
בס"ד | ער"ה תשע"ח | גליון מס' 33

להזמנת פרסום חייגו: imanuel.sheli@gmail.com | 052-7159-262 | בפיקוח ועד הרבנים

> מופץ בעמנואל, קרנ"ש וקדומים <  

מערכת  העיתון
מאחלת 
לכל הקוראים
שנה טובה 
ומתוקה!

בס"ד | חודש כסלו תשע"ח | גליון מס' 35

נחנכה 
הלשכה 
לפניות 
הציבור

עמוד 30

אין באישור ועד 
הרבנים הסכמה 
לקניה או עבודה 

או נופש במקומות 
המפורסמים בעיתון 

ועל כ"א לבודקם 
בעצמו עפ"י הוראת 

גדולי ישראל.

 ארועי
חנוכה 
במרכז 

הקהילתי

עמודים 16-18

 מתכון
איכותי 

לסופגניות

עמוד 10

צדיק בא לעיר
שבת התעלות 
עם הרה"ג ר' 
יצחק רצאבי 

שליט"א

עמודים 2-3

חוי פלס שיער ומה שמעבר...

0527694298

על פי הוראת רב, לא אוכל לקבל פאה שאורכה מעבר לקו הכתף.

054
840
231
3

בייבי הייר (דמוי לייס)

תיקון פיצולים ובועה

הוספת שיער ועוד

סרוק פאות, צביעה, גוונים

תספורות ותסרוקות

מכירת פאות מבית
שבי פלס וריקי כהן

נשים ⋅ נערות ⋅ ילדות

משפחת נמני
054-8412-745

גרביון כותנה לילדות
מתאים במיוחד

לחורף

מכירת גרביים

> מופץ בעמנואל, קרנ"ש, קדומים ורבבה <

מכירה ˜בועה ˘ל מטפחו˙
מכירה ˜בועה ˘ל מטפחו˙

מ. עסיסי

כל סו‚י המטפחו˙ במחירים ˘ווים במיוח„!

ב˙‡ום מר‡˘ 0548499973
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ערב שבת

12:00
 תפילת מנחה )גדולה( בבית הכנסת

"פעולת צדיק" )אתר רבקה(

15:15
 קבלת פנים למרן שליט"א
 וסיור באתר קרית מהרי"ץ

בהשתתפות מנהלי חברת הבנייה "הרי זהב" 
וראש המועצה הי"ו 

15:45
קריאת תהלים עם ילדי העיר עמנואל, 

 ולאחר מכן )בשעה 16:15( קריאת
 שיר השירים, והדלקת נרות חנוכה

בבית הכנסת "פעולת צדיק"

ליל שבת

16:45
קבלת שבת, שיחה מפי מרן שליט"א 

ותפילת ערבית - בבית הכנסת "משכן חיים" 
)אתר רבקה(

20:00

 השיעור המרכזי בהלכה ובאגדה
 מפי מרן שליט"א

 בהשתתפות רבני הקהילות שליט"א
ראש המועצה הרב עזרא גרשי הי"ו 

 ואישי ציבור
בבית הכנסת המרכזי הספרדי

יום שבת

6:40
 תפילת שחרית )הודו( ומוסף

 ודרשה מפי מרן שליט"א
בבית הכנסת "עץ חיים" )מרכז מסחרי(

11:30

עונג שבת 
  "געלה"

 דרשה מפי מרן שליט"א
דברי תורה מפי רבנים חשובים

 ברכת ראש המועצה
הרב עזרא גרשי הי"ו

 בהשתתפות רבני הקהילות
ואישי ציבור

מול שלחנות ערוכים כל טוב -
באולם האירועים

12:00
 שיעור לנשים מפי הרבנית תליט"א

בבית הכנסת "חניכי הישיבות"

14:45
 שיעור בהלכה ובאגדה,

ולאחר מכן תפילת מנחה )בשעה 15:30( 
בבית הכנסת "שתילי זיתים" )מרכז מסחרי(

17:20
 תפילת ערבית והדלקת נרות חנוכה

באולם האירועים

מוצאי שבת קודש

20:30

 "השיעור השבועי" הקבוע מפי מרן שליט"א
ומסיבת חנוכה ברב עם

  בהשתתפות רבני הקהילות שליט"א ראש המועצה ואישי ציבור
קריאה בציבור במגילת בני חשמונאי, ושירה מקורית - באולם האירועים

הסעה תצא במוצש"ק מבית המדרש "פעולת צדיק" בני ברק - הרשמה מראש בטל': 052-7635645 – חובה!

ָ
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פותח את שעריו ומחפש מטפלות אוהבות, 
חרוצות ומסורות ומבשלת אחראית מטבח תותחית חרוצה ונקייה.

אז אם את מחפשת עבודה עם ערך מוסף וסיפוק בצידה

מקומך איתנו!!
בואי הצטרפי לצוות תורני וחם עם עבודת חינוך ומלאכת קודש

*ילדים מתוקים ואוירה משפחתית
תנאי שכר טובים: 30 לשעה +בונוסים  

הסעות     ארוחות חמות בכשרות מהודרת  
*אפשרות למשרה מלאה או חלקית
לפרטים: הודיה מן: 052-4578124

נמרצת
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מבצע לעשרת 
המתקשרים הראשונים

מתנה לבחירתכם בשווי 
250 ש''ח:

גימיקים לבת מצווה או 
ברקו ומחשב לאירוע.

לפרטים והמלצות התקשרו:

רבקה ליוש
הר ברכה
052-4683-433

מחפשים מנגנת לבת מצווה שלכם?
רוצים ראש שקט בכל הקשור

לתכנון ולהנחיה של הבת מצווה?
מחפשים פעילות כיפית ושמחה

ליום גיבוש, ערב צוות, ערב שירה או קריוקי?
עם הגברה מקצועית, ויחס אדיב,

במחיר ללא תחרות, ועם 15 שנות ניסיון,
תוכלו לקבל את השירות המקיף

להרקדה או לערב המוסיקלי שלכם.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

0527694298

054
840
231
3

יוכי וינברג
ˆילומי חוı ועיˆוב ‡לבומים

05
4-

84
02

-3
13

מבצע הכל כלול:
סט ˆילומים

עיˆוב ‡לבום
+‰„פס‰
במחיר 

‡טר˜טיבי!



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................37

050-2252562לקביעת פגישה:

*כולל עמלת מינימום. מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע **האשראי 
כפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו. • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב 
בגין החזר  יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון,  והליכי הוצאה לפועל.***ההטבות הינן ללקוח בעל חשבון קיים בבנק. ההחזר הכספי  בריבית פיגורים 
ההלוואה. במקרה של פירעון הלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות 
• המבצע כפוף לתנאים המלאים המפורטים בטופס  ו- "בלון".  "גישור"  ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות  לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ש"ח 
ההצטרפות למבצע • אין כפל מבצעים/הטבות, וההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד • ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק •השירות/
המוצר כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק • הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת.

פאגי ממשיך בעמנואל
 רח׳ הגאון מוילנה, מרכז מסחרי

בימי שני ) 11.12 - 13.11( בין השעות: 14:00-18:30
בואו לפגוש אותנו, לפתוח חשבון וליהנות מהטבות משתלמות במיוחד

פטור
מעמלות 

* עד 5 שנים

100,000₪

הלוואה עד -

משכנתא
 תשלום ראשון 

ע״ח הבנק***  מתוכם עד 30,000 ₪ 
ללא ריבית**
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קבלת הקהל תתקיים 
ביום שלישי י' בכסלו תשע"ח )28.11.17(

הגאון מוילנא 1, מרכז המסחרי עמנואל

במסגרת מערך המידע הארצי לזכויות רפואיות
שמפעילה החברה המרכזית למימוש זכויות
תתקיים קבלת קהל לתושבי העיר עמנואל

ע"י צוות החברה המרכזית למימוש זכויות

בשיתוף הלשכה לפניות הציבור של אגו"י

בנושא זכויות רפואיות

ביטוח לאומי     מס הכנסה     חברות הביטוח

בראשות הרב שמאי שזירי הי"ו

החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

בתיאום מראש בלבד בטלפון:

*5700

אשדוד
ר' מאיר בעל 

הנס 24

ירושלים
יפו 216

ביתר עילית
ישמח ישראל 1

מודיעין עילית
רשב"י 38

חיפה
רח' השילוח 1

בית שמש
נהר הירדן 34

רמת גן
ז'בוטינסקי 5

נתניה
ברחוב המלאכה 

8, כניסה ב'

בני ברק
 רבי עקיבא 2 

 פינת 
ז'בוטינסקי 12

אל תשלם דמי 

פתיחת תיק

לא קיבלת

לא שילמת
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סופגניות כמו
בקונדטוריה

ים
לד

ולי
בוגרים 

 עוגות מעוצבות לאירועים: בר/ת מצווה, יום נישואין וימי הולדת - למ

המצרכים:
◆   1 ק"ג קמח.

◆   2 כפות שמרים יבשים.
◆   1 ורבע כוס מים (300 מ"ל).

◆   חצי כוס סוכר (100 גרם)
◆   3 ביצים.

◆   100 גרם מחמאה רכה.
◆   2 כפות ברנדי (30 מ"ל)

◆   קליפה מגוררת מחצי לימון.
◆   כפית מלח, כפית תמצית וניל

◆   שמן (לטיגון).
◆   אבקת סוכר (לקישוט)

◆   ריבת תות (למילוי)

אופן הכנת הבצק:
◆   מכניסים לקערת מיקסר עם וו לישה חצי מכמות הקמח ומערבבים את השמרים.

◆   מוסיפים מים, סוכר, ביצים, מחמאה, ברנדי, כפית מלח, כפית ת. וניל וקליפת הלימון ומעבדים דקה 
לקבלת תערובת אחידה ונוזלית.

◆   מוסיפים בהדרגה את יתרת הקמח תוך כדי עיבוד במהירות נמוכה, מגבירים את מהירות המיקסר לבינונית 
וממשיכים לעבד 5 דקות נוספות, עד לקבלת בצק חלק ומבריק. (הבצק צריך להיות רך ולא דביק, עם קשה 

מדי להוסיף מים (קצת קצת) תוך כדי העיבוד עד לריכוך הבצק שיהיה נוח לעבודה).
◆   מכסים את פני הקערה בניילון נצמד ומתפיחים עד להכפלת הנפח.

◆   מעבירים את הבצק למשטח עבודה מקומח מעט מאוד.
◆   מגלגלים ממנו שלושים כדורים בגודל ביצה  (מחלקים לשלושים בקלות ככה: מחלקים את הבצק 

לשלושה חלקים שווים פחות או יותר, מגלגלים כל חלק לנקניק ארוך וחוצים לשני חצאים, מחלקים כל חצי 
לפי העין לחמש חלקים).

◆   מניחים על ריבועי נייר אפייה ומשהים לתפיחה.
◆   מכסים בניילון נצמד משומן (למניעת התייבשות, הצד המשומן לכיון הבצק) ומניחים לתפיחה עד להכפלת 

הנפח.

אופן הטיגון:
◆   מחממים שמן לטיגון עמוק בסיר רחב.

◆   מחכים שהשמן יגיע ל-160 מעלות (אם אין לך מדחום, ניתן להכניס
כף עץ וכשרואים בועות קטנות מסביב לעץ, השמן מוכן).

◆   מכניסים כל סופגניה עם הנייר אפייה לסיר, (הנייר ייפרד תוך כמה שניות) ומטגנים כ-2 דקות כל צד עד 
להשחמה.

◆   מוצאים את הסופגניות לנייר סופג.
◆   מזריקים פנימה ריבת תות, ומפזרים אבקת סוכר.

טעמים מומלצים: מילוי קרם וניל, ממרח חלבה, ריבת חלב, גנש שוקולד.
לקישוט: שבבי קוקוס מקורמלים, סירופ מייפל ושבבי וופל, קצפת וזיגוגי שוקולד.

ניתן להשיג ב"סופלה":
ריבת תות, מלית חלבה,
אבקת סוכר, מלית וניל,
שבבי וופל, ברנדי
סירופ מייפל,
קוקוס מקורמל ועוד...

להזמנות מראש: רחל תנעמי 054-7444771

בתאבון

וחנוכה שמח!

 כל המוצרים
בהשגחת הבד"ץ
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על כל מוצרי החשמל
מתצוגות ועודפים

חיסול מלאי
סוף שנה!

עד גמר המלאי | ט.ל.ח

מרכז הזמנות: 050.2578674 / 03.9271641 | רח' אימבר 7, פתח תקווה
09:00-13:00 ו'  יום   |  09:00-18:00 א'-ה'  ימים  פתיחה:  שעות 
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משפחות פגועי הטרור וכל קהל תושבי עמנואל
מוזמנים להדלקת נר שישי

יום ראשון כ"ט בכסלו תשע"ח
 מול אנדרטת קדושי עמנואל הי"ד בכניסה ליישוב (אתר יבנה)

בשעה 19:00
נזכור ונתעודד  בסיסמת "האור ינצח“

מופע

זיקוקי דינור

במעמד:
ראש המועצה הרב עזרא גרשי הי"ו

חברי המועצה המקומית

מנהל בית חב"ד הרב יהודה אלחרר הי"ו

רב קהילת חב"ד הרב חיים קיזנר הי"ו

”האור ינצח“
הדלקת חנוכיה

חלוקת סופגניות

St*מקום נפרד לנשים
ud
io
C
he
n

ובהשתתפות מומחה להנחיית נישואין ומשפחה הרב אברהם יוסף קהתי
בנושא: “איך אומרים לבן זוג את מה שהוא רוצה לשמוע”

ביום רביעי ד’ כסלו 22.11.17 בשעה 20:00
באולם האירועים רח’ בית ישראל 1 עמנואל

הכניסה חופשית
מיועד לנשים בלבד

אין כניסה מתחת גיל 18

בס״ד

מופע לנשים מעולם האש

סיפור חיים יוצא דופן המשלב בתוכו ריקוד אש 

בליווי מוסיקאלי של כינור תוף ואורגנית

מצגת המשחזרת את סיפור חייה של האומנית

ניתן  להרכיב תוכנית עד שמונה אומניות

חמש רקדניות אש ושלוש נגניות 
יום שני, כ"ג כסלו 11/12/17

אולם האירועים | לנשים בלבד | בשעה 20:00

בחסות

אורות חנוכה

מופע זיקוקי דינור!
חלוקת סופגניות!
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יום שלישי, א' טבת 19/12/17 | בשעה 10:30 

אולם האירועים | ארוע לבנות 

יום שלישי, א' טבת 19/12/17 | אולם האירועים 
|בשעה 12:45 | לבנים בלבד

יום שני, ל' כסלו 18/12/17 | אולם האירועים
בשעה 10:45 - לילדי/ות הגן עד גיל 6

בשעה 11:45 - לבנות ונערות מגיל 6 ומעלה

יום שני, ל' כסלו 18/12/17 | בשעה 20:00 
אולם האירועים | לנשים בלבד

בחסות

אורות חנוכה
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עזרה ראשונה
טיפול בחנק, החייאה, חום גבוה, פירכוסים ועצירת דימום

 מפגש חד פעמי 
 בן 4 שעות 

חינם ללא עלות

תעודה בסיום הקורס
 לכל משתתף 
ופנקס סיכום

לבירורים על הקורס הקרוב אליך או להזמנת קורסים לקבוצות ללא עלות: 02-537-1221

רשת המתנדבים להצלת חיים

קורס משפחה בטוחה
מבית איחוד הצלה בשיתוף 'נורופן לילדים'

"מועדון הזהב" הבעל שם טוב 15, עמנואל
יום שני ט' בכסלו 27/11/17 | בין השעות 18:00-22:00 | הקורס מיועד לנשים בלבד

מס' המקומות מוגבל

ההרשמה מראש חובה בטלפון 09-7927116 בין השעות 9:00-13:00 נייד 0548598120

יום שלישי | א' טבת 19/12/17 | אולם האירועים
בשעה 20:00 | לנשים ונערות

◆ מועדון בריאות לנשים - 
מה בחוג: פילאטיס,

אירובי דאנס, וסגנונות נוספים.
◆ ביילה נשים-

מה בחוג: כושר ותנועה
באמצעות סגנונות ריקוד.

◆ ביילה נערות-
מה בחוג: כושר ותנועה

באמצעות סגנונות ריקוד.

עשרות נשים כבר מרגישות בהבדל...
זו ההז„מנו˙ ˘לך להˆטרף ל:

החוגים לבנות בעיצומם...
זה הזמן ˘לך להˆטרף,
כי ‚ם לב˙ ˘לך מ‚יע...

לפרטים והרשמה:

מרכז קהילתי - 09-7927101

בין השעות: 9:00-13:00

בחסות

אורות חנוכה

קורס משפחה בטוחה
מבית איחוד הצלה בשיתוף 'נורופן לילדים'
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הירי„ י˙˜יים בימים  
‡'ב'‚'„', ‡'ב'‚'„' בכסלו

7.00-11.00 בערב
ב„יימונ„, רח' זכריה 7 (מול חזו"‡ ר' ע˜יב‡) בני בר˜

השבוע יריד מכירות ענק
ל4 ימים בלב„

ע„ 40% הנחה

כלו˙!! זו הז„מנו˙ בעבורכן!

„יימונ„ חלו˜י יו˜רה

עו„פים מעונו˙ ˜ו„מו˙ ˜יı וחורף

חלו˜ים החל מ99 ₪ בלב„

כו˙נו˙ וחולˆו˙ בפטנט ייחו„י

חולˆו˙ וחˆ‡יו˙ לבי˙

˘‡נלים ובנ„נו˙

מכירה ˜בועה ˘ל כו˙נו˙ וחולˆו˙ פטנט מ˙˜יימ˙ בעמנו‡ל

רח' פנחס לוין 15/9 (לי„ ה‚נים ˘ל חב"„) ב˙‡ום 0527693198
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לתושבים שלום!

להלן עדכון על חלק מהפעילות שביצענו בחודש 

החולף:

סיור קבלנים – השבוע קיימנו סיור קבלנים   .1

במסגרת המכרז לבינוי 6 גנים ומעון ומרכז חירום. 

השתתפו בסיור כ-10 קבלנים ואנו מקווים שכמה 

על  המכרז,  במסגרת  הצעות  יגישו  מהם  שיותר 

מנת שתהיה לנו את האפשרות לבחור את הקבלן 

הנכון ביותר מתוכם. אנו תקווה שתהליך השלמת 

העבודות  ותחילת  הזוכה  הקבלן  בחירת  המכרז, 

בשטח יהיה עוד לפני תום השנה הלועזית הנוכחית 

והמגרשים הריקים יהפכו לאזורי פעילות קהילתית 

לתושבי עמנואל. 

עבודות   .2

הבעש"ט  ברח' 

בכניסה ליישוב – 

מתבצעות  אלו  בימים 

ליישוב  בכניסה  פיתוח  עבודות 

"ערים"  חברת  מעבודות שמבצעת  כחלק 

הקרקע  צמודי  )שכונת  יח"ד  ה52  של  לפרויקט 

שלקראת סיום( ו116 יח"ד שטרם אושרו לשיווק 

אבל העבודות עבורן מתחילות כעת באופן ראשוני. 

העבודות צפויות להימשך מספר שבועות ובמהלכן 

ייפתח הכביש ויונחו תשתיות תת קרקעיות שונות. 

סעו בזהירות.

עם  –נפגשנו  תחבורה  קמ"ט  עם  פגישה   .3

איתו  ודנו  אפריאט  ישראל  מר  תחבורה  קמ"ט 

במספר נושאים העומדים על הפרק ובינהם: קידום 

ציר המילוט, הוספת קווי תחבורה ציבורית, קידום 

הפגישה  ועוד.  התעשיה  באזור  תחבורה  תוכניות 

פירותיה  מקווים שאת  ואנו  מאוד  חיובית  הייתה 

נראה בתקופה הקרובה.

בהמשך   - חינוך  מכלול  רענון  תרגול   .4

לתהליך מוכנות לחירום בעמנואל, ביצעה מחלקת 

חינוך, בהנחיית מח' בטחון, רענון במרכז ההפעלה 

את  הציג  קיציס  אריק   – המחלקה  מנהל  החדש. 

בפני המחלקה את מבנה הארגוני שיטת העבודה 

היום  סיכום  ולאחר מכן תרגלנו תרחיש,  במכלול 

כלל משימות להמשך הדרך לצורך בנייה מיטבית 

של מכלול החינוך לשעת חירום חלילה.

מהנעשה במועצה

עבודות פיתוח בכניסה לישובהדמיה של מוקד החירום החדש

הדמיה של מבני הגנים החדשים

הדמיה של מבני הגנים החדשים
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בנושא  פגישה  קיימנו   – עסקים  רישוי   .5

רישוי עסקים עם שלמה פולק – האחראי על רישוי 

עסקים יחד עם יועץ חיצוני המלווה את המהלך. 

בכוונת  הבאים.  לחודשים  עבודה  תוכנית  הוצגה 

המועצה לפתח את הנושא במטרה לסייע לעסקים 

ומתוך מחויבות לביצוע מהלך זה בהתאם לחוק.

ביקור סגן השר מאיר פרוש – ביום חמישי   .6

אירחנו את סגן שר החינוך מאיר פרוש בעמנואל. 

לאחר שסגן השר חנך את הלשכה לפניות הציבור 

לישיבת עבודה עם  במרכז המסחרי, הוא המשיך 

שונים  נושאים  נדונו  בה  בלשכתו  המועצה  ראש 

החינוך  בתחומי  עמנואל  של  לקידומה  הקשורים 

ועוד. סגן השר הזמין את הנהלת המועצה לישיבת 

הנושאים  קידום  להמשך  במשרדו  נוספת  עבודה 

שעל הפרק. כמו כן נפגש עם ועד הרבנים לפגישת 

כל  בין  הקיימת  מהאחדות  והתרשם  הכרות 

הקהילות בעיר.

  בברכת חורף בריא

יהודה הנדלר

מנכ"ל המועצה
סגן השר הרב מאיר פרוש בחנוכת הלשכה לפניות הציבור

החשיבות שבחיסון כלבים וחיות בית
את  למשל  ראו  בכלבת,  הנגועים  חיים  בעלי  של  נשיכות  של  מקרים  על  שומעים  אנחנו  פעם  לא 

הפרסום הזה מן העיתונות:

מחלת הכלבת היא חשוכת מרפא ונגרמת על ידי נגיף שמועבר ברוק, בעיקר דרך נשיכה. מרגע הופעת הסימנים 
הקליניים הראשונים בבני אדם או בבעלי חיים, אין אפשרות להציל את החולה, והמוות הוא ודאי. ניתן למנוע את 

המחלה בבעלי חיים בחיסון הניתן מבעוד מועד, ובבני אדם באמצעות חיסון לאחר חשיפה לנגיף.

הפעם האחרונה שבה מת אדם בישראל מכלבת הייתה בשנת 2002, אז נדבקה אישה במחלה בעקבות נשיכת 
חתול באזור ירוחם. בשנת 1997 מתו שלושה בני אדם מכלבת, ובהם חייל שננשך על ידי חיית בר בעת שישן 

במאהל צבאי ברמת הגולן. החייל לא חוסן לאחר המקרה ומת בייסורים כעבור חודשיים.

מאז, למרבה המזל, לא אירעו בישראל מקרי מוות נוספים מכלבת, אך המחלה עוד אתנו, ובעוצמה גבוהה. ד"ר 
מיכל כהן-דר, רופאת מחוז הצפון במשרד הבריאות, זוכרת היטב את מותו של החייל ומבהירה כי המדיניות שלה 
היא "אם יש ספק, אין ספק". לדבריה, "הכלבת לא עזבה אותנו. היא כל הזמן פה ואני לא לוקחת שום סיכון, 
בעיקר כשמדובר בילדים". ואכן, לפני כמה שנים חוסנו כ-200 תלמידי בית ספר בבית שאן, לאחר שליטפו כלב 

נגוע. "ככל שגדל מספר בעלי החיים הנגועים, גדל גם הסיכוי שנפספס אדם שנדבק", הסבירה.

חוק העזר העירוני וחוקי המדינה מחייבים חיסון כלבים מפני מחלות ובכללן כלבת וכמובן קבלת רישיון 
ועמידה בתנאי האחזקה בהתאם לחוק. אנו מזכירים לכל המחזיקים בכלבים כי חלה עליהם חובת 

חיסון ושיבוב בהתאם לחוק והעבירה על כך עשויה לגרור קנס ומשפט.

לתיאום חיסון ורישום יש לפנות לוטרינר המועצה באמצעות המוקד 
veterinar@emanuel.muni.il :העירוני 106, או בדוא"ל לכתובת
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בגדי נשים ונערות-המכירה הקבועה

קולקציה מרהיבה,מובחרת ומגוונת של בגדי נשים ונערות

באיכות ובמחירים שווים לכל נפש!!

חולצות, חצאיות,עליוניות, טוניקות,קפוצ'ונים קטיפה,חולצות 

בסיס, סריגים ועוד.. חיסול קולקציית קיץ במחירים מפתיעים!! 

לפרטים ותיאום:  054-8460177
מצפה לראותכן - בגדי לאה - עמנואל
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overlock
להראות יותר

נחמי ביננשטוק
053-3108-049

כל ה˙פירו˙ בטעם ˘לך
ב‚„י ערב | ב‚„י ˘ב˙ | יום יום

עליוניו˙ | חˆ‡יו˙ | ˘מלו˙
˙י˜ונים

ובנוסף,
מכיר˙ מוˆרי
סי„˜י˙ בסיסיים:
רוכסנים, חוטים, מחטים
ניירו˙ פר‚מנט, „ב˜ מכפלו˙,
בטיסט, ‚ומי, סרטי ‡לכסון ועו„...

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................12

מזל טוב!!!
למ˘פח˙ ‡נ„ו ‰י˜ר‰

לר‚ל ‰ול„˙ בנם ב˘ע‰ טוב‰ ומוˆלח˙

י‰"ר ˘˙זכו ל‰כניסו בברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו

בעי˙ו ובזמנו ו˙רוו ממנו ר˜ נח˙ י‰ו„י˙ ‡מי˙י˙.

מ‡חלים

יל„י מוע„וני˙ "חבר‰ טוב‰"
ˆוו˙ ‰מוע„וני˙
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תגובה לכתבה מעלון קוראים עמנואל מתאריך 25.10.17:

לא ינום ולא יישן שומר ישראל!
מחלקת הביטחון ועימה מתנדבי החירום עושים ימים כלילות כדי לדאוג לביטחון הישוב.

דיווח על חשש להמצאות רכב  )ה-1.10.17( בשעה 15:55 התקבל  יא' תשרי תשע"ח  ביום ראשון 

פלסטיני ברחבי הישוב. מחלקת הביטחון קבלה החלטה לא לקחת סיכון מיותר ולהקפיץ את כיתת 

הכוננות והצבא לביצוע סריקות נרחבות ברחבי הישוב, זאת למרות שהדיווח שהתקבל לא היה 

ברור ומאומת. בהמשך נסגרו שערי הישוב ונבדקו כלל הרכבים השוהים ברחבי הישוב.

התנהלות באירוע שכזה שונה במעט מאירוע ביטחוני רגיל שיש בו ודאות על ממצאי האירוע ולכן 

צורת ההפעלה הייתה שונה: לא הופעלה האזעקה בישוב ולא הוכנסו תושבים לביתם בבהלה.

בסיכומו של אירוע התברר שלא נכנס אף רכב פלסטיני לישוב – ומשכך ההחלטה של להוציא הודעה 

היתה נכונה וחסכה בהלה מיותרת.

עם זאת, מחלקת הביטחון ביצעה תחקיר מעמיק על כלל הפעולות שננקטו בזמן האירוע. מתחקיר 

זה אכן עלתה סוגית זמן הוצאת ההודעה לתושבים ועוד מספר לקחים לשיפור ולשימור.

מעט נתונים:

-  למרות שמספר המוקד הביטחוני נשלח לתושבים ונרשם בעלון מספר פעמים, רק מספר 

קטן של תושבים התקשר למוקד הביטחוני וקבל עדכון על המצב.

שער היציאה והכניסה נסגר ל35 דקות בלבד.  -

הודעה לתושבים יצאה לאחר כשעה מהזמן הרצוי.  -

-  בכניסה וביציאה מהישוב עמדו חברי כיתת הכוננות שסייעו בבידוק הרכבים ומתן מענה 

לתושבים.

בזמן  הביטחון  כוחות  התנהלות  על  בכתבה  ועיינתי  עמנואל  קוראים  העלון  את  קראתי  לצערי 

האירוע.

איני מבין מהיכן הגיעו הנתונים המופרכים שנרשמו ע"י הכותב. אל מחלקת הביטחון לא הגיעו 

שאלות על נסיבות האירוע או על סדר הפעולות שננקטו בזמן האירוע.

מחלקת הביטחון מבצעת תחקיר בסוף כל אירוע אמת\שווא\תרגיל כדי לייצר למידה ושיפור מתמיד, 

ואין אירוע ללא תובנות לייעול ולשיפור. כמו כן אנו מוכנים לקבל כל ביקורת כאשר היא נשמעת 

באופן מקצועי ואמיתי. 

ברצוני להודות לכלל גורמי החירום שסייעו באירוע ומוסרים את נפשם למען ביטחון התושבים.

יעקב פרץ

מנהל מחלקת ביטחון

מ.מ עמנואל
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למכירה בבי˙ י˘ר‡ל בוילו˙,
„יר˙ ‚ן 5 ח„רים עם חˆר ענ˜י˙, 

2 ח„רי ˘ירו˙ים ומ˜לח˙,
˘כונה ˘˜טה ו‡יכו˙י˙.

למכירה ב˘כונ˙ ה˜וט‚'ים הח„˘ה,
˜וט‚' 4 ח„רים, ב˘לבי בניה מ˙˜„מים,

‡פ˘רו˙ להוסיף ˜ומה ˘ניה,
הכל ח„˘ ב‡חריו˙ ה˜בלן.

למכירה בפנחס לוין בבניין חסי„י, „יר˙
4 ח„רים, עם מרפס˙ ונוף מרהיב.

למכירה בבי˙ י˘ר‡ל, 3.5 ח„רים
מסו„ר˙ ונעימה.

מעוניינים למכור?
˙נו לי לע˘ו˙ ב˘בילכם ‡˙ העבו„ה.

יוסף רוכמן - 0548476888
כל העס˜‡ו˙ ˙לויו˙ ב‡י˘ור וע„˙ ˜בלה.

לתושבי עמנואל הנכבדים

אחר מבוא השלום והברכה

לאחר שנים ארוכות שלא התקיימה בעמנואל מכירת 
רצון  שביעות  נרשמה  לשמה,  ראויה  וירקות  פירות 
החסד",  "מחסן  הירקות  מכירת  של  מקיומה  רבה 
הארץ,  תוצרת  מיטב  את  להביא  שבוע  מדי  שדואג 
בד"צ  בכשרות  וטריים,  איכותיים  וירקות  פירות 
בעיר,  רבנים  של  ובפיקוחם  החרדית"  "העדה 
במחירים מוזלים במיוחד, עם סחורה הראויה לעלות 
על שולחן מלכים, בשעות נפרדות לגברים ולנשים, 

במקום מרווח ונעים, ובשירות מקצועי ומכובד.

על  בעבר  ששולמו  היקרים  המחירים  זכורים  לכולנו 
תחרות  היתה  שלא  כיון  בעמנואל,  וירקות  פירות 
הוגנת ובעלי המרכולים העלו את המחירים ברמה לא 
ב"מחסן  רק  לקנות  להקפיד  צריך  עתה  גם  סבירה. 
תיסגר,  שלא  המכירה  את  להחזיק  בכדי  החסד" 
כאברך שעוקב ומלווה את המכירה מתחילתה, שמתי 
והקפיד  הופתע  מאד  הציבור  דרכה  בתחילת  כי  לב 
לענין,  התרגלנו  עתה  אולם  במכירה,  רק  לקנות 
המרכולים הורידו מחירים בכדי להשתוות עם מחירי 
המכירה, ונראה כי הציבור פחת לרכוש במכירה וחזר 
לרכוש בשאר החנויות, אנו חייבים להתעשת ולחזור 
מקום  בשום  ולא  החסד"  ב"מחסן  ורק  אך  לקנות 
אחר, בכדי שחלילה המכירה לא תיסגר, ושוב נחזור 
לשכוח.  מעדיפים  שאנו  ולמצבים  שבורה  לשוקת 
גם אני כאברך צעיר, שתצרוכת הירקות בביתי אינה 
אך  ולקנות  רביעי  ליום  לחכות  מאד  מקפיד  גבוהה, 
המכירה  את  להחזיק  בכדי  החסד",  ב"מחסן  ורק 

ולאפשר את המשך קיומה למען כלל תושבי העיר.

וירקות  פירות  לקבל  גם  ומכופל,  כפול   – והרווח 
וגם  במיוחד,  מהודרת  בכשרות  במיוחד,  איכותיים 
לעזור לאינטרס הציבורי להמשך קיומו של המפעל 

הנכבד "מחסן החסד", יאכלו ענוים וישבעו.

לידיעת הציבור, המכירה מתקיימת ברח' בית ישראל. 

לנשים בימי רביעי וחמישי 14:00-19:00

לגברים בימי רביעי וחמישי 19:00-23:30,

ובימי שישי 9:30-12:30

בכבוד רב
יחיאל ישראלוביץ

מכתבים למערכת
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סוכן
עד הבית

פנה עוד היום
לסוכן הסלולר שלך

מתתיהו לוריא
054-8491146

מגוון תוכניות
אטרקטיביות

בכל חברות הסלולר

נגמרה

לך התוכנית?

רוצה

לחסוך כסף?

כמו''כ 
מגוון 
תוכניות של 
שיחות 
לחו''ל 

פלאפון
29 ש''ח
זוג 40

פרטנר
(אורנג')
29 ש"ח
זוג 50

גולן
טלקום
26 ש"ח

סלקום 
29 ש''ח
זוג 50

הוט
מובייל
25 ש"ח

רמי לוי
7 ש"ח
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עמנואל: רח’ חתם סופר 1   09-7922219
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המבצעים בתוקףהמחירים גם
מיום ראשון

א' בכסלו 19.11.17
עד יום שישי

ו' בכסלו 24.11.17

הטמפרטורות צונחות?

1 ק"ג
סוגת

260 גר'

400 גר'
אסם

אבקת מרק אורז פרסי

1 ק"ג
סוכר סוגת

דמררה

9*220 גר'
אסם

שלישיית
פרורי לחם

רסק עגבניות
'מעולה'

1 ק"ג
סוגים שונים

פודינג/ג'לי אסם

400 גר'
אריזות ירושלים

סוגים שונים
400-600 גר'

אנגל/דגן
עוגיות בדלי/

רוגעלך

'מעולה'

1 ק"ג
סלטי מיקי

חומוס/חצילים

200 גר'
סוגים שונים

עוגיות ברמן
1 ק"ג

1 ק"ג
סוכר סוגת 

קמח סוגת

3 ב-
1090

4 ב-
ליח'1090990990

3 ב-
1090

ליח'8907901590ליח'990

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

2 ב-
ליח'13901990

4 ב-
פטריות1090

3 ב-
1290

3*85 גר'
עלית

שלישיית
1790קפה טורקי

115-175 גר'
גרוס

990בסקויט מצופה
1.5 ליטר

סוגים שונים
תפוזינה

3 ב-
1590

'מעולה'
3 ב-
1090

כוסות קרטון/
יהלום/צבעוני/

לק"גקופסאות אחסון 1/4 ליטר

8 ק"ג
אבקת כביסה 

1.35 מ"ל3990פרסיל
1090נוזל כלים פיירי חמישיית טישו 

890'מעולה'

בד"צ בני ציון
חזה/כרעיים/
2690ירכיים מוצפי

לק"ג

  

3 ב-
₪

250 גר’
תנובה

גבינה

1090₪

קוד:57477
1.5 ליטר

תנובה

חלב בקרטון

790

קוד:57118
400 גר’

תנובה

גבינה צהובה

₪1990₪

גבינה צפתית

1190

200-250 גר’
קוד:48437/

/4131814
14760516

קוד:14758100/
14758117

1190₪

מאגדת יוגורט
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במעמד יו''ר שלומי אמונים וסגן שר החינוך הרב מאיר פרוש

מאת: מנשה פרקש

המשפחות  של  במספרן  החד  הגידול  לנוכח 

ההתפתחות  תנופת  להמשך  ובהתאם  בעמנואל, 

עם  הקרובות  בשנים  הצפויה  בעיר  הקהילות  של 

ונבנות  ההולכות  השכונות  של  המואץ  אכלוסה 

לפניות  הלשכה  דשמיא  בסייעתא  נחנכה  בה, 

הציבור שע''י מרכז אגודת ישראל בעמנואל.

פתיחת הלשכה באה בהמשך לפניות רבות מצד 

העיר  מתושבי  רבים  כי  שטענו  עמנואל  תושבי 

לצרכיהם  קשובים  ישראל  אגודת  שנציגי  הבינו 

ומוכנים לספק מענה לכל פניה המגלגלת לפתחם 

עליהם  הקשה  התושבים  במספר  הגידול  אך 

התגבר  לכך  ובהתאם  הרבות,  לפניות  להיענות 

יגיעו  אליה  מסודרת  לשכה  של  בפתיחתה  הצורך 

אגודת  נציגי  לצד  שונים,  בנושאים  מקצוע  אנשי 

כדי  הארצי,  ובמישור  המקומי  במישור  ישראל 

פונה  לכל  ואיכותי  מהיר  מיטבי,  מענה  לספק 

בעז''ה.

הדופן  יוצא  המודל  פי  על  פועלת  הלשכה 

ישראל  אגודת  של  הציבור  לפניות  הלשכות  של 

הפועלות בכל הריכוזים החרדיים הגדולים.

יו''ר  כאמור  השתתפו  הלשכה  חנוכת  במעמד 

ראש  פרוש,  מאיר  הרב  השר  וסגן  אמונים  שלומי 

מנהלי  מועצה,  חברי  גרשי,  עזרא  הרב  המועצה 

מוסדות חינוך וקהל רב מתושבי עמנואל.

הנכבדים  האורחים  שנשאו  הפתיחה  בדברי 

ונציגי התושבים, הועלו מספר נקודות שמצריכות 

נציגי הציבור, כגון הצורך בתגבור קווי  את עזרת 

ביתר  בית שמש,  כגון  לערים החרדיות  התחבורה 

ומירון.  לצפת  תחבורה  קווי  וכן  אשדוד  עילית, 

על  מדויקים  נתונים  לקבל  ביקש  פרוש  הרב 

מול  מיידי  באופן  בכך  לטפל  והבטיח  הצרכים, 

הגורמים המקצועיים.

לסיור  פרוש  הרב  יצא  הלשכה  חנוכת  לאחר 

 לנוכח ההתפתחות המואצת בעמנואל:
נחנכה הלשכה לפניות הציבור 

הלשכה לפניות שע"י אגודת ישראל נפתחה בעקבות תנופת הבניה ואכלוס השכונות החדשות בעמנואל

במעמד חנוכת הלשכה לפניות הציבור

בפגישת עבודה בלשכת ראש המועצה בסיור בשכונת הוילות החדשה ''רמת עמנואל''
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מאת: יהושע כהן

בבית  השואלים  ציבור  בקרב  רצון  שביעות 

קו  בהפעלת  המרענן  מהחידוש  עמנואל  ההוראה 

ההוראה  בית  רבני  זמינים  יהיו  בו  ישיר  טלפון 

שליט''א למענה לשאלות בהלכה בשעות הפעילות.

מזה זמן רב הורגש הצורך בדבר חשוב זה ואכן, 

החל מהמעבר לשעון חורף והקדמת קבלת הקהל 

לשעה שלוש וחצי אחה''צ עד השעה חמש, הושק 

קו הטלפון שיתן מענה לציבור הרחב של שואלים 

המעוניינים לקבל תשובות בהלכה דרך הטלפון.

הראשון  בשבוע  וכבר  גבר  הפניות  קצב  ואכן, 

תשובה  לדעת  שביקשו  רבים  לפונים  הרבנים  ענו 

הקו  כיום  בטלפון,  לשאלתם  במענה  הלכתית 

נפתח 15 דקות לפני פתיחת הבית הוראה מהשעה 

בהמשך  כאשר  אחה''צ   5:00 השעה  ועד   3:15

מקווים במזכירות בית ההוראה להרחיב את שעות 

הפעילות הטלפונית לכל שעות היום. 

מומלץ   054-852-44-33 הוא  הישיר  המספר 

לשמור כעת את המספר בנייד לשעת הצורך.

פניות רבות מגיעות לבית הוראה עמנואל בעקבות 
הפעלת הקו הטלפוני הישיר לרבני בית ההוראה

ונבנים,  שהולכים  החדשים  בפרויקטים  נרחב 

הבניה  ממהפכת  הרבה  התרגשותו  את  והביע 

כבר  עמנואל  את  מלווה  "אני  עיניו.  מול  שראה 

רואה  שאני  "ומה  פרוש,  הרב  אמר  רבות",  שנים 

היום  מהווה  עמנואל  ממש.  של  מהפכה  זה  היום 

ואני  לציבור  ביותר  והטוב  המידי  הפתרון  את 

את  מימשו  כבר  משפחות  שמאות  לראות  שמח 

ההזדמנות הזו".

עבודה  ישיבת  התקיימה  הביקור  סיום  לקראת 

בלשכתו  המועצה  וראש  השר  סגן  של  משותפת 

מוסדות  מנהלי  ובהשתתפות  גרשי  הרב  של 

בפגישה  המועצה.  של  המקצועי  והצוות  החינוך 

המואצת,  הבניה  עקב  החינוך  מוסדות  צרכי  עלו 

בנייתם  אושרה  לאחרונה  כי  מסר  המועצה  וראש 

נמצאים  כבר  שחלקם  חדשים,  ילדים  גני   14 של 

הבניה.  התחלת  לקראת  סופיים  אישור  בשלבי 

יום  מען  לבניית  מיוחד  תקציב  התקבל  כן,  כמו 

חדש והוקצו מגרשים לבניית מוסדות חינוך ובתי 

את  השר  סגן  בפני  הציג  המקצועי  הצוות  כנסת. 

ובשל  ארוך,  לטווח  והתכניות  המיידים  הצרכים 

כך סוכם על הקמת צוות מקצועי שייפגש עם סגן 

הקרובים  בימים  כבר  החינוך  משרד  וצמרת  השר 

לטיפול רציף בצרכי מוסדות החינוך.

בסיור בפרוייקט ''נווה אור''

בסיור בפרוייקט "הדר עמנואל"
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לפרטים יוסף 0527179499

ח„ר י˘יבו˙ מפו‡ר
ממו˜ם במרכז המסחרי

מו˘כר לפי ˘עה ‡ו ליום ˘לם,
הח„ר מ˙‡ים ליו˙ר מע˘רה מ˘˙˙פים 

וכולל ˜פה ˙ה, ו˘˙יה ˜לה.
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מבצעי תחילת עונה 

       לוהטים!
מייבש כביסה

תנור דו תאי מכונת כביסה תנור בילד אין דלונגי מקרר שארפ

ר' עקיבא 65 )בפסאז'( בני ברק
ימים א'-ה': 11:00-21:00, יום ג': 11:00-15:00

מוקד ארצי: 03-6542000

הדגם המפואר!
כ-600 ליטר

ח
ט.ל.

ה בלבד 
ש

ח
מ

ה
ת ל

מונו
ת

ה

מחשב נייד מחשב נייד מחשב נייד מחשב נייד
 CELERON :מעבד

32GB SSD :דיסק קשיח
2GB :זכרון
מסך: 11.6

Windows 10

₪ 990  ₪ 1290 

CORE I5 :מעבד
320GB :דיסק קשיח

4GB :זכרון
מסך: 14

Windows 7
מחודש 

₪ 1590 

CORE I3 :מעבד
500GB :דיסק קשיח

8GB :זכרון
מסך: 15.6

מפזר חום  תנור אמבטיה רדיאטור מיחם לשבת

₪ 49  

3 דרגות חום
בטיחותי

נפה חשמלית טלפון אלחוטי מיקרוגל מכני רדיו טייפ דיסק
צג צבעוני

ספר זכרונות
יורוקום

מייבש כביסה

עסקאות לחתנים
ולדירות שכורות

החל מ-2490 ₪

windows10 טאבלט
8 אינץ'

חזק ועוצמתי!
2GB מעבד

32GB דיסק קשיח
מצלמה 5 מגה פיקסל

₪ 599   

מזגנים במחירי חיסול

מזגן 1 כ"ס

₪ 990
מזגן נייד 1 כ"ס

₪ 1590
מזגן 1.25 כ"ס

₪ 1090
מזגן 2 כ"ס

₪ 2190 ₪ 790  

7 ק"ג
צינור פליטה

תוף נירוסטה
חיישני לחות

₪ 1190  

8 ק"ג
קונדנסור

תצוגה דיגיטלית
15 תוכניות

B דירוג אנרגטי

עומד/שוכב
טרמוסטט
2000 וואט

2 דרגות

₪ 49  ₪ 179  

9 צלעות
2000 וואט
טרמוסטט

40 כוסות
נירוסטה

₪ 159  

20 ליטר
לבן/נירוסטה

5 שנות 
אחריות 
מלאות!!

₪ 79   

MP3 קורא
USB
AUX
טייפ

₪ 199 

2 מהירויות
לניפוי קמח 

בקלות ויעילות

₪ 119  

₪ 3390 ₪ 1290 

נירוסטה
מכני

₪ 219  

E1 :מעבד
500GB :דיסק קשיח

4GB :זכרון
מסך: 15.6

₪ 1199 

ניתן לאפות בשר וחלב בו 
זמנית

 1550 ₪ החל מ-1790 ₪

6 ק"ג
1200 סל"ד

תוכנית קצרה
צג דיגיטלי

קופון החודש
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מרפאת שיניים "בריאות השן"
רח' בי˙ י˘ר‡ל 3 עמנו‡ל

טל': 09-7921520
052-5279935

כל ה˘ירו˙ים והטיפולים ˙ח˙ ˜ור˙ ‚‚ ‡ח˙:

טיפולים ע"י צוות מקצועי ומיומן

רופאים בעלי נסיון

ציוד חדיש ומשוכלל

ביום שלישי יקבל קהל ד"ר יעקב שרף 10:00-17:00

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

ני˜וי ‡בני˙, הבר˘ה מ˜ˆועי˙

טיפולי ˘יניים ליל„ים ולמבו‚רים

טיפולי ˘ור˘, ס˙ימו˙

כ˙רים, מבנים

כירור‚יה
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במגון הכלים הטיפוליים
פרחי באך לאיזון רגש ונפש

ושמנים אתריים
לטיפול בבעיות גופניות ורגשיות

ריפוי עוצמתי וטבעי לכל בעיה!
054-5761-994

מאבחנת, יועצת ומטפלת מוסמכת

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................11

זה יכול להיות 

שלך!

מאת: יחיאל אהרוני

הוועדה שמנוהלת מזה 3 שנים ע''י ועד הרבנים עמנואל 

והמזכיר המסור מ.ל. קנתה לה שם של כבוד בעמנואל ואף 

הרב  והרגישה.  הסובלנית  עבודתה  בזכות  נוספות  בערים 

 - נועם  דרכי  של  השתאות  מעוררת  בצורה  שפועל  ל.  מ. 

גורמים  ויעילות אשר  ובמהירות  וחוגים,  ללא הבדלי עדות 

לכך שקצב המענה מאז קבלת הבקשה ועד לאישור שניתן 

משמעותית  קוצר  בעירנו  להתגורר  ראויה  שהיא  למשפחה 

בהשוואה לערים אחרות בהם פועלת וועדה זו.

במדינת  שקיים  נוהג  זהו  קבלה  ועדות  כי  לציין,  ראוי 

רבים  חילוניים  במושבים  ביותר  ופעיל  רבות  שנים  ישראל 

בהם מתבקשים התושבים הגרים במושב לוודא שלא יגיעו 

ליישוב שלהם גורמים עבריינים או משפחות שלא מתאימות 

במושב  להתגורר  והמעוניינים  המושב  של  וצביונו  לאופיו 

שהם  לוודא  כדי  מקיפים  וראיונות  בדיקות  לעבור  צריכים 

ואליו  הידוע שתמחה במבחנים אלו  אכן מתאימים. המכון 

בארץ  רבים  מושבים  למגורים  התאמה  לבדיקות  שולחים 

נקרא 'ועדת פילב' השוכנת בתל אביב ובודקת את התאמת 

המשפחה לאופיו של היישוב, כמובן הכל במסגרת החוק. 

ב'ועד הרבנים' עמנואל המורכב מרבני כל הקהילות בעיר 

קבלה  ועדת  בעמנואל  ולייסד  הכפפה  את  להרים  החליטו 

שתדאג לכך שלעמנואל יגיעו משפחות שיכבדו את אורחות 

החיים של המקום כיישוב חרדי.

המתעסקים  המתווכים  כלל  חתמו  המהלך  בראשית 

את  מבינים  שהם  בעמנואל  דירות  של  והשכרה  במכירה 

עמנואל  של  צביונה  את  ולרומם  לפתח  הועדה  חשיבות 

תוך התאמה לכל המגזרים בישוב, כשהמתווכים מתחייבים 

האישור  את  תעבור  מוכרים  או  משכירים  שהם  דירה  שכל 

של ועדת הקבלה.

משפחות  של  רבות  בפניות  הועדה  טיפלה  הקמתה  מאז 

בפרוייקטים  וכן  ביישוב  להתגורר  לעבור  המעוניינות 

ישראל,  אהבת  של  בגישה  נעשה  כמובן  כשהכל  החדשים 

דיסקרטיות  על  שמירה  תוך  הזולת,  וכיבוד  סובלנות, 

מוחלטת בידיו האמונות של המזכיר היקר שכאמור שבחים 

רבה  במסירות  שדואג  ל.  מ.  הרב  לפועלו,  נזקפים  רבים 

שהכל יתבצע במהירות רבה וביעילות.

 
  

 

?      
?     

  / ? 

 
 

 
 

 

 
 

שבחים רבים לוועדת הקבלה שע''י ועד הרבנים הפועלת בצורה 
הראויה לשבח בקבלת משפחות המעוניינות להתגורר בעמנואל
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תנופת הבניה בעמנואל וביישובי הסביבה מגיעה גם לכבישים

מאת: יעקב רחמני

בשורה טובה לתושבי אזור מרכז 

השומרון, בימים אלו אושר לתכנון 

וביצוע, הרחבת כביש 55 והפיכתו 

מחיבור  החל  מסלולי,  דו  לכביש 

לישוב  ועד   444 וכביש   6 לכביש 

קדומים מצפון לעמנואל.

הכולל  השומרון  מרכז  באזור 

והישובים,  אריאל,  העיר  את 

רבתי,  שומרון  קרני  משנה,  אלפי 

ברקן,  התעשייה  אזור  עמנואל,  

גרים  ונופים.  רבבה  יקיר,  קדומים, 

תושבים  אלף  ממאה  למעלה  כיום 

בשנים  נמצא  כולו   האזור  יהודים, 

אחרונות בתנופת בניה מסיבית, רק 

בימים  נבנים  בעמנואל  לדוגמא, 

אלו 600 דירות חדשות מתוך 1800 

להיבנות בשנים  דירות שמתוכננות 

שכבר  דירות  אלפי  ועוד  הקרובות 

אושרו בתב"ע, בקרני שומרון נבנים 

מאות  מנשה  באלפי  דירות,   700 כ 

בנופים,  בקדומים,  גם  וכך  דירות 

על  שמלמד  מה  וברבבה,  ביקיר 

גוש  כל  של  הרבה  האטרקטיביות 

להכפיל  שמתוכנן  השומרון  מרכז 

את כמות התושבים שבו.

הצפוני,  שומרון  חוצה  כביש 

של  לתוואי  במקביל  כאמור  ייסלל 

ראשון של  הוותיק, שלב   55 כביש 

יפתח  אליאס"  "נבי  עוקף  הכביש 

בחברת  הקרוב,  בחודש  לתנועה 

להליך  כבר  נכנסו  ישראל"  "נתיבי 

מסלול  כל  לביצוע  מפורט  תכנון 

הוא  לסיום  הצפי  החדש,  הכביש 

בעוד כארבע שנים.

ישיר  חיבור  יצור  הכביש  ביצוע 

בין יישובי האזור לכביש 6, נסיעה 

כ  תימשך   6 לכביש  ועד  מעמנואל 

ספק  שללא  מה  בלבד,  דקות   12

עמנואל  של  בפיתוחה  רבות  יסייע 

שנמצאת בתנופת בניה משמעותית.

הכביש יסלל כאוטוסטרדה רחבת 

שיצור  מה  רמזורים,  ללא  ידיים 

חיבור ישיר בין הישובים הקרובים 

כפר  באזור   6 לכביש  ועד  לתוואי 

באזורים  כולו  יעבור  התוואי  סבא, 

לישובים  קרבה  ללא  פתוחים 

נמסר  התחבורה  ממשרד  ערביים, 

לכתבנו כי סלילת הכביש מצטרפת 

קיצור  של  נוספות  רבות  ליוזמות 

המרחקים וביטול הפריפריה, הוכח 

כי הסדרת דרכי גישה מהווה נדבך 

נקודת  כל  של  בהתפתחותו  חשוב 

התפתחות  צופים  אנחנו  ישוב, 

ושאר  עמנואל  של  משמעותית 

הקרובות,  בשנים  הסביבה  יישובי 

לתת  נועד  הכביש  סלילת  אישור 

מענה לצרכים אלו.

שוחחנו  שעימם  באזור  תושבים 

והערכת  תודתם  את  למסור  ביקשו 

בכל  שדחפו  המועצות  לראשי 

עזרא  הרב  הכביש  לקידום  הכוח 

מר  עמנואל,  מעצת  ראש  גרשי 

האזורית  המועצה  ראש  דגן  יוסי 

שומרון, מר יגאל להב ראש מועצת 

דורני  חננאל  מר  שומרון,  קרני 

שלמה  מר  קדומים,  מועצת  ראש 

מנשה.  אלפי  מועצת  ראש  קטן 

וצמרת  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

משרדו על אישור הכביש והקצאת 

נתיבי  וחברת  לביצועו  המשאבים 

ישראל על קידום העבודות.

 כביש חוצה שומרון – צפון, יוצא לדרך
 כביש 55 יורחב לארבע מסלולים החל מכביש 6
דרך קרני שומרון ועמנואל  ועד לישוב קדומים

בניה בעמנואל



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................341

 ה'-ימים א'

 מירושלים מס' קו מקדומים מס' קו
564 54:54 969 56:65 
569 59:65 964 03:65 
564 00:65 969 06:65 
564 06:65 964 08:65 
 35:35 979 מעמנואל 04:54 579
564 07:65 969 33:55 
564 30:55 964 36:65 

 

 ה'-ימים א'

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
089 4:65 989 7:54 
688 6:55 989 7:45 
689 6:65 989 9:55 
689 6:54 989 05:04 
089 6:45 989 00:55 

*089 7:44 989 00:65 
689 58:35 989 03:55 
688 9:55 989 03:04 

*089 9:65 989 06:35 
689 05:04 989 05:55 

*089 00:55 989 05:04 
689 03:04 988 04:55 
089 06:55 *989 04:44 
689 06:35 989 06:45 
689 05:54 *989 07:55 
089 05:54 988 07:54 
689 04:54 *989 08:55 
089 04:54 989 08:54 
688 06:04 989 09:04 
089 06:54 989 35:55 
689 07:04 989 35:65 
689 08:04 989 30:04 
689 08:54 989 33:55 
689 09:65 989 33:04 
089 35:55 988 33:54 
689 35:04 989 36:65 
689 35:54 89 35:55 
689 30:04     
089 33:04     

 

 ה'-ימים א'

 מירושלים מס' קו מקדומים מס' קו
564 54:54 969 56:65 
569 59:65 964 03:65 
564 00:65 969 06:65 
564 06:65 964 08:65 
 35:35 979 מעמנואל 04:54 579
564 07:65 969 33:55 
564 30:55 964 36:65 

 

 ה'-ימים א'

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
089 4:65 989 7:54 
688 6:55 989 7:45 
689 6:65 989 9:55 
689 6:54 989 05:04 
089 6:45 989 00:55 

*089 7:44 989 00:65 
689 58:35 989 03:55 
688 9:55 989 03:04 

*089 9:65 989 06:35 
689 05:04 989 05:55 

*089 00:55 989 05:04 
689 03:04 988 04:55 
089 06:55 *989 04:44 
689 06:35 989 06:45 
689 05:54 *989 07:55 
089 05:54 988 07:54 
689 04:54 *989 08:55 
089 04:54 989 08:54 
688 06:04 989 09:04 
089 06:54 989 35:55 
689 07:04 989 35:65 
689 08:04 989 30:04 
689 08:54 989 33:55 
689 09:65 989 33:04 
089 35:55 988 33:54 
689 35:04 989 36:65 
689 35:54 89 35:55 
689 30:04     
089 33:04     

 

 יום ו' וערבי חגים

    מקרנ"ש מס' קו
75 06:04    

 
 ה' –ימים א' 

 מאריאל  מקדומים מס' קו
75 7:45   7:34 
75 9:64   05:04 
75 03:04   03:04 
75 06:45   05:65 
75 06:34   04:45 
75 07:04     

 
 
 

 שעון חורף – מוצאי שבת

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
689 19:00 389 19:00 
688 19:30 89 19:00 
689 20:00 389 19:15 
089 20:30 389 20:45 
689 21:45 388 21:30 

  189 22:00 
  389 22:30 
  389 23:00 

  89 00:00 
 
 
 

 שעון חורף –יום שישי 

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
189 05:45 189 07:15 
389 06:45 189 08:45 
189 06:50 189 09:45 
389 08:15 189 10:30 
189 09:15 389 11:15 
189 10:45 389 12:00 
189 11:45 389 12:45 
389 12:00 189 13:30 
388 12:45 388 14:00 
189 13:15   
389 13:45   

 יום ו' וערבי חגים

    מקרנ"ש מס' קו
75 06:04    

 
 ה' –ימים א' 

 מאריאל  מקדומים מס' קו
75 7:45   7:34 
75 9:64   05:04 
75 03:04   03:04 
75 06:45   05:65 
75 06:34   04:45 
75 07:04     

 
 
 

 שעון חורף – מוצאי שבת

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
689 19:00 389 19:00 
688 19:30 89 19:00 
689 20:00 389 19:15 
089 20:30 389 20:45 
689 21:45 388 21:30 

  189 22:00 
  389 22:30 
  389 23:00 

  89 00:00 
 
 
 

 שעון חורף –יום שישי 

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
189 05:45 189 07:15 
389 06:45 189 08:45 
189 06:50 189 09:45 
389 08:15 189 10:30 
189 09:15 389 11:15 
189 10:45 389 12:00 
189 11:45 389 12:45 
389 12:00 189 13:30 
388 12:45 388 14:00 
189 13:15   
389 13:45   

ור
מ

ש
ר ו

זו
ג  


זמני נסיעות בקווי עמנואל - חורף תשע"ח
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ור
מ

ש
ר ו

זו
ג  


עדכונים בזמני נסיעות בקווי עמנואל - 
עם המעבר לשעון חורף תשע"ח

 יום ו' וערבי חגים

    מקרנ"ש מס' קו
75 06:04    

 
 ה' –ימים א' 

 מאריאל  מקדומים מס' קו
75 7:45   7:34 
75 9:64   05:04 
75 03:04   03:04 
75 06:45   05:65 
75 06:34   04:45 
75 07:04     

 
 
 

 שעון חורף – מוצאי שבת

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
689 19:00 389 19:00 
688 19:30 89 19:00 
689 20:00 389 19:15 
089 20:30 389 20:45 
689 21:45 388 21:30 

  189 22:00 
  389 22:30 
  389 23:00 

  89 00:00 
 
 
 

 שעון חורף –יום שישי 

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
189 05:45 189 07:15 
389 06:45 189 08:45 
189 06:50 189 09:45 
389 08:15 189 10:30 
189 09:15 389 11:15 
189 10:45 389 12:00 
189 11:45 389 12:45 
389 12:00 189 13:30 
388 12:45 388 14:00 
189 13:15   
389 13:45   

 יום ו' וערבי חגים

    מקרנ"ש מס' קו
75 06:04    

 
 ה' –ימים א' 

 מאריאל  מקדומים מס' קו
75 7:45   7:34 
75 9:64   05:04 
75 03:04   03:04 
75 06:45   05:65 
75 06:34   04:45 
75 07:04     

 
 
 

 שעון חורף – מוצאי שבת

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
689 19:00 389 19:00 
688 19:30 89 19:00 
689 20:00 389 19:15 
089 20:30 389 20:45 
689 21:45 388 21:30 

  189 22:00 
  389 22:30 
  389 23:00 

  89 00:00 
 
 
 

 שעון חורף –יום שישי 

 מבני ברק מס' קו מעמנואל מס' קו
189 05:45 189 07:15 
389 06:45 189 08:45 
189 06:50 189 09:45 
389 08:15 189 10:30 
189 09:15 389 11:15 
189 10:45 389 12:00 
189 11:45 389 12:45 
389 12:00 189 13:30 
388 12:45 388 14:00 
189 13:15   
389 13:45   

 
 
 

 שעון חורף –יום שישי 

 מירושלים מס' קו מקדומים מס' קו
469 08:00 469 11:30 
465 10:00 479 12:00 
465 11:30 465 12:30 
479 12:00 479 13:00 
465 12:30   
479 13:00   

 
 

 שעון חורף –מוצאי שבת 

 מירושלים מס' קו מקדומים מס' קו
465 19:10 465 19:15 
479 19:15 479 20:00 
469 20:30 479 21:30 
465 23:00 469 22:00 

  465 23:30 
 

 
 
 

 שעון חורף –יום שישי 

 מירושלים מס' קו מקדומים מס' קו
469 08:00 469 11:30 
465 10:00 479 12:00 
465 11:30 465 12:30 
479 12:00 479 13:00 
465 12:30   
479 13:00   

 
 

 שעון חורף –מוצאי שבת 

 מירושלים מס' קו מקדומים מס' קו
465 19:10 465 19:15 
479 19:15 479 20:00 
469 20:30 479 21:30 
465 23:00 469 22:00 

  465 23:30 
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מחירים מיוחדים לבני תורה ואברכים
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רכז נציגים: לנציג באזורך: 
הרב אברהם ארנפרוינד

  050-4150605  

הלוואות 
של עד 

  &240,000

שותפות 
חסד 
לדורות

פריסה 
של 150 
תשלומים

תרומות 
ממעשר 
כספים  
לכתחילה

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א

ייעוץ 
משפטי 

משרד יגאל 
ארנון ושות'

רו"ח 
זיו האפט 

BDO

מצטרפים היום לגמ"ח המרכזי 
ומחתנים בעז"ה את הילדים בכבוד!

גילאים מסלול
מספר 
יחידות

סך תרומה 
חודשית

מספר 
תשלומים

סכום כולל 
של התרומה

סך הלואה
החזר 
חודשי

מענק
ת

חב
ור

מ
ה 

ס
רי

פ

ש 
לו

ש
ל 

גי
ד 

 ע
ים

לד
י

 
ל(

ול
 כ

א
)ל

6,400 ש"ח260 ש"ח40,000 ש"ח9,600 ש"ח50192 ש"ח1

12,800 ש"ח520 ש"ח80,000 ש"ח19,200 ש"ח100192 ש"ח2

19,200 ש"ח 780 ש"ח120,000 ש"ח28,800 ש"ח150192 ש"ח3

25,600 ש"ח1,040 ש"ח160,000 ש"ח38,400 ש"ח200192 ש"ח4

 32,000 ש"ח1,300 ש"ח200,000 ש"ח48,000 ש"ח250192 ש"ח5

 38,400 ש"ח1,560 ש"ח240,000 ש"ח57,600 ש"ח300192 ש"ח6

M
&
G

ק 
ִמי

ִגי
*

א " ט י ל ש ל  א ר ש י י  ל ו ד ג ל  ש ם  ד ו ד י ע ב ו ם  ת כ ר ב ב

הגמ"ח המרכזי
) ר " ע ( ל  א ר ש י ת  י ב ל ח  " מ ג י  " ע ש

 תוכנית פריסה מורחבת

צעד קטן היום...

הקלה גדולה 
בעתיד!

ר' דוד שלמה שוורץ 
050-4111989
A0504111989@gmail.com
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פרק: ד

ְוַהּצֶֹפן ַהּסֹוִדי
ָהֶאִניְגָמה

ףמאת: א. איכלר ִסּפוּר ְמַאּלֵ

"ה
עז

 ב
וא
יב
ך 

מש
ה

הּו, ר' ַיֲעֹקב. ַהִאם  ֹאל אֹוְתָך ַמּשֶׁ ָרִציִתי ִלׁשְ
ֲעלּוְתָך  ִעיִדים ַעל ּבַ ֵיׁש ְלָך ִמְסָמִכים ַהּמְ

ְצָטֵרְך אֹוָתם? ּנִ ִמְקֶרה ׁשֶ ְנָין, ּבְ ַעל ַהּבִ

ם ְצִריִכים  ִביל ָמה ַאּתֶ ׁשְ ּבִ
י ֶאת  ּנִ ם ִמּמֶ ְלּתֶ ִמְסָמִכים? ִקּבַ
ָנה ַעד ְלהֹוָדָעה  ַמּתָ ְנָין ּבְ ַהּבִ

ׁשּו ּבֹו ִלְבִריאּות. ּמְ ּתַ ה ְוִתׁשְ ֲחָדׁשָ

ָעיֹות  ה יֹוֵדַע,  ר' ַיֲעֹקב, ֵיׁש ּבְ ַאּתָ
ִלְפָעִמים. ְמקֹום ִלּמּוד ּתֹוָרה, ּוִבְפָרט 
ן, הּוא  ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ ׁשֶ
ָבר"  ַעל ּדָ ַה"ּבַ ְך ָקדֹוׁש, ׁשֶ ל ּכָ ָבר ּכָ ּדָ
ץ ְלַהְפִריַע, הּוא לֹא  ָטן( ִמְתַאּמֵ )ַהּשָׂ
יכּו ִלְלֹמד. ָרֵאל ַיְמׁשִ ְלֵדי ִיׂשְ ּיַ רֹוֶצה ׁשֶ

ְסָמִכים. ֶאְהְהְממ... ֲאִני לֹא יֹוֵדַע, ִאם ֶאְמָצא ֶאת ַהּמִ

ׂש,  ר'  ַחּפֵ ּתְ
ַיֲעֹקב, ֶזה ָחׁשּוב.

בֹוד  ֵסֶדר, ּכְ ּבְ
ל  ּדֵ ּתַ ַהְמַנֵהל. ֲאִני ֶאׁשְ

הּו. ִלְמֹצא ַמּשֶׁ

ׁש ִלי. ַמֲעָטָפה  ּיֵ ל ַמה ּשֶׁ ֲעָטָפה ַהּזֹו, ֶזה ּכָ ַהּמַ
ִנים ְלִפְענּוַח. י ִנּתָ ְלּתִ ְתֵבי ֹצֶפן ּבִ ל ּכִ ׁשֶ

ָהָיה ֲעבּוִרי  ִוידֹוִביץ, ׁשֶ ָהַרב ּדָ
ֶאת  ר ִלי ׁשֶ ְעַלם, ִסּפֵ ּנֶ א ׁשֶ ְמקֹום ַאּבָ ּבִ
א ִלְפֵני  ה ָרַכׁש ֲעבּוִרי ַאּבָ ְנָין ַהּזֶ ַהּבִ
א  ׂש ֶאת ִאּמָ ה ְלַחּפֵ ָחַזר ְלֵאירֹוּפָ ׁשֶ

ָרֵאל. זֹו ַהְיִדיָעה  ּוְלַהֲעלֹוָתּה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ה. ְנָין ַהּזֶ ׁש ִלי ַעל ַהּבִ ּיֵ ַהְיִחיָדה ׁשֶ

ֲעלּוָמה  ר ֶאת ַהּתַ ל עֹוָלם, ֲעֹזר ִלי ִלְפּתֹ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִנים.  ה ׁשָ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ י ּכָ ְחּתִ ּפַ ָהאֹוֶפֶפת ֶאת ִמׁשְ

ְעֶלֶמת! י ַהּנֶ ְחּתִ ּפַ ֲעֹזר ִלי ִלְמֹצא ֶאת ִמׁשְ

א ּוִמי  י יֹוֵדַע ִמי ָהָיה ַאּבָ ֵאיֶנּנִ
ְלמּוד ּובֹוֵדד  ְכָלל? ּגַ ֲאִני ּבִ
ִין ִיְהיּו ִלי  עֹוָלם. ִמּנַ ֲאִני ּבָ
ְנָין? ֲעלּות ַעל ַהּבִ ִמְסְמֵכי ּבַ

ֲאִני  יק ׁשֶ ַהִאם ֶזה לֹא ַמְסּפִ
ְמַעט  ָבר ּכִ ְנָין ּכְ ּבִ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִמׁשְ

ב  ֵאָחׁשֵ ֵדי ׁשֶ ָנה, ּכְ 20 ׁשָ
ּלֹו?... ים ׁשֶ ּיִ ָעִלים ַהֻחּקִ ַהּבְ

תקציר – מנהל התלמוד תורה מבקש מהצייר יענקל'ה שימצא את המסמכים המעידים 
על בעלותו על הבניין. סמיר פועל הניקיון מעדכן את עבדול על הדאגה שעורר הצבע 

האדום אצל המנהל.
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‡˘מח ל˙‚ובו˙, ˘‡לו˙, ˙ובנו˙, עˆו˙,‰‡רו˙ ו‰ערו˙.
ני˙ן ל˘לוח במייל:

laledetbekalut@gmail.com  ‡ו לטלפון: 054-9927807

מ‡˙ טלי כ‰ן
˘חרור מ˙ח, לחı וכ‡בים בעזר˙ "מ‚ע ˜˘וב"

054-9927807

ב„י˜‰ עˆמי˙: ‰‡ם ‰˘ן ˘לך כו‡ב˙ מספי˜
ב˘ביל ללכ˙ לרופ‡ ˘יניים?

ב˙ור לרופ‡ ˘יניים חיכו ˘˙י נ˘ים:
‡˘‰ ‡' ו‡˘‰ ב'

‡˘‰ ‡' נינוח‰, ˜ור‡˙ ספר, מחכ‰ ל˙ור ˘ל‰, 
‡˘‰ ב' ‚ונח˙ ב˘˜ט, ‚ז‰ עם ‡לכו‰ול ˙חוב‰ ל‰ לי„ ˘ן 

סורר˙ ˘‡˙מול בליל‰ ‰חליט‰ פ˙‡ום לכ‡וב...
מ‰ ‰‰ב„ל בין ‰˘˙יים?

‡˘‰ ‡' ב‡‰ לבי˜ור˙ ˘‚ר˙י˙ כמו ˘‰י‡ עו˘‰ ב˜ביעו˙, 
פעם ב˘נ‰....

‡˘‰ ב' בכלל ל‡ ח˘ב‰ ללכ˙ לרופ‡ ˘יניים, ו‚ם 
כ˘י„ע‰ ˘י˘ חור, ‰מ˘יכ‰ בס„ר יומ‰ ‰ר‚יל בלי ל˘ים 

לב ל˘ן....
ו‰חור ‚„ל ו‚„ל...

ע„ ˘‰˘ן ממ˘(!) כ‡ב‰.
לבסוף נ‡לˆ‰ לעבור טיפול ˘ור˘.

עם ‡יזו מ‰נ˘ים בסיפור ‡˙ מז„‰‰?
‰‡ם ‡˙ כמו ‡˘‰ ‡' - מ˙חז˜˙ ב‡ופן ˜בוע ‡˙ ‰‚וף 

˘לך (‰פי˜„ון ˘לך מבור‡ עולם) ‡וכל˙ מזון ברי‡ - ל‚וף 
ולנפ˘, עו˘‰ ‰˙עמלו˙, לו˜ח˙ ‡ו˙ו ל"טיפול ˙˜ופ˙י" 

˘ל מס‡ז' ל‰זרים „ם, ל˘חרר ערוˆי ‡נר‚י‰ חסומים, 
ל‰˙ח„˘ ול‰˙˜„ם ל˙יפ˜ו„ יעיל,

‡ו ˘˙מי„ ‰בעל/‰יל„ים/עבו„ו˙ ‰בי˙/ ‰חמו˙/ ‰˘כנ‰ 
(‡˘‰ ב'), ˜ו„מים לך ו‡˙ נזכר˙ ל‰רים טלפון ב‰ול 

למס‡ז' ר˜ כ˘‰‚ב ממ˘ ˙פוס וכבר ב˜ו˘י ‡˙ יכול‰ 
ל˜ום מ‰מיט‰?

פ˙‚ם חכם ‡ומר:
"‚רם מניע‰ ˘וו‰ ˜ילו רפו‡‰"

מבˆע ‰חו„˘ למ‰ירו˙ ‰חלט‰:
20 „˜ו˙ "טיפול טעימ‰" ˘ל רפל˜סולו‚י‰ ב˘יט˙

"מ‚ע ˜˘וב" - בחינם.
‰˙˜˘רי עו„ ‰יום ל˜בוע ˙ור ‡ˆל ‰מזכיר‰ ˘לי: 

י‰ו„י˙: 052-2224-250
לעילוי נ˘מ˙ ˘למ‰ בן יע˜ב מ˘‰

בניה בסוף  וחדש  מפואר  קוט'ג   ■

להכפלה אופציה  מטר  כ-100 

פתוח! נוף  ענקית!  גינה 

ליווי בנקאי ! מתאים גם להשקעה

בלבד  970,000

05271-78755  – "משכנות" 

דרושים  שלי  עמנואל  לעיתון   ■

קרני  בעמנואל,  מחלקים 

קדומים  שומרון  מעלה  שומרון, 

להתקשר  המעוניינים:  ורבבה, 

0527159262

מאד  היקרות  ר"ת  תפילין  אבדו   ■

מקום  על  דבר  היודע  לבעליהן, 

קשר  ליצור  מתבקש  ימצאם 

0527102669 בהקדם 

חסדי  של  דסקים  מכירת  גמ"ח   ■

ש"ח  3 ב-   - דיסקים  נעמי, 

ש"ח  5 ב-  ספרים  הגיעו 

ניתן להשיג ברח' חתם סופר 11 א' 

0527653527 טל'   6 דירה 

זכוכית  דלתות   - עמודון  למכירה   ■

בצבע שמנת ב- 780 ש"ח )גמיש(

דו  חומה  עור  דמוי  ספת  בנוסף 

ב-450  ממש  כחדשה  מושבית 

0504135253  - בטל  ש"ח. 

דיסקים  של  מוזלת  מכירה   ■

קיסנר ושרה  פריד,  לאה   של 

זילברברג שרה  ושירי 

ש"ח,   12  -  1 דיסק 

ש"ח  55  - דיסקים   6

0533163879  - בטל  להשיג  ניתן 

שונות

דרושים

השבת אבידה

דירות למכירה

מזל טוב!

מ˘פ' טובול ‡לעזר

מ˘פ' ˙ור‚מן

ברכו˙
להול„˙

הבן

עמיחיל ˘מחו˙ מ‡חל:

ברכו˙
להול„˙

הב˙

לר‚ל הכנס בנם
לעול ˙ורה ומˆוו˙

מ˘פ' „יוה
מ˘פ' הללי

מ˘פ' רוזובס˜י
מ˘פ' רועי טיירי

מ˘פ' בר לב
 מ˘פ' ‡˘ל

מ˘פ' זילברמן
מ˘פ' נ˙נ‡ל כהן

מ˘פ' מי„ני

מ˘פ' ‚ר˘י

לנ˘ו‡י הב˙

לנ˘ו‡י הבן
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כלי בנין כלי בי˙

'‰כלבו לבי˙ עמנו‡ל' -  ב‰נ‰ל˙ו ˘ל יע˜ב ‰ללי. כל מ‰ ˘‡˙‰ ˆריך:
ריˆוף ו˜רמי˜‰, כלי עבו„‰, ח˘מל, ‡ינסטלˆי‰

כלי בי˙, פי˙וח ˙מונו˙, ˘ליח˙ ו˜בל˙ פ˜סים ועו„

מחירים זולים | מוˆרים ‡יכו˙יים | מבחר ‚„ול | ˘רו˙ ‡„יב  

‰כלבו לבי˙

מרכז מסחרי
עמנו‡ל

פ˙וח בין 9:00-19:00

טל: 09-7921126 | פ˜ס: 09-7923636 | ניי„: 052-7137148

ח˘מל‡ו˙‡ינסטלˆי‰ פי˙וח ˙מונו˙ ˘רו˙י פ˜ס

‡נחנו מחסלים
ו‡˙ם מרוויחים!

 ‰‚יע מבחר ‚„ול ˘ל
כל סו‚י ‰˙‡ורו˙ חירום;

˙נורים, ר‡„י‡טורים,
מ˜רן חום,

מפזרי חום ל‡מבטי‰
‡יכו˙יים

וחז˜ים במיוח„.

 מבˆע ‰חו„˘
מייב˘ כביס‰

ענ˜ חז˜ ו‡יכו˙י
˘נ‰ ‡חריו˙

ר˜ ב 799 ˘ח!

‰כן בי˙ך לחורף
מ‚וון פ˙רונו˙ ‡יטום

ל‚‚ו˙, ˜ירו˙,
„ל˙ו˙ וחלונו˙
חומרים עמי„ים

במיוח„. 

ני˙ן ל‰˘י‚
מ‚וון רחב ˘ל

מכונו˙ כביס‰,
מ˜ררים, ˙נורים

ועו„.

ח„˘!
מ˙˜ן כביס‰ עמו„

(50 מטר ˙לי‰)
חסכוני במ˜ום

חז˜ ועמי„ ברוחו˙
ועו„ מבחר ˘ל

כל סו‚י ‰מ˙˜נים;
פלסטי˜, נירוסט‰

ומ˙כ˙.

‰‚יע
כל ‰מוˆרים לחנוכ‰:

בזיכים, פ˙ילו˙,
נרוניו˙, ˘מן מוˆ˜ ועו„

מחירים מפ˙יעים


