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כרמיאל מירון,  צפת,  טבריה,  חצור,  העומק,  מגדל  נהריה,  אתא,  קרית  חיפה,  חסידים,  כפר  רכסים,  יעקב,  זכרון  חדרה,  נתניה,  רחובות,  עילית,  מודיעין  חבד,  כפר  ת»א,  טלזסטון,  פ»ת,  אלעד,  אשדוד,  שמש,  בית  ביתר,  ירושלים,  ברק,  בני  בס"ד    

דבראל שטראובר

שלי ושלכם, שלנו!
החדשות הטובות באמת, כך נוהגים לומר, לא 
תמיד נכתבות בעיתון. דווקא בשל כך בחרתי, 

לשתף את הקוראים, השותפים הנאמנים 
בהצלחת עיתוננו, ברגשותינו הגואים - ערב 

השקת מהדורה נוספת של 'מרכז העניינים'.    

אין ספק, כי ללא המשוב האדיר שאנו זוכים 
לו מידי שבוע, מהקוראים, המפרסמים, חברות 
וגופים שנתנו בנו את אמונם לאורך השנים - 

לא היינו מגיעים עד הלום.
  המאמר המלא מתפרסם במדור 'פרהסיה', גל' 282  

 עשרות אלפי משפחות חרדיות באכלוס המהיר מאז קום המדינה:

מהפכה בצפון
צפון ברך: מנתונים מדהימים שהגיעו בלעדית ל'מרכז העניינים' עולה, כי 
מספר התושבים החרדיים בצפון הארץ עלה בשנים האחרונות בעשרות 
אחוזים - בעקבות מצוקת הדיור הגוברת בערי המרכז  תושבי הערים 

הצפוניות מהווים נתח בן כחמישה עשר אחוזים המורכבים מכלל הקהילה 
החרדית בארץ לגווניה  מיום שני הקרוב: 'מרכז העניינים' יופץ בכל הערים 

החרדיות המתחדשות במהדורה מיוחדת לאזור הצפון   כל הפרטים 

הכל עניין של

חשיפה

16.11.09
כ-15,000 חשיפות נוספות בצפון

מוישה אלעס-וייס

מפת  על  יודעים  באמת  אתם  מה  אז 

לנחש  לנו  הרשו  בצפון?  החרדית  ההתיישבות 

יותר  הרבה  בנבכיה  מתמצאים  אתם  כיום,  כי 

סיפורי  על  חיינו  בעבר,  שנתיים.  לפני  מאשר 

השתעשענו  בחיפה,  שחנו  החרדיים  העולים 

זקני צפת ומלחמות השכנים  בזיכרונותיהם של 

הערביים בעולי טבריה, ינקנו את סיפורי מירון 

שהסתכמו ברבי שמעון ו...זהו. 

מצוקת הדיור החרדי השיבה את הרוח לערים 

תלך  בהם  החרדית  הקהילה  כי  היה  שנראה 

חדרה,  אתא,  קרית  חיפה,  השנים.  עם  ותיכחד 

טבריה, ואפילו מירון וצפת חזרו לימי עלומיהן. 

את  אפילו  החיתה  החדשה  החרדית  הפריסה 

לא  ועוד  יעקב.  זכרון  רוטשילד,  של  מושבתו 

כנתניה  יחסית,  החדשים  היישובים  על  דיברנו 

וכחצור הגלילית שהתעבו משמעותית מאז פסקו 
הקצאות הקרקע לבניה חדשה בכל המגזרים.

למנות  עדיין  קשה  ממש  מדויקים  מספרים 
במסגרת גרף תחום. הנתונים דינאמיים ומזנקים 
היתה  שלא  במהירות  מעלה  כלפי  יום  מידי 
הבסיס  אבל  חופשית.  בצניחה  מטאור  מביישת 
שהחל את דרכו כגוש שקט לפני כחמש שנים, 
הלך והתעבה בשנתיים האחרונות, ומספרם של 
החרדים לדבר ה' בצפונה של ארץ ישראל. גם אם 
לא מדובר עדיין במספרים שיעצרו את הבעיה 
הדמוגרפית מול הערבים, הרי שההערכות בקרב 
מומחי נדל"ן מצביעות על אחיזה של מעט מעל 
מספר  בישראל.  החרדית  מהאוכלוסייה   15%

מרשים לכל הדעות.
ומה שמגיע לתושבי הערים המובילות - מגיע 
יעקב,  זכרון  חדרה,  נתניה,  הצפון:  לתושבי  גם 
הגלילית,  חצור  חיפה,  רכסים,  חסידים,  כפר 
קרית אתא, צפת, מירון, טבריה כרמיאל, מגדל 

הצפון  תושבי  יתחברו  מהיום,  ונהריה.  העמק, 
ל'מרכז העניינים' של הציבור החרדי. 

הדעות  מאמרי  החדשותיות,  הידיעות 
הכללית  הפוליטיקה  חדשות  והאקטואליה, 
והפנימית, חדשות הקהילות, הישיבות, החצרות 
והפרסום  התנועה  הכלכלה,  חדשות  והרבנים, 
וטורים, מדורי משפחה,  - כל אלו לצד כתבות 
יהוו חיבור של ממש לעיתון   - וילדים  סיפורת 
והפך  הציבורית  לתודעה  באחת  שפרץ  אחד, 
בירושלים  המרכז,  באזור  קהל  דעת  למוביל 
וסביבותיה ועתה יחלוש על הצפון החרדי כולו. 

רבנים ואישי ציבור שנודעו על הפצת העיתון 
המתרחבת - בירכו על הופעתו של עיתון חרדי, 
מושלם, נקי ומנופה אשר יהווה שופר של ממש 
הולם  כתחליף  הארץ,  בצפון  היהדות  גווני  לכל 
לתקשורת הקלוקלת שעשתה את דרכה מחוסר 
כלי  בהעדר  זאת,   - הבתים  מן  לחלק  ברירה 

העברת מידע ומסרים חליפי.

שירות מפנק 

עד הבית

עיתון אחד. שלוש מהדורות.
 כ-115,000 עותקים. חצי מליון קוראים. 

מרכז העניינים!

כל המגזרים

עיתון אחד

מאיר גבר

בעוד הח"כים, השרים וסגני השרים - איש במעמדו, בתארו 
ובתפקידו - עסוקים עד למעלה ראש בפתרון מצוקת הדיור 
של  חרדית  דיוויזיה  אט-אט  לה  פילסה  החרדי,  הציבור  של 
ממש את דרכה וכבשה נתחי דיור בשכונות שלמות, הולכות 

מתחרדות בערי הצפון החרדיות הותיקות.
מול הדיור המוזל והזמין בשפע כזה שהעלה ריח טחוב בכל 
לא  שהמבחר  (למרות  שכזה  ובמחיר  הצבי  ארץ  של  צפונה 
יכלו  לא  המהוללות  הבנות  הורי  מבין  הלב  טובי  גם  משהו), 

לעמוד.
מי שהחלו ראשונה לחוש את ניצני הפריחה היו ועודם בעלי 
העסקים והמרכולים, שהחלו - למרבה צערם - מדווחים למס 

ההכנסה על שומה עצמית גבוהה. 
נרחב  כר  שמצאו  חרדיים  משקיעים  משך  הרב  השפע 
שנים  תוך  פלוס)  (פלוס,  עצמן  המכסות  נדל"ן  לעסקאות 
ספורות בלבד מעת יבשה הדיו של חתימת השמאי (שהעניק 
הקומבינאטורים  את  שפטרה  במיוחד  מופרזת  הערכה 
בבניין  השכנים  הפכו  וכבר  מיותרות)  ממקדמות  המזוקנים 
כולו לבעלי מיניוואנים חלליים מהסוג המאפיין את בני ברק 

וההתנחלויות החרד"ליות בלבד.
מברשת  שסיבי  הללו  בערים  המיותמים  המודעות  לוחות 
ודבק מקומח לא דשו את בשרם זה עידן ועידנים נמצאו לפתע 
מתקלפים בשיטתיות, והשפה הפרסומית האחידה התלבשה 

יפה יפה גם על הצפוניים.
המדיה החרדית אף היא לא התעלמה מאחינו היושבים בטווח 
הקאסם. כשאנשי הביטאון הז'בוטינסקאי החלו בתקיעת היתד 
להמון העם הנבער, הרחיבו את תפוצתם הרחב והפץ - מעבר 

לעיתון ה'קו' המתחרה שאופיין בקהל יעד פשרן יותר. 
נקודת  את  נאמנה  לייצג  המשיך  הדגלאי  שהביטאון  אלא 
המבט הכללית על העולם תוך פרסום מאמרי השקפה ותוכחה 

רבים שסיפקו את יצר הסקרנות והתככנות הפנימיים ברמזי 
רמזים בחד צדדיות מתבקשת, ולא השכיל (או שלא יכול היה, 

ועודנו) למקד את הסיקור ביתה.
החסר הזה, לא מיהר להתמלא. עלוני פרסומת צבעוניים לא 
משכו את קהל היעד הצפוני שיודע בדיוק מה הוא רוצה. דירה 
בירושלים, כמובן, אבל בהקיצו מהחלום המתוק הוא מבקש 
לעצמו תכנים מלאים. השבועונים החרדיים עשו מצדם קופה 
יפה, אבל עדיין נותר נתח מכריע של בעלי חלומות ירושלמיים 
שלא יכולים להרשות לעצמם שבעה שקלים מיותרים (ובוודאי 

שלא כפול ויותר מכך) מדי שבוע.
התוכן  ספקי  של  מגרשם  מבית  היוצאת  הבשורה  עתה, 
המרכזיים והמעניינים במגזר, מעניקה מענה של ממש לנפשם 
של מאות אלפי החרדונים המתעטפת תדיר בשקיקת המילה 

הכתובה. וכאן החשבון פשוט הרבה. 
בכ-115,000  ימלא  שבידכם  והמעוצב  הצבעוני  החינמון 
עותקיו את החסכים הנפשיים העמוקים - הן לחסרי שבעת 
השמאלית  מוחם  לאונת  לחדור  המפרסמים  (שעל  השקלים 
למי  והן  בלבד)  צרכנית  נואשּות  המשדרות  תובנות  בהנחלת 

שהונו בשלטונו אך תולעת האותיות מכרסמת במוחו. 
כך יציפו מידי יום שני הצפנים המקצועיים הרב-מגזריים 
הטמונים בקדושה המיוחסת למילה את תודעתם של ששת 
ואקטואליה  עומק  כתבות  בפרשנויות,  הקוראים  (מיליון) 
שיגור-נפילה  בטווח  ודילוט  מילוט  יכולת  מבלי  מרוכזת, 

מצוי. 
מקסימום, מ-ק-ס-י-מ-ו-ם, כדי להירגע הם ייצאו לקניות 
סלש מסעדה סלש רכב שכור סלש טיול סלש לבזבזת הבאה 

(לא למחוק. כלום לא מיותר).
ואת זה בדיוק אנחנו הרי כל כך אוהבים.   

אז יאללה, בהצלחה לכולנו! 

המרכז מתרחב
 חיפה

 רכסים

 זכרון יעקב

 מגדל העמק
 צפת

 טבריה

 חצור

 נתניה

 קרית שמואל
 קרית אתא

 כרמיאל

 חדרה

 אור הגנוז
 יבניאל

 נהריה

 עפולה
 עכו

 בית שאן

 טירת הכרמל

 בני ברק 

 אלעד 
פתח תקוה 

 גני הדר 
 תל אביב 

 אשדוד 

 מודעין עילית 

 כפר חב"ד 

 נתיבות

 ביתר 

 טל סטון 

 בית שמש 

 41,000 ע'

 33,000 ע'

 7,500 ע'

 6,900 ע'

 5,000 ע'

 4,000 ע'

 3,800 ע'

 1,700 ע'

 1,500 ע'

 1,300 ע'

 800 ע'

 700 ע'

 600 ע'

 500 ע'

 400 ע'

 300 ע'

 220 ע'

 200 ע'

כ-115,000 
עיתונים 

בפריסה ארצית

פריסת מרכז העניינים

 ירושלים

 רחובות 

 אופקים

 באר שבע

 אשקלון
 קרית מלאכי

 יסודות

 יד בנימין

דרום בקרוב!

הנהלה

יו"ר - דבראל שטראובר  מנכ"ל- גדליה שפירא

מינהלה ומזכירות

מנהלת  קופ   יעל   - ומערכת  מינהלה  מזכירת 
הנהלת  אלבוים   פנינה   - אסטרטגיים  לקוחות 

חשבונות - מרים כץ

מכירות
מנהל  סנאנס   נתי  ירושלים:  אזור  עיתון  מנהל 
תיקי  מנהלי  פרקש   חזקי  הצפון:  אזור  עיתון 
לקוחות - קרן טולדנו, רוזלי פרידמן, דבורה רוזמרין, 

חיה פרטיג, שרגא נוימן

מערכת
עורך - ישראל פלר  סגן עורך, ועורך מוסף עניין 

מרכזי - ישראל מונטג

כותבים ומשתתפים
חדשות: מאיר ברגר, אלחנן בטאט, מנחם שיף, מנחם 
מוטי  פרסום:  מדור  מור   מיכל  וייס,  חיים  רוזנברג, 
ישראל  ונדל"ן:  תנועה  כלכלה,  מדורי  רובינשטיין  
כתבות  מונטג    ישראל  הצרכנות:  מדורי  פלר  
צוובנר,  נעמי  ודעות:  משפחה  סיפורת,  אקטואליה, 
רבקה  פומרנץ,  רחל  שיינין,  שולמית  רובינפלד,  רחל 

ויינר, יהודה קורן   מגיה ורכז מערכת - ישראל מונטג 

סטודיו
גרפיקה  גולדשטיין    דבורה   - סטודיו  מנהלת 

ועימוד - הניה כ"ץ, מירי דוידוביץ, ציפי גור אריה

צלמים
תצלומים:  לוין    דן  לרר,  שוקי   - מערכת  צלמי 

אליהו קובין, יוסי שחר, יהודה פרקוביץ

דפוס
דפוס לוין אפשטיין (מעריב),  דפוס כספים (גלובס), 

דפוס החדש

הפצה
קובי הפצות, קליין הפצות

פרסום, קריאטיב והפקה
משרד הפרסום - 'מילר פוינט'

גדליה שפירא

לא לאבד את הצפון
בכל ניווט, סבוך ככל שיהיה, יישלף המצפן 
ויכריז: את הצפון, אסור בשום אופן לאבד.

כמי שאמונים על מתן מענה מיידי לצרכי 
הקהילות החרדיות, וכמי שמבקשים להעניק 

את הטוב ביותר לקוראים ולמפרסמים - 
בחרנו להרחיב את 'מרכז העניינים' אל השרון 
והצפון המבורך במתיישבים ותיקים ובעיקר 
חדשים, תחת המותג המקומי 'עניינים בצפון'.
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