


מגוון טיפים ומתכונים טעימים לאירוח בחנוכה
8. רוטב גבינות תנובה לפסטה

 מחממים בסיר 250 מ"ל שמנת לבישול 10% השף הלבן, מוסיפים
100 גרם גבינת פטה כבשים 20% פיראוס, 100 גרם גבינת עמק/
 גלבוע ו-100 גרם גבינה צפתית 5% מעודנת פיראוס. מבשלים
חלק לרוטב  ריסוק  מוט  בעזרת  טוחנים  הגבינות,  להמסת   עד 

ויוצקים על חבילת פסטה מבושלת.

5. פונדו שוקולד 
ו-150 מ"ל שמנת  ממיסים 150 גרם שוקולד 
לאיחוד  מערבבים  הלבן.  השף   32% מתוקה 
מסדרים  פונדו.  לקערת  ומעבירים  החומרים 
עוגת  קוביות   / טריים  פירות  שיפודים  על 
גבינה / מרשמלו / חלבה / סופגניות ביס וכדו', 

ומגישים עם השוקולד לטבילה.

4. ויניגרט גלבוע לסלט ירוק 
 טוחנים בעזרת מוט ריסוק: 1.5 פרוסות גבינת

גלבוע / עמק, 3 כפות קוטג' תנובה, חצי כוס שמן 
קנולה, 3 כפות חומץ, שן שום, 2 כפות דבש, 
מעט מלח, עד לקבלת רוטב חלק ויוצקים על 
סלט ירוק )במידת הצורך מדללים במעט מים(.

3. שייק יופרי - שייק של יופלה ופירות
שמים בבלנדר 2 גביעי יופלה בטעם אהוב, 2 כוסות קוביות תותים / 
מנגו )או כל פרי אחר שאוהבים( קפואים למחצה וכוס חלב תנובה, 
 וטוחנים לתערובת חלקה. במידת הצורך ממתיקים עם מעט דבש.
לגרסת הפרווה: טוחנים את הפירות עם 1.5 כוסות משקה תחליף 

חלב תנובה אלטרנטיב וממתיקים עם מעט דבש.

1. טארטלטים מלוחים עם נפוליאון
גבינת  לתוכם  מזלפים  ההגשה,  צלחת  על  טארטלטים  מסדרים 
נפוליאון בטעם טבעי ומעטרים במעט פסטו / זיתים / עגבנית שרי וכדו'.

2. טארטלטים מתוקים עם יולו
מסדרים טארטלטים על צלחת ההגשה, מזלפים לתוכם מעדן יולו 
שוקולד מריר / חלב / לבן ומעטרים בקישוטי שוקולד / פירות טריים.

6. ארטיק ָחלּוִמי, פיראוס
פורסים גבינת חלומי פיראוס לפרוסות בעובי 1.5 ס"מ, בעזרת 
בביצה  מצפים  ארטיק.  מקל  ונועצים  בגבינה  יוצרים חתך  סכין 

ופירורי לחם ומטגנים בשמן עמוק עד להזהבה.

חנוכה שמח!

7. כיכר קמבבר צלויה
מחממים תנור ל-200 מעלות. מניחים על נייר אפייה גבינת עין גדי 
/ קממבר וסוגרים אותו. מכניסים לתנור למשך 5-8 דקות. מוציאים 
דבש הגבינה  מזלפים מעל  נייר האפייה,  פותחים את   מהתנור, 

ומפזרים אגוזי מלך.

חנוכיה . סופגניה . חלב
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8. רוטב גבינות תנובה לפסטה
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חלק לרוטב  ריסוק  מוט  בעזרת  טוחנים  הגבינות,  להמסת   עד 

ויוצקים על חבילת פסטה מבושלת.

5. פונדו שוקולד 
ו-150 מ"ל שמנת  ממיסים 150 גרם שוקולד 
לאיחוד  מערבבים  הלבן.  השף   32% מתוקה 
מסדרים  פונדו.  לקערת  ומעבירים  החומרים 
עוגת  קוביות   / טריים  פירות  שיפודים  על 
גבינה / מרשמלו / חלבה / סופגניות ביס וכדו', 

ומגישים עם השוקולד לטבילה.

4. ויניגרט גלבוע לסלט ירוק 
 טוחנים בעזרת מוט ריסוק: 1.5 פרוסות גבינת

גלבוע / עמק, 3 כפות קוטג' תנובה, חצי כוס שמן 
קנולה, 3 כפות חומץ, שן שום, 2 כפות דבש, 
מעט מלח, עד לקבלת רוטב חלק ויוצקים על 
סלט ירוק )במידת הצורך מדללים במעט מים(.

3. שייק יופרי - שייק של יופלה ופירות
שמים בבלנדר 2 גביעי יופלה בטעם אהוב, 2 כוסות קוביות תותים / 
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חלב תנובה אלטרנטיב וממתיקים עם מעט דבש.

1. טארטלטים מלוחים עם נפוליאון
גבינת  לתוכם  מזלפים  ההגשה,  צלחת  על  טארטלטים  מסדרים 
נפוליאון בטעם טבעי ומעטרים במעט פסטו / זיתים / עגבנית שרי וכדו'.
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6. ארטיק ָחלּוִמי, פיראוס
פורסים גבינת חלומי פיראוס לפרוסות בעובי 1.5 ס"מ, בעזרת 
בביצה  מצפים  ארטיק.  מקל  ונועצים  בגבינה  יוצרים חתך  סכין 

ופירורי לחם ומטגנים בשמן עמוק עד להזהבה.

חנוכה שמח!

7. כיכר קמבבר צלויה
מחממים תנור ל-200 מעלות. מניחים על נייר אפייה גבינת עין גדי 
/ קממבר וסוגרים אותו. מכניסים לתנור למשך 5-8 דקות. מוציאים 
דבש הגבינה  מזלפים מעל  נייר האפייה,  פותחים את   מהתנור, 

ומפזרים אגוזי מלך.

חנוכיה . סופגניה . חלב



נגן גלסבה סאמויקס
119.9

בית חולים ומשטרה לפעוטות
רק-129.9& במקום 340&

משחק מגנטים לפעוטות
29.9120

פעלולון כדורים ליטל טייקס

49.9150

מיקרופון קריוקי בלוטוס איכותי

39.9100

מוצ"ש הקרוב 23:00 - 20:00
ימי החנוכה 12:00-14:00 | 16:00-22:00

קוף חכם מקורי
39.9100

 שעות פתיחה 
מורחבות לחנוכה



 חלב מלא בטעם של פעם 
חדש! בכשרות בד״צ

ועדת מהדרין
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חדש!
גבינת חלומי פיראוס

תוספת נהדרת לסלט,
כריכים ומאפים

חדש!
קרלו 
בטעם 
מרשמלו

חדש!
קרלו בטעם

כדורי שוקולד

משקאות תחליפי חלב
 תנובה אלטרנטיב

בעיצוב ובשם חדש

חדש!
גלבוע 22% 

דק דק

חדש!
YOLO עם שוקולד חלב

בטעם אגוזי לוז

חדש!
YOLO עם שוקולד
חלב בטעם בוטנים

חדש!
יופלה יוניקורן

בטעם וניל

חנוכה שמח!

בחנוכה נהנים ממגוון מוצרי תנובה
חנוכיה . סופגניה . חלב
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המוצרים האהובים בעיצוב ובשם חדש
פרווה



כ' כסלו תש"פ 8818/12/19 בני ברק

אם ישיבת 
'עטרת יואל' ע"ה

הגאב"ד וראש העיר חגגו עם נער מיוחד

מאת: עוזי ברק

חמישי  ביום  האמת:  דיין  ברוך 
קשים,  ייסורים  לאחר  האחרון, 
יפה  מרת  הרבנית  לעולמה  הלכה 
 67 בת  והיא  ע"ה,  שמואלי  אורה 

שנים.
חלתה  היא  האחרונות  בשנים 
התפללו  ורבים  קשה  במחלה 
ראש  אשת  היא  הרבנית  לשלומה. 
יואל" שיבדלחט"א,  "עטרת  ישיבת 

הגאון הרב מנחם שמואלי.
באייר  נולדה  אורה  יפה  הרבנית 
לרבי  לציון  בראשון  ה'תשי"ב 
תמר  ולרבנית  זצ"ל,  ברזילי  סעדיה 

ברזילי שתבלחט"א.
באר  בסמינר  למדה  בצעירותה 
הרב  בסמינר  מכן  ולאחר  יעקב 
ומופת  דמות  היתה  הרבנית  וולף. 
הפנים  ובהארת  הטובות  במידותיה 
"אם"  וכונתה  ביתה  באי  לכל 
שבמשך  משום  וזאת  הישיבה, 
ביתה  את  העמידה  שנים  עשרות 

למקום תורה לכל הבאים.
קיבלה  הקשים  ייסוריה  את 
באהבה ובהכנעה גדולה ואף חיזקה 
חזרה  היא  בביה"ח.  מבקריה  את 
ואמרה לבאים כי "גם אם חרב חדה 
אל  אדם,  של  צווארו  על  מונחת 

יתייאש מן הרחמים".
הגיעו  ברק  בני  מתושבי  המונים 

ובראשם  אחרון,  כבוד  לה  לחלוק 
מרנן ורבנן גדולי התורה.

את  לנחם  הגיעו  מנחמים  מאות 
מועצת  חבר  ובראשם  המשפחה 
הרב  הגדול  הגאון  התורה  חכמי 
על  בדבריו  שעמד  בעדני,  שמעון 
הרבנית  של  הגדולה  מסירותה 
ייסוריה  אף  על  ולישיבה  לתורה 
בכך  ספק  שאין  ציין  ואף  הגדולים 
נזקפת  הקדושה  הישיבה  שהצלחת 

לזכותה של הרבנית.
לו  היא  שזכות  הוסיף,  הגר"ש 
הבניין,  במדרגות  קומות   3 לעלות 

בכדי לנחם את בני המשפחה.
אחריה  הותירה  ע"ה  המנוחה 
ונכדים  בנים  ענפה  משפחה 
המשפחה  התורה.  בדרך  ההולכים 
רחוב  המנוחה  בבית  שבעה  יושבת 

רשב"ם 12 בני ברק.

מאת: עוזי ברק

אברהם  והרב  ברק  דבני  דאתרא  מרא  לנדא,  הגרי"א 
הודיה  במסיבת  בנוכחותם  כיבדו  העיר,  ראש  רובינשטיין 

מערך  מדירות  באחת  שהתקיימה 
הדיור של 'שיח סוד' בבני ברק. מסיבת 
ההודיה התקיימה לאחר החלמתו של 

אחד הבחורים ממחלה ממושכת. 
בקרב  ניכרה  רבה  התרגשות 
בשמחתו  לשמוח  שבאו  המשתתפים, 
והודו  המיוחדים  הצרכים  בעל  של 

לבורא עולם על חסדיו הרבים.
סוד'  'שיח  מנכ"ל  לוי  שמעון  הרב 
החשובים,  האורחים  פני  את  קיבל 
ואמר:  בואם  על  להם  והודה 

מוגבלות,  עם  בחור  של  ההודיה  במסיבת  "השתתפותכם 
משפיעה על שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל החברה 
החרדית. ככל שאנשי מעלה מציגים דוגמה אישית לשילוב 

יותר  נרשמת  כך  מוגבלות,  עם  אנשים  בחיי  ומעורבות 
הסברת פנים בקרב הציבור, ונוצר שילוב אמיתי באוטובוס, 
במכולת, בבית הכנסת ובכל מקום  אפשרי לאינטראקציה".

אב"ד בני-ברק ערך היכרות עם מערך הדיור של שיח סוד 
הוצגה  הצוות.  אנשי  ועם שאר  בפרט 
ירושלים  ברק,  בבני  הפעילות  לפניו 
ובית שמש מגיל לידה ועד זקנה, והרב 
בדירה  מהדיירים  אחד  כל  עם  דיבר 

וחיזק אותם.
בסעודה נשאו דברים הגרי"א וראש 
הבחורים  את  וברכו  שחיזקו  העיר 
והודו לצוות על עבודת הקודש שהם 

עושים.
סוד, הודה במיוחד לראש  לוי, מנכ"ל שיח  הרב שמעון 
העיר על עשייתו הענפה למען אנשים עם מוגבלות, וסיועו 
שירותים  ויותר  יותר  של  מתן  לאפשר  מנת  על  סוד  לשיח 

לאנשים עם מוגבלויות בעיר בני ברק.

הלכה לעולמה הרבנית יפה אורה בת קמר שמואלי ע"ה, אשת חבר 
לראש ישיבת 'עטרת יואל', יבלחט"א הרה"ג מנחם שמואלי 

הגרי"א לנדא רב העיר וראש העירייה הרב אברהם רובינשטיין, השתתפו במסיבת הודיה על החלמתו של 
בחור עם מוגבלות בדירת שיח סוד

הגר"ש בעדני בניחום אבלים

צילום: יוסי מאיר

ערב שירה ופיוט ומסיבת חנוכה
מאת: עוזי ברק

ברק  בבני  תתקיים  שנה  כמידי 
החנוכה,  חג  של  המסורתית  החגיגה 
ופיוטים  בקשות  פרקי  בשילוב 

מיוחדים לכבוד החג.
נר  ראשון,  ביום  ייערך  האירוע 
ראשון של חנוכה, בהיכל בית הכנסת 
אברבנאל  ברחוב  השוכן  יצחק'  'אהל 

48 בשעה 20:00.
שירה  ישמיעו  הערב,  במהלך 

שירת  ולהלל.  להודות  ותשבחות 
על  היא  בחגיגה,  הצפויה  הבקשות 
ומי שיכבד את השם  נוסח מרוקו,  פי 
מגרונו הוא הפייטן העולמי משה לוק 

ותזמורתו.
בית  רב  ישתתף  השנתי  במעמד 
אשר  דרעי,  רפאל  ר'  הרה"ג  הכנסת 
דיומא  ענייני  על  מדברותיו  ישמיע 
תורה  בדברי  החוגגים  את  ויחזק 

ומוסר.

• המלצות חמות 
• תוספות בניה
• חלוקת דירות

• בניית ממ"דים ומרפסות
• רמת גימור גבוהה 

• דירות לדוגמא ברחבי העיר

בדיקה, יעוץ 
 ללא תשלום! בבית הלקוחוהצעת מחיר

קבלן חרדי

שיפוצים כלליים
בניית יחידות דיור 

פתיחת חללים
תוספות בניה 

החלפת שירותים ומקלחות
החלפת ריצוף

שיפוץ בהחלפת מטבח 
עבודות גבס

שפכטל 
צביעת דירות 

עבודות גמר כולל חשמל ואינסטלציה

 הזדמנות לשיפוץ הבית לקראת החורף
 איתך לאורך כל הדרך.

054-8120911

מתחייב למחיר הזול ביותר! 

חברת קבלן רשום
A.N.B

אשפרישיר 
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300משלוחים לבית הלקוח

מצטרפים למועדון של אשפר ונהנים מהטבות בלעדיות

שמן זית כתית מעולה

קרטון עוף

בקר טחון

קרטון עוף

שארית/הרב רובין

טעמן- עדה חרדית

עדה חרדית

נוה ציון

נוה ציון/הרב דב לנדאו-מסורת

בר' דב לנדאו-מסורת
 חובה להזמין מראש

03-6718300
050-4104064 
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1990

טרי חברי מועדוןטרי

חברי מועדון

קפוא

טחינה במקום

ליחי'

טרי - 8 עופות

פילה סלמון נורבגי
5390עדה חרדית

לק"ג

קפוא חברי מועדון

5790
לק"ג

קפוא

קפוא

מחיר כזה עוד לא היה!

קרטון כנפיים עוף
מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

נוה ציון

קרטון עוף טרי מחולק

מבצעי
חנוכה
י"ז כסלו- ו' טבת 15.12-3.1

קרטון עוף
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המבצע תקף בין התאריכים 22-28.12.19  ו/או עד גמר המלאי. המוקדם מבניהם. בכפוף למגוון ולמלאי בכל סניף, 500 יח׳ לפחות לסניף. אין מכירה 
סיטונאית. עד 8 מוצרים ללקוח. אין כפל מבצעים. המבצע מתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים )פרטים באתר החברה(.

club365 /family365 בלעדי לחברי מועדון
 ולמצטרפים חדשים

על היתרה

בימי החנוכה במשביר לצרכן

חנוכה סוףשנה
מגוון פריטים ממחלקות הכלבו שבמבצע

%

+
%

עד

EXTRA הנחה 



כ' כסלו תש"פ 101018/12/19 בני ברק

לקיים בנו חכמי ישראל

מנכ"ל משרד החינוך ביקר ב"עטרת רחל" 

מכירת החסד הגדולה של בני ברק

מאת: עוזי ברק

לקיים בנו חכמי ישראל: הגאון רבי צבי סימן 
הרבנים  וגדולי  מזקני  טוב, 
מזה  מאושפז  הספרדים 
כשלושה שבועות במחלקת 
טיפול נמרץ במרכז הרפואי 
'מעיני הישועה' עקב דלקת 

ריאות חריפה.
הגר"צ ייסד את הישיבה 
התורה',  'אור  הגדולה 
הספרדית  הישיבה 
הראשונה בבני ברק, וכיהן 
שנה.  כ-30  בראשותה 

במשך שנים הרביץ תורה בישיבת 'חזון עובדיה' 
ומסר שיעורים ושיחות מוסר, וכן משמש כרבם 

של יוצאי אפגניסטן בארץ ובעולם.

בעקבות מצבו הרפואי, ביום חמישי האחרון, 
בהשתתפות  מרכזית  תפילה  עצרת  התקיימה 
ברוך' בב"ב. העצרת  'אור  מאות, בבית מדרשו 
התקיימה בראשות תלמידיו 
כהונתו  מתקופת  הרבים 
כר"י 'אור התורה' ובניהם: 
רב  סניור  בן  נתן  הג"ר 
ואב"ד אור החיים והר יונה, 
הג"ר חיים רבי רו"מ עטרת 
הג"ר  חולון,   – חכמים 
שער  רו"מ  אשר  שמעון 
הג"ר  אביב,  תל   – אשר 
מעלות  רו"כ  יונה  שמואל 

קדושים.
רבקה,  בן  מתתי'ה  צבי  הרב  לתפילה:  שמו 

לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.

מאת: עוזי ברק
 

ברק  בני  בעיר  רחל'  'עטרת  אורט  מכללת 
החינוך,  משרד  מטעם  נציגים  שורת  אירחה 
במסגרת סיור שארך כשעה וחצי וכלל טעימות 
של  המקצועיים  האגפים  בכל  המזלג  קצה  על 

המכללה.
של  הלימוד  בכתות  הפמליה  ביקרה  תחילה 
מגמת עיצוב מדיה, כשהמנכ''ל שואל ומתעניין 
על  ומתעכב  התלמידות  מול  ישיר  באופן 

הישגיהן ושאיפותיהן העתידיות בתחום.
מדיה  עיצוב  מגמת  רכזת  ייצגה  הסיור  את 
הגב' מרים שרביט, המנצחת על גלריה ייחודית 
של עבודות ופרויקטים מרהיבים וייחודיים, פרי 

עמלן של התלמידות במגמה זו.
לאחר מכן בקרה המשלחת הנכבדה במגמת 
האדריכלות. גם שם התעכב מר שמואל אבוהב 
וישירות,  שונות  בשאלות  התלמידות  מול 
וכן  התמחותן  בתחום  שליטתן  על  המעידות 
על המענה המקצועי שנותן הסמינר לכל מערך 
הלימוד ומימוש הפרויקטים בתחום מפותח זה. 
בכמה  שונים  פרויקטים  הציגה  זו  מגמה  גם 
וריאציות המעידים על רף גבוה שהושג במהלך 

השנים ובשנה זו.
את הסיור ייצגה רכזת מגמת אדריכלות הגב' 
מאוצר  ותושייה  עצה  הנותנת  עלוש,  שרית 

ניסיונה העשיר בתחום האדריכלות.
לחדר  הנכבדה  הקבוצה  נכנסה  מכן,  לאחר 
שיתפה  ערוך,  שולחן  סביב  ושם,  האירוח 
המנהלת הגב' צביה בוכריץ בתעודת הזהות של 
הסמינר, תוך שהיא מציינת את היקלעותם של 

האורחים הנכבדים לאירועי 25 שנה לסמינר.
כל  את  המנהלת  העלתה  מפורטת,  במצגת 
בהיבט  והגבוהים  הייחודיים  הסמינר  נתוני 
הגבוהים  לימודיים  הישגים  כגון  מקצועי, 

בתעסוקה  מרבית  השמה  הארצי,  מהממוצע 
ונתוני עליה ופריחה עקביים.

את דבריה עצר מידי פעם המנכ''ל בשאלות 
מתעניינות, המבקשות להתרשם לעומק ולהבין 
החזון  ואת  במכללה  ההתנהלות  את  לפרטים 

העתידי שלה.
התוכנית  מימוש  לעניין  הוקדש  מיוחד  פרק 
המכללה  לימודי  במסגרת  חברתית  התוספתית 

במימון משרד החינוך.
תוכנית זו תורמת רבות לבניית אישיותה של 
מורשת  וערכי  זהות  טיפוח  תוך  תלמידה,  כל 
ייחודיים. כמו כן היא יוצרת מעטפת לתלמידות 
להשתלב  להן  שמאפשרת  טכנולוגיות  מגמות 

בשוק העבודה ובמיומנות הנדרשות כיום.
התוכנית  דרך  לתלמידות  ניתנים  אלו  כלים 
זק  שרה  כשהמורה  חברתית,  התוספתית 
האמונה על כך מגלה טפח אחד מן הפעילויות 
במרחב  תדיר  המתקיימות  הללו  המבורכות 
פאנלים  עיון,  ימי  אתגרים,  משימות,  הסמינר 

ועוד.
וסיפרו  המכללה  בוגרות  כובדו  זה  בשלב 
של  מקום  להן  השומר  עבודתן   מקום  על 
ומכבד את הקפדותיהן ההלכתיות כאשר  כבוד 
וגבוהים  מרשימים  שלהן  וההישגים  ההספקים 

במיוחד.

מאת: עוזי ברק

נערכה  ברק  בני  בעיר  הגדולה  החסד  מכירת 
במרכז פייס אורליאן, ביוזמת הרב יעקב זכריהו, 
ויו"ר  התרבות,  תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר 

וועדת רווחה הרב ישראל בן ששון.
מאות מתושבי העיר ובהם משפחות ברוכות 
המשפחה  בני  לכלל  מעילים  רכשו  ילדים, 
עד  שקלים  עשרה  בין  שנעה  אפסית  בעלות 
לחמישים שקלים בלבד, במסגרת מכירת החסד 

ללא מטרות רווח.
סגן ראש העיר הרב אליהו דדון הגיע לראות 
התפעלותו  את  והביע  המכירה  את  מקרוב 

ומשפחות  התורה  בני  לציבור  מהדאגה  הרבה, 
האברכים.

הציבור הגדול באולם הביע את הערכתו הכנה 
והעצומה לחברי העירייה והמארגנים. במכירה 
נמכרו כ-20 אלף מעילים למאות משפחות בני 

תורה.
מנהלי ארגון 'הרמת קרן התורה', הרב אלעד 
אברג'ל הרב דוד מוראדי והרב שי אנג'ל: "אין 
האנשים  אלפי  את  מלראות  יותר  משמח  דבר 
שחסכה  מהמכירה  ונהנו  המקום,  את  שגדשו 
בשיתוף  לעבוד  נמשיך  שקלים.  מאות  להם 
פעולה פורה עם הרב זכריהו ומחלקת התרבות 
בראשותו, וזו ההזדמנות להודות לו על היוזמה 

הברוכה".

תפילות רבים לרפואתו של הגאון רבי צבי סימן טוב ר"י 'אור התורה', מרבני ישיבת 
'חזון עובדיה' ורבם של יוצאי אפגניסטן, שאושפז בטיפול נמרץ

הגר"צ סימן טוב

חדר בריחה 
VR בטכנולוגיית

משחקי טריוויה 
אינטראקטיביים

מסע ריחוף בתוך
בועות המשקה

חלל המיחזור

ועוד שלל פעילויות 
מלהיבות לכל המשפחה

חדש! מרכז המבקרים של קוקה-קולה פתוח 
לסיורים בכל ימות השבוע למשפחות וימי גיבוש

לפרטים והזמנת סיור:
1-800-596-596

הטעם האמיתי

מרכז המבקרים
של קוקה-קולה

חוויה לכל החושים!

הסיור נגיש



המומחים
של שניידר מגיעים לבני ברק

לקוחות כללית בבני ברק, טובי המומחים ברפואת ילדים  
מבית החולים שניידר מגיעים למרפאות כללית בעיר

ADHD-אנדוקרינולוגיה  אורתופדיה  ריאות  נוירולוגיה ו  

שניידרמומחי

שניידרשניידר

מומחישניידר בב"ב

בב"ב

בב"ב





בלנד נינגה

BOSH מעבד מזון
3.9 ליטר + בלנדר

1100 וואט

תנור משולב 50 ס"מ 
לבן/
כסוף

מפזר חום

מקרר 
שרפ

מיקסר BOSH משולב 
מעבד מזון + בלנדר 

עד 2 ק"ג בצק

מטחנת בשר 
מולינקס

מכונת כביסה 9 ק"ג 
1000 סל"ד

החל מ-

1300

די.וי.די נייד 13.9"

מערכת פנסוניק 
PM-250

W6100 מדיח כלים

החל מ-

1050

החל מ-

279
החל מ-

399

החל מ-

1690

החל מ-

890

החל מ-

480

החל מ-

219

החל מ-

239

מסחטת גזר 800 וואט מכונה לסידור זקן 
פיליפס

החל מ-

99

מיקסר קנווד קערה 
7.6 ליטר

החל מ-

890

בידוריות

החל מ-

149

החל מ-

1290

תנור דו תאי לבן / 
שחור / כסוף הכשר בד"צ

החל מ-

1990

החל מ-

59

החל מ-

999

החל מ-

299

מייבש כביסה בוש
ללא צינור

פרטים 
בחנות

מכונת כביסה 9 ק"ג 
בוש בגרמנית

מחיר 
מיוחד 
בחנות

מקרר 260 ליטר

החל מ-

790

מכונת כביסה 5 ק"ג תנור בילדאין 
כסוף/לבן/שחור

מייבש כביסה
ללא צינור 9 קילו

המכשיר המבוקש מקרר שארפ
מולטי קיק 

במחיר הכי זול בארץ

מקסר בושמבחר נגנים

החל מ-

790
החל מ-

599

1,400
החל מ-

2,690170
החל מ-

99
החל מ-

750

כיריים גז 
4 להבות

מבצעי חנוכה 
מטורפים!!!

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

580 ליטר

רקרק





חנוכה הזה יוצאים לחוויה מגבשת לכל המשפחה!

עוצרת נשימה חווית אקסטרים 

אל תישארו בבית!

פיינטבול לייזר טאג + מציאות מדומה

לראשונה: מותאם 
לציבור הדתי - חרדי!

משחקים נפרדים לגברים, 
נשים ומשפחות

סגור 
בשבת!

מתחם מקורה וממוזג

חגיגת סופגניות 
לכל המשפחה!

פתוח רצוף עד 
שעות מאוחרות

בן ציון גליס 30, פ"ת
כתובתנו:

תחבורה מבני ברק: קו 92 עד בלינסון 
< ואח"כ קווים 30/42

,b center מתחם 
 קומה עליונה, לייזר סיטי 
03-9669-938)מעל מתחם אושר עד(

מומלץ לקבוע מראש!

מבצע חנוכה חסר תקדים!

2 משחקי לייזר 
+ מציאות מדומה

במקום 160 ₪

99 ₪ בלבד!

משחק לייזר

למשפחות וקבוצות מעל 8 משתתפים בלבד!

----גזור שמור----

במקום 70 ₪

59 ₪ בלבד!

בס"ד

AV
26

05
51@

gm
ail

.co
m

הזדרזו לשריין משחקים בחנוכה!





בית שמש
נחל זוהר 3 • 02-6324277

א'-ה' 10:00-20:30
יום ו' 9:30-13:15

נתיבות
 ירושלים 15 • 08-9248023

א'-ה' 10:00-21:00
יום ו' 9:30-13:15

בני ברק
 ר"ע 80 ק"א • 03-5523340

א'-ה' 10:00-22:00
יום ו' 9:30-13:15

קרית ספר
 השל"ה 2 • 08-6177930

א'-ה' 12:00-23:00
יום ו' 9:30-13:15

מכנסיים  חולצות  עניבות  נעליים  הלבשה תחתונה  ועוד חליפות

ש זיכויים * אין החזרות
* ט.ל.ח. עד גמר המלאי * לא ניתן לממ

189
חליפות קלאסי גבר/נוער/ילד

ים
דפ

 מ
קוי

ני

₪

חליפות
פרימיום

חגורות
עור פרה

David Parker

עניבות
מיקרו

David Parker

מכנסיים
קלאסי/פרימיום

חולצות
70% כותנה

David Parker

חולצות
100% כותנה
David Parker

עניבות
מודפסות

David Parker

מכנסי
לייקרה

2 ב-2130 ב-239120

2 ב-260 ב-240 ב-70

2 ב-120

140

₪₪₪₪

₪ ₪₪₪

חליפות
גזרות צרות 
מידות 38-66

| 50 דגמים
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חליפות
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עור פרה

David Parker

עניבות
מיקרו

David Parker

מכנסיים
קלאסי/פרימיום

חולצות
70% כותנה

David Parker

חולצות
100% כותנה
David Parker

עניבות
מודפסות

David Parker

מכנסי
לייקרה

2 ב-2130 ב-239120

2 ב-260 ב-240 ב-70

2 ב-120

140
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₪ ₪₪₪

מעילים
70% צמר

 350 500     
&

שחור | כחול | אפור
במקום

ת בלבד!
סיים דוגמאו

ת ומכנ
* חליפו

*

250&

300





קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
רויטליפט 
לייזר/פילר
מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי
אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

בסופר פארם מכון מור
מבצעי חנוכה

שעות פתיחה: א'-ה': 23:00-8:00, יום ו': 14:30-8:00, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 
מכבדים את כל קופות החולים

 ז'בוטינסקי 7, טל: 077-8882550
קניון גבעתיים

077-8881200
מור בני ברק

077-8882550
בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון
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מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590
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מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון
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מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
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מחיר מיוחד!
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לוריאל
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לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה
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מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

מארזי 
בישום

שפתון 
אוברטיים

מייקאפ 
רבלון

מארזי 
בישום

 99

 99

45.9
69.9

89.9
99.9

17-24.12.19

17-24.12.19

17-24.12.19

17-24.12.19

17-24.12.19

17-24.12.1917-24.12.19

17-24.12.19

17-24.12.19



מבצעים מיוחדים 
לרגל מעבר למשכננו החדש

בני ברק: רח' רבי עקיבא 52 )בפסאז', מעל ברון כובעים(  ||  שעות פתיחה: ימים א', ב', ד',ה' 10:00-21:00 | יום ג' 10:00-21:00 | יום ו' 10:00-13:00    טל': 03-5785773

חליפות
 % 100 צמר

חליפה
 & 750
במקום 1300 &

מכנס
 & 190
במקום 320 &

ברבריס / רדה דוגמאות

חליפות בלוני
 % 60 צמר

חליפה
 & 490
במקום 650 &

מכנס
 & 140
במקום 190 &

נעלי גבריםמחלקת ילדים 

חליפה
 & 199
במקום 280 &

מכנס
 & 60
במקום 75 &

ווסט
 & 29

בלייזר
 & 49

נעלי 
אקסוס
 & 199
במקום 280 &

נעלי 
רוקפורט

 & 299
במקום 500 &

חליפות אקסוס 
% 50 צמר

חליפה
 & 250
במקום 480 &

מכנס
 & 100
במקום 160 &

דוגמאות

חליפות
פרימיום

חליפה
 & 150
במקום 330 &

מכנס
 & 60

2 ב- 100&

דוגמאות קולקצייה קודמת

מחלקת חורף

מעילים
 & 349
במקום 600 &

סוודרים 
גבר 

2 ב- 100&
במקום 95 &

סוודרים 
ילדים 
3 ב- 100&

במקום 65 &

צעיפים
 & 29
במקום 60 &

עניבות
ב- 10 & 

חגורות
ב- 12 & 

חליפות ילדים מידה 2-10



מבצעים מיוחדים 
לרגל מעבר למשכננו החדש

בני ברק: רח' רבי עקיבא 52 )בפסאז', מעל ברון כובעים(  ||  שעות פתיחה: ימים א', ב', ד',ה' 10:00-21:00 | יום ג' 10:00-21:00 | יום ו' 10:00-13:00    טל': 03-5785773
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סיבוב שלישי
מאת: ישראל פריי

השעה 4:00 לפנות בוקר. מהכביש הקטן שבין 
בזה  שועטים  הוורדים,  גן  לבין  הכנסת  משכן 
אחר זה עשרות מכוניות, בתוכם ח"כים עייפים, 
בתום ליל שימורים, בו הצביעו על פיזור הכנסת. 
קמפיין  חדש:  לעידן  כבר  יתעוררו  הם  למחרת 

בחירות 2020.
בניגוד לפיזור הכנסת ה-21 – אז לווה הלילה 
על  והצבעה  האחרון,  הרגע  עד  מו"מ  במתח, 
חודו של קול – הפעם, התקבלה הגזירה בשוויון 
ידעו מראש את אשר צפוי להם;  נפש. הח"כים 
על קיום הבחירות ועל התאריך נרשמו הסכמות 
לבצע  הוא  וכל שנותר  בין המפלגות,  מוקדמות 
ולהצביע  החוק,  בסעיפי  קוסמטיים  שיפורים 

עליו בחוסר חשק.
הבחירות  בין  שחלף  הקצר  הזמן  בפרק 
הספיק  האחרון,  חמישי  ליל  לבין  האחרונות 
בנימין  מידי  לעבור  הממשלה  להרכבת  המנדט 
פגישות  הורכב,  הבלוק  גנץ,  בני  לידי  נתניהו 
נבחרי  התחתונה:  בשורה  אך  התכנסו,  מו"מ 
הציבור לא הצליחו לגשר על הפערים, ובמקום 
את  להחזיר  העדיפו  לבין עצמם,  בינם  להסתדר 
כולי  ישראל,  אזרחי  לידי  בשלישית  הבחירה 
חד משמעית  הכרעה  תתקבל  הפעם  ואולי,  האי 

בקלפי.
הוועדה  החלה  מוקדמת,  בוקר  משעת 
המסדרת לדון בפרטי החקיקה הנחוצה להקדמת 
החברים  עלו  הצהריים,  אחר  לקראת  הבחירות. 
למליאה לשם הצבעה על הצעת החוק בקריאה 
ראשונה. מפה, חוזר החוק לוועדה לשם הכנתה 

לקריאה שניה ושלישית.
כמי  להצטייר  ששו  לא  המפלגות  ראשי 
מלוח  הכנסת.  פיזור  בעד  ידם  את  שמרימים 
בנימין  של  דמויותיהם  נעדרו  במשכן  הנוכחות 
כשההצבעה  בנט.  ונפתלי  דרעי  אריה  נתניהו, 
לשאת  לא  לבן'  ב'כחול  החליטו  וקרבה,  הלכה 
מסר  לנתניהו  והעבירו  לבדם,  החרפה  בנטל 
חריף: אם לא תתייצב בהצבעה, ניעדר גם אנחנו 
שהכנסת  הרי  שכזה,  במקרה  יעבור.  לא  והחוק 
מפוזרת מאליה והתאריך הקבוע בחוק נופל על 
בנות  עבור  במיוחד  בעייתי  תאריך  פורים,  חג 
בריתו של נתניהו – המפלגות החרדיות. האיום 

לקראת  הפציע  אכן  ונתניהו  פעולתו,  את  פעל 
ההצבעה.

שהשתלטה  הדכדוך  תחושת  השעות,  בחלוף 
ייאוש.  של  בהומור  התחלפה  המשכן,  על 
והלשכות,  המסדרונות  בין  התרוצצו  הח"כים 
משלוחי מזון מהיר עברו בין העוזרים - לטובת 
 - המקומי  במזנון  מסתפקים  שאינם  המפונקים 
והמרפסות המו מח"כים שהעלו עשן בסיגריות, 
המעידה  את  נצלם  לבל  אותנו  מזהירים  חלקם 

החד פעמית שלהם, לאור הנסיבות הקשות.
טבעית  ואופטימיות  עליזות  על  ששמר  מי 
בין  שהתרוצץ  גליק,  יהודה  לשעבר  ח"כ  היה 
החברים ובידו יוזמה למניעת הבחירות: החתמת 
המנדט  להטלת  לנשיא,  המלצה  על  ח"כים   61
להרכבת הממשלה על... יולי אדלשטיין. כצפוי, 
שונים  בתירוצים  אותו  פטרו  הח"כים  מרבית 

ושילחוהו לדרכו.

התכנסו  המסדרת,  הוועדה  בחדר  ובינתיים, 
שניה  לקריאה  החוק  הכנת  לקראת  החברים 
האחת  הסתייגויות,  שתי  הפרק:  על  ושלישית. 
החרגת   – ביתנו'  מ'ישראל  פורר  עודד  של 
העובדים הזרים מיום שבתון בבחירות, האחרת 
של אחמד טיבי מ'הרשימה המשותפת' – ביטול 

חוק קמיניץ )עוסק בהסדרת בנייה(.
הפסקת  מבקש  ניסנקורן  אבי  הועדה  יו"ר 
של  ההסתייגות  הבשורה:  עם  וחוזר  התייעצות 
מעלה  טיבי  אחמד  הזה  בשלב  התקבלה.  פורר 
נכנעים  אתם  למה  זעק.  שקרנים,  כולכם  טונים. 
להם כל פעם? סיכמנו שאם מסתייגים – מקבלים 
את שתי ההסתייגויות, גם זו שלנו. "אף אחד לא 

ילך לישון הלילה", איים לתקוע את החוק.
כולם לצאת  אילצה את  צפויה  המהומה הלא 
הוזעקו,  הסיעות  ראשי  מחודשת.  לחשיבה 
בחדר סמוך התכנסו נציגי הסיעות, הטונים עלו 

לשמים, נוסחאות שונות הוצעו, ורק לאחר שעה 
ארוכה, התקבלה הנוסחה המפותלת לביטול חוק 
קמיניץ. ברשימה המשותפת יכולים להציג עבור 
במסמוס  מתנחמים  בימין  נאה,  הישג  בוחריהם 

ההחלטה עד לביצועה.
עובדי  עמלים  המשכן,  של  התחתונה  בקומה 
שאושרה  החוק  הצעת  את  להנפיק  הדפוס  בית 
בוועדה, לקראת הצבעה שניה ושלישית. עובדי 
מזנון הכנסת מגרדים את שאריות המזון שנותר 
השומר  הרעב.  ההמון  את  להשביע  כדי  במאגר 
הקפדן שאחראי לסינון הנכנסים למזנון הח"כים 

כבר נטש את משמרתו.
עוד רגע הם יעלו להצביע על בחירות נוספות; 
בתקשורת הם יטיחו זה בזה עלבונות והאשמות, 
מכונסים  הפוליטיים  היריבים  כל  בינתיים,  אבל 
יושב  אחד  שולחן  סביב  במזנון.  רעים  לשיחות 
יו"ר 'כחול לבן' לצד בכירי 'הליכוד' זאב אלקין 
קצוות  מכל  ח"כים  ובמעגל  שטייניץ,  ויובל 

הקשת הפוליטית.
בשולחן אחר, יושב לו סגן השר יעקב ליצמן, 
ומי שמצטרף אליו הוא בני גנץ. השיחה ביניהם 
אביו,  של  אסתר  מגילת  על  מספר  גנץ  נעימה. 
לראשות  מועמד  שהיה  בלילה  נזכר  ליצמן 
גנץ  אמון.  אי  הצבעת  במסגרת  אז  אי  ממשלה, 
ביקש לא להיתקע במשקעי עבר, ואמר: "אנחנו 
מסתכלים על חצי הכוס המלאה, את החצי השני 

נמלא בעצמנו...".
למליאה.  עולים  הח"כים  הרגע.  הגיע  ואז 
להצבעה.  עוברים  מקומו,  את  תופס  נתניהו 
יולי  הכנסת  יו"ר  בין  נרשם  קולני  עימות 
וגם ח"כ  זנדברג,  אדלשטיין לבין הח"כית תמר 
אחמד טיבי הרעים בקולו. בתום הצבעה זריזה, 
פיזור  בעד  ח"כים הצביעו   94 מגיעה התוצאה: 
אדר.  ו'   – הבחירות  תאריך  קביעת  ועל  הכנסת 

ללא מתנגדים. ללא נמנעים. תם ונשלם.

היוזמה של יהודה גליק, הצעקות של אחמד טיבי, המפגש של ליצמן עם גנץ במזנון והאיום שהכריע את ביבי – כך נראה הלילה 
הגורלי בכנסת, שבסופו נפלה ההכרעה: בחירות שלישיות

לילה לא טוב: כך החליטו הח"כים על יציאה לבחירות 2020

 ליצמן וגנץ בשיחת רעיםיהודה גליק מנסה לשכנע את מקלב

איימן עודה שולף במליאה נייר ובו יעד המנדטים בבחירות: 15
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נפתח  החרבות  מחול  לדעת,  עצמה  את  פיזרה  הכנסת 
יצא  השלישי  הסיבוב  של  קיומו  במחדל  האשמים  וסימון 
וטוענים  נתניהו  רוה"מ  על  מצביעים  לבן'  ב'כחול  לדרך. 
כי בכך שדבק בבלוק ובדרישתו למחצית קדנציה ראשונה 
בליכוד  מנגד,  המיוחלת,  האחדות  ממשלת  את  סיכל   -
במאבקים  שדרה  עמוד  בחוסר  גנץ  בני  את  מאשימים 
את  ומזכירים  לפיד,  יאיר  לקוקפיט  שותפו  מול  הפנימיים 
יכהן  נתניהו  לפיה   – האחרונה  להצעה  העיקש  הסירוב 
הכהונה  תעבור  ואז  הממשלה  בראשות  חודשים  חמישה 
שכרגע  העובדה  לאור  בפרט  להבין,  שקשה  סירוב  לגנץ, 
נתניהו מקבל בלאו הכי את מבוקשו והוא יישאר בתפקידו 
בחודשים הקרובים. נדמה כי ראוי להעריך מחדש את כושרו 
צבאי  כתב  בהיסטוריה,  לראשונה  לפיד,  יאיר  של  הקרבי 

פשוט מחזיק שלושה גנרלים בשבי... 
יותר  שאשם  מי  כי  לאלתר  מסכימים  הצדדים  שני  אך 
ליברמן,  איווט  ביתנו'  'ישראל  יו"ר  הוא  בבחירות,  מכל 
על  אשליות  לשניהם  מכר  מופלאה  פוליטית  שבחינניות 
ממשלות מיעוט עד לרגע האחרון, ובכך טרפד בעקיפין כל 

מו"מ לממשלת אחדות שלא כלל אותו כמתווך ושושבין.
להרוויח  ליברמן  מעוניין  מה  לפיכך,  השאלות  שאלת 
להניח  היגיון  אין  שיהיה,  ככל  צפוי  בלתי  הסיפור?  מכל 
שפוליטיקאי ותיק ומשופשף כמותו מעוניין אך ורק בקיומן 
של מערכות בחירות אינסופיות... במערכת הפוליטית עלה 
בעצמו  להתגורר  חושק  שליברמן  הרעיון  מכבר  לא  זה 

בבלפור, גם אם כנציג מפלגת מיעוט.
האם יתכן דבר כזה בפוליטיקה? כדי לענות על כך, צריך 
לחזור בזמן לקרית מוצקין של 1958, לתקדים פוליטי שספק 
שפירא  רון  לפרופ'  )ותודה  ישראל  במדינת  מאז  נשנה  אם 
על הסיוע באיתור הפרטים(. במועצה המקומית דאז נרשם 
הכלליים,  הציונים  לאנשי  מפא"י  נציגי  בין  כוחות  שוויון 

שנציגם אריה גרושקביץ היה גם ראש העיר. 
המועצה.  חברי  ידי  על  העיר  ראש  נבחר  ימים,  באותם 
היא  המכריעה  האצבע  ואת  המפתח  בעמדת  שהחזיקה  מי 
במועצה.  בלבד  אחד  נציג  היה  לה  הפרוגרסיבית,  הסיעה 
נציגי מפא"י רקמו דיל עם הפרוגרסיבים, שנציגם נח עלוני 
המפא"יניקים,  עם  קואליציה  והקים  העיר  כראש  הוכתר 
שלמרות היותם סיעת הרוב בקואליציה עם ארבעה חברים 
– הותירו את הראשות בידי נציג סיעת היחיד, בזכות היותו 

לשון מאזניים. 
היחיד  הרציונלי  ההסבר  הוא  עלוני  תקדים  כי  נדמה 
שתי  בו  לשלב  להגיע  שמצפה  איווט,  של  להתנהלותו 
המפלגות הגדולות יתייאשו זו מזו ואחת מהן תציע לו לכהן 
כראש ממשלה, ובלבד שיואיל בטובו לצרף אותה לשולחן, 

קרוב לצלחת.
מכן,  לאחר  שנה  עלוני,  בגורל  עלה  מה  שתוהה  למי 
1959, השיגה מפא"י סוף סוף את הרוב המיוחל  בבחירות 
במועצה, הכתירה את מועמדה משה גושן לכהן בראשות, 

ושלחה את עלוני אחר כבוד לעשות לביתו.

הצפי: 15 פלוס

הרביעי  לקמפיין  בעצלתיים  נערכים  החרדיות  בסיעות 

ברצף בשנה וחצי האחרונות, אחרי הישגים חוזרים ונשנים 
ארציים,  סיבובים  ובשני  אחת  מוניציפאלית  במערכה 
חוששים שם מנפילת מתח בקרב המצביעים, בדגש על כך 
שש"ס לא תזכה הפעם למנף את 'אפקט הסליחות' ובקרב 
מצביעי יהדות התורה יש קהל שעשוי לערוק הפעם לליכוד 

כדי 'להציל את ביבי'.
הנשק שישמש את שתי המפלגות, מלבד קריאת הקודש 
קמפיין  לאור  מציאות  מבוסס  הפחדה  ומסע  המסורתית 
הן  בהישגים,  התמקדות  יהיה  ביתנו',  'ישראל  של  ההסתה 
מחד  יבליטו  הקמפיינים  שבדרך.  אלה  והן  שנרשמו  אלה 
הישיבות,  בני  של  ומעמדם  הוסדר  שטרם  הגיוס  חוק  את 
פרסום  לאור  בפרט   – המחריף  הדיור  משבר  את  ומאידך, 
נתוני עליית המחירים השבוע, בסופו של דבר, תורה ונדל"ן 

יחד יהוו את יסודות הקמפיין. 
צפויות המפלגות החרדיות  ביותר,  גם בתרחיש השלילי 
לקבל לפחות 15 מנדטים יחדיו. החשבון פשוט: בבחירות 
המודד  קול.   598,974 הסיעות  שתי  הביאו  ה-22  לכנסת 
באדר- חוק  חסדי  )לפני  קול   35,910 היה  למנדט  הראשון 

כדי  קול  ב-538,650  די  לפיכך,  עודפים(,  וחישובי  עופר 
בהנחה  וזה  החרדי,  לגוש  לפחות  מנדטים   15 להבטיח 
שהמודד יישאר גבוה כשהיה )שני גורמים עשויים להשפיע 
על המודד – שינוי באחוז ההצבעה הכולל ומפלגות שלא 
בתרגיל  לטמיון(.  קולות  ויורידו  החסימה  אחוז  את  יעברו 
החרדיות  הסיעות  אם  גם  כי  לגלות,  ניתן  בסיסי  חיסור 
יאבדו 10% ממצביעיהן – הירידה בכוחן תתבטא בלא יותר 

ממנדט בודד.
למנדט  שהסיכוי  מבינים  גופא,  התורה  שביהדות  אלא 
האחרונות,  בבחירות  גם  "אם  במיוחד,  קלוש  שמיני 
כשהשגנו שיא מצביעים של כל הזמנים וקיבלנו מש"ס כ15 
אלף קול עודפים – עדיין איבדנו את המנדט לטובת הליכוד 
על חודו של קול, כמעט ואין סיכוי להצליח לשחזר הישג 

פנטסטי כזה", מסביר אחד מבכירי המפלגה.
לפיכך, מתעורר הקרב החדש-ישן על החלוקה הפנימית. 
ואנחנו  בוודאות  כנסת  חברי   4 תקבל  שאגודה  ייתכן  "לא 
נצטרך להילחם על הרביעי שלנו ולצפות לכל מיני חסדים 
של רוטציות ושיירי עצמות", מוסיף הגורם, "אין שום סיבה 
בעולם שדגל התורה לא תדרוש לעצמה בסיבוב הנוכחי את 

המקומות האי-זוגיים ברשימה". 
אחרי  שהושג  ההיסטורי  להסכם  נצמדים  מנגד,  באגודה 
הבחירות המוניציפאליות, ושתוקפו הוארך בהסכמה מפעם 
בבחירת  נעוץ  'דגל'  של  הזוגי  למיקום  "האיזון  לפעם. 
שני  לקבל  ועשויה  ראשונה  בוחרת  'דגל'  שם  התפקידים, 
תפקידים בכירים", מגיבים שם, "העובדה שעד כה לא קמה 

ממשלה ולא חולקו תפקידים – אינה באשמתנו".
נגדיים:  ומציבים שני טיעונים  ב'דגל' לא מוותרים  אבל 
של  התפוגה  תאריך  ונודע  הבחירות  משהוכרזו  האחד, 
הכנסת ה-22, היה על אגודה לממש את הרוטציה על המקום 
השביעי לטובת חכ"ל יצחק פינדרוס, והשני, כפי שטוענים 
ניסן  קואליציוני בחודש  מו"מ  גם בשעה שהתנהל  ב'דגל', 
התפקיד  בחירת  בגלגלי  מקלות  'אגודה'  תקעה  האחרון, 
בחשיבותו  ושווה  רביעי  תפקיד  להשיג  ודרשה  השלישי 
אי  את  מאזנת  אינה  התפקידים  חלוקת  לפיכך,  עבורה. 

השוויון במיקומי הח"כים ויש לתקן זאת.

כוח המיעוט

אבי גרינצייג / על סדר היום

נדמה כי תקדים עלוני הוא 
ההסבר הרציונלי היחיד 

להתנהלותו של איווט, 
שמצפה להגיע לשלב בו 
שתי המפלגות הגדולות 

יתייאשו זו מזו ואחת 
מהן תציע לו לכהן כראש 

ממשלה, ובלבד שיואיל 
בטובו לצרף אותה לשולחן, 

קרוב לצלחת

יוצר התקדים, נח עלוני
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לפיכך, מתעורר 
הקרב החדש-ישן על 
החלוקה הפנימית. 
"לא ייתכן שאגודה 
תקבל 4 חברי כנסת 
בוודאות ואנחנו נצטרך 
להילחם על הרביעי 
שלנו ולצפות לכל מיני 
חסדים של רוטציות 
ושיירי עצמות", מוסיף 
הגורם, "אין שום סיבה 
בעולם שדגל התורה 
לא תדרוש לעצמה 
בסיבוב הנוכחי את 
המקומות האי-זוגיים 
ברשימה"

זעם בנוסח חב"ד

כשאצלנו  התפזר,  טרם  הבריטי  האי  את  שאפף  הקרב  ערפל 
התעורר במלוא עוזו העימות הפנים-מפלגתי, בין ראש הממשלה 
יורשו  ובין  גיסא  מחד  ה'ביביסטים'  וגייסות  נתניהו  בנימין 
המסתמן גדעון סער ו'לוחמי' התעשייה האווירית בפיקוד קצין 
שייערך  הפריימריז  לקראת  גיסא,  מאידך  כץ  חיים  המבצעים 
בחמישי הבא בתוככי מתפקדי הליכוד, כהכנה לבחירות לכנסת 

ה-23.
האנטישמי  הלייבור  מועמד  של  המהדהדת  תבוסתו  רקע  על 
זכתה  בה  הראשונה  בפעם  דווקא  להיזכר  כדאי  קורבין,  ג'רמי 
מיד  זה  היה  הממשלה.  בראשות  הבריטית  השמאל  מפלגת 
בסיומה של מלחמת העולם השנייה, אז התמודד קלמנט אטלי 
הממשלה  וראש  המלחמה  גיבור  מול  המנומנמת  התדמית  בעל 
ידע היטב שזלזול בצ'רצ'יל לא  וינסטון צ'רצ'יל. אטלי  המכהן 
כבוד  חלקה  שלו  הבחירות  סיסמת  ולפיכך  המטרה,  את  ישיג 
ליריב, "צ'רצ'יל העלה עשן בתותחים, אני אעלה עשן בכבשנים", 
הבטיח, בהתייחס לצורך הדחוף בשיקום כלכלי לאחר המלחמה, 

הבטיח - וגם ניצח.
חסר  אופיו  על  מעט  שתוהה  למי  אופייני,  בריטי  )בהומור 
העניין:  את  היטב  ממחיש  הבא  הסיפור  אטלי,  של  הכריזמה 
ניצחונו  לאחר  השישי  ג'ורג'  המלך  עם  אטלי  נפגש  כאשר 
והם  ועצורים,  ידועים כטיפוסים שתקנים  בבחירות, שניהם היו 
עמדו שותקים זה לצד זה זמן מה, עד שאטלי העיר כלאחר יד: 
כך  על  שמעתי  יודע.  "אני  לו:  ענה  המלך  בבחירות".  "ניצחתי 

בחדשות השעה שש"(.
כתבי  על  הממשלה  ראש  את  לתקוף  הפיתוי  ניצב  סער  בפני 
האישום שהוגשו נגדו, אבל דווקא משום שמדובר בקהל אוהד 
של מתפקדי הליכוד – טוב יעשה אם יימנע מכך. במקום זאת, 
עליו להלל ולשבח את מנהיגותו של נתניהו, להזכיר את הישגיו 
להזכיר  אחת,  ובנשימה   – והביטחוניים  הכלכליים  המדיניים, 
את הכישלון הכפול בהרכבת ממשלה והחשש הקריטי לאובדן 
תוצאה מפתיעה  יוכל להציג  כך  רק  הליכוד.  השילטון מתנועת 

ולהאיץ את הסוסיתא בעלייה.
נתניהו  אמנם  כאן.  יש  לרוב  חרדיים  הקשרים  גם  וכמובן, 
רכש  סער  גם  אך  החרדי,  במגזר  מאגית  כמעט  להערצה  זוכה 
נקודות זכות רבות בקרב ציבור שומרי התורה והמצוות בשנים 
החם  והקשר  שלו  השבת  שמירת  לכך  הזיקה  לא  האחרונות. 

שהוא שומר עם הנציגות החרדית ובתיהם של גדולי ישראל.
לסער.  וטינה  לנתניהו  אמונים  שומרים  בחב"ד  דווקא  מנגד, 
את  בפנינו  לחשוף  ניאות  החסידות  של  הדין  בית  מדייני  אחד 

כשר  סער  כהונת  בעת  ב-2011,  זה  היה  לכך,  ההיסטורי  הרקע 
על קשר  בישראל, שמר סער  בכיר  פוליטיקאי  כל  כמו  החינוך. 
קרוב עם הרב יוסף יצחק אהרונוב והשניים אף ביקרו מעת לעת 

איש את רעהו. 
להתערב  החינוך  במשרד  שהחליט  מי  החליט  אחד,  יום 
בתכני הלימוד בבתי הספר של חב"ד, המשויכים לרשת הממ"ד 
ונמצאים במצב חוקי רגיש. בית הדין העליון של חב"ד בישראל 
נזעק, והרב אהרונוב סידר פגישה דחופה בין הדיינים ובין ידידו 
סער, בה ביקשו הרבנים שכל שינוי ייעשה אך ורק בתיאום מלא 
נותרה  ובחב"ד  מהרבנים  התעלם  סער  דבר,  של  סופו  איתם. 

תחושת גירוד חריפה בגב מנעיצת הסכין. 
לדברי הדיין, "גדעון רצה להראות לפקידים במשרד החינוך 
שהוא לא נכנע ללחצים, הוא היה מוכן בשביל זה לפגוע ברשת 
עד  בעבורנו.  ביותר  והיקר  הקדוש  הדבר  שהיא  שלנו,  החינוך 

היום לא הצלחנו לתקן את הנזק שנוצר בזמנו".

גוש או ריגוש

אבל גם ללא חב"ד, סער מנפנף בעיקרון שהמצאתו מיוחסת 
מהסקרים  נתעלם  אם  גם  הגוש.  סוגיית   – לנתניהו  דווקא 
שמצביעים כולם על הגדלת גוש ימין-חרדים במידה וסער יעמוד 
של  מנדטים  וכמה  כמה  שישנם  הוא  גלוי  סוד  הליכוד,  בראש 
מצביעי ליכוד לשעבר שאינם מחסידי נתניהו, חלקם נדדו לכחול 
לחיק  ישוב  שחלקם  הגיוני  אך  בית,  מחפשים  והאחרים  לבן 

הליכוד אם סער יעמוד בראשו.
אמנם, הטיעון הראשוני של מטה נתניהו מצביע על כך שגם 
מפלגות  לטובת  מנדטים  מאבד  עצמו  הליכוד   – הללו  בסקרים 
הגוש, ובעיקר לש"ס ולימין החדש, טיעון זה אולי עשוי לשכנע 
כמה ממתפקדי הליכוד קצרי הרואי, אך כל מי שעקב אחרי שתי 
מערכות הבחירות האחרונות, מבין ש'הגוש קובע' ולפיכך, על 
פניו, הצבעה עבור סער עשויה לשמר את שלטון הימין בסיכוי 

גבוה יותר.
באמצעות  להתמודד  נתניהו  צפוי  זה,  פרקטי  טיעון  מול 
יש  לו  רק  כי  נתניהו  יטען  בראשון,  שונים:  קמפיינים  שלושה 
את הכריזמה הנחוצה להוציא את רבבות מצביעי הימין מהבית, 
לייצר קמפיין אגרסיבי שיבליט את דיקטטורת מערכת המשפט 
המשותפת  הרשימה  עם  לבן'  ב'כחול  שניהלו  המו"מ  ואת 
בברית  יפגע  סער  כי  נתניהו  ירמוז  בשני,  השטח.  את  ולהבעיר 
הותיקה של הליכוד עם הימין ויבכר ממשלת אחדות עם כחול 
וידיים, דעותיו  לבן )מיותר לציין שמדובר בטיעון חסר רגליים 

של סער נטועות היטב בימין האידיאולוגי העמוק(.
יפנה למצביעי הימין  הקמפיין השלישי והמשמעותי מכולם, 

אחרון  אזי  נתניהו,  יאמר  כך  אפול,  אני  אם   – באמירה פשוטה 
לראשות הממשלה  ימני  מועמד  כל  ומעתה  ייפול,  הימין  מעוזי 
היועמ"ש  מאימת  ברוח  כעלה  ונידף  משילות  חסר  יהיה 

והפרקליטים. 
אין לקנא במתפקדי הליכוד, לפחות אלה מתוכם שחופשיים 
נתניהו  לבחור כרצונם. עליהם לנבא האם עדיף להמר שוב על 
'ימי  את  לסיים  או  המשפטנים  שלטון  לסיום  ולייחל  ויכולותיו 

נתניהו' ולקוות שסער יצליח להחזיר לליכוד קהלים נודדים. 

גאקטע לייבור

אפרופו הבחירות בבריטניה, כמה הערות ומסקנות מעניינות 
האחרונות,  השנים  ב-85  הלייבור  של  ביותר  הגדולה  מהמפלה 
מרגרט  של  כהונתה  מאז  השמרנים  של  ביותר  הגדול  וההישג 
תאצ'ר, בראשות בוריס ג'ונסון - ראש הממשלה הבריטי השלישי 
יותר ממספר הנשים שכיהנו  זה  )ליטאי, כמובן(,  יהודי  ממוצא 
בתפקיד בבריטניה, אך פחות ממספר היהודים שהגיעו לכהונה 
הרמה בשכנה שמעבר לתעלה, צרפת, שם כיהנו עד כה חמישה 

ראשי ממשלה בני דת משה.
פרג',  נייג'ל  של  זו  היא  הבחירות  של  הטראגית  הדמות 
פוליטיקאי ימני קיצוני שסחף את בריטניה למערבולת הברקזיט 
מחוץ  נותר  עצמו  הוא  אך  ג'ונסון,  לניצחונו של  בעקיפין  וגרם 
 2% של  בממוצע  זכתה  'הברקזיט'  שמפלגתו  לאחר  לפרלמנט 
בלבד מקולות הבוחרים ולא הצליחה להשיג את הרוב באף אחד 

מ650 מחוזות הבחירה. לתשומת לב החבר איווט.
גידול  שרשמה  הליברל-דמוקרטים,  היא  הטראגית  המפלגה 
מנדט  איבדה  אך  הלייבור,  חשבון  על  בממוצע   4% של  ארצי 
לא  סווינסון  ג'ו  המפלגה  מנהיגת  סימלי,  באופן  ונחלשה... 

הצליחה בעצמה להיבחר במחוז שלה.
השמאל  במפלגות  עצמו  על  חוזר  מובהק  אחד  מאפיין 
הגדולות בעולם – שילוב של אנטישמיות, חיבוק לארגוני הטרור 
ושנאת ישראל. בין אם מדובר בג'רמי קורבין בפורמט הבריטי 
המעונב ובין אם באליזבת וורן הצעקנית מהמפלגה הדמוקרטית 
בארה"ב. מפחיד להיחשף לתמיכה שהם זוכים לקבל מגורמים 
בשמאל הישראלי, שנאמר, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה.

עם  שהתמודדה  הבריטית,  הבחירות  לועדת  שאפו  ולסיום, 
יותר מ30 מיליון מצביעים בתוך פחות מיממה. בקרוב אצלנו...
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במערכה  שמופיע  "אקדח 
במערכה  יורה  הראשונה, 
הזו  התזה  אבי  השלישית". 
וזה  צ'כוב  הרוסי   המחזאי  הינו 
כתיבת  בעת  אותו  שהנחה  מה 
לתיאטרון  שלו  הראשון  המחזה 
זו  תזה  לשיטתו,  במוסקבה. 
מבטיחה שלא יהיו ביצירה פרטים 
את  משרתים  שאינם  שרירותיים 
שימוש  בהם  ושאין  המכלול 

במהלך העלילה.
נתון  בה  הסיטואציה  בדיוק  זו 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
פעולה  בשיתוף  מנדלבליט 
המדינה  פרקליט  עם  מושלם 
היוצא שי ניצן ובגיבוי חלק מכלי 
הרימו  המשפט  וכתבי  התקשורת 
מואשם  הוא  בהן  הפרשיות  את 
מסוכנת  מהם  שהירידה  לגבהים 
המטאפורה  אפשרית.  בלתי  עד 
תיקי  אלו  האקדח,  ברורה. 
החקירות שהפכו עם הזמן לכתבי 
הראשונה  והמערכה  אישום 
הבחירות  סבבי  אלו  והשלישית 

שלא עוזבים אותנו מזה שנה.
עד  זמן  של  עניין  היה  זה 
כשירותו  על  שהדיבורים 
להקים  נתניהו  של  המשפטית 
השיח  מרכז  אל  יגיעו  ממשלה 
של  שולחנם  אל  ומשם  הציבורי 
שהביעו  ואחרים  כאלו  משפטנים 
שגדל  נתניהו  בסוגיה.  דעתם  את 
בגלל  נרדפות  תחושת  לתוך 
הזו  בדרך  לצעוד  ושהמשיך  אביו 
תמיד  טען  הפרטיים,  בחייו  גם 
מאוד  אוכלוסייה  קבוצת  שיש 
לראות  מסוגלת  שלא  מסוימת 
הממשלה  ראש  בתפקיד  אותו 
פוליטית  אותו  לחסל  ושמעוניינת 

כאשר כל האמצעים כשרים.
שהתקיימו  משנה  למעלה  מזה 
המתמשכת  הסחבת  כנגד  הפגנות  הארץ  ברחבי 
כלפי  בעיקר  כוונו  ההפגנות  נתניהו.  נגד  בחקירות 
רק  רגליים  בגרירת  שהואשם  מנדלבליט  אביחי 
המשפחתי  היועץ  נתניהו.  של  מינוי  היותו  בגלל 
הוא  ההחלטה  פרסום  של  האמת  ברגע  אותו.  כינו 
סתם את הפה לכל אלו שהפגינו כנגדו, אחרי הכל 
אישום  כתב  נתניהו  נגד  להגיש  החליט  הוא  הוא 
להתבוסס  נתניהו  את  ושלח  תיקים  בשלושה 
במדמנה המשפטית. עד כאן הכל בסדר, האיש עשה 
את תפקידו, אבל בשלב הזה החלה פרשיה חדשה. 
לכל אדם חזקת חפות כל עוד לא הוכחה אשמתו, 
הדברים נכונים גם כלפי נתניהו. כל הדיון בסוגיית 
מיותר  הוא משחק  להרכיב ממשלה  המנדט  קבלת 

לידי נתניהו ולידי דובריו מהליכוד.
גם אם הטענה בדבר רצונה של החונטה המשפטית 
היא  הפוליטיים  לחיים  מחוץ  נתניהו  את  לראות 
והדיונים  בפרוצדורה  ההתעסקות  אובר  נכונה, 
לבעלי  מזיקים  רק  המעייפת  בסוגיה  האינסופיים 
אצל  הנרדפות  תחושת  את  מחזקת  היא  העניין. 
נתניהו שגם ככה חי עם תחושת נרדפות וגורמת לו 
להפחיד את קהל בוחריו שהוכיחו מזה שנים שאין 
כמו הפחד כדי להניע אותם לקלפי. כשנתניהו מכריז 
ולמערכת  לתקשורת  כוונתו  אנחנו"  או  הם  "זה 
את  לעצור  כדי  אחת  יד  עשו  שלשיטתו  המשפט 

המשך שלטונו.

ליכוד השורות
השבוע השיק חבר הכנסת גדעון סער באופן רשמי 
את קמפיין ההתמודדות שלו לראשות הליכוד. אם 
בתקשורת  הצהרותיו  בעיקר  היו  אלו  השבוע  עד 
זה  כעת  שלו,  הפרטי  הטוויטר  בחשבון  וציוציו 
כבר רשמי. כמסורת אירועי הליכוד, היו שם שלטי 
תמיכה בסער, בלונים, פלאיירים ושאר ירקות. היו 
שם גם כעשרה תומכי נתניהו שבאו למחות על עצם 
נתניהו  מנהיגותו של  כלפי  סער  התיגר של  קריאת 

המלך כהגדרתם. 
יתרצו את זה תומכי סער בפודיום גרוע שהועמד 
סער  של  העמידה  התחתונה  בשורה  הבמה,  על 
כל  על  מלחמה  נטולי  היו  שלו  והנאום  הבמה  על 
הקופה. לא היה שם את ההנעה לפעולה, ואלמלא 
ראש עיריית עכו שמעון לנקרי שקרא - אחר נאומו 
של סער - לצאת לשטח ולגייס מצביעים, הנוכחים 
היו מתפנים מהמקום לאחר שירת ההמנון הלאומי 

ועם סופגנייה ביד.  
למתחרה  התייחס  סער  של  מנאומו  נרחב  חלק 
מי  "אין  מהעבר.  חשבונות  סגירת  וכלל  נתניהו 

שעשיתי עבורו יותר מלנתניהו ואני לא מתחרט", 
עבה  מסר  שלח  ובכך  סער,  אמר 
מקרב  נתניהו  של  שליחיו  כלפי 
משורות  והשרים  הכנסת  חברי 
הליכוד. מסר שאמור לחדד אצלם 
מיהו נתניהו שעבורו הם נלחמים. 
הכנסת  חברי  שכלל  התחושה  את 
על  כלים  ורק  אך  הם  הליכוד  של 
לוח השח מט של נתניהו מכיר סער 
לחבריו  לגרום  מנסה  והוא  מקרוב 
הם  שגם  לפני  להתעורר  בסיעה 
יעברו את חווית "משתמש וזורק" 
של נתניהו. הוא בעיקר מעביר את 
דוד  שבפרונט  לשלישייה  המסר 
אמסלם,  ודודי  רגב  מירי  ביתן, 
בעיה  שום  להם  שאין  אלו  אותם 
לשון  פניני  ראיון  במהלך  לנפק 
כנגד סער בו בזמן שגם הם מבינים 
נתניהו.  של  הברבור  שירת  שזו 
תתפכחו לפני שיהיה מאוחר רומז 

להם סער שעובר למסר הבא.

גדעון סער התייחס בנאומו לאמירות הפוגעניות 
לשמור  לתומכיו  וקרא  נתניהו  סביבת  מצד  כלפיו 
הוא  הזכויות.  עתיר  הממשלה  ראש  של  כבודו  על 
פיזית  מילולית,  לאלימות  להיגרר  שלא  מהם  דרש 
ולהכפשות. "הנעלבין ואינם עולבין שומעין חרפתן 
ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן 
בגבורתו",  השמש  כצאת  ואהביו  הכתוב  אומר 
מצטט סער את דברי הגמרא במסכת שבת וממשיך 
העולם  "אין  חולין:  במסכת  הגמרא  דברי  עם 
מריבה".  בשעת  עצמו  שבולם  במי  אלא  מתקיים 
חיבוק  דב,  חיבוק  נתניהו  את  מחבק  הוא  ובכך 

שאמור להימשך ולהתחזק עד שישמע הקנאק.
המוניציפליות  הבחירות  התקיימו   2003 בשנת 
העיר  ראש  את  אולמרט  אהוד  המועמד  ניצח  בהן 
סיפר  לימים  קולק.  טדי  ירושלים  של  המיתולוגי 
שהיה  קולק  טדי  את  שלנצח  פוגל  דוד  הפרסומאי 
אהוב על הירושלמים, זו היתה משימה כמעט בלתי 
אפשרית. המסקנה היחידה היתה שצריך לחבק את 
לא  נגטיב  הקלפיות.  סגירת  עד  הפסקה  בלי  האיש 
יעזור במקרה הזה. כך נולד הסלוגן: "אוהבים אותך 
הלך  טדי  נבחר,  אולמרט  אולמרט".  בוחרים  טדי 

הביתה. סער מאמץ את השיטה.
זו  מייצג  אני  חבריו  ואת  ביתי  הוא  "הליכוד 
כששרון  הליכוד  על  נלחמתי  השישית.  הכנסת 
הבחירות  ועדת  מול  נאבקתי  המפלגה.  את  פילג 
ממשלת  להפלת  והובלתי  עשר  השנים  המנדט  על 
ובכך סותם  קדימה בראשות אולמרט", אומר סער 
את הגולל על הטענה שהוא עשוי לפרוש מהליכוד 
שלא  ולמי  חדשה.  פוליטית  פלטפורמה  לטובת 
זה  ואני  אני  זה  הליכוד  אומר:  סער למעשה  הבין, 

הליכוד. כמעשה נתניהו כך מעשה סער. 
האופוזיציה  ביו"ר  בחירה  זו  בנתניהו  "בחירה 
הבא" אומר סער וזהו המסר העיקרי מבחינתו. ביבי 
חסום ולא יוכל להקים ממשלה, סבב בחירות נוסף 
כבר לא יהיה והליכוד עלול לאבד את השלטון. ביבי 

במערכה השלישית

זו בדיוק הסיטואציה 
בה נתון ראש הממשלה 
בנימין נתניהו. היועץ 
המשפטי לממשלה 
אביחי מנדלבליט 
בשיתוף פעולה מושלם 
עם פרקליט המדינה 
היוצא שי ניצן ובגיבוי 
חלק מכלי התקשורת 
וכתבי המשפט הרימו 
את הפרשיות בהן 
הוא מואשם לגבהים 
שהירידה מהם מסוכנת 
עד בלתי אפשרית. 
המטאפורה ברורה. 
האקדח, אלו תיקי 
החקירות שהפכו עם 
הזמן לכתבי אישום 
והמערכה הראשונה 
והשלישית אלו סבבי 
הבחירות שלא עוזבים 
אותנו מזה שנה

גואל ועקנין

חיבוק עד 
ההפסד 
בבחירות. טדי 
קולק | צילום: 
נתי הרניק, 
ויקיפדיה
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משתמש בהפחדה גם לי מותר אומר סער לעצמו.
לבן'  'כחול  בשורות  בכיר  עם  שקיימתי  בשיחה 
הוא מאשר לי את דבריו של סער ואומר "ליכודניק 
החפץ בהמשך שלטון הליכוד צריך לבחור בגדעון 
סער". להערכתו סער יכול להחזיר לשורות הליכוד 
אנשי ימין רך וזה משהו שהוא שווה ערך לשניים עד 

שלושה מנדטים.
בליכוד  המנגנון  ראשי  את  בנאומו  עקץ  סער 
אנשיו  סוגיית ספר הבוחרים שלטענת  על  כשדיבר 
הכנסת  חכרת  האחרונים.  בימים  שינויים  עובר 
מיכל שיר אמרה בראיון שהיא וחברתה לסיעה שרן 
"אינני  הליכוד.  של  הבוחרים  מספר  הוצאו  השכל 
הוצאה מהרשימה של חברים מקבוצת  על  מדברת 
לחברי  מתייחסת  אני  החדשים',  'הליכודניקים 
הזה  מהסוג  בנאומים  שיר.  אמרה  ותיקים"  ליכוד 
אין אף מילה שנאמרת סתם ולכל אמירה יש כתובת, 
הנשלט  הליכוד  מנגנון  היא  הכתובת  זה  במקרה 

באופן מוחלט ע"י אנשי נתניהו.
"לאור המספרים שאנחנו מקבלים במטה, תהיה 
בטוח שננצח" אומר לי בכיר במטה גדעון סער תוך 
כדי שהוא מסתכל לי לתוך הלבן שבעין. תכלס, אני 
צריך לחפש מסעדה טובה שימים יגידו אם אצטרך 

להגיע אליה עם ארנק או עם בטן ריקה.

גוש אמונים לנתניהו
המפלגות  ראשי  בפני  ניצבת  פשוטה  לא  דילמה 
נוסף  בחירות  שסבב  מבינים  הם  גם  החרדיות. 
מפת  את  ישנה  לא  הליכוד  בראשות  כשנתניהו 
בא  שלא  משהו  הוא  רביעי  בחירות  וסבב  הגושים 
בחשבון. החיבוק לנתניהו היה חלק מקמפיין ש"ס 
התורה  דגל  יו"ר  וגם  האחרונים  הבחירות  בסבבי 
לשלום  ישראל  בועידת  שטען  למרות  גפני  משה 
אינטיליגנטים  יותר  שהשמאלנים  הארץ  עיתון  של 
מהימניים, ושהוא קרוב לשמאל מאשר לימין, כפוף 
למועצת גדולי התורה של מפלגתו וזו הולכת באופן 

מסורתי עם הימין ולא עם השמאל. 
בשיחה של כותב השורות עם חבר הכנסת אורי 
ברורה  בצורה  אומר  הוא  התורה  מיהדות  מקלב 
פוליטית  מקונסטלציה  כתוצאה  נוצר  "הגוש 
יצאה  לגוש  שההתייחסות  נראה  אבל  מסוימת 
והוסיף  דבריו  את  חידד  מקלב  מפרופורציות". 
ואני  נתניהו  לנאמנות שלנו כלפי  אינו מדד  "הגוש 
את  להקים  נצטרך  ושלא  ממשלה  שתוקם  מייחל 

הגוש מחדש". 
רוב ככל הנציגים החרדים בכנסת טוען מעל כל 
במה שאמנם הגוש סייע לנתניהו להישאר עם הראש 

מעל המים, אבל בעיקר סייע למפלגות החרדיות לא 
לחטוף את אחת המכות הכואבות ביותר שיש. חברת 
הכנסת איילת שקד ניסתה בכל כוחה לקדם חיבור 
של דתיים וימניים כשהמשמעות של זה באותו ציר 
וללא  ליברמן  עם  ממשלה  ברור  באופן  היתה  זמן 

חרדים, והמחויבות לגוש בלמה את הניסיון. 
לבן  כחול  בממשלת  הישיבה  לאופציית  באשר 
"לפיד  מקלב  אומר  בה  מרכזי  ציר  הוא  כשלפיד 
לכך  והמשמעות  לתיאבון"  וליברמן  להכעיס  הוא 
פשוטה. ליברמן לשיטת מקלב הוא כדאיניק ורואה 
האינטרסים  משכך  שלו,  הפרטי  האינטרס  את  רק 
יכולים להצטלב שוב ואנחנו יכולים לחזור ולשתף 
שונה  הסיפור  לפיד  אצל  בעתיד.  גם  פעולה  איתו 
לחלוטין, הוא לא מרגיש שהוא נגדנו, הוא מרגיש 
שהוא בעדנו אבל בדרך שלו. כשהוא רוצה להתערב 
בתכני הלימוד בבתי הספר הוא מרגיש שהוא דואג 
לילדינו, כשהוא רוצה להכניס כמה שיותר אברכים 
לרווחת  דואג  למעגל התעסוקה הוא מרגיש שהוא 

משפחות בני התורה ועם זה אסור לשתף פעולה.
האחרונים  בימים  שוחחתי  איתו  חרדי  גורם  כל 
סירב לתת תשובה חד משמעית באשר למה שיקרה 
יעמוד  שנתניהו  ובהנחה  הבחירות  לאחר  כאן 
בראשות הליכוד. בדבר אחד כולם היו תמימי דעים, 

לא ניתן יד לסבב בחירות רביעי.

אלעד ומעבר
אלעד  לעיר  פעמים  מספר  הזדמנתי  לאחרונה 
העיר  בהנהגת  המעורבים  גורמים  לפגוש  לי  ויצא 
אלעד  העיר  המקומית.  בפוליטיקה  החוגים  מכלל 
היתה כאב הראש הקבוע של ראשי המפלגות ואנשי 
התקשורת. הספינים והמלחמות היו מנת חלקם של 
תושבי העיר שלא ידעה יום אחד של שקט. לא היה 
נפגע.  שהציץ,  מי  כל  שם.  ששרד  אחד  עיר  ראש 
לרדת  סירבו  הארצית  החרדית  בפוליטיקה  בכירים 
לקבל על עצמם תפקידים ולו הבכירים ביותר שהיו. 

עיר הנידחת היו מי שכינו אותה ולא בכדי.
הציבור  בקרב  היו  והפילוגים  המלחמות  עיקר 
שהיה  קריספל  צוריאל  של  עזיבתו  שמאז  הספרדי 
ובבנייתה של העיר, פעם  דומיננטי בהקמתה  גורם 
בראשם  שיעמוד  חדש  שם  להם  הוצנח  פעם  אחר 
ומלאת  בעייתית  קדנציה  לעוד  אותם  ויצעיד 
כל  ומשכך  מקופחת  הרגישה  קהילה  כל  מלחמות. 
ולבני  לעצמו  דין  עושה  שהוא  החליט  קהילה  רב 
קהילתו ומורה על תמיכה במי שמרבה במחיר. כל 
ומלחמותיה  קדנציה  כל  שלה.  והמועמד  קדנציה 

המכוערות.

מיד לאחר הבחירות האחרונות הודיע יו"ר הסיעה 
קריספל  צוריאל  המקומי 
על פרישה לטובת ענייניו 
ש"ס  ובתנועת  הפרטיים 
סדר  לעשות  הוחלט 
שלח  התנועה  יו"ר  בעיר. 
לשטח  אנשיו  בכירי  את 
באלעד שיצודו לו דמויות 
שיכולות לאחד סביבם את 
הספרדיות  הקהילות  כלל 
בעיר ללא יוצא מן הכלל. 
הועלו  שמות  מעט  לא 
רצו,  לא  חלקם  ונבדקו, 
וחלקם לא היו רצויים. עד 
הכוללים  מראשי  שאחד 
של  שמו  את  העלה  בעיר 
אברך מקומי בשם יהודה 
העובדה  מפאת  בוטבול. 
שמרבית ממליציו לא היו 
חשש  נוצר  העיר,  תושבי 
ירגישו  העיר  שתושבי 
ששוב הצניחו להם פרנס 
איתם,  שהתייעצו  מבלי 
רצה  לא  דרעי  הזו  לפינה 
אנשיו  את  ושלח  להיכנס 
נוסף  בדיקות  לסבב 
שלאחריו הוחלט על דעת 
שיהודה  והמקום  הקהל 

בוטבול הוא האיש. 
עם  שקיימתי  בשיחה 
אחד מידידיי תושב העיר 
את  הדגיש  הוא  אלעד, 
החיבור של כלל הקהילות 
"מהיום  המקומי.  ליו"ר 
בתפקיד  שלו  הראשון 
בנים  בהחזרת  עסוק  הוא 
ש"ס  לשורות  אובדים 
ביטוי  לידי  בא  והדבר 

של  לעלייה  ש"ס  זכתה  בו  השני  הבחירות  בסב 
כאלף קולות כאשר מספר הקולות שלה היה גבוה 
התורה  יהדות  הביאו  אותם  הקולות  ממספר  יותר 
והימין החדש ביחד". "בוטבול קיבל אשראי בלתי 
מוגבל מהנהגת התנועה ומתושבי העיר והוא עושה 
בו שימוש נכון ואל תתפלא אם התפקיד אותו הוא 
ממלא כיום הוא רק הראשון שלו בחיים הציבוריים"  

אומר בן שיחי.
ותשקוט העיר.

כשנתניהו מכריז "זה הם או אנחנו" כוונתו לתקשורת ולמערכת המשפט שעשו יד אחת נגדו. נתניהו ומנדלבליט | צילום: קובי גדעון, לע"מ

בשנת 2003 התקיימו 
הבחירות המוניציפליות בהן 

ניצח המועמד אהוד אולמרט 
את ראש העיר המיתולוגי של 

ירושלים טדי קולק. לימים 
סיפר הפרסומאי דוד פוגל 

שלנצח את טדי קולק שהיה 
אהוב על הירושלמים, זו 

היתה משימה כמעט בלתי 
אפשרית. המסקנה היחידה 

היתה שצריך לחבק את 
האיש בלי הפסקה עד סגירת 

הקלפיות. נגטיב לא יעזור 
במקרה הזה. כך נולד הסלוגן: 

"אוהבים אותך טדי בוחרים 
אולמרט". אולמרט נבחר, טדי 

הלך הביתה. סער מאמץ את 
השיטה
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אחרית הימין
הדרמטיים. ה ברגעים  שם  ייתי 

במגדל  החמישית  בקומה 
שבפאתי בני-ברק שררה אווירת 
את  שמילאו  הפעילים  נכאים. 
התהלכו  הצפוף  הבחירות  מטה 

בפנים כבויות ובתחושה קשה.
שעד  המפלגה,  מנהיגי  אלה  היו  הכל  מעל 
במיוחד  דומיננטיות  כדמויות  בלטו  מכבר  לא 
בממשלות ישראל האחרונות, מביטים בעיניים 
שנשאו  והחלומות  חייהם  מפעל  כיצד  כלות 

באמתחתם יורדים לטמיון.
הקלפיות  ספורים.  חודשים  לפני  קרה  זה 
ה-21  לכנסת  זוכר,  מי  הראשונות,  בבחירות 
זה.  אחר  בזה  זרמו  המדגם  ותוצאות  נסגרו 
'הימין  פעילי  עבור  משהו  לא  היתה  הבשורה 

החדש' ומנהיגי המפלגה הצעירה.
זמן  להמתין  עליהם  היה  מתוקנת,  במדינה 
ניכר עד לתקומה מהמשבר. מזלם שפר עליהם, 
למגרש  לשוב  שניה  הזדמנות  להם  וניתנה 

הפוליטי. 
בנט ושקד, הפיקו לקחים. השניים עשו הכל 
כדי להבטיח את בחירתם שוב מבלי לסכן את 
שטעויות  נראה  אך  נקלט,  המסר  מפלגתם. 
מתקנים רק פעם אחת. כך נראה לפחות מנקודת 

מבטו של שר הביטחון הטרי.
האכזבה מהכישלון נתנה את אותותיה: בנט 
הסתפק  משמעותית  תמיכה  לשאוב  שציפה 
רעיון החיבור  זנח את  זעומה,  בכמות מנדטים 
כוונתו  על  והודיע  הדתי  הימין  מפלגות  עם 

להעמיד עצמו שוב למבחן הציבור. 
מבוטל  לא  סיכון  נוטל  בנט  זו,  בהחלטתו 
למפלה נוספת, שעשויה בסבירות גבוהה לחזור 
כבומרנג ולמנוע בפעם השנייה הקמת ממשלת 

ימין-חרדים.
רפרוף בתמונת המצב של הפוליטיקה הדתית 
לאומית, מעלה דאגה עמוקה ממוצאי ו' באדר 
נראית  הנוכחית  המציאות  לטובה.  עלינו  הבא 

כמו משבר גדול שקשה להיחלץ ממנו. 
הופך  השלישיות  בבחירות  לשמאל  ההפסד 
הפוליטית  המפה  על  כשמביטים  נמנע,  בלתי 
בשמאל  המפלגות  בעוד  דתי.  הציוני  בימין 
הסרוגות,  הכיפות  חובשי  שורות,  מצופפות 
לחברתה  אחת  מפלגה  בין  העמדות  שפערי 

מזערית בלבד, צועדים לאבדון.
הדתית  הציונות  של  הפוליטית  למנהיגות 
קץ  שישים  אחראי  מבוגר  בדחיפות  דרוש 
לתהום הנשייה אליו מידרדרת הספינה שהייתה 
הנכון  האיש  את  למצוא  נחוץ  מפוארת.  פעם 
שעלולה  לדורות  הבכייה  את  לזהות  שיידע 

להיגרם ממלחמות איש ברעהו.
זו איננה נבואת זעם. לא מדובר ברוח הקודש 
מיוחדת. זוהי תוצאה של חשבון מתמטי פשוט: 
ימיט  הדתי  בימין  הפוליטי  הטשטוש  המשך 
הטבעיים.  שותפיו  ועל  כולו  המחנה  על  אסון 
בסיטואציה כזו, מוטב יהיה להעביר את שרביט 
ההנהגה לגנץ ולפיד, ולחסוך בחירות מיותרות 

ובזבזניות.

 לשלוט בהגה
בבוקרו של יום שלישי נפל דבר. אחרי שנים 
בהגה השלטון, הימין הוכיח סופסוף משילות. 
שר המשפטים אמיר אוחנה לא התרגש מאיומי 

שמתאימה  המועמדת  את  והציב  החונטה 
לראות עיניו, לאייש את תפקיד ממלאת מקום 

פרקליט המדינה.
את  שקיבל  ממי  מתבקשת  הכי  הפעולה 
שמשך  נדיר  למאורע  הפכה  הציבור,  אימון 
מיד  פצחו  כתבי החצר  הזרקורים.  אור  כל  את 
בבכי ונהי והשרו תחושה שהנה, שערי הגיהנום 
שככל  אוחנה  השר  של  הזוי  "מינוי  נפתחים. 
ומדון  ריב  שוב  ליצור  היתה  מטרתו  הנראה 
כתב המשפט של חדשות  מיהר  בפרקליטות", 

13 ליילל.
בציוץ שפרסם ברשת החברתית, הוא הכשיר 
היועמ"ש  שיציב  למחסומים  הקרקע  את 
"אם  אוחנה.   - הציבור  נציג  בפני  מנדלבליט 
המינוי ייפסל בבגץ כחלק מהקמפיין, יוכל גם 

להאשים את השופטים", טען.
אז לא, מר גליקמן. אוחנה, כמו שאר חבריו 
העם  את  לשרת  נבחר  הממשלה,  לשולחן 
על  שהוטלה  השליחות  את  בנאמנות  ולמלא 
לא  הם  בישראל.  מצביעים  ממיליוני  כתפיו 
הפרקליטות  בפקידי  לבחור  כדי  לקלפי  יצאו 

ויתר אנשי צאלח-א-דין. 
כי  סבור  מצביעיו,  קהל  של  המכריע  רובו 
לא  בשיקולים  נגועה  במדינה  מערכת המשפט 
זוכים  וסובלת מליקויים חמורים שלא  עניינים 
ראש  חקירות  הנדרש.  ולטיפול  הולם  למענה 
חמורה  לבעיה  סימפטום  רק  הן  הממשלה 
אכיפת  במנגנוני  שקיימת  יותר  הרבה  ורחבה 

החוק, אשר שוחקת את האימון בה עד דק.
ייאלצו  בראשם,  ונתניהו  הליכוד  נבחרי 
המשילות  היעדר  על  נוקב  נפש  חשבון  לערוך 
הימין,  שלטון  בתקופת  המשפט  במערכת 
על  תמיהות  צצו  ושוב  כששוב  לאחרונה.  עד 
ב"מערכת",  שפשטה  הקלוקלת  ההתנהלות 
עלינו  והביאו  בחול  ראשם  לטמון  בחרו  אלה 

ריקבון ששיקומו ייקח שנים.

עדות מכלי ראשון לאישוש הטענות שהופנו 
אוי  ה"אוי  בנאומי  קיבלנו  הפרקליטות,  כלפי 
הפרישה  ובראיונות  המערכת  יוצאי  של  אוי" 
שהוצפו בתקשורת של הפרקליט היוצא – שי 

ניצן.
בהופעותיו בתקשורת, הפגין ניצן את מידת 
היהירות והזחיחות שמאפיינת אותו ואת קודמו 
בחשיבות  מלא  שלו  הדיבור  סגנון  לתפקיד. 
תחת  שנעשה  מה  בכל  מלא  ובביטחון  עצמית 
שהוא  להבין  ניתן  לדבריו  מהאזנה  אחריותו. 
נפל  לא  ומעולם  מלאכים  הפרקליטים  ושאר 

רבב בצעדים שנקטו. 
היומיומיות  ההדלפות  לגבי  כשנשאל 
באופן  השיב  רגישות,  מחקירות  לתקשורת 
מכיר  "אני  בחיידר,  כילד  שלי  לתגובות  דומה 
אחד  אף  להערכתי,  בהם.  ומאמין  אנשיי  את 
הדלפות  יש  חקירה.  חומרי  מדליף  לא  מהם 
מצגת  למשל   – מחקירות  חמורות  יותר  הרבה 
ביטחונית סודית שדלפה מהקבינט בצוק איתן. 
השרים  של  זעקות  שמעתי  לא  הזה,  במקרה 

בואו נלך לפוליגרף".
שפע  בית.  בדק  שום  פנימית.  ביקורת  אפס 
אלה  אינסופי.  כוח  שיכרון  עצמי.  ביטחון 
ראשי  שבחרו  ההתמודדות  מדרך  מסקנותיי 

מערכת המשפט מול הביקורת מקיר לקיר. 
הרהורים אלה מצטרפים לדבריו של המשנה 
באפילה  קטן  אור  שהצית  ניזרי,  רז  ליועמ"ש 
והישיר מבט למצב העגום. "הבעיה שלי", אמר 
נזרי, "היא הטון שיוצא מאיתנו בנושאים הללו, 
ו'הם'  צודקים  תמיד  שאנחנו  משתמע  שממנו 

המסיתים בני החושך".

 שתיקת הכבשים
חשו  לפחות  כך  השנה.  הוקדם  חנוכה  נס 
ציפורניים  שכססו  בבריטניה,  רבים  יהודים 

בליל שישי האחרון. חששם הכבד היה מוצדק: 
קורבין  ג'רמי  של  לשלטון  מעלייתו  הפחד 

האנטישמי איים על העתיד היהודי בממלכה.
לתנועת  שהצטרף  הלייבור  מפלגת  מנהיג 
תמיכה  והביע  הפלסטינים  עם  הסולידריות 
בחרם על ישראל, הוסיף מידי יום תקרית חדשה 
לרשימת השערוריות שלו ולא פספס הזדמנות 

לחבור לאנטישמים מפוקפקים.
האנגלים  היהודים  את  שפקד  הזעזוע 
רבה  במידה  מזכיר  קורבין,  של  מאמירותיו 
ליברמן.  אביגדור  שמוביל  המסוכן  השיח  אה 
המבחילים  השיסוי  במופעי  שמדאיג  מה 
הישראלית  האדישות  זו  ביתנו',  'ישראל  של 

שמעידה על התרת הדם החרדי.
תקשורת  אנשי  פוליטיקאים,  של  בשתיקתם 
לקולות  הסכמה  ניתנת  קהל,  דעת  ומובילי 
זה  אזרחים.  מלחמת  עלינו  להביא  שמבקשים 
הפך לקלישאה, אבל זו האמת: רטוריקה דוגמת 
זו של ליברמן וחבריו כלפי חובשי הכיפות, לו 
היתה נשמעת בהקשר של מיעוט אחר במדינה, 
מרים  היה  צ'רקסי  או  דרוזי  ערבי,  או  אתיופי 

קול זעקה וגינוי בכל פה.
כל  על  להגיב  שנזעק  ריבלין  המדינה  נשיא 
הערבי,  במיעוט  פגיעה  בעיניו  שמצטייר  מה 
אילו השיח המפלג שצובר  יושרה  מוכיח  היה 

תאוצה היה נעצר במשכנו.
ריבלין, בעצם שתיקתו, מאשר את התחושה 
המיעוטים  בני  למען  התגייסותו  שמאחורי 
שאם  משום  טהור,  שיקול  עומד  לא  הערבים 
אכן כך הדבר, היה עליו להיות הראשון שהודף 

שנאה תהומית למגזר אחר בישראל.
והמפלה  ג'ונסון,  בוריס  של  ניצחונו  ברוח 
הצורבת שנחל אויב היהודים המעונב קורבין, 
היהודים  במדינת  שגם  ועידוד  תקווה  נשאב 
את  שמסכן  אנטישמי  שיח  המצביעים  יוקיעו 

קיומנו כעם ויסירו מעלינו את חרפת ליברמן.

אאאאאאאאא

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il

מדרון מסוכן. בנט במליאת הכנסת | צילום: דוברות הכנסת



 WELCOME
TO THE

FAMILY

1,566₪
לחודש

החל מ-

Toyota C-HR

SALE 2020

1,624₪
לחודש

החל מ-

Mazda 3

SALE 2020

749₪
לחודש

החל מ-

Kia Picanto

SALE 2020

1,611₪
לחודש

החל מ-

Kia Niro

2,799₪
לחודש

החל מ-

Chevrolet Traverse

SALE 2020

1,790₪
לחודש

החל מ-

Mitsubishi Outlander

SALE 2020

1,566₪
לחודש

החל מ-

Kia Sportage

SALE 2020

1,488₪
לחודש

החל מ-

Toyota Corolla

SALE 2020

1,701₪
לחודש

החל מ-

Hyundai Tucson

SALE 2020

1,488₪
לחודש

החל מ-

Nissan X-Trail

SALE 2020

מבחר רכבים חדשים בתנאים 
המשתלמים ביותר, בהתחייבות!

 100%
מימון 

ללא מקדמה

6432*
cmotors.co.il

המחירים כוללים מע"מ | התשלום ל - 36 חודשים והיתרה בתום התקופה במבחר מסלולים 
לבחירה | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

החשמל 10בני ברק               | עפולה                  | פתח תקוה גזית 2מצדה 9

סוכנות הרכבים המובילה בישראל!חייגו עכשיו <

היכנסו לקטלוג הרכבים

בס"ד

מבחר ענק 
של דגמים 

חדשים 2020
אחריות 

יצרן מלאה!
יבואן 

מקביל 
מורשה

טרייד-אין 
אטרקטיבי 

במיוחד!

עשרות 
אלפי לקוחות 

מרוצים!

SALE 2020



כ' כסלו תש"פ 303018/12/19 בני ברק

טימאו את היכל קדשך

מאת: מנחם הירשמן

בטרם הספיקו להתאושש מהאבל על רציחתם 
בדם קר של שני יהודים חרדים השם יקום דמם 
בידי  שבוצעה  מחרידה  אנטישמית  במתקפה 
יהודי  נדהמו  סיטי,  בג'רזי  נתעבים  מחבלים 
ארצות הברית להתבשר על חילול מבחיל שביצע 
אלמוני בהיכל בית הכנסת "נצח ישראל" השוכן 
בבוורלי הילס שבקליפורניה, שם חוללו בצורה 
מחפירה ספרי תורה שגוויליהם פוזרו על רצפת 
קודש  ספרי  ועשרות  נורא,  בזלזול  הכנסת  בית 
לצד  הכנסת  בית  רצפת  על  ונזרקו  בזדון  נקרעו 

עשרות טליתות וחפצי קודש אחרים.
בוורלי  משטרת  החמורה,  התקרית  בעקבות 
הילס פתחה בחקירה סביב מה שהגדירה כ"פשע 
בבית  שאירעו  הונדליזם  מעשי  סדרת  שנאה". 
בשבת  הילס  בבוורלי  ישראל"  "נצח  הכנסת 
האחרונה, שהוא אחד המרכזים הגדולים ביותר 
של קהילת יהודי פרס וגולי איראן בעולם, עוררו 

דאגה רבה בקרב היהדות האמריקנית.
הקהילה  בני  יתקשו  האחרון  השבת  יום  את 
לשכוח. איש ביטחון מקומי הזעיק את המשטרה 
כשומר  לעבודתו  שהגיע  לאחר  בבוקר,  בשבת 
הכנסת  בית  דלת  את  מצא  הוא  הכנסת.  בית 
פריטים  גילה  ובתוכו  לרווחה  ופרוצה  פתוחה 
שנעקרו. מצלמות האבטחה תיעדו גבר מבצע את 
לפנות   2 השעה  בסביבות  שבת,  בליל  המעשים 

בוקר.
של  במרכזה  ונמצא  שנחשף  התיעוד  לפי 
חקירת המשטרה הגבר נכנס לבית הכנסת, הפך 
הדלתות  מפתחי  מזוזות  עקר  הרהיטים,  את 
נזק  גרם  ואף  בעיניו  שנחשדו  נוספים  ופריטים 
נרתיקי  בהם  רבים,  קדושה  לתשמישי  כבד 

לצד  הכנסת  בבית  בתאיהם  שאוחסנו  תפילין 
על  בביזיון  ונפרסו  שנקרעו  טליתות  עשרות 
תוכן  עם  עלונים  במקום  הפיץ  כן  כמו  הרצפה, 
פוגעני. המשטרה ציינה כי החשוד לא גנב שום 
דבר מבית הכנסת והיא חוקרת את המקרה כפשע 

שנאה.  
המשטרה תגברה את הסיורים ליד בתי הכנסת 
את  והפיצה  בשבת,  אנג'לס  לוס  רחבי  בכל 
25- בגילאי  כגבר  שזוהה  החשוד  של  תמונותיו 

20, בעל שיער קצר, רזה, חובש משקפיים, לבוש 
במכנסיים קצרים והולך עם תרמיל גב.

הקהילה  בלב  פגעה  הפחדנית  "ההתקפה 
ג'ון  הילס,  בוורלי  עיריית  ראש  אמר  שלנו", 
נגד  התקפה  רק  לא  "זאת  שהדגיש,  מיריש 
הקהילה היהודית של בוורלי הילס, זאת התקפה 
בסולידריות  עומדת  כולה  העיר  כולנו.  נגד 
והקהילה  חבריו  'נצח',  הכנסת  בית  מאחורי 
שחילל  הפושע  את  ללכוד  מחוייבים  אנו  כולה. 

את המקום הקדוש".
עם צאת השבת הציפו חברי הקהילה המקומית 
הנורא,  מהחילול  נרעשים  כשהם  קשות  תגובות 
בעוד שהם בני הקהילה האיראנית ברחו מאיראן 
לארצות הברית, מעולם לא נתקלו באנטישמיות 
מחשש  ברחו  משם  מקורם  בארץ  כזו  חמורה 
לחייהם אך מעולם לא פגעו בבתי כנסת, סיפרו 

לכלי התקשורת המקומיים. 
טד פלטשר, חבר בקהילה היהודית המקומית, 
אמר לכלי התקשורת: "מה זה אומר להיות יהודי 
כמו  כמעט  מרגיש  זה  ב-2019?  הילס  בבוורלי 
תמונה  לא  זה  הללו.  התמונות  את  לפרסם  חטא 
הילס,  בבוורלי  צולם  זה   ...1930 של  מפולין 
קליפורניה" אמר בהתייחסו לצילומים המזוויעים 

מחילולו הנורא של בית הכנסת.
משפחות  לאינספור  בית  היה  "'נצח' 

בשל  מאיראן  שנמלטו  אמריקניות-איראניות 
שאנחנו,  המציאות  זו  למדי.  דומים  מעשים 
קהילה  חבר  סיפר  איתה",  מתמודדים  כיהודים, 
הקהל  בפני  להביא  שנזעקה  לתקשורת  אחר 
האמריקני את עלייתה של האנטישמיות במדינה. 
משה איסקיאן חבר בבית הכנסת מזה 16 שנה. 
קהילות  גם  משמש  המקום  כי  סיפר  איסקיאן 
קורה  "שזה  דומים.  אירועים  חוו  נוספות שכבר 
אמר.  מאוד",  צורם  זה  שלנו  הביתי  במגרש 

"הקהילה שלנו לא יכולה לשתוק על זה".
היהודית  הקהילה  את  משמש  הכנסת  בית 
בקהילה  מכובד  מקום  ותופס  קליפורניה  בדרום 
ידי  על  הוקם  הוא  אנג'לס.  בלוס  האיראנית 
מטהראן  הברית  לארצות  שעלה  שופט,  דייוויד 

לארה"ב בעקבות המהפכה האיראנית.
הרב שלמה זביחי, רבה של העדה המשהדית 
יוצאי  של  הקהילות  בכל  המבקר  בישראל, 
עיתונות",  ל"קו  מספר  בחו"ל,  הפזורים  אירן 
בבית  המחריד  הפוגרום  דבר  היוודע  "מרגע  כי 

הכנסת, נרתמנו על מנת לסייע לקהילה". 
עם  הדוק  בקשר  עומדים  "אנחנו  לדבריו, 
איתן  החזן  עם  וכן  דוד שופט  הרב  הקהילה  רב 
אהרוני. רק לפני חודשים אחדים, במהלך חודש 
וסליחות,  התעוררות  עצרות  קיימנו  אלול, 
ובמהלך הימים הנוראים הרב רפאל יוסף זביחי 
תפילה  מניין  קיימו  אהרוני  איתן  החזן  עם  יחד 
לעמוד  נמשיך  הקהילה.  מבני  צעירים  למאות 

לימין הקהילה ולימין בית הכנסת".

מחזות קשים: מתפללי בית הכנסת המרכזי של יוצאי אירן בקהילה היהודית נחרדו לגלות את בית השם מחולל • ספרי תורה הושלכו, טליתות וסידורי תפילה 
קרועים פוזרו בביזיון • המשטרה המקומית חוקרת את האירוע כפשע שנאה: "זה היה בית לאינספור משפחות אמריקניות-איראניות שנמלטו מאיראן בשל 

מעשים דומים למדי. זו המציאות שאנחנו, כיהודים, מתמודדים איתה", סיפרו חברי הקהילה 

רב הקהילה הרב דוד שופט והרב שלמה זביחי ברקע ההיכל שנפרץ

זעזוע בקהילה היהודית בקליפורניה מפוגרום מחריד בבית הכנסת "נצח ישראל"



היפר השמן והרזה

שעות פתיחה: א'-ה' 7:00-21:00   שישי: 7:00 עד שעה לפני כניסת השבת

כל מחלקת הגבינות במבצעים | מחלקת עונג שבת · סלטי משני ועוד מבחר רב של סלטים
מחלקת הבשר: כל הבשרים, כל העופות, כל ההכשרים | מחלקת יינות ואלכוהול במבצעים

המחלקות במבצעים חמים ובמחירים שאסור לפרסם!

שלמה בן יוסף 2, בני ברק | טל. 03-5787836
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214ב- 

משחת שיניים
קולגייט

216.9ב- 

שוקו 
במבחר טעמים

1 ליטר 
טרה 

15ב- 

חלב 
בקרטון 
תנובה / 

טרה

510ב- 

מגבונים

70ב- 

אבקת 
כביסה 
אריאל 
6 קילו

19.9ב- 

פתיבר 
אוסם

 1.750
קילו

10ב- 

תירוש מהודר
1 ליטר

22ב-  3ב- 

3

15

510ב- 

פסטה מגוון צורות

310ב- 

סוכר 
סוגת

510ב- 

כוסות חד פעמי 
שתיה קרה

410ב- 

קמח

55ב- 

נייר טואלט
טאצ'

48 גלילים

312ב- 

שקיות 
אשפה

220ב- 

קוואקר

₪₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

מרכך כביסה 
סוד

4 ליטר

29.9

קוטג' 
טרה/ 
תנובה 

2 315.9ב- 

לחם 
אגמי

₪

312ב- 

חלות 
לשבת

₪








Adoreאדור
ם י ר ב ג ל ה  נ פ ו א ת  י ב

על הניסים ועל הנפלאות... על המבצעים ועל ההנחות!

T.R חליפות

סוודרים חולצות
אדור כחול 60% קל לגיהוץ+הדבקות

מעילים
100% צמר / קשמיר

T.R מכנסי צמרמכנסיים

₪ 300-350

1+2  מתנה

2 ב 220 2₪ ב 180 ₪

רק 350 3₪ ב 150 ₪

8 ימים בלבד!  מיום שני כה' כסלו עד יום שני ב' טבת  23-30/12/2019

קאליש 4
)צמוד לביה"כ הגדול(

0 3 - 5 0 3 8 7 7 3

עזרא 11
הדקל(  אולמי  )מול 

0 3 - 5 5 5 9 7 3 3
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חלומו  את  פותר  הצדיק  יוסף 
של שר המשקים: "בעוד שלושת 
ראשך  את  פרעה  ישא  ימים 
אותך  יחזיר  פרעה   – כנך"  על  והשיבך 
למקומך הראשון, "ונתת כוס פרעה בידו" 
"כמשפט  הקודם  לתפקידך  חוזר  אתה   –
הראשון אשר היית משקהו" )בראשית מ, 
מבקש  לטובה,  החלום  פתרון  לאחר  י(. 
יוסף משר המשקים: "כי אם זכרתני אתך 
– כשתשוב להיות קרוב  ייטב לך"  כאשר 
למלך, "ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל 

פרעה והוצאתני מן הבית הזה". 
שבפסוקים  איגר,  עקיבא  רבי  שואל  
"ישא  מיותרות:  מילים  ישנן  לכאורה 
פרעה את ראשך" – יחזיר אותך לתפקידך, 
ומיד אח"כ  - "והשיבך על כנך". כפילות 
כמשפט  בידו  פרעה  כוס  ונתת   " נוספת: 
אתה  אם  משקהו"  היית  אשר  הראשון 
חוזר לאותו תפקיד שהיית קודם, ודאי זה 
"כמשפט הראשון אשר היית משקהו"? מה 
נאמר:  למה  ועוד,  הכתוב?  בדברי  הכפל 
"אם  לומר  מספיק  ולא  זכרתני"  אם  "כי 

זכרתני"? 
קרוב  לפני  ברק  בבני  שהיה  מעשה 
עלה  תרח"צ  בשנת  שנה.  לשבעים 
ר'  בשם  שמים  ירא  יהודי  מהונגריה 
מכולת  חנות  שפתח  ז"ל  שוורץ  יעקב 
קרוב לביתו של החזו"א. לפני חנוכה היו 
מוכרים בחנותם גם נרות ופחיות של שמן 
זית. שמן הזית היה אז יקר מאד, וכמעט 
לא נמצא מי שיקנה אותו. רק מעט אנשים, 
קונים את  היו  מן המהדרין  שהיו מהדרין 

השמן היקר. 
יום אחד, הגיע יהודי ירא שמים וביקש 
לקנות פחית של שמן זית. עלה רבי יעקב 
הפחית,  את  להוריד  וניסה  הסולם  על 
לצניחת  גרמה  נכונה  לא  תזוזה  אבוי,  אך 
הפחית הישר לצינורות הגדולים שהחזיקו 

את המדפים והיו נטועים עמוק באדמה. 
ההפסד היה גדול. כעת נשארו רק ארבע 
פחיות. בלילה, לאחר תפילת ערבית, קרא 
בעל החנות לאחיו שיבוא לעזור לו לחלץ 
את הפחית שנפלה, אולי בכל זאת יצליח 
ניסו  בה.  שהיה  השמן  מן  מעט  להציל 
מושך  זה  הפחית,  את  לחלץ  האחים  שני 
מפה וזה מושך מפה, כמעט שהצליחו, אך 
החבית נשמטה מידיהם ונפלה בשנית. הם 
ניסו וניסו אך לשוא, הפחית נתקעה יותר 
להגיע  דרך  היתה שום  ולא  ורחוק,  עמוק 

אליה. 
הצטער בעל החנות על אובדן הפחית, 
את  שיסתום  רתך  מידית  מזמין  כשהוא 
רכוש  של  אובדן  וימנע  בצינורות,  החור 
והמעשה  חלפו,  עברו  השנים  נוסף.  יקר 

נשכח מליבם של האחים. 
היה  המדינה,  קום  עם  תש"ח  בשנת 
ארץ  בכל  ביותר.  חמור  הכלכלי  המצב 
ישראל לא ניתן היה להשיג שמן זית. מיד 
אחרי סוכות יצא רבי יעקב לתור את הארץ 
הנכסף  השמן  מעט  להשיג  נואש  בנסיון 
נרות החנוכה, אך מסעו היה לריק,  עבור 

טיפת שמן לא נמצאה לו לרפואה. 
הרבנית  הגיעה   חנוכה  לפני  שבוע 
שוורץ  לגב'  החזו"א,  של  אשתו  קרליץ, 
הזית?"  שמן  עם  חדש  יש  "נו,  ושאלה: 
החנות,  בעלת  נאנחה  רבעצין",  "אוי 
האוצר  את  מלהשיג  התייאש  כבר  "בעלי 
היקר הזה. בכל הארץ לא מצא ולו טיפה 
אחת קטנה..." הרבנית שבה לביתה בפחי 
הרבנית  שבה  חנוכה,  לפני  יומיים  נפש. 
לחנות ושאלה: "האם כבר הגיע השמן?" 
על  החנות  בעלת  חוזרת  הגיע",  לא  "לא, 
להשיג  שאין  לך  אמרתי  "כבר  דבריה, 
אותו". הרבנית חוזרת לחנות כעבור חצי 
הרב,  בעלי  מבינה,  "אינני  ואמרת:  שעה 
יש  שוורץ  של  שבחנות  בתוקף  טוען 
תחפשי  אולי  פה.  להיות  חייב  זית,  שמן 
שוב?". "כיצד זה יתכן?" מופתעת בעלת 
החנות, "הנה, הביטי, כל המדפים פתוחים 

לפניך"... 
בעלת  הונגריה  שהיתה  שוורץ  גברת 
אמרה  לא  ותמימה,  חזקה  חכמים  אמונת 
נואש. כאשר שב בעלה מן השיעור הקבוע 
המעשה,  פרטי  את  לו  סיפרה  היומי  בדף 
כי  רב  כה  בבטחון  איש  החזון  אמר  כיצד 
זית. הבעל לא  ניתן להשיג שמן  בחנותם 
ידע כיצד לעזור לה: "מה אפשר לעשות?! 
האשה:"  נזכרה  לפתע  לי"...  אין  השנה 
כבר  שנים,  הרבה  לפני  אתה?  זוכר  האם 
זוכרת מתי, נפלה פחית לתוך אחד  אינני 
הצינורות...". "מי אמר שהיה זה שמן זית? 
"שאל רבי יעקב בספקנות, "אולי היתה זו 
פחית של סרדינים? וגם אם כן, הרי ניסיתי 
בזמנו להוציא אותה בעזרתו של אחי ולא 
הצלחנו, היום בודאי הכל מלא בחלודה". 
אתה  "אולי  נואש:  אמרה  לא  האשה  אך 
זוכר באיזה עמוד זה היה?". "אני ממש לא 
זוכר", ענה הבעל. "ומה את רוצה שנעשה 
פה,  יש  אז   – אמר  החזו"א  "אם  עכשיו?" 

חייב להיות!"
כל  את  לפרק  מתכוונת  את  "האם 
"כן",  בתדהמה.  הבעל  שואל  החנות??" 
החזון  של  "בקשתו  בלהט,  האשה  עונה 
נותרה  לא  מאמץ!".  כל  שווה   - איש  
את  בזריזות  מרוקן  והוא  ברירה,  כל  לו 
אחד  אותם  ומפרק  מברג  מביא  המדפים, 
לאחד. אחר כך מחפש בעל מלאכה ערבי 
שיעקור לו את הצינור הימני שמחזיק את 
הוציאו  וחצי,  שעתיים  כעבור  המדפים. 
 – הצינור  אך  האדמה,  מבטן  הצינור  את 
ריק. האכזבה רבה. ההרס והבלגן גדולים, 
לא  הוא  גם   – המלאכה  לבעל  והתשלום 
מתייאשת:  לא  הצדקת  האשה  אבל  זול. 
"אם לא מצאת בצינור הימני, נסה עכשיו 
ממשיך  הערבי  השמאלי!"  הצנור  את 

במלאכתו ושובר במלוא המרץ. 
את  הערבי  מסיים  שעות  שלוש  אחרי 
האדמה,  מבטן  יוצא  הצינור  מלאכתו. 
ולפתע, מתגלגלת לה על רצפת החנות – 
שמן  פח  וחתומה.  מלאה  זית  שמן  פחית 

בחותמו של הכהן הגדול.
ר' יעקב תופס את הפחית בשני ידיים, 
על  הצינורות  עם  הערבי  את  משאיר 
הרצפה, וביחד עם אשתו הם רצים לביתו 
של החזו"א: "רב'ה, הבאנו לכם את שמן 
ואומר  השמן  את  רואה  החזו"א  הזית!!" 
שבחנות  ידעתי  לכם,  "אמרתי  בשמחה: 

של שוורץ נמצא שמן זית". 
שילם  החזו"א  מאושרים.  היו  הזוג  בני 
כל  סכום שכיסה את  ותקילין,  להם טבין 
"לפני  לאשתו:  אמר  יעקב  ור'  השבירה, 
מדוע  בדעתנו,  העלינו  לא  שנים,  עשר 
הצינורות  פתחי  את  לסתום  שכחנו  זה 
שבחנות. אך הקב"ה, שמנהל את העולם. 
בשנת  שנים,  עשר  שבעוד  ידע  גם  ידע 
תש"ח לא ניתן יהיה להשיג שמן זית. מיד 
הוא שמר פחית אחת של שמן זית לעושה 
דברו, לחזו"א, זו גם הסיבה שלא הצלחנו 
היתה  הזו  הפחית  כי  משם,  אותה  לחלץ 

כבר שמורה לחזון איש".
יוסף  איגר.  רבי עקיבא  תירוצו של  זהו 
חלומו  את  המשקים  לשר  פתר  הצדיק 
שר  אך  לפרעה.  משקאות  להגיש  שיחזור 
המשקים פחד: "כיצד אוכל לשוב ולהגיש 
אזכר  כאשר  הרי  המלך?  לפני  משקאות 
כיצד נזרקתי לכלא בפעם הקודמת – ודאי 
ארעד מפחד ואשפוך בטעות את המשקה". 
ענה לו יוסף: "אל דאגה, אתה תשוב להיות 
שר המשקים, 'כמשפט הראשון אשר היית 
כי כל מה  משקהו', בדיוק באותו בטחון. 
רצה  בגלל שהקב"ה  זהו  לבור  שהושלכת 
תדע  כאשר  מהבור.  יצא  הצדיק  שיוסף 
כניסתך  תכלית  היתה  מה  המשקים  שר 
לבור, תוכל לשוב לשרת את פרעה ברוגע 

ובשלווה, 'כראשונה'...

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כי אם זכרתני

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר


חנוכה – אורם של יעקב ויוסף

ְּבֶאֶרץ  ָאִביו  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  יֲַעקֹב  "וַּיֵׁשֶב 
ְּכנַָען. ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות יֲַעקֹב יֹוֵסף" )לז, א-ב(

וְָהיָה ֵבית יֲַעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה
כוחו  בענין  משל  מביא  הפרשה  בתחילת  רש"י 

של יעקב מול עשו: 
"הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי 
תמה: 'אנה יכנס כל הפשתן הזה?' היה פיקח אחד 
משיב לו: 'ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את 
כולו'. כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, 
כתיב  מה  כולן?'  את  לכבוש  יכול  'מי  ואמר  תמה 
למטה 'אלה תולדות יעקב יוסף', דכתיב 'והיה בית 
יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש', ניצוץ 

יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם". 
ובאמונה,  באמת  הבא  קדושה,  של  אחד  ניצוץ 

שורף את כל האלופים של עשו!
אש יכולה לשרוף רק במקומה. גחלת מבעירה רק 
את מה שנמצא לידה. אבל להבה פושטת והולכת 
גם למקומות אחרים. והנה יעקב אבינו היה בבחינת 
אליה.  בסמוך  שנמצא  מה  את  רק  השורפת  אש, 
לעומת זאת יוסף ניחן בתכונה של להבה, העוברת 
עצומים.   למרחקים  גם  ושורפת  למקום  ממקום 
בוודאי שגם ליעקב אבינו היה כח אדיר, אולם יוסף 
הצדיק זכה לקבל גם את הכוח של יעקב אביו וגם 
כח נוסף משל עצמו. ולכן ביכולתו לכלות את בית 

עשיו בלי להותיר ממנו שריד!

מעט מן האור דחה את חשכת יון

לפני  תוקפו  במלא  התגלה  יוסף  של  הניצוץ 
מול  עמד  היהודי  שהעם  בשעה  שנה,  כאלפיים 
האימפריה היוונית האדירה, ששלטונה פשט כמעט 
היוונים  ישראל.  ארץ  זה  ובכלל  תבל,  פני  כל  על 
כבשו את לבם של צעירי הצאן מעם ישראל, פיתו 
וביקשו להחדיר בקרבם את  ובמדע,  אותם בשירה 

התרבות היוונית.
בכח  ישראל  עם  אל  באו  לא  היוונים  בתחילה 
רך.  דיברו עימם בפה  ובדרך מלחמה, אלא  הזרוע 
'אנו מוכנים לחיות אתכם בשלום, לא נהרוג אתכם 
באכזריות!' הודיעו היוונים, 'אך זאת בתנאי שאנו 

נכתיב לכם את דרך החיים ונקבע כיצד תתנהגו!' 
'תחיו כרגיל, תמשיכו לסחור ולפתוח חנויות, אך 
מנוחה?  יום  רוצים  אתם  בשבת!  גם  אותן  תפתחו 
תעשו זאת ביום שישי או ביום ראשון, מי אמר שיום 

המנוחה חייב להיקבע דווקא בשבת?!'
עמד  שבפניה  ביותר  הקשה  המלחמה  זו  היתה 
לפני  אבינו  יעקב  התפלל  ועליה  היהודי,  העם 
הקב"ה: "ַהִּציֵלנִי נָא ִמּיַד ָאִחי ִמּיַד ֵעׂשָו" )לעיל לב, 
יב(, הצל אותי מיד "אחי" שבא אלי בגדר של אהבה 
ואחווה, כאח וכידיד. וזאת משום שמלחמה שנעשית 
בעקיפין, בדרך של אהבה וחיבה, קשה הרבה יותר 
מקרב פנים אל פנים, בו מתאמצים להילחם באויב 
ולכלותו )וראה עוד לעיל בשיחות לפרשת וישלח 

מאמר 'עשו הרשע בא במלחמה ובאחווה'(. 
במשך כל הדורות, ידע העם היהודי לעמוד כצוק 
איתן ולהתגונן מפני האויבים שבאו לקראתו בחרב 
ובחנית. בעת הצורך, היהודים מסרו עצמם להישרף 
ולמות על קידוש ה', ובלבד שלא ימירו חלילה וחס 
ליהודים  מציעים  היו  הארורים  דתם. הרשעים  את 
אותם  יותירו  לכך  ובתמורה  השבת  את  לחלל 
בחיים, אבל היהודים לא הסכימו בשום פנים ואופן 
וקראו בעוז: "לא! אני אמות כיהודי ולא אחלל את 

השבת!" 
מוכנים למסור  היו  היהודים  הדורות,  כל  במשך 
האש,  למשרפות  בשמחה  להיכנס  נפשותיהם,  את 
לעבור  ולא  הקדושה  השבת  את  לחלל  שלא  כדי 
על שום מצווה ממצוות התורה. אולם כל זה אירע 
בזמן שישראל הכירו את האויב הבא נגדם במטרה 
להשמיד, להרוג ולאבד. אך כשבאו היוונים והפגינו 
אהבה ואחווה ורצו כביכול לחיות ביחד - רוב רובו 
ולמעלה  אחריהם,  והלך  התפתה  היהודי  העם  של 

מתשעים אחוז מהיהודים הפכו למתייוונים.
"ְלׁשְַּכָחם  היוונים:  מטרת  כל  בעצם  היתה  זו 
ּתֹוָרתְָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמחֵֻקי ְרצֹונְָך", כפי שנאמר בנוסח 
יחיה  לא  ישראל  שעם  רצו  היוונים  הניסים".  "על 

כמו עם יהודי, אלא ככל הגויים בית ישראל. 
יון היתה אימפריה אדירה ששלטה על רוב העולם, 
אבל לא בדרך מלחמתית אלא בדרך עקיפין. 'אנחנו 
אימפריה גדולה ויכולים להילחם!' הכריזו היוונים, 
באהבה  היא  דרכנו  בכך.  מעוניינים  איננו  'אבל 

ובידידות. תקבלו אותנו אליכם ונחיה יחדיו. אנחנו 
נבנה  מפותחת,  טכנולוגיה  לנו  יש  אתכם,  נקדם 
נקים לכם  וגם  ידיים,  וכבישים רחבי  לכם גשרים 

אצטדיונים, למטרת בילוי ושעשועים!"
היהודים שמעו את הצהרות היוונים ואמרו: 'מה 
הבעיה אם נקבל אותם לחיקנו? הם בסך הכל יעזרו 
כדי  הכבישים  את  ולסלול  הדרכים  את  לתקן  לנו 

שהעגלות לא יתקלו זו בזו!...'
הנערים  את  להזמין  היוונים  התחילו  אט  אט 
הנערים  "ישחקו  איתם.  ולשחק  לבוא  היהודים 
מיני  כל  ללמוד  להם  הציעו  מכן  לאחר  לפנינו". 
השפה  את  לשונם  על  ולסגל  מיוחדים  לימודים 
היוונית. 'מה הבעיה, הרי זו בסך הכל שפה?' חשבו 
היהודים, 'ואדם שיודע שפות יכול להסתדר היטב 

בחיים!" 
כך למדו הנערים את השפה היוונית ולאחריה את 
החכמה היוונית, עד שלאט לאט כבשו היוונים את 
צעירי הצאן. היוונים ידעו את הסוד, שמי שתופס 
את לב הנוער - הוא זה שמנצח במלחמת התרבות. 
בתחילה כובשים את הנערים, ואט אט גם הבוגרים 
הולכים בעקבותיהם. עד ימינו אנו, נדרשת זהירות 
רבה ועצומה להשגיח שהדור הצעיר ימשיך בדרך 

אבותינו הקדושים והטהורים. 
כך השתלטו היוונים על כל ארץ ישראל. נותרו 
רק עשרה אחוז מכלל האומה היהודית, עליהם נמנו 
הגדול,  הכהן  מתתיהו  בני  הקדושים,  החשמונאים 
ואת  עומדים לטמא את המקדש  היוונים  כי  שראו 

עם ישראל.
החלו  היהודים,  של  לבם  את  שרכשו  לאחר 
היוונים להטיל עליהם גזירות קשות ונוראות. "מי 
תפילין  שיניח  "מי  באש!"  יישרף  שבת  שישמור 
יידקר  בתורה  שיעסוק  "מי  בגרזן!"  ייבקע  ראשו 
בחרב!" אולם מתתיהו ובניו קיבלו על עצמם למסור 
מסירותם  ובזכות  יתברך,  ה'  למען  נפשותיהם  את 
הצליחו לשחרר את עם ישראל מהאימפריה האדירה 
ששלטה עליו, והחזירו את כל אלו שסטו מהדרך, 

אל מסורת האבות.
את  היוונים  החדירו  שנה  ממאה  יותר  במשך 
סם המוות של תרבות יוון לעם ישראל, אבל מעט 
המכבים  וכאשר  החושך,  מן  הרבה  דוחה  האור  מן 
מסרו את נפשותיהם, הקב"ה מסר רבים ביד מעטים 
אחריך'  ב'משכני  עוד  וראה  צדיקים.  ביד  ורשעים 

שמות )ח"ב עמוד רי"א ואילך(. 

ֵנר חנוכה מאיר את נשמות ישראל

התורה  מצוות  מכל  התייחדה  חנוכה  נר  מצות 
ומשום כך אומרת הגמרא )שבת כא ע"ב(: "פתילות 
בשבת,  בהן  מדליקין  אין  חכמים  שאמרו  ושמנים 

מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת". 
שאינם  ושמנים  שפתילות  הוא,  הפשוט  הפשט 
יפה  דולקים  שאינם  מפני  בשבת  להדלקה  טובים 
בהם  להדליק  ניתן  בשבת,  להטותם  עלול  והאדם 
בהם  להשתמש  רשות  לנו  "אין  אשר  חנוכה  נרות 

אלא לראותם בלבד". 
קפ"ד  עמוד  תרע"א,  )חנוכה  משמואל  השם  אך 
יותר,  טור א'( מבאר שמונח בדברים פירוש עמוק 
שהפתילות והשמנים הם כנגד נשמות עם ישראל, 
כמאמר הכתוב: "נֵר ה' נִׁשְַמת ָאדָם" )משלי כ, כז(. 
והרמז בדבר הוא שנשמות עם ישראל שהשבת לא 
השבת  את  פעם  ראו  שהם  כלומר  אותם,  הדליקה 
את  בהם  והבעירה  הציתה  לא  היא  אך  הקדושה 
הוא  חנוכה  נר  אזי  העולם,  לבורא  ההתלהבות 

שיבעיר בהם את הרצון להתדבק בקב"ה. 
לכן אנו רואים שאפילו בני אדם הרחוקים מתורה 
בתשובה  חזרו  ורבים  חנוכה.  נר  מדליקים  ומצוות 
שנרות  לאחר  שמים  מלכות  עול  עליהם  וקיבלו 

החנוכה האירו את נשמותיהם.
בימים הללו עלינו להתרומם ולזכור את הניסים 
להביס  צדיקים  אנשים  קומץ  הצליח  שבעזרתם 
ארצנו  מעל  אותה  ולסלק  היונית  האימפריה  את 
הקדושה, להחזיר את עטרת תפארת ישראל, לבנות 
אור  את  מחדש  ולהאיר  המקדש  בית  את  בחזרה 

המנורה. 
להרבות  היא  אחד  כל  עבודת  אנו,  בימינו  ואף 
אורה בישראל. הדליקו, האירו! כל אחד ידליק לא 
רק את החנוכייה שלו, אלא את כל נרות עם ישראל 
ויקרבן לאבינו שבשמים! )ראה עוד אריכות בעניין 

במשכני אחריך בראשית חלק ב'(. 











בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת - כלי מטבח

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

צפחת,  כוס,  החמת,  צנצנת,  כד,  הדוד,  צלחית,  ונאד,  הגביע,  סיר,  וכירים,  בקבק,  נבל,  הקערה,  בפרור, 
המזלג, כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

ישסנהצנצנתמשתשאמא
סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא
התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

מאונך

1. שמח,שש,צהל. "וא"ת  שלא ___ אברהם ושמח על דיבור" )בראשית רבה לט(
4. מגדל צופים. "עפל ו___" )ישעיה לב יד(

7. דירה לגור בה. "ואיש כי ימכר ___   ____" )ויקרא כה כט(
8. בר-לבב,תם,נקי,חף,טהור. "עם ___ תתבר" )שמואל ב כב כז( )בהיפוך אותיות(

9. כנוי לפורענות הבאה לפתע.  "____ שוטף" )ישעיה כח טו(
10. פח,מלכודת לעופות. "אין פורסין ____ ליונים" )בבא קמא ז ז( )בלשון יחיד(

11. עודף,שפע,מידה יתרה. "___סאה")זבחים סב: (
12. קיצור המילים : יש פוסקים.

14. חלק כחלק,מנות שוות. ____  ב____   "____ ב____ יהיה" )שמות ל לד( )בהיפוך 
אותיות(

15. הוחרם והוצא מכלל משפחתו ,נודה. נכרת מ___   )בראשית יז יד( )בהיפוך אותיות(
17. העלה ריח רע,הסריח. "ו___ היאר")שמות ז יח(

1. התחזק. "כאשר ירים משה ידו ו____ ישראל" )שמות יז יא(
2. חריכה או קליה באש. "שהות לקצירתו ו___ באבוב"    )רש"י ראש השנה ל.( )לא 

בלשון סמיכות( )בכתיב מלא(
3. נהרס ושובר,פוצץ. "____ מזבח הבעל" )שופטים ו כח( )בהיפוך אותיות(

4. איחר,התמהמה,שהה למעלה מן המצופה. "מדוע ____ רכבו לבוא" )שופטים ה 
כח( )בכתיב מלא(

5. החשבה,מתן חשיבות. "הואיל ואיסורן ____" )בכורות י.()לא בלשון סמיכות(
)בלשון רבים()בכתיב חסר(

6. הסתכל,הפנה מבטו. "ו____ לארץ והנה חשך" )ישעיה ה ל(
10. נכבד,חשוב.  ____  פנים. )ישעיה ג ג(

11. חרף,ביזה,גינה. "זה טיטוס הרשע שחירף ו___ כלפי מעלה" )גיטין נו: ( )בכתיב 
חסר(

13. כמו במקרים שלפני-כן,כמו קודם,כרגיל. כ___   ב___ "אצא כ___  ב____ 
ואנער" )שופטים טז כ(

16. אין,אין בנמצא. "לא ____" )איוב ט לג(

מאוזן
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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