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ת חכמות ת להשקעו תבי ת חכמו ת להשקעו בי

לפגישת היכרות חינם
073-2723984

אזהרה: זירת הסוחר מנוהלת ע"י שוקי הון 24 בע"מ; הפעילות 
בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל 

אדם; פעילות ממונפת כרוכה בסיכון ממש של אבדן מלוא כספי 
ההשקעה בתוך זמן קצר. יובהר ויודגש כי האמור בפרסום זה אין 

משום המלצה או חו"ד בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות 
ערך, לרבות רכישה ו/או מגירה של ניירות ערך וכי האמור בפרסום 

זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 
של כל אדם.

תתעורר!
מחפש את ההשקעה הבאה?

השקעה בפולי קפה הניבה 164% תשואה 
בשנת תשע"ה

אל תפספס את ההשקעה הבאה!

hazoneish42@gmail.com
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מבנה ארוח מפואר ברכסים

ישיבות, שבתות חתן, בר-מצוה, קמפים60 מיטות, מתאים לקבוצות,

03-5796643

פרסם
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פה אחד: מפגן אחדות קומי-היסטורי בסיעת יהדות התורה / בי"ס לפוליטיקה

החל מהשבוע אריה דרעי יכהן כשר הפריפריה הנגב והגליל

המבחן הגדול ליכולתו של דרעי: אחרי למעלה משני 
עם  ממשלתי  משרד  לידיו  ש"ס  יו"ר  מקבל  עשורים, 
הפנים  משרד  את  שמזכיר  צבועים  לא  חלוקה  תקציבי 
בשנות השמונים  בלשכת שר הפריפריה, הנגב והגליל 
חוששים כי שלטון הפקידים והיועצים המשפטיים יקשה 
עליהם להתנהל מול הרשויות  בינתיים, מגמת הטרפוד 
אבי  ליועמ"ש  המשנה  החזיתות:  בכל  ניכרת  המשפטי 
ליכט הבהיר לפרוש ולגפני: "מה שמגיע לכם תקבלו גם 
בלי הסכמים", אך בפועל גם ההבנות שסוכמו בסוגיית 
הגיוס והתקציביים, מטורפדות על ידי היועצים המשפטיים 
שר  החיסכון,  קצבאות  פרשת  אחרי    האוצר  ופקידי 
הבריאות ליצמן שב ומבטיח לעמוד על קוצו של יו"ד 
בקיום ההסכמים הקואליציוניים / בית ספר לפוליטיקה

המבחן של דרעי

דרעי במסיבת עיתונאים השבוע                    )צילום: מרים אלסטר פלאש 90(

פרשת חיי שרה
י-ם
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פ"ת

17:22
17:23
17:23

16:10
16:27
16:06

זמני כניסת ויציאת השבת

"אנחנו בכל יום מסתערים 
על העשייה הציבורית"

חצי שנה לאחר שנכנסו לקואליציה של ראש 
העיר יוסי בכר, ראשי ש"ס בבת ים רפאל ברנז 
ובנימין אלחרר מדברים על רשימת ההישגים 

לציבור החרדי והדתי בעיר / עמ' 6

הטרור הגיע לראשון לציון
פיגוע דקירה בלב העיר ראשל"צ: מחבל שירד מאוטובוס הספיק לדקור 3 אנשים לפני שנחסם 

ע"י ההמון שביקש לבצע בו לינץ'  המשטרה ניטרלה את המחבל והוא נלקח למעצר  חובשים 
ופראמדיקים של מד"א פינו לבית החולים אסף הרופא 3 נפגעים במצבים שונים / עמ' 4

נכדת הפצועה בפיגוע: "אף אחד 
לא ניגש לעזור לסבתא"

/ עמ' 4

לישיבת יפו
דרוש איש תחזוקה

yeshivatyafo@gmail.com
קו"ח למייל:

בעל ידע בעבודות חשמל, אינסלציה ושיפוצים 
כלליים. העבודה בהיקף חצי משרה. גמיש
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  אתי כץ, יעל בראון,  אנה כהן, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
דיתי קויטנר, שוקי קנר, רונן להט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאחעורך חדשות מקומיות: מנדי ריזל
כתבים ומשתתפים:

אבי בלום, חנני בלייך, עוזי ברק, 
מנדי ריזל,  איתי גדסי, יאיר פלד, 

חברון גרנביץ, שרה פכטר, 
יעקב אמסלם, שמעון דן

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, 
אביחי חדאד, אורי ירושלמי 

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

הטרור הגיע לראשון לציון: מחבל 
דקר שלושה אזרחים בלב העיר

פיגוע דקירה בלב העיר ראשל"צ: מחבל שירד מאוטובוס הספיק לדקור 3 אנשים לפני שנחסם ע"י ההמון שביקש 
לבצע בו לינץ'  המשטרה ניטרלה את המחבל והוא נלקח למעצר  חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית 

החולים אסף הרופא 3 נפגעים במצבים שונים

מאת: יאיר קורן

בראשון  דקירה  פיגוע  נח:  לא  הטרור 
מאוטובוס  שירד  פלסטיני  מחבל  לציון. 
במרכז העיר, פתח בריצה והחל לדקור את 
העוברים והשבים. תחילה דקר גבר כבן 40 
ברחוב תרמ"ב ולאחר מכן המשיך המחבל 

אישה  אנשים.   2 דקר  שם  הרצל  לרחוב 
נפצע  אשר  וצעיר  בינוני  באורח  נפצעה 

באורח קל.
ופאראמדיקים  "חובשים  נמסר:  ממד"א 
של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית 
בהם:  נפגעים,   3 הרופא  אסף  החולים 
ברחוב תרמ"ב: 1 קשה, גבר כבן 40 דקור 

נפגעים,   2 הרצל:  ברחוב  עליון.  גוף  בפלג 
בהם: 1 קשה, אישה כבת 80 במצב בינוני-
קשה דקורה בפלג גוף עליון ו 1 קל כבן 20 

דקור בגפיים".
חברון  "תושב  נמסר:  ישראל  ממשטרת 
ראשל"צ   62 הרצל  לרחוב  הגיע   19 בן 
רחוב  עם  הצומת  על  אזרח  לדקור  והחל 

אדם  ודקר  המדרכה  על  המשיך  תרמ"ב, 
בגדים  לחנות  נכנס  המדרכה,  על  נוסף 
בחנות  שהיתה  אישה  נוסף.  אדם  ודקר 
דלת  את  המפגע  על  סגרה  הבגדים 
תחנת  סיור  של  אופנועים  וצוות  החנות 
על  השתלט  המקום  אל  שהגיע  ראשל"צ 
אותו". לתקוף  מהאזרחים  ומנע   הדוקר 

זירת הפיגוע במרכז ראשל"צ                                                                                                                                        )צילום: אלירן אביטל, דוברות מד"א(

נכדת הפצועה בפיגוע: "אף 
אחד לא ניגש לעזור לסבתא"
מצלמות האבטחה שתיעדו את הפיגוע בראשון לציון, הציגו תמונה קשה: "רצים אחרי מחבל כדי שלא יפגע 
באנשים אחרים, בזמן שאתם צריכים לעשות דבר אחר. תרימו את סבתא שלי"  במשטרת ישראל אומרים: 

"אנשים ניסו לקחת את החוק לידיהם"

מאת: מנדי קליין

של  נכדתה  ברכה-אייזנקוט,  שגית 
מהפיגוע  ה-80  בת  קשה  הפצועה 
בראשון לציון, אמרה בראיון לגלי צה"ל: 
"מדברים על החברה הישראלית, על כמה 
אתה  ואז  משבר.  בעקבות  מאוחדת  היא 
רואה בסרטון את תחושת הזעם והנקם של 
ההמון. אתם רצים אחרי מחבל כדי שלא 
יפגע באנשים אחרים, בזמן שאתם צריכים 
לעשות דבר אחר. תרימו את סבתא שלי. 
אפילו היה איזה בחור שקפץ מעליה ולא 

ניסה אפילו להושיט לה יד ועזרה".

בבית החולים אסף הרופא מדווחים כי 
בראשל"צ,  בפיגוע  קשה  הפצועים  שני 
לאחר  בינוני'  'במצב  כעת  מוגדרים 
שבמהלך הלילה חלה הטבה במצבם. לאף 
אחד מהם לא נשקפת סכנת חיים, אך גם 
המשפחות יודעות כי הליך השיקום צפוי 

להיות ארוך מאוד.
של  מרכז  מחוז  דובר  דוד,  בן  עמי 
על  לתקשורת  בראיון  סיפר  המשטרה 
זועם  קהל  מול  המשטרה  התמודדות 
המבקש לנקום במחבלים: "זוהי מציאות 
עירני,  הציבור  אחד,  מצד  נסבלת.  בלתי 
כל  על  שיחות  באלפי  אותנו  משתפים 
לידיים  ועד לקחת את החוק  חשד. מכאן 

ולעשות לינץ', המרחק גדול.
מחבל  מגיע  מובן.  והתסכול  הכעס 
אישה  זקנים,   – לדקור  ומתחיל  למרכזים 
מובנים  והמתח  הזעם  בראשל"צ,   80 בת 
של  הנחישות   – זה  את  להגיד  צריך  וגם 
האירוע  את  לסיים  ולסייע  לנסות  הציבור 
דבר מצוין. מהרגע  זה  כמה שיותר מהר, 
שהמפגע מנוטרל והסכנה פסקה. הטיפול 
לא  זה  לחלוטין.  משטרתי  להיות  אמור 
רואים  אנחנו  בלינץ'.  להסתיים  אמור 
ונתניה.  בראשל"צ  האירועים  סיום  את 

שוטרים ספגו מכות מהאזרחים".
החוק  את  לקחת  ניסו  אנשים  עשרות 
המשטרה  במפגע.  ולפגוע  לידיהם 

האזרחים.  את  והרחיקה  התמודדה 

פחות  לא  הזה  במקרה  הייתה  הפעילות 

קשה, אפילו הרבה יותר מסובכת, מאשר 

לסיים את האירוע".

התושבים  עירנות  את  לציין  רוצה  אני 

של  המהירה  התגובה  ואת  האזרחים 

הגיעו  קצר  זמן  שתוך  המשטרה  כוחות 

הסתיים  שהאירוע  לאחר  בנתניה.  למקום 

המפגע  את  לתקוף  ניסה  האזרחים  אחד 

במוט ברזל וגם פגע בשוטרים. הוא נעצר 

ויובא הבוקר לבית המשפט". ניסה אפילו 

להושיט לה יד ועזרה".
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מאת: אברהם עמיאל

שנים רבות שהציבור התורני בבת ים לא ידע ימים טובים 
טביעות  נכרות  דבר  בכל  כמעט  האחרונה.  בתקופה  כמו 
המועצה  ויו"ר  ברנז,  רפאל  העיר  הנהלת  חבר  האצבע של 
לספק  מצליחים  ביד  יד  שניהם  אלחרר,  בנימין  הדתית 
העטרה  את  ולהחזיר  מבוקשם,  את  והחרדי  הדתי  לציבור 

ליושנה.
אין ספק שאירועי התרבות בחודש תשרי היו הרבה מעבר 
שניות  והקפות  השואבה  בית  שמחות  עשרות  למצופה, 
הפנינג  של  היסטורי  יום  ואלחרר,  ברנז  ידי  על  סובסדו 
ענק לילדים במחיר אפסי, ועוד כמה וכמה אירועים שונים 
פניהם  על  שהחיוך  ניכר  האחרונים  בימים  אך  ומגוונים. 
ליום, שכן, לאחר שנים רבות הוחלט  הולך ומתרחב מיום 
יוסי  העיר  ראש  עם  וברנז  אלחרר  של  משולשת  בפגישה 
בכר, שעיריית בת ים תבנה מתנ"ס חרדי ברמה של חמישה 
כוכבים, מתנ"ס הכולל בתוכו בריכת שחיה חצי אולימפית, 
חדרי כושר ומחול, אולם ענק רב תכליתי ועוד כמה הפתעות. 
אז נכון, יהיו כאלו שירימו גבה ויגידו שעם כל הכבוד אבל 
החלום הזה הולך להתגשם בעוד 3-4 שנים, שכן מדובר על 
בניה של קומפלקס ענק. אז גם לזה השניים הכינו תוכנית 
העשרה  חוגי  יפעלו  הקרובים,  מהשבועות  החל  גיבוי, 
להגיע  יזכו  שהתלמידים  ועד  התורניים.  הספר  בתי  בכל 
'הליכות',  התלמידים.  אל  יגיע  המתנ"ס  בינתיים  למתנ"ס, 
זה השם הזמני של המתנ"ס התורני. אך השניים מבטיחים 
"אנו  יקבעו התלמידים עצמם.  גם את השם  כי בבוא העת 
של  הקדנציה  תהיה  שזאת  הקמפיין  במהלך  עוד  הבטחנו 
זרקנו סיסמאות של בחירות, אנחנו מתכוונים  הילדים, לא 
לזה באמת" אומר ברנז. "אנחנו יכולים להבטיח דבר אחד, 
לציבור שלנו את  נשתדל להגשים  הזאת  שבס"ד הקדנציה 

כל החלומות" אומר אלחרר.
 נדמה שחלוקת העבודה בינכם מסודרת ומתוכננת.

עם  אחד  כל  מסודרת?  הפשט  "מה  אלחרר:  בנימין 
התפקידים שלו. אני ורפי צריכים להשלים אחד את השני. 
יבנה, אז אני צריך לדאוג  אם הוא דואג שהמתנ"ס החרדי 
שהפעילות שם תשגשג. אם אני דואג שיהיו אירועי תרבות 
עובדים  אנחנו  וכו'.  תקציבים  שיהיו  לדאוג  צריך  הוא  אז 
בשיתוף פעולה מלא. רפי לא מחכה שאגיד לו מה לעשות, 
יש  השם  ברוך  לעשות.  מה  לי  יגיד  שהוא  מחכה  לא  ואני 
לנו הרבה מה לעשות, אנחנו בכל יום מסתערים על העשייה 
כל  את  שלנו  לציבור  לספק  עז  רצון  לנו  יש  הציבורית. 

צרכיו".
 אתה מרוצה מהעשיה בחצי השנה שלכם כחלק בלתי 

נפרד מהנהלת העיר?
רפאל ברנז: "תמיד יש רצון לעשות יותר ממה שאפשר, 
אבל ברמת העיקרון אי אפשר להתעלם ממה שעשינו בחצי 
שנה. אני חושב שהאירועים בתקופת החגים היו מעבר למה 
צפופה  עשיה  שאותה  בני  ושל  שלי  החלום  אך  שציפינו, 
תהיה במשך כל השנה ולא רק בחגים. יש עוד המון דברים 
במוסדות  הטיפול  להם.  ער  אינו  שהציבור  עושים  שאנו 
הכספים,  ועדת  ניהול  בארנונה,  בהנחות  הסיוע  החינוך, 
ויש עוד  העזרה בשיפור פני העיר, אירועי תרבות תורנית, 
שאני  להעיד  יכולים  בעצמם  העירייה  עובדי  דברים.  המון 
נכנס למשרד שלי בשעות הבוקר המוקדמות ויוצא בשעות 

הערב המאוחרות".
 אז הציבור לא צריך לחכות עד לבניית המתנ"ס בכדי 

להירשם לחוגים ולפעילות?
בנימין אלחרר: "לא, בכלל לא. בימים אלו אנו מחלקים 
לחוגי העשרה,  לרישום  לתלמידות בבתי הספר את העלון 
נגינה  בית,  כלכלת  ציור,  יצירה,  התעמלות,  של  חוגים  יש 
שבערים  כזאת  ברמה  מסובסדים  יהיו  החוגים  ומחול. 
אחרות משלמים כפול. אני ורפי יודעים ששנים רבות שיחקו 
עם הציבור הדתי והתורני, היום אנחנו צריכים לפצות אותם. 
ברוך השם שראש העיר יוסי בכר מבין את המצב, ובעצמו 
הכל  נעשה  אנחנו  התורני.  הציבור  כלל  את  מאוד  אוהב 
בתוך  חוגים  יתקיימו  יום  בכל  חודשים  כמה  תוך  שבס"ד 
פעילות  כמו  אין  רוחנית  שמבחינה  נשכח  ולא  הספר,  בתי 
שהיא בתוך כתלי בתיה"ס. הבנות נשארות באותו מקום, לא 

צריכות לנסוע ממקום למקום ולהיות בלחץ של הסעות".
 מה עם חוגים לבנים?

חלק  להיות  מאוד  בקרוב  יזכו  הבנים  "גם  ברנז:  רפאל 
בלתי נפרד מהעשיה הברוכה. כרגע המצב אצל הבנים קצת 
יותר מורכב, הם מסיימים את הלימודים בשעה שהיא קרובה 
מיוחדת.  תוכנית  להם  מכינים  אנחנו  אבל  לחשיכה.  מאוד 
אנחנו מכינים תוכנית שנוכל להגיע באופן ישיר להדברות עם 
ההורים היקרים, אנחנו רוצים לתת להם לבחור את מסלול 
לעצמנו  הבטחנו  ובני  אני  בכלל  הבנים.  בשביל  החוגים 
שנעמוד בקשר רציף וישיר עם כלל הציבור שלנו. כולם ראו 
דו"ח לתושב שהוצאנו בתחילת החודש, שם  את החוברת 
כזאת  נוציא  הראנו לכולם מה עשינו בחודש תשרי. בס"ד 
חוברת בכל סוף חודש עברי, נראה לציבור מה אנו עושים, 
נשתף את הציבור. אנחנו לא רוצים שנגיע לבחירות בשביל 
לציבור  מחוברים  להיות  רוצים  אנחנו  הציבור,  עם  לדבר 
במשך כל הקדנציה גם שאין בחירות באופק. תמיד ידעתי 

שניהול שקוף זה מפתח להצלחה". 
 איזה אירועים מתוכננים בזמן הקרוב?

בתקופה  שנעשה  אירועים  לכמה  "מעבר  אלחרר  בנימין 

הקרובה, יש לנו שלושה  אירועים מרכזיים שאנחנו הולכים 
חנוכה  בחג  גם  כל  קודם  וכסף.  כוחות  המון  שם  להשקיע 
יוצא  שזה  לכך  מודעים  אנחנו  הפנינג,  של  יום  עוד  נעשה 
בתקופת חורף והמקום מגביל אותנו, אני מקווה שהציבור 
של  מדהים  יום  יהיה  מצב  בכל  אך  המגבלות,  את  יבין 
פעילות לילדים, כאשר גם הפעם כרטיס הכניסה יעמוד על 
10 ₪. יש לנו את המבצע של 'כתבו לכם', בו למעלה ממאה 
כשבמוצאי  כתבו.  שהם  בהלכה  חיבורים  שלחו  אברכים 
טובי  בהשתתפות  ענק  חזנות  קונצרט  יתקיים  חנוכה  שבת 
וכמובן  נגנים.  תשעה  או  שמונה  עם  ערב  בעולם,  החזנים 
שיש לנו את המבצע הגדול של פתיחת החוגים לתלמידות 
העיר. אנחנו מזמינים את הציבור לקחת חלק בכל הפעילות, 

וכן אנו תמיד פתוחים לקבל הארות וביקורת בונה". 
 ומה הלאה?

רפאל ברנז: "רק הקב"ה יודע מה הלאה. בוא נעבוד בס"ד 
את החודשים הקרובים, נראה שהפעילות נמצאת בתנופה, 
נראה שהחוגים מלאים, נראה שהציבור שמח, אז נשב יחד 
עם ראש העיר יוסי בכר, נראה לו תמונת מצב, נבקש תקציבים 
נוספים ואז הקב"ה יודע שהשמים הם הגבול. בינתיים אני 
לא רואה שיש עוד ערים בארץ שעושים אירועים כמו בבת 
ים, מישהו שם לב שבחודשיים האחרונים עשינו וסבסדנו 
צריך  לא  לב שכבר  אירועים?, מישהו שם  כמעט חמישים 
לשלם הרבה כסף כדי להשתתף בפעילות?, מישהו שם לב 
שאין מחלוקת בציבור? לי ולבני יש חלום משותף, שכל ילד 
במשך  רצופה  תורנית  מפעילות  ליהנות  יוכלו  וילדה שלנו 
כל השנה בסכום זעום. ואני לא מפחד להבטיח שבס"ד זה 
יקרה. לא ירחק היום ותראו שאפשר בכמה שקלים ליהנות 
משלל פעילויות. נגמרו הימים שעיריית בת ים היתה שופכת 
כסף למפיקי אירועים, היום יש לנו את העוזרים שלנו שהם 
שנחסוך  הכסף  כל  בעיר,  התורנית  הפעילות  כל  את  יעשו 

יחזור אך ורק לטובת הציבור שלנו".

"אנחנו בכל יום מסתערים 
על העשייה הציבורית"

חצי שנה לאחר שנכנסו לקואליציה של ראש העיר יוסי בכר, ראשי ש"ס בבת ים רפאל ברנז ובנימין אלחרר 
מדברים על רשימת ההישגים לציבור החרדי והדתי בעיר 

שיתוף פעולה פורה. רפאל ברנז ובנימין אלחרר
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*המכירה ליחידים בלבד!
*תוקף המחירים עד 16.11.15

או עד גמר המלאי הקודם מבינהם
*ט.ל.ח
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כשר בהשגחת הרבנות בת-ים *המכירה ליחידים בלבד! *תוקף המחירים עד 16.11.15בסניף בת ימון מחלקת בשר גלאט כשר קפוא וטרי
או עד גמר המלאי הקודם מבינהם *ט.ל.ח

המחירים כוללים פיקדון

 4 ב- 10ז
 8 ב- 10ז
 2490ז
 2 ב- 10ז
 5 ב- 10ז
 3 ב- 10ז
 4 ב- 18ז
  10ז
 590ז
  10ז
 1490ז
 790ז
 3 ב- 11ז
 3 ב- 10ז
 3 ב- 10ז
 4 ב- 10ז
 2 ב- 10ז

קמח לבן
1 ק"ג

רסק עגבניות פריניר
100 גרם

קפה ג'ייקובס ירוק 
מיובש בהקפאה 200 גרם

שמן חמניות
900 מ"ל

גליליות רולעדין
100 גרם

סוכר סוגת 
1 ק"ג

קליק
בשקית

אורז בסמטי הודי
סוגת 1 ק"ג

שקדי מרק 
מנה 400 גרם

טחינה אחווה שומשום/טבעי
500 גרם

טונה ויליגר
מארז רביעייה 140 גרם

ריבות בטעמים ויטה 
680 גרם

ביסלי/במבה/דובונים/אפרופו/
פופק  אסם   40-80 גרם

קוסקוס סוגת
350 גרם

פיטריות חתוכות 
סטאר פוד 345 גרם

גרעיני תירס בואקום
"מרלינה" 340 גרם

פסטה ברילה
500 גרם (המשתתפים במבצע)

שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

חיתולים האגיס
מגה פק מארז זוג

אולוויז 
מגיני תחתון/תחבושות/ מגה פק /דואו

כוסות נייר
 8B      יחידות 

כוסות לשתייה קרה
100 יח'

נייר טואלט מולט
40 גלילים

קרם ידיים פנג'ל
80 גרם

מרכך כביסה המותג
4 ליטר

סבון נוזלי המותג
שלישייה

אבקת כביסה קולון
6 ק"ג

790ז

6990ז

1490ז

 3 ב- 12ז
 4 ב- 10ז
2990ז

 2 ב- 12ז
1199ז

10ז
3990ז

בירה צ'כית
500 מ"ל

וודקה פינלנדיה
700 מ"ל

פיוז תה
1.5 ליטר

ספרייט
1.5 ליטר רגיל

מאלטי
1.5 ליטר

תפוזינה
1.5 ליטר

בירה שחורה מאלט סטאר
1.5 ליטר

3 ב-10ז
6990ז

2 ב-12ז

2 ב-12ז

2 ב-12ז
2 ב-11ז
2 ב-10ז

290ז

290ז

690ז

1090ז

1490ז

1990ז

1990ז

2490ז

2490ז

3990ז

4990ז

4990ז

4990ז

98ז

1 ק"ג

1 ק"ג

400 גר'

500 גר'

600 גר'

1 ק"ג

1 ק"ג

1 ק"ג

1 ק"ג

1 ק"ג

1 ק"ג

1 ק"ג

1 ק"ג

1 ק"ג

גרון עוף קפוא
עטרה

גרון עוף טרי
עטרה

נקניקיות עוף 
עטרה

קישקע ירושלמי
עטרה

שניצל אמריקאי
עטרה

כבד עוף קפוא
עטרה

חזה עוף חצוי טרי
עטרה

כרעיים קפוא
עטרה

ירכיים קפוא
עטרה

שריר הזרוע מיושן
עטרה

כתף בקר מיושן
עטרה

כתף בקר קפוא
מס' 4 עטרה

פילה מדומה קפוא
מס' 6 עטרה

סטייק עין מיושן
עטרה
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סיור ראשון של מנכ"ל הרשת 
במוסדות החינוך התורניים בבת ים
ביום חמישי האחרון ערך הרב חיים ביטון, סיור ראשון מאז כניסתו לתפקיד מנכ"ל רשת החינוך התורני "בני יוסף", בין 
מוסדות החינוך התורני בבת ים  אל הסיור התלוו גם חבר הנהלת העיר ויו"ר ש"ס בת ים רפאל ברנז, יו"ר המועצה 

הדתית בנימין אלחרר, המפקחים החינוכיים של הרשת: הרב חיים סבג, הרב יזדי, ונכבדי העיר

מאת: אלי שניידר

מנע  לא  ברכה,  בשפעת  שהומטר  הזלעפות  גשם  גם 
הנכבדים  החלו  הסיור  את  כמתוכנן,  להתקיים  מהסיור 
"נתיבות רבקה" בשכונת עמידר, כאשר  בבית ספר לבנות 
הרבנית רבקה מזרחי פותחת את הסיור בברכות ודברי שבח 
על הנציגים בעיר ר' רפאל ברנז ור' בנימין אלחרר: "דלתם 
פתוחה בפנינו כל עת, הם ממש בשר מבשרה של נתיבות 
רבקה, רק השבוע פנינו אליהם בנוגע להצפות מהגשם העז 
שטיפלו  מהעירייה  פעולה  צוותי  נשלחו  מיד  וב"ה  שירד, 
משפחת  מיוחדת עם  היכרות  שלו  ביטון,  הרב  בנזקים." 
ולאחר  המוסדות,  לצרכי  קשוב  בפגישה  ישב  הרבנית, 
ששמע את דברי כולן, פתח: "ראשית אני שמח על הבחירה 
לפתוח במערך הסיורים דווקא כאן בעיר בת ים, ובמוסדות 
נתיבות רבקה, העיר בת ים, למרות היותה עיר מעורבת, יש 
נציגים  טובה,  אוירה  מיוחדת,  חמימות  מיוחד,  משהו  בה 
מוסדות  העמדת  לטובת  ומעבר  מעל  שעושים  מסורים 
התורה בעיר.  התחלתי דווקא כאן, בשל הכבוד שאני רוחש 
ראיתי מכתב בכת"י של  אגב,  דרך  לרבנית מזרחי שתחי', 
בתואר  אליה  פונה  שאכן  רבות  שנים  לפני  זצוק"ל  מרן 
שהרבנית  ככה  תליט"א",  מזרחי  רבקה  "הרבנית  המכובד 
מפעילותה  הנובעת  גדלותה,  בשל  הגדול  לכבוד  ראויה 
במשך עשרות השנים בלי מחסומים, לטובת בנות בת ים, 
ממש נלחמת על כל בת."  הרב ביטון הציג בפני צוות ביה"ס 
לכך  מעבר  בסיור.  בפניו  שהועלו  לבעיות  פתרונות  מגוון 
מלשכתו  מסר  קיבל  הסיור  בעת  כי  בשורה  בפניהם  הביא 
של סגן שר האוצר הרב יצחק כהן מש"ס על אישור מענק 

כספי נוסף ל"נתיבות רבקה".  
לאחר שעה ארוכה של סיור והקשבה, המשיכו הפמלייה 
לעבר ת"ת "האיש משה" העומד תחת נשיאותו של הגר"מ 
פני  את  קיבלה  נפלאה  ילדים  מקהלת  שליט"א,  מאזוז 
הבאים בשעריה, וניכר היה נחת הרוח בפניהם של מנכ"ל 
הרשת ונציגי העיר, במהלך הסיור בת"ת הציג המנהל הרב 
עליהם  תורניים  פרוייקטים  מספר  שליט"א  אלימלך  שי 
עמלו צוות ביה"ס, וביניהם חיבורים תורניים ברמה גבוהה, 

מרן  של  משנתו  לאור  הלכתיות  בסוגיות  העוסק  ספר  וכן 
ביה"ס,  מהישגי  עמוקות  התרשם  הבכירים  צוות  זצוק"ל, 
והבטיח לסייע ולעזור לקידום הת"ת, ולמענה ראוי לצרכים 

השוטפים ולשיפוץ מבנה ביה"ס כראוי.
אחרון חביב היה הת"ת הותיק "בני ציון" בראשותו של 
הרב יוסף ורון שליט"א השוכן בדרום העיר, את הסיור פתח 
המהוות  היחודיים  המשחקיה  בחדרי  בהתפארות  המנהל 
ובחדרי  בהפסקות,  מצטיינים  ילדים   לתעסוקת  תל-פיות 
חידון  ערך  הרשת  מנכ"ל  מיוחד,  לחינוך  הלימוד  כיתות 
קצר בין ילדי הכיתות ובמכינה, והתפעל מהבקיאות הרבה 
בפגישה  הלימודי.   בחומר  שולטים  הילדים  בה  והצורה 
של  מיוחדת  תמונה  המנכ"ל  של  עינו  צדה  המנהל,  בחדר 
עימו  שעבד  כמי  שליט"א,  גרוסמן  הגרי"ד  ורבו  מורו 
כמנכ"ל "מגדל אור" שנים רבות, ומיד גילה כי חיבה יתירה 
יש לרב גרוסמן אל מנהל הת"ת.  הרב ורון גולל בפני באי 
הסיור את סיפור היוסדה של "בני ציון" שהוקם לפני קרוב 
ומרא  יוסף  הגר"ע  מרן  של  קריאתו  עקב  שנה  לשלושים 
דאתרא הגר"י בר שלום שהלך גם הוא לעולמו השנה, וכי 
בתקופה הראשונה שהרישום היה קשה, כיתת מרן הגר"ע 
את  לרשום  ושיכנעם  התושבים  בתי  בין  רגליו  את  זצ"ל 
ילדיהם לביה"ס התורני החדש "בני ציון", דבר שלא היה 

מוכר אז, כפי שהורגלנו בשנים האחרונות.

 "אני שמח ונרגש"

עם סיום הסיור במוסדות נועדו נציגי ש"ס יחד עם מנכ"ל 
הרשת, המחזיק גם בתפקיד מנכ"ל התנועה לפגישת עבודה, 
הנציגים.  עומלים  עליהם  הרבים  הפרוייקטים  הוצגו  בה 
מרדכי בוסקילה, מבכירי הפעילים בעיר גולל בפני המנכ"ל 
ומד"א  זצ"ל  מרן  של  לע"נ  המשניות  חידון  פרוייקט  את 
כספיים  פרסים  הנושא  חידון  זצוק"ל,  שלום  בר  הגר"י 
שיערך עם קונצרט חזנות בחנוכה, וכן חידון נוסף לכיתות 
הגבוהות על חזון עובדיה, כמו כן סקר בפניו את האירועים 
שנערכו בתקופת החגים לתושבי העיר. חבר הנהלת העיר 

רפאל ברנז סיפר למנכ"ל על ההישגים בעיר ב"ה ועל היחס 
המיוחד להם זוכים אברכי העיר במסדרונות העירייה, וכן 
העיר  תושבי  את  שישרת  יחודי  מתנ"ס  להקמת  החזון  על 
חוזר  אני  שכעת  לבשר  יכול  אני  "ב"ה  ה'.  לדבר  החרדים 
מפגישה ארוכה עם אדריכלים שעמלים על מפרט הבנייה 
בריכות,   2 יבנו  הקרקע  כשבקומת  ב"ה,  שיוקם  למתנ"ס 
של  כוללת  בעלות  קומות   4 בעל  קומפלקס  יוקם  ועליהם 
הוקצתה  שכבר  לאחר  זאת  שקלים,  מיליון   18 מ  למעלה 

קרקע רחבה וראויה בצפון העיר לטובת המבנה". 
על  סיפר  הדתית  המועצה  יו"ר  אלחרר  בנימין  הרב 
אברכים  לבחינת  רבני  גוף  הקמת  ועל  התורנית,  העשייה 
מיוחד  חונכות  פרוייקט  ועל  ההלכה,  ללימוד  ועידודם 
אישי.  וליווי  בלימוד  העיר  לילדי  מסייעים  אברכים  בהם 
פעילות  את  ציבורי,  פעיל  ישראל,  אברהם  סקר  בהמשך 
עם  יחד  בונים  אלו  בימים  ממש  כי  וסיפר  בעיר,  החוגים 
מענה  למתן  מגובשת  תכנית  בעיר  התורה  תלמודי  מנהלי 
ראוי לתעסוקת הילדים לאחר שעות הלימוד, כאשר הכלים 
והסבסוד מגיע מהמועצה הדתית ומהעירייה. ליצור פרחן, 
מערך  על  בפגישה  סיפר  ים,  בבת  האזרחי  השירות  רכז 
ומסייעים  התורניים,  הספר  בבתי  שפועלים  האברכים 
לילדים שמתקשים יד ביד את עמידתם האיתנה, הרב ורון 
בילדים שמקבלים  ניכר שיפור  אישר שאכן  במקום  שנכח 
היוזמה  את  זקף  גם  פרחן  האזרחי.  סיוע מאברכי השירות 
ולהפיק  הברוכה לזכותו של בנימין אלחרר שעמל להקים 
את המסגרת הנכונה עבור השירות האזרחי לטובת פרוייקט 

חינוכי רב  תועלת.
הרב חיים ביטון הביע את התפעלותו מהפעילות הברוכה 
בכל  אליו  ולפנות  אותו  לעדכן  וביקש  הרבים  ומההישגים 
תנועה  ניהול  בראש  לעמוד  ונרגש  שמח  "אני  ועניין  דבר 
אני כאן לעזר  נפלאה,  קדושה שנציגיה עושים עבודה כה 
תזכו  כך,  על  אתכם  מברך  ואני  שיזדקק,  ככל  ואחיסמך 
שזכותו של מרן רבינו הגדול פאר הדור הרב עובדיה יוסף 
זצ"ל יעמוד לכם, להמשיך להרים ולהאדיר קרנה של תורה 

בעיר בת ים, אשריכם!"
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מאת: עוזי ברק

לפני מספר ימים התקיימה פגישה חשאית 
בארץ  והשחיטה  הניקור  חיזוק  בענייני 
הקודש, בביתו של הגאב"ד דירושלים, רבי 
יצחק טוביה ווייס שליט"א, בנוכחות גאב"ד 
בד"ץ "יורה דעה" הגר"ש מחפוד שליט"א, 
יאקאב  הגרי"א  ביהמ"ד תבואות שור  ראש 
העומד  שליט"א  הירש  והגרש"י  שליט"א, 
העדה  בכשרות  השחיטה  מערכת  בראש 

החרדית. 
בראש  העומדים  נושאים  לובנו  בפגישה 
בעיקרה  יוחדה  והיא  הכשרות,  עולם 
אינשי  בה  לארץ,  בחוצה  הנוראה  לפירצה 
ידיעה  חסרי  מנקרים  הסמיכו  מעלי  דלא 
בהלכות הסבוכות של תורת הניקור. עובדות 
דעת  קלי  אודות  בפגישה  הועלו  מחרידות 
לרבבות  דאורייתא  חלבים  שהאכילו  אלו, 
שכביכול  שווא  בתואנות  ישראל,  אלפי 
מדובר במנהגים שונים שקיימים אצל אותן 

קהילות.
או אז הועלה זכרו של הגאון ה'קנה בושם' 
זצ"ל נושא משא הכשרות בירושלים, אשר 
של  לאנשים  אף  פנים  נשא  ולא  בעוז  לחם 
צורה ואסר עליהם בכל תוקף לנגוע בקצהו 

של נושא זה.
ספרו  את  הציג  שליט"א  מחפוד  הגר"ש 
הניקור  בתורת  העוסק  שלמה'  'יד  הייחודי 
והדגיש  למעשה,  הלכה  והאחורי  הקדמי 
הינו  זה  ספר  כי  שליט"א  הגאב"ד  בפני 
שנה,  מחמישים  למעלה  במשך  נסיונו  פרי 
וקבלתו מבכירי המנקרים בדורות הקודמים 
השחיטה  דמסורת  שמעתתא  העתיקו  אשר 
בירושלים מאת הגרש"ס והמהריל"ד זצ"ל, 
מסורת אשר נתקבלה על כלל ועדי שחיטה 
הספרדית  השחיטה  ראשי  ובהם  בעיה"ק 
יאיר  הגר"ע  מיוחס  הגר"מ  קדישא  בקרתא 

והגר"י מונסה זצוק"ל.

לדיון  עלה  הקרח"  "העוף  נושא  גם 
התעניין  שליט"א  הגאב"ד  כאשר  הלכתי, 
מחפוד  הגר"ש  העוף.  של  מסורתו  בנושא 
אותו  שעבר  התהליך  את  תיאר  שליט"א 
העוף עד לנשירת נוצותיו, וציין כי זן העוף 
אולם  המסורת,  מסגרת  בתוך  נמצא  הנ"ל 
שר  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי  הכרעת 
הייתה  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 
להרחיקו, כדי לשמר מסורת השחיטה ללא 

כל שינויים בגוף העופות.  
הבשר,  ניקור  בנושאי  לטיפול  באשר 
דרכי  הותוו   ואכן  שונים  רעיונות  הועלו 
אולם  מיידית,  לפועל  פעולה שונות שיצאו 
הטובה  העצה  כי  הפטיר  שליט"א  הגאב"ד 
הרבה',  תלמידים  'והעמידו  היא  ביותר 
להשקיע  החותם  בשומרי  מפציר  כשהוא 
בהפצת המסורת אצל תלמידים רבים יראים 
ושלמים, ועי"כ תרבה הדעת ובהעלות האור 
הבהיר של המסורת המקודשת ינוס הערפל 

והחושך.
הגר"ש  של  בפעולותיו  התעניין  הגאב"ד 
מחפוד שליט"א כשהגרי"א יאקאב שליט"א 
הקדושה  קהילתו  אודות  אזנו  את  מסבר 
הביע  והוא  בב"ב,  לתפארת  המתנוססת 
סיפוק גדול למשמע הדברים וציוה להמשיך 
האמיתית  המסורה  כל  את  שאת  ביתר 
הנאספים  את  את  מלווה  כשהוא  בטהרתה 
ומרעיף  ביתו  מדרגות  גרם  במעלה  עד 
עליהם ברכות חמות להצלחת מעשה ידיהם.

מאת: חיים רייך

צוות  המשטרה חקרה באזהרה את אנשי 
מרפאת כללית ברחוב הגיא בעיר העתיקה, 
מלסייע  שנמנעו  בחשד  וזאת  רופא,  ובהם 
סמוך  שאירוע  הרצחני  הפיגוע  לנפגעי 
למרפאה ובו נרצחו אהרון בנט והרב נחמיה 
המשטרה  מתשובת  עולה  כך  הי"ד,  לביא 

לעו"ד עדי קידר מארגון חוננו.
בעקבות חשיפת המקרה בערוץ 2, הגיש 
דוד  מרחב  למשטרת  תלונה  קידר  עו"ד 
בדרישה לפתוח בחקירה פלילית כנגד צוות 

המרפאה המונה אנשי רפואה ערבים.
בסוף השבוע האחרון שיגר מפקד מרחב 
דוד סנ"צ דורון תורג'מן, מכתב לעו"ד קידר 
ובו כתב כי אכן נחקרו אנשי צוות המרפאה 
ערבים  לסוחרים  בנוסף  וזאת  רופא,  ובהם 
שחלקם לא סייעו לנפגעים וחלקם אף פגעו 

בהם.

טענו  המרפאה  צוות  אנשי  המכתב,  לפי 
לנפגעים  לסייע  לצאת  רצו  כי  בחקירתם 
מפקד  אך  המרפאה,  מן  לצאת  חששו  אך 
המרחב כתב כי המשטרה נחושה למצות את 
"בדגש  מנגד,  שעמדו  המעורבים  עם  הדין 

על הצוות הרפואי".
אומר  חוננו  מארגון  קידר  עדי  עו"ד 
בתגובה כי "אנו מקווים שאכן ימוצה הדין 
עם אנשי הצוות הרפואי. יש לפעול נגדם הן 
ראינו  האתי.  במישור  והן  הפלילי  במישור 
שבמקרים אחרים שנוגעים לרופאים יהודים 
מסוימות,  התבטאויות  מתבטאים  שרק 
האתיקה  לוועדת  מידי  באופן  הובא  עניינם 
ברופאים  מדובר  כאשר  פוטרו.  אף  וחלקם 
את  ולא מבצעים  אדם  חיי  להציל  שנשבעו 
ולהיבדק  להיבחן  צריך  זה  דבר  תפקידם, 
בשבע עיניים ואני מקווה שאכן ימוצה עמם 

הדין".

ועידה דחופה בירושלים של היושבים ראשונה במסורת הניקור, 
אצל הגאון הגדול הגרי"ט וויס גאב"ד העדה החרדית

בתגובה לתלונה של עו"ד עדי קידר מארגון חוננו, הודיעה 
המשטרה כי חקרה רופא וצוות מרפאה ערבים בחשד 
שנמנעו מלסייע לנפגעי הפיגוע הרצחני ברחוב הגיא

מסורת הניקור בטהרתה

צוות המרפאה נחקר בחשד 
שלא העניק סיוע לפצועים

הפיגוע בעיר העתיקה:

בפגישת הגאב"דים בנושא הניקור
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מאת: יעקב אמסלם

שנים ארוכות החוק התעכב, אלפי מילים 
הצעת  אך  הייחודית,  ההצעה  על  נכתבו 
להניח  סביר  בכנסת.  אושרה  טרם  החוק 
ששמעתם על חוק 'ביטוח חיים לאברכים', 
גדולי ישראל תמכו, הפוליטיקאים החרדים 
במשך  אך  שיבחו  הרווחה  גורמי  עודדו, 
שנים רבות ההצעה לא קודמה ולא אושרה 

בכנסת.
ראשיתה של היוזמה הייתה בתחילת שנות 
נגוזה  זו  מכן  לאחר  קצר  זמן  אך  ה-2000, 
כמו עוד הצעות רבות. סגן שר האוצר יצחק 
כהן )ש"ס( החיה את ההצעה שוב לפני כ-5 
שנים בשנת 2010. על פי ההצעה, כל אברך 
יקבל ביטוח חיים אשר במקרה של פטירה 
חלילה, יוענקו לאלמנה אלפי שקלים למשך 
15 שנים מה שיאפשר לה לחיות בכבוד בלי 

להזדקק לארגוני החסד.
על  גם  להקל  אמורה  הייתה  ההצעה 
לכל  התרמות  המקיימים  החסד  ארגוני 
ואין  נפטר  ל"ע  שאביהם  חרדית  משפחה 
ביטוח  "זה  עצמאית.  להתפרנס  ביכולתם 
קבוצתי", מסביר סגן שר האוצר יצחק כהן 
מוערכת  "העלות  עיתונות'.  ל'קו  בשיחה 
שילקחו  בחודש  שקלים  כ-30  של  בסכום 
על  לאברכים  המועברת  מהקצבה  ישירות 

ידי הממשלה".
שהיא   - החוק  בהצעת  היתרונות  אחת 
בריאים  תכלול אברכים צעירים כמבוגרים, 
כלל  מצריך  איננו  הזה  "הביטוח  כחולים. 
משמעות  כהן.  מסביר  חיתום",  של  תהליך 
הבריאות  בקו  אברכים שאינם  גם  כי  הדבר 
שבביטוח  למרות  בביטוח  להיכלל  יוכלו 
"זה  המבוטח.  במצב  תלוי  המחיר  הרגיל, 
חשוב  ולכן  קבוצתי  בביטוח  היתרון  בעצם 
ללא  האברכים  כלל  את  תכלול  שהיוזמה 

יוצא מן הכלל".
גדולי  בהצעה  תמכו  השנים  במהלך 
ישראל ובהם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ומרן 
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. "מרן חתם בכתב 
ידו על המסמך הרשמי 
של המהלך", מוסיף 
במסמך  כהן. 
התהליך  מפורט 
ועליו  וההשלכות 
חבר  הוסיף 
מועצת החכמים 
הגר"ש 

בעדני בכתב ידו: "כאשר אני רואה שבאים 
חושב,  אני  ויתומים,  לאלמנה  כסף  לאסוף 
הרי יש דרך מכובדת, ויש לי צער, ומצווה 
רבה להשתתף בדבר". על המסמך חתומים 
מועצת  וחברי  זצוק"ל  הגר"ע  מרן  כאמור 
כנשיא  כיום  המכהן  כהן  הגר"ש  החכמים, 

המועצת, הגר"ש בעדני והגר"מ מאיה.
דא עקא, במישור הפוליטי נרשמה במהלך 
התורה'  'דגל  יו"ר  של  התנגדותו  השנים 
חבר הכנסת משה גפני. גפני המשמש כיו"ר 
ועדת הכספים טען לא אחת כי במידה ויקחו 
כספים מתקציבם של האברכים, הרי שהדבר 
יורחב לעלויות נוספות שיקוצצו מתקציבם 
הדל - שבלאו הכי עומד על מאות בודדות 
יותר יטען גפני כי  - של האברכים. מאוחר 
ראשי הכוללים מתנגדים למהלך ולפיכך אין 
ביכולתו לאשר את החוק. כהן טוען בנוסף 
בהצעה,  תומכים  התורה'  'יהדות  חברי  כי 

"בשיחות סגורות הם הסכימו איתי". 
גפני  משה  הכנסת  חבר  של  מלשכתו 
נמסר: "חבר הכנסת גפני ועימו חברי כנסת 
בחשיבות  תומכים  וש"ס  התורה  ביהדות 
הנושא, עם זאת, אין מצב שיאפשרו פגיעה 
בתקציב הישיבות. במידה וסגן השר יצליח 
החשוב,  לנושא  תוספתי  תקציב  להשיג 
של  הקיים  בתקציב  יפגע  שהדבר  מבלי 
הישיבות, אין ספק שניתן לקדם את התכנית 

החשובה".
יצחק  השר  סגן  מתייחס  דבריו  בסיום 
לא  שגבה  הנוכחי  הפיגועים  לגל  כהן 
"הרי  חרדיות.  ממשפחות  קרבנות  מעט 
מספר  לפני  מאושרת  הייתה  ההצעה  אם 
לקבל  יכלו  "האלמנות  כהן.  אומר  שנים", 
אלפי  כמה  בת  חודשית  קצבה  לכל הפחות 

שקלים ובכך להקל מעליהם את הצער".
לאברכים  ורק  כיסוי  יש  האזרחים  "לכל 
על  "חבל  כהן.  השר  סגן  חותם  אין", 
גדול  צער  למנוע  יכולנו  שחלפו,  השנים 
החסד  ארגוני  מעל  אף  ולהקל  מהאלמנות 
שהיו מנווטים את הכספים למטרות יעילות 

כאמור  זה  בשלב  יותר". 
שוב,  תקודם  ההצעה 

שהפעם  "מקווה 
ה'  בעזרת  ההצעה 
תאושר ובכך נביא 
לציבור  בשורה 

האברכים".

  במשך שנים הצעת חוק "ביטוח חיים לאברכים" תקועה
סגן שר האוצר יצחק כהן שהחיה מחדש את החוק טוען 
בשיחה ל"קו עיתונות": "לכל האזרחים יש כיסוי ורק 

לאברכים אין. חבל על השנים שחלפו, יכולנו למנוע צער 
גדול מהאלמנות"  לעומתו, יו"ר ועדת הכספים ח"כ 

משה גפני טוען: "במידה וסגן השר יצליח להשיג תקציב 
תוספתי לנושא החשוב, מבלי שהדבר יפגע בתקציב הקיים 
של הישיבות, אין ספק שניתן לקדם את התכנית החשובה"

המלחמה על חוק 
ביטוח חיים לאברכים

יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ 
משה גפני

סגן שר האוצר 
יצחק כהן
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חשד לשחיתות בעשרות 
מיליונים ב'נתיבי ישראל'

מאת: ברוך ברגמן

 
 –  433 להב  והמודיעין  החקירות  אגף 
בחברות  ציבורית  שחיתות  חקירת  מחלק 
הממשלתיות, אשר הוקם לאחרונה ביחידה, 
ובהן  עבירות  שורת  לביצוע  חשד  חוקר 
בכירים  ידי  על  הון  והלבנת  מרמה  שוחד, 
ובעבר.  בהווה  ישראל,  נתיבי  בחברת 
המשטרה עיכבה כעשרים חשודים לחקירה.
חקירת  מחלק  מנהל  חודשים  כמה  מזה 
הממשלתיות  בחברות  ציבורית  שחיתות 
מורכבת,  סמויה  חקירה  יאל"כ,   433 בלהב 
מודיעיניים,  כלים  מגוון  הפעלת  תוך 
לאור  מתקדמים,  וחקירתיים  טכנולוגיים 
המנוהל  שיטתי,  מנגנון  של  לקיומו  חשד 
ישראל, בהם  נתיבי  גורמים בחברת  ידי  על 
לספקים  חברו  ובעבר, אשר  בהווה  בכירים 
של  בפרויקטים  העסקתם  וקידמו  חיצוניים 
הנאה  וטובות  לשוחד  בתמורה  החברה, 
מרמה,  שוחד,  עבירות  ביצוע  תוך  שונות, 

הנאמדות  נוספות  ועבירות  הון  הלבנת 

בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

חשד  וביססה  חשפה  הסמויה  החקירה 

למספר פרשות שביניהן עוברת כחוט השני 

לפיה  ושיטתית,  מאורגנת  פעולה  שיטת 

לעצמם  הנאה  וטובות  לשוחד  בתמורה 

את  בחברה  בכירים  מקדמים  ולמקורביהם 

מסויימים.  חיצוניים  ספקים  של  העסקתם 

למותר לציין כי הכספים המשמשים על פי 

החשד לביצוע העבירות ומופקים מהן, הנם 

על פי החשד כספי ציבור.

לחקירה  המעבר  עם  בבוקר,  שני  ביום 

כעשרים  לחקירה  ועוכבו  נעצרו  גלויה, 

חשודים, בהם בכירים בהווה ובעבר בחברת 

בבתיהם  חיפושים  וערכו  ישראל,  נתיבי 

תפסה  החיפושים  במסגרת  ובמשרדיהם. 

וכן  חומרים  מסמכים,  מחשבים,  היחידה 

רכוש וחשבונות לצורך בקשות חילוט.

חקירת  מחלק  ידי  על  מנוהלת  החקירה 

הממשלתיות  בחברות  ציבורית  שחיתות 
פרקליטים  צוות  בליווי   433 בלהב 
המדינה  בפרקליטות  הכלכלית  מהמחלקה 
מכס  חקירות  מחלקת  עם  פעולה  ובשיתוף 

ומע"מ ת"א ברשות המסים. לאורך החקירה 
החברות  רשות  עם  פעולה  שיתוף  התקיים 
הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  הממשלתיות, 

ומימון טרור וגורמי מבקר המדינה.

משטרת ישראל ויחידת להב 433 חשפו חשד לשחיתות שיטתית בקרב בכירים בחברת נתיבי ישראל  כעשרים 
חשודים עוכבו לחקירה, והמשטרה פשטה על משרדי החברה

החקירה הפכה לגלויה. להב 433                                   )צילום: משטרת ישראל(

הפסקתם לישון בלילה?
מזל טוב!

הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט. מעתה ניתן לקבל 
מגוון שירותים במהירות ובפשטות, בלי לצאת מהבית:

מחשבוני זכויות לבדיקת זכאותכם לקצבה וסכום הקצבה, באופן זמין, 
ידידותי ונוח, בלי צורך להגיע לסניף. פשוט גולשים למחשבון דמי לידה 
באתר הביטוח הלאומי, מקלידים את הפרטים, ומבררים את סכום דמי 
הלידה המגיע לכם. לרשותכם מחשבונים גם בנושאים: זקנה, דמי אבטלה, 

נכות כללית, תאונות עבודה, מילואים ועוד.
הגשת תביעות לקצבאות אונליין – לדמי לידה, נכות כללית, תאונות 

עבודה, דמי אבטלה, מילואים, ומענק לימודים.
אישי - לאחר הזמנת קוד וסיסמה באתר האינטרנט, תוכלו  אתר שירות 
לגלוש באתר האישי ולקבל את כל המידע הנוגע רק לכם, כמו מצב הטיפול 
בתביעה שהגשתם, מידע על קצבאות שקיבלתם, אישורים, מכתבים ועוד.

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

ביטוח לאומי אונליין – מתקתקים את זה!

היכנסו למחשבון דמי לידה ותדעו אונליין 
את סכום דמי הלידה שלכם

קבלו עדכוני חדשות לנייד
סמסו עכשיו את המילה

 חדשות
למספר

072-3999-900 

השרות

חינם

הציבורמוקד 

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

מאושר

בעלות שיחה רגילה

מוקד הציבור:
03-619-4444
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מאת: שירה קורן

המתמשכת  מהלחימה  כחלק 
בשיתוף  צה"ל  סגר  בהסתה, 
המנהל האזרחי את תחנת הרדיו 
והחרים  שבחברון  'אלחוריה' 
ציוד טכני ומשדרים השייכים לה 
במטרה להוציאה מכלל שימוש. 
במקום  עוכבו  הפשיטה  במהלך 
כי  סיפרו  גורמים  כמה חשודים, 
מזה  שתוכננה  בפעולה  מדובר 

מספר שבועות.
'אלחוריה'  הרדיו  תחנת 
משדרת דברי הסתה קשים כנגד 
ביצוע  מעודדת  ישראל,  מדינת 
פיגועי דקירה ואף תומכת בקיום 

תהלוכות התנגדות אלימות.
בחודש האחרון בוצעו במרחב 
 22 מתוכם  פיגועים,   29 חברון 
פיגועי דקירה. גם המפגע שפצע 
בראשון  אזרחים  שלושה  אמש 

לציון, הגיע מאזור חברון.
"צה"ל  נמסר:  צה"ל  מדובר 

האמצעים  בכלל  לנקוט  ימשיך 
לרשותו  העומדים  החוקיים 
והמסייעים  המפגעים  כנגד 
ביטחון  להעניק  על-מנת  להם 
מבצע  ישראל.  מדינת  לתושבי 
התחנה  וסגירת  הציוד  החרמת 
הינו צעד הכרחי למיגור ההסתה 
בשטח  נראות  שתוצאותיה 

בחודש האחרון".
רדיו  תחנת  היא  'אל-חוריה' 
לפני  שהוקמה  ביותר  פופולרית 
לחברון  עזה.  ברצועת  שנים   13
השתלטות  לאחר  עברה  היא 
גורמי  לטענת  עזה.  על  חמאס 
התחנה  בשידורי  הביטחון, 
על  כזב  הודעות  גם  פורסמו 
פלסטינים  של  להורג  הוצאה 
פלסטינים  נערים  חטיפת  ועל 
לכאורה על-ידי כוחות הביטחון 
מרכזית  טענה  עוד  הישראלים. 
היה  שעניינן  בתוכניות  עסקה 
שיקיריהם  למשפחות  'ברכות' 

נהרגו בעודם מבצעים פיגועים.

אחרי 35 שנים: נסגר 
בית הכנסת ברמת אביב
בית הכנסת ברמת אביב ג' שכן במבנה בית הספר מזה 35 שנים  בשנים האחרונות 

התחלפה ההנהלה בבית הספר וכאן "החלו הצרות" לדברי המתפללים  העירייה: ע"פ 
הנחיות משרד החינוך, אין לאפשר גישה למבוגרים לשטח בית הספר בשעות הלימודים"

מאת: יעקב אמסלם

בית  במבנה  שנה   35 במשך  שפעל  התימני  כנסת  בית 
במהלך  נסגר  אביב,  בתל  ג'  אביב  ברמת  היסודי  הספר 
ידי העירייה, זאת לאור בקשת הורי  השבוע האחרון על 
לילדיהם.  מפריעים  המתפללים  כי  שטענו  התלמידים 
ההנהלה  שהתחלפה  לאחר  רק  החלו  הטענות  כי  יצוין 

בבית הספר לפני קצת פחות מ-4 שנים.
כי "המתפללים מגיעים לבית  בין היתר  ההורים טענו 
 ,7:30 השעה  עד  לעזוב  ואמורים  הבוקר  בשעות  הספר 
כאשר במרבית המקרים חלקם לומדים דף גמרא במקלט, 
ולכן עוזבים לאחר שעה זו. כמו כן, המתפללים מגיעים 
שהצהרון  בזמן   ,16:00 בשעה  המנחה  תפילת  לשעת 
מסתיים ב-16:30, כאשר ילדים רכים בשנים מצויים ליד 

כיתת המתפללים".
לטענת המתפללים, בתחילת השנה נערכה ישיבה בין 
נציגי עמותת בית הכנסת שביקשו לדחות את הפינוי עד 
בישיבה  הכנסת.  בית  מבנה  של  בנייתו  שתסתיים  לאחר 
הוחלט שהמתפללים לא ישהו במקום לאחר השעה 7:30 

וכי לא יגיעו לתפילת מנחה לפני השעה 16:00.
אלא שלמרות הסיכומים, נשלח השבוע מכתב מעיריית 
השתמשו  בו  החדר  את  לסגור  הוחלט  בו  אביב,  תל 
שהגיעו  נוספות  תלונות  בשל  לטענתם  זאת  המתפללים 
לעירייה והם כאמור לא נבדקו כלל ולא התקיים לגביהם 

דיון כפי שהתקיים קודם לכן.
מתפללי בית הכנסת הגישו עתירה לבית המשפט שבה 
נכתב כי "מדובר בשערורייה. העירייה מוציאה צו הפסקת 

את  בודקת  אינה  היא  כאשר  לעמותה  חול  לימי  פעילות 
לטעון  לעמותה  מאפשרת  אינה  הצו,  שבבסיס  הטענות 
נגדה וכשהצו עומד בסתירה מוחלטת להסכמות והרשאות 

שניתנו על ידי העירייה עצמה".
מעיריית תל אביב-יפו נמסר בתגובה: "בניגוד לנטען, 
הכנסת,  בית  נציגי  עם  הידברות  פגישת  קיימה  העירייה 
במסגרתה הוסבר להם כי על פי הנחיות משרד החינוך, 
מטעמים ברורים, אין לאפשר גישה למבוגרים לשטח בית 
הספר בשעות הלימודים, אשר חופפות לשעות התפילה, 
קטינים  עם  המתפללים  של  מגע  ליצור  לא  מנת  על 
הלומדים במקום. זאת, לאחר שהתקבלו תלונות הורים על 
הטרדת התלמידים על ידי המתפללים. יודגש כי האיסור 
הוא לימי חול בלבד, כאשר בימים שישי ושבת מורשים 
הבאים להתפלל במקום. יצוין כי בימים אלה נבנה ברמת 
אביב ג' בית כנסת שמיועד לשרת את ציבור המתפללים, 

על קרקע שהקצתה לכך העירייה".

ביה"ס ברמת אביב )צילום: יוסי אלוני( 

צה"ל פשט על 
תחנת הרדיו בחברון
תחנת הרדיו 'אלחוריה' ש'נמלטה' מעזה 

בשל השתלטות חמאס, סיפרה למאזיניה על 
פלסטינאים ש'הוצאו להורג' בידי הישראלים 
והגישה תוכנית 'ברכות' מיוחדת למשפחות 

מחבלים שנהרגו בעת ביצוע פיגוע

מפעל

שומר שבת
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כשהוא מדקלם טקסטים שמתחילים במשפט "בצער רב" 
ומזכירים מוצ"ש ארור מלפני שני עשורים, ישב השר אריה 
הצלחה  ללא  לשכנע  וניסה  בכנסת  ש"ס  סיעת  בחדר  דרעי 
היה  לא  כי  "עזבתי  הכלכלה.  ממשרד  הפרידה  עליו  שקשה 
על  חזר  הוא  ההגבלים",  על  הממונה  את  שאעקוף  ראוי 
ויתרתי  אישי.  מחיר  "שילמתי  שבור,  תקליט  כמו  המשפט 
משרד  ואת  שקלים,  מיליארדי  ארבעה  שתקציבו  משרד  על 

הכלכלה אני עוזב בצער רב".
אם יש קורטוב של צער רב ויגון קודר שנמהל בהתפטרות 
הידיים  רחבת  הלשכה  מעזיבת  נובע  הוא  הכלכלה,  ממשרד 
אהוד  בתקופת  ונבנתה  עוצבה  שתוכננה,  הדעת  ומרחיבת 
אולמרט שנודע בצניעותו. נכון לבוקר יום שלישי, עם כניסת 
התפטרותו ממשרד הכלכלה לתוקף, דרעי עדיין ישב בלשכה 
האולמרטית, וזאת בהיעדר אלטרנטיבה מיידית זמינה. משרד 
הנגב והגליל המדוגם לכשעצמו, ממוקם בבית אמות משפט 
בתל-אביב. גם מיקום זמני במטה ש"ס לא בא בחשבון הואיל 
המפלגות.  בכל  כנהוג  הבחירות,  לאחר  נסגרו  והמשרדים 
 ,02 חיוג  באזור  ראשו  את  השר  יניח  עליה  הנדל"ן  פיסת 
סגן  עם  להתייעץ  תמיד  ניתן  העניין  ולצורך  לבסוף,  תימצא 
היו"ר המיועד מטעם ש"ס של קרן קיימת לישראל, עו"ד דרעי 
דרעי  מאמץ  ההולם  המתחם  שיימצא  עד  בינתיים,  שלמה. 

אריה את הסיסמה, שטח משוחרר לא יוחזר.
משרדים  בבנייני  מעוצבות  מלשכות  אתכם  עזבו  אבל 
המיקום  בחניה.  ומאבטח  בכניסה  שוער  עם  מהודרים, 
האמיתי של לשכת דרעי החדשה יהיה מעתה ואילך בשטח. 
עם עשירית מתקציב משרד הכלכלה דרעי מקבל לידיו משרד 
שמזכיר את משרד הפנים בשנות השמונים העליזות. שלוש 
ויתווספו  השר  עיני  כראות  שיחולקו  שקלים  מיליוני  מאות 
בפריפריה  והגליל.  הנגב  משרד  של  כן  גם  השקוף  לתקציב 
המשודרגת הוכללו כל הערים החרדיות המדורגות בתחתית 
הסולם הסוציו אקונומי. לא עוד פגישות מתישות עם שרים 
מדרג בינוני של ממשלות זרות, ולוח ביקורים שמזכיר יותר 
את זה של דני דנון באו"ם. חסל תשלום שעות נוספות עבור 
תישמע  ואילך  מעתה  אם.  שפת  לאנגלית  תרגום  שירותי 

בלשכה הניידת, מרוקאית שפת אב.
למעלה  במשך  חלם  עליה  הטבעית  למשבצת  חוזר  דרעי 
מעשרים שנה, מהיום בו הוגלה ממשרד הפנים בממשלת רבין 
בהוראת הבג"ץ. הדיבורים על קבלת משרד נוסף שיהלום את 
שניסח  כפי   - חשובה  קואליציונית  מפלגה  כמנהיג  מידותיו 
זאת ראש הממשלה - הם לא יותר מתפאורה. החתן המיועד 
ממשרד הרווחה, השר חיים כץ, שמע שהכלה לוטשת עיניים 
)חיים(  כץ  חילופין.  לשידוכי  יד  ייתן  לא  כי  להבהיר  ומיהר 
השרים  מסוג  אינם  מהתחבורה  )ישראל(  כץ  כמו  מהרווחה, 
שניתנים להזזה על לוח השח-מט. ההשוואה למשחק שש-בש 
הולמת יותר את משחק הכיסאות של דרעי, אך המסקנה לגבי 
הכצים )חיים וישראל( זהה, ללא קשר לאופי המשחק וזהות 

השחקן היריב.
בסביבתו של חיים כץ הבהירו השבוע כי הוא לא מתכוון 
להשתתף במבצע הטרייד-אין וקינחו בהלצה. "וכי איך הוא 
יכול לעזוב את סגנו משולם נהרי לבד במשרד?". אז מי אמר 

שבמשרד הרווחה אין חוש הומור? שחור.

צבע הכסף
דרעי לא זקוק למשרד נוסף ואם יקבל לבסוף משרד כזה, זה 
יהיה בעיקר בשביל השופוני יא נאס. הפוזה, הכבוד, התואר 

מנטיעת  לקטוף  מקווה  הוא  הפירות  את  המדומה.  והמעמד 
הראשונים  והגליל.  הנגב  הפריפריה,  משרד  של  הכלאיים 
הוא  שלהם  ריח-הכסף  שחוש  הערים,  ראשי  הם  זאת  שזיהו 

המפותח בעולם העסקנות הפוליטי. 
קחו כדוגמה אקטואלית את ראש עיריית ירושלים שהוכיח 
לפתיחת  סכין  עם  גם  קשות  ולפצוע  לדקור  ניתן  כי  השבוע 
ברקת  כתב  למעשים",  הזמן  בדיבורים,  "קצנו  מכתבים. 
לנתניהו וכבש את הכותרות. במערכת הפוליטית מיהרו לתייג 
את המהלך כעוד צעד של ברקת שמתכנן את המעבר מכיכר 
ספרא לרחוב בלפור. הפרשנות היתה מתבקשת: קורא התיגר 
בישראל  מנהיגות  היעדר  על  שבוע  לפני  נאם  סער  גדעון 
ולפיכך ברקת שרואה עצמו יורש פוטנציאלי מטפס בתגובה 
קמפיין  על  רכב  ב-96',   ,1 דור  נתניהו  ירושלים.  חומות  על 
"פרס יחלק את ירושלים" כל הדרך לראשות הממשלה ועשה 
אחרי  משנה  פחות  השלטון  את  כשכבש  ייאמן  הבלתי  את 
די  עתידיים.  בתרחישים  להפחיד  צריך  לא  ברקת  רבין.  רצח 
שיצביע על המציאות שנוצרה והפכה לעובדה: ביבי חילק את 

ירושלים.
התיאורים העסיסיים של קרבות הירושה מפרנסים כותרות 
פחות  הרבה  הזה  במקרה  האמת  אבל  פוליטיים,  ומדורים 
ברקת  ואטרקטיבית. המשפט המשקף במכתבו של  מלהיבה 
הזמן  בדיבורים,  "קצנו  הבליטה  שהתקשורת  זה  היה  לא 
למעשים", אלא השורה התחתונה התקציבית. "דווקא בשעת 
את  ולהגדיל  להתגייס  "על הממשלה  ברקת,  כתב  זו",  קושי 
רשימת  את  שלח  ברקת  נחרץ".  באופן  בירושלים  התמיכה 
המכולת שהוא נוהג להעביר לגבאי הצדקה מהאוצר בכל ערב 
תקציב. כראש עיר שמכילה אוסף של מיעוטים אשר המכנה 
המשותף היחיד שלהם הוא עוני ודלות, ברקת חייב להתדפק 
החור  את  טלאי,  על  טלאי  לתפור  כדי  הממשלה,  פתחי  על 

בכיס. 
על משקל סיסמת הבחירות "מיליונר וסוציאליסט" שטבע 
בשעתו המתמודד לראשות העבודה אבי שקד, ניתן לכנות את 
הוא  בישראל  העשיר  הפוליטיקאי  ושנורר".  "מיליונר  ברקת 
גביר של ממש בחייו הפרטיים, אך שנורר בחייו הציבוריים. 
ואת  כספים,  מגייס  של  אלגנטית  היותר  הגרסה  הוא  ברקת 

השנור השנתי הוא עוטף בדיבורים יפים.
נשמעים  מתנהגים,  שונים  מאזורים  אחרים  ערים  ראשי 
מיהו  כולם  לפני  שמזהים  שנוררים  כמו  נראים  גם  ולעיתים 
בעיירה שמסתובב עם סטיפה של כסף מזומן  הגביר החדש 
צבוע.  לא  כסף  העכשווית:  הפוליטית  בעגה  או  מסומן,  לא 
כמו בחורי ישיבה בסעודת פורים שמריחים מזומנים, הם יצאו 
מגדרם ופצחו השבוע בשירי הלל לשר החברתי בה"א הידיעה 

שהו-הא-מי-זה-בא.

סיירת שקד
מכורכמות,  בפנים  השמיע  דרעי  רב",  ה"בצער  נאום  את 
הסיבות  כל  בגין  לא  ממש  אך   - דואב  ובראש  הולם  בלב 
לא  וגם  עליו  שקשה  הפרידה  לא  זוהי  שתיאר.  הרשמיות 
את  כשתיארה  החגיגות  את  לו  שהרסה  העויינת  התקשורת 
המהלך כאם כל הקומבינות. "אני לא יודע על איזו דעת קהל 
אתם מדברים. יצאתי הבוקר מהבית ולא ראיתי אפילו מפגין 
בתקופת  בשרו  על  שחש  האיש  סגורה  בשיחה  אמר  אחד", 
השתנו  שהזמנים  נכון  אז  ציבורית.  זעם  מתקפת  מהי  אוסלו 
ציוצים  מחליפים  לחלון  מתחת  שמצייצים  המפגינים  ואת 

ברשתות החברתיות, אבל בחייו הציבוריים, דרעי כבר חווה 
צרות גדולות יותר.

הדאגה והחשש שניכרים בפניו של יו"ר ש"ס, נובעים מכך 
שגם דרעי מבין כי נגמרו התירוצים. מאז שחזר מהמקום ממנו 
לאן  כולה  הפוליטית  המערכת  שואלת  שב,  לא  מלפניו  איש 
לחייו  המוקדמות  השלושים  שבשנות  זה  הישן,  דרעי  נעלם 
בקדנציה  הקטנה.  האצבע  על  ושמיר  פרס  רבין,  את  סובב 
והשותפות  באופוזיציה  הכפויה  הישיבה  אלו  היו  הקודמת, 
תירוצים  עבורו  ששימשו   - ישי  אלי  עם  יותר  עוד  הכפויה 
טובים. "חכו, חכו", הוא אמר, "תראו מה יקרה כשאקבל את 
והנה, כבר חצי שנה דרעי מכהן  ואשב בממשלה".  ההנהגה 
ואחד,  שישים  בממשלת  בש"ס  יחיד  ובעל-בית  כמיניסטר 

והמערכת הפוליטית עדיין מחכה.
דרעי תלה זאת עד כה במשרד הפקידותי, עמוס הבירוקרטיה 
גם  ואילך,  הזה  מהשבוע  לידיו.  שקיבל  היצירתיות  ונטול 
וחובת ההוכחה מוטלת על כתפיו. הבעיה  נגנז  התירוץ הזה 
היא, שעם כל מאות המיליונים הלא צבועים, פשוט וקל - זה 
התרגל  דרעי  והתשעים,  השמונים  בשנות  להיות.  הולך  לא 
לומר מילה, והכל נהיה בדברו. היום, כל העברה תקציבית של 
עיניים  ונבחנת בשבע  קריטריונים שוויוניים,  פרוטה, טעונה 
בעשור  שהפכו   - צעירים  ופקידים  משפטיים  יועצים  של 

האחרון לבעלי הבית האמיתיים במשרדי הממשלה. 
שלטון הפקידים והיועצים המשפטיים בא לידי ביטוי בכל 
המישורים. בראש ובראשונה בסוגיית הגיוס. כמו לפני שתי 
קדנציות, נתניהו מורח אותנו בהבטחות בלי כיסוי ועוטף זאת 
בנימוקים משפטיים. ריטואל הפגישות שראינו השבוע מזכיר 
המשתתפים  רשימת  ואפילו  באופוזיציה,  ישיבתנו  ימי  את 
נראית כמו העתק-הדבק של מגוייסי סיירת שקד מהקדנציה 

הקודמת.
שרת  תפקיד,  באותו  אז  גם  כיהן  יעלון  בוגי  הביטחון  שר 
המשפטים איילת שקד ישבה אז על תקן יו"ר הוועדה לשוויון 
בנטל, יו"ר ש"ס השר אריה דרעי היה חבר בשלישייה הזכורה 
ויו"ר ועדת הכספים  לרע, סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש, 
ח"כ משה גפני - נכחו גם בסבב הקודם על תקן השרברבים 
לנסות  כדי  הגיוס  למדמנת  אטיאס( שקפצו  )פלוס  האמיצים 
ולהציל מה שאפשר. אפילו היועמ"ש וינשטיין טרם הוחלף, 
נותר   - ארי  בן  אחז  הביטחון,  למשרד  המשפטי  והיועץ 
בעזרות  להיפגש  יחזרו  עוד  החברים  הזה,  בקצב  בתפקידו. 
שחולדאי  בתקווה  אביב,  בתל  נידחים  כנסת  בתי  של  נשים 

טרם פינה את המתחם ובנה עליו מגדל.
שגם  ולחשוב  להתבלבל  יכול  השיחות  לתוכן  שנחשף  מי 
החרדים  המשתתפים  כשהיה.  נותר  באופוזיציה  מיקומנו 
מספרים שאשת הטייס - עם אותה אמינות מפוקפקת של טייס 
שזו  לחברים  מסבירה  שוב   - סיני  האי  חצי  שמי  מעל  רוסי 
בכלל משפטית  היא  היועמ"ש. הבעיה  היא, אלא לשכת  לא 
החד  הנוסח  את  ולרכך  להתגמש  להתפשר,  חייבים  ולפיכך 
והברור עליו סוכם מפורשות במו"מ הקואליציוני. כל הבאזז 
נוהלו כאן רק לפני חצי שנה דיונים  הזה מתרחש כאילו לא 
חקיקה  תיקון  על  הוסכם  שבסיומם  מרתוניים  קואליציוניים 
היועץ  לשכת  ברכת  את  חתימה,  טרום  שקיבל  וברור,  סדור 

המשפטי לממשלה. 
מי שנעדר אז מהדיונים, ולא נכח גם השבוע בסבב מפגשי 
בממלכה  ששוהה  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  הוא  הגיוס, 
הבריטית. הפוילישער הזה, מתנהג כבן אצולה אנגלי שנמנע 
מושבו מעבר  לאחרים. ממקום  זאת  ומשאיר  ידיים  מללכלך 
הוא  התורה(,  יהדות  כמו  )כמעט  המאוחדת  בממלכה  לים 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

צל"ש או טר"ש
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מסעיפי  יו"ד  של  קוצו  על  לוותר  לא  הבטיח 
ההסכם הקואליציוני בסוגיית הגיוס.

בתפקודו  כבוד  לכולנו  מביא  ליצמן 
הממלכתי, והצלחתו היא אנטי-תזה לטיעונים 
הנידח  במשרד  שגם  לכך  והוכחה  דרעי  של 
ביותר ניתן לעשות והרבה. אם ליצמן ימשיך 
העתידי  מקומו  בממלכתיות-חרדית  להתנהג 
שבכל  רק  מובטח.  החרדי  הלורדים  בבית 
הנוגע לעמידה על קוצו של יו"ד, קצת צניעות 
לא תזיק. נותר רק לקוות שהבטחותיו בתחום 
מהבטחה  יותר  קצת  מעמד  יחזיקו  הגיוס 
דומה שלו, שהושמעה בנושא הקצבאות. שם 
כזכור, זה הסתיים בלי תוספת רטרואקטיבית 
מכאן  תוספת  ללא  וגם  והופרה,  שהובטחה 
זה  במקום  מעשית.  סוכם  כבר  עליה  ולהבא 
קיבלנו את פלופ תוכנית החיסכון, שרלוונטית 

בערך כמו יעדי הגיוס לשנת 2020. 

אחים לצרה
לא  כותרות  מגייסים  מהבקו"ם  התיאורים 
בעיקר  מוקדשת  הקשה  העבודה  אבל  רעות, 
לשימור הסעיפים התקציביים. בשבוע שעבר 
עליהן  ממומשות  הלא  ההבטחות  כאן  הוצגו 
צ'קים  הקואליציוני,  בהסכם  נתניהו  חתם 
אלא  כיסוי  מחוסר  לא  לאחרונה,  רק  שחזרו 

מנימוקים משפטיים.
וביהדות  בש"ס  החרדים,  הכנסת  חברי 
כדי  ונאבקים  מתאמצים  מתרוצצים,  התורה, 
לממש את הסעיפים שהובטחו להם מפורשות 
חבריהם  הפוליטיקאים  עם  בהסכמים. 
לקואליציה הם מסתדרים. בהרכב של 61, אי 
שמור  של  גומלין  יחסי  בלי  להתקיים  אפשר 
לי ואשמור לך. הבעיה מתחילה כשלפגישות 
המשפטיים,  והיועצים  הפקידים  מצטרפים 

אדוני המדינה החדשים.
עם  פגישה  השבוע  שקיימו  וגפני  פרוש 
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט, 
הסביר  וליכט  חיובי  היה  השיח  כי  מספרים 
להם שמה שמגיע לחינוך החרדי - היה מועבר 
שכאן  רק  קואליציוניים.  הסכמים  בלי  גם 
בדיוק טמון העוקץ: בפערים הבלתי נתפסים 
כי  הגורסת  העולם  תפיסת  בין  לבינם.  בינינו 
לבין  שוויוני,  תקצוב  לקבל  אמור  חרדי  ילד 
והפליית  הממלכתי  החינוך  העדפת  מדיניות 
נוקטים  בה  רשמי,  הבלתי  החרדי  החינוך 

הפקידים והיועצים המשפטיים.
שבאות  בצרות  היחיד  המוסף  הערך 
בצרורות הוא אחדות השורות. בעת צרה ורק 
אז, חרדי לחרדי - אח. עובדה: אחרי שפרוש 
וגפני סיימו לטפל במשותף בסוגיות התקצוב, 
התקיימה ישיבת סיעת יהדות התורה באווירה 
של אחדות ותמימות דעים. הנוכח/ים תיאר/ו 
עולם  תקציבי  למען  ההתלכדות  אווירת  איך 
התורה הזכירה את תחושת האחדות ששררה 
האגודאית  בכנסייה  התורה'  'קרן  הקמת  עם 
העולם  מלחמת  פרוץ  ערב  בווינה,  הגדולה 

הראשונה.
היתה  אחד  בלב  אחד  כאיש  של  ההרגשה 
הסיעה  שבישיבת  העובדה  לנוכח  מוחשית 
פרוש.  מאיר  ח"כ  אחד:  איש  רק  נכח  אכן 
ליצמן שהה בחו"ל, שאר החברים האגודאים 
הרי  מדגל  והחברים  בסיוריהם,  עסוקים  היו 
מחרימים את ישיבות הסיעה עד ביאת המשיח 
והנורווגי. מי מביניהם שיקדים לבוא במהרה 

בימינו.
האווירה הקשה בלשכות הח"כים החרדים 
הקשה  ההתמודדות  את  בהחלט  משקפת 
לחרדים.  התקציבים  חסימות  עם  והמתישה 
והיועצים  הקופה  את  נועלים  האוצר  פקידי 

וכל  לים.  המפתחות  את  זורקים  המשפטיים 
ועל  החתומים  ההסכמים  למרות  קורה  זה 
המצב  השבת  מאשר  יותר  בלא  שמדובר  אף 
לפיד.  וביטול הקיצוצים מקדנציית  לקדמותו 
כדי  שיישלפו  המקלות  כי  להעריך  רק  ניתן 
הנגב  הפריפריה,  משרד  גלגלי  את  לתקוע 

והגליל יהיו הרבה יותר ארוכים.
במידה מסוימת, ניסיון העושר והכסף הגדול 
שנפל בחלקו של דרעי, יהפוך את חייו לקשים 
והגליל  הנגב  משרד  עכשיו  עד  אם  בהרבה. 
שמכאן  הרי  הכלכלה,  משרד  של  בצלו  עמד 
ולהבא כל הזרקורים יופנו למשרד המורחב: 
פריפריה, נגב וגליל. מנהלי הת"תים בישיבות 
ולגליל  לנגב  הזמנים  בין  בחופשת  שנדדו 
הישיבתיים,  לקעמפים  נדיב  מתקצוב  ונהנו 
יגלו בקיץ הבא שהם צריכים למלא שאלונים 
ש"סניק  כל  מגבילים.  בקריטריונים  עמוסים 
שבמשרד  ומסביר  לשידור  שעולה  טיפוסי 
מיליונים  מאות  בקופה  לדרעי  יהיו  החדש 
של כסף לא צבוע, גורם ליועצים המשפטיים 
ולפקידי האוצר לזקוף אוזניים ולפקוח עיניים, 
חשודים  רשרושים  ששומע  ברינקס  נהג  כמו 

מהדלת האחורית.
עובדים  איך  קשה  הכי  במקום  "למדתי 
חצי  ושילמתי  ממשלתיים  משרדים  כיום 
שנה שכר לימוד", אמר דרעי השבוע, רגעים 
ספורים אחרי שעזב את משרד הכלכלה. דרעי 
בו  מעולו של משרד  נפטר  אלא  התפטר,  לא 
שולם,  הלימוד  שכר  מלכתחילה.  רצה  לא 
החלה  המבחנים  עונת  הסתיים,  הסמסטר 
בז'רגון  להשתמש  אם  יינתן.  לא  נוסף  ומועד 
שישיגו  לתוצאה  גם  שרלוונטי   - הצבאי 
הח"כים החרדים בחוק הגיוס - הרי שבסופה 
וחד- ברור  יהיה  שיינתן  הציון  הקדנציה  של 

משמעי: או צל"ש, או טר"ש. 
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ראש עיריית ירושלים 
הוכיח השבוע כי ניתן 
לדקור ולפצוע גם עם 

סכין לפתיחת מכתבים. 
"קצנו בדיבורים, הזמן 
למעשים", כתב ברקת 

לנתניהו וכבש את 
הכותרות. רק שהשורה 

התחתונה במכתבו 
הייתה בכלל תקציבית 

וכללה את רשימת 
המכולת שהוא נוהג 

להעביר לגבאי הצדקה 
מהאוצר בכל ערב 
תקציב. ברקת הוא 

"מיליונר ושנורר". גביר 
בחייו הפרטיים, שנורר 

בחייו הציבוריים

הפוילישער ליצמן, 
מתנהג כבן אצולה 

בריטי שנמנע מללכלך 
ידיים ומשאיר זאת 
לאחרים. ממקום 
מושבו בממלכה 

המאוחדת )כמעט 
כמו יהדות התורה( 
הוא הבטיח שלא 

לוותר על קוצו של יו"ד 
מסעיפי הגיוס. נותר 

רק לקוות שההבטחה 
תחזיק מעמד קצת 

יותר מהבטחה דומה 
שהושמעה בנושא 

הקצבאות. שם כזכור 
זה הסתיים בפלופ 
תוכנית החיסכון, 

שרלוונטית כמו יעדי 
הגיוס לשנת 2020

משרד עם טעם של פעם. אריה דרעי עם רה"מ המנוח יצחק רבין                                                                 )צילום: זיו קורן, לע"מ(
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מימיני ומשמאלי
)גם הימין, גם השמאל אומרים: אמרנו או לא אמרנו?(

אמרנו שכאשר המזרח התיכון נמצא בתקופה סוערת ותחת חוסר וודאות, יהא זה טעות שלא 
לדבר עם ההנהגה המתונה של הרשות הפלסטינית. אמרנו, הבטחנו והתרענו: בלי שנקדם את 

מדיניות השמאל, הטרור ימשיך להשתולל בחוצות הערים. אמרנו או לא אמרנו?

אמר איש הימין: 
לפני  שאמרנו  מה  כל  איך  תראו  השמאל.  בגלל  "הכל 
על  לסמוך  שאסור  אמרנו  מתקיים.  הכל  שנה,  עשרים 
הזהרנו  אוטונומיה,  להם  לתת  שאסור  אמרנו  הפלסטינים. 
שאסור  אמרנו  הפלסטינים.  לשוטרים  שנתנו  הנשק  מפני 
לסמוך על עראפת ואבו-מאזן. אמרנו שבחיים לא יהיה שלום 
ולכלוא  בטרור  להילחם  שחייבים  אמרנו  הפלסטינים.  עם 
ונגד  ברירה  שאין  אמרנו  שלהם.  הפליטים  במחנות  אותם 
הטרור צריך להילחם בכל הכוח. אמרנו שאסור לסמוך על 
ההנהגה הישראלית שמובילה אותנו לאבדון. התרענו מפני 
הסכם אוסלו ומפני הסכמים אחרים שנחתמו. אמרנו שחוץ 
טעות  היא  ההתנתקות  שגם  אמרנו  דבר.  נקבל  לא  מטרור 
ישראלי  משטח  נסיגה  שכל  אמרנו  אסון.  והרת  היסטורית 
אמרנו  פיגועים.  ולבצע  להמשיך  הטרור  ארגוני  את  תוביל 
שיום יבוא וטילים יעופו מעזה לעבר שדרות, אשקלון, באר 
מוביל  שהשמאל  שבדרך  אמרנו  אביב.  לתל  ואפילו  שבע 
בכיה  הם  שלום  שהסכמי  אמרנו  טרור.  רק  נקבל  אותנו, 

לדורות. אמרנו או לא אמרנו?"

אמר איש השמאל:
התרענו  הימין.  שלטון  מפני  הזהרנו  הימין.  בגלל  "הכל 
של  שבמצב  אמרנו  ידרדר.  רק  המצב  מדיני  תהליך  שללא 
קיפאון מדיני וללא תהליך שלום מול הפלסטינים, נקבל עוד 
הסכם  רק  לא  כולו,  אוסלו  הסכם  שרק  אמרנו  טרור.  ועוד 
הזהרנו  פלסטיני.  הישראלי  לסכסוך  הפתרון  הוא  הביניים, 
אלא מבצעים  רגיעה,  נקבל  לא  יעלה לשלטון  הימין  שאם 
חוסר  מפני  הזהרנו  שקט.  לקצת  בניסיון  בעזה,  צבאיים 
היציבות של ראשי ממשלות מהימין שרק הצהירו על תהליך 
מדיני אבל לא קיימו שום דבר. אמרנו שאי אפשר להסתפק 
לקיים  צריך  אלא  עמים,  לשני  מדינות  שתי  על  בהצהרה 
נמצא  התיכון  המזרח  שכאשר  אמרנו  שמבטיחים.  מה  את 
שלא  טעות  זה  יהא  וודאות,  חוסר  ותחת  סוערת  בתקופה 
לדבר עם ההנהגה המתונה של הרשות הפלסטינית. אמרנו 
רק עם האויבים. אמרנו, הבטחנו  ושלום משיגים  שתקווה 
והתרענו: בלי שנקדם את מדיניות השמאל, הטרור ימשיך 

להשתולל בחוצות הערים. אמרנו או לא אמרנו?"

אמר איש המרכז:
"הכל בגלל הימין והשמאל. במשך שנים אנחנו טוענים 
ורגיעה  לשקט  להביא  יכולים  השמאל  ולא  הימין  שלא 
שמשלבת  כזו  פרגמטית,  מנהיגות  שצריך  אמרנו  באזור. 
וגם  בטרור  מאבק  גם  שצריך  אמרנו  האסכולות.  שתי  בין 
גם  אבל  מחיה  מרחב  לפלסטינים  לתת  גם  מדיני.  תהליך 
להילחם בקיני הטרור שבעזה. אמרנו שרק דרך האמצע ניתן 
לפתור סכסוך ארוך שנים. אמרנו שאם נלך בדרך הקיצונית 
של הימין נקבל כאן עוד ועוד פיגועים כי זה רק ירגיז את 
שרוצה  השמאל  של  המשיחית  שהדרך  אמרנו  הערבים. 
רק שלום מבלי לבחון את המציאות מסביב, תיתן לארגוני 
התרענו  הצהרנו,  פיגועים.  ולבצע  להמשיך  תאבון  הטרור 
ואמרנו: רק דרך של מפלגת מרכז, שמסוגלת להיות אמיצה 

ישיגו  כדי להגיד לפלסטינים שדרך הטרור הם לא  מספיק 
דבר, ומצד שני לומר להם בקול ברור שאנחנו מוכנים לסגת 
כמעט עד לגבולות 67, בתמורה לשקט ורגיעה. רק דרך כזו 
תביא לשקט וביטחון. אמרנו, שאם לא נאמץ את הדרך הזו, 
נמשיך לחיות תחת צל פיגועי הטרור בחוצות ערי ישראל. 

אמרנו או לא אמרנו?"

אמר האזרח הישראלי:
"אם כולם בסופו של יום מבטיחים שהטרור יימשך, אז 
מה זה באמת משנה מי עומד בראשות הממשלה? אם אף 
הדקירה,  פיגועי  גל  כנגד  פתרון  להביא  מצליח  לא  אחד 
שיהיה,  ככל  ומנהיג  כריזמטי  ממשלה,  ראש  שאף  כנראה 
לא באמת מסוגל לעמוד מאחורי הבטחות הבחירות שלו. 
בעשרים ושתים השנים שחלפו מאז הסכם אוסלו, היו כאן 
ראשי ממשלה מהימין, מהשמאל ומהמרכז. כולם הבטיחו 
כולם  שלום.  עם  ביטחון  ביטחון,  עם  שלום  בטוח.  שלום 
הבטיחו שהדרך שלהם היא הנכונה להביא ליציבות באזור. 
המדיניות  זו  לדעתם,  כי  בקלפי,  קולנו  את  ביקשו  כולם 
שהבטיח  ב-96  נתניהו  של  הדרך  את  אימצנו  אז  הנכונה. 
למגר את הטרור. האמנו לאהוד ברק שיביא להסכם שלום 
ושבע.  שישים  לגבולות  עד  כמעט  לחזרה  בתמורה  אמיתי 
למגר  שבא  כמנהיג  שהתחיל  שרון  אריאל  אחרי  הלכנו 
אפילו  עזה.  חבל  כל  את  שפינה  כמנהיג  וסיים  הטרור  את 
גם  האמצע.  דרך  את  שהבטיח  אולמרט  מאהוד  הוקסמנו 
בעזה,  צבאי  מבצע  גם  בטרור.  מלחמה  גם  עמונה,  פינוי 
גם משא ומתן מדיני. חזרנו לבנימין נתניהו שהבטיח שוב 

ביטחון, שלום, שתי מדינות, שני עמים. גורנישט. 
"אמרנו תמיד שאנחנו לא מאמינים למנהיגים שלנו כי אי 
ישראל  מדינת  וביטחון.  שלום  לכאן  להביא  באמת  אפשר 
שקד  שווא  עיר  ישמור  לא  ה'  ואם  ניסים  על  וקיימת  חיה 
שנות  ושמונה  שישים  לאורך  ממשלה,  ראש  שום  שומר. 
קיומה של המדינה, עוד לא הצליח למנוע אף מלחמה. לא 
את מלחמת העצמאות, לא את מלחמת קדש, מלחמת ששת 
הראשונה  לבנון  מלחמת  הכיפורים,  יום  מלחמת  הימים, 
צבאי  מבצע  והשניה,  הראשונה  המפרץ  מלחמת  והשניה, 
בעזה הראשון, השני, השלישי ומי סופר כמה מבצעים כבר 
אל  ברורה:  בצורה  אמרנו  האחרונים.  בעשורים  לנו  היו 
תמכרו לנו הבטחות שאין לכם כל דרך ליישם אותם. אמרנו 

או לא אמרנו?"

  שאילתא 

הרחוב  חתולי  כל  את  לאסוף  מציע  אריאל  אורי  השר 
לקלוט  שתסכים  אחרת  למדינה  טרנספר  להם  ולעשות 
אותן. אדוני השר, ניסיתים את הרעיון הזה עם הסודנים ועם 
הפלסטינאים, למה אתה חושב שעם חתולים זה כן יצליח?

  שורת סיום  

שר האוצר: "אני מבטיח שננטרל את המחסור במצוקת 
הדיור".

ינון פלח

טוב, נו, שניכם צודקים. קלינטון בעצרת 20 שנה לרצח רבין )צילום: גילי יערי, פלאש 90(
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מתחדשים

מוצרי האיפור במראה האיפור לסתיו חורף 2015 
 Natural ,07  מבית "קרליין":  סומק קולור בלאש
Blush ₪ 109.90, מסקרה BOLD שחורה: 59.90 ₪, 
99.90 ₪, שפתון  לבן:  - שחור  צללית פריזמה שיין 
 COLOR לק   ,COLOR CODE N46 :₪ 109.90

NAILS גוון 376 : 44.90 ₪.

מבית  ראשונים  גיל  סמני  למניעת  טיפוח  סדרת 
אליזבת ארדן לטיפוח עור הפנים, להשבת הזוהר 
למניעת  מהפכנית  דרך  פריצת  המהווה  לעור, 
סמני מתח בעור הפנים. הסדרה מכילה: קפסולות 
לילה.  וקרם  עיניים  ג'ל  והגנה,  לחות  קרם  סרום, 

להשיג ברשתות הפארם ברחבי הארץ

לישון  לכם  שיגרום  הספר 
עם  ולהתעורר  בלילה  טוב 
מאת  במתנה'  'לילה  חיוך: 
רשת  בעלי  ברססט  אבי 
סדרת  המאגד  "הולנדיה". 
טיפים, ציטוטים, המלצות 
אנקדוטות  ושלל 
שנת  להשיג  שיסייעו 

שתסייע  יותר  איכותית  לילה 
99 ש"ח  יותר ליום הבא. מחיר:  להיערכות טובה 

להשיג ברשת סטימצקי

CAROLINA LEMKE BERLIN משיקה דגמים 
חדשים באווירה 
סתווית בשלל 
צבעים מחומר 
אלסטי בעל 
עמידות חום וקור גבוה ובעל משקל קל. מחירים: 
 ₪ 279.90 -₪ 199.90

העונה  לכבוד  במיוחד 
הקרה SABON משיקה 
קולקציית לקים חדשה 
כהים  גוונים  הכוללת 
ואטומים וצבעים חמים 
ועמוקים. מחיר לצרכן: 

₪ 29

צמד המעצבים
ASAF & TOMER מציגים 
קולקציית צעיפים 
חדשה, מלאת פרינטים 
וצבעים, ביניהם פרחים 
טרנדיים סתוויים, שיחממו את הצוואר כשמזג 
האוויר הופך לקודר וקר. להשיג במגוון סוגי בדים, 
קלילים דקים ומעט יותר עבים. מחיר: 60 ₪ 
דיזינגוף סנטר, ת"א וקניון איילון ר"ג

 Nuby התינוקות  מוצרי  מותג 
של  חדשה  סדרה  משיק 
מנגנון  עם  מצויירות  כוסות 
טפטופים  למניעת  ייחודי  קליק 
להשיג:   .A ביספנול  ללא 
ובחנויות  פארם  סופר  ברשת 

המובחרות למוצרי תינוקות

רשת התכשיטים הבינלאומית 
בקולקציית  מגנוליה 
בציפוי  המעוצבים  שעונים 
של  שונים  בשילובים  זהב 
קרמיקה  לבנה,  קרמיקה 
שחורה ופלדת אל חלד. טווח 

מחירים: 755-1040 ₪

נטורל פורמולה גאה 
להציג מברשות פן מקצועיות  
תרמו-קראמית  בטכנולוגיה 
במרכז  חום  שאוגרת  מתקדמת 

־ממברשת לתוצאות החלקה ועי
צוב טובות יותר, מקצרת את זמן 
טובה  אחיזה  ומאפשרת  הייבוש 
בשיער מבלי שיקרע או יישרף. מחיר 
לצרכן: 79 ₪ להשיג בלעדית ברשת סניפי 
"סופר פארם"

המותג 
 Timberland

משיק: קולקציית 
גברים - חורף 

2016 ומציע את 
ההנעלה, הלבשה 

והאקססוריז, 
שמאפשרים 

לצרכנים לצאת 
לדרך ספונטנית 

ללא דאגות. טווח מחירים: 
נעלי נוחות- 650 ₪ עד 800 ₪, חולצות 

מכופתרות: החל מ- 299 ₪
הרמוניה  רשת 

במבצע  לבית 
ם  ל ת ש מ

 50% במיוחד: 
כלי  על  הנחה 

מסדרת  הבישול 
והפסים:  הפרימיום 

מחבתות,  סוטאז',  סירים, 
קלחות. מחיר לדוגמא: סיר קרמי 24 ס"מ פרמיום- 
₪  64.90 מועדון:  מחיר   ₪  129.90 רגיל:   מחיר 

משיקה  ישראל  טבע 
ארטלאק  את  בישראל 
 A r t e l a c – ס נ ו ו ד א
המכילה  יבשות  לעיניים  תמיסה   :Advanced
וללא    0.2% גבוה  בריכוז  היאלורונית  חומצה 
של  וסיכוך  הרטבה  לשטיפה,  משמרים.  חומרים 
עיניים יבשות עם או בלי עדשות מגע. ללא מרשם 
רופא. מחיר: 94.33 ₪ ל- 30 אמפולות

חורף חם ברשת
 nimrod&more

עם מבצעים  
לחודש נובמבר

על הקולקציה
החדשה: נעלי 

ספורט, נעלי בובה 
וסניקרס לבנים ולבנות

ב-99.90 ₪ בלבד ומטריה 
מתנה בקניה מעל ₪149.9. בלעדי לחברי 

מועדון ולמצטרפים חדשים

סומט גולד עם 
פורמולה חדשה 

ומשופרת הטובה 
ביותר לניקוי כלים 

למדיח בנוסחה 
ייחודית עם מיליון 
חלקיקים פעילים 

לכלים נקיים יותר. לרגל ההשקה סומט מציעה: 
לקוח שהתנסה במוצר ואינו מרוצה מהתוצאות 

יוכל לקבל את כספו בחזרה. מחיר סומט גולד – 
44 טבליות: 40 ₪, 22 טבליות: 22 ₪

שמן ניקוי קטיפתי מופלא, המכיל 
שמן חמוציות  במרקם חדש 

המתווסף לסדרת הניקויים המגוונת 
של ג'יבנשי. להשיג ברשתות ניו 

 פארם, סופר פארם המשביר
        והחנויות המובחרות. 

        מחיר: ₪163.50

עיצוב חורף 2015-16 
בשטיחי אלי ששון: שטיחים 
קילים בסרבים פרחוניים 
וססגוניים, מככבים 
בקולקציית החורף, העשויים 
בטכניקות האריגה הידועות, 
המתבססת על אריגת שתי 
וערב בלבד, ללא פלומה. 
מחיר: החל מ- 3000 ₪

מותג האיפור MAC מציג: 
סדרת VIVA GLAM, בסדרה 
גלוס ורוד בהיר בגימור שימר 
ושפתון בגוון שזיף כהה. עד 
היום גייסה הקרן יותר 
מ-315 מיליון דולר ממכירות 
של ליפסטיק וליפגלוס ויוה
 גלם כאשר מחיר המכירה 
נתרם במלואו למאבק 
במחלות ובנגיף

יקבי חברון מציגים את 'חברון 
עתיק' – יין אדום מתוק המתאים 
לקידוש ולהבדלה ומתאים גם 
לקינוח. נמכר בבקבוק של 650 
מ"ל. כשרות: בד"ץ מחזיקי הדת, 
OU ורבנות קרית ארבע

עם מחירי זהב כאלו מי קונה תכשיטי גולדפילד?
בוטיק  קארט  ב-24  מבצעים  של  גשם 
רבי  ברחוב  השוכן  היוקרתי  היהלומים 
עונת  לרגל  ברק.  בבני   104 עקיבא 
זהב  טבעות  של  ענק  מבחר  החתונות 
ש''ח  מ-220  החל  גבוה  וברמה  באיכות 
חודשי   24 מקבלים  קארט  ב-24  לטבעת. 

למצוא  ניתן  תשלומים.   24 ל-  אפשרות  וגם  התכשיטים  כל  על  אחריות 
מגוון ענק של סטים לכלה וכן שעוני זהב ממותגים במחירים זולים במיוחד 

ובאיכות של 24 קארט.

חדש מהאגיס: מגבונים באריזה מעוצבת 
מותג האגיס משיק - מהדורה מיוחדת של 
מגבונים לחים לתינוק – באריזה מעוצבת 
בקרב  במיוחד  פופולארית  דמות  עם 
האגיס  של  הלחים  המגבונים  פעוטות. 
של  העדין  עורו  על  לשימוש  בטוחים 
טהורים,  מים   96% מעל  מכילים  התינוק, 
ויטמין E ומסייעים בשמירה על עור בריא 
בולטים  בצבעים  מעוצבת  האריזה  ונקי. 
ומעוטרת בדמות אהובה ומוכרת על מנת 
האם  של  ונעימה  טובה  לחוויה  לטרום 

והתינוק בתהליך החלפת החיתול. המהדורה תימכר במהלך החודשים 
חשוון כסלו טבת ברשתות השיווק. המארז כולל 4 אריזות מגבונים.

בכל יום זוכה חדש!
מסוגו,  הייחודי  המבצע  במסגרת 
לאמהות  מעניק  למהדרין  סימילאק 
ולזכות  חלום  להגשים  הזדמנות 
ואיכותית  יוקרתית  חלומות  בעגלת 
סיכוי  להן  יש  יום  כשבכל  במיוחד, 
חדש לזכות. לזכייה החלומית בעגלה 
נוסף–  בונוס  מצטרף  הנחשקת 
תחליף  למהדרין,  סימילאק  אריזות 

לזו של תינוק  החלב היחיד שהוכח מדעית כמקנה התפתחות הדומה 
שתי  לרכוש  יש  במבצע   להשתתף  מנת  על  במתנה.  שנה  לחצי  יונק, 
אריזות סימילאק למהדרין באותה קניה ולשמור את החשבונית. לאחר 
שאלות  מספר  על  ולענות   03-6060604 לטלפון  להתקשר  יש  הקניה 
בנושא התפתחות התינוק. בכל יום, המשתתף שענה נכון על השאלות 
בפרק הזמן המהיר ביותר יזכה בעגלת בוגבו משולבת )דגם קמיליון 3( 
ובאריזות סימילאק למהדרין לחצי שנה במתנה. המבצע בתוקף החל 
 .  /19/1115 יום חמישי ז' כסלו,  15/ 01/11 עד  מיום ראשון י"ט חשוון  

ניתן להשתתף עם חשבונית קניה מתאריך י"ד חשוון  27/10/15.

סידור ארונות הבגדים 
נושאים  הם  בבית  ואחסון  ארגון 
מגוון  מציעה  אשר  באיקאה,  מרכזיים 
ולעתים  יצירתיים,  חכמים,  פתרונות 
בעזרתם  שגרתיים,  בלתי   - קרובות 
בפשטות  הבית  את  לארגן  ניתן 
מגוון  למצוא  ניתן  נמוכות.  ובעלויות 
ומחומרים  שונים  בגדלים  קופסאות 
רב  ריהוט  הבית,  חדרי  לכל  שונים 
מקוריים  אחסון  אביזרי  תכליתי, 

הפנים  אבזור  סדרת  וצעיפים.  עניבות  תכשיטים,  למוצרים 
  PAX המודולארית  הארונות  למערכת  מתאימה    KOMPLEMENT
עם  לכם,  המתאים  בסגנון  האחסון  מקום  את  לעצב  לכם  ומאפשרת 
אישיותכם  את  להציג  המיועדים  חדשים  ייחודיים  אחסון  פתרונות 
היצירתית תוך שמירה על פריטים מאורגנים ומסודרים. פתרונות חכמים 
ומתחתם  מחוסמת  מזכוכית  מדפים  מקטיפה,  תכשיטים  מחיצות  כמו 
הבגדים  בארגון  מסייעים  וקולבים  נשלפים  נעליים  מגשי  תצוגה,  תאי 
יומיומית. השראה  לכם  שיספקו  הפריטים  מציאת  ובתהליך   שלכם 

שירות מקצועי ומשקפיים חינם
גם  נהנים  מכבי  חברי  עינית:  ברשת  רק 
ממשקפיים חינם וגם מהשירות המקצועי 
אופטומטריסטים  צוות  ידי  על  ביותר 
של  המקצועי  הצוות  וותיק.   מומחה 
את  עבורכם  להתאים  ישמח  "עינית" 
והאיכותיות  האופנתיות  המשקפיים 

מעבדות  קיימים  "עינית"  סניפי  בכל  לבחירה.   דגמים  במגוון  ביותר, 
קיימות  מהעדשות  גדול  שחלק  וכיוון  העת,  כל  שנמצא  טכנאי  עם 
כל  בנוסף,  שעה!  בתוך  כבר  מוכנים  משקפיים  לקבל  ניתן  במלאי, 
הסניפים מצויים אופטומטריסטים מוסמכים וותיקים שיעניקו לכם את 
השירות המקצועי הטוב ביותר. אתם מוזמנים להגיע לאחת מחנויות 
הרשת, להציג כרטיס חבר מועדון מכבי וליהנות מזוג משקפיים חינם 

ומהשירות המקצועי המוכר של רשת "עינית".

"איך יצאה התמונה?" 
נער  ואין  כמעט  זמננו,  של  הדיגיטלי  בעידן 
ונערה, שלא מצוידים במצלמה טובה. אבל עד 
מהרה, גם הם עצמם מבינים שבכדי שתצא 

לתת  ובכדי  צלם",  של  "ברמה  איכות  תמונת 
ביטוי,  יכולות  של  רחבה  קשת  התרחשות,  לכל 

שבשנים  מה  מקצועית.   ובצורה  המקצוע,  את  ללמוד  יש 
יוקרתי,  לענף  האחרונות  בשנים  הפך  פשוט,  למקצוע  נחשב  עברו 
דינאמי ותחרותי. ההתמקצעות בענף הצילום, הולכת והופכת גם היא 
להיות מורכבת ומסועפת, עד כדי רמה מדעית. קורס ייחודי ומסובסד 
והעריכה  ומעשי של אומנות הצילום  לימוד תאורטי  במיוחד, המשלב 
הדיגיטאלית, יוצא בימים אלה לדרך ע"י מכון "לומדה". הלימוד יכלול 
הקורס,  ועוד.  אירועים  צילומי  סטודיו,  צילומי  טבעית,  בתאורה  צילום 
יצאה  "איך  הנצחית:  השאלה  את  לחלוטין  ייתר  מארגניו,  שלדברי 

התמונה?!", מיועד לנשים. למידע והרשמה: טל' 02-6222210.

מאירים את תל אביב בכח התורה
את  להאיר  זה  מה  לראות  כשרוצים 
התורה,  בכח  הפסקה  ללא  אביב  תל 
שהוקם  החדש  הארגון  את  לראות  צריך 
בעידודם  שהוקם  ארגון  "מאירים".  בשם 
ובהכוונתם של גדולי מאורי הדור בראשם 
ומרן  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  מרן 

הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א. בת"א יש כ- 50 כוללים המחזיקים 
ע"י  הוקם  אשר  זה  ארגון  התורה.  על  השוקדים  אברכים   800 כ- 
ובשיתוף פעולה עם המועצה הדתית תל אביב  "אוצרות חיים"  ארגון 
בראשותו של ר' אלדד מזרחי הי"ו הוקם על מנת להרבות את התורה 
בעיר, ולהרבות את לומדי התורה ולהאיר את האור מהחושך. הארגון 
מלא,  פעולה  בשיתוף  ביחד,  הכוללים  כלל  את  בעצם  ומאחד  מקבץ 
שכל אדם שרוצה לתרום יש באפשרותו לתרום לכולם ביחד ולא רק 
למוסד אחד בלבד, ובנוסף עורך הארגון מכירה סינית של 70 מוצרים 
יקרי ערך שהפרס הראשון הוא רכב שברולט ספארק החדשה. ודאי 
וברכה.  טובה  לשפע  יזכו  זה  עצום  בדבר  והעוזרים  המסייעים  שכל 
החפצים  לאלה  הדרכה  חוברות  ויחלקו  יפורסמו  הקרובים  בחודשים 
להיות שותפים לארגון המאירים ובתאריך ב' בשבט יום ההילולא של 
"ויולה"  באולמי  הגדולה  ההגרלה  תיערך  זיע"א  סאלי  הבבא  סידנא 
המפוארים בתל אביב, עם שולחנות ערוכים ובהשתתפותם של גדולי 

ישראל. לפרטים חייגו: 1700-500-680

חידוש: כניסה לחשבון בטביעת אצבע
המשתמשים  הפועלים  בנק  לקוחות 
יכולים  החשבון  ניהול  באפליקציית 
במהירות  לחשבונם  להיכנס  מעתה 
ללא  בלבד,  אחת  סיסמא  עם  ובקלות 

אחת  סיסמא  באמצעות  ההזדהות  נוספים.  זיהוי  פרטי  בהקלדת  צורך 
מהיר  לזיהוי  מתקדמים  שירותים  בסדרת  ראשונה  סנונית  מהווה  בלבד 
או  הקול  באמצעות  להזדהות  היכולת  ביניהם  בקרוב,  הבנק  שישיק 
ההזדהות  דרך  את  לבחור  הלקוחות  יוכלו  בנוסף,  האצבע.  בטביעת 
לחשבון.  כניסה  בכל  מחדל  כברירת  תופיע  וזו  עליהם  המועדפת 
פשוטה. בלחיצה  זאת  לעשות  יוכלו  שונה  בדרך  להזדהות  שירצו   במידה 

המקום שבו תחגגו את שבת השמחה שלכם
את  לערוך  היכן  מתלבטים 
שבע  שבת  או  חתן  שבת 
לבדוק  מנסים  ברכות? 
שבת  שמחת  תיערך  היכן 
לערוך  רוצים  מצווה?  הבר 
משפחתית  התכנסות  שבת 
שיענה  הולם  אתר  ומחפשים 
מלון   – הציפיות?  כל  על 
בדיוק  הוא  בצפת  'המצודה' 

ורגוע.  המקום המתאים שיאפשר לכם לחגוג שבת שמחה בלב שקט 
נסו לערוך חשבון כמה תעלה לכם שבת שמחה לכל המשפחה, כולל 
הכוחות  את  הוסיפו  ובישול,  פרודוקטים  קניית  של  הרבות  ההוצאות 
הרבים הנדרשים, שהם שווים הרבה יותר מכסף – ותגיעו למסקנה כי 
כדאי לחגוג את השבת במלון 'המצודה' בצפת ולא בשום מקום אחר. 
עד  לכם  המודים  ואורחים  תישכח,  שלא  שמחה  שבת  תרוויחו  גם  כך 
אין קץ על החוויה המיוחדת שיזכרו אותה לעולם! התקשרו לשמוע על 

המבצעים האטרקטיביים לשבת השמחה שלכם.

ביקוש גדול לבוגרי מסלולי ההנדסה
סקר  ערך  לב  האקדמי  המרכז 
כדי   ,2014 שנת  בוגרי   500 בין 
בשטח.  ההשמה  נתוני  את  לבדוק 
יש  הסיעוד  מסלול  בוגרי  מבין 
את  משקפים  אשר  השמה,   100%
המחסור הקיים בשוק לאנשי ונשות 
ההנדסה,  בתחומי  בתחום.  מקצוע 

מנהל עסקים וחשבונאות, יש 93 אחוזי השמה, כאשר 90% מועסקים 
הוא  המחשבים  הנדסת  בתחומי  הבוגרים  של  השכר  בתחומם.  
וכ-8,000 ₪ במנהל  10,000 ₪, בתחום האלקטרוניקה  כ-11,000 ₪, 
עסקים ותעשייה וניהול. מדובר בשכר בוגרים להם זו השנה הראשונה 
בין  בעבודה.  הלימודים(  במהלך  לעבוד  והחלו  )במקרה  השנייה  או 
החברות בהן השתלבו בוגרי המוסד נמנות החברות המובילות בתחומן 
בישראל ובעולם, ובהן: אינטל, התעשייה האווירית, סיסקו, אלביט ועוד.  

חמאת בוטנים משובחת
מאמץ  עושה  'אלסקה'  חברת 

להביא לכם מכל העולם מוצרי בריאות טעימים להפליא הישר מהטבע 
עשוי  וענוג,  נימוח  שטעמו,  משובח  בוטנים  חמאת  ממרח  ומגישה 
ערכים  ובעל  בוויטמינים  מלא  ומזינים,  טעימים  משובחים  מחומרים 

בריאותיים. מצוין למריחה.

מובילה במספר התלונות הנמוך ביותר
מעיון בדו"ח נציבות קבילות לחוק ביטוח הבריאות הממלכתי שהוגש 

יעקב  הרב  הבריאות,  לשר  השבוע 
האחרונות  בשנים  כי  עולה  ליצמן, 
הגשת  בשיעור  משמעותית  עליה  חלה 

תלונות על ידי הציבור נגד קופות החולים, כאשר חלק מהן אף נמצאו 
הנמוך  התלונות  מספר  הוגשו  'כללית'  נגד  כי  מציג  הדו"ח  מוצדקות. 
ביותר מבין הקופות. ומכאן מתברר כי מבין כל קופות החולים, לקוחות 
'כללית' מרוצים ביותר משירותי הקופה. נתון בולט מאוד בדו"ח הוא כי 
ביותר מבין כל  'כללית' הוא הנמוך  נגד קופת חולים  מספר התלונות 

קופות החולים. 

'ליל שישי' ייחודי באגן האיילות
את הערב הזה יזכרו התושבים החדשים 
של קריית בעלזא בשכונת אגן האיילות, 
עשרות  לטובה.  רב  זמן  עוד  זאב  גבעת 
הבניינים  את  אכלסו  שכבר  התושבים 
החדשים ועוד עשרות תושבים שעתידים 
התכנסו  בקרוב,  בתיהם  את  לאכלס 
טעם  בטוב  ערוכים  שולחנות  סביב 
לערוך  כדי  בירושלים  בעלזא  באולם 
'זיץ' מיוחד ב'ליל שישי' שכולו התעלות 

'כללית'  בחסות  נערך  הייחודי  ה'זיץ'  והנפש.  הגוף  לבריאות  וטיפים 
לאכלוס.  הראשון  היום  למן  זאב  בגבעת  בעלזא  קהילת  את  שמלווה 
אורח הכבוד ב'זיץ ליל שישי' היה ראש כולל בעלזא הרה"ג רבי משה 
רויטמאן שליט"א שקישר בין מידת החסד של אברהם אבינו הנזכרת 
הלקוחות  לכל  וסיוע  עזרה  דיגלה  על  שחרטה  'כללית'  לבין  בפרשה 
ובכללם לתושבי שכונת גבעת זאב. לאחר שירה סוחפת וקטעי ברכות 
אברהם  מרדכי  ר'  האומן  של  המוסיקלי  בליוויו  אומנותית  בחריזה 
את  הדגיש  ובדבריו  ברכה  דברי  רוזנגרטן,  משה  הרב  נשא  רוזנפלד 
הצלחתה הרבה של מרפאת 'כללית' בשכונה. הערב ננעל בהרצאתו 
המרתקת של הרב מרדכי שטראוס, שנשא דברי חיזוק לאור המצב 

הביטחוני המתוח בארץ הקודשהעניק כלים להתמודדות.
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הרה"ג ראובן אלבז // ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

חיי הנצח 

מאן דאמר

ָנה  ָׁ ֵמָה  ָרה  ָׂ ַחֵּי  ְהיּ  ִּ "ַו
ִנים  ָׁ ַבע  ֶׁ ְו ָנה  ָׁ ִרים  ְׂ ְוֶע
ָרּ" )בראשית  ָׂ ַחֵּי  ֵני  ְׁ

כג, א(.
כותרת  לכאורה 
תואמת  אינה  הפרשה 
חיי  "פרשת  בה,  לנאמר 
ראשון  במבט  שרה"- 
שבפרשה  חושבים  היינו  
זו נמצא את חייה ופעליה של 
שרה אמנו, עד כמה הייתה מוכנה 
טרחה  כמה  ובמים,  באש  העברי  אברהם  עם  ללכת 
צרות  אלו  עמדה,  ניסיונות  בכמה  האורחים,  בקבלת 
עברו עליה שנלקחה פעמיים בשבי ובכל זאת לא נטשה 
ֶאֶרץ  ְּ ר  ָּ ְד ִּ ַּ ְ ֲַחַרי  ֵּ את דרכו של אברהם אבינו, ֶלְכ

ֹא ְזרָּעה )ירמיה ב, ב(. 
אמנו  שרה  של  החיים  פירוט  שאת  חושבים  היינו 
נמצא בפרשת "חיי שרה", אך מה אנו מוצאים בפרשה 
ַחֵּי  ְהיּ  ִּ ַו שרה!  על  המדברים  בלבד  פסוקים  שני  זו? 
ָרה )בראשית כג, א-ב(, מה ההבנה בדבר  ָׂ ָמת  ָּ ָרה.. ַו ָׂ
זה ומהו המסר שרצתה התורה הקדושה להעביר לנו? 

החיים האמתיים של האדם מתחילים דווקא משעת 
משנפטרה  ָרה",  ָׂ ָמת  ָּ ַו ָרה..  ָׂ ַחֵּי  ְהיּ  ִּ ַו  " פטירתו, 
שרה אמנו התחילו חייה האמתיים! החיים בעולם הזה 
יכולים  אינם  ולכן  קצבה,  בהם  זמניים שיש  חיים  אלו 
להיקרא בגדר "חיים", ואילו חיי העולם הבא, חיי הנצח 

הם נקראים החיים האמתיים-וחיי עולם נטע בתוכנו. 
כל תכלית חייה של שרה אמנו בזה העולם היה להכין 
)משלי  ֲַחרֹן  ְליֹם  ַחק  ְׂ ִּ ַו המיתה,  ליום  עצמה  את 
העולם,  מזה  לצאת  תזכה  היא  אופן  באיזה  כה(,  לא, 
שרה אמנו כל הזמן הביטה לבית האמיתי שמוכן לה, 
מקום  עדן,  בגן  כז(,  לא,  )משלי  יָתּ  ֵּ ֲהִליכֹת  צִֹפָּה 
שהצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו 

השכינה )ברכות יז ע"א(. 
ַוְיִהי  האמתיים,  החיים  לערב  רק  דומה  הזה  העולם 
ֶמׁ  ָׁ ֶֹּקר ִיְזַרח  ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר )בראשית א, ה(, ְּכאֹר 
ב  )פסחים  לבוא  לעתיד  לצדיקים  ד(  כג,  ב  )שמואל 
ע"א(,  לב  )תמיד  הנולד  את  הרואה  חכם  איזהו  ע"א(, 
לצבור  והתכלית,  הסוף  על  הזמן  כל  להסתכל  עלינו 
תורה מצוות ומעשים טובים כדי להגיע מוכנים לחיים 

הנצחיים- בעולם האמת. 
]כותרת משנה: אין מתחסדים על חשבון הזולת[

בשבוע שעבר קראנו על אברהם אבינו הגביר חסדו 
ָקר ָרץ ְַבָרָהם )בראשית  ָּ על כל תושבי העולם, ְוֶאל ַה
ז(, שלושה עגלים שחט כד ליתן לכל אורח לשון  יח, 
בחרדל )ב"מ פו ע"ב(, מנה מיוחדת בסוגה, וה' יתברך 
שבדרך  כיון  לכך,  האמצעים  את  לו  ונתן  בידו  סייע 
ע"ב(,  י  )מכות  אותו  מוליכים  בה  לילך  רוצה  שאדם 
ולעזור  חסד  לגמול  ומאודו  חפצו  בכל  שרוצה  אדם 
את השפע  לו  ונותן  עליו  חסדו  מגביר  הקב"ה  לזולת, 
ִכן  ָּ ַמִים  ָׁ ֶנה  ָּ ִי ֶחֶסד  עָֹלם  י  ִּ ַָמְר לכך,  והאמצעים 

ֱאמָּנְתָ ָבֶהם )תהילים פט, ג(. 
אנו  לאורחיו  אברהם  שהביא  המים  בעניין  אולם 
ח ָנא ְמַעט ַמִים" )בראשית יח, ד(,  ַּ מוצאים דבר פלא, "ֻי
אברהם אבינו איש החסד הגדול בעולם ביקש להביא 

לאורחיו רק מעט מים. 

ולא מובן, מדוע ביקש אברהם אבינו ליתן רק מעט 
מים לאורחיו, היה לו לכאורה ליתן להם בשפע, שהרי 
נוטל  היה  חסדא  שרב  ע"ב(  סב  )שבת  מובא  בגמרא 
אני  אנא משאי מלא חפני מיא"-   " ואומר  ידיו בשפע 
רוחץ את ידיי מלא חפני מים )בכמות מרובה של מים(, 
"ומשמים יהבו לי מלא חפני טיבותא"- נותנים לי שפע 
ממצוות  עשיר  נהיה  חסדא  רב  העליון,  מעולם  וברכה 
נטילת ידיים, מים ראשי תיבות מ'לא י'דינו מ'ברכותיך 
ס"ב(,  שמיני  ש"א  )בא"ח  י'דיך  מ'תנות  מ'עושר  וגם 
מעט  רק  לאורחים  להביא  מבקש  אבינו  אברהם  ואילו 

מים? 
דרשן  )היה  זצוק"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  מספר  אלא 
אצל  בפולין  למד  ואנשים,  אלוקים  המשמח  מופלג 
"נחל  ספר  בעל  זצ"ל,  יפהן  אברהם  ר'  הקדוש  הגאון 
איתן" ו"המוסר והדעת", גם אני זכיתי ללמוד מעט אצל 
בית  בישיבת  שיעורים  לנו  מוסר  כשהיה  הנ"ל  הגאון 
יוסף נוברהדוק בהיותו מופלג בזקנה(, שפעם אחת דרש 
דרשה זו בכנס תורני לפני מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן 
רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, וסיפר שהחפץ החיים הגיע 
מידות  בעל  המצויינים  מתלמידיו  אחד  של  לחתונה 
תרומיות ויראת שמים טהורה השוקד באהלה של תורה. 
הבתים,  בחצרות  החתונות  את  עורכים  היו  בעבר 
לאחר שסיימו את עריכת הקידושין ניגשו כל המסובים 
אך  בפינה,  מונחת  ידיהם מהחבית שהייתה  את  ליטול 
לפני שנטל את ידיו נכנס החפץ חיים אל המטבח, לאחר 
כמה רגעים יצא משם, מילא רבע מהספל ונטל עד סוף 
לו  יש  שאם  המדוקדקת  ההלכה  כפי  אצבעותיו  קשרי 
נטילה  וכדין  אצבעותיו  קשרי  עד  נוטל  בצמצום  מים 

ביום הכיפורים  )כמבואר בשו"ע סימן תרי"ג ס"ב(.
מהמחזה,  והשתוממו  תמהו  כך  שראו  המסובים  כל 
ָמהּ )תהלים מח, ו(, בתוך כדי הסעודה  ָּ ן  ֵּ ה ָראּ  ָּ ֵה
הזכיר אחד התלמידים כבדרך אגב את הגמרא )שבת סב 
ע"ב( שרב חסדא היה נוטל מים בשפע והיו נותנים לו 

משמים שפע טובה וברכה. 
ואמר  במקומו  נעמד  הרמז,  את  הבין  חיים  החפץ 
שרירים  נכונים  הגמרא  שדברי  אמת  הן  לתלמידיו: 
וקיימים, אך ההבדל הוא שרב חסדא עשה את ההידור 

הזה על חשבון עצמו ולא על חשבון המשרתים שלו! 
חושבים  אולי  אתם  ואמר,  חיים  החפץ  המשיך 
שנכנסתי למטבח קודם הנטילה כדי לבדוק את כשרות 
בד"ץ  או  פלוני  בד"ץ  בהשגחת  הם  האם  המאכלים, 
אלמוני, האם הבשר חלק גם לדעת מרן הבית יוסף או 
לא, האם הפירות והירקות יבול נכרי, היתר מכירה או 
אוצר בית דין,  אבל לא, לא נכנסתי למטבח עבור זה, 
חלילה, חזקה על חבר שלא מוציא תחת ידו דבר שלא 
מתוקן )פסחים ט ע"א(, ודאי שתלמידי החביב ערך את 

הכל בשיא הכשרות.
המים  את  ממלא  מי  לשאול  כדי  למטבח  נכנסתי 
המים,  ונודות  הכדים  הדליים  את  סוחב  מי  בחביות, 
האם זה עובד שעושה זאת בקביעות ומשלמים לו על 
כך או לא, והשיבו לי שאין פועל קבוע אלא המשרתת 
היהודיה סוחבת את המים יחד עם הילדה שלה הקטנה.
ניגשתי לאותה משרתת ושאלתי אותה: "גברת, מדוע 

את עובדת בעבודה כזו?"
ביתה,  את  לפרנס  הצריכה  אלמנה  שהיא  לי  ואמרה 
ולכן  משכירה עצמה לדלות מים לבתים יחד עם בתה 

הקטנה.
סיים החפץ חיים  ואמר לתלמידיו, עתה מבינים אתם 
קשרי  סוף  עד  רק  אלא  בשפע  ידיים  נטלתי  לא  מדוע 
אצבעותיי? איני רוצה לעשות חסידות על כתפיים של 
אלמנה וילדה יתומה!  לא אעשה חסידות על חשבונם, 
חשבון  שעל  כיון  מדוקדקת,  בצורה  ידיים  נטלתי  לכן 

הזולת לא מתחסדים! 



סגל  יהודה  רבי  הצדיק  הגאון  על  מסופר  זה  כעין 
הגדולה  בישיבה  רוחני  משגיח  )היה  זצ"ל  ממנשסטר 
במנשסטר(, לעת זקנותו נהג הרב לישון בישיבה ואחד 
מבחורי הישיבה היה יושן יחד אתו בחדר וסועד אותו 

במה שצריך.
מנהגו של הרב היה למלאות מים קודם השינה ולשים 
אותה בקערה, כדי שמיד בבוקר כשקם משנתו יטול את 
ידיו ולא יהלך ד' אמות בלא נטילת ידיים כדעת הזוהר 
הקדוש )אולם יש פוסקים הסוברים שאפשר ללכת בכל 
הבית אפילו שלא נטל את ידיו, כיון שכל הבית נחשב 
כד' אמות, ומי שנוהג חסידות כדעת המקובלים והזוהר 

הקדוש תבוא עליו ברכה(.
את  להניח  רגילים  האנשים  ששאר  בעוד  אמנם 
הקערה סמוך למיטתם, הרב סגל זצ"ל היה נוהג לשים 
את הקערה מחוץ לחדר, שאלו אותו תלמידיו, ילמדנו 
רבינו, מדוע הרב שם את הקערה מחוץ לחדר, הרי לדעת 

הזוהר הקדוש אסור ללכת ד' אמות בלא נטילת ידיים.
אמר להם הרב: בכל יום מגיע אחד מתלמידי הישיבה 
ויושן בחדרי, אם אטול את הידיים סמוך למיטה עלול 
התלמיד להתעורר מקול המים ונמצאתי חס ושלום גוזל 
את שנתו, לכן אני משתדל לקום בסדר מופתי ובזהירות 
שאני  לאחר  לחדר  מחוץ  ידי  את  ונוטל  ועצומה  רבה 
את  ויעיר  ישמע  לא  המים  שקול  כדי  החדר,  את  סוגר 

אותו בחור היושן בחדרי.
לקום  לעצמי  להרשות  יכול  אני  ואמר,  הרב  סיים 
מוקדם ולהתחסד עם קוני, אך אותו בחור זקוק לשינה 
מוטב  חסידות!  בשביל  שנתו  את  לגזול  מוכן  ואיני 
שאלך ד' אמות בלא נטילה ואטול את ידי מחוץ לחדר, 

ובלבד שלא אעיר את אותו בחור!
זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  אמר  מעמד  באותו 
רמיזה  דלא  מידי  ליכא  זצוק"ל,   גלינסקי  יעקב  לרבי 
באורייתא )תענית ט ע"א(, אין דבר שאינו רמוז בתורה 
ומאורי  גדולי  של  אלו  קדושות  הנהגות  הקדושה, 
ישראל נלמדו מגמרא מפורשת )ב"מ פו ע"א( האומרת 
שאברהם אבינו מילא את המים לאורחיו על ידי שליח, 
ְמַעט  ָנא  ח  ַּ "ֻי מים,  מעט  רק  ביקש  מדוע  מובן  וא"כ 
שצריך  משרת  פה  שיש  כיון  ד(,  יח,  )בראשית  ַמִים" 
לטרוח, לכן ביקש לתת רק את מידת המים הנחוצה ולא 

יותר מכך, כיון שעל חשבון הזולת לא מתחסדים!
חסדים  להגביר  שנזכה  ויחזקנו  יעזרנו  יתברך  ה' 
ורעות,  שלום  ואחווה  האהבה  את  ולהרבות  בעולם 
ֶנה  ָּ ִי ֶחֶסד  עָֹלם  י  ִּ ַָמְר י  ִּ הבריאה,  תכלית  כל  שזהו 
)תהילים פט, ג( ובזכות זה נזכה בקרוב בקרוב להתגלות 

משיח צדקנו ובניין בית המקדש, אמן.

העמוד טעון גניזה



הלוח המוכר בציבור החרדי

200,000 ברחבי הארץ
עותקים

*פרסמו חינם!!


וברכה
הארצי

40 עותקים 40 עותקים000, ,000
בירושלים

30 עותקים 10 עותקים000, ,000 10 עותקים 15 עותקים000, 15 עותקים000, ,000

אזור הדרום

15 עותקים ,000 15 עותקים ,000
אזור הצפון

10 עותקים ,000

כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15                       
            

03-6162228

דירות 
למכירה

דופלקסים

מפתח משכנתאות בניהולו 
של הבנקאי 

נפתלי רובינפלד 
יתאים לך את המשכנתא 

המשתלמת ביותר!!!

משכנתא??

03-5282101



פנטהאוז ודירות גן





4-4.5 חדרים

מכון פלאי הכתב

052-7195699
ניתן להשאיר הודעה

גרפולוג מומחה 
הרב נתן מושקוביץ

מחפש עבודה/עצמך?
הכוונה מקצועית ע"י 



3-3.5 חדרים

+5 חדרים

וילות ובתים

■














3-3.5 חדרים

■









■











 ■









משכנתאות

 רח' טל חיים 8 ב"ב
מול אולמי ויז'ניץ בני ברק

058-3232933

בטוח תשלמו פחות.

ליווי אישי עד לקבלת 
הכסף בפועל!

משכנתאות לרכישת 
דירה ולכל מטרה! 

גם אם כבר יש 
משכנתא על הנכס

בכל מצב!משכנתא

פנטהאוז ודירות גן
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■








■












דופלקסים
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4-4.5 חדרים

■+5 חדרים








וילות ובתים
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 ■












לפרסום
בלוח

03-6162228
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Zlbrgmailcom
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Investsmart
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amitayperfectprocoil

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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+5 חדרים
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וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15  203-6162228

הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  לה' באדר א' תשע"א 9/2/11 ז וברכהמ 6 6 4 3*
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1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה


וילות ובתים

4.5-4 חדרים









■




 ■







פנטהאוז ודירות גן
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 ■





2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים
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3.5-3 חדרים
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3.5-3 חדרים





5+ חדרים

5+ חדרים
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ביקוש 
דירות
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עסקים
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קיט 
ונופש

■





   

בית חלקיה

בני ברק

■





■





אדמית
■







■





גולן

■




אמירים
■






בר יוחאי

 ■





■




אור הגנוז
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גליל
■








4.5-4 חדרים
■
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4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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דלתון
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■









24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח
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3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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■











הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  לכ"ו במרחשוון תשע"א 3/11/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*
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2-2.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה


וילות ובתים

4.5-4 חדרים
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 ■







פנטהאוז ודירות גן

■









 ■





2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים
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3.5-3 חדרים
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3.5-3 חדרים





5+ חדרים

5+ חדרים
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ביקוש 
דירות
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קיט 
ונופש

■





   

בית חלקיה

בני ברק

■





■





אדמית
■







■





גולן

■




אמירים
■






בר יוחאי

 ■





■




אור הגנוז

■




■




■





■



■









■







■









גליל
■








4.5-4 חדרים
■



■




■




4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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דלתון
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■









24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

■










■








■






הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  לכ"ד באב תש"ע 4/8/10 ז וברכהמ 6 6 4 3*
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2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

1.5-1 חדרים

דירות 
להשכרה


וילות ובתים

4.5-4 חדרים
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 ■







פנטהאוז ודירות גן

■









 ■





2.5-2 חדרים

2.5-2 חדרים

5+ חדרים

3.5-3 חדרים

3.5-3 חדרים

■





3.5-3 חדרים
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3.5-3 חדרים





5+ חדרים

5+ חדרים
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ביקוש 
דירות
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קיט 
ונופש

■





   

בית חלקיה

בני ברק

■





■





אדמית
■







■





גולן

■




אמירים
■






בר יוחאי

 ■





■




אור הגנוז

■
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גליל
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4.5-4 חדרים
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4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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וילות ובתים
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דלתון
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24 שעות ביממהמהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר  6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

לפרסום
בלוח
6 6 4 3*

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

מהיום יותר קל לזכור... פרסום בחיוג מקוצר 

24 שעות ביממה

6 6 4 3*

כוכבית אחת
10 מילים

1,000,000 קוראים

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ל ז וברכהמ
הארציהלוח

6לוח מזל וברכה 6 4 3* ל ז וברכהמ
הארציהלוח

ט"ז ניסן תשס"ח )15.09.08(הלוח של המגזר החרדי/דתי 145,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 03-6162228

03-6162228לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מחירים לפרסום בלוח

 דירות למכירה  דירות להשכרה   דרושים  עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש   מכוניות למכירה  נותני שירות 

בתחומים שונים   מכירת פריט יד שניה מ-500 ש"ח ומעלה  
 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים
2 פרסומים - 120 ש"ח, 4 פרסומים - 179 ש"ח,
8 פרסומים - 300 ש"ח, 12 פרסומים - 399 ש"ח
מודעת מילים מודגשת עד 10 מילים
2 פרסומים - 163 ש"ח, 4 פרסומים - 241 ש"ח,
8 פרסומים - 399 ש"ח, 12 פרסומים - 545 ש"ח

 ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים בתוספת 25% למחיר
 המחירים כוללים מע"מ  התשלום בכרטיס אשראי

מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' בשעה 14:00 
בצהרים, לפרסום שלא בכרטיסי אשראי, יש לשלוח צ'ק לפקודת "קו 
עיתונות דתית" בצירוף נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב 51108.

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

1. קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם אך ורק בפקס. 03-6162229
2. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.

3. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  לפרסום בשבוע שאחרי. 
4. יש להגדיר בראש הפקס, את המדור המבוקש ואת תת המדור באם יש. 

לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
5. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת למספר הטלפון, 

שמכיל יותר מ-10 מילים ושלא מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
6. מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא תפורסם כלל!

7. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת למודעה.
8. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(, יש לציין בהדגשה: מודעה 

לביטול, מדור ונוסח המודעה כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
9. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

 ביקוש דירות
 יד שניה - קונים

 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח )חובה לציין מחיר(

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

כיצד מפרסמים חינם?

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה.
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וילות ובתים
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1-1.5 חדרים
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4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים
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2-2.5 חדרים
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים



2-2.5 חדרים
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
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וילות ובתים
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים
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דירות 
להשכרה
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2-2.5 חדרים
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פנטהאוז ודירות גן

03-9088872



03-9088872
16:00-19:30 ,9:00-14:00
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3-3.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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+5 חדרים
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+5 חדרים
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וילות ובתים

פנטהאוז ודירות גן
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129

173256
424579

319
192
424

03-6162228

הפרסום על בסיס מקום פנוי בלבד!

3-3.5 חדרים

 WWW.MEIDALE.CO.IL  |  ∞µ∏≠∑πππ±∞∞

øמחפש דירה
מאגר דיור חינמי לציבור החרדי
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4-4.5 חדרים
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wwwaduardmecoil
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wwwaduardmecoil
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2-2.5 חדרים
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3הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 וברכה 03-6162228

דירות 
להשכרה







3-3.5 חדרים

 ■







+5 חדרים

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים





+5 חדרים

2-2.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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פנטהאוזים ודירות גן

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

וילות ובתים
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וילות ובתים

4-4.5 חדרים
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4-4.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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מרפסת סוכה+מחסן+חניה+מעלית שבת
אזור דתי - כפר אברהם

משרד מכירות: רח' ההגנה 16 פ"ת

ברח‘ יונה גרין 8
נבנה ע“י קטש יזמות ובניה בע“מ

פרויקט יוקרתי

 050-454-7766
03-904-7700

סטנדרט 

בנייה גבוה

מפרט טכני 
עשיר

דירת דופלקס
6 חד', מפוארת

דירות 5 חד'

דופלקסים
■






3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228
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Zlbrgmailcom
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
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+5 חדרים
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וילות ובתים
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3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
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wwwaduardmecoil
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amitayperfectprocoil
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וילות ובתים
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1-1.5 חדרים
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wwwdiralicoil
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wwwdiralicoil
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+5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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2-2.5 חדרים
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פנטהאוזים ודירות גן
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wwwaduardmecoil
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3-3.5 חדרים



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15   403-6162228

אור הגנוז

קיט 
ונופש

■





אלעד
■






בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
■







ביריה

בית מאיר
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Springerviewisraelcom

גורן
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mikibscoil

גליל מערבי
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טוב צימר

שירות טלפוני חינם
צימרים עם בריכה פרטית

מאגר צימרים ענק

052-5348305 אליהו
www.tuv-bait.co.il

מחירים 
מוזלים

פתרונות נופש לציבור 
החרדי והדתי

טבריה

דלתון
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יבניאל

ירושלים
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דימונה
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הרי יהודה
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בית חילקיה
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גליל
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הזורעים
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ביקוש 
דירות
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agmailcom
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עסקים

נדל“ן 
מסחרי
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השקעות
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ולהרוויח 
בגדול !!
050-8730100

להשקיע בקטן
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Zlbrgmailcom

במושבה יבנאל
מגרש מתאים לבנייה של

ישיבה/ביה"ס
לפרטים: עו"ד יעקב מוסל

0522-423-887
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Zlbrgmailcom
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Zlbrgmailcom
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המרכז לייעוץ עסקי 
התקשר עכשיו 
לקביעת ניתוח עסקי 
לעסק שלך ללא עלות
 שירות קידום עסקים, שיווק, כספים, 

תפעול, הלוואות בערבות מדינה 
02-5725858

וילות ובתים
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bnayahuperfectprocoil
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shimonperfectprocoil
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כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 וברכה 5הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,000

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

לימוד-נהיגה.com שיחת חינם:  1800-280-800

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+

טסט 
ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 052-2945976

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד
לנכים

5,300
3,900
3,620

רכב משא
הילוכיםפרטי/אוטומטי

₪

₪

₪

■











■
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02-6-630-630

פרטיות | מסחריות | מפוארות
מרכז הזמנות ארצי  

03-5789454

TOURS
סוכנות ארצית להשכרת רכב

rent a car

מבצעים 

מיוחדים!
בס"ד

תשכור טוב:

לא שוכרים

לפני 

שמתקשרים
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הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

■




■





בצפת צימר 
נוף הרים 

חיים: 054-3113560

חדש

מזגן

מיוחד 
באופיו 

צימר איכותי 
עם נוף מדהים 
בעיר העתיקה 

במרכז המדרחוב

■








מושב עלמה

מושב תרום

■









wwwbenhabroshim
com

מושב אדרת
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מירון
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ספסופה

מצפה יריחו
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צפת

■




צפון
■
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קוממיות
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ראש פינה                               
■





wwwhapagodacom
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מכוניות
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סובארו

קאיה
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מוצרים 
rושירותים

■
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בפריסת צ'קים למשך שנה
לבעלי חשבון בנק תקין

משרד חרדי - הלוואות
הלוואות עד 

₪לסכום 10,000

052-2571913 | 052-4132855
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טיפול CBT דרך טלפון!
התחייבות לתוצאות! 

מחיר 2,800 ש“ח בלבד!

טיפול CBT דרך טלפון!
התחייבות לתוצאות! 

מחיר 2,800 ש“ח בלבד!

סובלת מחרדות?
יותר - לא!

054-852-90-69 חני
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Investsmart



כוכב יעקב
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CREST
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MD






SS■





■


■




■




■


■





■


■





■




■




■


■




■




■




■




■




■




■





לפרסום
בלוח

03-6162228
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בואו להגשים חלום!
מתארגנת קבוצה לקניית

 i35 יונדאי
חדשים 0 ק"מ

במחיר מציאה!!!
בכמות

מוגבלת
050-5765449
052-7123419

ועוד מגוון רכבים במחיר זול

מיצובישי
■
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בחברות הגדולות בארץ ובחו"ל
סוכן מורשה: הרץ–בדג'ט–קל אוטו

השכרת רכב

כולל מנוע 1600
050-5765449
052-7123419

מעוניינים להשכיר רכב בחו"ל?
בדקו אצלנו

המחירים ירדו !!!
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טויטה



וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 603-6162228
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מבצע!
ח לצה עניבה

240&

רבי עקיבא 32 ב“ב
052-7637000

חולצות         +עניבה
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לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה
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חנוכה 
שבת נופש, 
פיוט ושירה

אוצרות חיים 

בימים חמישי-מוצא"ש 
כ"ח-ל' בכסלו תשע"ו

(10-12.12.15)

גלאט כשר
משגיח במקום

הרצאות מרתקותעונג 
שבתסעודות 

עשירותהפעלות לילדים

ביום שישי סיור תנ"כי 
בעקבות מלחמת סיסרא 

לאחר מכן בינגו

במלון פנינת 
העמק בהר תבור

עם הרבנים:
הרב אורי יצחק שליט"א 

הרב שחר לוי שליט"א
בהשתתפות החזן הגדול 
משה חבושה הי"ו

והפייטן 
דוד שלמה שירו הי"ו

בס"ד 
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yaronlavgmailcom
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davidravitzwallacom
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כ"ב-כ"ד בחשוון תשע"ו 4-6/11/15 וברכה 7הלוח של הציבור החרדי/דתי 180,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  03-6162228
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חירום

תחבורה

 ■
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אנשי/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + בונוסים
אפשרות למשרה חלקית
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח לפקס 072-2747188

yair@spotnik.co.il

דרושים/ות

073-70-55-666
לוח הדרושים הדתי-חרדי מס' 1 בישראל

יש עבודה.
מאגר משרות ענק

בכל התחומים ובכל המקצועות
משרות חלקיות ומשרות מלאות

לבעלי נסיון ולחסרי נסיון
משרות ערב ומשרות בוקר

הכל מכל כל.
קבלת עדכונים יומיים על משרות חדשות

לצפיה בכל המשרות:
www.glatjobs.co.il

שנות
ותק
8

לחברה 
בפריסה 

ארצית
דרושים/ות

נציג/יות מכירות טלפוניות
ב"ב: 054-2044168

(להתקשר עד 21:00)
באר שבע: 052-7714807

חיפה: 04-8473460
ראש פינה 052-3263205

קופאים/ות סדרנים/ות

03-7545108
לרשת שיווק מזון חרדית בב"ב

דרושים

■




AMG■






תמיד חלמת על עבודה 
מאתגרת, משכורת גבוהה 

ואפשרויות קידום?
מתאים לשיווק ומכירות?

מקומך איתנו!

ins.job71@gmail.com
052-769-7421

שאפתן?

צוות גברים- ב“ב
ניסיון במכירות- יתרון


 


 




03-5795922

שלוחה 2 • המידע חים
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EXCEL


horvitzaehcoil


לשעות 13:45 - 16:45
הסעה מאלעד לפ“ת 

מובטחת!
לפרטים: עינת 052-3568725

משרד: 08-9261967 הינם 
גנים 

ה

זר 
מג

ב

לוני
פקס: 08-9262518החי

גננות/ים
בעלות תואר בלבד

דרושים/ות
תאים

מ

/ות
מורים

 ל

בתון
ת ש

בשנ
/ות 

גננים
 ו

לצהרונים בגני ילדים
בפתח תקוה -

אם המושבות החדשה

לצוות לוין 
בע“מ

 ■






ethelspotnikcoil
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drushimopticgmail
com

■







052-7616639
14:00-20:00

6-

תנאים טובים 
למתאימים+בונוסים 

דרושים עובדים!
ניקיון/גינון/צבע/גבס

052-7072040
054-9508876

ירושלים-נתי

מרכז-בני
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pninatsaritgmailcom
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dageshinsnetvisionnetil
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לפרטים: 02-5844202
קו"ח ניתן לשלוח למייל 

mabruria@hadassah.org.il

למרכז הרפואי הדסה דרושות

דיילות מלוות 
ליולדות

בעלות תודעת שירות גבוהה ואמפטיות

העבודה במשמרות
מתאימה לסטודנטיות

פרטים נוספים בטל': 050-8573232 

עם התרחבות מחלקות היולדות
במרכז הרפואי הדסה 

דרושים/ות

מחלקי
ארוחות 
בעלי תודעת שירות גבוהה 

לחצי משרה

דרוש/ה

לתחום השיקום בבריאות הנפש
תפקיד מעניין ומאתגר של
סומכות שיקומית לאנשים

המתמודדים עם מגבלה נפשית

שעות גמישות, מתאים לסטודנטים
במסגרת התפקיד ניתנת הדרכה

פרטנית וקבוצתית

אפשרות לעבוד באיזורים נוספים

jer8@ors-siud.co.ilבמייל:    

קו”ח עבור רחלי
בפקס: 02-6245151

סומכ/ת
לעבודה בבית”ר

לסוכנות ביטוח בבני ברק

דרישות: כושר מכירתי גבוה! 
יכולת עמידה ביעדים!

שכר + בונוס גבוה ביותר!!!

לפרטים: 052-4783641

התפנו 2 משרות:
מנהלי תיקי לקוחות (גברים)

מוכר/ת אחראי/ת לרשת, 
משמרות בשעות גמישות
054-9134635

054-8491550

דרוש/ה

משחקים שכוווולם נהנים!

מחפשת
אשת מכירות

לחנות בעלת תודעת שירות גבוהה 
וגישה למחשבים. לשעות אחה"צ

אשת שיווק
והזמנות טלפוניות נמרצת. 

בעלת תודעת שירות גבוהה וגישה 
למחשבים. לשעות אחה"צ

קו"ח למייל:
jobsgbb@gmail.com

גלית איטליה בני ברק
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jobsmigvanimcom




■




■





■



srulickgmailcom
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קופאי/ת ראשי/ת  אחראי/ת 
משמרת קופאים/יות-אפשרי ללא נסיון  

עובדים/ת כלליים משמרות והסעות 
*9987

לרשת שיווק גדולה   דרושים/ות
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ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד * עד גמר המלאי * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.
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