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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

להשכרה חנות
במרכז רח' חזון איש בב"ב 

(ללא תיווך) כ-130 מ"ר, חזית
במיקום 

מעולה!

054-8485990 לפרטים
והזמנות:

15 חדרים 
גדולים

בכל חדר 
שרותים 
ומקלחת 

צמודים
חדר אוכל 

גדול,מטבח 
מאובזר

מבנה ארוח מפואר ברכסים

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

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

שלוחה 120

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(

בפעילות מ"מ וסגן ראש העיר יוסף דייטש, ומחזיק תיק מנהלים קהילתיים שלמה רוזנשטיין:

מועצת העיר אישרה הקצאת 
ביכנ"ס בנווה יעקב מרכז 

 לאחר שלפני כשנה נאלצו לפנות קראוון 
שהוצב עבור בית הכנסת, ומאז נותרו ללא 

מקום ראוי לתפילה / עמ' 4
 דייטש ורוזנשטיין בפגישה אצל ראש העיר 

"קצנו בדיבורים, הגיעה שעת המעשים"
הטרור שיתק את ירושלים כשראש העיר כבר היה שקוע בבקשות 
ממשרד האוצר לעוד מענקים  כשהטרור בירושלים שכח קמעא, 
פונה ברקת לראש הממשלה "דווקא עכשיו"  בלשכת ראה"מ 

הגיבו: ירושלים מקבלת סיוע של מיליארדים / עמ' 6

ברקת במכתב לראש הממשלה



איפה כדאי להשקיע 
את הכסף ?

רוצה להצליח בנדל"ן ? תן למומחים לדבר איתך!
להכיר, ללמוד, לקבל כלים, טיפים, תקנות, חוקים.

הכנס יתקיים אי"ה באולמי שיינדליר חזון איש 78 בני ברק
הכניסה חינם, ההרשמה חובה !

חובה להציג תעודה מזהה בכניסה לאולם! מספר המקומות מוגבל!

כנס נשים ארצי: יום שלישי כח חשון 10/11/15 בשעה 20:30
כנס גברים ארצי: יום רביעי כט חשון 11/11/15 בשעה 20:30

? בנדל"ן  להשקיע  ובטוח  כדאי  הכי  למה 
לך סיפורים על קרקע חקלאית ? מוכרים 
מציעים לכם השקעה של 200% תשואה ?
? בנדל"ן  השקעה  הצעת  בודקים  כיצד 
רוצה לעשות רווח מהיר בהשקעה קטנה ?
בו? לבדוק  צריך  ומה  לחוק,   22 תקן  מהו 

הזמנה לכנס ענק
ערב מבוא חינם
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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

בפעילות מ"מ וסגן ראש העיר יוסף דייטש, ומחזיק תיק מנהלים קהילתיים שלמה רוזנשטיין:

מועצת העיר אישרה הקצאת בית כנסת 
לקהילת האברכים בנווה יעקב מרכז 
 לאחר שלפני כשנה נאלצו לפנות קראוון שהוצב עבור בית הכנסת, ומאז נותרו ללא מקום ראוי לתפילה

מאת: מנדי כץ

יהדות  סיעת  חברי  של  נמרצת  בפעילות 
ברקת  ניר  העיר  ראש  הנחה  בעירייה  התורה 
קראוון  הצבת  לצורך  מזורז  בהליך  לפעול 
בשכונת  האברכים  לקהילת  כנסת  בית  עבור 
של  חודש  בתום  זאת  מרכז,  יעקב  נווה 
מאמצים מרובים שהשקיעו בנושא זה ממלא 
סגרה"ע  דייטש,  יוסף  הרב  מקום ראש העיר 
מנהלים  תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  וחבר 

קהילתיים הרב שלמה רוזנשטיין.
בשנים  אוכלסה  מרכז  יעקב  נווה  שכונת 
צעירים  אברכים  של  במשפחות  האחרונות 
ארוכה  תקופה  במשך  החרדי.  הציבור  מבני 
שוכרים אברכים על חשבונם מקומות ארעיים 
כחצי  לפני  כנסת,  בית  לצורך  סבירים  ובלתי 
למקום  חלופי  מקום  היה  שלא  לאחר  שנה 
תפילה באזור, נאלצו להציב קראוון על שטח 
ריק אשר נועד לתחנת אם וילד )טיפת חלב( 
ערים  בנים  תכנית  פי  על  מאפשר  שאינו  מה 

להקים בית כנסת בשטח.
מבני  דרשו  ירושלים  בעיריית  ואולם, 
הקהילה החרדית לפנות את הקראוון לאלתר, 
הנדרשים  האישורים  ללא  שהוצב  משום 
החילה  ערים  בנין  לתכנית  בניגוד  וכאמור 
כך  יעשו  לא  אם  כי  איימו  ואף  המקום,  על 

העירייה תפנה אותו.
לאחר שנועצו עם רבני השכונה, אכן פינתה 
כפי  הקראוון,  את  הגדולה  האברכים  קהילת 
בסיוע  ובמקביל  ירושלים,  עיריית  שדרשה 
התחייבות  האברכים  קיבלו  המועצה  חברי 

מרחב,  אמנון  עו"ד  העירייה,  ממנכ"ל 
מבנה  ראוי  במקום  להציב  תפעל  שהעירייה 

חוקי שישמש אותם לבית כנסת.
בחודשים האחרונים נותרו האברכים הרבים 
כנסת  בית  ללא  עליון  יעקב  נווה  בשכונת 
ונאלצו שוב למצוא  בו  ראוי לשמו להתפלל 
בקהילה  קשות  שפגעו  מאולתרים  פתרונות 
נעשו מאמצים  הזו  ובגיבושה. בכל התקופה 
מרובים למציאת פתרון משפטי שיוכל להביא 
למצב בו העירייה תוכל להקצות את השטח 
לטובת בית כנסת למרות ייעוד הקרקע לטיפת 
הליך ההקצאה  את  לקדם  חלב מה שיאפשר 
הרב  הובילו  אותם  מאמצים  חוקי,  באופן 

דייטש, הערב והרב רוזנשטיין.
לפני כחודשיים לאחר התייעצות עם היועץ 
ירושלים  המשפטי של אגף הנכסים בעיריית 
להגיש  ניתן  כי  הקובע  משפטי  מתווה  גובש 
כנסת  לבית  שימוש  לטובת  להקצאה  בקשה 
למרכז  מיועדת  היותה  למרות  הקרקע  על 
כי  קבע  המשפטי  המתווה  וילד,  לאם  תחנה 
התחייבות  תוך  ההקצאה  בהליך  לצאת  ניתן 
חורג  שימוש  להסדיר  תפעל  העמותה  כי 
במגרש, התקיימה פגישה בלשכתו של ראש 
מקומו  ממלא  בנוכחות  ברקת  ניר  מר  העיר 
ומנכ"ל  רוזנשטיין  , הרב שלמה  הרב דייטש 
זו  בפגישה  מרחב,  אמנון  מר  עו"ד  העיריה 
דייטש  הרב  המלצת  את  קיבל  העיר  ראש 
המשפטי  המתווה  לאישור  רוזנשטיין  והרב 
והנחה את מנכ"ל העירייה לקדם את המהלך 
ולהוציאו לפועל. אכן בשבוע שעבר בהנחיית 
בעיריית  הנכסים  מחלקת  העירייה,   מנכ"ל 

ירושלים הוציאה פרסום בדבר הגשת בקשה 
לעמותת  כנסת  בית  לטובת  הקרקע  להקצאת 
קהילת  את  המשמשת  עמותה  בתורה,  יחד 
למתווה  בכפוף  הוצא  הפרסום  האברכים. 

המשפטי ובהתאם לנוהל העירוני. 
מועצת  האחרון  חמישי  ביום   כאמור, 
עיריית ירושלים אישרה את ההקצאה לקהילת 

האברכים. 
יש  דייטש:  הרב  העיר  ראש  מקום  ממלא 
עו"ד  העירייה  ומנכ"ל  העיר  ראש  את  לברך 
המהלך  למען  הירתמותם  על  מרחב  אמנון 
לאברכי  הכנסת  בית  עבור  השטח  להקצאת 
של  בראשיתו  "מדובר  יעקב  מרכז,  נווה 
למבנה  גם  דבר  של  בסופו  שיביא  תהליך 

בית  לטובת  שיאותר  וראוי  מרווח  קבע 
הכנסת לטובת קהילת האברכים, אך בנסיבות 
המידי  והצורך  המצוקה  ולאור  הקיימות 
שאינו  במתווה  להשתמש  נאלצה  העירייה 
לכתחילה לצורך הקמת בית כנסת בקראוון".

מנהלים  תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר 
שכונת  רוזנשטיין:  שלמה  הרב  קהילתיים 
נווה יעקב עומדת כיום בסימן של התפתחות 
ואנו כחברי הנהלת העיר מתגייסים בכל דרך 
הן  הנדרשים  העדכונים  את  לבצע  מנת  על 
מבחינת תחבורה ציבורית, תשתיות, הקצאות 
לבתי כנסת ומוסדות חינוך, על מנת שתושבי 
השכונה יוכלו לקבל את השירות הנדרש בכל 

התחומים.

 דייטש ורוזנשטיין בפגישה אצל ראש העיר בדיון על ההקצאה 

שני בחורי ישיבה נפצעו בפיגוע דקירה בירושלים
 ביום שישי האחרון אירע פיגוע דקירה בירושלים בסמוך לגבעת התחמושת: שני צעירים חרדים טופלו בזירה 

כשהם סובלים מפצעי דקירה וירי לאחר שאחד מהם נפצע מירי השוטרים

מאת: אלי שניידר

מחבל  הגיע  האחרון,  שישי  יום  בצהרי 
כבן 23, כל הנראה תושב כפר עקב, כשסכין 
בידו, דקר בחור ישיבה חרדי בסמוך לתחנת 
המשיך  התחמושת,  בגבעת  הקלה  הרכבת 
מאבטחי  נוסף.  אזרח  לדקור  וניסה  בריצה 
הרכבת הקלה, אזרחים ושוטר מג״ב ביצעו 

ירי וניטרלו את המחבל.

מירי  נוסף  אזרח  נפגע  מהירי  כתוצאה 
אנוש  באורח  ופונה  נוטרל  המחבל  ברגלו. 

לבית החולים.
לבתי  קל-בינוני  במצב  פונו  הפצועים 
הרכבת  בדלת  פגיעה  זוהתה  בנוסף  חולים. 

הקלה, ללא נפגעים מהרכבת.
אדרי  )צ׳יקו(  משה  ניצב  המחוז,  מפקד 
שיבח את התגובה המהירה ואמר: ״תוצאות 

בפיגוע  גם  ניכרות  המבצעית  ההיערכות 
זה. התגובה המהירה של השוטר, מאבטחי 
לניטרול  הביאה  ואזרחים  הקלה  הרכבת 
בחפים  פגיעה  ומניעת  המחבל  של  מהיר 

מפשע״.
זאב קשש יו"ר איחוד הצלה שהגיע לזירה 
סיפר: "מדובר בצעיר פלסטיני שדקר תלמיד 
טיפול  לאחר  העליון.  גופו  בפלג  ישיבה 

רפואי ראשוני בזירה הוא פונה בניידת טיפול 
כן  כמו  לבית החולים בהכרה מלאה.  נמרץ 
הענקנו טיפול לצעיר חרדי נוסף שנפגע קל 
סיוע  הענקנו  האירוע  אופי  בעקבות  מירי. 
מיחידת  מתנדבים  חרדה.  נפגעי  למספר  גם 
ומתנדבים  הצלה  איחוד  של  האופנועים 
בזירת  פעלו  לזירה  בסמוך  שגרים  נוספים 
תוך  ראשוני  רפואי  טיפול  והעניקו  האירוע 
שניות ספורות מקבלת הדיווח על האירוע".



הטקס בהשתתפות:
הרה"ג ר' שמואל רבינוביץ' – רב הכותל והמקומות הקדושים

הרה"ג ר' ישראל גואלמן – רב קהילת שערי תבונה רמות
הרה"ג ר' שלמה ניימן – רב שכונת רמות

הרב יעקב ליצמן – שר הבריאות
מר ניר ברקת – ראש העיר
פרופ' משה רוח – יו"ר מכבי
מר רן סער – מנכ"ל מכבי

מר גידי לשץ – ראש מחוז ירושלים והשפלה
אישי ציבור ומכובדים נוספים.

כ"ו מרחשוון,
קבענו!

טקס קביעת מזוזה וחנוכת המרכז הרפואי החדש של מכבי ברמות אלון.

שד' גולדה מאיר 225 , שכונת רמות )קניון רמות(, ירושלים

מוגש כמידע לחברי מכבי
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ברקת לנתניהו:

בפעילות סגר"ע ישראל קלרמן:

"קצנו בדיבורים, הגיעה שעת המעשים"

מאות מקומות חניה חדשים בהר חוצבים

הטרור שיתק את ירושלים כשהעומד בראשה ניר ברקת 
כבר היה שקוע בבקשות ממשרד האוצר לעוד מענקים 
 כשהטרור בירושלים שכח קמעא, פונה ברקת לראש 
הממשלה "דווקא עכשיו"  בלשכת ראה"מ הגיבו: 

ירושלים מקבלת סיוע של מיליארדים

410 מקומות חניה הוכשרו באזור התעשייה בהר חוצבים 
 המהלך עשוי להקל על העובדים אשר נדרשו מידי 
בוקר לאתר במשך זמן ממושך מקום חניה עבור רכבם 

מאת: חיים פרידמן

ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, פנה לראש 
שלדבריו  לאחר  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
את  לשכנע  ארוכים  חודשים  במשך  כשל 

משרד האוצר 'לחזק' את ירושלים.
להתערב  הממשלה  מראש  מבקש  ברקת 
"קצנו  ובדחיפות:  אישי  באופן  בנושא 
על  פומביות  ובהצהרות  בדיבורים 
הגיעה  ומעמדה,  ירושלים  של  חשיבותה 
מצרכי  ההתעלמות  המשך  המעשים.  שעת 
השנה  גם  לטרור.  ניצחון  יהווה  ירושלים 
הגענו למצב בו בירת ישראל נאלצת להיאבק 
מול משרד האוצר כדי לקבל את התקציבים 
נמנע  האוצר  לה. משרד  והמגיעים  הראויים 
מלתמוך בחיזוקה של ירושלים ולהעמיד את 
חיזוקה  כך.  לשם  המינימאליים  התקציבים 
של העיר אינה רק מעניינה ומעניין תושביה, 
במעלה.  ראשונה  לאומית  מטרה  זוהי 
ויסייע  יתמוך  האוצר  שמשרד  מצפה  הייתי 
של  לחיזוקה  האלו  החשובים  במהלכים 
העיר, וזו מבלי לאלץ אותנו פעם אחר פעם 

לחזר על הפתחים למען ירושלים.
כאשר  כמה,  פי  ומפתיע  מצער  "הדבר 
גדול  ביטחוני  אתגר  בפני  עומדת  ירושלים 
וחווה גל טרור הפוגע בכלכלה שלה ומשפיע 
על החיים בה – היכולת של בעלי העסקים 
לשמור  וכמובן  מבקרים  למשוך  להתפרנס, 
ולהבטיח את איכות החיים של כלל תושביה. 

אל לנו להעמיד בסכנה את המשך הצמיחה, 
ההיסטורי  המגמות  ושינוי  המואץ  הפיתוח 
בהם התחלנו. המסר צריך להיות חד ורועם, 
דווקא בשעת קושי זו, על הממשלה להתגייס 
ולהגדיל את תמיכה בירושלים באופן נחרץ.

בין  הפערים  צמצום  המשך  "האחת, 
ירושלים לפורום 15 הערים החזקות על ידי 
תקציב תוספתי של 400 מיליון שקלים לשנת 
מידית  סיוע  חבילת  אישור  השנייה,   .2016
הטרור  מגלי  שנפגעו  בירושלים  לעסקים 
מימוש  השלישית,  איתן".  "צוק  מבצע  מאז 
תשע"ה,  ירושלים  מיום  הממשלה  החלטת 
העיר,  כלכלת  לפיתוח  החומש  בתכנית 

ירושלים 2020".
לדברים:  הגיבו  הממשלה  ראש  במשרד 
בפיתוח  מיליארדים  משקיעה  "הממשלה 
ירושלים, בהיקפים ובקצב שלא היו כמותם. 
ישיר  סיוע  המדינה  נתנה   2014 בשנת 
מיליון  כ-420  בהיקף של  ירושלים  לעיריית 
לעיר  הוקצה  האחרון  באוגוסט  רק  שקלים. 
סיוע בהיקף של כ-450 מיליון שקלים. זאת, 
תשתיות  בפיתוח  עתק  השקעות  על  בנוסף 
אחרים  רבים  סיוע  וכלי  והכבישים  הרכבת 
והטבות אחרות שמהן נהנית העיר במסגרת 
כבירת  ירושלים  לפיתוח  הממשלה  מדיניות 
ישנה  ירושלים  ולעיר  העיר  לראש  ישראל. 
הממשלה  ראש  במשרד  קשובה  אוזן 
המכתב  ולכן  ותקציבים  בתוכניות  שמגובה 

הזה תמוה".

מאת: מנדי כץ

בהר  התעשייה  באזור  התחבורתי  העומס 
חוצבים בירושלים הגיע לידי מציאת פיתרון 
סגן  של  הרבה  פעילותו  לאור  וזאת  חלקי, 
ירושלים ומחזיק תיק מבני דת  ראש עיריית 

ופיקוח עירוני ר' ישראל קלרמן. 
בעירייה  הוכשרו  הפעילות  במסגרת 
עובדי  עבור  חניה  מגרשי  שלושה  פתיחת 
חניה  מקומות   410 על  מדובר  חוצבים.  הר 
להקל  עשוי  המהלך  תשלום.  ללא  נוספים 
לאתר  בוקר  מידי  נדרשו  אשר  העובדים  על 

במשך זמן ממושך מקום חניה עבור רכבם.
"אם לא די בכך שהעובדים המגיעים מידי 
בפקקים  לעמוד  נאלצים  חוצבים  להר  יום 
להר  להגעתם  עד  דקות  כ-40  של   באזור 
להתחיל  מכן  לאחר  נדרשים  הם  החוצבים, 
אמר  חניה",  מקום  איתור  של  חדש  במבצע 
קלרמן.  ישראל  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
"על פי הנתונים שיש ברשותנו, ישנם למעלה 
עובדים  ו-10,000  רכב  כלי  אלף  מ-6,000 

המגיעים מדי בוקר להר חוצבים".
כחלק מהבדיקות שנעשו בעירייה על מנת 
למצוא פיתרון למצוקת החניה באזור, נערכו 

מספר סיורים עם הגורמים הרלוונטיים ואנשי 
מנהלי  בפניהם  ציינו  במהלכם  המקצוע. 
הקשה  החניה  מצב  אם  כי  ועסקים,  חברות 
האזור  את  סופי  לעזוב  יזדקקו  הם  יימשך, 
לטובת אזורי תעשייה מחוץ לירושלים, דבר 
בירושלים  התעסוקה  בתחום  קשות  שיפגע 
העיר  תושבי  אנשים  לאלפי  לגרום  ויכול 

להיות מחוסרי עבודה.
סגן ראש עיריית ירושלים ר' ישראל קלרמן 
ציין בפני מנהלי החברות והעסקים וכן בפני 
העובדים, כי העירייה עושה כבכל שברשותה 
המתרחשים  הפקקים  את  לצמצם  מנת  על 
ועד  רמות  מקניון  החל   - באזור  יום  מידי 
בימים אלו עמלים   .9 לקצה השני שבכביש 
סלילת  לטובת  שקלים  וחצי  מיליון  לאשר 
מהכניסה  בכביש  ציבורית  תחבורה  נתיבי 
בחודשים  בנוסף,  גולדה.  מחלף  עד  לרמות 
קצר  שהוא  כביש,  קטע  יסללו  הקרובים 
סיסקו  ממפעל  הכניסה  בין  שיחבר  וחשוב, 
 3 יהיו  בכך  ולמעשה  חוצבים  הר  למתחם 
כניסות להר חוצבים. כמובן שעקרונית היה 
רמת  מאזור  רביעית  כניסה  להוסיף  צריך 
ועמלים  יותר  רב  זמן  ייקח  זה  אבל  שלמה, 

לקדם את העניין. 

נפתחה
קבוצת
זכיינות
חדשה!

מקבוצת:
כל התשלומים בקליק אחד

לקיה
ירושלים

תל
אביב

CASH

CHANGE
סורוצקין 48

קניון
הר חוצבים
המרפא 1

ש. בלום
מכשירי כתיבה
עזרת תורה 33

ש. בלום
מכשירי כתיבה

מול ישיבת מיר
הנגר 2

קו נקי
מאה שערים 71

קניון
סנטר 1

רהט

חדרה

תל 
שבע

תל 
שבע

תל 
אביב

ירושלים

ירושלים

ירושלים
עפולה

להצטרפות חייגו: 
0722-146-348 חותמות כשרות ליווי הלכתי רו''ח משפטי

בוא והצטרף לרעיון חדשני שמקנה שקט נפשי בעתיד, 
הכנסה פסיבית גבוהה זכיינות בסכום של 50,000 ₪ 

פתרון דיגיטלי למגזר החרדי 
בלעדיות עם חברות גדולות במשק

שיבוץ תלמידים/ות
בחינוך מיוחד לשנה"ל תשע"ז

הורים לתלמידים/ות המיועדים ללמוד במסגרות חינוך מיוחד )גן, ביה"ס יסודי, 
על יסודי( מתבקשים לפנות לדיון בוועדת השמה.

  
 לצורך פניה לוועדת השמה:

 ההורים יוודאו שמוצו אפשרויות במסגרות החינוך הרגילות )קבלת שעות      

  שילוב( ו/או דרך קופות חולים.

 על ההורים להצטייד במסמכים:
   • שאלון הפניה לוועדה שימולא על ידי המסגרת האחרונה בה למד הילד.

   • אבחון פסיכולוגי מקיף של הילד.
   • בדיקת ראיה ובדיקת שמיעה של הילד.

    • מסמכים אחרים, במידה ויש )דו"ח רפואי, נוירולוגי, פסיכיאטרי, דו"ח 

     פרא-רפואי, אחר(
   לפתיחת תיק יש לפנות עם המסמכים לשירות הפסיכולוגי של עיריית ירושלים,   

  רח' הלל 27 טל. 02-6232247/3, עד ליום ראשון, כ"א באדר ב' תשע"ו       
  31.3.16, לאחר מועד זה לא יתקבלו מסמכים.

 לאחר הגשת כל המסמכים ופתיחת התיק בשירות הפסיכולוגי, יקבע מועד    

  לדיון בוועדת השמה. ההורים יוזמנו לוועדה והדיון יערך בנוכחותם.

  לתשומת לבכם!
 • ועדות השמה לצורך שיבוץ במסגרות: יסודי, על יסודי ומסלול 07, תתקיימנה 

  בתאריכים: כ״ב בטבת – ז' באייר תשע"ו 15.5.16 - 3.1
 • ועדות השמה לצורך שיבוץ ילדים ממסגרות גני הילדים תתקיימנה 

  בתאריכים: כ״ב בטבת – כ"ג באייר תשע"ו 31.5.16 - 3.1
  לאחר תאריכים אלו לא תתקיימנה ועדות השמה לשנה"ל תשע"ז.

הודעה להורים

לפרטים: המחלקה לחינוך מיוחד 
קבלת קהל: ביום ג', בין השעות 8:30-12:00, כיכר ספרא, בנין 3, קומה 1

מענה טלפוני: בימים א, ב', ד', בין השעות 08:30-12:00
 02-6297624 ,6296950 ,6295732/5

נשמח לעמוד לשירותכם

מנהל החינוך - האגף לחינוך חרדי



Jbank.co.il

ירושלמים?
מגיע לכם 
לקבל יותר

סניף גאולה עבר לרוממה
רח׳ שמגר 21

עברנו
לסניף חדש!
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מאת: אלי שניידר 

של  בארץ  לביקור  מגיעה  "פנמה"  קהילת  ראשי  של  משלחת 
הזולת  לעזרת  "המרכז  הנהלת  עם  להיפגש  ע"מ  ימים,  כחודש 
שלמענם  החברתיים  הפרויקטים  על  מקרוב  ולעמוד  בישראל", 

הקהילה תורמת.
ניצולי  בין הפרויקטים, סיוע לקשישים בודדים, עולים חדשים, 
ומשפחותיהם,  הטרור  ולנפגעי  ויתומים,  לאלמנות  סיוע  שואה, 

ברחבי הארץ.
לתרום  "פנמה"  קהילת  ראשי  מבקשים  החנוכה"   "ימי  לקראת 
יתפרסו בכל בתי  לכך שמתנדבי "המרכז לעזרת הזולת בישראל" 

החולים, בתי אבות מוסדות לחינוך מיוחד ועוד.
בישראל",  הזולת  לעזרת  "המרכז  מתנדבי  יחלקו  שנה  כמידי 
השונות,  במחלקות  וממתקים  סביבונים  שי,  חבילות  סופגניות, 
בבתי חולים ובבתי אבות שם גם יתקיימו טקסי הדלקת נרות חנוכה 
ברוב עם, במעמד הרבנים הראשיים לישראל, אישי ציבור וראשי 

קהילת "פנמה" שילוו את כל הפעילות בימי חנוכה.
"המועצה  יו"ר  כץ  ח.  ה"ה  גם  יצטרף  "פנמה"  קהילת  לראשי 
הנגידים  ומגדולי  בישראל"  הזולת  לעזרת  "המרכז  של  הציבורית 
מקהילת  הנגידים  עם  המפגש  לקראת  במיוחד  שמגיע  בארה"ב, 

"פנמה" ואף הוא ילווה את הדיונים והסיורים ברחבי הארץ. 
לראשי קהילת "פנמה" וראשי "המרכז לעזרת הזולת בישראל", 
כנסת,  וחברי  רווחה  האוצר,  בכירים במשרדי  עם  פגישות  צפויות 
שהם  לתרומות  שקל  מול  שקל  מצ'ינג,  לקבל  ידרשו  הם  בהם 
שהמדינה  לנושאים  לסייע  ע"מ  ב"פנמה"  מהקהילה  מעבירים 

הייתה אמורה לסייע.
הם יציגו את הפרויקטים שהם אמורים לממן ברחבי הארץ לקראת 

תקופת החורף ואת עלותם הכספית ויבקשו את עזרת המשרדים.

 "ביטחון הר הזיתים הינו 
המפתח לביטחונה של העיר"
את הדברים אמר בקבלת פנים שנערכה לכבודו בניו יורק ע"י הוועד הבינלאומי 

להגנת הר הזיתים  אנשי הוועד הבינלאומי גילו כי בכוונתם להגיע לסבב פגישות 
נוסף עם אנשי ממשל בישראל על מנת לפעול להשבת הביטחון להר הזיתים 

מאת: מנדי כץ

הוועד  של  לאזהרות  יותר  מתייחסים  היינו  "אם 
חמש  כבר  שמתריעה  הזיתים  הר  להגנת  הבינלאומי 
היינו  ייתכן שלא  הזיתים,  יידוי האבנים  בהר  על  שנים 
בירושלים",  הנוכחי  הביטחוני  המשבר  עם  מתמודדים 
מ"מ  דייטש,  יוסף  הרב  של  דבריו  תמצית  הייתה  זו 
לכבודו  שנערכה  פנים  בקבלת  ירושלים  עיריית  ראש 
השבוע בניו יורק, בבית של אלימלך פסטג, חבר הועד 

הבינלאומי להגנת הר הזיתים. 
הרב דייטש אמר כי תגובה קשה יותר על מעשי הטרור 
בדרך להר הזיתים הייתה מעבירה מסר ברור שהאלימות 
כן  צעדים  שכמה  בכך  הכיר  הוא  חזקה.  לתגובה  תביא 
ננקטו על ידי הממשלה כדי לאבטח את הר הזיתים, כולל 
משטרה,  תחנת  והקמת  מעקב  מצלמות  של  ההתקנה 
"זה לא הספיק על מנת להפעיל ריבונות מלאה על בית 

הקברות היהודי הקדוש והוותיק ביותר", אמר. 
הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד  חברי  עם  בפגישתו 
דייטש להעמיד  על סדר היום את  הזיתים הבטיח הרב 
נושא האבטחה בהר הזיתים ואמר "אנחנו חייבים להיות 
או  ביום  שעה  בכל  ואבלים  מבקרים  לאבטח  מסוגלים 
בלילה ללא חשש בדיוק כפי שהיה אחרי מלחמת ששת 

הימים ב 1967-".
הר  להגנת  הבינלאומי  הוועד  יו"ר  לובינסקי,  מנחם 
נמצאת  וישראל  כולה  כי בעוד שירושלים  הזיתים אמר 

תחת מתקפה, "יש לנו אחריות לכבוד המתים, כדי להגן 
על מקום מנוחתם של כל כך הרבה קדושים." הוא שיבח 
הביטחון  על  בתמיכה  עמידתו  על  העיר,  ראש  סגן  את 

בהר הזיתים.
אברהם לובינסקי, יו"ר הוועד גילה כי "הוועד מתכנן 
שורה של צעדים כדי להבטיח את בית הקברות הקדוש, 

כולל סבב פגישות עם בכירי ממשלת ישראל."
הוועד הבינלאומי להגנת הר הזיתים לפני חמש שנים 
הממשלה  את  להביא  הפעילות  הצליחה  הקמתו  ומאז 
חדשה,  משטרה  תחנת  מעקב,  מצלמות   142 להתקין 
חדש,  גידור  לבנות  שנהרסו,  קברים   20,000 לשחזר 
הקברות.  מבית  אשפה  ופינוי  רגילה  לתברואה  ולדאוג 
למרות שיפורים אלו, יידוי אבנים על מבקרים ממשיכים 
וקברים עדיין מחוללים ובוועד לא מתכוונים להרפות עד 

להשבת הביטחון המלא להר.

מפנמה לירושלים
 משלחת של ראשי קהילת "פנמה" 

מגיעה לביקור בארץ ותפגש עם הנהלת 
"המרכז לעזרת הזולת בישראל" ובכירים 

במשרדי הממשלה

מ"מ ראש עיריית ירושלים הרב יוסי דייטש: 

ראשי הוועד להגנת הר הזיתים מארחים את דייטש 



נמאס לך להתרוצץ
אחרי כל הכרטיסים?

לראשונה בישראל
לאומית שירותי בריאות מציגה:

לאומית
משפחתית

יותר נוח | יותר קל | יותר מקום בארנק

כל הילדים בכרטיס של ההורה

לקנות תרופה למוישי

להתקשר אליו לישיבה 

שישלח את הכרטיס 

קופת חולים

שלו במגירה()הכרטיס קופת חולים הבדיקות של יונתן לאסוף את תוצאות

עוד לא עברתם ללאומית? 
מצטרפים עד ג' כסלו )15.11(

להצטרפות:
1-700-507-507
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"יש להחזיר את האבטחה במוסדות 
החינוך ולאשר לשומרים להחזיק נשק"

מכבי מציגה: התפתחות בירושלים ובסביבותיה

יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" הרב חיים מילר 
ערך סיור במוסדות חינוך בשכונות  גם במספר מלונות 
בהם ביקר הוא נתבקש לפעול להחזרת הנשק לקב"טים 

בשבוע הבא יתקיים טקס פתיחת המרכז הרפואי וקביעת 
מזוזות בקניון רמות בהשתתפות שר הבריאות יעקב ליצמן, רב 
המקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ, ראש העיר מר 
ניר ברקת ומנכ"ל מכבי שרותי בריאות רן סער ואישים רבים

מאת: חיים רייך

ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר  של  בסיור 
של  בשורה  מילר,  חיים  הרב  ותושביה" 
הוא  בשכונות  חינוך  ומוסדות  ילדים  גני 

מההורים  קשות  טענות  שמע 
ואחרים,  המוסדות  ומהנהלת 
בגלל  מאבטחים  העדר  אודות 
או  ומשונים  שונים  קיצוצים 
או  כזה  רישיון  העדר  בגלל 

אחר.
הנמצאים   השומרים  כמו"כ 
המוסדות  ע"י  וממומנים 
בכניסות אליהם, לא ניתן להם 
כאשר  זאת  כל  נשק,  להחזיק 
בעת   – זאת  מחייב  המצב 

הזאת.
שמע  תורה  בתלמודי  בסיור 
הרב חיים מילר יו"ר "התנועה 
ותושביה",  ירושלים  למען 

וכד',  החינוך  משרד  על  טענות  אותם  את 
למאבטחים  נשק  מלתת  נמנעת  המשטרה 

ואין פוצה פה ומצפצף.
מילר,  חיים  הרב  נפגש  הסיור  בהמשך 
ותושביה"  ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר 
שהעלו  העיר,  ברחבי  מלונות  מנהלי  עם 

הקב"טים  ש"על  ההחלטה  נגד  קשה  טענה 
טוב  שזה  להיות  יכול  נשק",  להחזיק  לא 
לתקופה השקטה שהיתה עד לפני החגים אך 
מאז שהחלו דקירות הסכינים היה צריך מיד 

להחזיר לקב"טים במלונות את הנשק.
הגורמים  לכל  הבטיח  מילר 
הביטחון  גורמי  עם  להיפגש 
על  הממונים  השונים, 
והגורמים  בעירייה  המוסדות 
מנת  על  התיירות  במשרד 
להביא תשובות מיידיות בס"ד 

לנושאים שהועלו.
הרב  התוודע  אחר,  ובנושא 
"התנועה  יו"ר  מילר,  חיים 
ותושביה"  ירושלים  למען 
בשכונות,  התושבים  לתלונות 
בחלקם  הניקוז  בורות  כי 
מי  לקליטת  מוכנים  היו  לא 
שלוליות  נוצרו  וכי  הגשמים 

מים שהקשו על התושבים.
הרב חיים מילר התקשר מהמקומות בהם 
"הגיחון"  לחברת  מים,  השלוליות  נוצרו 
וביקשם להגיע בדחיפות למקומות אלו, וכי 
בעתיד יש לשמר בורות אלו מלכלוך על מנת 

שיהיו נקיים בכל עת וצורך.

מאת: יאיר פלד

שנת  את  סיימה  בריאות  שירותי  מכבי 
חברים  של  ביותר  הרב  המספר  עם   2015
כל  בין  למכבי  להצטרף  שבחרו  חדשים 
הקופות האחרות. מגמת הצמיחה של מכבי 
שמכבי  שוב  מוכיחה  החרדיות  בערים  גם 
החרדי  הציבור  וגם  המובילה  הקופה  היא 
שמכבי  הבנה  מתוך  עליה  להצטרף  בחר 
יותר  ונותנת  המשרתת  החולים  קופת  היא 
מכל קופה אחרת ומתאימה את עצמה לכלל 
האוכלוסיות במדינה, מתוך התאמה לצורכי 

המגזר בכל המשתמע בכך.
חונכת  מכבי  הקרוב  השבוע  במהלך 
בירושלים  חדשים  רפואיים  מרכזים  מספר 
חנוכת  טכס  יתקיים  הבא  ובשבוע  והסביבה 
הרפואי  למרכז  מזוזות  וקביעת  הבית 
בירושלים  רמות  בקניון  והמתקדם  הגדול 
בהשתתפות שר הבריאות הרב יעקב ליצמן, 
הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל  רב 
ראש  רבינוביץ,  שמואל  רבי  הגאון  הרב 
עיריית ירושלים מר ניר ברקת, מנכ״ל מכבי 
מר רן סער, יו״ר מכבי פרופ׳ משה רוח, רבני 
גידי לשץ וחברי  השכונות, ראש המחוז מר 
הנהלת המחוז והמרחב וחברי הנהלת מכבי 
פרויינד  חיים  והרב  שטיצברג  שמחה  הרב 

ואישים ציבור נוספים.
בשנה  החליטה  בריאות  שירותי  מכבי 
ששכן  הישן  הסניף  את  להעביר  האחרונה 

ומתקדם  גדול  רפואי  למרכז  אלון  ברמות 
לאור שיעור הנאמנות של חברי מכבי לקופה 
המצטרפים  במספר  הרב  הגידול  ולאור 

למכבי בשנה האחרונה.
פיזיותרפיה  מכון  ייפתח  החדש  במרכז 
יציבה,  קבוצות  שיכלול:  ומאובזר  גדול 
למטופלים  קבוצות  ללידה,  הכנה  שיקום, 
בנוסף,  ועוד.  לנשים  התעמלות  כרוניים, 
בריאות:  קידום  וסדנאות  קבוצות  יפתחו 
קבוצות  ודיאטה,  תזונה  מעישון,  גמילה 

סוכרת, עיסוי תינוקות, ועוד".
ירושלים והשפלה במכבי, מר  ראש מחוז 
פריסה מושלמת  גידי לשץ מציין "שלמכבי 
ומחוז  בירושלים  וסניפים  שירותים  של 
מחוזות  בין  הגדול  הוא  והשפלה  ירושלים 
חברים.  מיליון  מחצי  למעלה  ובו  'מכבי' 
במחוז זה מתגוררים 57% מתושביה החרדים 
של מדינת ישראל, שכן המחוז כולל את בית 
שמש, מודיעין עילית, מתתיהו, ביתר עילית, 
פסגת  יעקב,  נווה  סטון(,  )טלז  יערים  קרית 
זאב, גבעת זאב, הר ציון, מיצד, מעלה עמוס, 
וכמובן העיר ירושלים אשר בכל שכונה בה 

יש למכבי פריסת שירותים נרחבת". 
ר׳ משה שלזינגר מנהל השיווק של מכבי 
שירושלים  ומציין  מוסיף  החרדי  למגזר 
נמצאת בתנופת פיתוח מואצת ועוד הפתעות 
רבות צפויות לתושבי הבירה במהלך השנה 

הקרובה ובסייעתא דשמיא.

הרב חיים מילר





טונרים תואמים 

%50 הנחה על המוצר השני

מחשבים ניידים

INTEL  COR I3  מעבד
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

INTEL  2830 COR  מעבד
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 15.6 
DVD צורב

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

רמקול קריוקי
מגיע עם מיקרופון נוסף

חיבור AUX  לנגן 
USB/SD חיבור

עוצמתי

₪ 99

טאבלט
מסך 10.1 אינץ 

Atom Z3735G מעבד
2G זיכרון

32GB קשיח
WIN 8 מערכת הפעלה

אופיס לשנה מתנה 
כולל נרתיק ומקלדת בלוטוס

שנתיים אחריות

₪ 1349

 SONIC GEAR

רמקולים 2.1 
עוצמתי במיוחד 

 .USB. SD. AUX חיבורים
בלוטוס

₪ 199

רמקולים 2,1
בס עוצמתי 

AUX/USB חיבור
ושלט אלחוטי 

₪ 139

מדפסת משולבת לייזר

מכונת צילום
סורק

מדפסת 
חסכוני

₪ 399

מדפסת משולבת הזרקת דיו 
מכונת צילום

סורק
פקס ומדפסת

WIFI כולל
3 שנים אחריות 

₪ 299

אוזניות 
סילקון 

ריץ רץ + 
דיבורית 

₪19

INTEL  COR I5  מעבד
4G זיכרון

500G דיסק קשיח
מסך 14.1 

FREE DOSS מערכת הפעלה
שנה אחריות עד בית הלקוח

טאבלט
מסך 7 אינץ 

Atom Z3735G מעבד
1G זיכרון

16GB קשיח
WIN 8 מערכת הפעלה

שנה אחריות
כמות מוגבלת

₪ 399

כמות
מוגבלת

נגן עם רמקול עוצמתי 
8G זיכרון ענק

מסך ענק 
ורמקול עוצמתי מובנה

₪ 129

₪ 499

AOC מסך מקצועי
גודל 21.5 

רזולוציה גבוהה
3 שנים אחריות באתר לקוח

₪ 2299 ₪ 1299₪ 1799

שונות

שונות

טאבלט  במחיר מטורף
ועוד מוצרים זזזזולים

עם השירות והאחריות
שיש רק במרכזזז המחשב

חשוב שלמחשב שלכם יהיה בית.
זזזזה...

שעות פתיחה: ימים א’-ה’ 10:00-21:00 ו’ 10:00-13:00 | ירושלים: מלכי ישראל 37 | טל’: 0747-800-369
*עד גמר המלאי. החברה רשאית להפסיק / לשנות בכל עת את ההטבות והמחירים. ט.ל.ח. 



עוברים בויסמן!

ת ו ק ל ח מ ה ל  כ ב ת  י ת ו כ י א ם  י ט י ה ר ת  ג ו צ ת ל  ש ר  ” מ  3 , 0 0 0

עוברים דירה?

מרגישים שזה איכות!

SINCE 1932

www.wissmann.co.il

המחיר מתייחס לארון במידה 1.20 מטר | המחיר לא כולל הובלה והרכבה | התמונות להמחשה בלבד | אין כפל מבצעים | ט.ל.ח.

0 2 - 6 7 3 4 0 6 9  . ל ט  , ם י ל ש ו ר י  1 2 0 ם  ח ל ת  י ב ך  ר ד  : ה ג ו צ ת ם  ל ו א
ש ” צ ו מ ב ח  ו ת פ  0 9 : 0 0 - 1 3 : 3 0  ’ ו  ,1 0 : 0 0 - 2 0 : 0 0  ’ ה  -  ’ א  : ה ח י ת פ ת  ו ע ש
במוצ”ש סגור   09:30-13:30 ו’   ,10:00-18:00 ה’   - א’  החנות(:  דרך  )כניסה  ויסמן  מחסני 

השקת מחלקת
ארונות וספריות 2016
מגוון ארונות הזזה איכותיים

עם טריקה שקטה

החל מ-1,990 ₪ בלבד!

ארונות בהתאמה אישית.
ניתן לקבל ייעוץ תכנוני בבית הלקוח.

®

הבחירה הטבעית לרהיטי ילדים

רהיטי
עין חרוד חדש במחסני ויסמן!
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חשד לשחיתות בעשרות 
מיליונים ב'נתיבי ישראל'

מאת: ברוך ברגמן
 

והמודיעין להב 433  אגף החקירות 
ציבורית  שחיתות  חקירת  מחלק   –
הוקם  אשר  הממשלתיות,  בחברות 
לאחרונה ביחידה, חוקר חשד לביצוע 
מרמה  שוחד,  ובהן  עבירות  שורת 
בחברת  בכירים  ידי  על  הון  והלבנת 
נתיבי ישראל, בהווה ובעבר. המשטרה 

עיכבה כעשרים חשודים לחקירה.
מחלק  מנהל  חודשים  כמה  מזה 
בחברות  ציבורית  שחיתות  חקירת 
יאל"כ,   433 בלהב  הממשלתיות 
הפעלת  תוך  מורכבת,  סמויה  חקירה 
טכנולוגיים  מודיעיניים,  כלים  מגוון 
חשד  לאור  מתקדמים,  וחקירתיים 
המנוהל  שיטתי,  מנגנון  של  לקיומו 
נתיבי ישראל,  גורמים בחברת  ידי  על 
בהם בכירים בהווה ובעבר, אשר חברו 
העסקתם  וקידמו  חיצוניים  לספקים 
בתמורה  החברה,  של  בפרויקטים 
תוך  שונות,  הנאה  וטובות  לשוחד 
הלבנת  מרמה,  שוחד,  עבירות  ביצוע 
הנאמדות  נוספות  ועבירות  הון 

בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
וביססה  חשפה  הסמויה  החקירה 
עוברת  שביניהן  פרשות  למספר  חשד 
מאורגנת  פעולה  שיטת  השני  כחוט 
לשוחד  בתמורה  לפיה  ושיטתית, 
ולמקורביהם  לעצמם  הנאה  וטובות 
מקדמים בכירים בחברה את העסקתם 
של ספקים חיצוניים מסויימים. למותר 
פי  על  המשמשים  הכספים  כי  לציין 
ומופקים  העבירות  לביצוע  החשד 

מהן, הנם על פי החשד כספי ציבור.
המעבר  עם  בבוקר,  שני  ביום 
לחקירה גלויה, נעצרו ועוכבו לחקירה 
כעשרים חשודים, בהם בכירים בהווה 
וערכו  ישראל,  נתיבי  בחברת  ובעבר 
ובמשרדיהם.  בבתיהם  חיפושים 
היחידה  תפסה  החיפושים  במסגרת 
מחשבים, מסמכים, חומרים וכן רכוש 

וחשבונות לצורך בקשות חילוט.
מחלק  ידי  על  מנוהלת  החקירה 
בחברות  ציבורית  שחיתות  חקירת 
צוות  בליווי   433 בלהב  הממשלתיות 
הכלכלית  מהמחלקה  פרקליטים 
ובשיתוף פעולה  בפרקליטות המדינה 
ומע"מ  מכס  חקירות  מחלקת  עם 
החקירה  לאורך  המסים.  ברשות  ת"א 
רשות  עם  פעולה  שיתוף  התקיים 
החברות הממשלתיות, הרשות לאיסור 
הלבנת הון 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
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממזרעיטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

קונים מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה / סימנס

ומקבלים

ומקבלים
מגהץ מקצועי

במחיר הזול ביותר!

קונים תנור דו תאי
קינג / דלונגי / סאוטר

ומקבלים
מגהץ קיטור

מזגן לסלון
₪2090 

סה"כ

סה"כ

₪ 58
ל-36 חודשים

מזגן לחדר שינה
₪1090 

סה"כ

₪
ל-36 חודשים
30

סה"כ

מקדימים את החורף עם מיזוג חסכוני ומשתלם

ניתן לקבל התקנה יהודית 
איכותית ואחריות כפולה!

גם במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מיזוג אוויר הוא האמצעי החסכוני והבטוח
ביותר לחימום הבית בחורף

נתוני אמת מוכיחים:

קונים מקרר
שארפ / בלומברג / סמסונג

במחיר הזול ביותר!

ומקבלים
שואב אבק!

ל-36 חודשיםהחל מ- 41 ₪

החל מ- 1490 ₪

₪ 25 
ל-36 חודשים

סה"כ

סה"כ:

₪ 900

מייבש כביסה

₪ 38 
ל-36 חודשים

סה"כ

סה"כ:

₪ 1390

מכונת כביסה
קריסטל

₪ 33 
ל-36 חודשים

החל מ-

החל מ- 

₪ 1190

תנור משולב

₪ 22 
ל-36 חודשים

החל מ-

החל מ-

₪ 790

תנור בילד אין

₪ 12 
ל-36 חודשים

סה"כ:

₪ 450

כיריים בילד אין
נרוסטה

₪ 19 
ל-36 חודשים

החל מ-

₪ 690

כיריים זכוכית
במבחר ענק!

₪ 14 
ל-36 חודשים

החל מ-

₪ 489

מגהץ קיטור
טפאל

₪ 12 
ל-36 חודשים

סה"כ

סה"כ:

₪ 449

מעבד מזון
בראון

החל מ- סה"כ

החל מ-

פרסיל ג'ל

קונים מייבש אלקטרולוקס / זנוסי 
/ בוש / קונסטרוקטה / בלומברג 

במחיר הזול ביותר!

מקבלים מתנות! 36 תשלומים וגםגםהמחירים הכי זולים וגם

כשאנחנו חוגגים
אתם מרוויחים!

מזל טוב... סניף חדש בביתר עילית!



חורף חם
בחינם!

בסוף הבדיקה תינתן מדבקה של איגוד המוסכים | *תכולת הבדיקה ע"פ ‰ צמיגים ‰ אורות ‰ בלמים ‰ מגבים
בדרכים לבטיחות  הלאומית  הרשות  המוסכים,  איגוד  חורף  תווית  חוזר 

טויוטה משנה  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

בדיקת חורף חינם! 
בטויוטה זמיר

סוכנות משנה  טויוטה
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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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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.
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הפסוק  על 
א  ו ב י ו "
ם  ה ר ב א
ד  ו פ ס ל
ה  ר ש ל
ולבכותה" 
ב(  )כ"ג 
רש"י:  מפרש 
נסמכה מיתת שרה 

ת  ד י ק ע בשורת ל שע"י  לפי  יצחק, 
העקידה שנזדמן בנה לשחיטה, וכמעט שלא 
שאל  ומתה.  ממנה  נשמתה  פרחה  נשחט, 
שלכאורה  זצ"ל  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון 
היה על רש"י להביא את דברי מדרש אלו 
לנו  להסביר  שרה",  "ותמת  המילים  על 
קשר  איזה  העולם?  מן  לפתע  נפטרה  איך 
אברהם  של  להספדו  הפטירה  לסיבת  יש 
אבינו? הרי היה מספידה ובוכה עליה ללא 

קשר לסיבת לכתה לבית עולמה?
ועוד(  יקר  בכלי  )מובא  לשאול  יש  עוד 
לבכי,  ההספד  את  הכתוב  הקדים  מדוע 
בתחילה,  בוכה  שאדם  העולם  סדר  הרי 
ולאחר זמן קצר הוא מתחיל בדברי ההספד 

וההפסד?
רבי שלמה קלוגר זצ"ל מסביר את דברי 
רש"י ששרה לא נפטרה מהפחד אולי ימות 
הולך  אברהם  כי  ידעה  ששרה  אלא  יצחק. 
שכך  וכיוון  בנם.  את  לשחוט  הקב"ה  בצו 
בנסיון  והבן  הבעל  יעמדו  שלא  חששה 
ויצחק  הכבד. כאשר בישרו לה כי אברהם 
נשמתה  ושלם, פרחה  בריא  ויצחק  חוזרים 
לא  היא  בניסיון.  עמדו  שלא  חשבה  כי 
תיארה שבא מלאך מן השמים, ואמר: אל 

תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה.
שבח גדול זה באמונת שרה בקב"ה, היה 
גוף ההספד של אברהם שהספיד את שרה 
אשתו. הוא שיבח אותה על גודל אמונתה 
ועל שכל כך חרדה שלא עמדו בנסיון ולכן 
מביא  שרש"י  הסיבה  זאת  נשמתה.  פרחה 
זאת על המילים "לספוד לשרה" כי זה היה 

גוף ההספד...

מזווית אחרת, ששרה  זאת  ניתן להסביר 
לא נפטרה בגלל בשורת העקידה ששמעה 
ידוע  שהרי  אלא  לשחיטה.  בנה  שנזדמן 
לכל שלכל אחד יש תפקיד בעולם, וכשהוא 
נשמתו  את  מחזיר  הוא  תפקידו  את  ממלא 

לבורא עולם.
שרה אימנו השלימה את תפקידה בעולם 
הזה במעשה העקידה. כי אמונתו העצומה 
של יצחק אבינו שהתגלתה בשיאה במעשה 
השלמת  ועם  מכוחה.  אליו  באה  העקידה 
את  מילאה  שרה  של  זה  גבורה  מעשה 
שליחותה ונסתלקה לב"ע. וזה היה הספדו 
"ויבוא  חז"ל:  כדברי  אבינו.  אברהם  של 
אברהם", מהיכן בא? מעקידת יצחק בא. כי 

אז השלימה שרה את שליחותה. 
עולמו  לבית  שנסתלק  שבעת  מסופר 
זה  היה  זצ"ל,  מלובלין  שפירא  מאיר  רבי 
זצוק"ל  מטשורטקוב  הרבי  שרבו  בימיו 
נטו  אצלו  וגם  נגוהותיו  לאסוף  החל 
בחולי  חולה  היה  אז  הוא  דמדומים.  צללי 
את  ממנו  הסתירו  כן  ועל  קם,  לא  שממנו 
האמת המרה, שתלמידו שהיה קשור אליו 
בעבותות נסתלק לב"ע. אולם כשבוע לאחר 
הרבי  פנה  שפירא  מאיר  רבי  של  פטירתו 
לו  הודיעו  לא  מדוע  ושאלם  לפתע  לבניו 
נפסד-  זריז  יש  ואמר:  הוסיף  וכך  כך?  על 
את  לתקן  במטרה  הזה  לעולם  בא  הצדיק 
מאיר  רבי  בוראו,  שליחות  ולעשות  דורו 
עבודתו  את  שעשה  שגה  זצ"ל  שפירא 
צעיר,  בגיל  שליחותו  את  וסיים  במהירות 

ולפיכך נלקח לב"ע בשיא כוחו.
ואח"כ  ההספד  קודם  נאמר  כך  משום 
הבכי, ולא עוד שבבכי יש כ' קטנה. כי הבכי 
בחינוך  שרה  של  ההישג  לאור  מעט,  היה 

בנה שבזה השלימה את שליחותה בעולם.
חיי  "ויהיו  במילים:  פותחת  פרשתנו 
משום   ,37 בגימטריה   - "ויהיו"  שרה". 
אמנו  שרה  של  שנותיה  עיקר  היו  שאלו 
את  מילאה  בזה  כי  יצחק,  שנולד  מאז   -

שליחותה בעולם.

לספוד לשרה ולבכותה

העמוד טעון גניזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ

הכותב הוא רב הכותל המערבי
 והמקומות הקדושים

המכון החרדי ללימודי מקצוע

מקצוע
שעובד!

אתה מחפשכשבוחרים מקצוע, 

רח׳ שטראוס 17 ירושלים
02-6222210

קידום מקצועי חרדי (ע“ר)

ייעוץ משכנתאות וניהול אשראי	 
ניהול פרוייקטים בבניה	 
יזמות והשקעות נדל״ן	 

מגמת
נדל״ן

יצירת יין והקמת יקבי בוטיק	 
טכנאי מכשירי חשמל ביתיים, קירור 	 

ומיזוג אוויר

מגמה 
כללית

מיתוג ועיצוב גרפי	 
ניהול הפרסום, קופירייטינג, עיתונאות, 	 

דוברות ויח״צ

מגמת 
פרסום

כולל
השמה

מלגות גבוהות לזכאים! ההרשמה בעיצומה

האגף לתרבות תורנית מעוניין לקיים סדרת אירועי תרבות בחודשים 
כסלו - טבת תשע”ו )נובמבר - דצמבר 2015(.

אירועי התרבות יהיו בתחומים: דרמה, שירה, מוזיקה, ואחרים, 
בשפות: עברית, יידיש, אנגלית וצרפתית.

אמנים אשר יתאימו לתכנית ינתן להם מימון לאולם ופרסום.

המעוניינים להופיע במסגרת זו מוזמנים לפנות לאגף לתרבות תורנית, 
טל’ 02-6297940, דוא”ל: hrchaya@jerusalem.muni.il, עד ליום חמישי, 

ל’ חשון תשע”ו 12.11.15, בשעה 14:00.

אין במודעה זו משום התחייבות לקיום האירועים ו/אולקבל הצעתו של אמן זה או אחר

קול קורא לאמנים

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



מוגבל ל- 
ללקוח2 יחידות

מתקן לייבוש כביסה קוויק

28990

&

43990

&

4990

&

8990

& 4990

&

7990

&

5990

&

19990

&

שעון קיר 
מגוון דוגמאות
קוטר: 35 ס"מ

קנה  2 קבל  1 במתנה!

קנה 1 וקבל את השני ב- 50% הנחה!
המבצע כולל מטאטא, יעה, מגב גומי של טירולר רב מגב

או

1590

&

3990

&

סל כביסה 
55 ליטר  

קערת קריסטל
דגם: TRIX קוטר: 30 ס"מ

599 90

&

79990

&

ארון כתר דגם 9280

מנורת שבת
kosher lamp 

מטטא סיליקון מפרקי (סיליקון טירולר)

13990

&

18990

&

11990

&

19990

&

3990

&

6990

&

שולחן ילדים 
תוצרת ספרד

3990

&

8990

&

2990

&

זוג קופסאות לאבקת- 
משקל אוכל דיגיטליכביסה (בינוני וגדול)

קטןסט סוכר-קפה-תה

גדול

890

&

1490

&

1590

&

2990

&

מתקן וואקום
לנייר טואלט + מדף

5490

&

5490

&

מאסטר 
סלייסר 
המקורי

9990

&

14990

&
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מוגבל ל- 
4 יחידות

ללקוח

מוגבל ל- 
ללקוח2 יחידות

מוגבל ל- 
ללקוח5 יחידות

מוגבל ל- 
ללקוח2 יחידות

מלאי 
מוגבל

מלאי 
מוגבל

מלאי 
מוגבל

מגוון צבעים: 

מגוון צבעים: 
מגוון צבעים: 

מוגבל ל- 
ללקוח3 יחידות

1990

& BIG SALE
חפשו את המדבקות על המוצריםועוד מאות פריטים במגוון הנחות 10%20%30%40%50%

קרש גיהוץ 
לוטוס

16990

&

24990

&

1490

&

2490

&
סכין 

ויקטורינוקס

כד קריסטל + 6 כוסות קריסטל 
   fusion caurus :דגם

8990

&

23990

&

1890

&

3490

&

כסא ילדים 
תוצרת ספרד

שולחן עץ בשילוב מתכת + 4 כסאות 
א- 1.20 ר- 0.68 ג- 0.75

1149 90

&

1450 90

&

99990

&

1249 90

&

שולחן עץ בשילוב מתכת + 4 כסאות 
א- 1.20 ר- 0.70 ג- 0.75

שולחן עץ בשילוב מתכת + 4 כסאות 
א- 0.80 ר- 0.80 ג- 0.75

עציץ פרחים
1290

&

2990

&



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
■









■












4-4.5 חדרים

+5 חדרים

■








■












דופלקסים

■














■
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4-4.5 חדרים

■+5 חדרים








וילות ובתים

■















 ■












לפרסום
בלוח

03-6162228

■














■













■











■





■














■





■




■




■











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

■









 ■





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

■







■





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

■









■











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









■




 ■







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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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

■










■








■






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









■




 ■







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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עסקים
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קיט 
ונופש

■





   

בית חלקיה

בני ברק

■





■





אדמית
■







■





גולן

■




אמירים
■






בר יוחאי

 ■





■




אור הגנוז

■




■
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■



■









■
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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

■





■





■





■








■









■




■







  


■









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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3-3.5 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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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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2-2.5 חדרים
■






■








■








■







■







■





■









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
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+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
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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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3-3.5 חדרים
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3-3.5 חדרים
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אור הגנוז

קיט 
ונופש
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בר יוחאי

בית שמש

בני ברק

בית חורון
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בית מאיר
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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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נדל“ן 
מסחרי

■









■











■





■







השקעות

 ■










■












■
















■










 ■










■






■









■







 ■













■




■





■




■





■










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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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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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
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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                               
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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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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
■




■




■





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



■




■





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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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

■






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

■





■



pninatsaritgmailcom

■

dageshinsnetvisionnetil

■





■







■





■






■






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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michalpyaadinscom

■





■



■






■




■




■




■







■





■





■




■




■



o�ceblumentalcoil
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jobsmigvanimcom
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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



 לקוחות מאוחדת, 

 בימים אלו נפתח לשירותכם 

המרכז החדש להתפתחות הילד.
המרכז נבנה בלב שכונת גאולה 

ובו תמצאו את כל השירותים הנדרשים
עם צוות וותיק ומקצועי במיוחד עבורכם.

השירותים הניתנים במרכז:
 ריפוי בעיסוק | שפה | פיזיותרפיה 

 בקרוב! אבחונים פרא רפואיים 

מעקבי רופאים נוירולוגיים | אבחונים פסיכולוגיים 
קבוצות טיפוליות | מענה טיפולי בתחום הריגשי ועוד.

שעות הפעילות:
א'-ה' 8:00-19:00 | ו' 8:00-12:00

 

חדש! המרכז להתפתחות הילד 
של מאוחדת בירושלים

גם בירושלים מתאים לי מאוחדת

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

המרכז להתפתחות הילד, 
רח' חגי 22, טל: 02-6309309 פקס: 02-6309310
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