרים, עופות, דגים וירקות, מחלקה חלבית נרחבת, חד פעמי 
ניקוי לקראת חג  וכמובן חומרי  ומוצרי אפייה, מוצרי חשמל 
הפסח. כל אלו מחכים לכם במקום אחד, מפואר ומרווח, מבלי 

הכל,  משם.  פעמי  חד  וצלחות  מפה  ירקות  לסחוב  שתיאלצו 
פנים  מסבירת  בסביבה  בעיקר  אך  ביותר,  הזולים  במחירים 

שהופכת את הקניה לחוויה. 
ולא רק את הקניה עצמה. גם בסוף הקניה תגלו שהתורות, 
אלו שמצליחים לעצבן כל לקוח שמגלה לאחר שהעמיס את 
שתורו  או  יפקעו  שעצביו  עד  להמתין  עליו  שכעת  העגלה 
השדרוג  במסגרת  כאן.  קיימים  לא  מביניהם,  והמאוחר  יגיע, 
'רימונים' הקופות העצמאיות, לצד תגבור  הותקנו גם בסניף 
יתר עמדות הקופות, כך שהדרך החוצה נעשית במהירות ובלי 
עיכובים. זו בדיוק הסיבה לכך, שאם בכניסה לחנות הלקוחות 

נראים מופתעים, ביציאה הם פשוט מחייכים.

הדובדבן שברימון
אם הזדמנתם ומי מתושבי ב"ב לא הזדמן עדיין לסניף 'רימונים' של "יש חסד", בודאי הופתעתם מהמראה 
שהתגלה לעיניכם: הסניף הוותיק שודרג, הוא החליף צורה ומראה, ומה שמשעשע הוא פשוט לראות את 
הבעת ההתפעלות שפושטת על פני הלקוחות הקבועים  אלו נדהמים לראות את השינוי שעבר על המקום, 
כל זאת מבלי שהסניף נסגר למשך תקופת השיפוצים  אבל לא מדובר רק בשינוי מראה חזותי. "המטרה 
היא לספק חווית קניה לכל הקונים" מסבירים בהנהלת הרשת, שם מטמיעים את עיקרון חוויית הקניה בכל 
הסניפים, כולל גם בוותיקים  אותו שינוי לא פסח על סניף הדגל בבני ברק, כשמי שמברך על כך אלו 

הלקוחות שנהנים מכל רגע של קניה 



חננאל אזואלוס

וברון
הגדולה  הכובעים  לרשת  הנחשבת  כובעים"  "ברון  ברשת 
והמובילה בעולם היהודי, נערכים לתקופת החגים של חודש 
ניסן, ברון כובעים נמצאת כבר שנים רבות במקום הראשון 
בנתוני רכישת המגבעות, וכן מספר סניפי הרשת הוא הגדול 
את  כאמור  לה  המגבעות  מה שהקנה  בענף  הקיים  ביותר 
התואר רשת הכובעים הגדולה המובילה בעולם היהודי, נדמה 
כי אין בן תורה שלא ביקר באחד מסניפי הרשת, די להיכנס 
לישיבה באופן אקראי ולראות מספר גדול של מגבעות מבית 
ברון המונחים בכניסה לבית המדרש, או להביט סביב בבית 
הכנסת כדי לקבוע כי ברון היא הרשת הנחשבת ביותר בקרב 
של  הרשת  ספק  ללא  היא  וכי  והאברכים  הישיבות  בחורי 
עולם התורה.  בברון כבר יודעים כפי שנוכחו לראות בשנים 
דרמטי  לגידול  מביאה  השנה  בלוח  זאת  תקופה  כי  עברו 
מועד  שמתקרב  ככל  וגדל  הולך  שרק  הלקוחות,  במספר 
החג. ללא ספק מדובר בתקופה העמוסה ביותר בשנה. כיאה 
לרשת שהציבה את השירות ללקוח בראש סדרי העדיפויות 
טרום  של  זאת  לתקופה  גם  מענה  לתת  בברון  דאגו  שלה, 
החג, והגדילו משמעותית את כמות הכובעים במדפים, וכן 
תגברו את צוות המכירות בסניפי הרשת בכל רחבי הארץ, 
ובנוסף גם שעות הפתיחה של הסניפים תוארך עד השעות 

המאוחרות. 
החג  ערב  לאווירת  להיכנס  רבים  כמו  אנחנו  גם  החלטנו 
ולהגיע בהפתעה לחנות הדגל של הרשת ממוקמת ברחוב 
על  מקרוב  ולעמוד  להתרשם  כדי  ברק  בבני  עקיבא  רבי 
הנעשה בחנות בימים טרופים אלו של ערב חג הפסח. ואם 
כבר ביקור לא וויתרנו על הזדמנות נוספת לערוך ראיון עם 
ראובן  ר'  הבעלים  הכובעים  אימפריית  בראש  שעומד  מי 
במאור  אותנו  קיבל  מאוד  מוגבל  שזמנו  אף  שעל  בוכריס 
פנים המיוחד שלו, ופינה לנו מספר דקות יקרות, כדי לערוך 
ראיון בו הוא מגלה דברים שרואים אור לראשונה על הנעשה 

מאחורי הקלעים של הרשת.

אנחנו מגיעים לחנות וכמו בביקור הקודם שערכנו במקום 
לא קלה  הופכת למשימה  הדרך למשרד  בדיוק,  לפני שנה 
שהשנה  נדמה  החנות,  את  גודשים  רבים  לקוחות  בכלל, 
ישיבות  בחורי  גם  לראות  ניתן  יותר.   רבים  אף  הלקוחות 
וגם משפחות שהגיעו עם ילדיהם לרכוש את הכובע הנכסף 
את  בברון,  החירות  חג  ערב  אווירת  אכן  כובעים,  ברון  של 
ריח הניקיונות מחליף כאן ריח לבד משובח, מכונת הקיטור 
לאריזה  בדרך  מוברשים  כובעים  ועוד  עוד  לרגע  נחה  לא 
את  לפלס  מנסים  אנחנו  כובעים".   "ברון  של  המפורסמת 
צעיר  נער  לראות  ניתן  בסמוך  הרבים  הלקוחות  בין  הדרך 
בקרב תלמידי  דבר  הכובע שהפך לשם  "פנתר"  כובע  בידו 
מבוגר  הפעם  נוסף  בחור  והנה  צעדים  כמה  עוד  הישיבות, 
יותר ביד אחת אוחז גמרא וביד השניה כובע "צ'רבו" החדש 
נראה כי הוא בחר אותו בשל עיצובו המיוחד, ליד מחלקת 
"ההמבורג" ראינו אישיות רבנית מהדרום, ואז נפגשנו איתו 
את  בסערה  כבש  אשר  "הרואצ"  הרשת  של  הדגל  כובע   -
עולם הישיבות והפך לפופולארי מאוד בקרב החתנים ובכלל 
לכל הרוצה לשדרג את הופעתו, רשת ברון היא היבואנית 
הבלעדית של המותג הספרדי בארץ, והביקוש לכובע "רואצ" 
רק הולך ועולה, היום כולם יודעים אמרת חתן אמרת "רואצ". 
קבע  ספק  ללא  הכובע  כי  הבעלים  לנו  יאמר  יותר  מאוחר 
סטנדרטים חדשים בשוק, אכן לאחר מבט קצר ניתן לקבוע 

כי הוא אינו דומה לשום כובע אחר.
ממש  של  למהפכה  שהביא  מי  את  פוגשים  אנחנו  והנה 
לאגדה  כובעים"  "ברון  את   שהפך  ומי  הכובעים  בעולם 
הבעלים ר' ראובן בוכריס אשר משקיע את רוב זמנו ומרצו 
לטובת הלקוחות ודואג באופן אישי שכל לקוח ייצא מרוצה, 
בתחילת דברינו אנחנו רוצים לשמוע מה נשתנה החג הזה 

מכל החגים  בברון.

ספר לנו על ההכנות לחג ברשת?
ברון  ברשת  עבורנו  גדול  אתגר  הוא  ניסן  חודש  תראה 
היהודי  בעולם  ביותר  והגדולה  המובילה  כרשת  כובעים 
לעמוד  חייבים  אנחנו  באחריות  זאת  אומר  ואני  כולו 
בקצב הביקוש לכובעים שלנו לקראת החג. אנשים רבים 
רוכשים בתקופה הזאת של השנה כובעים, אולי יותר מכל 
זמן אחר, ואנחנו רואים שהדרישה למותגים שלנו ברחוב 
היא עצומה וב"ה הולכת וגדלה משנה לשנה אנחנו ברשת 
לא נשארים אדישים לכך ונערכים היערכות מיוחדת כבר 
זמן רב לפני החג. רק לפני זמן קצר פרקנו סחורה נוספת  
אנחנו  כי  ללקוחות  לומר  יכול  אני  לים  מעבר  שהגיעה 
מתחדשים כל הזמן בברון לא צריך חג כדי לחדש קולקציה 
על המדפים אצלנו תקבלו את הסחורה האיכותית ביותר 
לך  לומר  יכול  אני  ביותר.  האטרקטיביים  המחירים  עם 
השעות  עד  מהבוקר  ברשת  נמצא  אני  הללו  שבימים 

הקטנות של הלילה כדי לפקח מקרוב על המכירות".

יש איזו שעה ביום בהם העומס קצת יורד?
אני  מראש  עליהם  לענות  לי  שקשה  דברים  זה  תראה 
זמן  קצת  יש  חמץ  בדיקת  בזמן  שאולי  לך  לומר  יכול 
לנשום )צוחק( את המנוחה אנחנו משאירים לימי המועד. 
דואגים  אנחנו  אבל  רב  בלחץ  מאופיינת  הזאת  התקופה 
המכובדת  הבמה  את  לנצל  רוצה  אני  מענה.  לתת  בברון 
הזאת ולבקש מהלקוחות היקרים לגלות הבנה, גם במקרה 
שיש עומס לא להיבהל להיכנס לחנות יש צוות רחב מאוד 
את  תגברנו משמעותית  לכולם,  שירות  לתת  רוצה  שרק 
צוות המוכרים בסניפים ואגלה לך סוד גם בימים אלו של 
ערב חג, ניתן לראות לקוחות שרוכשים כובע מהר ויוצאים 

מהחנות תוך מספר דקות". 

ומציב אותה במקום  מה לדעתך מייחד את הרשת 
הראשון אצל בני התורה?

"אני חושב שזה שילוב של כמה גורמים ראשית הניסיון 
הרב שיש לנו אני אישית נמצא שנים רבות בענף למדתי 
ואני ממשיך ללמוד אותו כל הזמן, אנחנו מגיעים מעולם 
כל  ערים  אנחנו  ובנוסף  היטב  אותו  ומכירים  הישיבות 
הזמן לדרישות הצרכן כפי שאמרתי אצלנו בברון דואגים 
מתפשרים  לא  אצלנו  גבוהה,  בתדירות  קולקציה  לחדש 
הגלם  חומרי  ייצור  של  משלב  החל  הכובעים  איכות  על 
מביאים  אנחנו  כובע,  כל  זוכה  לו  המיוחד  בעיצוב  וכלה 
זאת  עם  אך  בשוק  הקיימים  ביותר  היקרים  הדברים  את 
פעם  לי  אמר  איך  כיס,  לכל  שווים  מחירים  על  שומרים 
לקוח בברון לא צריך לקחת משכנתא כדי לרכוש כובע, 
זאת הפריסה הרחבה  עוד דבר שלדעתי מייחד את ברון 
של הרשת מה שהופך את הרשת לרשת הגדולה בעולם 
היהודי כולו, כל אלה ועוד מביאים את הרשת למקום בו 

היא ניצבת כיום ב"ה". 

הזכרת את הפריסה הרחבה של ברון כובעים אתה 
יכול לפרט?

החרדיות  הערים  ריכוזי  בכל  נמצאות  הרשת  "חנויות 
כמובן  לנו  יש  הפריפריה,  על  בדגש  הדרום  ועד  מהצפון 
את חנות המפעל בבני ברק, עוד סניף מרכזי של הרשת 
במרכז  באלעד  ובנוסף  יחזקאל,  ברחוב  בירושלים  נמצא 
המסחרי נחלת יצחק, וכן במודיעין עילית, בביתר עילית, 
בבית שמש, באשדוד, ברכסים, ובנתיבות, והרשת במגמת 
התרחבות כל הזמן, בנושא זה אני יכול להוסיף כי קיימת 
פועלת  אשר  חוץ  מכירות  של  מיוחדת  מחלקה  אצלנו 

בזמנים מיוחדים של ערבי חג ובין הזמנים".
ור' שמעון  בוכריס  יעקב  ר'  לשיחה  מצטרפים  זה  בשלב 
מבעלי הרשת והשותפים בניהולה, ר' יעקב "ברון כובעים 
היא לא עוד רשת אנחנו רואים את הלקוח לפני כולם זה 
לא סיסמה זה מציאות אתה יכול לבוא לכאן לא רק בערבי 
חג ולראות צוות מוכרים מקצועי ומסור שעושה הכל כדי 
חושב  ואני  לו  הייחודית  המגבעת  את  ללקוח  להתאים 
מצביע  והוא  ואיכות  מקצוענות  להאריך  יודע  שהציבור 

ברגליו".
ר' שמעון "אני רואה זכות גדולה להיות שותף בברון רשת 
היא  מגבעת  הכובעים  בענף  ממש  של  מהפכה  שעשתה 

כידוע הפריט שאולי הכי מזוהה עם בני התורה וזאת זכות".
הזכרת את האיכות ללא פשרות של כובעי הרשת 

אתה יכול להרחיב?
"תראה בעניין הזה אני יכול לומר לך שאני באופן אישי 
ולו  לפרטים  ויורד  מקרוב  הייצור  תהליך  אחר  עומד 
למפעלים  בשנה  פעמים  כמה  נוסע  אני  ביותר,  הקטנים 
ועוד  הונגריה  זה בספרד פולין  שלנו ברחבי אירופה אם 
מקומות כדי להיות מעורב בכל תהליכי הייצור של הכובע 
כבר מהשלב המוקדם של הפרדת סיבי הלבד והכנתו, על 
אף שהנסיעות האלו גוזלות לי זמן רב עם המשפחה אני 
ייצא  הלקוח  דבר  של  שבסופו  כדי  בשמחה  זאת  עושה 
בחו"ל  שלנו  המפעלים  מנהלי  בזה  די  לא  ואם  מרוצה, 
לאחרונה  רק  מקרוב  לעקוב  כדי  לכאן  הם  אף  מגיעים 

הגיעה לכאן משלחת גדולה הכל לטובת הלקוח".

ראיתי אותך הבעלים מקדיש זמן ללקוחות ומתאים 
שכיח  לא  מחזה  אישי  באופן  הכובע  את  להם 

במקומות אחרים
"תראה יש משפט מפורסם דברים שרואים משם לא רואים 
מכאן זה המוטו שלי לאורך כל שנותיי בעסק אני רוצה 
נהנה לבוא במגע עם הלקוחות  להרגיש את השטח אני 
וכן  הלקוחות,  לדרישות של  ער  אני  דעתם  את  ולשמוע 
ייעצב  אישי  באופן  שאני  שמתעקשים  לקוחות  יש  אם 
להם את הכובע אותם אני משתדל ועושה זאת בשמחה 
עם  מהחנות  יוצא  שלקוח  לך  לומר  יכול  אני  כשאפשר, 

קופסא וחיוך זה מבחינתי הפסגה שלי בעסק".

אנו עדים לתחרות קשה בענף הכובעים ולא פעם 
מצליחים  בברון  איך  הלקוח  לב  על  מלחמה  יש 

לשמור על הגינות לאורך כל השנים ?
ר' ראובן "כרשת של בני התורה אנחנו נאמנים למאמר של 
והגדולה  המובילה  אנחנו כרשת  לתורה  דרך ארץ קדמה 
ביותר בעולם היהודי לא צריכים גימיקים או פרובוקציות 
לכבוש לקוחות הקהל מבין ויודע מה זה ברון והוא מצביע 
ברגלים, אצלנו אין טריקים ואין שטיקים ברון שומרת על 
הלקוח  עם  מיטיבים  שרק  מבצעים  ועושה  הלקוח  כבוד 

באמת ואני חושב שאמרתי מספיק". 

יש סיפורים רבים על מעשי החסד של ברון
"כבר נאמר עולם חסד יבנה".

אנחנו ניצבים בפתחו של חג החירות יש איזה מסר 
שאתה רוצה להעביר מעל דפי העיתון?

אני רוצה לברך את כל בית ישראל בחג כשר ושמח אני 
נושא  אני  כתפינו  על  המוטלת  האחריות  לגודל  מודע 
תפילה בכל יום שלא תצא תקלה תחת ידינו אנחנו הרשת 
מזמינים  אנחנו  מהכלל  יוצא  ללא  התורה  עולם  כל  של 
את כולם לבוא ולהתחדש במיטב הכובעים הקיימים הים 
בשוק אותם תמצאו רק בחנויות רשת ברון כובעים שעות 
רבות לילות כימים אנחנו עושים למען לקוחותינו ואי"ה 
שנזכה  רצון  יהי  עוז  וביתר  שאת  ביתר  לעשות  נמשיך 
לכלל  ושמח  כשר  חג  הזבחים  ומן  הפסחים  מן  לאכול 

לקוחותינו ולכל בית ישראל".

לקראת חג הפסח ערך קו עיתונות סיור של ערב חג במעצמת הכובעים 
“ברון כובעים” במהלכו שמענו מבעלי הרשת כיצד הם נערכים לעומס 
הצפוי בסניפים במהלך חודש ניסן וכן על המבצעים לקראת הפסח.
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אוריאל צייטלין

את  לחקור  מעוניינים  במשטרה  כי  מסתמן 
ראש הממשלה, רעייתו שרה נתניהו ובנם יאיר 
חקירה.  הליכי  לשיבוש  בחשד  וזאת  נתניהו, 
בתיק  המדינה  עד  חפץ,  ניר  לחשד:  הסיבה 
4000, סיפר בחקירתו כיצד הורה לזוג אלוביץ' 
להשמיד מסרונים משרה נתניהו, בהקשר של 

תיק בזק-וואלה.
2 דווח כי במערכת אכיפת החוק  בחדשות 
מעריכים שחפץ לא פעל על דעת עצמו כאשר 
הורה לאלוביץ' ולרעייתו לשבש הלכי חקירה, 
ולפיכך שוקלים לחקור את ראש הממשלה גם 
הוא. אמנם אין ברשותו מכשיר נייד וספק אם 
לחפץ  שהעביר  החשד  אבל  אליו,  קשר  ישנו 

את ההוראה בעניין אולי ללא תיעוד.
בחדשות 10 הוסיפו וציינו שלשום כי יאיר 
נתניהו צפוי להיחקר גם בנוגע לחשד של עצם 
הדיווח,  פי  על  וואלה.  באתר  הסיקור  הטיית 

ראש  של  בנו 
היה  הממשלה 
בהעברת  מעורב 
בעניין  המסרים 
הסיקור,  אופי 
המשטרה  ובידי 
מסרונים  יש 
לחפץ  ששלח 
ובהם  בנושא 
על  מתרעם  הוא 
של  שהסיקור  כך 
על  שלילי.  הוריו 

פי הדיווח, חפץ מסר בעדותו כי יאיר נתניהו 
גם ידע על ההטבות לבזק.

בתגובה  נמסר  הממשלה  ראש  של  מטעמו 
כי "ההדלפה של חומרים מחקירה, אפילו אם 
האמיתי  הניסיון  היא  שווא,  בטענות  מדובר 
ופועל  פעל  הממשלה  ראש  חקירה.  לשיבוש 
הן  שיבוש  על  הטענות  החוק.  לפי  תמיד 

קשקוש. לא שיבוש, לא דובים, לא כלום".
עמדה  נקט  גנץ,  בני  לשעבר  הרמטכ"ל 
בנושא חקירות נתניהו אתמול )ג( ואמר: "אם 
האשמה  תהיה  ולא  נוספת  פעם  ייבחר  ביבי 
אני  ממשלה.  ראש  להיות  ראוי  הוא  פלילית 
ובשפה  מקרוב  עובד  ראש ממשלה  ראיתי  כן 
קשה  הכי  התפקיד  זה  –'אשכרה'  עממית 
במדינה, זה להיות מוטרד 24/7 וצריך לעשות 
בצד  לעמוד  קל  מאוד  קשה.  מאוד  תפקיד 

ולחבוט במי שעושה את השליחות". 
ש"חייבים  בכך  דבריו  את  סייג  גם  גנץ  אך 
כהונת  את  בחוק  לקצוב 
על  מדבר  אני  הממשלה, 
כלשהו,  ממשלה  ראש 
ביבי.  על  רק  מדבר  לא 
בעמדות  הימצאות 
זמן  לאורך  שלטוניות 
קהות  של  סוג  מייצרת 
דבר  היא  סבירה  והגבלה 
הדברים  בתוך  נכון". 
לשעבר  הרמטכ"ל  הודיע 
ברצינות  שוקל  הוא  כי 

ריצה לפוליטיקה.

אלי כהן

שבכל   – הזה  הסדר  ליל  נשתנה  "מה 
הלילות לא ידענו את ההלכות כראוי והלילה 
מרצה  שאל  כך  וכדין?"  כדת  נעשה  הזה 
'ערכים' הרב בנימין דרוק את עשרות הילדים 
שואל  הוא  לדוגמא.  הסדר  בליל  שהשתתפו 
וה'שאינו  שה'תם'  "משום  מתרץ:  גם  והוא 
יודע לשאול' של השנה שעברה, היו בסמינר 
ה'חכם'  להיות  יכולים  הם  גם  וכעת  'ערכים', 

של ליל הסדר הבא עלינו לטובה"... 
זר כי היה נקלע השבוע לבית הספר 'יהדות 
ומדע' באור יהודה היה פוגש את אחד מאירועי 
ההכנה לפסח המרגשים שנערך במקום. סביב 
הסבו  להפליא  מעוצבים  סדר  ליל  שולחנות 
עשרות התלמידים בליווי אנשי הצוות כאשר 
כל פרטי ההלכה והדינים הוסברו להם בטוב 

טעם ודעת.
רבים מהתלמידים בבית הספר 'יהדות ומדע' 
בהם  קיימו  לא  מכבר  לא  שעד  מבתים  באים 
סמינרים  דרך  בתשובה  וחזרו  ומצוות  תורה 
גוטליב  הרב  הספר,  בית  מנהל  ערכים.  של 

הוא  פסח  החינוכי  הצוות  מבחינת  כי  מסביר 
ימות השנה. "אחד  מושג המלווה אותם בכל 
היסודות שליל הסדר בנוי עליהם זה 'שישאלו 
התינוקות' וכל פעילותינו כאן היא לגרות את 

השאלות ולספק את התשובות".
לתקופת  נכנסים  ישראל  בתי  שרוב  בעוד 
לחג,  הנחוצות  ההכנות  כל  עם  דפגרא'  'יומי 
נעדרים  'ערכים'  משפחת  בית  של  הפעילים 
מהרגיל.   יותר  מבתיהם  אלה  בימים  דווקא 
מבוגרי  נרגשות  פניות  מקבלים  "אנחנו 
סמינרים עם שאלות בסיסיות בענייני ההכנות 
לפסח," מספר הרב אורי כהן, מנהל הסמינרים 
האברכים  "צוותי  ב'ערכים'.  הכללי  לציבור 
והפעילים המסורים הפרוסים בכל רחבי הארץ 
צמודים  והדרכה  ליווי  במתן  כוחות  משנסים 

בהתאם לנדרש".   
את מצוות  ישראל מקיימים  "בעוד שבבית 
אנחנו  בסמינרים  הפסח,  בליל  לבנך'  'והגדת 
ערכים  יו"ר  אומר  השנה,"  כל  זאת  עושים 
הרב יוסף וליס. "כל משפחה נוספת שחוזרת 
משפחה  היא  המלך  דרך  על  ועולה  בתשובה 

שיצאה מעבדות הגשמיות לחירות התורה".

אלי רובין

את  ארגון המשמר החברתי  פרסם  )ג'(  אמש 
מי  האחרונה,  השנה  לסיכום  החברתי  המדד 
הצעות  לקדם  ופעל  הצביע  הכנסת  חברי  מבין 

חוק חברתיות, מי נמנע ומי פעל נגד. 
מדד זה אינו כולל חברי כנסת אשר לא כיהנו 
הממשלה,  שרי  את  גם  כמו  השנה,  רוב  במשך 
כך  במליאה.  להצבעות  להגיע  הממעטים 
נעדר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  לדוגמה, 
החוק  מהצעות   95% על  מההצבעות  השנה 
שנכללות במדד החברתי, אחריו ב"מדד השרים 
הנעדרים" נמצאים הצמד מ'הבית היהודי'' שר 
איילת  המשפטים  ושרת  בנט  נפתלי  החינוך 
חוקים  על  מההצבעות  מ-90%  שנעדרו  שקד, 

שנכללו במדד הנ"ל. 
אז איך עובד המדד? פעילי המשמר החברתי 
כל החוקים שעליהם  בוחנים במהלך הכנס את 
מצביעים במליאה, ובוחרים מתוכם את החוקים 
העוסקים בנושאים כלכליים וחברתיים. הפעילים 
של  ומבהירים  ביקורתיים  פירושים  מכינים 
מהצעות  אחת  כל  בוחנים  מכן  לאחר  החוקים. 
כדי  והצעה  הצעה  כל  על  ומצביעים  החוק 
המשמר  לעמדות  מתאימה  היא  האם  להחליט 
לעמדת  מתאימים  שנמצאים  חוקים  החברתי. 
וחוקים  חברתיים"  כ"חוקים  מתויגים  המשמר 
מתויגים  המשמר  לעמדת  מתאימים  שאינם 
כ"אנטי-חברתיים". בהמשך, מופעל אלגוריתם 
הצבעותיו  לפי  חברתי  ציון  ח"כ  לכל  שמעניק 
במליאה: הצבעה בעד חוק חברתי או נגד חוק 
נגד  והצבעה  חיובי  ציון  לח"כ  מעניקה  אנטי, 

חוק  בעד  או  חברתי  חוק 
מעניקה  "אנטי-חברתי" 

לו ציון שלילי. 
מבוסס  הנוכחי  המדד 
חוק,  הצעות   101 על 
וכנס   2017 קיץ  מכנס 
 ,2017-2018 חורף 
חוק  הצעות   19 מתוכן 
הצ"ח  ו-82  ממשלתיות 
פרטיות. המשמר החברתי 
מהצעות  ב-15  תמך 

כ"חברתיות",  אותן  והגדיר  החוק הממשלתיות 
כ"אנטי  שהוגדרו  הצעות  ל-4  והתנגדה 
הפרטיות,  החוק  הצעות   82 מתוך  חברתיות". 

התנגד המשמר ל-14 ותמך ב-66. 
לציית  נאלצו  הקואליציה  שחברי  כיוון 
אותם  חייבה  גם כשזו  למשמעת הקואליציונית 
הח"כ  חברתיות.  חוק  הצעות  נגד  להצביע 
היא  בקואליציה  ביותר  הגבוה  למקום  שהגיעה 
מירב בן ארי, שחולקת את המקום ה-49 במדד 
ביותר  הנמוך  למקום  שהגיע  הח"כ  עם  הכללי 
הגיעה  ארי  בן  מירב  לפיד.  יאיר  באופוזיציה, 
למקום הגבוה ביותר בקואליציה כיוון שנעדרה 
הקואליציה  שבהן  מהצבעות  שיטתי  באופן 
והעבירה הצעות  טרפדה הצעות חוק חברתיות 
למקום  הגיע  לפיד  יאיר  אנטי-חברתיות;  חוק 
הנמוך ביותר באופוזיציה כיוון שהשתתף במעט 

מאוד הצבעות.
לא  אך  רביעית,  בפעם  עומד  המדד  בראש 
לעומת  שמולי,  איציק  הכנסת  חבר  ברציפות 
הפעם הקודמת בה הוצב במקום שלישי, כאשר 
למקום  שהגיעה  שפיר  סתיו  סיעתו  חברת 
הראשון במדד הקודם, ירדה למקום ה-5. אחרי 
חנין  ודב  שי  נחמן  סיעתו  חבר  ניצב  שמולי 

מהרשימה המשותפת.
היחידה  המתמודדת  כי  מציינים,  בארגון 
תמר  הכנסת  חברת  מרצ  לראשות  בפריימריז 
הקודם  במדד  ה-6  מהמקום  צנחה  זנדברג, 
במדד  במרצ,  ביותר  הנמוך  ה-22,  למקום 

רבות  בהצבעות  השתתפה  לא  זנדברג  הנוכחי. 
אופוזיציה,  חברי  שיזמו  חברתיים  חוקים  על 
ובכך למעשה, סייעה לממשלה להפיל את אותם 
ביותר  הנמוך   –  49 למקום  שהגיע  מי  חוקים. 
יש  יו"ר  הוא  באופוזיציה,  הח"כים  מכל  במדד 
השתתפות  בשל  זאת  לפיד,  יאיר  חה"כ  עתיד 
דלה בהצבעות. ראוי לציין, שכאשר לפיד שימש 
במדד  הנמוך  למקומו  הגיב  הוא  האוצר  כשר 
נובע  כח"כ  תפקודו  חוסר  כי  והסביר  החברתי 
החברתי  המדד  אך  כשר,  מאוד  עסוק  מהיותו 
כיום, כאשר לפיד איננו  כי גם  מראה בעקביות 

שר, הוא אינו מתפקד כח"כ. 
הח"כים  נמצאים  החברתי  המדד  בתחתית 
בצלאל  דהאן,  בן  אלי  מ"כולנו",  אורן  מייקל 
ויעקב  היהודי,  מהבית  יוגב  ומוטי  סמוטריץ' 
ממפלגות  כולם  התורה,  מיהדות  אשר 
להגיע  הקפידו  דווקא  אלו  כאשר  הקואליציה, 
על  והוגשו  נגדם, מאחר  הצביעו  אך  להצבעות 

ידי חברי האופוזיציה.
מי שהגיעה בפעם השלישית ברציפות למקום 
הגבוה ביותר במדד מבין הח"כים בקואליציה, 
ששובצה  מ'כולנו',  ארי  בן  מירב  ח"כ  היא 
בן ארי  ניכר על חבריה.  במקום הראשון בפער 
חוקים  על  מהצבעות  שיטתי  באופן  נעדרת 
כשגם  להפיל,  מנסה  שהממשלה  חברתיים 
הגיעו  ואכרם חסון  פלוסקוב  טלי  סיעתה  חברי 
בקואליציה,  הח"כים  יותר משאר  גבוה  למקום 

באמצעות טקטיקה דומה.
הנתפסת  אבקסיס,  לוי  אורלי  הכנסת  חברת 
בעייני רבים כחברת כנסת חברתית ביותר הגיע 
כסיעה  פועלת  אבקסיס  בלבד.  ה-40  למקום 
בשיניים  שנלחמת  אחת  אישה  של 
והוגנת,  צודקת  חקיקה  ומקדמת 
ה-40  במקום  כאמור ממוקמת  אבל 
של המדד החברתי ונמצאת במרחק 
פסיעה מכניסה לרשימה של חמשת 
חברתיים  לא  הכי  הכנסת  חברי 
למרות  זאת  כל  באופוזיציה. 
כלומר,  יחיד,  סיעת  היא  שאבקסיס 
על  להצביע  מוחלט  חופש  לה  יש 
מצפונה.  צו  לפי  ב-100%  חוק  כל 
כך  לך  יו"ר מפלגה שמורה  לה  אין 
או אחרת, אין לה חברי סיעה שמפעילים לחצים 
כאלה או אחרים, יש לה רק את עצמה ולכן היא 

יכולה להצביע כפי שהיא בוחרת. 
בפני  מפלגה  כל  של  וממצע  כולל  בחישוב 
בדירוג  הראשון  למקום  הגיעה  'מרצ'  עצמה, 
המפלגות במדד החברתי, בדומה למדד הקודם 
ולרוב המדדים שלפניו. ואחריה ניצבת 'המחנה 
הממוצע  לציון  שהגיעה  המפלגה  הציוני'. 
התורה',  'יהדות  היא  במדד  ביותר  הנמוך 
שבעבר הייתה אחת המפלגות החברתיות ביותר 
החברתית  המפלגה  היא  'כולנו'  בקואליציה. 
של  הנמוך  הניקוד  אף  על  בקואליציה,  ביותר 
מייקל אורן, שנראה כי בניגוד לחבריו מהסיעה, 
משמעת  לפי  תמיד  לפעול  לא  אומץ  חסר  הוא 

קואליציונית.
מעניין להשוות בין מפלגת יש עתיד ומפלגת 
שמניפות  מרכז  מפלגות  שתיהן  הן  שכן  כולנו 
את הדגל החברתי, האחת באופוזיציה והשנייה 
היא  שכאמור  כולנו,  לעומת  אבל  בקואליציה. 
המפלגה החברתית ביותר בקואליציה, יש עתיד 
לעומתה תופסת את המקום השלישי בלבד מבין 
מפלגות האופוזיציה ויו"ר המפלגה חה"כ יאיר 
לפיד ממוקם במקום הנמוך ביותר באופוזיציה 

 .49 -
למדי  חברתית  מפלגה  היא  ש"ס  מפלגת 
הקודם  החברתי  במדד  לקואליציה:  יחסית 
הקואליציה  סיעות  בקרב  השני  במקום  דורגה 

ובמדד הנוכחי הגיעה למקום השלישי. 

לפי הפרסומים המשטרה חושדת כי הזוג נתניהו העביר מסר למשפחת אלוביץ' למחוק 
גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  במקביל,    החקירה  בנושאי  אליהם  שנשלחו  מסרונים 
מתייצב לימין נתניהו אך מסייג כי יש לקצוב כהונת ראש ממשלה, בנוסף, הבהיר כי 

ישקול ריצה פוליטית

עשרות לילות 'סדר לדוגמא' ואפיית מצות עם ילדי בוגרי הסמינרים 
של ערכים ברחבי הארץ 

המוגדרות  מהצבעות  שנעדר  עתיד',  'יש  ליו"ר  חלש  ציון 
כחשובות מבחינה חברתית  מי ומי במצטיינים, ומה מצבן 

של המפלגות החרדיות?

חקירות נתניהו: במשטרה 
חושדים בשיבוש הליכים

ה'תם' שכבר 'יודע לשאול'

המדד החברתי: לפיד אחרון 
באופוזיציה

גנץ ונתניהו. צילום: קובי גדעון, לע"מ
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כמו חכם הרזים היודע לצפות מראש פגיעות קטלניות בדייקנות 
תוצאות  של  בתחזית  כשמדובר  בחובבנות  מפספס  אך  מרשימה, 
אך  למטרה  קולע  האחרונים  בימים  נתניהו  עצמו  מצא  בקלפיות, 

מפספס במבחן התוצאה. 
בין  בימי  פוליטיים  שועלים  משלי  אחרי  לעקוב  שמתקשה  מי 
ליטול  ובסדקים, מוזמן  וחיפוש בחורים  ניקיון הבית  הזמנים של 
לידיו את ספר הזיכרונות של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 
ישי. על הנמשל הנוגע  ולדפדף לפרק הנוגע לשר לשעבר אלי   –
ומיד, אך לפני הכל שווה  נרחיב כאן תכף  נתניהו  לזמננו בענייני 

לבזבז כמה מילים על אולמרט וישי – להלן: גיבורי המשל.
מימי 'פנקס שירות' של ראש-הממשלה לשעבר יצחק רבין, לא 
יצא לאור ספר שמלא וגדוש בבוז וזלזול כלפי כל מי שאינו שארו 
הקרוב של המחבר – ואין לך קרוב לאדם יותר ממנו, עצמו ובשרו. 
חוץ מלכנות את השופט שדן במשפטו, את היועמ"ש לשעבר ואת 
שיגר  מאזן  החי שאבו  מעולם  בקללות   – לשעבר  המדינה  מבקר 

השבוע לשגריר ארצות הברית, אולמרט אמר הכל. 
אישיותו  את  אפיינה  לא  מעולם  שצניעות  עצמו  אולמרט  את 
הסדר,  בליל  כמו  מדובר  כן  אם  אלא   – שאלות  לשאול  מיותר 
התקשורת  על  נאמר  מה  אך  ומתוזמנות.  מוזמנות  בקושיות 
ולא פסח  הישראלית שעוטפת את האיש בפשתן – כאילו סוכות 

בפתח?
כשמשווים בין הסיקור החנפני והאוהד לו זוכה ראש הממשלה 
לשעבר שהורשע בדין לבין מסע הרדיפה התקשורתי שעובר ראש 
הממשלה המכהן, אי אפשר שלא להגיע למסקנה כי יש ממש ואף 
החוק  שלטון  כנופיית  על  מסתער  אולמרט  נתניהו.  בטענות  יותר 
בספרו ונוגס כמו פיטבול שהורעב במשך שנים מאחורי הסורגים. 
המתקפות של נתניהו לעומת אלה של אולמרט – נראות כמו נשיכה 

קלה של הכלבה קיה ז"ל. 
נתניהו  מזומנים,  קבלת  בגין  בדין  שהורשע  לאולמרט  בניגוד 
שאופפות  החשדות  שאר  בכל  טובין.  בקבלת  רק  לכאורה  נחשד 
אותו כמו עננת צחנה בפארק אריאל שרון )חירייה – על שם פועלו 
של ראש הממשלה בפרשת האי היווני(, הוא נחשד בעבירות של 
שמור לי ואתקע לך – בהן אפשר להאשים כמעט כל פוליטיקאי 

בכיר.
ממשלות המערך לדורותיהן תכננו וייצרו את גלגלי הבירוקרטיה 
משאבי  חלוקת  את  במקורבים.  שפוגעים  תהליכים  לתקוע  כדי 
המדינה לאישים הקרובים לצלחת, נתניהו לא המציא ואפילו לא 
המיליונים  ועשרות  המדינה  עדי  של  המאסיבי  הרכש  אם  שכלל. 
שהושקעו בחקירה הניבו תוצאה של חשד לכאורה בפלילים שבהם 
מעורב כל פוליטיקאי השואף לגדולות, אפשר בהחלט להבין את 

ביבי בשעתו הקשה.
אישי  על  חסה  לא  שהיא  כך  על  להצביע  יכולה  הפרקליטות 
ציבור מימין ומשמאל, אך התקשורת לעומתה לא מסוגלת להסביר 
ודורשת  המכהן  הממשלה  ראש  של  עורו  את  פושטת  היא  מדוע 
את התפטרותו, בה בשעה שהיא סכה בשמן ריחני את בשרו של 
ידיעות  בקבוצת  ומתפקידו.  מהכלא   – ראש הממשלה המשוחרר 

אחרונות, אולמרט זכה השבוע לתהילה כאילו זכה בפרס ישראל 
של יום העצמאות השבעים למדינה.

מנסים  אחרונות  ובידיעות   – מבגדיו  התנדף  טרם  הליזול  ריח 
האפליה  שאנל.  בושם  של  מתנה  באריזת  האיש  את  לנו  למכור 
הזאת בין אדם לאדם, בין דם לדם, מסבירה מדוע נתניהו נוסק בכל 

משאלי דעת הקהל. השקר - בא לידי ביטוי בסקר.

מקובל לענייני צבא
בספרו  הבודדים  הפרגונים  אחד  את  במפתיע,  ודי  שינוי  לשם 
של האיש שיורה לכל הכיוונים, חולק אולמרט דווקא לפוליטיקאי 
חרדי ובהקשר של מיסטיקה וקבלה. חומות הכלא נודעו משכבר 
לחבוש  העבריינים  לגדולי  גם  לגרום  המסוגלות  ככאלה  הימים 
ודעת  שינק חכמה  אולמרט  אצל  גדולה.  כיפה שחורה  לראשיהם 
מתבטא  זה  ז"ל,  רביץ  אברהם  הרב  של  מפיו  שמח  אור  בישיבת 

כנראה בתוספת הערכה לא שגרתית למיסטיקה וקבלה.
ראש הממשלה לשעבר מתאר כיצד הגיע אליו חבר הקבינט דאז 
אלי ישי, נרעש ונרגש באחד מימי שישי של מלחמת לבנון השנייה 
והזהיר אותו בשם רב מקובל מפני פגיעה של החיזבאללה בספינת 
חיל הים. אולמרט שזלזל בתחילה הופתע כשבליל המחרת האזהרה 

התממשה והפגיעה המפתיעה התרחשה. את הסיפור שמתאר אהוד 
אולמרט שמענו בשעתו מהשר אלי ישי שהיה דבוק ברב-חזאי כפי 

שנתניהו שותה בצמא את הערכותיהם של סוקרי דעת הקהל.
את  שצפה  קבלות  עם  מקובל  אותו  של  ההבטחות  סמך  על 
בין  ישי  אלי  החליט  השנייה,  לבנון  במלחמת  בספינה  הפגיעה 
הדברים  את  האחרונות.  בבחירות  עצמאית  להתמודד  השאר, 
ערב  ובעצמו  בכבודו  ישי  מפי  והח"מ(  ריבלין  )יעקב  שמענו 
הבחירות האחרונות. במהלך ראיון שערכנו עמו ברדיו קול ברמה, 
כך  כל  שאלנו אותו בהפסקה שבין הפרסומות הכיצד הוא בטוח 
שיעבור את אחוז החסימה בשעה שהסקרים מטילים ספק בתוצאה. 
בחיוך רחב סיפר לנו אלי ישי שהוא מחזיק בכיסו הבטחה של 
הרב-חזאי שמעולם לא טעה ותמיד קלע למטרה כי ייבחר לכנסת 
כמה  הבאבא  של  שמו  לפחות.  מנדטים  חמישה  עם  בוודאות 
)מנדטים( שמור במערכת, אך במבחן התוצאה אפשר לקבוע שגם 
מי  וחולשה.  חוזקה  תחומי  יש  לפרשנים,  כמו  עתידות,  למגידי 

לפוליטיקה ומי לצבא. 
כמו אותו סיפור על מקובל שמבטיח להורים המאושרים שייוולד 
להם בן זכר ורושם ליתר ביטחון בפנקסו הקטן 'בת' – גם כאן אי 
מי שדבוק  ולהתעלם מהכישלונות.  רק להצלחות  להיתפס  אפשר 
באהבת תורה אמיתית, לא בוחר את רבו כמו שבשבת, בפרמטרים 

של חזאי מזג אוויר. 
בעניין הזה צריך לזכור ולהזכיר לשבחו של השר לשעבר שהוא 
לא הלך רק להעלות באוב ולדרוש את הבלתי נודע. בשבילו, מורה 
הדרך שימש בראש ובראשונה כחברותא קבועה – ללימוד משותף 

עליו לא ויתר גם ברגעי משבר. 
לעולה,  שר  כמו  נתניהו  ידי  על  הועלה  והוא  בער  כשהכרמל 
נסענו איתו בשעתו בדרך הייסורים מירושלים לחיפה וראינו איך 
ועונה  הזה  העולם  ולהבות  מהבלי  מתנתק  הוא  הזאת,  בשעה  גם 

לטלפון כדי להעביר שעה של חברותא טלפונית. 
לא רק את רבותיו במועצת החכמים אלא גם את החברותא היומי 
– אלי ישי נהג להחליף במרוצת השנים. פעם היה זה הרב עזריאל 
נותרה  הלימוד  כהן. האישיות השתנתה אך שעת  רוני  הרב  ופעם 
קבועה. ממנו יראו בני הישיבות הנופשים בחופשת בין הזמנים וכך 

יעשו.

מחלת החקרת
מהמשל הנעלם והסיפור שנראה כמו הסתרה שבתוך ההסתרה, 
מצא  נתניהו  כל.  לעין  והנגלה  השגרתי  לנמשל  ברשותכם  נעבור 
אירועים  לשני  כבול  כשהוא  המשבר  סיום  עם  ומיד  תיכף  עצמו 
אמור  שעבר,  בחמישי  מראש.  השתתפותו  אושרה  בהם  חרדיים 
יוסף  הרב  הגאון  של  הכבוד  כאורח  להופיע  הממשלה  ראש  היה 
אפרתי בטקס הוקרה למרכזי הלמידה לתלמידי בית הספר למצוות 
התלויות בארץ. בראשון של שבוע זה – הוא הוזמן כאורח הכבוד 

בית ספר לפוליטיקה

אסיר, תודה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

יפנו גב לחרדים? ליברמן ונתניהו. צילום: חיים צח, לע"מ
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 בחיוך רחב סיפר 
לנו אלי ישי שהוא 

מחזיק בכיסו הבטחה 
של הרב-חזאי 

שמעולם לא טעה 
ותמיד קלע למטרה 

כי ייבחר לכנסת 
בוודאות עם חמישה 

מנדטים לפחות. שמו 
של הבאבא כמה 
)מנדטים( שמור 

במערכת, אך במבחן 
התוצאה אפשר לקבוע 

שגם למגידי עתידות, 
כמו לפרשנים, יש 

תחומי חוזקה וחולשה. 
מי לפוליטיקה ומי 

לצבא

ליברמן תמיד ידע 
לשחק עם החרדים 

חם-קר בהתאם 
לטמפרטורה הרצויה, 

אך אי אפשר לומר 
שכך היה גם בצד 

השני של המפה 
הסינופטית. החרדים 

תמיד היו על תקן 
הנאמנים המופתעים 

שנתונים לגחמותיו, 
כמו ח"כים של ישראל 
ביתנו שמחכים למוצא 

פיו רגע לפני הרכבת 
הרשימה

לטקס חתימת הסכם הגג לבניית 12,000 יחידות דיור בעיר החרדית אלעד.
אם תכנית השלבים של נתניהו הייתה מתממשת, הוא היה אמור להגיע 
אפם  על   – שהוקדמו  בבחירות  גדול  לניצחון  בטוח  כמועמד  לאירועים 
וחמתם של יתר השותפים. עם קשית המנדטים בפיו נתניהו היה נותן עינו 
אגודה.  בד"צ  בהשגחת  כמהודרת  צוהר  רבני  בהשגחת  כשרה  כוס,  בכל 
ולבוחרים  לנבחרים  ומזכיר  לאירועים  מגיע  היה  ביבי  מושלם  בתזמון 
החרדים עד כמה הוא טוב ומיטיב לאלה שאינם שוכחים אף פעם מה זה 

להיות יהודים.
המטרה סומנה אבל תזמון הקליעה התפספס לו בשבוע. אחרי שהמשבר 
נפתר בעל כורחו ונתניהו נותר כלוא בממשלתו, לא נותר לראש הממשלה 
הבריאותיות  הנסיבות  על  בביתו.  ולהישאר  החקרת  במחלת  לדבוק  אלא 
שהובילו אותו להתחמק מהטקס באלעד, סגן שר הבריאות בממשלתו היה 
אלא  לחמוק  ביבי  ביקש  מהחרדים  לא  אך  יתירה.  בשמחה  עבורו  חותם 
במקביל  רעייתו  וחקירת  לביתו  הגעתם  של  הזה  הטקס  את  מהחוקרים. 
לתיאום  הסתם  מן  וינצל  ניצל  שאותם  ימים  בכמה  דחה  הוא   – לחקירתו 

והכנה. 
בשביל החרדים זו הייתה בסך הכל תזכורת קטנה לכך שכאשר החיבוק 
לגדולי  גם  בגב  סכין  לתקוע  יהסס  לא  הוא   – לנתניהו  ישתלם  לא  החרדי 
תומכיו. מי שמפקפק במסקנה, מוזמן לחזור אחורה בגלגל הזמן לימי הקמת 
לפיד  יאיר  יוזמות  את  למצמץ  בלי  קידם  כשנתניהו  הקודמת,  הממשלה 

שפגעו בבשר החי של שותפיו לשעבר. 
להתחייב  מוכן  הוא  האם  ושאלנו  משנה  יותר  לפני  בלשכתו  כשישבנו 
שהסיטואציה לא תחזור על עצמה הוא השיב בלי למצמץ שזה לא תלוי בו 
אלא בנו. "אל תגרמו לכך שלפיד יקבל יותר מעשרים מנדטים ואי אפשר 
לפוליטיקה  שנוגע  מה  בכל  הזהיר.  הוא  בלעדיו",  ממשלה  להרכיב  יהיה 
לעיתים  לו  גם  כי  אם  מכולם,  הגדול  המגה-חזאי  הוא  נתניהו  ישראלית, 

ההערכות מתפספסות, כפי שמוכיחות הכותרות האחרונות.

ירושלים של מעלה
"מה יצא לציבור החרדי עד היום מהחברות שלך עם איווט?" נשאל יו"ר 
ש"ס אריה דרעי לפני שבוע בתוכנית פילפוליטיקה )בהגשת יעקב ריבלין 
והחתום מעלה(. דרעי שדחה את 'קץ הימין' כמעט במו ידיו, עלה לשידור 
הממושכת  מהשהות  שנדבק  בשרשרת  נפגע  כעוד  וסומן  מודלק  גרון  עם 
בחברתו של השר יריב לוין. למזלו של אריה מכלוף דרעי חסך ממנו ראש 
הממשלה את הדילמה האם להגיע לטקס החתימה באלעד. השר לא עוסק 

בזה לעת עתה, וישוב להרהר בדבר כשייקבע המועד הבא. 
על  את השאלה  לא אהב  דרעי שהוא  ניכר מקולו של  בגרון,  דלקת  עם 
איווט, בלשון המעטה. אחרי מה שעבר עליו לפני שבוע, אפשר גם להבין 

כ"חיי  מכנים  שחז"ל  מה  בבחינת  העכשווית,  הפוליטית  ברמה  מדוע. 
שעה", דרעי יצא מהמשבר האחרון כשמלוא תאוותו בידיו ונראה לרגעים 
טרם  נעבאך,  הסקרים,  רק  התשעים.  משנות  הגדולים  לרגעיו  שחזר  כמי 

הסתנכרנו עם ההישגים.
מאז נותקו היחסים בין החברים הטובים דרעי ואיווט על רקע ביקור שר 
הביטחון במתחם ביג באשדוד בעיצומה של סערת מרכולי השבת – דרעי 
עם  "אני  ולייחוס  לציטוט  אמר  כשיו"ר ש"ס  מילה.  האיש  עם  החליף  לא 
איווט גמרתי", הוא אמר אמת לשעתה. את הלקח הזה נוהג להזכיר משה 
גפני, שהצהרתו עם הקמת ממשלת שרון-טומי: "אנחנו עם שרון גמרנו" 
לליצמן  הסתבכה  השלישית  הקריאה  שהבטחת  כפי  בגרון,  לו  נתקעה 

לאחרונה בזקן ובאויזן זוקן.
 - מכלוף  לאריה  טלפון  להרים  לאיווט  שגרם  האינטרס  מהו  להבין  קל 
ולא רק בזירה הארצית עליה דובר כאן בשבוע שעבר, אלא בעיקר בזירה 
המקומית. אם ראש עיריית ירושלים ניר ברקת אכן יטרוף את הקלפים ויכריז 
על פרישתו כדי לעבור מהזירה המקומית לארצית, ליברמן יעשה הכל כדי 
שמועמדו לראשות העיר מהסיבוב הקודם משה ליאון, ייבחר על ידי חברי 
הקודם,  בסבב  לרשויות.  הבחירות  לקיום  עד  שנותרה  בתקופה  העירייה 
הסתובב  חרדים,  גיוס  על  גבוהה  כיום  שמדבר  הביטחון  שר  להזכירכם, 

בסמטאות שערי חסד כדי לגייס את בוחרי )ולא בחורי( הפלג הירושלמי. 
לטמפרטורה  בהתאם  חם-קר  החרדים  עם  לשחק  ידע  תמיד  ליברמן 
הרצויה, אך אי אפשר לומר שכך היה גם בצד השני של המפה הסינופטית. 
כמו  לגחמותיו,  שנתונים  המופתעים  הנאמנים  תקן  על  היו  תמיד  החרדים 

ח"כים של ישראל ביתנו שמחכים למוצא פיו רגע לפני הרכבת הרשימה. 
עד שיימצא ה'אורלי לוי' החרדי שיאמר לאיווט 'עד כאן' – בלי למצמץ 
שדווקא  מאמין  דרעי  מדומה,  ברוגז  של  קצרה  תקופה  אחרי  ולהישבר 
לכך  ולהביא  הגיוס  בגזרת  גם  שקט  להקנות  עשויה  המתחדשת  החברות 

שהצוות שהקים איווט יוביל למסקנות סבירות.
חברים אחרים, כולל ש"סניקים שמפרגנים לדרעי על מהלכיו האחרונים, 
בטוחים שברגע האמת ליברמן ינתק מגע ויבהיר שהוא מתעקש להעביר את 
עמדת הצבא. כדי שלא נהפוך שוב לאלה הנעלבים ואינם עולבים, שבזירה 
להציב  הזאת  בפעם  צריך  בשקיעתה,  לשמש  לדמותם  ניתן  הפוליטית 
לליברמן את הדילמה לפני ולא אחרי התמיכה במועמדו לראשות העירייה. 
יתכבד נא שר הביטחון וישיבנו דבר בטרם יקרא עלינו שוב תיגר, יען כי 
אי אפשר יותר לנתק בין ירושלים של כיכר ספרא לירושלים של מיר, חברון 

ובריסק.  

חושף סיפורי מופת, אולמרט. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

סקר: לסרי עשוי להפסיד

המועמד אכל טרפות בשבת

יבנה

אשדוד

חיפה

לחזור  שוקל  שטרית  מאיר  לשעבר  השר 
לחיים הפוליטיים: לקראת הבחירות המקומיות 
ביבנה, ראש העיר הראשון שלה, מאיר שטרית, 
בהודעה  המיתולוגי.  לכיסא  לשוב  שוקל 
יבנה  "תושבי  שטרית:  כתב  ברשת  שפרסם 
היקרים, רבים פונים אלי בבקשה שאתמודד על 
ביבנה  שינוי  לחולל  רצון  מתוך  העיר  ראשות 
בתחומים השונים שנוגעים לאיכות החיים בה, 
בעבר  הודעתי  ולעתידה.  הצעיר  הדור  לחינוך 
ואני  הבחירות  מועד  בהתקרב  זאת  שאשקול 
אך  שטרית  כתב  ברצינות",  כך  על  חושב  אכן 

הדגיש כי, "טרם קיבלתי החלטה סופית".

סקר של 'מאגר מוחות' שפורסם אמש באתר 
העיר  ראש  יתמודד  לו  כי  מגלה  השבת'  'כיכר 
המכהן יחיאל לסרי ראש בראש מול הלן גלבר, 
חברת המועצה מרשימת 'אשדוד מנצחת', הוא 
עשוי להפסיד לה את הראשות בפער גדול. על 
בלבד,   42% כזה  במקרה  יקבל  לסרי  הסקר  פי 

בעוד גלבר זוכה ל58% מהקולות.
בפילוח לפי קהלים, מתברר כי במגזר החרדי 
תמיכה,  ל90%  שזוכה  ללסרי  נאמנות  שומרים 
בלסרי  התמיכה  לגלבר,  בלבד   10% לעומת 
בעיר  לאומי  הדתי  הציבור  בקרב  מתגברת  אף 
לגלבר.  בלבד   6% לעומת  ב-94%  בו  שיתמוך 
אלא שבציבור המסורתי גלבר מביסה את לסרי 
בקרב  ואילו  המצביעים,  מקולות  ב68%  וזוכה 
פחות מ80%  לא  היא מקבלת  החילוני  הציבור 

מהקולות, כך על פי הסקר.
לסרי זכה בראשות העיר לראשונה בבחירות 
צילקר עם 56% תמיכה.  2008 כשגבר על צבי 
צנחו  בלסרי  התמיכה  אחוזי   2013 בבחירות 
כעת,  תמיכה,  ב-53.5%  הסתפק  והוא  במעט 
אחוזי התמיכה שלו מגיעים לשפל, כאשרבסקר 
לסרי  מקבל  שעבר  בשבוע  שפורסם  'וואלה' 

28% בלבד. 

דוד  העיר  לראשות  המועמד  בחיפה:  סוער 
בעיר,  החרדים  תמיכת  את  המבקש  עציוני, 
התיישב לאכול במסעדת טריפות במהלך השבת 
כחלון.  משה  האוצר  שר  מאשר  אחר  לא  עם 
עציוני העלה תמונה שלו לרשת החברתית יחד 
הפוליטי  פטרונו  שנחשב  מי  האוצר,  שר  עם 

ואשר עד כה כיהן עציוני כיועצו.
בתמונה נראה כחלון לצד דוד עציוני מחזיק 
חדש  ראש  עציוני  "דוד  כתוב:  בו  פרסומי  דף 
שר  "גם  התמונה:  לצד  כתב  עציוני  לחיפה". 

האוצר יודע מה טוב לעיר".
השבת  "במהלך  לפרסומים:  הגיב  עציוני 
ובהמשך  הציבור  עם  ונפגשתי  בעיר  סיירתי 
נפגשתי לשיחה עם שר האוצר. אני לא מסתיר 
את היותי חילוני אבל ממש כמו שרים בכירים 
כאדם  ולחיות  ההפרדה  את  לעשות  יודע  אני 
ולדאוג  והמסורת  הדת  את  לכבד  אבל  חילוני 
לאוכלוסיות השונות בחיפה לשמור על צביונן 
על  להם  נדרשים  שהם  המשאבים  את  ולקבל 
מנת לקיים אורח חיים על פי דרכם. חיפה הייתה 
עיר של דו קיום ותמשיך להיות עיר כזאת ואני 

אמשיך לדאוג לכלל תושבי העיר".

שטרית שוקל התמודדות

יוםעוד 224

קרית מלאכי קריית מלאכי: ראשי הכוללים 
יוזמים הקמת מפלגה חדשה

מתאגדים  כוללים  ראשי  ראשון:  פרסום 
להדיח את נציג ש"ס בעיר קרית מלאכי מישל 
שבקהילת  לאחר  מגיע  לסיפור  הרקע  טפירו. 
ישיבת קריית מלאכי בראשות הרב עמית שלהם 
הנוכחי  מהנציג  מאוכזבים  משפחות  כ-50 
שלהם.  בפניות  שמטפל  מי  אין  כי  ומרגישים 
האחרונים  בשבועות  כי  נודע  עיתונות'   ל'קו 
עמית הקמת מפלגה חדשה  הרב  אנשי  יוזמים 
או לחילופין מהלך שיוביל להחלפתו של הנציג 

מישל טפירו. 
הקהילה  ממייסדי  שייבה,  מאיר  ישראל 
'קו  עם  בשיחה  מעריך  ליטאית,  החרדית 
נקבל  שלנו  הקרוב  "מהמעגל  כי  עיתונות' 

לפחות מנדט והסיכויים עוד גדולים".
לטענתו, "בסופו של יום האינטרס של חב"ד 
קודם לאינטרס שלנו לא בגלל שהוא אדם רע 
לדבריו,  מייצג",  שהוא  מה  שזה  בגלל  אלא 
"כל הכוללים בעיר התאגדו להקים מפלגת בני 
תורה, אנחנו לא רוצים להזיק לש"ס, אם הנציג 
היינו  לא  פעולה  אתנו  משתף  היה  ש"ס  של 

הרבנים  לדעת  כפוף  לא  הוא  זה.  את  עושים 
לנו  אין  אבל  אותו,  שיחליפו  לנו  עדיף  בעיר. 

אינטרס להזיק לש"ס".
שיהיה  מי  לפועל  ייצא  המהלך  וכאשר  אם 
מלכא,  שלומי  או  שייבה  ישראל  הוא  הנציג 
פעיל מוכר בעיר שכבר היה חבר מועצה במשך 
שנתיים וחצי ופרש בגלל הסכם רוטציה והיום 

הוא מכהן כמפקח חינוכי ומחזיק בתואר רב.
שייבה אומר ל'קו עיתונות' כי "היה הכי טוב 
שנגיע להידברות עם ראשי ש"ס הארצית שכבר 
ניסינו לגשש מולם שייצג את בני התורה ואם 

זה לא הכיוון אז נקים מפלגה נפרדת". 
ובסוף  נציג  יכניסו  שלא  חשש  יש  האם 

הציבור החרדי בעיר כולו יפסיד?
יהיה,  יותר גרוע מזה לא  "אין מה להפסיד, 
מפלגת  עם  אנחנו  אז  נציג  לנו  שאין  מרוב 

העבודה".
ל'קו  הגיב  טפירו  מישל  בעיר  ש"ס  נציג 
עיתונות': |אני דוחה את כל הטענות, אני עושה 
דרכו  את  ממשיך  אני  בעיר,  התורה  בני  למען 

של הרב עובדיה. עכשיו חילקתי לכל האברכים 
250 חליפות אני עושה למען התורה והחינוך. 
יש לי העדפה לציבור של ש"ס, ראשי הכוללים 
מרוצים ממני. הרב שייבה וקהילתו כועסים עלי 

בגלל גנים".
ל'קו  אומר  בעיר  חב"ד  נציג  שטיינר  חיים 
המון,  להם  נותן  שלנו  העיר  "ראש  עיתונות': 
הרבה יותר ממה שהם יקבלו מכל אחד אחר". 
לדבריו "אם יוציאו מהלך כזה זו תהייה סטירת 
"בסופו  כי  מעריך  שטיינר  העיר".  לראש  לחי 
נציג  בלי  ויהיו  בין הכיסאות  יפלו  יום הם  של 

בכלל אחרי הבחירות".
ח"מ העיר מטעם ש"ס בצלאל מזרחי אומר 
את  לייצג  משתדלים  "אנחנו  עיתונות':  ל'קו 
כולם ולתת קצבאות ועזרה לכל הציבור החרדי 
אנחנו  שלי.  כולה  לטעון  רוצה  קבוצה  וכל 
נמשיך לייצג את כולם ולסייע לכולם. ובוודאי 
גם ברצון של קבוצה כזו או אחרת אם יש להם 

רישום". 

סוער בקריית מלאכי: ראשי הכוללים התאגדו ויוזמים הקמת מפלגה חדשה או החלפת הנציג מישל טפירו - "הוא 
לא שומע לרבנים בעיר" • טפירו ל'קו עיתונות': "אני ממשיך את דרכו של הרב עובדיה"

ביתר מפגן כוח של ראש העיר שמקווה 
להיות מועמד יחיד

ביום שני השבוע התכנסו יחד מאות מתושבי 
גדולי  בהשתתפות  ענק  לאירוע  ביתר  העיר 
ומאורי הדור. גורמים פוליטיים בעיר אומרים 
כי מבחינת ראש העיר מאיר רובינשטיין מדובר 

בעצם ב"טקס ההכתרה לקדנציה השלישית".
באירוע  הוזכרו  לא  שהבחירות  למרות 
הכתרת  זו  כי  לציין  אפשר  "אך  במפורש, 
המטרה  זו  השלישית,  לקדנציה  רובינשטיין 

וזה היעד במעמד הזה". 
גדולי  זה  לצד  זה  יחד  ישבו  אחת  במה  על 
מצאנז,  האדמו"רים  בראשות  האדמו"רים 

סלונים, לעלוב, זוועיל, פינסק קרלין, והרה"ג 
לייבל מינצברג יחד עם גדולי התורה של ש"ס 
כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  ומרן  יוסף  הגר"י 
ובנו של מרן הגראי"ל שטיינמן – הגאון רבי 

שרגא שטיינמן. 
ממרן  ברכה  מכתב  במעמד  הוקרא  בנוסף 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, על ידי סגן ראש 

העיר מטעם 'דגל התורה' יצחק רביץ. 
בכנס,  פוליטיקה  דברי  נאמרו  שלא  למרות 
העיר  ראש  כאשר  ברורה  הייתה  המשמעות 
חיפש לשדר באירוע הזה ששלושת המפלגות 

לצדו  מתייצבות  בעיר  הרלוונטיות  החרדיות 

מתכוונת  לא  מהן  אחת  ואף  נוספת  לקדנציה 

להריץ מועמד מטעמה לראשות העיר.

לערים  בניגוד  כי  לציין  הראוי  מן  זאת,  עם 

אופוזיציה  ישנה  בביתר  אחרות,  חרדיות 

המועצה  חבר  של  בהובלתו  תוססת  חרדית 

ראש  את  הזדמנות  בכל  שמנגח  זיידה,  מנחם 

בבחירות  גם  למועצה  להיכנס  וצפוי  העיר 

הקרובות.

נציגים מההנהגה הרוחנית של שלוש המפלגות החרדיות השתתפו במעמד שהוגדר על ידי אנשי רובינשטיין כ"טקס 
ההכתרה שלו לקדנציה שלישית"

חילוקי דעות בדרך לאחדות חרדית: 
הבית היהודי דורש אישה ברשימה

העיר  לראשות  המתקרבות  הבחירות  בצל 
בשבועות  הקהילות  נציגי  יוזמים  חדרה, 
המפלגות  בין  אחדות  של  מהלך  האחרונים 

החרדיות והדתיות בעיר. 
על פי היוזמה, ש"ס המחזיקה בשני מושבים 
תתאחד יחד עם הבית היהודי המחזיקה במושב 
בקדנציה  מכהן  שנציגה  התורה  ויהדות  אחד 
נורדמן  ציון  בן  הרב  הליכוד,  מטעם  הנוכחית 

שהוא מחזיק מושב אחד. 
כוחה  את  תגדיל  כזו  מפלגה  הערכה  פי  על 

במנדט אחד לפחות ואולי אפילו בשניים מסך 
כל חלקיה. אלא של'קו עיתונות' נודע כי ישנם 
המיוחלת.  לאחווה  בדרך  רבים  דעות  חילוקי 
כך למשל בבית היהודי דורשים להציב אישה 
שלא  דבר  ברשימה,  שלהם  המפלגה  כנציגת 
עם  בשיחה  שטוען  נורדמן  הרב  על  מקובל 
ממרן  ברורה  הוראה  "קיבלתי  עיתונות':  'קו 
לא  בטח  עובר,  לא  שזה  שטיינמן  הגראי"ל 

במפלגות חרדיות".
במסגרת  השולחן  על  שעלתה  סוגיה  עוד 

יעמוד בראש הרשימה  מי  היא  חילוקי הדעות 

מצהיר  נורדמן  הרב  שניים.  במקום  יוצב  ומי 

על  מוותר  הוא  כי  עיתונות'  ל'קו  במפתיע 

מקום  באיזה  לו  משנה  ולא  הראשון  המקום 

יוצב.

ל'קו  הגיב  ביטון  בועז  העיר  ראש  סגן 

בלבד  דיבורי  באופן  עלה  "העניין  עיתונות': 

וישנם אי הסכמות בדרך להסכמות".

חדרה

חילוקי דעות בדרך לאחדות חרדית ודתית בעיר חדרה • המאמצים להשכנת השלום נמשכים בתיווך רבני העיר, 
אך הפערים עדיין רבים • על השולחן: הצבת אישה ברשימה ושאלת מי בראש • נציג 'דגל' הרב נורדמן ל'קו 

עיתונות': "מוותר על מקום ראשון, אבל לא אתפשר בנושא האישה בהוראת מרן הגראי"ל"

בלעדי

פרסום 

ראשון
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מהפך: הרב ניצח את היו"ר

גינזבורג נבחר לראשות העיר

כפר חב"ד

רעננה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

ממושך  מאבק  בתום  חב"ד:  בכפר  מהפך 
לאחר  הכפר,  לוועד  חדש  יו"ר  השבוע  נבחר 
שהיה   - רבינוביץ'  שמעון  הקודם  שהיו"ר 
מאיר  רבי  הגאון  דאתרא  המרא  מול  במתיחות 
אשכנזי - הודח ביום חמישי, בבחירות הנערכות 

אחת לשנתיים בכפר.
בבחירות שנערכו ביום חמישי האחרון בחרו 
מאות בעלי זכות בחירה את שבעת חברי הוועד 
לנאמני  נחשבים  החברים  שבעת  החדשים. 
האחרון  במוצ״ש  אשכנזי.  הרב  דאתרא  המרא 
בחרו ששת החברים החדשים את היו"ר החדש 
הקולות  מירב  את  שקיבל  מי  רייכמן,  נחמן 
בבחירות האחרונות. היו"ר הנבחר נפגש עם רב 

הכפר וראש המועצה.
לוועד  בבחירות  הקולות  ספירת  סיום  עם 
הכפר הוכיחו מרבית תושבי הכפר את נאמנותם 
למרא דאתרא ובחרו ברשימה חדשה ומגוונת: 
 547 עם  הראשון  במקום  זכה  רייכמן  נחמן 
 462 עם  קעניג  יעקב  השני:  במקום  קולות, 
 438 עם  ליפסקר  זמי  השלישי:  במקום  קולות, 
מיכאלשוילי  שניאור  הרביעי:  במקום  קולות, 
ידידיה חסין  קולות, במקום החמישי:   421 עם 
עם 406 קולות, במקום השישי: יצחק אמיתי עם 
עם  ירט  ישראל  השביעי:  ובמקום  קולות   404

381 קולות.

האחרון  חמישי  ביום  נבחר  גינזבורג  איתן 
לכהן כראש עיריית רעננה. גינזבורג נבחר ברוב 
קולות עם 12 תומכים מקרב חברי מועצת העיר 
הכלליות  הבחירות  עד  העירייה  כראש  וישמש 
באוקטובר  ב-30  שיתקיימו  העירייה  לראשות 

.2018
בהתאם  גלויה,  בהצבעה  נבחר  גינזבורג 
לחוק הרשויות המקומיות, בבחירות שהתקיימו 
יומיים לאחר שהגיש ראש עיריית רעננה היוצא 
לשר  שלו  ההתפטרות  מכתב  את  בילסקי  זאב 
מינויו  על  הממשלה  אישור  עם  דרעי,  הפנים 
הלאומי.  הדיור  מטה  ראש  יושב  לתפקיד 
נפרד  בילסקי  זאב  היוצא  רעננה  עיריית  ראש 
וממשתתפי  העיר  מועצת  מחברי  בהתרגשות 

הישיבה, וברך את איתן גינזבורג על הבחירה.
עו"ד איתן גינזבורג, נבחר למועצת העיר בגיל 
בהיסטוריית  הצעיר  המועצה  לחבר  והיה   ,26
המועצה והעיר. הוא בן 41 ואב לתאומים. גדל 
והתחנך ברעננה ובוגר מערכת החינוך העירונית 
)בי"ס זיו, חטיבת השרון ותיכון אוסטרובסקי(. 
בעל 3 תארים: במשפטים, בממשל ותואר שני 
ופוליטית.  ציבורית  מנהיגות   - המדינה  במדעי 
תיק  מחזיק  העיר,  ראש  ומ״מ  כסגן  כיהן 
ההנדסה, יו״ר ועדת תכנון ובנייה, הוביל ואישר 
הסמכת  ואת  רעננה  של  המתאר  תכנית  את 
הועדה כוועדה עצמאית הראשונה בארץ, ויו״ר 

דירקטוריון תאגיד מי רעננה.
בנאומו בפני חברי המועצה אמר ראש העיר 
ידי  על  נבחרנו  ״אנחנו  גיזנבורג:  איתן  הנבחר 
 - אחריות  ולקחת  להנהיג  לשרת,  כדי  הציבור 
וזה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. אני לוקח 
על עצמי את התפקיד בחרדת קודש מתוך הבנה 
הטמונה  והאחריות  התפקיד  מהות  של  עמוקה 
ויודעים  מהיום,  לא  אותי,  מכירים  אתם  בו. 
מהי מידת הרצינות שבה אני מתייחס לתפקידי 

ולשליחותי הציבורית. 
השותפות  את  להמשיך  מתכוון  "אני 
לכל  ולתת  הניתן,  ככל  הנוכחית  הקואליציונית 
לעשות  מקומם  את  סיעה  ולכל  מועצה  חבר 

ולתת כתף. בשקיפות, בשותפות, באחריות״.

ירושלים
בכירים בש"ס: ראש עיר חרדי – אם 

נקבל את התפקיד בפעם הבאה
לקראת הודעת ברקת כי לא ימשיך לקדנציה שלישית בעיר, מתעורר העימות הפנים חרדי האם 
עדיף להציב חרדי שירוץ לראשות העיר • בכיר בש"ס מבהיר ל'קו עיתונות': "נתמוך במועמד 
החרדי הפעם, רק בתמורה להתחייבות לתמיכה במועמד שלנו בבחירות 2023" • ליאון: "מקווה 

שכלל הסיעות החרדיות יתמכו בי גם הפעם"

לראשות  הבחירות  קמפיין  הבא  בשבוע 
רשמי,  באופן  להתחיל  צפוי  ירושלים  העיר 
שהודיע  ברקת  ניר  המכהן  העיר  ראש  כאשר 
התקציב  אחרי  שבוע  כי  הזדמנויות  בכמה 
על  להכריז  אמור  הפוליטי,  עתידו  על  יודיע 
שוב  יתמודד  לא  וכי  הארצית  לזירה  מעבר 
כבר  כי  נראה  ספרא  בכיכר  העיר.  לראשות 
להמשיך  מתכונן  לא  שברקת  יודעים  כולם 
את  מעסיק  מקומו  את  לתפוס  והניסיון  בעיר 
להתמודד  שמתכננים  ואלו  המועמדים  כלל 

לראשות העיר. 
רשימת המועמדים בעיר עדיין לא ברורה, 
ליאון  משה  הם  לתפקיד  הבולטים  השמות 
ידי  על  במשותף  ונתמך  בעבר  שהתמודד 
איווט  הביטחון  ושר  החרדיות  הסיעות 
להציב  שלא  יוחלט  באם  ואשר  ליברמן, 
מועמד חרדי - סיכוייו גבוהים וכן השר זאב 
אלקין כפי שנחשף לראשונה ב'קו עיתונות'. 

כאמור, במפלגות החרדיות עדיין מסופקים 
דווקא  שמא  או  חרדי  מועמד  להציב  האם 
אך  החרדיות  המפלגות  עם  שמזוהה  מועמד 
החילונים  בעיני  אדום  סדין  יהיה  שלא  כזה 
שהביא  החרדי  במגזר  יתחשב  וכמובן  בעיר 
אותו לתפקיד, גם בשל הכוח הפוליטי העצום 
בו מחזיקות הסיעות החרדיות בתוך המועצה 

כגוש הגדול ביותר. 
שכן  ישראל  גדולי  יחליטו  וכאשר  אם 
כי  כולם  מבינים  העיר,  לראשות  להתמודד 
לא יגיעו למצב בו יהיו שני מועמדים מטעם 

יתייצבו  כולם  אלא  החרדיות  המפלגות 
הזה  בשלב  מוסכם.  אחד  מועמד  מאחורי 
סגן  הוא  להתמודד  בכוונתו  כי  שמרמז  מי 
אמונים  שלומי  איש  דייטש,  יוסי  העיר  ראש 
והכין  האחרונות  בשנים  עמוק  חריש  שביצע 
את השטח לריצה כזו, האפשרות השנייה היא 
שדגל התורה תעמוד על זכותה להציב מועמד 
הדומיננטית  הסיעה  היותה  בשל  מטעמה, 
בעיר, כשבמקרה כזה השם המוביל הוא של 

סגן ומ"מ ראש העיר יצחק פינדרוס.
אם כך ואם כך שמה של סיעת ש"ס נפקד, 
וכמעט אין מי שחושב שהיא מתכוונת להציג 
מועמד מטעמה לתפקיד. אמנם הנחת היסוד 
ליאון,  משה  עם  להמשיך  מעדיפים  שבסיעה 
דווקא  חדשות,  זמירות  נשמעות  כעת  אך 

מכיוונם של הבכירים המקומיים.
עם  בשיחה  מבהיר  בירושלים  בש"ס  בכיר 
התורה  שביהדות  למרות  כי  עיתונות'  'קו 
ולפגוע  שלהם  לדרישה  לסרב  עשויים 
באחדות החרדית, "נתמוך במועמד לראשות 
לכך  בתמורה  רק  החרדיות  מהמפלגות  העיר 
שלאחר  בבחירות  שלנו  במועמד  שיתמכו 
"מצבה  כי  שמסביר  הגורם  אומר  מכן", 
הפוליטי של המפלגה לא מאפשר לנו להציב 
מועמד משלנו בסיבוב הנוכחי, אך בבחירות 
שלאחר מכן בעז"ה נהיה בשלים לכך, אחרי 
הקרובות  בבחירות  ריענון  תעבור  שהסיעה 

ותיכנס לתנופת עשייה מחודשת".
הנוכחי  הפוליטי  מצבם  כי  מבינים  בש"ס 

בעיר, כאשר הסיעה מפוצלת, החליפה כמעט 
אינה  וגם  הקדנציה  במהלך  חבריה  כל  את 
'נספרת' על ידי הנהלת העיר, לא מאפשר להם 
אף  מכך  ויותר  הנוכחי  בסבב  מועמד  להציב 
עשוי לעלות להם במקומות במועצה בבחירות 
הקרובות. אך בש"ס מסתבר חושבים קדימה 
ומבהירים כי למרות שהפעם הדבר לא אפשרי 

"אנחנו נתמודד בפעם הבאה". 
הכריז  שטרם  ליאון  משה  המועצה  חבר 
לדברים  הגיב  התמודדות,  על  רשמי  באופן 
בשיחה עם 'קו עיתונות': "אני מקווה שכלל 
המפלגות החרדיות יתמכו בי כפי שתמכו בי 

בבחירות הקודמות".
העיר  ראש  של  ההכרזה  לקראת  במקביל, 
יתמודד  לא  כי  כך  על  ברקת  ניר  ירושלים 
השלישית,  בפעם  ירושלים  העיר  לראשות 
עוד   – הבא  בשבוע  להיות  שצפויה  הכרזה 
קודם חג הפסח, מתכוון המועמד משה ליאון 
לכנס בשבוע הבא את פעיליו ל׳הרמת כוסית׳, 
כשהעיתוי הוא בדיוק בזמן בו על פי הערכה 
צפוי ברקת להודיע על המשך דרכו הפוליטית. 
שלישי  ביום  הבא  בשבוע  יתקיים  הכינוס 
במלון קראון פלאזה. וליאון אף הזמין את כלי 
'קו  עם  בשיחה  כאמור,  לאירוע.  התקשורת 
עיתונות' השבוע כבר הבהיר כי הוא מתכוון 
החרדיות  שהמפלגות  ומשוכנע  להתמודד 

יתמכו בו ולא יריצו מועמד משלהן.

בית שמש

הליכוד עם אבוטבול, שאר 
החילונים עם 'דגל'

הודיעה  בית שמש  סניף  ׳הליכוד׳  מפלגת 
פנימית  הצבעה  לאחר  כי  שעבר  בשבוע 
לתמוך  אחד  פה  הוחלט  בסיעה,  שנערכה 
לראשות  אבוטבול  משה  של  במועמדותו 
ראש  של  בסביבתו  השלישית.  בפעם  העיר 
בעקבות  כי  טענו  אבוטבול  משה  העיר 
שלישית,  לקדנציה  מובטח  מקומו  התמיכה 
כבר  חילוני  שמועמד  ההנחה  על  בהתבסס 
לא ירוץ הפעם והקרב הצפוי אם וכאשר הוא 

מול נציג שיוצב על ידי 'דגל התורה'.
ונראה  אחרת,  מוכיחים  שהמספרים  אלא 
עיתונות'  'קו  עדיין.  סגור  לא  דבר  שום  כי 
וככל  ב'דגל'  בונים  עליו  התסריט  את  מביא 
אמונים, שלפי המסתמן  גם בשלומי  הנראה 

תחבור ל'דגל' במסגרת דיל כולל.
משה  אל  כי  עולה  פשוטה  מבדיקה 
אבוטבול שמחזיק כיום בשני מושבים בעיר 
יתמודד  האם  הודיע  ישי  שאלי  מבלי  )וזאת 

במסגרת כזו או אחרת בעיר, מה שעשוי לנגוס 
הראוי  ומן  המקומית,  ש"ס  של  בקולותיה 
לציין כי גם בתוך ש"ס המקומית עצמה יש 
אבוטבול(,  של  במועמדותו  חפצים  שאינם 
שבכמה  'אגודה'  נציגי  שני  גם  מצטרפים 
לראשות  בו  יתמכו  כי  הודיעו  הזדמנויות 
של  המנדטים  לשלושת  בנוסף  וזאת  העיר 

'הליכוד' שכאמור צפויים ללכת לאבוטבול.
האופציות  כי  נראה  הכל,  שלמרות  אלא 
רחוק  אבוטבול  של  ומקומו  פתוחות  עדיין 

מלהיות מובטח לו לקדנציה שלישית.
אם  כי  עוד,  עולה  עיתונות'  'קו  מבדיקת 
'דגל התורה' ח"כ משה  יו"ר  יחפוץ  וכאשר 
גפני לכבוש את ראשות העיר – הדבר אפשרי 
לחלוטין. לצורך כך יכול לרתום גפני בראש 
)שלומי  ׳כוח׳  נציגי  שני  את  ובראשונה 
אף  צפויים  בעיר  הערכה  פי  שעל  אמונים( 

להגדיל את כוחם משני נציגים כיום. 

מפלגת  נציג  צפויים  לזאת,  בנוסף 
כהן  מוטי  עם  יחד  פרס  ריצ׳ארד  ׳העבודה׳ 
נציגים  שלושה  שלה  העיר׳  ׳עתיד  ממפלגת 
בשני  שמחזיקה  היהודי׳  ׳הבית  עם  יחד 
במועמד  מלכתחילה  לתמוך  בעיר  נציגים 
מוסכם מטעם 'דגל', שהיא כבר עתה הסיעה 
הערכות  לפי  וצפויה  בעיר  הגדולה  החרדית 

להגדיל את כוחה עד לכחמישה מנדטים.
ראוי להדגיש, כי בשלב זה בפועל נזהרים 
המוניציפאליות  הבחירות  על  מלדבר  בדגל 
כי  היא  ההערכה  אך  הפסח,  חג  לאחר  עד 
במפלגה מעוניינים לכבוש את ראשות העיר 

בית שמש.
מטעם  המועמד  של  זהותו  עדיין,  כזכור, 
זה  האם  ידועה,  לא   - הליטאית  המפלגה 
- שמוליק  בעיר  המפלגה  מנציגי  אחד  יהיה 
גרינברג או משה מונטג או שמא יובא מועמד 

חיצוני שיכבוש את הקהלים בעיר.

בסביבתו של ראש העיר חגגו את הכרזת התמיכה של סיעת הליכוד המקומית, אך ב'דגל' בונים על תמיכה מאסיבית 
של הבית היהודי, העבודה ו'עתיד העיר' • הסיעות החסידיות צפויות להתחלק: אגודה תתמוך באבוטבול בעוד 

שלומי אמונים תתמוך ככל הנראה במועמד 'דגל'

עדי
בל
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מאת: ארי קלמן

עיתונות'  'קו  בהובלת  ממושך  מאבק  בתום 
על הקיצוץ הדרסטי שתוכנן להשנה בתקציבי 
החרדית  שהנציגות  ולאחר  דפסחא',  ה'קמחא 
הישג  נרשם  הכוח,  בכל  למאבק  נרתמה 
והתקציב יישאר בהיקף של 18 מיליון שקל גם 

השנה.
כמידי שנה, החל הדיון בנושא עם מחלוקות 
לאחר  הרווחה,  ומשרד  האוצר  משרד  בין 
שהאוצר סירב גם הפעם להביא תקציב מוגדל 
יותר מזה של משרד הרווחה שהודיע כי יתן 3 
 14 אשתקד  שנתן  האוצר  לעומת  שקל  מיליון 
להביא  ביקשו  שבאוצר  ולאחר  שקל,  מיליון 
כ-9  יביא  משרד  שכל  דהיינו  שקל,  מול  שקל 
שהתקציב  ממשי  חשש  ועלה  ש״ח  מיליון 
שוב  ייפגע  עברו  משנים  הכי  בלאו  המקוצץ 
כץ  חיים  הרווחה  ששר  אחרי  דרסטי,  באופן 
סירב לעלות את התקציב ממשרדו ל-9 מיליון 

ש״ח.
הוועדה לפניות הציבור בראשות ח"כ ישראל 
אייכלר התכנסה בתחילת השבוע לדיון חירום 
משרד  תמיכות  של  מיליון שקלים   18 להשגת 
השתתפו  בדיון  החסד,  לעמותות  הרווחה 
מנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן ונציגי שר 

האוצר.
מדובר בישיבה שלישית שהתקיימה בנושא, 
הכנסת  חברי  שהובילו  ממושך  ממאבק  כחלק 
הקמחא  לנושא  מימון  להשגת  ואייכלר  גפני 
שנושא  מאחר  הפסח,  חג  לקראת  דפסחא 
חשוב זה, המשפיע באופן ישיר על צרכי החג 
מופיע  אינו   - משפחות  אלפי  של  הבסיסיים 

בבסיס התקציב.
בדיון שהתקיים השבוע למרות הפגרה אמר 
ישראל  מעניי  מתבייש  "אני  אייכלר:  חה״כ 
על  שמדברת  ממשלה,  של  לחסדה  הנתונים 
האזרח  וזכויות  החברתי  השיח  רווחה.  מדינת 
הפוליטיקאים,  כל  של  מעיינם  בראש  הוא 
והנה,  ועד אחרון הפקידים.  מראש והממשלה 
לסעיף  תקציב  ואין  פסח  לפני  ימים  עשרה 
׳קמחא דפסחא׳. שר האוצר והרווחה מתגאים 
בעיקר  שיטיב  חברתי  התקציב  כי  מקום  בכל 
נשאר  לא  דבר  של  בסופו  אבל  הנזקקים.  עם 
כמעט כלום לקמחא דפסחא. יש לעשות הכול 

כדי להשיג את התקציב לפני החג, כך שגם אם 
יועבר בפועל אחרי החג, מנהלי העמותות ידעו 

שיש להם הבטחה לקבל את הכסף".
מנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן האשים 
מייחס  שלנו  "המשרד  האוצר:  משרד  את 
כל  הצרכנים.  לקהל  סיוע  למתן  רבה  חשיבות 
שנה עזרנו לעמותות האלה. האוצר נתן לנו סדר 
גודל של 15 מיליון אנחנו הוספנו 3 מיליון. סך 
זה  18 מיליון ₪ בשנה שעברה.  הכל היה לנו 
לאוצר  פניתי  השנה  גם  וחשוב.  נכון  מהלך 
כדי שנוכל להמשיך במסורת הזו. עד לרגע זה 
קיבלנו תשובה שלילית. אמרו לנו לקחת את זה 
שבאוצר  כאילו  שלנו,  המשרד  של  מהתקציב 
יכולים  לא  אנחנו  מיותרת.  רזרבה  שום  אין 
במשרד  העדיפויות  סדרי  את  ולשנות  לקחת 
ובכך לפגוע באחרים. מבחני התמיכה ערוכים 
ומוכנים לאור הירוק מהאוצר שלצערי עד לרגע 

זה לא הגיע ואני מצר על כך".
נציגי  )שני(  שלשום  הודיעו  המאבק  בתום 
כי  גפני  חה״כ  הכספים  ועדת  ליו״ר  האוצר 
ש״ח  מיליון   14 השנה  גם  ייתן  האוצר  משרד 
התקציב  את  הוא  אף  יגדיל  הרווחה  ומשרד 
הסכום  יישמר  בכך  ש״ח,  מיליון  ל-4  מטעמו 
מיליון   18  – שעברה  בשנה  לנושא  שהוקצב 

שקל. 
חה״כ משה גפני מסכם את המאבק בשיחה 
שנה  שבכל  במצב  ״מאסתי  עיתונות׳:  ׳קו  עם 
נחזור לאותו מצב עם אותן מריבות ואני צריך 

לטפל בתקציב מחדש״. 
״אני  גפני,  מצהיר  הבאה״,  משנה  ״החל 
כמו  האוצר  ממשרד  בקלות  יבוא  שזה  דרוש 
בפרט  לאזרחיה,  שדואגת  נורמאלית  מדינה 
ושכנועים  בהבטחות  ולא  ולחלשים,  לנזקקים 
שבוע לפני החג. זה צריך להיות מסודר בבסיס 

התקציב״.
ח"כ אייכלר בירך על הודעת משרד האוצר 
על  גבר  היהודי  שהרגש  שמח  "אני  ואמר: 
הגיע  דבר  של  ובסופו  תקציביים  שיקולים 
הרווחה  משרד  מול  להבנות  האוצר  משרד 
במטרה לעזור לנזקקים. שר האוצר הוכיח את 
לנזקקים  חלשות,  לאוכלוסיות  הרבה  רגישותו 
הסדר  בשולחן  ישב  כשהוא  יכולת.  ולמעוטי 
גם  אלא  מאחוריו,   2019 תקציב  רק  שלא  ידע 

מאות ואלפי נזקקים שקיבלו סלי מזון לחג".

האוצר נכנע: 
'קמחא דפסחא' לא יקוצץ

אייכלר  וחה״כ  גפני  חה״כ  שהובילו  ממושך  מאבק  בתום 
הנושא:  אחר  סדיר  ומעקב  עיתונות'  'קו  חשיפת  בעקבות 
משרד האוצר הודיע כי לא יקצץ את תקציב ה'קמחא דפסחא' 
הבאה  שנה  הזה.  במצב  ״מאסתי  עיתונות':  ל'קו  גפני   
נדרוש שייכנס לבסיס התקציב״  אייכלר: ״הרגש היהודי 

גבר על שיקולים תקציביים״

בעקבות

'קו עיתונות'

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)

אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 
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 טל רב קווי: 1599-578-946

פסח
מצה
וברון.

פסח
מצה
וברון.

מודיעים לציבור בני התורה על מבצע

עד ר”חהמבצעים
אייר

190 490
רק

כל הכובעים
שמחירם* עד 350

כל הכובעים
שמחירם* עד 900

כובע 100% לבד תוצרת אירופה

במחיר הזול ביותר בהתחייבות!

רק

במקום390
750 ש”ח

כובעים עגולים החל מ- 169



לפרטים: 

054-6714440

המדריכים שלך לחוויה באוויר

מבצע
מיוחד

לבין הזמנים
199 ש“ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים

במקום לשטוף את הרכב לפסח בואו תתחדשו ברכב 

חדש מוכן לחג ותזדכו על הרכב הישן )טרייד אין(

  צוות אוטו סיטי בני ברק 
    מאחל ללקוחותינו בהווה

וללקוחתינו בעתיד 
פסח כשר ושמח

קרנבל פסח מחכה לכם באוטו סיטי בני ברק 
עם מחירים אטרקטיבים ומבצעים חסרי תקדים!!!

כולל כל האפשרויות מימון 
ללא צורך בתשלום מקדמה 

יוחנן הסנדלר 10  
תחנת דלק “פז” )הלו תימן(

050-5151699
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יענקי קצבורג

כבד  אבל  השתרר  ויקרא  פרשת  שבת  כניסת  לפני  קלה  שעה 
בעולם התורה והחסידות בעקבות הסתלקותו של זקן האדמו"רים, 
אושפז  ה-96  בן  האדמו״ר  זצ"ל.  מונסי  מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן 
בשנים האחרונות מספר פעמים, כשהפעם הקודמת הייתה לאחר 
חגי תשרי, זאת בעקבות חולשה כללית וחום גבוה. לפני חודשיים 
אושפז הרבי הישיש שוב בשל הידרדרות קשה במצבו הרפואי, 

ולמרות מאמצי הרופאים הוא השיב את נשמתו ליוצרה.
בתמוז  בי"ח  בגרוסוורדיין  נולד  הגר,  מרדכי  רבי  האדמו"ר, 
מויז׳ניץ  חיים'  ה'אמרי  בעל  האדמו"ר  מרן  לאביו  תרפ"ב 
זאב  רבי  האדמו"ר  של  בתו  מרגליא,  הרבנית  ורעייתו  זצ"ל 

מרחמסטריווקא זצ"ל.
ישראל'  ה'אהבת  בעל  האדמו"ר  בסבו,  דבוק  היה  מילדותו 
כבעל  לימים  שהתפרסם  אחיו  עם  למד  הוא  אצלו  מויז'ניץ, 
כבר  יצא  תוך ששמם  יחד לקרבתו הרבה,  וזכו  ה'ישועות משה' 
אז כ"שני האחים הלמדנים". בגיל צעיר עזב את בית אביו והלך 
ללמוד תקופה קצרה אצל האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר 
זצ"ל. לאורך שנות חייו החשיב האדמו"ר כרבותיו, את רבי יואל 

ואת רבי יוסף גרינוולד מפאפא.
של  בתו  מלכה,  פייגא  הרבנית  את  הרבי  נשא  לפרקו  בהגיעו 
האדמו"ר רבי יעקב יוסף מסקווירא, ולאחר שנפטרה בלי ילדים 
נישא לאחותה הצעירה הרבנית סימא מירל ונולדו להם 14 ילדים.
לאחר השואה הגיע לארצות הברית יחד עם חמיו, והחל לשמש 
פארק  בבורו  תחילה  הברית,  בארצות  ויז'ניץ  חסידי  של  כרבם 
ולאחר מכן בויליאמסבורג. לאחר פרק זמן קצר בחר הרבי למושב 
החסידות  מרכז  את  הקים  ושם  מונסי,  השקטה  העיירה  את  לו 
בארה"ב. לאחר פטירת אביו בשנת תשל"ב, הוכתר לאדמו"רות 
בטישים  תורתו  דברי  את  הגר.  יהושע  משה  רבי  אחיו  לצד 
ובאירועים שונים נהג לתבל בחישובי גימטריאות, כדרך אבותיו.

האדמו"ר נחשב לבעל השקפת עולם שמרנית, הדומה לסאטמר, 

ובטישים בסעודה שלישית נהג למחות על פרצות בדת. עם זאת, 
מפני כבוד אביו הוא לא תקף את אגודת ישראל. יצוין, כי בנוגע 

להשתתפות בבחירות לכנסת לא הביע דעה.
כשעמדו עניינים ציבוריים על הפרק בארצות הברית, אף טרח 
קרטר,  ג'ימי  דאז  הברית  ארצות  נשיא  עם  להיפגש  האדמו"ר 

משה'  ה'ברך  והאדמו"ר  מבאבוב  האדמו"ר  עם  יחד 
סאטמאר  מחסידות  גורמים  כאשר  מסאטמר. 

כרוזים  על  להחתימו  ניסו  החרדית"  ו"העדה 
לארץ  הנוגעים  בעניינים  ומחאות  להפגנות 

לאחיו  ושלחם  לחתום  סירב  ישראל, 
ולאחר  זצ"ל  מויז'ניץ  משה'  ה'ישועות 
כי  באומרו  מויז'ניץ  הרבי  לאחיינו  מכן 

אינו מתערב בענייני ארץ ישראל. 
אבל  ציוני  אנטי  עצמו  "האדמו"ר 
משום כבוד מועצת גדולי התורה של 
בעבר,  אחיו  ובראשם  בארץ  אגו"י 
לא  מעולם  שליט"א,  גיסיו  וכיום 
בכל  ישראל,  ארץ  בנושאי  התערב 
ציוני,  אנטי  היה  לארה"ב  מה שקשור 
הש"ס  בסיום  להשתתף  סירב  בעבר 

רבנים  דברים  נשאו  בו  היומי  בדף 
ציוניים", אומר אחד מחסידיו.

שהיה  לאדמו"ר  הייתה  נוספת  הנהגה 
מתנגד בכל התוקף שיצלמו אותו ואסר על 

וזאת  תמונתו  את  לפרסם  העיתונים  מערכות 
לע"ז.  זה  מעשה  המדמה  הקבלה  תורת  ע"פ 

למערכות  מכתבים  בעצמו  שלח  אף  הקפדתו  מרוב 
"אנו  תמונותיו.  את  להפיץ  שלא  בבקשה  העיתונים 

כחסידים לא יודעים האם ההחלטה הזו על רקע אישי או הלכתי. 
אבל חסידים לא שואלים שאלות ולא פעם עיתונים נאספו מוקדי 

החלוקה בעקבות שפרסמו ללא אישור את תמונת הרבי זצ"ל". 
הנהגות  במספר  נודע  זצ"ל  האדמו"ר 
ייחודיות והלכתיות, בהן: איסור על חסידיו 
ובוויליאמסבורג,  פארק  בבורו  לטלטל 
המקומי  לעירוב  שהעניקו  ההכשר  למרות 
חלק מרבני העיר, וכן עידוד העסקת יהודים 
תוך  הקהילה,  של  העבודה  במקומות 
השמחה  כשבאולמות  גוים,  על  העדפתם 
רק  עובדים  במונסי  מוסדותיו  שבבעלות 

חרדים.

ממשיכי דרכו

חסידות  איש  כהן,  ישראל  העיתונאי 
להמשך  ביחס  עיתונות'  ל'קו  אומר  ויז'ניץ, 
ההנהגה: "לאדמו"ר שמונה בנים ובחייו ידע 
בנו  אחרת.  לעיר  אחריות  אחד  לכל  להעניק 
ישראל  הרה"צ  הבנים  נפטר,  כידוע  בכורו 
ימשיכו  בעיקר  הם  מנדל  מנחם  ר'  והרה"צ 
את דרכו ככל הנראה ברבנות או אדמו"רות".

קירב  האחרונות,  השנים  בעשרות 
האדמו"ר  אחיינו  את  מאוד  זצ"ל  האדמו"ר 
דודו  אל  עצמו  ביטל  מצדו  זה  מויז'ניץ. 
מאז  כי  חסידיו  בפני  רבות  פעמים  והצהיר 
ה'ישועות משה',  הסתלקותו של אביו, בעל 
הרי שדודו הוא האדמו"ר מויז'ניץ האמיתי, 

ואף קרא לחסידיו לשלוח לו קוויטלאך.
האדמו"ר:  אמר  סליחות  שבת  בטיש 
"הרבי מויז'ניץ ממונסי הוא באמת ׳אהרליכע 

נוסע  הייתי  אני  גם  ביכולתי  היה  ואם  אמיתי  שמיים  וירא  יוד׳ 
אליו בימים הנוראים, לצערי יש לי כאן 'עסק', וכמו שהרבי בעל 
ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ אמר פעם כי היה מגיע לשמוע את 
תפילתו של אחיו הרבי בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ... אולם מה 

לעשות שברשותו עסק של חסידים ואינו יכול לסגור אותו".
"מי שיכול ומבקש להתחזק בעבודת השם" הבהיר 
ממונסי  לדוד  "שייסע  לחסידיו,  מויזנ'יץ  הרבי 
שם יוכל לקנות תורה ויראת שמיים אמיתית", 

סיים הרבי את דרשתו.
בתשע"ה נפטר הרב פנחס שלום הגר, 
הרב  זצ"ל.  האדמו"ר  של  בכורו  בנו 
חסידי  של  כרבם  כיהן  שלום  פנחס 
פארק  בורו  בשכונת  מונסי  ויז'ניץ 
הוא  התרומיות,  במעלותיו  ונודע 
חלה ונפל למשכב ואחרי חודש נפטר 

בפתאומיות.
את  שפקדה  נוספת  טרגדיה 
הייתה  שנים  מספר  לפני  החסידות 
מרת  זצ"ל  האדמו"ר  נכדת  בפטירת 
שהייתה  ע"ה,  טווערסקי  פראדיל 
בת  יחידת  לתינוקת  ואם  בלבד   20 בת 
הטרגדיה,  בעקבות  חודשים.  ארבעה 
החסידות  לנשות  זצ"ל  האדמו"ר  הורה 
להתחזק בתפילה ולקבל על עצמן להתפלל 
ויז'ניץ  כל בוקר תפילת שחרית. רבני חסידות 
"חיזוק  בשם  קונטרס  בזמנו  הוציאו  אף  מונסי 
בשפת  בהרחבה  האדמו"ר  דברי  מובאים  ובו  תפילה", 

האידיש, וכן מאמרים תורניים בנושא והלכות תפילה.
מקרה נוסף שפקד את החסידות אך ברוך השם הסתיים בטוב, 
גם הוא התרחש בתשע"ד אז בתאונה קשה בעיירה מונסי שבניו 
ר'  זצ"ל,  האדמו"ר  כ"ק  של  בנינו  קשה  באורח  פגע  רכב  יורק 
ישראל בן הרב יעקב יוסף בן הרב פנחס שלום הגר בן האדמו"ר, 
תושב העיר שביקש לשוב אחר תפילת ערבית לבית הוריו. אחרי 
זצ"ל  הרבי  נין  שוחרר  לרפואתו  רבות  ותפילות  שיקום  תקופת 

בריא ושלם.
הערים  מכל  המונים  יצאו  שבת  בערב  היה  שמדובר  למרות 
בניו יורק להשתתף באשכבתיה דרבי, בראשות אדמורי"ם, ראשי 
ומושבי הארץ, שבאו  ערי  מדין מכל  על  ויושבי  רבנים  ישיבות, 
לחלוק כבוד אחרון לשריד אחרון של צדיק הדור הקודם, אשר 
עמד להאיר את עיני ישראל בארה"ב ובכל העולם כולו. כמנהג 
כבית ויז'ניץ לא נערכו כלל הספדים. בשבת נערכו התפילות בבית 
המדרש הגדול "לבוש מרדכי" ואף נערך "שבת אחים" משותף 

עם כל בניו וחתניו.
לפי  צוואתו שבעת בניו ישמשו כאדמו"רים: הרה"צ רבי ישראל 
הגר, רב קהל תורת חיים ויז'ניץ במונסי. הרה"צ רבי מנחם מנדל, 
ויז'ניץ בקייאמישא לייק, הרה"צ רבי יצחק  רב קהל תורת חיים 
יוחנן הגר רב קהל תורת חיים ויז'ניץ בויליאמסבורג, הרה"צ רבי 
אליעזר זאב הגר, רב קהל תורת חיים ויז'ניץ בירושלים. הרה"צ 
רבי דוד הגר רב קהל אמרי חיים ויז'ניץ בלונדון, הרה"צ רבי אהרן 
הגר רב קהל אהבת ישראל ויז'ניץ במונטריאול, הרה"צ רבי ברוך 
שמשון הגר רב חסידי ויז'ניץ מונסי בבית שמש ובבני ברק. בנו 
הגדול הרה"צ רבי פנחס שלום זצ"ל רב קהל תורת חיים בבורו 

פארק, כאמור נפטר על פניו לפני מספר שנים.
חתניו: הרה"צ רבי אברהם דב טברסקי רב קהילת רחמסטריווקא 
מביקסאד  האדמו"ר  פיש  אליעזר  ישראל  רבי  הרה"צ  במונסי, 
וויליאמסבורג, הרה"צ רבי יוסף בנציון רוטנברג רב קהילת קוסון 
בבורו פארק, הרה"צ רבי אהרן מנחם מנדל טברסקי בן האדמו"ר 
רב קהילת  יחיאל מיכל מוסקוביץ  יצחק  רבי  מסקווירא, הרה"צ 

שאץ במונסי, והרה"צ רבי נחמן יוסף טברסקי.
ת.נ.צ.ב.ה.

צילומים: JDN, באדיבות הצלם

זקו האדמו"רים: 
הרבי מויז'ניץ מונסי זצ"ל
 • זצ"ל  מונסי  מויז'ניץ  הרבי   - האדמו"רים  זקן  הסתלק  שבת  בערב 
החסידות,  את  שפקדו  הקשות  הטרגדיות  דרכו,  ממשיכי  וחתניו  בניו 

ההתנזרות מתמונות וההימנעות מסוגיות הנוגעות לארץ ישראל 
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הילה פלח

היינות  סדרת   ,Sparkling Buzz
בפרס  זכתה  כרמל,  יקבי  מבית  המבעבעים 
ידי  על  ונבחרה   2018 לשנת  השנה"  "מוצר 
בקטגוריית  כמובילה  בישראל  הצרכנים 
מובילה   Sparkling Buzz החדשנות. 

היינות  בקטגוריית 
השולחניים.

 Sparkling Buzz
הינה סדרת יינות מבעבעים, 
ומהנים,  נגישים  קלים, 
נמוך,  אלכוהול  אחוז  עם 
ומתקתקות  קל  בעבוע 
נמכרים  המוצרים  עדינה. 
ברשתות  נגישים  במחירים 
פרטיות  ובחנויות  השיווק 
היינות  הארץ.  ברחבי 
צעיר  לקהל  מתאימים 
ומעניקים חווית שתיה שלא 

והבנה מיוחדת, פשוט  דורשת הכנה מוקדמת 
לשתות וליהנות.

היינות בסדרה:
קל  לבן  יין   – Sparkling Buzz מוסקטו 
ומוגז קלות בסגנון המוסקטו מצפון איטליה, 
אחוז  ו-5.5%  ומאוזנת  נעימה  מתיקות  בעל 

אלכוהול.
אדום  יין   – קריניאנו   Sparkling Buzz

עדינה  מתיקות  ובעל  קלות  מוגז  ומרענן,  קל 
ומאוזנת ו-5.5% אחוז אלכוהול. 

מיוצר  יער,  פירות   Sparkling Buzz
מענבי מוסקטו בתוספת נגיעות קלות של פירות 

יער, בעל מתיקות קלה ו-6.5% אלכוהול.  
Sparkling Buzz מוסקטו פחית, יין לבן 
מתיקות  בעל  קלות,  ומוגז  קל 
ו-5.5%  ומאוזנת  נעימה 
אישית  אלכוהול. מוגש בפחית 

של 250 מ"ל. 
השנה  מוצר  קונספט 
בצרפת  שנים   30 לפני  הושק 
מוצר  פרסי  מחולקים  וכיום, 
בעולם.  מדינות  ב-37  השנה 
זו  הפרסים  מוענקים  בישראל 
יינות   ברציפות.  ה-13  השנה 
על  נבחרו   Sparkling Buzz
ידי אלפי צרכנים וגם אתם תוכלו ליהנות מהם 
בכל אחת מסעודות יום טוב או חול המועד של 
יעניקו לשולחן החג שלכם  חג הפסח. היינות 
החג  שמחת  את  וילוו  וקלילה  קרירה  רעננות 
מצוננים  היינות  את  לשתות  מומלץ  שלכם! 

מאוד בטמפרטורה של 4 מעלות. 
כשר לפסח למהדרין בהשגחת בד"ץ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין.

ד"ר עדי רון מרגלית, מומחית 'מכבי'

בהרעלות,  למידע  הארצי  המרכז  מנתוני 
המרכז הרפואי רמב"ם ומשרד הבריאות עולה 
של  עלייה  חלה  הפסח  חג  שבשבועיים שלפני 
כ 30%  במספר הפגיעות. אופן החשיפה לרעל 
הוא על פי רוב בבליעה. בחופשת הפסח ילדים 
הרעלות.  בגין  רק  לא  המיון  לחדרי  מגיעים 
מצות,  מאפיית  חמים,  מנוזלים  נכווים  ילדים 
ומבעור חמץ. אחרים נופלים ממקומות גבוהים, 
או נחנקים ממצות ושואפים פיצוחים ואגוזים. 

אז מה עושים?
לקראת החג:

ידם של  ניקוי הרחק מהישג  שומרים חומרי 
מאחסנים  נעול.  או  גבוה  במקום  רק   - ילדים 
ולא  בלבד,  מקוריים  בבקבוקים  ניקוי  חומרי 
חומרי  לשמור  אין  מזון.  למוצרי  בסמוך 
לא  שהוא.  סוג  מכל  משקאות  בבקבוקי  ניקוי 
מומלץ  שונים.  מסוגים  ניקוי  חומרי  מערבבים 

לאוורר את החדרים בזמן הניקיונות.
ערב החג:

מחשש  הבישול  מאזור  ילדים  להרחיק  יש 
לכוויות מתנור האפייה, מסירים חמים ומנוזלים 
רותחים. בזמן הבישול רצוי להשתמש בלהבות 
כך  על  ולהקפיד  הכיריים,  של  האחוריות 
להחזיק  אין  פנים.  כלפי  יפנו  הסירים  שידיות 
את התינוק בידיים בזמן בישול או בזמן שתיית 
משקאות חמים. יש להרחיק מיחמים, תבשילים 
ומשקאות חמים מקצה השיש, ולא להניחם על 
ומצית  גפרורים  הרחיקו  הרצפה.  על  או  מפה 
ילדכם  את  הרחיקו  הפעוט.  של  ידו  מהישג 
ממקום ביצוע הגעלת כלים! ודאגו תמיד לרוקן 

את המים מהמכלים לאחר השימוש.
בליל הסדר:

 – דגים  מאכלי  קטנים  לילדים  להגיש  אין 
מחשש לבליעת עצמות. לילדים גדולים יותר יש 

לברור היטב את בשר הדג מהעצמות ולהנחותם 
להיות מסוכנת  עלולה  בזהירות. המצה  לאכול 
לילדים רכים בשל היותה מוצר קשה ויבש. יש 
להקפיד להגישה בהתאם ליכולת הלעיסה של 
אין   – ופיצוחים  אגוזים  השגחה.  ותחת  הילד, 
להגיש לילדים מתחת לגיל 5, מחשש לשאיפה 
 – אגוזים  המכילה  חרוסת  הנשימה.  לקנה 
דק,  טחונים  והאגוזים  במידה  רק  להגיש  ניתן 

והחרוסת חלקה לגמרי.
לפנות  יש  ניקוי,  לחומר  נחשף  וילד  במידה 
מיד לסיוע רפואי. חשוב מאוד לאתר את אריזת 
החומר או פרטים מדויקים על הרכבו על מנת 
תופעות  ומהן  בו  הכרוך  הסיכון  מהו  לקבוע 
הלוואי הצפויות. ניתן להתקשר למרכז הארצי 
על  )טלפון:04-7771900(  בהרעלות  למידע 
אמצעים  ובאילו  רעיל,  החומר  אם  לברר  מנת 

ניתן לנטרל את רעילותו.

להתחיל  חשוב  בעיניים,  פגיעה  יש  כאשר 
לטפל בילד עוד לפני ההגעה למיון. יש לשטוף 
את העין בעדינות עם מים קרים וזורמים במשך 
בעדינות  הילד  ראש  את  להטות  יש  דקות.   15

כשעפעפיו פתוחים, ולהזרים מים לתוכם.
כתוצאה  השתנקות  או  חנק  של  במקרה 
מחדירת גוף זר לדרכי הנשימה, יש לפתוח את 
לנסות  הזר  בגוף  ומבחינים  ובמידה  הילד  פי 
ולהוציאו. אם הגוף הזר לא יוצא בקלות, בתינוק 
הרצפה,  כלפי  כשפניו  התינוק  את  להפוך  יש 
בין  ומהירות  חזקות  טפיחות  מספר  ולטפוח 
השכמות בגב התינוק. אצל ילדים גדולים יותר 
יש לבצע פעולת "היימליך" – לעמוד מאחורי 
מתחת  בחוזקה  ללחוץ  ידיים  ובשתי  הילד 
לסרעפת, על מנת לדחוק אותה למעלה ולנסות 
שייצא  האויר  בלחץ  הזר  הגוף  את  להוציא 
יש להתחיל  מהריאות. אם הילד מאבד הכרה, 

בביצוע פעולות החייאה.

סדרת Sparkling Buzz של 
יקבי כרמל היא 'מוצר השנה' 

"לא פוסחים על הבטיחות"

 

שימו לב מה קורה במרכז הספות!

המגוון הגדול בישראל לריהוט ועיצוב הבית

ירושלים: אוהל עודפים: ברחבת הכניסה לקניון רב שפע, רח' שמגר 16. א-ה 10:00-23:00 ירושלים שמואל הנביא 59  א’-ה’ 10:00-22:30 רצוף. יום ו': 10:00-13:00 מוצ"ש: משעה לאחר צאת השבת ועד 
22:30. ירושלים תלפיות: פועלי צדק 3 )פינת יד החרוצים( א’-ה’ 10:00-20:00 רצוף, יום ו’ 9:30-13:30 בני ברק: יואל 3 )פינת רח’ השלושה( א‘-ה’ 10:00-23:00 רצוף. יום ו': 10:00-13:00. מוצ"ש פתוח כשעה 
לאחר צאת השבת ועד 23:00 בית שמש: בן קיסמא 23, שכונת יפה נוף, קומה 2- )תחנה אחרי קניון לב הרמה( א'-ה' 10:00-13:30 17:30-22:15 מוצ”ש פתוח כשעה לאחר צאת השבת ועד 22:15 מודיעין 

*כפוף לתקנון *עד גמר המלאי עילית, קריית ספר outlet:  אבני נזר 28 )קומה 1-( א'-ה' ערב 20:00-23:00. יריד ביתר עלית: מרכז חיים זקן רח' ישמח ישראל 1 גבעה B א-ה: 16:00-22:30

www.merkazhasapot.co.il        073-780-33-80

תלת מושבי
עור חזק במיוחד. 

₪4500
₪2,790
מערכת ישיבה 2+3
עור, חזק במיוחד
 ₪10,000
₪ 3,999

ספה דו מושבית

עור ₪3990

₪1,850
מערכת ישיבה 2+3

%100 עור מכל הכיוונים. 
מיוצר באיטליה ע"י

₪15,990
₪6,490

.com



רח' היסמין 1, רמת אפעל, 
טל. 03-7360411

כניסה חינםעד גיל 3

 במקום מגרש כדורסל, מתקני כושר מדשאות מוצלות

במקום יש:  ג'קוזי ובריכה לפעוטות 0-3 שנים

לקבוצות,
קיטנות, מוסדות

ניתן לסגור
את הבריכה

בתאום מראש

בריכה מחוממת לגברים בלבד 

בין השעות 1:30-4:00

מחיר כניסה 30 ש"חמחיר כניסה 30 ש"ח

פותחים לפני כולם!פותחים לפני כולם!פותחים לפני כולם!

חדש! לקבוצה של 50 בנות ומעלה - ניתן לסגור את הבריכה
כולל אפשרות להסעה, בתיאום מראש 

פינוי שוכרים שמפרים חוזה פינוי פולשים לנכס 
גביית חובות גביית צ'קים חוזרים ביצוע של 

פסקי דין איחודי תיקים פשיטות רגל

בית פנינת האילון, יגאל אלון 155, ת"א
טלפון: 03-6880011 | פקס: 03-6880012

Robby_law@hotmail.co.il :דוא"ל

ייצוג בבתי המשפט ובהוצאה לפועל

 הקראת כותרות עיתוני הבוקר מידי יום בשעה 9 עדכוני חדשות און-ליין בכל שעות
היום

מהדורת חצות מידי יום בשעה 12 בלילה לסיכום כל חדשות היום
הפרשן הפוליטי יעקב ריבלין בפרשנות מיוחדת בימי ב' ו-ד' במהדורת חצות

מועצת הפרשנים של הסקופים עם מיטב הפרשנים בימי א' ג' ו-ה' במהדורת חצות
שידורים חיים וארכיון התכנית של רדיו קול חי ורדיו קול ברמה

...פינות פרשת השבוע, הלכה יומית, משנה יומית ועוד

 שידורים חיים
 וארכיון התוכניות
 של רדיו קול חי
ורדיו קול ברמה

לקבלת מספר אישי:
ניתן להקיש על שלוחה 7 

מיד בכניסה למערכת
להשארת הודעה: הקישו 9  מועצת הפרשנים

 של הסקופים
 עם מיטב הפרשנים

 בימי א' ג' ו-ה'
במהדורת חצות

 מהדורת חצות
 מידי יום

 בשעה 12 בלילה
 לסיכום כל

חדשות היום

  

 הקראת כותרות
 עיתוני הבוקר

 מידי יום
 בשעה 9 עדכוני
 חדשות און-ליין
בכל שעות היום

פינות פרשת 
השבוע, הלכה 

יומית, משנה 
יומית ועוד...

בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

בחרו במעבר לנציג שירות
בימים א'-ה', בין השעות 16:00-8:30

מתקשרים 5442* בכל שעה ביממה,
ומקבלים את כל המידע האישי ועדכונים:

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

*5442
זכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי?
יש לכם כתובת אחת!

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

למידע על תכניות הסיוע ותנאי הזכאות 
www.moch.gov.il :היכנסו לאתר המשרד

5 דקות 
מקבר הרשב"י
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מאת: אוריאל צייטלין

גל טרור רצחני פקד את ישראל בסוף השבוע האחרון ובתחילת 
השבוע הנוכחי: באירוע הראשון מחבל דרס חיילים סמוך ליישוב 
מבוא דותן בזמן שעמדו בצד הכביש. שני לוחמים נהרגו ושניים 
אחרים נפצעו, אחד מהם באורח קשה מאוד, אך בהמשך התייצב 

מצבם בחסדי שמים.
מאות ליוו ביום ראשון השבוע בבית העלמין 
קצין  הי"ד,  דאוס  זיו  סרן  את  בחולון  הצבאי 
צה"ל בן 21 שנרצח בפיגוע הדריסה ביום שישי. 
קודם לכן, במוצאי שבת, הובא למנוחות הנרצח 
השני בפיגוע הדריסה, סמל נתנאל קהלני הי"ד 
בן 20 מאליקים, שנטמן בבית העלמין ביישוב. 

נלקח לחקירה  המחבל הדורס נתפס במקום, 
והודה כי מדובר באירוע על רקע לאומני, בעוד 
בכוונת  מדובר  לא  כי  מתעקשים  משפחתו  בני 
זדון. בני המשפחה נחקרו והתבצעה גם בדיקה 
ספק  כי  אם  הריסתו,  לצורך  מגוריהם  בית  של 
זה  ובמבנה  מאחר  לפועל  תצא  ההריסה  אם 

מתגוררות משפחות נוספות. 
אבל  הפיגוע,  את  מראש  תכנן  לא  כי  המחבל,  אמר  בחקירתו 
כאשר ראה את החיילים עומדים בעמדתם, החליט להאיץ ברכבו 

ולבצע את הפיגוע הרצחני.

הטרור המשיך להכות ביום ראשון השבוע, אז התרחש פיגוע 

באמצעות  בירושלים  העתיקה  בעיר  דקירה  פיגוע  הפעם   – נוסף 

סכין. על פי התחקיר הביטחוני, המחבל שאל את הסוחרים האם 

יש להם עבודה עבורו, ובשלב מסוים זיהה מאבטח ישראלי כבן 

לפציעה  עד  העליון  גופו  בפלג  אותו  ודקר  סכין  שלף  הוא   ,30

קשה מאוד. כוח סיור של המשטרה זיהה את התקרית והגיב באש 

שהרגה את המחבל. לעת ערב, נפטר הפצוע עדיאל קולמן הי"ד, 

תושב כוכב השחר ואב לארבעה. 
גם במקרה זה המחבל פעל על דעת עצמו, כך על פי הערכות 
כוחות הביטחון. אירועים אלו מצטרפים לשרשרת אירועים קשים 
ארגון  ללא  אירועים  שעיקרם  הביטחון,  כוחות  את  שמאתגרים 

ממוסד או התארגנות רחבה שעומדת מאחורי הפיגוע. 
במקביל, בגזרה הדרומית, צה"ל תקף בתחילת השבוע מנהרות 
אחת  מנהרה  תקף  צה"ל  בתחילה,  החמאס.  ארגון  של  טרור 
החמאס  של  ניסיון  סיכל  ובהמשך, 
תוואי מנהרת הטרור בכרם  לחדש את 
מדובר  הרצועה.  שבגבול  שלום 
צה"ל  ידי  על  שהופצצה  במנהרה 

בתקופת צוק איתן. 
מטען  התפוצץ  שישי  ביום  בנוסף, 
על גדר הרצועה, כחלק מהפגנות קשות 
ואלימות באזור. זו היא הפעם הרביעית 
על  מטען  שמתפוצץ  האחרון  בחודש 
שבועות  כמה  לפני  וכזכור,  הגדר, 
נפצעו שני חיילים קשה מאוד באירוע 

דומה.
ובתוך שלל האירועים, נתפס המחבל שרצח את הרב איתמר בן 

גל הי"ד בפיגוע דקירה לפני כחודש וחצי.

שישי  בצהרי  נהרגו  חיילים  שני  האחרון:  בשבוע  טרור  גל 
בפיגוע דריסה  יהודי נדקר למוות ביום ראשון בעיר העתיקה 

בירושלים  בתגובה: צה"ל סתם מנהרה ותקף בעזה 

הטרור חוזר: שלושה הרוגים
 בשני פיגועים

ההרוגים הי"ד. צילומים: דו"צ, באדיבות המשפחה

, ב”ב בורגרים. טוסט בשר 104רח’ רבי עקיבא 2 ב”ב | רח’ כהנמן 

בד

רעבים לעסק?

050-9755999לפרטים נוספים, אריק: 

דרושים זכיינים בעלי יכולת כלכלית למודל עסקי 
ללא סיכונים כלל

בואו להיות חלק מקבוצה מתפתחת, היחידה בארץ בכשרות 
מהודרת שנהנית מיתרונות של מקצועיות, מיתוג וכשרות.

רשת שתלווה אתכם יד ביד מהרגע הראשון ועד להצלחה כלכלית.
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תביעת ענק: רשלנות 
רפואית בחדר לידה

בני זוג חרדים תושבי ב"ב תובעים בימים 
אלה באמצעות עו"ד אלי מאור את בית 
החולים מעייני הישועה בעקבות השגחה 
לקויה בחדר לידה, שגרמה לבנם נות 

רפואית קשה וקבועה

מאת: ייאל ן

שלה,  העשרים  שנות  בתחילת  אישה  א‘ 
למחלק  הגיעה  ברק,  בני  תושבת  חרדית 
יולדות בביה“ח מעייני הישועה. היא הגיעה 
שקדמו  החודשים  כל  כאשר  ושלמה  בריאה 

ללידה עברו ללא כל בעיה או קושי. 
של  ענק  בתביעת  התביעה  לכתב  בהתאם 
למעלה מ-2.5 מיליון ש“ח, שהוגשה בימים 
אלה ע“י עו“ד אלי מאור מבני ברק, המומחה 
תאונות  ונפגעי  רפואית  רשלנות  לתביעות 
קשות, לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, 
הצוות  של  ובמחדל  במעשה  רשלנות  בשל 
נגרמו  הלידה,  בחדר  ולחוד  ביחד  הרפואי 

לילוד של א‘ נזקי גוף קשים וקבועים.
ע“פ כתב התביעה עם חיבורה של היולדת 
דופק  את  הבודק  למוניטור  החולים  בבית 
שבגינה  העובר  של  מצוקה  נצפתה  העובר, 
חזר  הניטור  ואף  בא‘  הרפואי  הצוות  טיפל 
נראית  להיות תקין, אולם הופסק ללא סיבה 

לעין, למשך למעלה משעה תמימה!!!
או  ליוותה  לא  ארוך,  זמן  במשך  גם  כמו 

בדקה את היולדת אחות מיילדת, והיא נשארה 
מה  ידוע  כשלא  בעלה,  עם  בחדרה  לבדה 
שחוברה  לאחר  אלה.  בשעות  לילוד  שאירע 
שוב  הלידה,  בחדר  למוניטור  שוב  היולדת 
נצפה מוניטור המעיד על מצוקה של הילוד, 

והצוות זירז את הלידה שהלכה והסתבכה.
יודגש כי לכתב התביעה צורפו ע“י עו“ד 
אלי מאור, כחלק בלתי נפרד ממנו, חוות דעת 
רפואיות התומכות בטענות המשפחה מטעם 
לשעבר  מחלקה  מנהל  מוכר,  ידוע  פרופ‘ 
בבית חולים גדול, בתחום המיילדות, ומטעם 
פרופ‘ ידוע ומוכר בתחום נוירולוגית ילדים. 

לאחר  הילוד  אלו,  דעת  לחוות  בהתאם 
מוחין,  משיתוק  כסובל  אובחן  לידתו, 
שלו,  המוטורית  היכולת  על  הן  המשפיע 
ליקויים  שלו.  הקוגנטיבית  היכולת  על  והן 
הליכה  בקשיי  היתר  בין  מתבטאים  אלו 
וקשיי תפקוד יום יומי, וכן הפרעה של ממש 

בתפקודי קשב, זיכרון וריכוז.
עד למועד ידיעה זו, טרם הוגש כתב הגנה 
מעייני  החולים  בית  מטעם  המשפט  לבית 

הישועה.



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276
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המצווה של חג הפסח הינה אכילת מצה 
ובסוף הסדר אכילת אפיקומן לתאבון. אופן 
הכנת המצה באופן היותר מהודר הוא שלא 
כן  ועל  לחלוחית  של  שיעור  כל  בה  יהיה 
כאשר אוכלים ממנה מתחילה לרוב בקיבה 
ספיחת  נכון  יותר  או  יובש  של  תופעה 
שלהם  שהקיבה  לאנשים  לרוב  נוזלים, 
חלשה אורכה נותנים לאכול מצות. זו אחת 

הסיבות שניתן לרכוש מצות כל שנה.
מצה  לאכילת  הביולוגיות  הסיבות  אחת 
הקיבה  של  הנוזלים  רוב  ספיחת  הינה 
בני המעיים.  את  בעצם לחדש  כך  ידי  ועל 
הגוף  ניקיון  תהליכי  ועושים  זוכים  כאשר 
ידי  ניקיון הקיבה על  אחד המסלולים הינו 
צום הדרגתי עד לצום מוחלט ובסוף אותו 
על  מלווה  להיות  חייב  שכמובן  תהליך 
דומה  בצורה  מגיבה  הקיבה  מומחה.  ידי 
ישנם  בלבד  מצה  אכילת  אחרי  לקיבה. 
מקומות אשר האיסור בכל שהו חמץ אוסר 
הלכתית על אכילת מצה עם משהו לאיסור 

זה קוראים שרויה.
באופן  מתבצע  הקיבה  נקיון  כן  ועל 
שבוע  שבעצם  אלו  מאשר  יותר  מעמיק 
את  מהותי  באופן  שינה  לא  פסח  של 
ניקיונה  או  הקיבה  ובעיית  התזונה  תפריט 
לציין את  כך, חשוב מאד  כל  אינו מושפע 
העובדה שהקיבה של האדם נקראת בשפה 
הרפואית המוח הקטן. נמצאו בקיבה שלנו 
עצביים  )קולטנים(  רספטורים  מיליארדי 
מגיב  או  חושב  "הוא  הביטוי  ומכאן 

מהבטן".
מאד  מסוגל  זמן  הינו  הסדר  שליל  כיון 
גופנו  את  להכין  מוכרחים  רוחנית  להארה 
גשמית  להיות  חייבת  וההכנה  הזה  לרגע 
את  לנקות  שדאגנו  כשם  כאחד,  ורוחנית 
ועוד  שהו  מכל  אפילו  מחמץ  לנו  השייך 
ביטלנו החמץ בליבנו נשאר כעת לנקות את 
גוף  מהקיבה.  מתחיל  זה  וניקיון  תודעתנו 
כמעת  כמו  לשלוש  בגדול  מתחלק  האדם 
ישנן  כל דבר בבריאה וכשם שבליל הסדר 
ג' מצות שהן כנגד כהן לוי וישראל אלו ג' 
מדרגות של טהרה כך גם הדם בגופנו עובר 

ג' סינונים עיקרים.
"רוח  שער  בספר  כותב  הקדוש  האר"י 
הוא  ושם  התענית  כוונת  עניין  הקודש" 
הם,  ואלו  לשלוש  הגוף  חלוקת  את  מביא 
מסנן  והוא  הכבד  אל  הולך  שבמזון  הטוב 
הולך  הכבד  שבדם  והטוב  תחילה  אותו 
אל  עולה  הלב  שבדם  והטוב  הלב  אל 
שיש  הישיר  הקשר  את  רואים  מכאן  המח, 
שם  כותב  הוא  עוד  שלנו.  למח  המזון  בין 
שהטוב שבמח עולה למוחין עילאין וביום 
ומזינים  מאירים  עלאין  המוחין  התענית 

המח והמח מזין לכל הגוף כולו.
כמו כן בפסח אנו צריכים לטהר מהחמץ 

כל  האחד  גופנו.  חלקי  ג'  הגאווה  מידת 
הסרעפת  לקו  מתחת  מקומם  אשר  העיכול 
מצה,  אכילת  על  הקפדה  ידי  על  וזאת 
החלק השני הלב אותו אנו מטהרים מחמץ 
בלב  וביטול  חמץ  שרפת  ידי  על  מגאווה 
ובעת  הביעור  בעת  אומרים  שאנו  כמו 
דלא  ברשותי  דאיכא  חמירא  "כל  השרפה 
חזיתיה ודלא בערתיה לביטול ולהוי הפקר 

כעפרא דארעא".
החלק השלישי הינו המח שלנו שגם הוא 
חייב להתנקות מחמץ וניקיון זה אנו עושים 
האור  הסדר  ליל  הזה  הלילה  הנר,  לאור 
המאיר מסוגל לטהר הנר שהן ראשי תיבות 
ה הנשמה נ נפש ר רוח, וזה סוד ליל הסדר 
שאנו אומרים "מה נשתנה הלילה הזה" מה 
בזכות  הזה  הלילה  כלומר  אדם  בגימטריה 
חמץ  ללא  אליו  מגיעים  שאנו  שלו,  האור 

אפילו בכל שהוא,
במערכת  כלומר  העיכול  במערכת  לא 
במערכת  ולא  לכבד  השייכים  הורידים 
מסוגלים  אנו  למח  השייכים  העצבים 
זאת  כל  עם  מהותי.  תודעתי  שינוי  לחוות 
גורמת  העיכול  מערכת  שניקיון  הם  רבים 
הקיבה  לחלוחית  של  מאיזון  ליציאה  להם 
הגורם  דבר  מתייבשת  שלהם  שהקיבה  יש 
שנעשית  יש  ועוד  טחורים  קשות  ליציאות 

להם תגובה הפוכה.
רפואה  לחם  היא  שהמצה  שכתוב  כמו 
צריך להבין שכל מה שכתבנו לעיל בעניין 
יש  זה  בחג  עוברים  שאנו  הכולל  הניקיון 
או  העוזרים  וצמחים  בפרות  תמיכה  לו 
לשחרר את הקיבה או לחזק אותה. בשנים 
לשוק  נכנס  קיבה  בעיות  בשל  האחרונות 
מאד חזק מצות מחיטה מלאה עם הקליפות 
שלה אשר לא מתעכלות ולכן מסיעות מאד 

שלא תהיה קיבה קשה.
אחת התרופות המועילות ביותר לבעיית 
טחורים קיבה קשה הינם זרעי פשתן, כף כל 
עושה  חמים  מים  עם  רכה  קיבה  על  בוקר 
שזיפים  קטניות  אוכל  שלא  למי  ניסים. 
כן.  גם  מאד  עוזר  שזיפים  מי  או  יבשים 
לעצירות  גורים  ירוקים  חמוצים  תפוחים 
שעה  מתוקים  מבושלים  תפוחים  אולם 
להתרוקן  לגוף  עוזרים  לפני הארוחה  אחת 

בקלות.
ישנם עוד מאות צמחי מרפא המסוגלים 
או להקשות הקיבה או לסייע בריקון שלה 
שמכיר  מי  כל  בראשו  עיניו  חכם  כן  ועל 
זו  מבעיה  שסובלים  בקרוביו  או  בעצמו 
לבית  ילך  כללי  באופן  או  בפסח  במיוחד 
טבע ויבקש לעצמו רפואה שכמובן כשרה 

לפסח.
ושמח  כשר  פסח  לכם  מאחלים  אנו 

ובעיקר בריא לגוף ולנפש.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

השפעות המצה 
לניקוי הגוף

058-4301000
בני ברק: עזרא 45 א-ה: 10:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00

אלעד: יהודה הנשיא 33  א-ה: 17:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00

משקפיים
הכי זולים בארץ

קונים באלעד ובבני ברק

1.67 = 200 ש"ח

1.74 = 300 ש"ח

100% משקפים
ב-99 שקל 

1.6 = 100 ש"ח

מבצע על עדשות מגע חודשיות
350 ש"ח

24 יח' עסקה שנתית

אצלנו המשקפיים מוכנות תוך שעה
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הילה פלאח

הרפואי  במרכז  ההכנות  ונשלמות  הולכות 
הפסח  חג  לקראת  השומר  תל   – שיבא 
שעבר  והכשרותי  ההלכתי  המהפך  הבעל"ט. 
יצא  כבר  שמעו  ואשר  ויולדות  לנשים  האגף 
למרחוק, לא יפסח על המקום גם בחג החירות.
בכל ימות השנה, מוגשות במחלקה ארוחות 
עשירות, טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה 
נודעת  בו  הפסח,  חג  לקראת  אך  החרדית. 
הקפדה יתירה בכל ענייני הכשרות והמנהגים 
ליהנות  האפשרות  ליולדות  תינתן  השונים, 
מזון  וחרות אמיתית, לצד מערך  מאווירת חג 
מן  כחלק  הרגיל.  מגדר  ויוצא  קפדני  וכשרות 
נפרד  אוכל  חדר  להקדיש  הוחלט  ההיערכות 
יוכשר  זה  חדר  החג.  שבוע  לכל  למהדרין 
בהקפדה יתירה וישמש את הנשים המאושפזות 

באגף הנשים והיולדות של המרכז הרפואי. 
בחדר  יוגשו  המועד,  ובחול  החג  ימי  בכל 
וטריות  טעימות  ארוחות  הנפרד  האוכל 
העדה  בד"ץ  כשרות  תחת  העומד  מקייטרינג 
משגיח  בפיקוח  תהיה  כשהגשתן  החרדית 
צמוד מטעם המרכז הרפואי. מצות יד מהודרות 

יינתנו לכל מבקשת.
בחדר זה גם יערך שולחן ליל הסדר באווירת 

חג מיוחדת עם סעודה משובחת הכוללת את 
מאכלי הסדר המקובלים. 

הידורי הכשרות הללו המוצעים גם בפסח, 
המערכתיים  בתהליכים  נוסף  נדבך  מהווים 
הרפואי  במרכז  המתבצעים  המעמיקים 
לטובת היולדת החרדית. כך ניתן יהיה ליהנות 
המרכז  מציע  אותם  האופטימליים  מהתנאים 
הרפואי בכל עת: מובילות ומקצועיות רפואית 
קוצו  על  להתפשר  מבלי  הראשונה,  מהשורה 
של יוד בהיבטי ההלכה והכשרות ועם אווירת 

חג ראויה.
רבי  הגאון  אומר  האחרונות",  "בשנתיים 
ויועץ הלכתי במרכז הרפואי  רב  צבי פורת – 
בשיבא  והיולדות  הנשים  אגף  "חווה  שיבא, 
לצרכי  התאמה  של  ומורכב  ארוך  תהליך 
האישה החרדית מהחל ועד כלה, כולל חשיבה 
כללו  השינויים  ביותר.  הקטנים  הפרטים  על 
הקשור  בכל  הן  ההלכה  לדרישות  התאמה 
והן  מהדרין  לכשרות  הקשור  בכל  הן  לשבת, 
החרדית  היולדת  לנוחות  הנוגעים  שינויים 
ולרגישות לאורח חייה. כך גם לגבי חג הפסח, 
מנת  על  מאמצים  של  רבים  חודשים  הושקעו 
לאפשר לכל יולדת ומאושפזת לקבל בסייעתא 
דשמיא מענה מלא בהקפדה מדוקדקת על כל 

ההידורים ללא כל חשש." 

אלי כהן

הכשרת  את  השלימה  שטראוס  חברת 
חג  לקראת  וביטבתה  באחיהוד  המחלבה 
בימים  הנמכרים  החלב  מוצרי  ומגוון  הפסח, 
אלו ברשתות השיווק ובמרכולים, נושאים את 
המאשרים  פסח”,  ערב  לפסח  “כשר  התווית 
מציגים  בשטראוס  לפסח.  כשרים  היותם  את 
לפסח  כשרים  מוצרים  של  גדול  מגוון 
של  והמוקפדת  המהודרת  בכשרות  למהדרין, 

בד”ץ מהדרין בראשות הגר”א רובין.
החלו  שטראוס,  ובמחלבת  מהדרין  בבד”ץ 
הכשרים  המוצרים  הכשרת  לקראת  בהכנות 
בפעילות  אשתקד,  פסח  במוצאי  כבר  לפסח 
מציאת  היתר  בין  שכללה  עולם  חובקת 
כשרים  גלם  לחומרי  ותחליפים  פתרונות 
והמוכר  האהוב  בטעם  לפגוע  מבלי  לפסח 
מאמצים  לאחר  ואכן  שטראוס.  מוצרי  של 
עמדו  שטראוס  במחלבת  המורכבות,  ולמרות 

שהציבו  לפסח  הגבוהים  הכשרות  בסטנדרטי 
בבד”ץ מהדרין.

הכשרים  הייצור  פסי  הכשרת  לקראת 
למהדרין במחלבה באחיהוד, ביקרה משלחת 
בד”ץ מהדרין בראשות הגר”א רובין במחלבה, 
על מנת לעמוד מקרוב אחר הדקדוקים השונים 
לפסח  הכשרים  החלב  מוצרי  ייצור  בהליכי 

למהדרין, ללא כל חשש ופקפוק.
במהלך הסיור אמר הגר”א רובין: “המאמץ 
בסטנדרטים  לעמוד  שטראוס  הנהלת  של 
לכל  ראויים  שהצגנו  הגבוהים  הכשרותיים 
במאומה  חסכה  לא  שטראוס  הנהלת  שבח. 
על מנת להביא לכך שההשגחה המוקפדת של 
ותהיה  בפסח  גם  תישמר  המחלבה  מוצרי  כל 

כשרה למהדרין מן המהדרין”.
מנכ”ל מחלבות שטראוס אלי איצקין ציין: 
“אנו משקיעים רבות בנושא האיכות וכשרות 

המוצרים”.

תל השומר: פסח 
בכשרות המהודרת 

ביותר ליולדת החרדית

מחלבות שטראוס 
הוכשרו לפסח 

הגר״א רובין: ״המאמץ של הנהלת שטראוס לעמוד בסטנדרטים 
מנכ״ל    לכל שבח״  ראויים  הגבוהים שהצגנו  הכשרותיים 
האיכות  בנושא  רבות  משקיעים  ״אנו  שטראוס:  מחלבות 

וכשרות המוצרים״

דרשת שבת הגדול
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לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ



בני ברק ה' בניסן תשע"ח 127221/3/18

המצווה של חג הפסח הינה אכילת מצה 
ובסוף הסדר אכילת אפיקומן לתאבון. אופן 
הכנת המצה באופן היותר מהודר הוא שלא 
כן  ועל  לחלוחית  של  שיעור  כל  בה  יהיה 
כאשר אוכלים ממנה מתחילה לרוב בקיבה 
ספיחת  נכון  יותר  או  יובש  של  תופעה 
שלהם  שהקיבה  לאנשים  לרוב  נוזלים, 
חלשה אורכה נותנים לאכול מצות. זו אחת 

הסיבות שניתן לרכוש מצות כל שנה.
מצה  לאכילת  הביולוגיות  הסיבות  אחת 
הקיבה  של  הנוזלים  רוב  ספיחת  הינה 
בני המעיים.  את  בעצם לחדש  כך  ידי  ועל 
הגוף  ניקיון  תהליכי  ועושים  זוכים  כאשר 
ידי  ניקיון הקיבה על  אחד המסלולים הינו 
צום הדרגתי עד לצום מוחלט ובסוף אותו 
על  מלווה  להיות  חייב  שכמובן  תהליך 
דומה  בצורה  מגיבה  הקיבה  מומחה.  ידי 
ישנם  בלבד  מצה  אכילת  אחרי  לקיבה. 
מקומות אשר האיסור בכל שהו חמץ אוסר 
הלכתית על אכילת מצה עם משהו לאיסור 

זה קוראים שרויה.
באופן  מתבצע  הקיבה  נקיון  כן  ועל 
שבוע  שבעצם  אלו  מאשר  יותר  מעמיק 
את  מהותי  באופן  שינה  לא  פסח  של 
ניקיונה  או  הקיבה  ובעיית  התזונה  תפריט 
לציין את  כך, חשוב מאד  כל  אינו מושפע 
העובדה שהקיבה של האדם נקראת בשפה 
הרפואית המוח הקטן. נמצאו בקיבה שלנו 
עצביים  )קולטנים(  רספטורים  מיליארדי 
מגיב  או  חושב  "הוא  הביטוי  ומכאן 

מהבטן".
מאד  מסוגל  זמן  הינו  הסדר  שליל  כיון 
גופנו  את  להכין  מוכרחים  רוחנית  להארה 
גשמית  להיות  חייבת  וההכנה  הזה  לרגע 
את  לנקות  שדאגנו  כשם  כאחד,  ורוחנית 
ועוד  שהו  מכל  אפילו  מחמץ  לנו  השייך 
ביטלנו החמץ בליבנו נשאר כעת לנקות את 
גוף  מהקיבה.  מתחיל  זה  וניקיון  תודעתנו 
כמעת  כמו  לשלוש  בגדול  מתחלק  האדם 
ישנן  כל דבר בבריאה וכשם שבליל הסדר 
ג' מצות שהן כנגד כהן לוי וישראל אלו ג' 
מדרגות של טהרה כך גם הדם בגופנו עובר 

ג' סינונים עיקרים.
"רוח  שער  בספר  כותב  הקדוש  האר"י 
הוא  ושם  התענית  כוונת  עניין  הקודש" 
הם,  ואלו  לשלוש  הגוף  חלוקת  את  מביא 
מסנן  והוא  הכבד  אל  הולך  שבמזון  הטוב 
הולך  הכבד  שבדם  והטוב  תחילה  אותו 
אל  עולה  הלב  שבדם  והטוב  הלב  אל 
שיש  הישיר  הקשר  את  רואים  מכאן  המח, 
שם  כותב  הוא  עוד  שלנו.  למח  המזון  בין 
שהטוב שבמח עולה למוחין עילאין וביום 
ומזינים  מאירים  עלאין  המוחין  התענית 

המח והמח מזין לכל הגוף כולו.
כמו כן בפסח אנו צריכים לטהר מהחמץ 

כל  האחד  גופנו.  חלקי  ג'  הגאווה  מידת 
הסרעפת  לקו  מתחת  מקומם  אשר  העיכול 
מצה,  אכילת  על  הקפדה  ידי  על  וזאת 
החלק השני הלב אותו אנו מטהרים מחמץ 
בלב  וביטול  חמץ  שרפת  ידי  על  מגאווה 
ובעת  הביעור  בעת  אומרים  שאנו  כמו 
דלא  ברשותי  דאיכא  חמירא  "כל  השרפה 
חזיתיה ודלא בערתיה לביטול ולהוי הפקר 

כעפרא דארעא".
החלק השלישי הינו המח שלנו שגם הוא 
חייב להתנקות מחמץ וניקיון זה אנו עושים 
האור  הסדר  ליל  הזה  הלילה  הנר,  לאור 
המאיר מסוגל לטהר הנר שהן ראשי תיבות 
ה הנשמה נ נפש ר רוח, וזה סוד ליל הסדר 
שאנו אומרים "מה נשתנה הלילה הזה" מה 
בזכות  הזה  הלילה  כלומר  אדם  בגימטריה 
חמץ  ללא  אליו  מגיעים  שאנו  שלו,  האור 

אפילו בכל שהוא,
במערכת  כלומר  העיכול  במערכת  לא 
במערכת  ולא  לכבד  השייכים  הורידים 
מסוגלים  אנו  למח  השייכים  העצבים 
זאת  כל  עם  מהותי.  תודעתי  שינוי  לחוות 
גורמת  העיכול  מערכת  שניקיון  הם  רבים 
הקיבה  לחלוחית  של  מאיזון  ליציאה  להם 
הגורם  דבר  מתייבשת  שלהם  שהקיבה  יש 
שנעשית  יש  ועוד  טחורים  קשות  ליציאות 

להם תגובה הפוכה.
רפואה  לחם  היא  שהמצה  שכתוב  כמו 
צריך להבין שכל מה שכתבנו לעיל בעניין 
יש  זה  בחג  עוברים  שאנו  הכולל  הניקיון 
או  העוזרים  וצמחים  בפרות  תמיכה  לו 
לשחרר את הקיבה או לחזק אותה. בשנים 
לשוק  נכנס  קיבה  בעיות  בשל  האחרונות 
מאד חזק מצות מחיטה מלאה עם הקליפות 
שלה אשר לא מתעכלות ולכן מסיעות מאד 

שלא תהיה קיבה קשה.
אחת התרופות המועילות ביותר לבעיית 
טחורים קיבה קשה הינם זרעי פשתן, כף כל 
עושה  חמים  מים  עם  רכה  קיבה  על  בוקר 
שזיפים  קטניות  אוכל  שלא  למי  ניסים. 
כן.  גם  מאד  עוזר  שזיפים  מי  או  יבשים 
לעצירות  גורים  ירוקים  חמוצים  תפוחים 
שעה  מתוקים  מבושלים  תפוחים  אולם 
להתרוקן  לגוף  עוזרים  לפני הארוחה  אחת 

בקלות.
ישנם עוד מאות צמחי מרפא המסוגלים 
או להקשות הקיבה או לסייע בריקון שלה 
שמכיר  מי  כל  בראשו  עיניו  חכם  כן  ועל 
זו  מבעיה  שסובלים  בקרוביו  או  בעצמו 
לבית  ילך  כללי  באופן  או  בפסח  במיוחד 
טבע ויבקש לעצמו רפואה שכמובן כשרה 

לפסח.
ושמח  כשר  פסח  לכם  מאחלים  אנו 

ובעיקר בריא לגוף ולנפש.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

השפעות המצה 
לניקוי הגוף

058-4301000
בני ברק: עזרא 45 א-ה: 10:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00

אלעד: יהודה הנשיא 33  א-ה: 17:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00

משקפיים
הכי זולים בארץ

קונים באלעד ובבני ברק

1.67 = 200 ש"ח

1.74 = 300 ש"ח

100% משקפים
ב-99 שקל 

1.6 = 100 ש"ח

מבצע על עדשות מגע חודשיות
350 ש"ח

24 יח' עסקה שנתית

אצלנו המשקפיים מוכנות תוך שעה



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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"ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתוַֹרת 
ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מוְֹקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד  ְוֵאׁש  ַעד ַהּבֶֹקר  ַהַּלְיָלה  ָּכל 
ּבוֹ" )ויקרא ו, ב(. המפרשים רמזו בפסוק זה 
היא  תורה  איזו  ָהעָֹלה"  ּתוַֹרת-  "זֹאת  נפלא,  דבר 
בה  לאדם  שאין  תורה  לה'?  כליל  ועולה  הראויה 
שום טובת הנאה, שלא לומד אותה בשביל להתגדל 
או להתרברב על אחרים, חלילה, אלא כל כולה לה' 
כמו קורבן עולה שכולו ֻמְקָטר ּוֻמָּגׁש לשמו יתברך, 
ּוְבָכל ָמקוֹם ֻמְקָטר ֻמָּגׁש ִלְׁשִמי )מלאכי א, יא(. תורה 
שנלמדת לשם שמים היא תורת העולה לפני בורא 

עולם, ועל זאת צריך כל אדם לשים את ליבו.
מספרים שפעם אחת רבי ישראל בעל שם טוב 
לבית  ונכנס  העיירות  לאחת  הגיע  זיע"א  הקדוש 
בעלי  קצת  האנשים  היו  העיירה  באותה  המדרש. 
חכמתו  את  להראות  רוצה  היה  אחד  כל  גאות, 
וידיעותיו לפני בני אדם, וכשנכנס לשם הבעל שם 
טוב הקדוש הבחין בלומדים שלומדים את התורה 
רק בשביל להתגאות ולהראות שכל אחד יודע יותר 

טוב מהשני.
המדרש,  מבית  מתרשם  כיצד  ששאלוהו  לאחר 
השיב להם שהוא רואה שבית המדרש מלא וגדוש 
את  ממלאת  שלהם  שהתורה  מפני  וזאת  בתורה, 
גודל  על  הוכיחם  מכן  לאחר  ומיד  המדרש,  בית 

ומעלת לימוד התורה לשם שמים.
הבינו  לא  ו(,  מח,  )תהלים  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה 
טוב:  שם  הבעל  את  ושאלו  המדרש  בית  תלמידי 
"רבינו, הרי כעת אמרת לנו שהתורה שלנו ממלאת 
את בית המדרש, ומדוע אם כן כבודו מוכיחנו?", 
"היא הנותנת" השיב הרב, "כוונתי הייתה שהתורה 
שלכם מגיע לכל היותר עד תקרת בית המדרש, בית 
אינה  היא  כולו מלא מהתורה שלכם, אך  המדרש 
בה  שיש  תורה  זה  כי  לשמים,  ומתרוממת  עולה 

גאווה ואינה נלמדת לשם שמים". 
ּתוַֹרת  ַאֲהרֹן...זֹאת  ֶאת  "ַצו  בתורה,  שרמוז  וזה 
ָהעָֹלה" תזרז את אהרון על תורת "העולה"- תורה 
שעולה לשמים ולא נשארת רק בבית המדרש בלי 
מידות  מתוך  שנלמדת  תורה  התקרה,  את  לעבור 

טובות, ענוה ודרך וארץ.
עצמו  ומגביה  שהמתגאה  אומרים  רבותינו 
שמגביה  מי  ָהעָֹלה",  ּתוַֹרת  "זֹאת  לשריפה,  ראוי 
ַעל  ָהעָֹלה  "ִהוא  חלילה  אז  ומתגאה  עצמו  את 
מוְֹקָדה"- לשריפה. המתבונן בדרכי החיים ייווכח 
הוא  והשררה  הגאות  בדרך  ההולך  שכל  לראות 
)בבא  ז"ל  רבותינו  וכדברי  בריות,  על  נסבל  לא 
בתרא צח ע"א(: האי מאן דיהיר - אפילו אאינשי 
אנשי  על  אפילו  )מי שמתגאה-  מיקבל  לא  ביתיה 
ֶּגֶבר  ה(   ב,  )חבקוק  שנאמר  מתקבל(,  לא  ביתו 
כט,  )משלי  ַּתְׁשִּפיֶלּנּו  ָאָדם  ַּגֲאַות  ִיְנֶוה,  ְוֹלא  ָיִהיר 
להיות  יכולים  ולא  אנשים  ממנו  מתרחקים  כג(, 
בסביבתו, כיון שהוא לוקח את כל ההילה והכבוד 
ולכן  שתלטנית  בדרך  הולך  שהוא  ועוד,  לעצמו. 
בני אדם מתרחקים ממנו. אבל אדם שיש לו ענוות 
ומרומם  מגדל  הקב"ה  אדם,  כל  עם  ומסתדר  רוח 
אותו, אין התורה שוכנת אלא במי שמנמיך עצמו 
יותר  לו  נותן  הקב"ה  דאז  ע"א(,  ז  )תענית  עליה 

חכמה דעת ותבונה.
מצא  שלא  ע"א(  ה  )סוטה  רבותינו  אמרו  וכבר 
סיני  הר  על  אלא  התורה  את  לתת  מקום  הקב"ה 
שהנמיך את עצמו וחשב שאינו ראוי שהקב"ה עם 
כל גדולתו והדרו ירד עליו. אמר לו הקב"ה: "סיני, 
אתה הנמכת את עצמך, חייך שאני נותן את התורה 

עליך".

זריזות ועצלות לעבודת ה' 
ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּכל ֵחֶלב ׁשוֹר ְוֶכֶׂשב  ְּבֵני  "ַּדֵּבר ֶאל 

ָוֵעז ֹלא תֹאֵכלּו... ָּדם ֹלא תֹאְכלּו" )ויקרא ז, כג-כו(. 
והדם,  החלב  את  לאכול  לא  אותנו  ציותה  התורה 
מדוע  לשאול  ויש  לה',  אותם  שמקטירים  כיון 
שאינם  הללו  החלקים  בשני  דוקא  בחרה  התורה 
הראוי  מן  והלא  לה',  להקריבם  בבהמה,  חשובים 
ומכובדים  חשובים  חלקים  יתברך  לפניו  להקריב 

בבהמה. 
אלא רמז נפלא רמזה לנו התורה הקדושה, הדם 
מסמל את הזריזות והמהירות, דם זורם מהר, ואילו 
ומתינות.  אדישות  על  מסמל  השומן  שזה  החלב 
ומורה לנו התורה- כל חלב ודם לה', את הזריזות 
רק  לתת  צריך  והאדישות  המתינות  את  ומאידך 

לעבודת ה' יתברך.
אם יש איזו מצווה ירוץ האדם וימהר לעשותה, 
רץ  הוי  שבקדושה,  דבר  לכל  וראשון  ראש  ויהיה 
לדבר מצווה )אבות פ"ד מ"ב(, שאינו דומה מצווה 
למצווה  והתלהבות  בזריזות  אותה  עושה  שאדם 
מהמצווה  גדול  חלק  בעצלה,  אותה  עושה  שאדם 
ַחם  ובהתלהבות,  בחום  בזריזות  עשייתה  עצם  זה 

ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש )תהילים לט, ד(. 
ומנגד אם בא לו יצר הרע ומשכנע אותו לעשות 
כעת,  יכול  "איני  באדישות,  האדם  יתנהג  עבירה, 
וָיֵרא ֱאֹלִקים.." )מושאל  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ְוַאָּתה  אני עייף, 

מדברים כה, יח(.
אך בעוונות הרבים מה עושה היצר הרע? מהפך 
את היוצרות, לעבירות הוא מזרז את האדם וגורם 
לו שלא להתחשב לא בגילו ולא בכוחותיו, ומנגד 
כך  ועל  אדישות,  בו  מכניס  הוא  המצוות  לעשיית 
אל  תאכלו"  לא  ודם  חלב  "כל  התורה  מזהירה 
לצורך  עצמך,  לצורך  ובאדישות  בזריזות  תשמש 
לקיום  יתברך  לה'  תקדישם  אלא  הרע  היצר  דברי 
ַּכָּנֵמר,  ַעז  ֱהֵוי  בבחינת  המצוות,  ולשמירת  התורה 
ְרצוֹן  ַלֲעׂשוֹת  ָּכֲאִרי,  ְוִגּבוֹר  ַּכְּצִבי,  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר,  ְוַקל 

ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים )אבות פ"ה מ"כ(. 
ישראל בחומרות  בית  בחג הפסח מחמירים כל 
יתרות, וזאת כדי להינצל מחשש כל דהו של חמץ, 
לבל  גדולה  לב  שימת  ולשים  להיזהר  עלינו  אך 
חלילה נתפוס הטפל ונניח העיקר, ולא יצא שכרנו 
מיסד  זצ"ל,  מבעלז  שלום  השר  לצדיק  בהפסדנו. 
התקין  הסדר  בליל  מבוגרת.  אם  היתה  השושלת, 
ִּכֵּסא  ַוָּיֶׂשם  לכבדה,  כדי  לצדו  מושב  לאמו  הרב 
ְלֵאם ַהֶּמֶלְך )מושאל ממלכים א ב, יט(, לאמא של 

מלכות )בבא בתרא צא ע"ב(. 
הרבנית  לפני  הוגש  עורך"  ל"שולחן  כשהגיעו 
הצדקת קערת מרק והיא פוררה לתוכה מצה ואכלה, 
הזדעזעו החסידים, ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו 
)תהילים מח, ו( וזעקו בליבם "שרויה!", אך לזאת 
הם לא ציפו, לאחר שהוגש קערת המרק לאדמו"ר 
ואמרה:  לצלחתו  אף  ופוררה  מצה  אמו  לקחה 
"תאכל בני, זה טעים". החסידים היו במתח לראות 
לה  נענה  הגדולה  ולהפתעתם  ינהג,  רבם  כיצד 

הצדיק בראשו-ואכל! 
לכם  "מה  והסביר:  בתמיהתם  האדמו"ר הבחין 
תמהים? שרויה היא חומרה רחוקה )יעוי' בשערי 
תשובה סימן ת"ס ס"ב ובחזו"ע עמוד רי"ח(, ואילו 
לכבוד  כבודם  והוקש  דאורייתא,  ואם  אב  כיבוד 
את  מלבייש  וחששתי  ע"ב(,  ל  )קידושין  המקום 
אמי בסירובי לאכול ולעבור חלילה על ָארּור ַמְקֶלה 

ָאִביו ְוִאּמוֹ )דברים כז, טז(. 
יהי רצון שימי פסח הקדושים העומדים בפתחנו 
ֱאֹלֵקינּו  ה'  ְוַהִּׂשיֵאנּו  כולה,  השנה  כל  עלינו  יאירו 
ונזכה  ּוְלָׁשלוֹם,  טוִֹבים  ְלַחִּיים  מוֲֹעֶדיָך,  ִּבְרַּכת  ֶאת 
ונזכה  באהבה,   ישראל  בגאולת  בקרוב  לראות 
בניסן  השלימה,  ישראל  בגאולת  לראות  בקרוב 
נגאלו ובניסן עתידין להיגאל )ר"ה יא ע"ב(, אמן. 

אם על תודה יקריבנו ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כל  כמו  הקורבנות  בפרשת  נכתב  לא  תודה  קרבן  מדוע  שואל  סופר  החתם 
הקורבנות שנכתבו בפרשת "ויקרא", אלא בפרשת "צו" כשמתעסקים בקורבנות 

של הכהנים?
נס  להם  שנעשה  אחר  אלא  תודה  מקריבים  אינם  העם  שהמון  לי  "ונראה  ומשיב: 
שניצלו מצרה.  כמו: חולי, יורדי ים , יוצאים מבית האסורים והולכי מדבריות. על כן לבני 
ישראל לא אמר להם 'אם אל תודה יקריבנו', כי זה פותח פיו כאומר 'אם יקרה לך מקרה 
צרה ותנצל תביא תודה לשם'. מה שאין כן, הצדיקים כמו כהני ה', אשר מקריבים תודה 
כן  עת', על  וטובתך שבכל  נפלאותך  ועל  יום עמנו  נסיך שבכל  'ועל  יום כדאמרינן  בכל 
בפרשת צו שדיבר עם הכהנים אמר על כך תודה". דהיינו שהתורה לא רצתה לפתוח פה 
לשטן, וכיוון שקרבן תודה של המון העם בא מנס של צרה, לא כתבה אותו אלא בפרשת 

הכהנים שקרבן התודה שלהם בא מתודה תמידית, והיא עדיפה.
מסופר על יהודי מסתורי ואיש רזים ששמו היה ר' אברהם לייב. במשך כל השנה היה 
מבלה את יומו בן כותלי בית המדרש. בעת תפילותיו נהג לעמוד במקום אחד, לא נע ולא 
זע רק שפתותיו רוחשות תפילת השתפכות לפני קונו. לאחר התפילה היה מתנפל על ספריו. 
מלמעלה  זה תמיד גמרא ענקית או שולחן ערוך, ומתחתיהם מסתתרים ספרי קבלה שונים.

איש שתקן ומופנם היה ר' אברהם לייב, משום כך קשה היה לבוא אתו בשיחה. מה עוד, 
שבתקופות רבות במהלך השנה נוהג היה ב"תענית דיבור", ומלבד "נו, אה", אינך שומע 

ממנו ולו מילה אחת.
פעם בשנה ר' אברהם לייב חומק החוצה ממקום מחבואו. זה קורה ביום הפורים, כאשר 
מתוקף תפקידו משמש כ"פורים רב". כמות היין הגדולה שבה הוא מרווה את עצמו מגלה 
את כוחו הגדול בתורה ובקבלה. במהלך סעודת פורים שנערכת מידי שנה בנעילת היום, 
ר' אברהם לייב משמיע דברי מוסר והתעוררות אשר חרוזים בסיפורים מרתקים ובפנינים 
מיד למחרת  ליבם.  פותחים את שערי  ובד בבד  משוננים, אשר משעשעים את הקוראים 
פורים, כאשר ר' אברהם לייב מתפקח מיינו שוב הוא חומק לפינתו השקטה וצולל לתוך 

תהומות השתיקה.
בוקר סגרירי אחד, באמצע חודש טבת, הגיעו ראשוני המתפללים לתפילת שחרית ומצאו 
מודעה ענקית תלויה בפתח בית הכנסת. כל מה שנכתב במודעה נראה תמוה מאוד בעיניהם. 
וכך נכתב בכותרת: "אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו". בהמשך נכתב אודות סעודת 
הודיה מפוארת אשר תיערך באחד האולמות בעיר . "כל הקהל מוזמן" – הכריזה המודעה. 
עוד הובטח כי ברגעי השיא של הסעודה, יעלה בעל בנס בעצמו על הדוכן, ויספר נפלאות 

ה' שאירעו אתו לאחרונה. "על החתום" - לא פחות ולא יותר - "ידידכם אברהם לייב".
המודעה הפכה להיות לשיחת היום, כולם תמהו לדעת מה היה הנס הגדול אותו חווה ר' 
אברהם לייב, ומה פשר הסעודה הזאת? היחיד שלא החליף מילה אודות כך ולא תרם אף 

פיסת מידע, היה ר' אברהם לייב עצמו.
המלצרים  החלה,  הסעודה  בהמוניהם.  הקהילה  בני  הופיעו   , האמורה  ובשעה  ביום 
הסתובבו וחילקו את המנות, שולחן המזרח החל מתמלא ברבנים ובאישי ציבור נכבדים. 
מי שקבל אותם, היו בניו של ר' אברהם לייב. הוא עצמו לא נראה באופק. כנראה עדיין לא 

סיים את חוק לימודו.
תוך כדי שהמלצרים מחלקים את המנה העיקרית, הופיע ר' אברהם לייב לאולם מבלי 
שאיש ישים לב. מיד התקדם לעבר מרכז הבמה, וחיש תפס מיקרופון לידו. הקול המוכר 
של פורים שטף פתאום את כל האולם. הס הושלך בקרב הקהל באותם רגעים, וכולם היטו 

אוזן לשמוע את בעל השמחה.
לי לאחרונה, הגעתי  לייב. הסיפור הזה קרה  ר' אברהם  יקרים, הקשיבו! פתח  ידידים 
לגיל הזקנה. בקופת חולים הזמינו אותי לבצע כמה בדיקות תקופתיות, והופניתי לרופא 

לאחר עשרה ימים כדי לקבל את התשובות לבדיקות.
בשבוע שעבר הגעתי לחדר ההמתנה של הרופא והתיישבתי. לידי התיישב יהודי נוסף. 
מיד זיהיתי אותו, היה זה חבר ילדות ששנים ארוכות לא ראיתיו. שאלתי לשלומו. במקום 
לענות בקצרה, החל לגולל בפניי את מסכת התלאות אותו הוא חווה בשנה האחרונה. הוא 
סובל מכולסטרול גבוה ל"ע. כתוצאה מכך, הלב אינו פועל כראוי, והוא סובל מכאבים 

קשים ולכן לא מצליח לישון בלילה, וגם ביום אין לו מנוחה. 
לאחרונה ל"ע, הריאות שלו התמלאו במים והם אינן מתפקדות כראוי. הנשימה קשתה 
עליו. אם לא די בכך, הרי שהתגלה אצלו לאחרונה סוכר גבוה בכמה רמות מעל המותר, 
וזה פוגע בתפקוד הכליות. יש חשש שיצטרך להתחיל לעבור דיאליזה. גם העיניים נפגעו 
כתוצאה מהסוכר הגבוה, הוא לא רואה טוב. יושב היהודי ומשוחח איתי על הכל, ואני ליבי 
מפרפר בקרבי. ככלות הכל, בן גילו אני. לא תמיד אני מרגיש טוב. לך תדע אולי גם אני 

סובל מכולסטרול ומסוכר.
לאחר מכן נקראתי לרופא. הוא ישב בארשת פנים רצינית והתבונן בתוצאות הבדיקות. 
אני יושב מולו והוא אינו פוצה פה. מדי כמה שניות הוא עוצר ורושם כמה מילים במחשב. 
ואני אינני יודע את נפשי, מי יודע מה הוא רושם לי שם. ככה עברה עלי רבע שעה של 
פרפורי לב, תוך כדי שאני מתכונן כבר לגרוע מכל, ומקבל עלי מראש את כל הייסורים 
באהבה. ואז מרים הרופא את עיניו, הושיט לי כמה דפים ומלמל בסתמיות: "הכל בסדר". 
הלב?-בסדר. הריאות?- בסדר. הכליות?-בסדר. העיניים?- בסדר. הכל בסדר. לא יאומן. 
בזאת  יתברך.  לה'  הודיה  לסעודת  כולכם  את  הזמנתי  כך  ומשום  כך  על  לה'  מודה  אני 

הסתיימו דבריו. ושוב חמק לו ר' אברהם לייב לפינתו.
קרבן תודה מופיע בפרשת צו כדי ללמדנו, שנקריבו עם הכהנים והצדיקים גם ובעיקר 

שהכל בסדר, ואזי השטן לא יצליח לקטרג, ונאלץ להקריבו כשנינצל חלילה מצרה.
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

שים וגברים
המודעה מיועדת לנ

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל
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לאישה
איך לבחור נכון מזרן?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

דג הברמונדי, המכונה ”הלוקוס האוסטרלי", שגדל במים הטרופיים הצפוניים של יבשת 
אוסטרליה ודרום מזרח אסיה, עושה עליה לישראל! הדג גדל בקיבוצי מעגן מיכאל וניר 
דוד תחת פיקוח קפדני וניתן להשיגו כבר בימים אלה ברשתות וחנויות הדגים. דג 

הברמונדי עסיסי וטעים להפליא, עשיר מאוד בחלבון, באומגה 3 ודל בשומן.

ברמונדי שלם במלח אטלנטי ועשבי תיבול 

טיפים
ידוע לכל ששינה טובה חשובה מאוד לבריאותנו ולשמירה על אורח חיים בריא 

○ לכל אחד יש את העדפות שלו בכל הנוגע לשינה ובחירת מזרן ○ אז איך 
בוחרים מזרן? למה חשוב שנשים לב? 

מצרכים (ל- 2 מנות):

טעימה

עיצוב שולחן חג

2 דגי ברמונדי שלמים
חבילת כוסברה

חבילת פטרוזיליה
חבילת נענע

חבילת בזיליקום
4 גבעולי אורגנו קטן

4 גבעולי מרווה
1 בצל לבן שלם

כוס שמן זית
50 גרם מלח אטלנטי

2 פלפל חריף ירוק
חצי כוס מיץ לימון

חגיגי,  חג  שולחן 
צבעוני, מעניין ומעוצב 
בלתי  לחלק  הפך 
החג,  מערב  נפרד 
עריכת  של  ההכנות 
לעיתים  החג  שולחן 
לא  מאיתנו  דורשים 
זמן  של  השקעה  פחות 
מהתפריט.  ומחשבה 
הבית  מומחי  צוות 
לצרכן  המשביר  של 
טיפים  בכמה  משתפים 
תוצאה  להשיג  בכדי 
בהשקעה  ססגונית 

מינימאלית. 

רשת  הבית  עולם  מחלקת  ראשית  מעצבת  אסטרייכר-  רויטל 
המשביר לצרכן : ״השנה, בפסח  המפה מככבת בשולחן החג 
והינה אלמנט מרכז ביותר שהרי בחירה נבונה של מפה תגרום 
כמו  שונים.  כלים  בשילוב  והדור  עשיר  להראות  החג  לשולחן 
כן, לצד המפות הלבנות הקלאסיות ניתן למצוא השנה גם מגוון 
עשיר של מפות איכותיות, בגווני חאקי- חול וירוקים למיניהם 
כמו ירוק סלדין ועד ירוק דשא המשתלבים נהדר עם גווני הוורוד 
וצבעי הפסטל המאוד טרנדיים לקיץ הקרוב המהווים תפאורה 
כלי  בגזרת  בנוסף,  ושיקי.  הדור  אביבי,  חג  לשולחן  מושלמת 
הטרנד  השנה  וגם  להשאר  כדי  כאן  הזכוכית  כי  נדמה  ההגשה 
מחדש עצמו עם צלחות אוכל מעוטרות ועדינות וכלים ענקיים 
בטכניקות צביעה לא שגרתיות בגווני ירוק- טורקיז המדמים ים 
ובשילוב מוצלח של זהב, דבש וברונזה המסמלים את קורטוב 
לבוא  יכולות  הצבע  נגיעות  כי  נראה  לזאת  בהמשך  החגיגיות. 
זכוכית  קערת  למשל,  כמו  החג  בשולחן  יחיד  מרכזי  כאלמנט 
ענקית יחידה בגווני או ככמה אלמנטים רבים, כמו למשל מגוון 
קערות הגשה בצבעי אדמה ובסטייל טבעי וכפרי בשילוב גוונים 
החרס‘  ’כלי  מוסכמות  את  שוברים  אשר  מעניינים  וורודים 

ויוצרים מעניין ולא שגרתי לשולחן החג" .  

אז איך מעצבים שולחן לארוחה חגיגית מבלי להיכנס להשקעה 
כספית מטורפת? ובכן, ברגע שהחלטתם לוותר על הצבע הלבן 
הסולידי והמקובל תוכלו להשתעשע ברעיונות מקוריים בעיצוב 
השולחן ניתן לשלב בין מספר סטים בשיטת ״מיקס אנד מאץ", 
וזאת  סולידיים.  יותר  כלי  עם  שונים  צבעונים  כלים  שילוב של 

תוך כדי שמירה על אסתטיקה והרמוניה. 

נרות,  פרחים,  הגשה,  כלי  בעזרת  החג  שולחן  את  שדרגו   •
או  לרכישה  הניתנים  דקורטיביים  ואביזרים  מעניין  טקסטיל 
להכנה. הכי חשוב: תיצמדו לשפה העיצובית שבחרתם ותיהנו 

מכל התהליך. 
• נרות ופרחים תמיד מוסיפים לאווירה חגיגית - ורדים בגוונים 
בהירים פסטליים מעניקים תחושה אלגנטית, פרחי שדה יעניקו 
תחושה אביבית ורעננה, פרחים בצבעי כהים כמו סגול או אדום 

ישדרו תחושה דרמתית.
עם אלמנטים  לעטר את השולחן  ניתן   - ברוח החג  עיטורים   •
חגיגיים ויפים במרכז השולחן הוסיפו לשולחן משהו קטן מכם. 
ברכה אישית ליד כל צלחת, פרח קטן קשור בסרט, שוקולדים 
בתוך שקית אורגנזה ועוד. השקיעו קצת, זה ישתלם. שלבו את 

הילדים בהכנה כך שהם ירגישו שהם לוקחים חלק בהכנות.
• לנו יש נטייה לרוץ לקנות כלים בכל חג, על מנת להתאים כלים 
חדשים למה שקיים אצלכם בבית, בדקו מה יש לכם. כאמור ניתן 
לשלב מגוון כלים שונים בצורת, עיצובם וצבעוניותם כדי להשיג 

תוצאה צבעונית, כיפית ומרשימה. 
שניים)  אפילו  (או  בסיסי  כלים  בסט  להשקיע  ממליצים  אנו   •
ומרקייה.  עיקרית  ראשונה,  מנה  צלחת  שכולל  סועדים,  ל-12 

בחירת סט כזה תאפשר לכם ליהנות ממנו שנים רבות. 
סט  לרכוש  מצעים  אנו  הראשונה,  בפעם  שמארחים  לאלה   •
ניטרלי, בגווני לבן/שמנת אליו תוכלו לצרף כלי הגשה צבעוניים 

וססגוניים.
תניחו  אל  השולחן-   על  עומס  של  מראה  מיצירת  הימנעו   •
עליו דברים שאינם נחוצים עד לתחילתה של הסעודה (קעריות 

סלטים, בקבוקי שתייה ועוד ).

וננצל כל  1/3 מחיינו (לפחות), אנו מבלים במיטה וחשוב שנהנה 
יום, כל  יום  וטוב בפריט שמשמש אותנו רצוף,  נוח  רגע, שנרגיש 
החיים – המזרן. קובי פודה, מומחה לשינה ומנכ"ל חברת המזרנים 

פולירון, מסביר את כל מה שצריך לדעת בבואכם לבחור מזרן.


העיניים  עם  הקניה  תהליך  את  מתחילים  אנו  מודרניים,  כצרכנים 
ובוחנים את הנראות של המזרן, הצבעוניות והעיצוב הרצוי- אלגנטי 
או ספורטיבי, כל אחד לפי טעמו. אך במקרה של בחירת מזרן, זו 
סדר  בראש  להיות  צריך  שמה  מכיוון  כטעות,  להתברר  עלולה 
הסובייקטיבית.  וההתאמה  הנוחות  זו   – מזרן  בבחירת  העדיפויות 
התעלמו בשלב זה מהוויזואליות של המזרן וראשית נסו להקשיב 
לכם  המתאים  המזרן  את  שבחרתם  לאחר  רק  שלו.  ולצרכים  לגוף 

מבחינת הנוחות, בדקו באילו אפשרויות עיצוב הוא מגיע.


מכמה  המורכבת  אינדיבידואלית  אישית,  בחירה  זו  מזרן  בחירת 
ומשקל  מבנה  בגוף,  תמיכה  מקסימום  נוחות,  תחושת  משתנים: 
ולהלן  מזרנים  סוגי  המון  יש  ונראות.  מחיר  השינה,  תנוחת  הגוף, 

המרכזיים שבהם:
- מורכבים ממספר שכבות ספוג שונות (ללא קפיצים). 

סוגי הספוגים מעניקים אלסטיות וקפיציות משתנה. 
משלבים  ואליו  ספוג  הוא  המזרן  בסיס   -  
שכבות נוחות על בסיס לטקס, ויסקו, קפיצונים או אפילו שילוב 

ביניהם שמספק נעימות ונוחות מקסימאלית.
 מורכבים מליבת קפיצים מחוברים או מבודדים 
(שאינם מחוברים פיזית ביניהם) ועליהם שכבות נוחות של ספוג, 

לטקס, ויסקו או שילוב ביניהם.
 למזרנים מסוג זה (הן מזרני קפיצים והן מזרני 
ספוג) מוספת שכבת נוחות מפנקת מבודלת, המיוצרת מלטקס, 

ויסקו או קפיצים (ניתן גם ליצור שילוב ביניהם).

כל סוג של מזרן אפשר לבחור גם כחלק ממיטה מתכווננת, פתרון 
נהדר לאלה הזקוקים לתמיכה בגב התחתון,״נחרנים" בעלי צרכים 
שונות  בתנוחות  להתפנק  רוצים  שפשוט  ולאלה  כלשהם  רפואיים 

במהלך השינה.


מזרן.  ובחירת  לשינה  הנוגע  בכל  שלו  העדפות  את  יש  אחד  לכל 
מלאה  תמיכה  רכות,   – תכונות  של  משילוב  ליהנות  רוצים  הרוב, 
הוא  ביותר  המזרן המתאים  כזה,  במקרה  וקפיציות.  קרירות  לגוף, 
כמה  להלן  וויסקו.  לטקס  של  נוחות  שכבות  עם  ספוג  בסיס  על 
לכם  המתאים  המזרן  את  לבחור  לכם  לסייע  שיכולים  קריטריונים 

ביותר:
- אם אתם מעדיפים מזרן אלסטי, גמיש, מומלץ 

לבחור במזרן עם בסיס ספוג ומרכיב לטקס עבה.
ועיטוף,  חיבוק  תחושת  מעדיפים  אתם  אם   -"״ 
נותן  שהוא  מכיוון  ביותר  המומלץ  הוא  ויסקו  שכבת  עם  מזרן 

תחושת שקיעה רכה ומשחרר לחצים בחלקים שונים של הגוף.
- אם אתם מעדיפים מזרן עם קפיציות מהירה, מומלץ 
לבחור במזרני קפיצים, שאליהם מתווספות שכבות ספוג או נוחות 

של לטקס או ויסקו.
עצמנו  את  שואלים  שאנו  המרכזית  השאלה  זו   -  
סובייקטיבית-תחושתית.  לשאלה  והתשובה  מזרן  לבחור  בבואנו 
לכל מזרן יש 2-3 דרגות קושי הנובעות משוני בגמישות הקפיצים, 
או  (הוספה  הספוג  בגיאומטריית  בשינויים  או  הספוג  באלסטיות 
הורדת חללים פנימיים בספוג וחיתוכים פנימיים). אסור להתבלבל 
בין תמיכה לבין קושי, גם מזרן רך, יכול לתמוך באופן מלא בגוף. 
לבעלי משקל ומבנה גוף גדול, נדרשת תמיכה רבה יותר ולכן מומלץ 

לבחור מזרן בשילוב לטקס בשכבה החיצונית. 
- גם לאופן שבו אנחנו ישנים יש השפעה על בחירת 
המזרן. למי שישן על הצד, יתאים מזרן בקושי ממוצע ומטה. למי 
שישן על הגב, יתאים מזרן בעל קושי ממוצע. למי שישן על הבטן, 

יתאים מזרן בעל קושי ממוצע פלוס. 

מתי מומלץ להחליף מזרן?
המלצה  זו  שימוש,  שנות   8 לאחר  מזרן  להחליף  רצוי  כלל,  בדרך 
בעלי  בד"כ  מלא  לטקס  מזרני  המזרן.  באיכות  שתלויה  ממוצעת 
קפיצים  מזרני  לעומת  שנים),  (כ-10  יותר  גדולה  ימים  אריכות 
הוא  מזרן  אמנם  יותר.  קצרה  ימים  אריכות  בעלי  להיות  שעשויים 
משקיעים  שאנו  ההוצאה  את  נחלק  אם  אך  משמעותית,  הוצאה 
במזרן לפי דקות השימוש במוצר, נגלה שזה כמעט המוצר הכי זול 

ומשתלם שקנינו.

בבואכם לבחור מזרן, בנוסף לכל האמור, רכשו את המזרן בחברה 
שתלווה  חשובה  ברכישה  מדובר  ארוכה,  אחריות  שנותנת  אמינה 
לפנות בשעת הצורך.  למי  לכם  וחשוב שיהיה  אתכם במשך שנים 
לגוף"  הבריאות  את  הקושרת  הזהב  שרשרת  היא  ש"השינה  זכרו 

(תומאס דקר).

אופן ההכנה:
בוצעים את הברמונדי ויוצרי חתכים 

באלכסון בדג.
מערבבים את כל המרכיבים במעבד 

מזון ויוצרים רוטב.
מעסים את הברמונדי בתוך הרוטב שיצרנו 

ומשאירים אותו במשך שעתיים.
אופים את הדגים בחום של 240 מעלות 
במשך 20 דקות, עד לקבלת דג קריספי 

וטעים.

בני ברק 12761/3/18 תשע"ח ב "



 PLAYMAGER 99.90 מגנטים 100 חלקים כולל מכונית רק *

היריד מתקיים בחנות ברלה צעצועים רחוב יצחק שדה ב"ב 
שעות פתיחה מורחבות לחג א-ה: 12:00-14:00 ערב: 16:00-21:30

ימי ו' וערבי חג: 10:00-13:00 מוצ"ש:21:00-23:00
בשעות אחרות ניתן לתאם 077-2348010



ה' בניסן תשע"ח 21/3/18 בני ברק12 78

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  א'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.כינוי לעונש גופני,הלקאה על מעשה רע. ____  ____  
"בלב נער ____   ____ ירחיקנה ממנו" )משלי כב טו(

7.שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. 
"ו____ של אבנים" )מידות ג ז(

8.נכון,אמיתי. "____ אנחנו")בראשית מב יא( )בלשון יחיד(
9.מן הלויים המשוררים מבני הימן."מלותי____ מחזיאות" 

)דברי הימים א כה ד(
11._____ חורין. אשה חופשיה שאינה משועבדת."_____ 

חרין אי אפשר" )גיטין ד ה(
12.נפגם,הושחת,ניטל החוד. "אם____ הברזל")קהלת י י(

14.בנו הרביעי של דויד מאשתו חגית,שנולד לו בחברון. 
)שמואל ב ג ד(

18.מין אריג דק. "סלסלה ו____" )גיטין נט.(
20.אציל,עשיר,בעל-הון."ולא נכר____ לפני דל" )איוב 

לד יט(
21.בנם השני של אדם וחוה.

1.שן הפיל. "וכסף____" )מלכים א י כב( )בלשון יחיד(
2.בדות,דבר בדוי. "_____ היא" )שבת כז.(

3.מחודשי השנה.
4.אבי גאואל,הנשיא למטה גד בימי משה שהיה אחד מן המרגלים 

ששלח משה לתור את הארץ. )במדבר יג טו(
5.חשבון סופי,סכום,כמות כוללת."____ מחנהו מאתים וששים 

ריבוא" )סנהדרין צה: (
6.שירה,צהלה. "באו לפניו ב____" )תהילים ק ב(

10.מעשה מחט,תפירה בחוטים צבעוניים שונים לשם נוי וקישוט. 
"ולא ב____ שהיא מעשה מחט")רש"י שמות כו א(

13.שפחת רחל,שלבן נתנה לרחל עם נישואיה ליעקב. )בראשית 
כט כט( )בהיפוך אותיות(

15.עסיס ענבים או זיתים וכדומה."מלאתך ו____ לא 
תאחר")שמות כב כח( )לא בלשון סמיכות(

16.קיצור המילים : נטילת לולב.
17.עני,דל,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(

19.אין,אפס. "וישם ל____ מלתי" )איוב כד כה(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

מחרשה, רחת, את, מלמד, קרדום, מעדר, שלוש קלשון, מזרה, דרבן, מזמרה, מגל, מעצד, חרמש, הלמות, 
מורג, מקבת, נפה, פטיש, כברה 

תאסנישרתגאיתדתנאנ

נחרמשיגאתנאחתגתפג

סנתגנאתנגאבריאהגא

תגגרומאמנתארגנלדל

שנתאישרורדיתדגמתג

הסאתרישדתתגצתאויכ

שגתדתלירניעאירתבד

רגמאקנשקאמנידאראת

חלתשאמסנגיאעגהסני

משונקתתאמאמיגששתג

שלתבגאלנזגאנתניתד

שגתשנוגארסנשסתגטת

תדנגמזמרהנתגאנדאפ

1.לא אד"ו ראש ולא ... פסח
2. ב- 12 הימים הללו הקריבו הנשיאים במשכן

3. "השעה שהוחמצה". מהו מקור הביטוי?                                                                                                             
4. מדוע נוהגים צער בימי ספירת העומר?

5. כמה שבועות בין פסח לעצרת?
6. שתי מצוות בליל הסדר שחיובן מהתורה

7. שמו של היום שלמחרת החג
8. יש מניחים אז בבית 10 פתיתי לחם

9. מתי נקראים פרקי אבות?
10. מתי שרים "קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה"?

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. בד"ו 2. מר"ח ניסן עד י"ס בו 3. מדיני אפיית מצות 4. מתו בהם תלמידי ר"ע 5. 
שבעה 6. אכילת מצה וסיפור יציאת מצריים 7. אסרו חג 8. לפני בדיקת חמץ 9. 

בשבתות שלאחר פסח 10. בליל הסדר



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת



מים:
מבצעים בי

שי
שי

שון עד 
רא

18-23.3.18
סן

ב'-ז' בני

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

מיניום
50/60רדיד אלו

מעולה'
'

7 90
של"פ

כ
שיג 

תן לה
ני

ת כל 
א

הגדלים
₪והעוביים 

ללא 
ש

ש
ח

ת
טניו

קי

8
90

8
90

       
       

כ"א-כ"ב באדר

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
שים

שנתי/מוגבל ל-3 מימו
ש"ח דמי מנוי 

 20

18-23.3.18
ב'-ז' בניסן

מבצעים
שי

שי
שון-

מי רא
בי

לק"ג

 .151
כהנמן 

רח’ 
 |

 5789482-03
ירמיהו. 

פינת 
 34

עקיבא 
ר’ 

רח’ 
 |

 5791433-03
 .18

קוטלר 
רח’ 

ברק: 
בני 

 
סניפים 

החסד 
נתיב 

שב’’ם 15. 6566551-03 
קריית הרצוג. 6099821-03| רח’ ר

אלון 12 
קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל 

5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 
שר 17. 

קלי
חיים 1. 5179802-03 | 

תורת 
חבקוק 25. 9479944-03 | 

פרדו 2. 5703078-03 | רח’ 
מלצר 24. 5226858-03 | רח’ 

הרב 
קוק 11. 6324538-03 | רח’ 

הרב 
| רח’ 

שדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| 
א

שבי 35 | 
שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח' ר

אלעד: רח’ 
 | 5755232-03

מאירות 10 
פנים 

שלים: 
שפט 40 9419465 08- | ירו

המ
ספר: רח' נתיבות 

קרית 
מיכאל 9. 6899718-04 | 

חיפה: 
שבי 15. 8523639-08 | 

הלל 8. 6103663-08  |  רח’ ר

טר
סי

תולי ביבי
חי

טון
חלב בקר

טר
1 לי
טרה

טג'
קו

250 גר'
טרה

100 גר'
מיה

טחונים/
מלך 

אגוזי 
טחונים

שקדים 

40 גלילים
טאצ'

ט 
טואל

נייר 
מ"ל/

סיג'ן 750 
תז אוק

מ
מה

סי
מק

סה 
מרכך כבי

טר
1 לי
סנו

שיריית לחמניות
ע

שיריית פיתות
ע

אסלי

שיית פיתות
חמי

סלטי צבר 
שניצל תירס

שופ
ט

ק
750 גר'

סם
א

8
90

7 90
7 90

 
 

לק"ג

מעולה'
סק '

תן אפר
לפ

זוג ננס לקרצוף/רביעיית 
ש+ספוג/

כריות יפניות/סקוט
שיית ממרקות לקרצוף/

שי
/ ש ברייט עם ספוג 5 יח'

סקוט
צמר פלדה 12 יח' 'מעולה'

מילאק
סי

גבינה צהובה נעם
900 גר'

500 גר'
טרה

820 גר'

ת
דגני

מן
בר

ת
דגני

שונים
סוגים 

כולל רפי כהן
750 גר'
זוגלובק

   

ת צבעוני/יהלום/
סו

כו
טר

סון 1/4 לי
מיכלי אח

מעולה'
'

מעולה'
מיץ ענבים '

שוקולד
מרח 

מ
טר

1 לי
כולל פיקדון

400 גר'
פרווה
שחר

ה

טבעי
ת יופלה 

מאגד
קוד: 1761254/14758117/100

8 יח'
תנובה

ת חלב
שקאו

מ
מעדן קרלו/באדי

שונים
מים 

טע
טר

1 לי
תה

טב
י

ת 
שונים ללא קצפ

סוגים 
תנובה

69
90

8
90

ליח'

4 ב-
80

27 90
8

90

8
90

9
90

שדו
עוגיות פפו

שמן קנולה 'מעולה'
מצופה

מצופה/חצי 
רגיל/

טר
1 לי

13
90

3 ב-
8

90

של"פ
כ

של"פ
כ

של"פ
כ

של"פ
כ

מאג
קפה רד 

200 גר'
של"פ

כ

17 90
10

17 90

של"פ
כ

2 ב-
2 ב-

20
19

90

סירים ח"פ
מארז 

גודל בינוני
מעולה'

'

10

של"פ
כ

של"פ
כ

   

מעולה'
נרונים '

ת 2 ב-
ת גדולו

צלחו
ת 3 ב-

טנו
ת ק

צלחו
ת 3 ב-

מרקיו
ת 5 ב-

תניו
ליפ

מעולה'
נרונים '

ת
שעו

 4

ת
שעו

 6

19
90

14
90

סיג'ן
אוק

טר
3 לי
סנו

19
90

7 90

4 ב-
10

שות אסם
עוגות בחו

מורה
ש

מצה 
2.5 ק"ג

ת ויזל
עוגיו

תפו"א
ס/

קוקו
500 גר'

מורה
ש

מצה 
מח 

ק
רביעיית צ'יפסי אסם

4*50 גר'
ס

ס/קוקו
ש/בראוני

שי
ס/

שוקולד צ'יפ
350-430 גר'

של"פ
כ

של"פ
כ

של"פ
כ

של"פ
כ

של"פ
כ

של"פ
כ

של"פ
כ

89
90

19
90

19
90

ליח'
8

90
ליח'

3 ב-
20

יין וינו/קונקורד/
מה

שראלי/כריז
י

מ"ל
 750

כולל פיקדון
טפרברג/ארזה

מל/
יקבי כר

6 ב-
100

10 2 ב-

של"פ
כ 10

90
שווה

זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה

2 ב-
10

2 ב-
10

24
90

10
11

90

של"פ
כ

ליח'

3 ב-
20

מ"ל
 750

מעולה'
ת '

מן זי
ש

של"פ
כ

החל 
מ-23.3.18

שי 
שי

מי 
בי

תוחה 
ת פ

החנו
שעה: 

עד ה
15:00

שעון קיץ(
(

3 ב-
20

מיונז אמיתי
500 גר'

טב
מי

של"פ
כ

8
90

מארזי אלומיניום 'מעולה'
שונים

גדלים 
סה

מכ
ללא 

של"פ
כ

3 ב-
20 2 ב-
50

ג'אמפ
טר

1.5 לי
שונים

סוגים 
של"פ

כ

5 ב-
20

מעולה'
מגבונים '

של"פ
כ

4 ב-
10

אבקת כביסה אריאל
6 ק"ג

39
90

ס
פוליויק

טר
4 לי
סנו

29
90

עגבניה

גזר ארוז
חציל

שרי
ת 

עגבניו

תפו"א לבן ארוז

לק"ג
2

90

לק"ג
3

90
לק"ג
2

90

לק"ג
3

90
תפוז

שלישי-רביעי 
20-21.3.18 ד'-ה' בניסן

לק"ג
3

90

לק"ג
5

90
8

90
4 ב-

סף
מר לניקוי כלי כ

חו
ס

גודר

תרכיז תפוחים
רביעיית טונה

במים 'מעולה'

רביעיית טונה
שמן זית 'מעולה'

ב

טר
1.2 לי

טיף
פרי ק

13
90

24
90

18
90

אבקת מרק בצל/
פטריות/אמיתי 

400 גר'
סם

א
של"פ

כ

14
90

שמן אגוזים
טר

1 לי
מיה

מן/
טע

15
90

מוצרי סנו:סנו ג'ט מטבח/אמבט/רסס 
ונגב/סנו קליר

מוצרי אג'קס:רב תכליתי/תרסיס ניקוי 
שומנים לתנור/

אמבטיה/ מסיר 
ספריי אקנומיקה  

שומנים/
מוצרי סיליט:באנג מסיר 

באנג ספריי/באנג ספריי אקנומיקה
שם

שומנים מבו
סנץ מוריץ:מסיר 

8
90

ליח'

של"פ
כ

19
90
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