ברכסים
תכנים וחויות
לכל המשפחה
בבכרכת

פסח כשר ושמח
דן כהן  -ראש המועצה

חוברת ארועי בין הזמנים פסח תשפ"ב

אירועי

דן כהן
ראש המועצה

בס"ד

תושבים יקרים
הנני שמח להגיש לפניכם את חוברת אירועי פסח.
בניגוד לשנים עברו בהם המועצה הפעילה את אירועי התרבות ,השנה מתנ"ס רכסים קיבל את
השרביט להפעלת האירועים .וזו ההזדמנות להודות לכל העוסקים במלאכה מתוך מסירות רבה,
אחריות ומקצועיות לרווחתכם ,תושבים יקרים.
הנני שמח לעדכן אתכם בהתפתחות הישוב במהלך החודשים האחרונים.
גבעת הפרסה קיבלה את השם הראוי לה "שכונת משכנות התורה".
המועצה פועלת בכל המישורים מול כל משרדי הממשלה ,כדי שהשכונה תכלול את כל מבני
הציבור והחינוך הנצרכים ,טרם איכלוס התושבים בעזה"י.
כמובן ,שאין הדבר קל לקבל תקציבים ממשרדי ממשלה ,ותכנון של מבנים ציבור גם הוא לוקח
משאבים רבים ,אך המועצה עושה את מירב ההשתדלות תוך תפילה לתכנון ובניה מיטביים
לרווחת התושבים.
גם בשכונות הוותיקות מתכננת המועצה בסייעתא דשמיא שיקום ושידרוג רחובות ובעז"ה
בתקופה הקרובה יבוצעו עבודות שיקום כבישים ושידרוג רחובות בחלק ניכר מרחובות הישוב
בהיקף של עשרות מליוני שקלים.
כמו כן ,המועצה בסיום בניה של  3גנים בגבעה א' במקום הקראוונים הישנים ,וכן לפני בנית
שלוש גנים בגבעה ג' ליד ביה"ס "אוהל שרה" וכן בתהליך תחילת בניה של גנים חדשים במקום גן
הפרחים הוותיק.
הנני להודות לד' יתברך על כל הסייעתא דשמיא בעשיה ברוכה זו ,ולכל השותפים ובראשם לסגני
המסור הרב יצחק רייך שתודות לשיתוף הפעולה המלא והסיוע התמידי מצליחה המועצה לפעול
למענכם התושבים לקידום הישוב ולהתפתחותו.
נאחל לכם ,ולכל משפחותיכם חג פסח כשר ושמח ושנזכה עוד השנה לבנין בית המקדש
בתפארתו ,לראות כהנים בעבודתם ולווים בשירם ובזמרם.
בברכת
חג כשר ושמח
דן כהן
ראש המועצה

חוברת ארועי בין הזמנים פסח תשפ"ב

3

10%

7:00-18:00

אזור התעשיה כפר חסידים

7:00-13:00

04-8555103 054-5595137

יצחק רייך

סגן ראש המועצה

בס"ד

תושבים יקרים
השנה התמקדנו במועצה ,בסייעתא דשמיא ,בתכנון מסיבי ומפורט של "שכונת משכנות
התורה" ,כחלק מתוכנית הממשלה להפוך את רכסים לעיר החרדית בצפון ,ובכך לתת
פתרונות דיור לציבור החרדי.
רכסים כיום מונה כ 13,500-נפש כ"י ,כשהתכנון הוא שבעוד שנתיים תהיה גדילה של
 19,000נפש ובעוד  4שנים תמנה בעז"ה כ 33,000-נפש ,עיר ואם בישראל.
לצורך התפתחות זו יש לתת את הדעת לצורך הגדול בעשרות גני ילדים ,מספר בתי
ספר ,עשרות מעונות יום ,ישיבות ,מרכזים קהילתיים ועוד .המועצה מקצה את המקומות
המתאימים בשכונה החדשה ומבקשת ממשרדי הממשלה המתאימים את התקציבים
לצרכים אלו .כמובן ,שכדי לקבל תקציבים יש לעמול ולהתייגע ואנו מקווים שתהיה
סייעתא דשמיא בפיתוח הישוב.
גם בתחבורה בישוב יחושו בעז"ה בשיפור משמעותי בקרוב ,כאשר יוקם ברח' "מעלות
דוד" מבנה רענון נהגים ,תוגבר באופן משמעותי כמות האוטובוסים העירוניים בישוב,
ויורגש השיפור במהלך כל השעות ,כולל כניסה לגבעה ג'.
הוועדה המקומית לתכנון ובניה ממשיכה לתת שירות ברכסים פעם בשבוע ,ובכך נחסך
מהתושבים הנצרכים נסיעות לחיפה.
זו ההזדמנות להודות ולהוקיר את פעולותיו הנמרצות של ראש המועצה הרב דן כהן
ודאגתו לפיתוח הישוב וקידומו בכל תחום הן בחינוך ,הן ברווחה ,הן בתחומי ההנדסה
הרבים ,בפעילויות תרבות ועוד.
יהי רצון שנזכה בקרוב לבנין בית המקדש בתפארתו ,לראות במלכות ד' ,ונזכה לאכול
עוד השנה מהזבחים ומהפסחים.
פסח כשר ושמח

יצחק רייך
סגן ראש המועצה

חוברת ארועי בין הזמנים פסח תשפ"ב

5

מחש
שניה בים יד
מב במחיר
צע

מצגת חמה ,מפעימה ,מחזקת ומרוממת
מקצת דרכיו בקודש

אור

נגוהות

הצצה לנגוהות אור
ממשנתו של מרן רבן של
כל בני הגולה

שר התורה
רבי חיים קניבסקי
זצוק"ל
יום ה' ,ו' ניסן
7/4/2022

במתנ"ס

בנים מגיל 6
5
נצעד ₪ונלך!
לאורו
 17:00אשר
למען

יום ה' ,ו' ניסן
7/4/2022

18:00

במתנ"ס
בנים מגיל 12

₪5

ארועי ערב פסח  -הרצאה
לגברים

יום א' ,ט' ניסן
10/4/2022
18:00

בתיכון
בנים

₪7

בס“ד

שחר ושוקי
דיבור מהבטן -תופעת טבע נדירה ומהפנטת

שחר ,שוקי והחברים אהובי הילדים

מדברים ,צוחקים ,שרים ולומדים בהומור סוחף!!!
הם גם מארחים את סבא ,סיגי ,תינוק במבה ועוד...
עם שני מתנדבים מהקהל עוטי מסכות משעשעות!

חוויה חינוכית יחודית שתשאיר אתכם פעורי פה!

יום ב' ,י' ניסן
11/4/2022

בתיכון

בנים 16:00
בנות 17:15

בנים ובנות

₪7

מועצה מקומית רכסים שמחה להזמין את בני הישיבות היקרים שיחיו
עמלי התורה השוקדים על תלמודם בהיכלי הישיבות הקדשות
ובימי בין הזמנים בבתי המדרשות בעירנו

יום ד' ,כ"ז ניסן
1/12/2021
20:00

בתיכון ובמתנ"ס

לנשים ונערות

₪ 30

יום ג' ,י"א ניסן
12/4/2022

18:00

בתיכון
בנים

₪7

יום א' ,ט"ז ניסן
17/4/2022

בנים 11:00
בנות 12:15

במתנ"ס
ילדי גן עד גיל 10

₪8

יום א' ,ט"ז ניסן
17/4/2022
17:00

בנים

בתיכון

₪ 10

יום א' ,ט"ז ניסן
17/4/2022

17:00

במתנ"ס

לבנות היסודי

₪ 17

יום א' ,ט"ז ניסן
17/4/2022
20:30

נשים במתנ"ס
נערות בתיכון

לנשים ונערות

₪ 35

רגלי חסידיו

ישמור

מופע בובות מיוחד ומרתק
הצגה חינוכית ומדהימה

יום ב' ,י"ז ניסן
18/4/2022

בנים 11:00
בנות 12:15

בתיכון
ילדי גן עד גיל 10
בנים עד גיל 9

₪8

יש לרכוש כרטיסים
מראש במתנ"ס
-ניתן לשלם באשראי

יום ב' ,י"ז ניסן
18/4/2022
חלוקה לקבוצות
בין השעות 15:00-19:00

₪ 15

בתיכון
בנים

יום ב' ,י"ז ניסן
18/4/2022

17:00

במתנ"ס
בנות היסודי

₪ 17





• •

הודעה משמחת

מועצה מקומית רכסים מזמינה את ציבור בני התורה ועמך בית ישראל

לשמחת
מרכזית
חג
בזמירות ,שירות ופיוטים

שתתקיים אי"ה ביום שני י"ז ניסן ) 18.4.22למניינם(
בשעה  20.00באמפי תיכון בית יעקב רח החצב 2

במעמד רבני היישוב ואישי ציבור
בהשתתפות הזמרים והפייטנים הגדולים
הי"ו
רבי
הי"ו
רבי

יהודה מלכא
מרדכי רביבו

בליווי תזמורת מורחבת
יום ד' ,כ"ז ניסן
1/12/2021
20:00

בתיכון ובמתנ"ס

לנשים ונערות

₪ 30

בברכת מועדים לשמחה

דן כהן
ראש המועצה

יום ג' ,י"ח ניסן
19/4/2022

11:00

בתיכון
בנים

₪ 10

יום ג' ,י"ח ניסן
19/4/2022
12:00

במתנ"ס
בנים ילדי גן עד גיל 7

₪8

יום ג' ,י"ח ניסן
19/4/2022

17:00

במתנ"ס
בנות היסודי

₪ 10

יום ג' ,י"ח ניסן
19/4/2022
20:30

בתיכון
לנשים ונערות

₪ 30

35₪

בתיכון

21:30

איראן 3

נשים ונערות

אחרי הסוף

17:00
במתנ"ס
17₪

ערב פיוט ושירה

17₪

17:00

20:30
בתיכון

בתיכון

30₪

20:30

גברים
20:00

אין סוף

10₪

20:30
בתיכון
35₪

נשים ונערות

לכלל האירועים מכירת כרטיסים החל מחצי שעה לפני תחילת המופע.
באירועי הבנים כניסה למלווים בנים בלבד ,באירועי הבנות הכניסה למלוות בנות בלבד.
משקפות תלת מימד רכישת הכרטיסים מראש במתנס טל, 04-9846168 :מספר המקומות מוגבל.

35₪

נשים במתנ"ס
נערות בתיכון

17:00
במתנ"ס

נשים ונערות

במתנ"ס

בנות היסודי

עם חני ששון

דומיה

שמחת חג

15₪

איראן 3

8₪

במתנ"ס

12:00

13:00
בתיכון
מכירת כרטיסים
מראש במתנ"ס

15₪

בתיכון

19:00 - 15:00

בנים  -חלוקה לקבוצות

בנים ילדי גן עד גיל 7

בנים

בנות היסודי

נשים ונערות

10₪

במתנ"ס

הרשלה

10₪

בתיכון

11:00

12:00

משקפות תלת מימד מעגל מתופפים

8₪

בתיכון

בנים11:00 :
בנות12:15 :

ילדי גן עד גיל 10
בנים עד גיל 9

בנות היסודי

ארקדיה

10₪

בתיכון

17:00

בנים

אהרון הקוסם

8₪

במתנ"ס

בנים11:00 :
בנות12:15 :

רבי אלתר

ילדי גן עד גיל 10

תאטרון בובות
רגלי חסידיו ישמור

בנים

גשם של סלרי

רננה אש

בנות היסודי

10₪

בתיכון

בנים
11:00

מופע להטוטים

20:30

מוצאי יו"ט

בביהמ"ד שבטי
ישראל

הרצאה של הרב
רפאל גריינמן
שליט"א

5₪

במתנ"ס

18:00

בנים מגיל 12

חיים למוצאיהם

5₪

במתנ"ס

17:00

בנים מגיל 6

נגוהות אור

חמישי ו' ניסן

10₪

10₪

בתיכון

20:00

קומזיץ
לבני הישיבות

7₪

בתיכון

18:00

בנים

7₪

בתיכון

בנים 16:00
בנות 17:15

בנים ובנות

שחר ושוקי

במתנ"ס

במתנ"ס

בין השעות:
16:00-18:30

בין השעות:
16:00-18:30

יוסלה אייזנבאך

10₪

במתנ"ס

בין השעות:
16:00-18:30

משחקייה
לילדי הגן

משחקייה
לילדי הגן

משחקייה
לילדי הגן

שני י"ז ניסן

שלישי י"ח ניסן

רביעי י"ט ניסן

אירועי חול המועד
ראשון ט"ז ניסן

7₪

18:00
בתיכון

בנים

ר' שרגי

10₪

במתנ"ס

בין השעות:
16:00-18:30

משחקייה
לילדי הגן

ראשון ט' ניסן

שני  -י' ניסן

שלישי י"א ניסן

רביעי י"ב ניסן

אירועי ערב פסח

חמישי כ' ניסן

10₪

בתיכון

בין השעות
15:00-18:30

הפנינג לבנים

10₪

בתיכון

בין השעות
10:00-13:30

הפנינג לבנות

חמישי י"ג ניסן

יום ד' ,י"ט ניסן
20/4/2022

12:00

במתנ"ס

בנות היסודי

₪ 10

יום ד' ,י"ט ניסן
20/4/2022
13:00

בתיכון
בנים

₪ 15

בס"ד

מוצאי יו"ט ט"ו ניסן
16/4/2022

21:30
יום ד' ,י"ט ניסן
20/4/2022

20:30

תיכון
לנשים ונערות

₪ 35

ועוד הפתעות ואטרקציות
מרתקות ומשעשעות
ע רכי
ב
ל ה
ד חבל
ק

רולה
בולה

יום ה' ,כ' ניסן
21/4/2022
11:00

בתיכון
בנים

ופע אש
מ
ואורות
מדהים
וייחודי

₪ 10

חד אופן
הגבוה
ביותר
בארץ

חוברת ארועי בין הזמנים פסח תשפ"ב

35

36

חוברת ארועי בין הזמנים פסח תשפ"ב

אליאב
אליאב

בהשתדלות מיוחדת
למען בני התורה ביישוב ,אנו מבשרים:

על קיום מחנה 'אשרינו'
לבני הישיבות קטנות בשיעור ב' וג'
שיעור ג' בימים שני ושלישי ,כ"ג וכ"ד בניסן
שיעור ב' בימים רביעי וחמישי כ"ו וכ"ז בניסן
ההרשמה דרך 'תפארת דוד'
ניתן להרשם
במכשירי נדרים פלוס
עד יום שישי ז' בניסן תשפ"ב
'טופס רישום אשרינו'
על בסיס הקודם זוכה
מצפים לכם
דן כהן – ראש המועצה

כבי שפילר
מלאך בהשגות ,בן אדם בהנהגות לזולת  /נינתו של מרן שר התורה ,תושבת רכסים ,בראיון מרגש
על תוככי הבית הגדול  /גברא רבא שמתכופף עד לקטנים ביותר  /סבא רשב”ם הוא הסבא הכי טוב
בעולם  /חוויות ילדות ייחודיות מעובדות לילדים  /אבל באמת הוא מלאך
“ואומנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין
אנשים ונדמה כבן אדם” ,כתב בזמנו ה”חזון איש” תיאור
שנראה כאילו נכתב על אחיינו ,לימים מרן שר התורה
זצוק”ל“ ,אבל באמת הוא מלאך הדר עם בני תמותה”...
“כמה שהוא היה מלאך – הוא לרגע לא הפסיק להיות
בן אדם ,מענטש” ,מספרת נינתו תושבת רכסים ,בתו
של הרב גדליה הוניגסברג שליט”א ,נכדו חביבו“ ,כולם
מספרים על השקיעות הבלתי נתפסת שלו בתורה ,אבל
לא תמיד מספרים עד כמה בתוך השקיעות הזו הוא שם
לב לכל אחד ואחד ,עד כמה ה”חובות” שלו וההספק
המלחיץ לא גרעו במאום מהסבלנות האינסופית שלו.
הוא היה מלאך ,הוא היה שר התורה ,אבל בשבילנו הוא
היה פשוט – סבא .סבא שנותן לכל בן ,נכד ,נין ובן נין,
את היחס הכי אישי וחמים שיש”.

“הוא חושב שזה שוקולד”
“בעלי לא יכול לשכוח איך הגענו לשם לסעודת שבת
בפעם הראשונה ,בתור חתן וכלה .סבא החזיק כפית
ביד ,ובהיסח הדעת דפק איתה על השולחן.
‘סבא ,מותר ככה לדפוק בשבת?’ שאל אותו אחד
הילדים הקטנים ,בלי להתבלבל .תחשבו ,זה כמו
שתשאלו את הטכנאי הכי מומחה שיש‘ :אתה בטוח
שהכפתור הזה צריך להיות כאן?’ מי אנחנו בכלל שנעז

לערער על מה שהוא עושה?
אבל סבא נתן כזו הרגשה נעימה לכולם ,שגם ילד קטן
הרגיש בנוח להעיר לו .וסבא? הוא לא כעס בכלל ,רק
הסביר לו בנחת שהוא לא מתופף לפי קצב ,ולכן אין
בדפיקה הזו שום בעיה.
אני זוכרת איך בחנוכה של אחת השנים ,כשהגענו אליו
עם הילדים לקבל דמי חנוכה ,התינוק שלי קיבל ממנו
את המטבעות ,וכדרכם של תינוקות – הכניס אותם לפה.
סבא חייך ואמר ברגישות‘ :הוא חושב שזה שוקולד’,
ורמז למישהו ללכת ולהביא לו שוקולד אמיתי”...

“כולם צריכים ללמוד ממך”
“כידוע ,סבא הקפיד מאד שישימו את הפאות לפני
האוזניים ,גלויות ,במקום להחביא אותן מאחורה .בבני
ברק מקובל לראות ילדים שהולכים כך ,אבל ברכסים...
כשהבן שלנו היה בכיתה א’ ,הוא חזר יום אחד מהחיידר
עצוב ומצוברח‘ :רק אני מכל הילדים בכיתה הולך עם
הפאות ככה ,זה מוזר .אני רוצה ללכת כמו כולם!’
כשראינו שכל כך אכפת לו ,הצענו לו שנשאל את
סבא מה הוא אומר .הילדים שלנו כבר רגילים ש’סבא
רשב”ם’ ,המכונה כך על שם רחוב מגוריו ,הוא המילה
האחרונה בכל עניין .כשהגענו אליו לביקור בחול
המועד ,שטחנו בפניו את השאלה.

סבא שמע אותנו בתשומת לב ,ודבר ראשון אמר‘ :תביאו
לו טופי’ .אחר כך הוא החזיק לו את היד ,ואמר לו ברכות:
‘כולם צריכים ללמוד ממך’.
אם חשבנו שהוא ‘יתיר’ לילד בן שבע ללכת עם פאות
מאחורי האוזניים – טעינו .אבל הוא לא רק פסק מה
לעשות ,הוא העביר לו את המסר בצורה כל כך רכה,
שהילד הבין וקיבל ,ואפילו סיפר לחברים בגאווה ,שהם
צריכים ללמוד ממנו ,סבא הרי אמר”...

“הבת של ר’ גדליה!”
“פעם ,לפני שנים ,סבתא ביקשה ממני ללכת ולהגיד
משהו חשוב לסבא .נכנסתי לחדר שלו ,הוא ישב שקוע
בגמרא ,כמובן .חזרתי בקול על דבריה של סבתא,
אבל הוא לא הרים את הראש מהגמרא .חזרתי לסבתא
וסיפרתי לה שסבא פשוט לא שמע אותי‘ .לכי ותנסי
שוב’ ,ביקשה סבתא .הלכתי שוב ,חזרתי שוב על מה
שהיא אמרה ,וסבא? לא מרים את הראש מהגמרא‘ .תנסי
עוד פעם’ ,אמרה סבתא ,ואני חזרתי לסבא בשלישית,
ושוב ...שש פעמים הלכתי הלוך וחזור ,קראתי בקול,
וסבא לא הרים את הראש!
‘אה ,הוא פשוט לא יודע שזו את’ ,קראה סבתא כששוב
חזרתי בידיים ריקות‘ ,כל כך הרבה נשים ובנות
מסתובבות כאן ,סבא לא רצה אפילו להרים את העיניים
כדי לראות מי זו .הוא חושב שאת סתם מישהי זרה ,לכן
הוא לא עונה .לכי תגידי לו שאת הבת של אבא שלך’.
נכנסתי שוב לחדרו של סבא ואמרתי במבוכה‘ :אני הבת
של ר’ גדליה’.
הוא מיד הרים את הראש ,חייך אלי חיוך גדול ,ואמר‘ :הו,
הבת של ר’ גדליה!’ ,ברגע שהוא שמע שזו אני ,נינתו,
ולא מישהי אחרת – הוא העניק לי מיד את היחס החם
והטוב שלו.

“עכשיו מגיע לך טופי”
“לפני שבע שנים בבוקרו של חג השבועות ,הלכו כולם
לישון לאחר לילה של לימוד ,והבית של סבא היה כמעט
ריק.
אחי הקטן ,ילד בן שבע ,הגיע אז לסבא כדי להיבחן על
מה שהם למדו בחיידר .סבא קיבל אותו בסבר פנים
יפות והבטיח לו‘ :אם תדע יפה – אני אתן לך טופי’ .הוא
בחן אותו ,ונהנה לראות את ידיעותיו‘ .ידעת יפה ,עכשיו
מגיע לך טופי’ ,הוא אמר ,וקם להביא לו טופי ,אבל בחדר
לא היה שום טופי .סבא הלך למטבח – וגם שם לא מצא
בדל סוכריה .מה יהיה?
סבא לא חשב פעמיים ויצא מהבית בדרכו אל ביתו של
בנו שגר בסמיכות ,לבקש ממנו טופי עבור הנין הקטן

שיודע ללמוד כל כך יפה .וככה ,עם שמונים ושבע
שנותיו ,ירד סבא במדרגות אט-אט.
סבא היה לאחר לילה שלם ללא שינה ,ובסוף גרם
המדרגות נגמרו כוחותיו .אנשים שהבחינו בו רצו להביא
כסא גלגלים וסייעו לו לעלות בחזרה הביתה ,ולאחי
הקטן הוגש שפע של טופים וסוכריות מכל המינים –
רק שסבא לא יעלה בדעתו ללכת שוב לחפש סוכרייה
עבורו.
‘למה הטרחת את סבא להביא לך טופי?’ שאלו כולם
את הילד בגערה ,אבל הוא לא הבין מה רוצים ממנו‘ :אני
בכלל לא ביקשתי ,אבל סבא הבטיח .סבא תמיד מקיים
מה שהוא אומר’...
וסבא תמיד קיים מה שהוא אמר .הבטחה לילד קטן
נחשבה בעיניו בדיוק כמו הבטחה לאיש ציבור בכיר או
למולטי-מיליונר ,לכולם העניק סבא את אותו יחס :יחס
מכבד מלווה בחיוך ,כמו שמגיע לבן של הקדוש ברוך
הוא.
החיוך שלו ...אם תשאלו אותי מהו הזיכרון הכי חזק שלי
מסבא – אז הנה :סבא לומד ,ומחייך .מתיקות שאין לה
סוף”...

בממלכת התורה
מרן שר התורה זצוק”ל החזיק מאד מהמגורים
בבני ברק .לכל מי שבא לשאול אותו היכן
לגור ,אפילו כאלו שהתגוררו בקהילה תורנית,
הוא הורה“ :תעברו לבני ברק”.
“אבל על רכסים הוא אמר שזה גם מקום טוב
מאד” ,היא מספרת“ ,הוא החשיב מאד את
רכסים כמקום תורה ,לכן בעצם אנחנו גרים
כאן...
כשהייתה תקופה מתוחה בצפון ,וכל הבני
ברקים שיננו בחדווה את ההבטחה ש’:בבני
ברק לא יפלו טילים’ ,התקשרתי לאבא שלי,
מבוהלת .מה אנחנו אשמים שאנחנו לא גרים
בבני ברק? מה נעשה עכשיו? אולי נעבור
דירה?
אבא העביר את השאלה לסבא ,וסבא הרגיע
ואמר ,שרכסים גם היא מקום תורה כמו
בני ברק ,וגם היא נכללת בהבטחה ,שמורה
ומוגנת”.
תורה מגנא ומצלא.

בסייעתא דשמיא

קרמבו במרפסת

של סבא רשב”ם

ּתֹוׁש ֶבת ְרכָ ִסים ,וְ ִהיא
ּתֹורה? ָׁש ַאלְ נּו ֶאת נִ ינָ תֹו ֶ
ֵאיְך זֶ ה לִ גְ ּדֹל ְּבּתֹור נִ ינָ ה ֶׁשל ָמ ָרן ַׂשר ַה ָ
אֹותנּו ְּבכַ ָּמה ֵמ ֲחוָ יֹות ַהּיַ לְ דּות ֶׁשּלָ ּה.
ימה לְ ַׁש ֵּתף ָ
ִה ְסּכִ ָ
יתי יַ לְ ָּדה ּגַ ְרנּו ַמ ָּמׁש ָקרֹוב לְ ַביִ ת ֶׁשל
"ּכְ ֶׁש ָהיִ ִ
ַ'ס ָבּא וְ ַס ְב ָּתא ַר ְׁש ָּב"ם'ּ ,כָ כָ ה ָק ַראנּו לָ רב
וְ לָ ַר ָּבנִ ית ַקנְ יֶ ְב ְס ִקיַ ,על ֵׁשם ָה ְרחֹוב ּבֹו ֵהם ּגָ רּו.
יט"א,
ַא ָּבא ֶׁשּלִ יָ ,ה ַרב ּגְ ַדלְ יָ ה הֹונִ יגְ ְס ֵּב ְרג ְׁשלִ ָ
ָהיָ ה נִ ְמ ָצא ַה ְר ֵּבה ֵא ֶצל ַס ָבּא ,וַ ֲאנַ ְחנּו נֶ ֱהנֵ ינּו
לָ בֹוא לְ ָׁשם יָ ַחד ִאּתֹו.
ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ ֶהם ָהיָ ה ּכִ ְמ ַעט ּכְ מֹו ַה ַּביִ ת ַה ֵּׁשנִ י
ֶׁשּלָ נּוָּ ,ת ִמיד ָא ַה ְבנּו לַ ֲעלֹות לְ ָׁשם ּולְ ִה ְת ַק ֵּבל
ּובחֹם.
ְּב ִחּיּוְך ַ
הּודים
ֹלא ַרק ֲאנַ ְחנּו ִה ְרּגַ ְׁשנּו ָׁשם ַּב ַּביִ תּ ,כָ ל ַהּיְ ִ
נֹוח ,וְ ֵהם ִמּלְ אּו ֶאת
ִמּכָ ל ָהעֹולָ ם ִה ְרּגִ יׁשּו ָׁשם ְּב ַ
ַה ַּביִ ת ַעד ֶא ֶפס ָמקֹום.
יעים לָ ַביִ ת ֶׁשל ַס ָבּא
ּכַ ֲא ֶׁשר יְ לָ ִדים ְרגִ ילִ ים ַמּגִ ִ
ּומּיָ ד
ּדֹופ ִקים ַּב ֶּדלֶ תִ ,
ְ
וְ ַס ְב ָּתא ֶׁשּלָ ֶהםֵ ,הם
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ֶאת ַס ָבּא וְ ַס ְב ָּתא לְ ַהּגִ יד לָ ֶהם ָ'ׁשלֹום'.
יעים לְ ַס ָּבא וְ ַס ְב ָּתאֲ ,א ִפּלּו
ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָהיִ ינּו ַמּגִ ִ
ּומ ָצאנּו
ֹלא ָּד ַפ ְקנּו ַּב ֶּדלֶ תִ .מּיָ ד נִ כְ נַ ְסנּו ַה ַּביְ ָתה ָ

לְ ַע ְצ ֵמנּו ָמקֹום ֵּבין ּכָ ל ָה ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ָׁשם
לְ ַב ֵּקׁש ְּב ָרכָ ה ,לְ ִה ְתיַ ֵעץ ,אֹו ָּפׁשּוט לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל
לֹומדִ .ה ְתיָ ַּׁש ְבנּו ָׁשם יַ ַחד
יֹוׁשב וְ ֵ
ַעל ַס ָבּא ֵ
ִעם ּכֻ ּלָ ם אֹו ָהלַ כְ נּו לָ ֶׁש ֶבת ַּב ִּמ ְר ֶּפ ֶסתִ ,ח ַּפ ְׂשנּו
ַמ ֶּׁשהּו לֶ ֱאכֹל ,וְ ֵא ַר ְחנּו ֶאת ַע ְצ ֵמנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו...
יתה ַמ ְב ִחינָ ה ָּבנּוֹ ,לא
ֲא ָבל ּכְ ֶׁש ָּס ְב ָתא ָה ָ
סּוקהִ ,היא ִמּיָ ד
ְמ ַׁשּנֶ ה ַעד ּכַ ָּמה ִהיא ָהיְ ָתה ֲע ָ
אֹותנּו ְּבחֹםֹ .לא ִה ְרּגַ ְׁשנּו
ָּפנְ ָתה ֵאלֵ ינּו וְ ִק ְּבלָ ה ָ
'לֹוק ִחים' לָ נּו ֶאת ַס ָבּא וְ ַס ְב ָּתא,
ְ
ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים
יהם ֶאת
ֶאּלָ א לְ ֶה ֶפְךֲ :אנַ ְחנּו ֵאּלּו ֶׁש ֵה ֵבאנּו ֲאלֵ ֶ
ּכָ ל ַה ֲח ֵב ִרים וְ ַה ַּמּכָ ִריםּ ,כְ ֶׁש ֵהם ִּב ְּקׁשּו ֵמ ִא ָּתנּו
לְ ַהזְ ּכִ יר ֶאת ַה ֵּׁשם ֶׁשּלָ ֶהם לִ ְב ָרכָ ה ֵא ֶצל ַס ָבּא.
ְּבכָ ל יֹום ִׁש ִּׁשי ִה ִּטילָ ה ַס ְב ָתא ַּת ְפ ִקיד ָחׁשּוב
יֹותיִ .היא ֵהכִ ינָ ה לָ נּו ָסלִ ים ּגְ דֹולִ ים
ָעלַ י וְ ַעל ַא ְח ַ
ְמלֵ ִאים ְּבכָ ל טּובַ ,מ ֲאכָ לִ ים ֶׁש ִהיא ֵהכִ ינָ ה
ׂשּומת לֵ בֶ .את
ּוב ְת ֶ
לִ כְ בֹוד ַׁש ָּבת ְּב ַא ֲה ָבה ִ
ימים לָ ַק ְחנּו לְ ַחּלֵ ק לַ ֲאנָ ִׁשים
לֹוחים ַה ְּט ִע ִ
ַה ִּמ ְׁש ִ

רֹוצ ְצנּו
ׁשֹונִ ים ֶׁש ִהיא ָר ְצ ָתה לְ ַׂש ֵּמ ַח ,וְ כָ כָ ה ִה ְת ַ
לֹוחים ִהּגִ יעּו
ְּב ַר ֲח ֵבי ְּבנֵ י ְּב ַרק ַעד ֶׁשּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ִ
לְ יַ ֲע ָדם.
ְּב ַׁש ָּבת ַּבּב ֶֹקר ָהיִ ינּו ַמּגִ יעֹות לְ ַס ָּבא וְ ַס ְב ָּתא ּכָ ל
ּומ ְתיַ ְּׁשבֹות יַ ַחד ַּב ִּמ ְר ֶּפ ֶסתָ .ס ְב ָתא
ַהּנְ כָ דֹותִ ,
ּוב ַא ְר ִט ִיקים
ּבֹואים ַּבח ֶֹרף ְ
אֹותנּו ִּב ְק ֶר ְמ ִ
ּכִ ְּב ָדה ָ
ַּב ַּקיִ ץ ,וַ ֲאנַ ְחנּו נֶ ֱהנֵ ינּו לְ ַפ ְט ֵּפט יַ ַחד.
ִעם ּכָ ל ָה ַר ַעׁש וְ ַה ֲה ֻמּלָ ה ֶׁש ָע ִׂשינּו ֲאנַ ְחנּו
וְ ֶׁש ָעׂשּו ַה ְּמ ַב ְּק ִרים ָה ַר ִּבים – ָס ָבּא ֵמעֹולָ ם ֹלא
קּוע ְּבלִ ּמּוד,
ָא ַמר ִמּלָ ה ַעל ּכָ ְך! הּוא יָ ַׁשב ָׁש ַ
רֹועׁש ֶׁש ְּס ִביבֹו.
וַ ֲא ִפּלּו ֹלא ָׂשם לֵ ב לַ ָּבלָ גָ ן ָה ֵ
יתי ָר ָצה לַ ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ִעם ּכָ ל
ֲאנִ י זֹוכֶ ֶרת ֵאיְך ָהיִ ִ
עֹוב ֶרת לְ יָ דֹו ּכְ ֶׁשהּוא יָ ַׁשב ְּב ַׁש ָּבת
ּבֹואיםֶ ,
ַה ְּק ֶר ְמ ִ
ַּבּב ֶֹקר וְ לָ ַמד ַּב ָּסלֹון .יָ כֹלְ ִּתי ֲא ִפּלּו לְ ִה ָּת ֵקל
ַּב ְּס ֶטנְ ֶּדר ֶׁשּלֹו – וְ הּוא ֲא ִפּלּו ֹלא ִה ְרּגִ יׁש .הּוא
ָהיָ ה ְּבתֹוְך ַהּגְ ָמ ָרא ,וְ ַרק ִהיא ִענְ יְ נָ ה אֹותֹו.
קּוע ְּבלִ ּמּוד ,הּוא ָּת ִמיד
ּכַ ָּמה ֶׁש ַּס ָּבא ָהיָ ה ָׁש ַ
ִה ְתיַ ֵחס ֵאלֵ ינּו ְּבחֹם.
ְּבכָ ל ֲחנֻ ּכָ ה ִהּגַ ְענּו ֵאלָ יוּ ,כָ ל ַה ֶּצ ֱא ָצ ִאים ָה ַר ִּבים
ְּבלִ י ַעיִ ן ָה ָרעּ ,כְ ֵדי לְ ַק ֵּבל ְּד ֵמי ֲחנֻ ּכָ הֶ .את
ְּד ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ ה הּוא נָ ַתן ְּב ַמ ְט ְּבעֹות ֶׁשל ֶע ְׂשרֹות
ֲאגֹורֹותּ ,כָ ל יֶ לֶ ד ִק ֵּבל ַמ ְט ְּבעֹות לְ ִפי ַהּגִ יל ֶׁשּלֹו.
ִּב ְסכּום ַהּכֶ ֶסף ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לִ ְקנֹות ַרק ַמ ֶּׁשהּו
ָק ָטןֲ ,א ָבל ֲאנַ ְחנּו ֹלא ָח ַׁש ְבנּו לְ ַבזְ ֵּבז ֶאת ַהּכֶ ֶסף
צּוציםָׁ .ש ַמ ְרנּו ֶאת
מּורת ַק ְר ִטיב אֹו ַח ְמ ִ
ְּת ַ
ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ְּב ֶח ְר ַּדת ק ֶֹדׁשַ ,מ ְט ְּבעֹות ֶׁש ִּק ַּבלְ ִּתי
ִמ ַּס ָּבא ַר ְׁש ָּב"ם! ָהיּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָהיּו מּוכָ נִ ים
לְ ַׁשּלֵ ם ָהמֹון ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי לִ זְ ּכֹות לְ ַק ֵּבל ּכָ ֵאּלּו
ַמ ְט ְּבעֹות...
יע לְ ַק ֵּבל
יׁשהּו ֵמ ַהּנְ כָ ִדים ֶׁשֹּלא ִהּגִ ַ
ִאם ָהיָ ה ִמ ֶ
ֶאת ְּד ֵמי ַה ֲחנֻ ּכָ הָ ,ס ָבּא ִמּיָ ד ָׂשם לֵ ב וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן
יע?
ִּב ְׁשלֹומֹו :לָ ָּמה ְּפלֹונִ י ֹלא ִהּגִ ַ
ּכְ ֶׁש ָּמלְ אּו לִ י ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנִ יםִ ,הּגַ ְע ִּתי
לְ ַס ָּבא לְ ַק ֵּבל ִמ ֶּמּנּו ְּב ָרכָ ה ,וְ הּוא ֶה ֱענִ יק לִ י
ַמ ָּתנָ הּ ,כְ מֹו לְ כָ ל ַהּנְ כָ דֹות וְ ַהּנִ ינֹות ֶׁש ִהּגִ יעּו

יׁשית ִּבכְ ַתב
לְ גִ יל ִמ ְצוֹותִ :סּדּור ִעם ַה ְק ָּד ָׁשה ִא ִ
יָ דֹו.
ַה ַּמ ָּתנָ ה ַהּזֹו ִח ְּמ ָמה ּכָ ל ּכָ ְך ֶאת ַהּלֵ ב ,לִ ְראֹות
ּתֹורה ֶה ָעצּום ֶׁשּלֹו וְ נִ ּצּול
ֵאיְך ִעם ּכָ ל ָע ָמל ַה ָ
ַהּזְ ַמן ַהּיָ ָקר ,נִ ְׁש ַאר לֹו ֲע ַדיִ ן ַמ ְס ִּפיק זְ ַמן לָ ֵתת
יׁשי לְ כָ ל יֶ לֶ ד וְ יַ לְ ָּדה.
יַ ַחס ִא ִ
יע לְ ַב ֵּקר
ּגַ ם לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ַח ַּתנְ ִּתי ,הּוא ִהּגִ ַ
אֹותנּו ִמּיָ ד ַא ֲח ֵרי ַה ֲח ֻתּנָ ה ַּב ַּביִ ת ֶה ָח ָדׁש .הּוא
ָ
אֹותנּו
ּכְ ָבר ָהיָ ה ְמ ֻבּגָ רֲ ,א ָבל הּוא ָר ָצה לְ ַׂש ֵּמ ַח ָ
יע לְ ַב ֵּקר ֶאת ּכָ ל
וְ לִ ְׂשמ ַֹח ִא ָּתנּוּ ,וכְ מֹו ֶׁשהּוא ִהּגִ ַ
יע ּגַ ם ֵאלֵ ינּו.
ַהּנְ כָ ִדים לְ ַא ַחר ַה ֲח ֻתּנָ ה – הּוא ִהּגִ ַ
אֹותם
ָ
ּכְ ֶׁש ַהּיְ לָ ִדים ֶׁשּלִ י נֹולְ דּו – לָ ַק ְחנּו ּגַ ם
לְ ַס ָּבא ,לְ ִה ְת ָּב ֵרְך ִמ ֶּמּנּו וְ לִ ְסּפֹג ֶאת ַה ְּק ֻד ָּׁשה
ֶׁש ָּׁש ְר ָתה ְס ִביבֹו.
ּמֹועד ֻסּכֹות ָה ַא ֲחרֹון ִהּגַ ְענּו ֵאלָ יו ּכָ ל
ְּבחֹל ַה ֵ
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה יַ ַחד ַּב ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ הִ .ה ְס ַּתּכַ לְ ִּתי
ַעל ָס ָבּא ֶׁשּיָ ַׁשב וְ לָ ַמדּ ,כְ מֹו ָּת ִמיד .הּוא ֶה ֱחזִ יק
ימנִ יָ ה .הּוא
ַהזְ ָמנָ ה ַּבּיָ ד וְ ִהיא ִׁש ְּמ ָׁשה לֹו ּכְ ִס ָ
ֲא ִפּלּו ֹלא ִה ְב ִחין ָּבנּוַ ,רק ָע ַקב ַא ֲח ֵרי ַהּׁשּורֹות
ׁשּורה
יֹורד ִעם ַה ַהזְ ָמנָ ה ָ
ֶׁשל ַהּגְ ָמ ָרא ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
ׁשּורה...
ַא ֲח ֵרי ָ
ּכַ ָּמה ֶׁש ֲאנִ י ְרגִ ילָ ה לִ ְראֹות אֹותֹו ּכָ ְךֹ ,לא יָ כֹלְ ִּתי
ֶׁשֹּלא לַ ֲעמֹד ּולְ ִה ְת ַּפ ֵעם ֵמ ַה ַּמ ְר ֶאה ַה ָּקדֹוׁש.
יׁשהּו
קּוע ְּבלִ ּמּודַ ,עד ֶׁש ִּמ ֶ
ּכָ כָ ה הּוא יָ ַׁשב ָׁש ַ
מֹועד".
ָא ַמר לֹו ֶׁש ִהּגַ ְענּו לְ ַב ֵּקר ּולְ ַא ֵחל "ּגֹוּט ֵ
ּובכְ לָ ל ֹלא
ַס ָבּא ֵה ִרים ֶאת ָהרֹאׁש ֵמ ַהּגְ ָמ ָראִ ,
ּכָ ַעס ֶׁש ֶה ְפ ַרענּו לֹו ְּב ֶא ְמ ָצעָ .ה ֵעינַ ִֽים ֶׁשּלֹו ִמּיָ ד
אֹותנּו ְּבחֹםִ .ה ְצ ַטּלַ ְמנּו
ִחּיְ כּו ֵאלֵ ינּו ,וְ הּוא ֵּב ֶרְך ָ
ָאז ַּב ֻּסּכָ ה יַ ַחד ִאּתֹו ,וְ ָתלִ ינּו ֶאת ַה ְּתמּונָ ה ַּב ַּביִ ת
ֶׁשּלָ נּו ,לְ ַמזְ ּכֶ ֶרת.
ַעכְ ָׁשו ֲאנַ ְחנּו ִמ ְס ַּתּכְ לִ ים ַעל ַה ְּתמּונָ ה
חֹוׁש ִבים ַעל ּכָ ְך ֶׁש ַּס ָּבא ְּב ֶע ֶצם ּכְ ָבר ֹלא ִא ָּתנּו,
וְ ְ
ֲא ָבל ִאם נִ ַּקח ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ַה ְּדמּות ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשּלֹו,
ּתֹורהִ ,מּיִ ְר ַאת ַה ָּׁש ַמיִ םֵ ,מ ַה ִּמּדֹות
ֵמ ַא ֲה ַבת ַה ָ
ַהּטֹובֹותִ ,מּטֹוב ַהּלֵ ב ֶׁשּלֹו – ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּו
יִ ְהיּו ַה ֶה ְמ ֵׁשְך ָה ֲא ִמ ִּתי ֶׁשּלֹו ּכָ אן ָּבעֹולָ ם".

איך נעבור את חג הפסח
כבני חורין מבלי לעלות במשקל?
מגישה :חיה רוטשילד
מאמנת אישית להתנהלות תזונתית נכונה
אחת הסיבות העיקריות ,לקושי בניהול משקל
הוא העדר תכנון האכילה.
כמו שלישיבה המרוממת בליל הסדר סביב
שולחן ערוך כבני מלכים קדמה התארגנות
ולוגיסטיקה שלימה ,כך כדי לא למצוא את
עצמך מתוסכלת בעודף של  4,5ק"ג לאחר
פסח מה שנדרש הוא התארגנות חכמה.
התזונה שלנו בפסח ,אמורה להיות דבר
מתוכנן מראש.
אנשים לא מתכננים להכשל ,אבל נכשלים
בלתכנן.
מי שלא מתכנן הצלחה  -אוטומטית קורה
הכישלון .קוצים גדלים לבד ,כדי שתצמח
שושנה צריך ליזום אותה.
יש נשים שבימי השגרה מנהלות סדר יום
קבוע עם זמני ארוחות ,בוקר צהרים וערב
קבועים פחות או יותר.
אך מה קורה בחג? סדרי הבית משתנים,
מוזמנים אורחים ,נשואים ,בחורי ישיבות
וילדים קטנים שצריך להאכיל אותם שעות
נוספות .ובעיקר האוכל עצמו הכי אחר שיש!
הכל שונה!
אמנם בהרבה בתים כן יש את הארוחה
העיקרית בימי חול המועד שבדרך כלל
בשרית וחגיגית ומכילה את אבות המזון,
אך שאר היום ,כל אחד מסתדר בכוחות
עצמו .וכך פעמים קורה שארוחת הבוקר לא
מקבלת את היחס הראוי לה ורק חוטפים
משהו קטן .ואם את כן מאלה שיושבות
לארוחת בוקר טובה ,מה קורה אחר הצהרים
או בשעות הערב? כאן מתחיל הבלגן  .נשנוש
ועוד נשנוש והעודף מתחיל להאגר.
ואם נוסיף לפיתויים את הריח הטוב מהמטבח
המתפשט בכל הבית מידיים צעירות
שעמלות ואופות,
אז  . . .מתפתים.
שלא תביני אותי לא נכון ,כולנו יודעות שפסח
זה זמן מקסים לשהות שעות בממלכת

המטבח ולפתח כישורי יצירתיות אבל תבחרי
בטוב!!! תשקיעי במאכלים התורמים לבריאותך
ולבריאות המשפחה כולה! מאכלים התורמים
לשמחת לב אמיתית! ולא "לאכול" את הלב.
אז לפני שנציע כמה מתכונים ,תעני לעצמך
על כמה שאלות שיעזרו לך להגיע לתכנון
הנכון בימי חול המועד (שהשנה ארוכים
במיוחד).
 .1מתי אני אוכלת  -מה תהיינה שעות
הארוחות שלי היום?
 .2מה נחמד לי לאכול בארוחת הבוקר?
סלט גדול ,חביתה וגבינה עם או בלי מצה.
ארוחה פשוטה וטעימה.
 .3כמה ארוחות מומלץ לאכול ביום?
מומלץ לאכול  3ארוחות :בוקר ,צהרים וערב,
וביניהן ארוחות ביניים קטנות כמו פרי עם כמה
שקדים ,עוגה בריאה כדי שלא נגיע רעבות
לארוחה.
 .4איך אפשר לגוון את ארוחת הערב?
פשטידת ירקות חלבית ,שקשוקה עשירה
בירקות או אפילו בלינצ'עס ממולאים בגבינה .
כמובן כל סלט שמוסיפים לו אגוזים ,גרעינים
ורוטב בריא נהפך למשודרג.
ולאוכלי קטניות מרק עם אפונה/עדשים נותן
מנת חלבון איכותית מהצומח.
 .5מה וכמה כדאי לשתות במהלך היום?
שתיה מתוקה עתירה בסוכר ולכן מומלץ
להימנע ממנה לחלוטין .מים לפחות שתיים
וחצי ליטר ביום.
תעני לעצמך את התשובות שלך.
כאשר האכילה שלך תהייה כמו שתכננת,
תקבלי כזו תחושת סיפוק שלא תותרי לעשות
כך כל ימי החג ואז תרגישי בת חורין אמיתית,
תרגישי שולטת ולא נשלטת!!!

יעוץ ראשון ללא עלות
חיה 052-7143156 -

כי רק בניית הרגלי אכילה נכונים בלווי אישי,
ישמרו על התוצאה שלך.

קולקציית חג
קסומה ואביבית
בדים כ .א
מכ

ש
ראי,

שראל והיימיש כ
רי
,נ

צ'ק
ים

סניף רכסים .סביון 38
טלפון052-7693615 :

הבאנו מעט מכל דגם ,כדי שתוכלי
להיות ייחודית ומיוחדת ,הקדימי לקנות!

א
רד

קופון בהצגת
מודעה זו*
 5%על פריט ראשון
 10%על פריט שני

רכסים הגיעה למרכז ,עם חנות קונספט
חדשה  -צ'ארם (חנות ללא שם לשעבר)
מוזמנת לבחור את השמלה האחת שלך
מתוך למעלה מ 80דגמים (!!) שהבאנו
במיוחד עבורך.

סניף חיפה .מיכאל 10
טלפון053-3839331 :

ש .פתיחה רכסים :א'-ה'  17:30-22:30 ,10:30-13:00יום ו'  | 10:30-13:00ש .פתיחה חיפה :א'-ה'  ,10:30-21:00יום ו' * | 10:30-13:00אין כפל מבצעים ,המבצע עד ט' ניסן

בס"ד

שידרוג התחבורה הציבורית
הננו שמחים להודיעכם כי לאחר הפסח ,החל מכ"ה בניסן ( 26באפריל) יהיו בעז"ה

שיפורים משמעותיים
בתחבורה.
הן במסלולי האוטובוסים והן בתגבור
משמעותי בלוחות הזמנים
קוים 30 ,12

יתחילו את המסלול מרחוב מעלות דוד (לא נכנס לכפר חסידים)
קווים אלו ייסעו הן בהלוך והן בחזור ברח' האירוסים.

קו 12

יכנס לחזון איש עד הכיכר האחרונה של מחיר למשתכן

קו 30

יכנס לרחוב חזון איש ולאחר מכן לרחוב השקד

קוים 110 ,72

יצאו מכפר חסידים
קווים אלו ייסעו בהלוך ובחזור ברחובות הכלניות והנרקיסים

קו 72

יכנס לגבעה ג' עד כיכר היעלים.

קו 29

קרית אתא ,גבעה א' ,רח' חזו"א  ,שקד (לא נכנס לכפר חסידים)

בברכת נסיעה טובה
דן כהן
ראש המועצה

קו 72
יוצא מכפר חסידים נכנס לגבעה ג'.
נוסע דרך רח' הכלניות ונרקיסים
(ללא כניסה לאירוסים)

קו 110
ללא שינוי

שאינו
צריך
לשאול
כשר
לפסח
תשפ״ב

לראשונה בישראל!

חברי מכבי ,לנוחיותכם
סימון ׳כשר לפסח׳
על אריזות תרופות מרשם
הנרכשות במכבי פארם
הכיתוב כשל"פ תשפ"ב יופיע על אריזות תרופות המרשם הכשרות לפסח בבתי המרקחת מכבי פארם | ט.ל.ח

גם ברכסים ,יש קופות חולים ויש מכבי *4535

מוגש כמידע לחברי מכבי

לשירותכם
לשירותכם
קהילה
מתאמי קשרי
קהילה
קשרי
מתאמי
ומידע:
לבירור
ומידע:
לבירור
ברוך אדרי
הרב
054-8473879גליק
הרב אברהם
הרב יעקב לכר
054-8477718
טל׳:
טל'052-7177012 :

