
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים
רחובות

דרום
שרון
חדרה-נתניה

בס"ד  מופץ בפתח תקוה, גבעת שמואל, שוהם, גני תקוה, אלקנה, שערי תקוה  יום שישי י"א בסיון תשע"ו   17/6/16 גיליון מס' 1174

בס"ד

תחנת מוניות חדשה הכי זולה בפ"ת
ת 

חנ
ת

ת שבת
שומר

TAXI המושבהTAXI המושבהTAXI המושבה

03-9-370-370 taxi.hmoshava@gmail.com

המבצע בהתאם לתקנון 
הנמצא בתחנה!

רכבים מ-4 נוסעים עד אוטובוסים

נסיעה לב"ב
מ- 50&

הארץבכל משלוחיםשעות24

דרושים בעלי מוניות לעבודה 
בשפע ללא מס תחנה

נסיעה 
לנתב"ג 

רק

&89 
חזרה מנתב"ג

תוספת 10 שח (למחיר הנסיעה)

שלוחה 120
03-5796643

פרשת בהעלותך
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:31
20:29
20:31

	19:29
	19:11
19:08

זמני כניסת ויציאת השבת

בנו של מזכה הרבים הרה"ג מיכאל לסרי, הבה"ח שמעון 
  באשדוד  הים  בחוף  שבת  בערב  טבע  לסרי,  יוחאי 
בצהרי חג השבועות, השיב את נשמתו ליוצרה, והוא 
ורווית  כואבת  בשיחה  לסרי  הרב    בלבד   21 בן 

אמונה ל'קו עיתונות' / עמ' 12

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לראש הממשלה נתניהו:

לגפני  נתניהו  אמר  הברית",  ארצות  יהדות  את  גם  רואה  אני  שלי  "במשקפיים 
יהיו  שהם  אסכים  לא  אבל  הרפורמים,  את  לשנות  מחפש  לא  "אני  שהגיב: 
לידי. לא בכותל, לא במקוואות ולא בשום מקום. כשדיברו בשעתו על טמפלים 
  לידינו'"  יהיו  שלא  רק  לרחביה.  'שילכו  לנו,  אמר  אלישיב  הרב  רפורמים 
בהסכמים  כשלים  נגד  שהוטחה  לביקורת  לראשונה  מגיב  הכספים  ועדת  יו"ר 
התקציביים  המאבקים  שאת  לכך  התרגלתי  הזאת  "בקדנציה  הקואליציוניים: 
ומנסה  קם  רחב, אבל כשמישהו  הגב שלי מספיק  בסדר,  זה  לבד.  מוביל  אני 
לעוות את מה שהיה, מחובתי להעמיד דברים על דיוקם" / בי"ס לפוליטיקה

הסדן והפטיש המשפטי: איך התערבבו חקירות דרעי ונתניהו 
עם חוות הדעת בנוגע לרמי סדן? / בי"ס לפוליטיקה

"שהרפורמים לא יחפשו 
לקבל מאיתנו לגיטימציה"

"הקב"ה לוקח 
את המובחרים"

ערב הכתרה לרבני 
העדה הבוכרית

ברוב הדר התקיימה השבוע 
בפתח תקווה הכתרתם של רבני 
קהילות העדה הבוכרית בפ"ת, 
הרב דניאל קטנוב והרב ששון 

רחמינוב / עמוד 6

"אי אפשר 
ללמוד בבלי 

ללא ירושלמי"
/עמוד 8



בריך מס‘: 521 לקוח: מייפל. שם העבודה: מודעת -אולם כנסים תאריך: 6.4.16

שף גבריאל (גור) קמיאבי
050-7252266

בס“ד

לשמחות ואירועים עד 600 איש!
חדש

רח' מודיעין 18, א.ת. סגולה, פ"ת  
03-6777772

www.maple-g.co.il כשר 
למהדרין

וה
מחלקת מהדרין פתח תק

ר העי קוח הרב מיכה הלוי – רב 
פי

ב

השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, מספר 1 בשביעות רצון !
רק כמה חודשי פעילות, אחרי עשרות

אירועים מושקעים ואלפי אורחים מרוצים.
סיפור ההצלחה שלנו פשוט: שביעות רצון!

המקום, המיקום, האוכל, השירות  
והאווירה המיוחדת הפכו את מייפל

בס"ד לסיפור הצלחה.

בעבודת צוות גדול ומקצועי שהולך איתי
כבר שנים רבות, נפיק גם עבורכם

אירוע מושלם עד 600 איש 
בטעם וסיגנון אישי לפי בחירתכם.                                                                    

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!
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הקר
תתרגלו להרבה יותר שירות אדיב ומסור
ישיר

 מחלקה חדשה
של בשר

טרי

המבצעים בהקר ממשיכים

 רח' רחוב יצחק מאיר הכהן 2 בני ברק טל: 03-6167776/5
חנייה בשפע! שעות פתיחה: ב', ג' ד', ה'  09:15-19:30 יום ו' 8:30-11:30

‘שארית ישראל’ )של הרב שוורץ( קרטון עופות טרי 

)מחולק לפי דרישות הלקוח(  29.90 & לקילו 

חזה עוף/שניצל קפוא ‘שארית ישראל’ 
39.90 & לקילו

מארז נקניקיות עוף בד”צ
19.90 & ליח’

33.90 & לקילו
כרעיים קפוא ‘שארית ישראל’ 

14.90 & ליח’
נקניק קבנוס בד”צ 

23.90 & ליח’
המבורגר קבב בד”צ 

63.90 & לקילו
נתחי פרגיות לשיפודים בד”צ 

3 רולדה דג אושן 100&
3 רולדה דג קירשנבאום 89.90&

פילה סלמון נורווגי קפוא
‘בד”צ’, העדה החרדית 

69.90 & לקילו 

   & 24.90
עוף שלם קפוא שארית ישראל 

& 26.90
עוף מחולק קפוא שארית ישראל 

דג פילה מושט בואקום 
39.90 & לקילו

גודל 7-9 בדץ    

hy036167775@gmail.com- ניתן להזמין במייל

משלוחים כל יום 
לפתח תקווה

חזה הודו ממולא רובין, 
גידים של רובין, קבב המבורגר, קישקע כרובית, ברוקולי, תרד של בודק, 

אמיתי/לא אמיתי , 
מגוון מוצרי ליבהרס בראשות 

הרב ויסמנט

 בהקר ישיר
 השירות

מעל הכל

הגיע תרד של בויידק

החנות בהשגחת





GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

מרכז הזמנות 02-5811213 

www.galimt.co.il   
galimt88@gmail.com :מייל

במלון הספא המפואר לאונרדו פלאזה )פריויליג'( ים המלח

נופש "משפחות" יוקרתי 
בים המלח

קומת ספא ופינוקים בכניסה 	 
חופשית

בריכת שחיה חצי אולימפית   -             	 
+ בריכה לילדים

חוף הים הנפרד מול המלון	 

ארוחות גורמה עשירות	 
תוכניות מרתקות לכל המשפחה	 
הקיטנה החויתית "מתגלגלים עם 	 

גלים" לילדים

בתאריכים: י"ז-כ"א באב   16/8/25-21

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

מרכז הזמנות 02-5811213 

www.galimt.co.il   
galimt88@gmail.com :מייל

נופש נשים חלומי
במלון הספא המפואר לאונרדו פלאזה )פריויליג'( ים המלח 

לבחירתך, שני מסלולים:
כ"ז בסיון – א' בתמוז  3-7/7/16  ימים ראשון – חמישי  - מסלול א' מלא! מסלול א:  

י"א בתמוז - י"ד בתמוז  17-20/7/16   ימים ראשון – רביעי  3 לילות מסלול ב:  

● ארוחות גורמה       ● ספא מפנק        ● תוכניה עשירה ויחודית

החופשה המלכותית 
בהרי הפירין - בולגריה 

במלון הסוויטות המפואר רגנום

מרכז הזמנות: 02-9660927
 galimt927@gmail.com    www.galimt.co.il           

2 מסלולי יציאה - כל מסלול 6 לילות 7 ימים: ● י"ג באב 17/8/16  ● כ' באב 24/8/16

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

בנסקו

גלים תיירות ונופש גאה להציג: 
החופשה היוקרתית למשפחות 

במלון המפואר קיסר פרמייר טבריה

   www.galimt.co.ilמייל:
מרכז הזמנות: 02-5811213 

3 מסלולים לבחירה: 
מסלול 1:  י"ז - כ"א באב    21-25/8/16   ימים א'-ה'

מסלול 2:  כ"א - כ"ד באב    25-28/8/16   ימים ה' - א'
מסלול 3:  כ"ד - כ"ח באב    28/8-1/9/16   ימים א'- ה'

galimt88@gmail.com 

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�

GLATT KOSHERRER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG
הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרי� מ� המהדרי�
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צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט, מיכל יפרח

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 פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

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

סגן השר משולם נהרי הגיע לסיור עבודה בפתח תקווה
נהרי ביקר בבתי החינוך בפתח תקווה העוסקים בנוער חרדי "מנותק", והביע את הערכתו על הטיפול המסור  נהרי: "צריך 

להציל את הילדים ולהפסיק לדאוג לתדמית. עכשיו צריך להציל את הילדים והילדות שלנו"

מאת: יעקב פלדמן

סגן שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל, 
משולם נהרי, ערך השבוע סיור עבודה בעיר 
פתח תקווה לצורך הכרות עם פעילות העיריה 

בתחום נוער בסיכון.
ראש  ומ"מ  סגן  בהשתתפות  נערך  הסיור 
לחינוך  האגף  ראש  בוסו,  אוריאל  העיר, 
האגף  וראש  גינת  אליהו  תורנית,  ותרבות 

לשרותי רווחה, אשר שוקר.
הסיור נפתח בתיכון החרדי "מנורת המאור" 
המסגרת  חוברה.  יוחנן  הרב  של  בניהולו 
מענה  ונותן  מתמודד  חרדי  לנוער  מיועדת 
המקצועי  הצוות  טיפולי.  הלימודי  בתחום 
נתן סקירה על המוסד והמטרה לשמה הוקם 
לצורך טיפול בנוער ממשפחות חרדיות שלא 

מצא את מקומו במסגרות השונות. 
בהמשך היום נערך ביקור במועדון האיזורי 
נציגי  יהודי אתיופיה והכרות עם  של קהילת 
הקהילה שביקשו סיוע ועזרה לליווי פעילויות 
לבני  מרכזי  מתנ"ס  ולהקמת  וחברה  חינוך 

הנוער ולקהילה כולה.
סגן השר התייחס למצוקת הקהילה ואמר: 
"כל משרדי הממשלה מבינים שצריך לעזור 
יש  בקהילה.  להשתלב  אתיופיה  ליהודי 

לנסות  אשמח  ואני  לכך  ייעודיים  תקציבים 
ולסייע בעניין".

במתנ"ס  ביקרו  העיריה  ונציגי  השר  סגן 
מאור יהודה, המשרת את כלל הציבור החרדי 

בעיר.
"בית חם"  למודל הטיפולי  הסיור המשיך 
הנערים  את  פגשו  שם  הנוער,  ולמדרשיית 
הצהריים  אחר  בשעות  למקום  המגיעים 
מקצועיים,  קורסים  ספורט,  חוגי  ומקבלים 
הנחיית  כולל  טיפולי  וליווי  אישית  העצמה 

הורים.
ועל  חוויותיהם במרכז,  על  סיפרו  הנערים 
תהליך הקידום האישי שעוזר להם להתמודד 

בחיי היום יום.
סגן השר נפגש עם מדריכי רחוב הפועלים 
על  מהם  ושמע  אלימות,  ללא  עיר  בפרויקט 

המקרים הקשים בהם הם נתקלים בעבודתם.
"נתיבים"  במרכז  בביקור  הסתיים  הסיור 

לטיפול, ייעוץ והכוונה לנוער חרדי .
לסגן  העירייה  נציגי  הודו  סיכום,  בפגישת 
בפרויקט  השנים  רבת  פעילותו  על  השר 

נוח"ם )נוער חרדי מנותק(.
סגן השר סיכם את הסיור ואמר: "אנחנו לא 
לא  אנחנו  הבעיה,  את  לטאטא  יותר  יכולים 
בקרבנו  שקורה  ממה  יותר  להתעלם  יכולים 

הילדים  את  להציל  צריך  הבתים.  בתוך 
ולהפסיק לדאוג לתדמית. עכשיו צריך להציל 
את הילדים והילדות שלנו. אם לא, זה פשוט 

כמו להפקיר פצוע בשטח.
אנו  עצמנו,  את  שנאשים   "במקום 
את  צריכים  הילדים  הילדים.  את  מאשימים 
משבר,  בתקופות  בעיקר  ומוריהם  הוריהם 

ולא כשהכל בסדר וזורם".

עוסק  השר  שסגן  רבות  שנים  מזה 
הנוער  בתחום  והכואבת  המדאיגה  בבעיה 
בשיתוף  השר  סגן  ולאחרונה,  בסיכון, 
גיבשו  הרווחה,  במשרד  המקצועי  הצוות 
במגוון  לסיוע  מקצועיים  טיפוליים  מודלים 
תחומים ובמצוקות שונות, בין השאר: בתים 
נשירה  ומניעת  איתור  יום,  מרכזי  חמים, 
הסיכון. לקבוצות  מענה  למתן  כלים   ושלל 

נהרי, בוסו ושאר הנציגים במהלך הסיור בפתח תקווה

מאת: יעקב פלדמן

ביחידה לחינוך חרדי שע"י הרב מנחם שוורץ, 
שבו  שבועות  ליל  לימוד  את  רב  בסיפוק  מציינים 
למדו כ-1,000 ילדים בלימוד משותף של אבות עם 
הבנים שע"י אירגון "עמלינו", כאשר קרוב לשעה 
23:00 נראו מאות אנשים צועדים אל בתי הכנסת 
ללימוד משותף של אבות עם בנים במסגרת אירגון 
המסורים  עמלינו  רכזי  הלימוד,  בסיום  עמלינו. 
חילקו ארטיק חלבי מיוחד לרגל חג השבועות לכל 

ילד. 
הלילה,  כל  במהלך  המשותף  הלימוד  בסיום 
נמסרו שיעורים מרתקים לילדים ע"י מרצים בעלי 
וזאת  תקווה,  פתח  ברחבי  כנסת  בית  בכל  ניסיון 

ע"מ לאפשר להורים ללמוד מתוך מנוחת הנפש.
הכנסת  בבתי  מיוחדים  שיעורים  נערכו  כן  כמו 

למבוגרים במהלך הלילה, מפי רבנים ידועי שם. 
שבת,  עונג  מדרשיית  הייתה  הכותרת  גולת 
לנוער  מיוחדת  פעילות  שבת  ליל  בכל  המקיימת 

עלות  עד  הנערים  ישבו  שבועות  בליל  מתחזק. 
השחר עם הרב צפריר מוסקו, שמלווה בכל שבוע 
את הפעילות.  בתחילת הלילה שמעו הרצאות מפי 
לאחר  כאשר  שורץ,  מנחם  הרב  ובראשם  רבנים 
מכן עד עלות השחר למדו בחברותות והמקום היה 

נראה כבית מדרש לכל דבר ועניין.
סדר  נערך  עמישב,  בשכונת  שאיפות  במדרשת 
כאשר  חקק,  רפאל  הרב  עם  הלילה  במשך  לימוד 
בשיעורים  הלילה  במהלך  משתתפים  הבחורים 

והרצאות.  
חרדי,  לחינוך  ליחידה  הודו  רבים  הורים 
מרותקים  היו  הילדים  גם  הראשונה  בפעם  כאשר 
ללמוד  יכלו  האבות  וגם  המיוחדים  לשיעורים 
מתוך מנוחת הנפש. בנוסף, דאגה היחידה לכיבוד 
עשיר ושתיה חמה ללומדים בכל בתי בכנסת בעיר 

במהלך הלילה.
דיבור  ילדים מגיל 10 שלמדו בתענית  כן,  כמו 
במהלך הלילה קיבלו זיכוי מיוחד לרכישת ספרים 

בחנויות מובחרות.

הצלחה גדולה לפעילות 
חג השבועות

ב'יחידה לחינוך חרדי' מסכמים בסיפוק את פעילות ליל חג 
השבועות ברחבי פ"ת: הרצאות מפי רבנים ידועי שם, שיעורים 
מיוחדים לילדים, וכיבוד עשיר שחולק בבתי כנסת ברחבי העיר

ערב הכתרה לרבני העדה הבוכרית
ברוב הדר התקיימה השבוע בפתח תקווה הכתרתם של 
רבני קהילות העדה הבוכרית בפ"ת, הרב דניאל קטנוב 

והרב ששון רחמינוב
מאת: אהרן נצר

באולמי  השבוע  התקיים  והדר  פאר  ברוב 
רבני  של  הכתרתם  ערב  השביעי  הרקיע 
הרב  תקוה,  בפתח  הבוכרית  העדה  קהילות 

דניאל קטנוב והרב ששון רחמינוב. 
בין  בנוכחותם,  כיבדו  המיוחד  הערב  את 
התורה  חכמי  מועצת  חבר  המכובדים,  שאר 
הרבנים  יוסף,  דוד  הרה"ג  ש"ס   תנועת  של 
בנימין  רבי  הראב"ד  תקוה  לפתח  הראשיים 
אטיאס והרה"ג מיכה הלוי, הרב משה פינטו 

ראש ישיבת פאר משה, הרב מרדכי רחמינוב 
אליהו  הרב  בארה"ב,  קווינס  קהילת  ראש 
חיים  הרב  לציון,  ראשון  מערב  רב  גדליה 
רבי  הראב"ד  העיר,  מערב  רב  פג'ו  עזריה 
פנחס רבין דיין בבית בתל אביב, ראש העיר 
איציק ברוורמן, הרב אוריאל בוסו מ"מ ראש 
לתרבות  האגף  יו"ר  גינת  אליהו  הרב  העיר, 

תורנית. 
בדברי  פינטו  משה  הרב  פתח  הערב  את 
ואחריו ברכו  תורה ושבח לרבנים הנבחרים, 

שאר הרבנים וכן ראש העיר יצחק ברוורמן.

שולחן הכבוד בערב ההכתרה



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

 דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק

חדש!
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הרה"ר רבי דוד לאו שליט"א

מאת: יעקב פלדמן

לאו  דוד  הרב  הגאון  לישראל  הרה"ר 
לביקור  האחרוני  בימים  הגיע  שליט"א 
מסוגו  והראשוני  הייחודי  המדרש  בבית 
מדרש  בית  תקוה,  פתח  בעיר  שנמצא  בארץ 
עם התלמוד  לימוד בתלמוד הבבלי  המשלב 
הירושלמי, בראשות הרב ישראל מאיר ריאני 

שליט"א.
החשיבות  על  הראשי  הרב  עמד  בדבריו 
מדרש  בית  הקמת  של  והמכרעת  העצומה 
הרחבת  למען  והפועל  השואף  זה,  מסוג 
לימוד הירושלמי בקהילות נוספות ובפתיחת 
תקווה  פתח  בעיר  ושיעורים  לימוד  מסגרות 

ובכל הארץ.
ללא  בבלי  תלמוד  ללמוד  אפשר  "אי 
כן  ועל  השני,  את  משלים  אחד  ירושלמי, 
כדי  זה  ונפלא  מבורך  רעיון  להפיץ  חובה 
שעוד אנשים יזכו", אמר בדבריו הגר"ד לאו.

מקיף  עיוני  שיעור  מסר  הרב  בהמשך, 
בסוגיית הייחוס בישראל ובבני נוח, תוך כדי 
השוואת הסוגיות המקבילות בתלמוד הבבלי 

ובתלמוד הירושלמי.
ראש בית המדרש הרב ישראל מאיר ריאני 
הודה  ג',  גנים  בכפר  הקהילה  כרב  המכהן 
לרב הראשי לישראל על פעולותיו למען בית 
יוחאי  ר'  בראשות  דהן  ולמשפחת  המדרש, 
דהן על התרומה המרכזית למען החזקת בית 

המדרש.

2 תחנות טיפת חלב ייסגרו
ראש העיר איציק ברוורמן פנה במכתב דחוף לשר 
הבריאות יעקב ליצמן נגד סגירת שתי תחנות טיפת 

חלב בקרית הרב סלומון ובשכונת קרול  "הדבר יביא 
לפגיעה אנושה במתן השירות החיוני"

מאת: אהרן נצר

הבריאות  משרד  הודיע  כשבועיים  לפני 
לעיריית  צדדי  חד  באופן 
פתח תקוה על סגירת תחנת 
הרב  בקרית  חלב  טיפת 
ברחוב  והתחנה  סלומון 

בייליס, בשכונת קרול.
התחנה בקרית הרב סלומון 
החל  זמני  באופן  תיסגר 
מיום ראשון הקרוב 19/6 עד 
להודעה חדשה, ואילו התחנה 
החל  תיסגר  קרול  בשכונת 
מחודש ספטמבר באופן קבוע.

ברוורמן  איציק  העיר  ראש 
פנה לשר הבריאות הרב ליצמן 
לשנות  וביקש  אישי  באופן 

החלטות אלו.
במכתבו כתב ברוורמן: "העיר פ"ת מונה 
החמישית  העיר  תושבים,   250,000 היום 
והנהלת  הבריאות  משרד  בארץ.  בגודלה 

בעיר  שנים.   35 מעל  ביד  יד  צועדים  העיר 
כאשר  חלב,  טיפת  תחנות   11 כיום  פועלות 
העירייה משקיעה משאבים רבים בתחזוקתן 
ושיפותן. רק החודש תימסר 
תחנת  הבריאות  לידי משרד 
אשר  חדשה,  חלב  טיפת 
נבנתה ע"י הרשות. לצערנו, 
ובניגוד  צדדי  חד  במהלך 
מוחלט לעמדתנו, החליטה 
נפת הבריאות של פ"ת על 
סגירת 2 תחנות טיפת חלב 
באצטלה של ניוד עובדים 

וצרכים אחרים.
הרב  בקרית  "התחנה 
מתגוררים  שבה  סלומון 
חרדיים  תושבים  בעיקר 
ודתיים, אשר הינם בעלי 
משפחות ברוכות ילדים 
קבל  כמו"כ  נמוכה".  ניוד  ורמת 
כי  וטען  קרול,  בשכונת  התחנה  סגירת  על 
השירות  במתן  אנושה  לפגיעה  יביא  הדבר 

החיוני לתושבים. 
טרם התקבלה תשובה מלשכתו של השר.

מכתבו של ראש העיר

"אי אפשר ללמוד 
בבלי ללא ירושלמי"

בליווי סמפונט רעננה
בהרכב מורחב

ובהשתתפות בוגרי, תלמידי ומקהלת בית הספר 
המרכזי לחזנות פתח תקוה 

בס"ד
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אשירה 
לה’ בחיי

קונצרט חזנות

יעקב מוצן 

ישראל רנד

יחזקאל קלאנג

יוסי שוורץ

יצחק מאיר הלפגוט

 מנחם בריסטובסקי 

פסנתר

B I R N A N A

לקידום החזנות
השירה והמורשת היהודית

מאסטרו אלי יפה
ניצוח וניהול מוסיקלי 

אי"ה ביום שלישי כ"ב סיוון תשע"ו 28.6.16 בשעה 20:00  
בהיכל התרבות רחוב המכבים 5 פתח תקוה 

לכרטיסים: האגף לתרבות תורנית 9052455 | היכל התרבות 9125222

היחידה לחינוך חרדי  ותרבות מורשת ישראל

הסדנה תתקיים בימי רביעי החל מ- כ"ג סיון
 בשעה 20:30 , ברח' סלומון 12, פ"ת 

12 מפגשים - מחיר מסובסד - 250 ₪  

לפרטים: 054-842-32-14

לראשונה בפתח תקווה
הגב' מיקה לשם

" H.D סדנת טיפוסי אישיות "

הסדנא אשר מועברת למעלה מ- 18 שנה , 
ברוב מרכזי ההשתלמויות בארץ .

מתרכזת בהבנת השוני בין בני האדם , מחדדת את המקור לשוני 
הגורם לא פעם לקונפליקטים ואי ההבנות ביננו לבין הסובבים 
אותנו כגון בהתמודדות עם  : הבעל , הילדים , הבוס  ,החמות , 

הכלה , בשידוכים  וכו'...

ובעיקר להבין מי אני ומי האחר שממולי  , ולמה 
אני פועלת בצורה כזו או אחרת בחיי היום יום?

הסדנה נותנת ארגז כלים מעשי יעיל וחוויתי 
הניתן ליישום מידי .

מיועד לאמהות , בחורות,  נשים  העוסקות  בחינוך, 
מדריכות כלות ולכל אישה באשר היא ...
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ראשון-רביעי: ד'-ז' בתמוז / 10-13.7.2016
מלון הפאר פלאזה דלוקס נצרת עילית

ענבר 
טביב
במופע ענק!

 *לא תותר כניסת עגלות עגלות ותינוקות. כניסה על בסיס מקום פנוי.
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בפיקוח הרב אלי

מן המהדרין למהדרין גלאט 

האגף לחינוך ותרבות תורניים בעיריית פתח תקוה 
מזמינים אותך

להרשמה: 03-9112017

הרב אשר שוקר 
 יו״ר האגף לשרותים חברתיים

הרב אליהו גינת 
 יו״ר האגף לחינוך ותרבות תורניים

הרב אוריאל בוסו 
מ״מ ראש העיר

 בברכת חופשה נעימה,

איציק ברוורמן 
 ראש העיר

ההרשמה באגף לחינוך ותרבות תורניים ר״ח חובבי ציון 37 
 בימים א׳-ה׳ בין השעות 09:00-15:00

 1250
מחיר מסובסד לנשות פתח תקוה בהצגת ת"ז

&
המחיר כולל נסיעות, 

תוכניה במלון וטיולים 
מחוץ למלון פנסיון מלא.

אפשרות עד 4 תשלומים 
בכרטיס אשראי

האגף לשרותים חברתיים

במחיר מסובסד 
לנשות פתח תקוה בלבד

כולל הסעות, טיולים ופעילויות ללא 
הפסקה. מספר המקומות מוגבל.

לנופש נשים 
מפנק!

הקרנת הסרט החדש 
של ר.אליאס

כלים להעצמה אישית

יצחק 
פדידה

הרב 
יצחק 
פנגר

רננה אש 
במופע שירה

מיכל לשם 
סדנאות דמיון מודרך

להירשם!הזדרזי אחרונים חדרים 
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אירועי קיץ 
באגף השכונות

ראש הישיבה בחן 
את התלמידים

באגף השכונות בניהולו של הרב אוריאל בוסו כבר נערכים 
לקראת אירועי הקיץ  שורה של אירועים ייערכו בשכונות 

העיר, ובהם אירועים מוזיקליים, הרצאות, הפעלות לילדים ועוד

מאת: יעקב פלדמן

לקראת הקיץ נערך אגף השכונות 
וניהולו  בוסו  אוריאל  של  בראשותו 
אירועים  למספר  אמרוסי  יונה  של 
בשכונות. גולת הכותרת הוא האירוע 
כמפורט   "2 נולד  "כוכב  המרכזי 
וכן  השונות  שכונות  בפירוט  למטה 

אירועים רבים נוספים.
ע"י  מתוכנן   נוסף  מרכזי  אירוע 
לספארי"  כיף  "יום  השכונות  אגף 
בשילוב סיור חוויתי, תוכנית, קרקס, 
הדרכה אומנותית, וכן סיור ברכבת. 
השבוע כבר יצא פרסום מיוחד לכל 

השכונות.
מרכזיים  אירועים  לשני  מעבר 
יתקיימו מסיבות סיום שנה במועדוני 
הזהב  שאותם מטפח  וגיל  גמלאים 
השנה  כל  לאורך  האגף  ומעשיר 
פעילויות  ואלה  שונות.  בפעילויות 

האגף המתוכננות:
 - ניסן  דיוויד  של  הרצאתו   14.6
טפלות"  באמונות  מאמין  לא  "מי 

בשעה 20:00 קרית אלון. 
שכונות  ועדי  יו"ר  כנס   19.6
 19:30 בשעה   מתנ"סים,  ומנהלי 

במתנ"ס אחדות רח' שפרינצק 39.
אירוע  מטלון  במתנ"ס   21.6
 17:30 בשעה  הקיץ"  את  "פותחים 

ברח' הצפירה 4.
לגמלאים  שנה  סוף  מסיבת   27.6
נפלאות  במתנ"ס  תבורי,  אלירן  עם 

בשעה 10:00.
לגמלאים  שנה  סוף  מסיבת   28.6
בשעה  המשמח"  "המתופף  ומופע 

10:00 במתנ"ס שערים שולמית 1.
יציאה  בספארי.  כיף  יום   19.7

.14:30
שעת  בשכונות:  נולד  כוכב 

התחלת האירוע 18:00.

)אחרי  בוגלה  יונה  גן   21/06/16
אחדות,  לשכונות  אחדות(  מתנ"ס 

מחנה יהודה ושעריה.
23/06/16 גן יונה גרין - לשכונות 
יוספטל, דדו,  כפר אברהם, תקומה, 

קריית אלון.
 - עולמות  מתנ"ס   05/07/16
לשכונות כפר גנים א.ב.ג. נווה עוז, 

ורבר.
יום חמישי א' בתמוז    03/07/16
מרח'   כניסה  פינצ'י   גן   7.7.16-

מנחם  בגין 77.
 - נפלאות  מתנ"ס   10/07/16
נווה  שיפר,  המושבות  אם  לשכונות 

גן.
12/07/16 גן חדוה  רשיש - סוף 
לתושבי  גנים,  עין  העם  אחד  רח' 

מרכז העיר.
21.7.16  גמר כוכב נולד במתנ"ס 

עמישב בשעה  19:00.

מאת: מנדי קליין 

אור  ישיבת  ראש  של  רושם  רב  ביקור  נערך  האחרונים  בימים 
ישראל הגאון רבי מרדכי רבינוביץ שליט"א, בת"ת ברכת יעקב.

מהיקף  עמוקות  והתרשם  התלמידים  את  בחן  הישיבה  ראש 
הידיעות שלהם. כמו כן מסר שיחת הכנה וחיזוק לקראת חג מתן 

תורה, לאחר מבצע גדול שנערך לתלמידים בחיזוק לימוד התורה.

החלה ההרשמה לקורסי 
השחייה הנפרדים 

לבנים, בנות 
ומבוגרים

שעורי שיפור שחייה 
             לכל הגילאים

תפארת הבריכה שמואל הנגיד 8 פתח תקווה, צמוד לפנימיית רעות | לפרטים: 03-5750506 / 054-5599972 תומר

לאחר הקבלה והמיון לקבוצות על פי רמות, לומדים התלמידים 
הרגלים והסתגלות למים כדי להיות מוכנים לשלב לימוד 

תנועות השחייה באמצעות אביזרים דידקטיים מותאמים

במרכז ללימודי השחייה מגוון קורסים ושיעורי שחייה לילדים 
ולמבוגרים בחודשי הקיץ ומורכבים מ-12 שעורים המתוכננים 

בקפידה וברמה גבוהה. משך כל  שעור - 45 דק' 

קורס שחיה
לילדים 699 ₪
 קורס שחייה 

למבוגרים
₪ 850 

שמואל הנגיד 8 פ"ת צמוד לפנימיית רעותסגולהתפארת הבריכה

המרכז מופעל ע"י מדריכים מוסמכים ללימודי שחייה, 
בעלי ניסיון עם ילדים ומבוגרים ובעלי יחסי אנוש 

ברמה גבוהה.

שיעור הראשון מוקדש למיון וחלוקה לקבוצות לפי רמה 
של כל תלמיד.

נפתחה עונת הרחצה 
אפשרות 
להסעות

בריכה שומרת שבת, חצי אולימפית
פועלת בהפרדה מלאה בין נשים וגברים

וקיבלה את אישור משמרות הקודש
www.brechaladati.con

בס"ד

נשים
א', ה' 9:00-15:00

ב', ג', ד' 16:00-22:00
ו' 8:00-11:30

גברים
ב', ג', ד' 9:00-15:00

א', ה' 16:00-22:00
ו' 12:00-17:00

היציאה מהמים חצי שעה לפני הסגירה

כרטיסיה
10 כניסות
& 320

התשלום בצק או במזומן 
בלבד

כניסה
חד פעמית
& 40

מגיל שנתיים 
ומעלה
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מאת: יעקב אמסלם

שמעון  הבחור  נפטר  השבועות  חג  במהלך  בחג:  טרגדיה 
יוחאי לסרי ז"ל, בנו של משמח הלבבות המרצה הנודע הרה"ג 
מיכאל לסרי יבדלחט"א, וזאת לאחר שטבע ביום שישי בחוף 

באשדוד.
מהמים  נמשה  הוא  באשדוד,  עמי  מי  בחוף  שטבע  לאחר 

ללא דופק והכרה, וכוחות ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה 
באשקלון  ברזילי  החולים  לבית  אותו  ופינו  ממושכות 

כשמצבו מוגדר קשה.
סיפר:  הצלה  באיחוד  מתנדב  בוקובזה  דניאל 
"כשהגעתי לזירה נתקלתי בתלמיד ישיבה ללא הכרה 

וללא דופק ונשימה לאחר שנמשה מהמים ע"י אזרחים. 
של  האופנועים  מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם  יחד 

איחוד הצלה ביצענו בו פעולות החייאה וכשחזר 
דופק הוא פונה לבית החולים במצב קשה אך 

יציב".
הכנסת  בבתי  הרבו  והחג  השבת  במהלך 

הצער  למרבה  אך  לרפואתו,  להתפלל 
בצהרי החג הוא השיב את נשמתו ליוצרה.
בראיון כואב ל'קו עיתונות' אומר הרב 
לסמוך  שמעון  רבי  הוא  "כדאי  לסרי: 

שכשהיו  הילדים,  בעיקר  ידעו,  כולם  הדחק.  בשעת  עליו 
ידוע  היה  הוא  לשמעון.  טלפון  מרימים  היו  משהו,  צריכים 
לא  עוזר.  היה  אחד  לכל  שלו.  הענק  בלב  שלו,  הנתינה  בכח 

סירב לאף אחד". 
מאיפה הכוחות שלכם להתמודד מול כזו טרגדיה?

יכול להילחם במלחמה.  "בן אדם שלא עשה טירונות, לא 
לו  קשה  שנים,  גבי  על  שנים  של  טירונות  עבר  שלא  אדם 
אז  מלחמה,  בפתאומיות  כשבאה  המלחמה.  עם  להתמודד 
הוא מסכן. אדם שנולד בתורה, נמצא תמיד בתורה ומבין 
ָרָכיו  דְּ ָכל  י  כִּ ֳעלֹו  פָּ ִמים  תָּ 'ַהּצּור  הפסוק  משמעות  את 
ט ק-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול...', מי שמכיר את זה וחי  ִמשְׁפָּ
את זה כל הזמן, אז כשבא אירוע באופן פתאומי, כל 
החכמה זה לקחת כל דבר בצורה הנכונה. כל מה 

שקורה משייכים את זה למקום הנכון. 
יש  לקח.  וה'  נתן  ה'  אמר  "איוב 
אחת  בבת  הרי  איוב,  על  קושיה  לי 
את  איבד  ילדיו,  עשרת  לו  מתו 
לכאורה  בגופו.  ולקה  רכושו 
ויהי  לקח  ה'  לומר  צריך  היה 
זה  במקום  מבורך.  ה'  שם 
ואחר  נתן  ה'  אמר:  איוב 
לרוב  לקח.  ה'  אמר  כך 

האנשים זו הפתעה בשבילם שה' לקח, כי הם לא התאמנו על 
ה' נתן. אם הם היו יודעים שה' הוא גם זה שנתן, אז לא הייתה 
שנותן,  זה  הוא  שהקב"ה  כשיודעים  לקח.  שה'  בעיה  להם 
יודעים איך להתנהג גם כשהוא לוקח. אדם שמודה לקב"ה על 
כל דבר שהוא מקבל ממנו, אז כשה' לוקח, הוא מבין שכמו 

שהוא טוב בזה שהוא נותן, הוא טוב בזה שהוא לוקח. 
באיזה  קורה  היה  אם  העולם  בכל  הייתה  התחזקות  "איזו 
מקום שהלך ילד במשפחה ואף אחד לא היה יודע למה. הקב"ה 
רוצה לעורר את עם ישראל לפני ביאת המשיח בצורה חזקה. 
מה הוא עושה? הוא מפרסם אדם ואחרי שהוא מפרסם אותו, 
הוא עושה מקרה ובמקרה הזה מקבלים כל העולם חיזוק. מעל 
עשרת אלפים פרקי תהילים אמרו אנשים ביום שישי ובשבת. 

איך הייתה יכולה להיות התעוררות כזאת?
"הקב"ה לוקח את המובחרים. מדובר בבחור באמת מובחר. 
לכאן  הגיעו  אבות  שלו.  הנתינה  כח  על  מדברת  אשדוד  כל 
כל  מיוחד.  משהו  זה  מדובר.  במי  יודע  לא  אתה  לי,  ואמרו 
חושב  אני  לבד,  הזה  העניין  על  רק  בשבועות  שהיה  הלימוד 
שזה הביא את המשיח בעוד כמה צעדים ענקיים. הקב"ה רוצה 
לגאול אותנו, אז הוא עושה מקרים שחורגים מהמציאות, זה 
קובר  אבא  ולא  אבא  קוברים  ילדים  כלל  בדרך  חורג:  מקרה 
ילדים. המעשה הזה נכנס כ"כ חזק בעולם, עד שיוצאת מזה 

התחזקות גדולה".

בנו של מזכה הרבים הרה"ג מיכאל לסרי, הבה"ח שמעון יוחאי לסרי, טבע בערב שבת בחוף 
הים באשדוד  בצהרי חג השבועות, השיב את נשמתו ליוצרה, והוא בן 21 בלבד  הרב לסרי 
בשיחה כואבת ורווית אמונה ל'קו עיתונות': "הקב"ה רוצה לעורר את עם ישראל לפני ביאת 

המשיח בצורה חזקה, אז הוא עושה מקרה ממנו מקבלים כל העולם חיזוק"

"כשיודעים שהקב"ה הוא זה שנותן, 
יודעים איך להתנהג גם כשהוא לוקח"

השיחה המלאה עם הרב מיכאל לסרי תתפרסם ביום שישי ב-

הבה"ח שמעון יוחאי לסרי ז"ל

צידוק הדין. 
הרה"ג מיכאל 
לסרי שליט"א

בתכנית:
סיור רכוב בשטח האפריקני

סיור רגלי בממלכת החיות
סיור ברכבת, פינות יצירה

האכלת ג׳ירפות

שעת יציאה - 14:00

כיף יום     בספארי
בשילוב המופע

 

חופשה מהנה לכולם 
עו"ד איציק ברוורמן                    אוריאל בוסו 

            ראש העיר                  מ"מ ראש העיר וראש אגף השכונות
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לפרטים נוספים והרשמה במתנ״סים:  
בין התאריכים: 5.7.16-19.6.16

שכונת יוספטל            טל׳: 9346812 
שכונת שערים         טל: 9328678 
שכונת אחדות        טל׳: 9095533 
שכונת מחנה יהודה        טל׳: 6352081 
עמישב+הדר גנים        טל׳: 9339393
שכונת רמת ורבר        טל׳: 9240967
שכונת דדו        טל׳: 9346810 
שכונת תקומה         טל׳: 9312478

כפר אברהם        טל׳: 9307154 
קריית אלון           052-6621519 זהבה
חזון עובדיה                     050-9091212  דליה

גני הדר-מינהלת מזרח העיר 9160371
                          052-8619998 אבי

שכונת נוה דקלים        טל׳: 5272230
קריית מטלון        טל׳: 9221411

אם המושבות                  טל׳: 9194677 
כפר גנים                           טל׳: 9233280

אגף השכונות: 03-9053045

ביום שלישי  
י״ג  בתמוז תשע״ו  19.7.16

כל הקודם זוכה

השתתפות
₪ 35

כולל הסעה, כניסה 
וארטיק

+ הגרלה אופניים
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מאת: חיים רייך

תבל  קצוות  בכל  ישראל  ילדי  אלפי 
מיליון  שש  לימוד  אלה  בימים  מסיימים 
במסגרת  משניות  אלף  וחמישים  ומאתיים 
של  נשמתם  ולעילוי  לזכרם  מיוחדת  לימוד 
עולם  גדולי  ובראשם  היקרים  אחינו  מיליוני 
שנהרגו  הי"ד  זצוק"ל  והיראה  התורה  אדירי 
ועוזריהם  הנאצים  בידי  עקה"ש  ושנטבחו 
נפשם  שחירפו  הקדושים  מיליון  כרבע  ושל 
צבאות  במסגרת  הנאצים  נגד  במלחמה 
שעבר  בשבוע  ובמחתרות.  הברית  בעלות 
הנלמדות  המסכתות  סיום  מסיבות  התקיימו 
בכל הסניפים ברחבי העולם בליל שישי, כ"ו 
ליום  שנים  ואחת  שבעים  במלאת   – באייר 

שחרור והצלת שארית הפליטה באירופה.
האירוע המרכזי – 'נעשה ונשמע' לסיום שש 
מיליון ומאתיים וחמישים אלף משניות ומתן 
לאחר  יום  בעז"ה  יתקיים  למצטיינים  פרסים 
אסרו חג מתן תורה בבני ברק בראשות מרנן 
ובהשתתפות  שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן 
מאירופה.  משניות  ללימוד  מארגונים  נציגים 

באירוע ישתתפו כאלף מהתלמידים.
התוכנית 'לומדים זוכרים' הנערכת בברכתם 
של מרנן ורבנן גדולי התורה היראה והחסידות 
שליט"א ביוזמת הנגיד תומך תורה וחסד מר 
ע"י  בישראל  מופעלת  זכרייב  גרמן  גבריאל 
קשת  המקיים  וצאצאינו'  'אנחנו  הגג  ארגון 

והמאגד  לילדים  תורנית  פעילות  של  רחבה 
ובנים,  אבות  והורים,  ילדים  כ-60,000 
של  משותף  ללימוד  שבוע  מידי  הנפגשים 
כשעה, במסגרת חווייתית, בכ- 1000 סניפים 

בכ-  70 ישובים בארץ ובאירופה.
אליעזר  הרב  וצאצאינו',  'אנחנו  יו"ר 
יוטקובסקי אמר כי התוכנית יועדה לתלמידי 
בגילאים  יסודיים  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
מבחנים  התקיימו  זו  לימוד  ובמסגרת   8-13
והצטיינות.  עידוד  פרסי  וחולקו  רבעוניים 
ודיסק  חוברת  העולם  ברחבי  הפיץ  הארגון 
שמע בשלוש שפות ובו תכני "אשר גאלנו מיד 
צר", בדגש על הצלת עם ישראל בדורות עברו 

ובדור האחרון. 
מרדכי  הרב  הארגון,  של  החינוכי  המפקח 
המנציחות  הקודש  "קהילות  כי  אמר  בלוי 
בתורה  באירופה  שנחרבו  הקהילות  זכר  את 
נס  של  מהתהוותו  חלק  הינם  הם  ובתפילה 

והוא  וההצלה,  השחרור  ביום  שהחל  נפלא, 
פרק  גמרא,  דף  כל  עם   - היום  עד  ונושם  חי 
הקמת  צדיקים,  סיפור  תהילים,  או  משניות 
בתי כנסת ומוסדות תורה. הכנסת ספר תורה. 
והמסורת.  הערכים  והעברת  משפחה  הקמת 
ולהצית  הלאה,  הלפיד  את  להעביר  מנת  על 
לנוכח  השתאות  ושל  יהודית  גבורה  של  אש 
זיכרון  את  להנציח  יש  עמנו,  של  הקיום  נס 
זהו  התקומה.  בנס  ההכרה  גם  כמו  ההצלה, 
הגשר שחובה עלינו לבנות כדי שנמשיך דרכו 

אל העתיד".
תורה  תומכי  נגידים  משלחת  כך,  ובתוך 
קיימה  ומישראל  מארה"ב  ארגונים  וראשי 
חכמה"  "ראשית  במוסדות  מרגש  ביקור 
הגר"פ  דאתרא,  המרא  שבנשיאות  במוסקבה 
גולדשמידט, בסימן שואה - נשמה – משנה, 
ולעידוד  ובמוסדות  בקהילה  לתמיכתם 
׳לומדים  בפרויקט  המשתתפים  התלמידים 

זוכרים׳. 
חולקו  בחיידר  שקיימו  מיוחד  בכינוס 
רבות  מאות  הנכבדים  ולאורחים  לתלמידים 
- כל גפרור כנגד נשמה יהודית  של גפרורים 
הזיכרון'  'להבת  את  בשואה.  שנספתה  אחת 
שאחזה  האש  יושובייב.  הרב  הדליק  הזאת, 
לצלילי  נשרפו  הם  בה  המהירות  בגפרורים, 
שלימה  באמונה  מאמין  "אני  המרטיט  השיר 
שהובלו  יהודים  שרו  אותו  המשיח"  בביאת 
הלהבה  השם,  קידוש  על  ונרצחו  למשרפות 
שהלכה וגוועה, המחישה היטב את הטרגדיה 
הנוראית במותם של קדושים אלו שכל חטאם 

היה בעצם היותם בנים לעם סגולה. 
סט  התלמידים  העניקו  הטקס,  בסיום 
משניות מפואר לאורחים תוך קבלה על עצמם 
ללמוד כל אחד סדר משניות לזכות האורחים 
הנרגשים ולהצלחתם בהמשך הקמת והחזקת 

עולם התורה ולע"נ הקדושים הי"ד.
"אהלי  בישיבת  האורחים  שהו  בשבת 
יעקב" שהוקמה לפני 25 שנה על ידי הגה"ר 
אלי שווי זצ״ל ולהבלח"ט; הרב ראובן דסלר 
משפחת  מקנדה,  מאנדעל  והרב  מקליוולאנד 
האחרונות,  ובשנים  ועוד,  הדגולה  רייכמן 
הפך לקהילה המרכזית של בני התורה במרכז 
העיר. הרב דסלר והרב קוטלר בשיתוף הנגיד 
חדש  פרויקט  על  הכריזו  סוסקין,  יעקב  מר 
במסגרתו יגיעו אברכים נוספים להגדיל תורה 

ולהאדירה ולחיזוק הקהילה.

סיום המשניות של ילדי ישראל במלאת 71 שנים להצלת שארית הפליטה: אלפי ילדים ברחבי העולם משלימים בימים אלה 
לימוד 6.250.000 משניות לזכרם של קדושי השואה הי"ד, במסגרת התוכנית הגדולה מסוגה בעולם; 'לומדים זוכרים' 

מיליוני משניות לזכר קדושי השואה

מר גבריאל גרמן זכרייב בביקור אצל ילדי המשניות בסניף עכו בטקס המיוחד בת"ת ראשית חכמה במוסקבה 

כוכב נולד 2כוכב נולד 2

עין גנים, 
מרכז העיר

יום שלישי ו' בתמוז
12/7/16

גן חדווה רשיש

אם המושבות, 

שיפר, נווה גן

יום ראשון ד' בתמוז

10/7/16

מתנ"ס נפלאות

מנחם בגין 77גן פינצי, כניסה מרח' 3/7/16יום חמישי א' בתמוזהדר גנים, עמישב

כפר גנים א' ב' ג', 

נוה עוז, רמת וורבר 
יום שלישי כ"ט בסיון

5/7/16
מתנ"ס עולמות 

באולם הספורט

רון שירה יוצא דופן, 
 אם אתם הורים לילדים עם כש

או מכירים ילדים שחולמים להיות זמרים בעתיד,

ד בשכונה  עפ"י המקומות 
ינו לתחרות כוכב נול

באו אל

ם מטה ותגשימו חלום!
הרשומי

תחרות פתוחה לילדים עד גיל 12.
 ה

תחרות שירה לילדים בשכונותכוכב נולד 2כוכב נולד 2

מופעים מדהימים של הקוסמים:בתוכנית:

אהרון הקוסם
מזיק סטאר

כפיר פרנסואה

 התחלת המופע 18:00
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בברכת חופשה נעימה 
עו"ד  איציק  ברוורמן  ראש העיר                                      אוריאל  בוסו  מ"מ  רה"ע  וראש אגף השכונות 

בברכת חופשה נעימה 
עו"ד איציק ברוורמן ראש העיר       אוריאל בוסו מ"מ רה"ע ראש אגף השכונות 

אחדות, מחנה 

יהודה, שעריה 

 יום ג' ט"ו בסיון 

 21/6/16

גן יונה בוגלה, מאחורי 

מתנ"ס אחדות

המסחריגו יונה גרין, המרכז 23/6/16 יום חמישי י"ז בסיוןדדו, קרית אלוןתקומה, יוספטל, כפר אברהם, 

בס"ד

אגף השכונות



ואפשרות לטיולי כוכב בהונגריה, אוסטריה, 
צ׳כיה וסלובקיה

טיול של יומיים מלאים למקדוניה 
ולסלוניקי כולל לינה בסלוניקי

גם הקיץ פעמיים 
שינפלד בהילטון!

ברטיסלבה  דאבל-טרי  בהילטון  האחרון  בקיץ  ההצלחה  בעקבות  ולהשתפר.  לשפר  שואפת  תמיד  ניסיון  שנות   29 עם  תיירות  שינפלד 
את  תקבלו  תמיד,  כמו  ברטיסלבה.  והילטון  סופיה  הילטון  במלונות  מדהימות  חופשות  בשתי  הקיץ  אתכם  מארחים  אנו  דרזדן  והילטון 

האירוח ברמה היוקרתית ביותר, האוכל הכשר הטעים של שפים זוכי פרסים, והרמה הבלתי מתפשרת של שינפלד תיירות. 

אפשרות לטיולים נוספים: העיר סופיה, ספרבה בניה, שבעת האגמים המופלאים, פלובדיב, הגשרים המדהימים ושירוקה לקה

העננים.  וטירת  הדנובה  ברך  בודפשט,  הונגריה: 
אוסטריה: וינה הקלאסית והרובע היהודי. 

צ'כיה: מערת הנטיפים פונקווה. 
סלובקיה: ברטיסלבה עם קברו של החת"ם סופר. 

טירת דווין, מרחצאות פישטני ועוד.

 DOUBLE TREE
BRATISLAVA

הילטון דאבל טרי 
ברטיסלבה 

הילטון סופיה היוקרתי 
Sofiaממוקם צמוד לפארק ולרחוב ויטושה המפורסם עם המדרחוב היפה

הבלקן עם שינפלד

4 מדינות בחופשה אחת

חדש! חדש!! חדש!!!

הירשמו מוקדם כדי שלא 
תישארו בלי מקום כמו לקוחות 

בשנה שעברה
 03-618-9999

w w w . s h a i n f e l d . c o m

 ₪ 1000
הנחה

לנרשמים עד 20/6 

 29
שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

 מבטיחים ומקיימים! 

ממוקם מרחק הליכה מקניון צנטראל עם 
יציאה מהירה לטיולים







י"א בסיון תשע"ו 17/6/16בפתח-תקוה1218

ומועמד  לשעבר  כלכלה  שר  בכירים,  חרדים  אישים  שני 
הימים  במהלך  נפגשו  להצעה,  בנימוס  שסירב  תפקיד  לאותו 
היו  הפרק  על  שעלו  הנושאים  הממשלה.  ראש  עם  האחרונים 
שונים במהותם - דרעי עסק בנושאים עדתיים, גפני בנושאים 
"אתם  זמירות:  אותן  את  נתניהו  לשניהם השמיע  אך   - דתיים 
רואים את תמונת המצב מזווית הראייה שלכם. במשקפיים שלי 

אני רואה תמונה רחבה ושונה".
גפני שמע את הדברים בעת שישב עם נתניהו וראה איך ראש 
הממשלה מחפש ק"ן טעמים כדי להכשיר את השרץ. "כשאתה 
הכל  רואה  אתה  במקוואות,  ולהסדר  בכותל  למתווה  מתנגד 
מהזווית שלך. אני, כראש ממשלה רואה מה זה עושה רוחבית, 
לתמיכה של יהדות ארצות הברית במדינה", אמר נתניהו לגפני.
"אבל  גפני,  השיב  הרפורמים",  את  לשנות  מחפש  לא  "אני 
לא אסכים שהם יהיו לידי. לא בכותל, לא במקוואות ולא בשום 
אלישיב  הרב  רפורמים  טמפלים  על  בשעתו  כשדיברו  מקום. 
אמר לנו, 'שילכו לרחביה. רק שלא יהיו לידינו', וגם כאן אני 
אומר, שלא ישתמשו במקוואות שלנו, שלא יעברו לידינו, שלא 

יחפשו לקבל מאיתנו לגיטימציה".
לגפני ולהצעות המגוונות שהונחו על שולחנו עוד נשוב, אך 
בשבוע הזה, השר העדתי מסקרן מהשד הדתי, ולפיכך פותחים 
בלשכת  ונתניהו  דרעי  נפגשו  שעבר  שישי  ביום  תחילה.  בו 
 10 ערוץ  דירקטוריון  יו"ר  בפרשת  לדון  כדי  ראש-הממשלה 
הנבחר רמי סדן, ותביעת ש"ס לפטרו בגין הדברים שאמר )או 

שלא - כטענתו(, בגנות ש"ס והעומד בראשה.
היועץ  מטעם  דעת  בחוות  מגובה  לפגישה  הגיע  נתניהו 
"בכל  בפרשה.  להתערב  עליו  האוסרת  לממשלה,  המשפטי 
מקרה", הסביר נתניהו לדרעי שמדובר בספק ספיקא, "סדן הרי 
טוען שלא אמר זאת וכך גם עולה מהבדיקה הפנימית שנערכה, 

אבל גם אם אמר, לדעתי עליו להתנצל ואין צורך שיתפטר".
בשלב הזה עצר דרעי את ביבי והסביר שהוא חלוק עליו הן 
אחרים  דברים  שומע  "אני  למסקנה:  בנוגע  והן  המידע  ברמת 
זוהי  יותר  לי  שחשובה  מה  אך  בישיבה,  שהיו  מהחברים 
המסקנה. אם הוא אמר את הדברים, לא תעזור התנצלות. עליו 

ללכת הביתה. נקודה".
חזר  כשנתניהו  חרשים,  של  שיח  דו  כמו  התנהלה  הפגישה 
פוליטי בתחום שהוא מנוע  והסביר שש"ס הכריזה על משבר 
מלהתערב בו משפטית. דרעי שמע, ולא קנה את תשובת ראש-
שמונע  מה  כי  ברורה  בידיעה  לפגישה  הגיע  הוא  הממשלה. 
מנתניהו לקרוא לפיטורי סדן היא לא עילה מהתחום המשפטי, 
אלא זיקה מרקע משפחתי. בש"ס בטוחים, על בסיס אינדיקציה 
ולא רק על סמך השערה, כי נתניהו האיש היה שמח לסיים את 
הפרשה בקריאה פומבית להתפטרות סדן. "אם נתניהו היה נוהג 
כך הוא היה מרוויח פעמיים, גם מול סיעת ש"ס שמגלה כלפיו 
אומר  מהאמירה",  שנפגע  המזרחי  הציבור  מול  וגם  נאמנות 

דרעי. 
התקשורת  תלתה  ובגרסתו,  בלשכתו  נתניהו  התבצרות  את 
באובססיה של ראש הממשלה לבסס את מעמדו כשר התקשורת. 
השתלטות על דירקטוריון ערוץ 10, שכתביו ופרשניו הפכו את 
נתניהו לשק חבטות, דומה בערכה למהפכה שנעשתה בשעתו 
ביתד נאמן. אלא שבש"ס מאמינים שגם כאן, כמו בפרשת מינויו 
של רן ברץ )שעוד יפציע לחיינו בקרוב בתפקיד מיוחד(, הייתה 
זו בעיקר תסמונת החטא הקדמון של "האישה אשר נתת עמדי". 
אילו היה הדבר תלוי במר נתניהו לבדו, גם מהדורת החדשות 

הזאת הייתה מסתיימת עם תחזית נוחה לימים הקרובים.
הרי  תום,  עד  הלימון  את  סחטה  ש"ס  שעבר  בשבוע  אם 
דבר  של  בסופו  בקליפה.  לנגוס  שהחלה  היה  נדמה  שהשבוע 
להצביע  חזרתם  בלשכתו,  לדרעי  השבוע  אמרתי  התקפלתם, 

במליאה, למרות שנתניהו לא פיטר, ואפילו לא גינה.
הממשלה",  את  זה  על  שנפיל  אמרתי  לא  הראשון  "מהרגע 
השיב דרעי, "זו קואליציה טובה ויש נושאים מהותיים שעולים 
על סדר היום. בשבוע שעבר היה את חוק הגיור, והשבוע את 
בחוקים  שיתמוך  מאיווט  לצפות  אפשר  אי  המקוואות.  חוק 
למליאה  ובמליאה".  בוועדות  נמצאים  לא  כשאנחנו  הללו, 
את  הצילו  בוועדות,  שעבר.  בשבוע  כבר  בעצמו  דרעי  הפציע 
הגיור  חוקי  על  מההצבעה  שנעדרו  הערבים  החברים  המצב 
והמקוואות. בשיחת מזנון התבדחו הערבים והסבירו שגם להם 

יש אינטרס, למנוע את הגדלת הרוב היהודי במדינה.
"את המטרה שלנו השגנו" המשיך דרעי, "אם עד היום היו 
מי  כל  ואילך  מעתה  היום,  לסדר  כאלה  משפטים  על  עוברים 
שיפתח את פיו יידע שהוא יצטרך לתת דין וחשבון. עשינו כאן 
מכלול של פעולות, ברמה הפוליטית, התקשורתית והמשפטית 
ממשרד  קידר  אורי  עו"ד  ע"י  הוגשה  העתירה  נאות:  )גילוי 
כבירי נבו קידר, שהח"מ עובד עמו בתחומים משפטיים אחרים 
דורשים  ואנו  האחרונה  המילה  את  אמרנו  לא  עדיין  א.ב.(.   –
גורמים  ידי  על  ולא  חיצוני  גורם  ידי  על  תיערך  שהבדיקה 

שנוגעים בדבר". 
משמעותי  היותר  בכובעו  נתניהו,  לכוונת  מודע  דרעי 
את  המועצות'  'ברית  תחת  לאחד  התקשורת,  כשר  ואפקטיבי 
כל הגופים האחראים על הערוצים השונים. "ברור שכל אחד 
מהחברים שנשאל על ידי גורם פנימי מה נאמר בישיבה, עושה 
ביום  שלו  התפקיד  עם  יקרה  מה  עצמו  את  ושואל  חושבים 
שאחרי האיחוד ודילול החברים", אומר יו"ר ש"ס. או בקיצור, 
שבסיטואציה  בטוח  דרעי  הרלוונטי,  בז'רגון  להשתמש  אם 
במועצת  ואזוקים  קשורים  הדירקטוריון,  חברי  הנוכחית, 

הכבלים.

מאריך אף
ממועצת הכבלים, נעבור לכבל, איתן כבל – באותו מסלול 
שעשו השבוע ח"כי ש"ס. תכף לאחר שהסתיימה ישיבה הסיעה 
מהחברים  כמה  דרכם  את  עשו  הפנים,  שר  בלשכת  המיוחדת 

למשכן הכנסת, לפגישה עם יו"ר ועדת הכלכלה איתן כבל. 
אם איווט ליברמן דיבר על הארכת פתיל, הרי שהש"סניקים 
בדיקה  על  דובר  בפגישה  מאריך-אף.  כבל  לעצמם  ארגנו 
לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  על-ידי  שתיערך  חיצונית 
אבי ליכט. דרעי עודכן ולא השיב בשלילה. בדיקה שכזאת היא 
סוג של סולם ומה עוד שבתקופה כזאת אין מסרבים להצעות 

היוצאות מלשכת היועמ"ש. 
אם נתניהו ודרעי היו יכולים לשבת ולפתוח את סגור ליבם, 
שלו,  הבוס  על  אלא  ליכט,  על  לא   - קצת  מדסקסים  היו  הם 
נשמעים  כבר  נתניהו  בלשכת  מנדלבליט.  אביחי  היועמ"ש 
פי  שעל  בהווה,  והיועמ"ש  לשעבר  שהמזכיר  כך  על  רינונים 
פרסומים זרים אישר השבוע פתיחת חקירה נוספת נגד רה"מ, 
לא מספק את הסחורה. "יש לו אופי קטגורי כפרקליט הצבאי 
לו שאיפות  יש  קודמו,  לעומת  יחסית,  ובגילו הצעיר  לשעבר, 

לסיים את הקריירה כשופט בבית המשפט העליון". 
מלאה,  ולמרות שבטנו  כרגיל  עסקים  לשדר  נתניהו ממשיך 
הוא מנהל עם היועמ"ש שיחות כדבר שבשגרה. דווקא דרעי, 
התקשר  האחרון  שזה  מאז  מילה  מנדלבליט  עם  החליף  שלא 
אליו באישון ליל והודיע על פתיחה בחקירה, לא משדר עוינות 
כלפי מי שעומד בראש התביעה. כל זה קורה למרות הטפטופים 

מתוך חדרי החקירות, שנמשכו גם במוצאי חג המים.
לשינוי  הסיבה  כי  זה  במדור  נרמז  מחודש  יותר  קצת  לפני 
הסטטוס הראשוני - מבדיקה לחקירה, נבעה ממידע על העברה 
לים לחשבונו  ימי השלישייה, מחשבון שמעבר  כספית, טרום 
של האח, עו"ד שלמה דרעי. תחת מגבלות צו איסור הפרסום 
העברת  כי  באסמכתאות  שהוכיח  דרעי,  שלמה  גרסת  הובאה 
הכספים נעשתה במסגרת עסקה לרכישת מקרקעין שנערכה בינו 

לבין שני אנשי עסקים אירופאים – אחד גרמני, שני אוסטרי. 
הזהות שהקפיצה את רף החשדות לגובה האלפים השוויצרי, 
הייתה זו של השותף האוסטרי, ג'יימס שלאף. ג'יימס הוא אחיו 
של המקובל הידוע הבקיא בתורת הנסתר, מרטין שלאף, שדרעי 
ואיווט, ובשעתו גם רבין ושרון, נמנו על חסידיו. שלאף הגיע 
לישראל בשבועות האחרונים, ולא עוכב לחקירה או לבדיקה. 

בלשכת דרעי הניחו שניתן לראות בכך אור בקצה המנהרה.    
והוכיח  אלא שכאן בא הפרסום בחדשות ערוץ 10 השבוע, 
קרא  ברוך  העיתונאי  רפש.  הוא  שקט  כי  ז'בוטינסקי,  כמאמר 
החקירה  גורמי  מצד  גרמניה  לשלטונות  פנייה  על  דיווח 
איסור  צו  שמגבלות  זה,  איך  ותמהו  רטנו  ובש"ס  בישראל, 
הפרסום חלות באופן קטגורי על המידע שיוצא מרחוב הקבלן, 

ולא על ההדלפות שזולגות מרחוב צלאח א-דין. 
גרון עמוק, ולא באזור הקבלן - שם נזהרים בכל מילה, הסביר 
השבוע שהפרסום על חיקור הדין מול הרשויות באירופה, הוא 
היועץ  בין  הקלעים  מאחורי  שמתרחשת  למלחמה  תסמונת 
המשפטי לממשלה לבין פרקליט המדינה. מנדלבליט שנחשב 
עד לפתיחת החקירה לידידו האישי של דרעי תובע מהפרקליטות 
לקבוע יעד להכרעה. "אצלי לא יהיו חקירות של פוליטיקאים 
ידי  על  לאחרונה  מנדלבליט  צוטט  שנים",  במשך  שייסחבו 

גורמים בפרקליטות המדינה.
של  כעוזרה  הקריירה  את  שהחל  ניצן,  שי  המדינה  פרקליט 
תחת  לפעול  מוכן  לא  הראשונה,  דרעי  פרשת  בתקופת  ביניש 
מקנה  באירופה,  דין  חיקור  על  הפרסום  החול.  שעון  מגבלות 
לו לכאורה, תקופת זמן בלתי מוגבלת לפעולה. משא ומתן בין 
טורקי  בזאר  הוא  שונות,  מדינות  בשתי  החוק  אכיפת  רשויות 
שבמהלכו כל אחד מהצדדים מנסה לקבל כמה שיותר ולשחרר 
כמה שפחות. לזמן אין משמעות. אלף ימים במסגרת חיקור דין 

מעבר לים, כיום אתמול כי יעבור.
מהימן,  הקלעים  מאחורי  שמתנהל  הקרב  על  המידע  אם 
היועץ  לשלום  מיוחדת  תפילה  בוקר  מדי  לשאת  צריך  דרעי 
המשפטי לממשלה. יחליט מה שיחליט היועץ על גורל ראש-

הפנים.  שר  לחקירת  זמן  שיקצוב  ובלבד  ורעייתו,  הממשלה 
כל עוד הממצאים שנאספו לא מפנים לעבר אריה דרעי אצבע 

מאשימה, דחיקת הקץ יכולה לקרב את הגאולה. 

קללת הכלכלה
בשעה שהחברים מש"ס התכנסו לישיבת היעלבות בלשכת 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

נעלבים ועולבים
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והרגיש  הכנסת  במזנון  גפני  ישב  הפנים,  שר 
שהגיעו  האוצר,  מול  הקרבות  את  לבד.  לגמרי 
את  לעזוב  המחמיאה  בהצעה  דווקא  לשיא 
ראשות ועדת הכספים לטובת תיק הכלכלה, הוא 

מנהל בדד.
הסכים  לא  מדוע  גפני  את  לשאול  מיותר 
להפוך לשר: "לשמחתי אין לי את היצר להיקרא 
יום  בוקר  בכל  ולשבת  לחו"ל  לטוס  מיניסטר, 
ראשון בישיבות ממשלה", אומר גפני, "טוב לי 
כפרלמנטר ואני לא מכיר מקום שאפשר להשפיע 

בו יותר מאשר בוועדת הכספים".
למד  וגפני  אחרים  של  מטעויות  לומד  חכם 
בתקציבים  המשופע  הכלכלה  שמשרד  מדרעי, 
שישב  "דרעי  חרדי:  לנציג  גדולה  מציאה  אינו 
מעונות,  של  מהנושא  שלבד  לי  אמר  במשרד 
החרדי".  למגזר  נגיעה  למשרד  ואין  כמעט 
התחום השני שנוגע למגזר הוא תעסוקת חרדים 
- תחום שמומלץ לח"כ מדגל התורה לעסוק בו, 

עוד פחות מאשר בסוגיית הגיוס. 
דרישותיו  בין  בלינקג'  להכיר  מסרב  גפני 
בוועדה.  האוצר  תקציבי  לעיכוב  התקציביות, 
אותנו  שכנע  שפרוש  כפי  משכנעת  עיקשותו 
הנורווגי  החוק  בין  קשר  כל  שאין  מכבר  לא  זה 
לחינוך העצמאי, וכפי שנתניהו מבהיר לאחרונה 
שאין כל קשר בין מינוי סדן לגברת הראשונה. גם 
להעלאת סוגיית זיהום האוויר בחיפה כידוע, אין 
מיכי  וחסימת  הפוליטי  האוויר  לזיהום  קשר  כל 
אלפר מלכהן כסגן. אנחנו מאמינים בני מאמינים, 

אבל לא ממש תמימים. 
גפני נאלץ להתמודד השבוע עם טענות מסוג 
אחר. תוך כדי הלמות הפטישים על הסדן, נשמעו 
מלשכת סגן שר הפנים טענות ישנות על כשלים 
 150 בסך  לפער  שגרמו  הקואליציוני  במו"מ 
מיליון לרעת החרדים, בתקציב המדינה. ההסבר 
המספרי הובא כאן בשעתו וכשסגן השר משולם 

הליקויים,  תיקון  על  עמד  לא  מדוע  נשאל  נהרי 
אחרי  שבוע  נחתם  ש"ס  מטעם  ההסכם  שהרי 
כי  חופשי,  בתרגום  השיב,  הוא  התורה,  יהדות 
תימנים  מאה  גם  אחד,  ליטאי  לבאר  שזרק  אבן 
לא יוכלו להוציא. "אלקין ולוין אמרו לי, יהדות 
רוצה-  אתה  מה  חתם.  גפני  הסכימה,  התורה 

שנפתח מחדש את ההסכמים?". 
אלא  במילים  משיב  לא  גפני  הללו,  לטענות 
בלב  עומדים  נושאים  ארבעה  במסמכים. 
הכנסה  הבטחת  לאוצר:  גפני  בין  הוויכוח 
לאברכים, תמרוץ וטיפוח, תגבור לימודי יהדות 
"את  ואברכים.  ישיבות  לבחורי  הנקודה  וערך 
בהסכם  במפורש  עיגנתי  הללו  הנושאים  כל 

הקואליציוני", אומר גפני וגם מוכיח.
להלן  בכתובים',  אלי  'דבר  פינתנו  במסגרת 
הקואליציוני  להסכם   54 סעיף  הנתונים. 
מפורשות:  קובע  לליכוד  התורה  יהדות  שבין 
ותל"י  טיפוח  תמריץ,  לעניין שעות  "התקציבים 
בשנת  התקציב  בבסיס  שתוקצבו  כפי  יתוקצבו 
2012". סעיף 58 להסכם קובע במילים לא פחות 
נחרצות: "סכום התמיכה במוסדות התורניים לא 
שמופיע  הכולל  מהסכום  התקציב  בבסיס  יפחת 
סיעת  בין   2009 משנת  הקואליציוני  בהסכם 
והבית  ש"ס  התורה,  יהדות  לסיעות  הליכוד 

היהודי". לא על הגפני לבדו. גם ש"ס בתמונה.
"וכן  המשך:  כמובן  יש  הזאת,  להתחייבות 
לא  החרדים  התורניים  במוסדות  הנקודה  ערך 
אלה  במוסדות  שהיה  כפי  הנקודה  מערך  יפחת 
בנוגע  גם  רטרואקטיבית".  יחול  והוא  ב-2012 
להבטחת הכנסה, הסיכום ברור ונהיר. סעיף 60 
דיחוי,  ללא  תפעל  "הממשלה  קובע:  להסכם 
הקרוב,  התקציב  העברת  ממועד  יאוחר  ולא 
להגשת ולהעברת חוק הבטחת הכנסה לתלמידי 
שיושגו  מאמין  גפני  הזאת,  בסוגיה  ישיבות". 
הבנות כבר בשבועות הקרובים. התקנות יאושרו 

עם הגבלת התשלום לחמש שנים רטרואקטיבית, 
יותר  מאוחר  במועד  יתבצעו  החקיקה  ותיקוני 

בהסכמת הצדדים.
רקע  על  הסעיפים.  בהצגת  ברשותכם  נמשיך 
הבית  לכיוון  המאסיבית  התקציבים  הסטת 
שיינתן  גפני  דרש  שעברה,  בקדנציה  היהודי 
לליכוד,  התורה  יהדות  בין  לסיכומים  ביטוי 
הליכוד  בין  שנחתם  הקואליציוני  בהסכם  גם 
הבית  בין  להסכם   40 סעיף  בסוף  היהודי.  לבית 
היהודי לליכוד, שכולל סיכומים בנוגע להעברות 
התורניים  ולמוסדות  ההסדר  לישיבות  הכספים 
שלא  "ובלבד  מפורשות:  נכתב  הציונים-דתיים, 
בהסכם   58 בסעיף  המופיעים  הסיכומים  יפגעו 
יהדות  לסיעת  הליכוד  סיעת  בין  הקואליציוני 

התורה לכינון הממשלה ה-34".
"בקדנציה הזאת התרגלתי לכך שאת המאבקים 
"זה  גפני,  אומר  לבד",  מוביל  אני  התקציביים 
בסדר, הגב שלי מספיק רחב, אבל כשמישהו קם 
להעמיד  מחובתי  שהיה,  מה  את  לעוות  ומנסה 
דברים על דיוקם. הכל כתוב ולכן הרשות לסלף 

מה שהיה, לא נתונה". 
האמיץ  הוא  )נהרי  מש"ס  המקטרים  לחברים 
חושבים(  שאחרים  מה  בקול  שאמר  היחיד 
הגורם  ההפעלה.  גרסת  את  לעדכן  מומלץ 
של  התקציביים  הסעיפים  את  שניסח  הפעלתן 
יהדות התורה במו"מ מול הליכוד, הוא המשפטן 
יועצו  ליטוב, עד תמול שלשום  החרדי שמוליק 

הצמוד והמוכשר של יו"ר ועדת הכספים.
)בהסכמה,  הקווים  את  חצה  שליטוב  אלא 
האחרונים  בימים  ומונה  בדרגה(  העלאה  לצורך 
לתפקיד בכיר רשמי במשרד הנגב והגליל. מדובר 
במינוי ראוי, ובאדם שכישוריו ויכולותיו האפילו 
מעתה  אך  סדן(,  רמי  לב  )לתשומת  מוצאו  על 
ואילך יידעו החבר'ה מש"ס כי במותחם ביקורת 

על הישגי דגל במו"מ, הם יורים בתוך הנגמ"ש.
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משא ומתן בין רשויות 
אכיפת החוק בשתי 

מדינות שונות, 
הוא בזאר טורקי 

שבמסגרתו לזמן אין 
משמעות. אלף ימים 
של חיקור דין מעבר 
לים, כיום אתמול כי 
יעבור. אם המידע 

על הקרב שמתנהל 
מאחורי הקלעים 

מהימן, דרעי צריך 
לשאת מדי בוקר 
תפילה מיוחדת 
לשלום היועמ"ש

כשסגן השר משולם 
נהרי נשאל מדוע 
לא עמד על תיקון 
הליקויים, שהרי 
ההסכם מטעם 

ש"ס, נחתם שבוע 
אחרי יהדות התורה, 
הוא השיב, בתרגום 

חופשי, כי אבן שזרק 
לבאר ליטאי אחד, 
גם מאה תימנים 
לא יוכלו להוציא. 

לטענות הללו, גפני 
לא משיב במילים 

אלא במסמכים
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מאת: יאיר פלד

ביום שני השבוע, התקיים במרכז הרפואי 
בו  מיוחד  מקצועי  כנס  הישועה  מעייני 
ממרחבי  פאראמדיקים  כ-100  השתתפו 
חניכים  וגם  במד"א  ירקון  דן,  איילון, 
שעוברים את הכשרתם לתפקיד בימים אלו, 
אגף  של  השנתית  התכנית  במסגרת  זאת 
כמטרה  לעצמו  שמציב  במד"א  הרפואה 
לשפר באופן מתמיד ורציף את המקצועיות 
מידע  על  הקפדה  תוך  הפאראמדיקים  של 
העבודה.  בטכניקות  שניתן  ככל  עדכני 
מקצועיות,  השתלמויות  כוללת  התכנית 
מקצועיים  וכנסים  ברשת  שמופצים  תכנים 

במרחבי מד"א ובבתי החולים. 
מעייני  ביה"ח  מנכ"ל  השתתפו  באירוע 
המנהל  רוטשילד,  שלמה  הרב  הישועה 
מקים  רביד,  מוטי  פרופ'  בביה"ח  הרפואי 
אגודת "עזרה למרפא" הרב אלימלך פירר, 
רפואה  סמנכ"ל  בין,  אלי  מד"א  מנכ"ל 

במד"א ד"ר רפי סטרוגו ובכירי הארגון.
במהלך הכנס הועברו הרצאות מקצועיות 
הרפואי  המנהל  החרום.  רפואית  בתחום 
בנושא  הרצה  רביד,  מוטי  פרופ'  בביה"ח 
תרופות נוגדות קרישה ואיגור טסיות. מנהל 
ד"ר  לב,  נמרץ  וטיפול  הצנתורים  יחידת 
אורן אגרנט, הרצה בנושא טיפול במסתמים 
באמצעות צנתור. מנהל אגף נשים ויולדות 
אולתיאנו  איואנה  וד"ר  לסינג  יוסי  פרופ' 
מנהלת חדר הלידה, הרצו בנושאים שונים 
וחיים  במיילדות,  חרום  למצבי  הנוגעים 
במד"א,  הרפואי  המוקד  מנהל  קראדי, 
הציג מקרים מורכבים שהתרחשו לאחרונה 
וטופלו ע"י צוותי מד"א תוך ניתוח המקרים 

וההתנהלות הרפואית.
המחלקה  מנהל  גם  השתתפו  בכנס 

ליבסטר  רונן  ד"ר  )מיון(  דחופה  לרפואה 
שהציג את נהלי העבודה במיון ואת הציון 
לשבח שקיבל חדר המיון ממשרד הבריאות 
מכלל  הראשון  למקום  להגיע  שזכה  לאחר 
הטיפול  במהירות  בישראל  החולים  בתי 
יחידת  מנהל  המטופלים.  רצון  ושביעות 
סורקין,  פטריק  פרופ'  כללי,  נמרץ  טיפול 

סקר את הפעילות ביחידת טיפול נמרץ. 
הרפואה:  אגף  מנהל  סטרוגו,  ד"ר 
עם  שינויים  עבר  הפאראמדיק  "מקצוע 
של  מקום  עם  מקצוע  הוא  וכיום  השנים 
מעבר  הבריאות.  מקצועות  בתוך  כבוד 
עליו  מוטלת  זה,  במקצוע  הגדולה  לזכות 
החובה המתמדת להתעדכן ולשמור על רמת 
מקצועיות גבוהה. לדעת בכל זמן נתון מה 
השתנה בעולם הרפואה שמתחדש ומשתנה 
אנו  וההשתלמויות  הכנסים  דרך  הזמן.  כל 
מיישרים קו עם כל עולם הרפואה הדחופה 
ורמת  וכך ממשיכים לשמור על מקצוענות 

שירות גבוהה שמצילה חיים". 
הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
הרב שלמה רוטשילד הודה לפאראמדיקים 
המוצלח,  הפעולה  שיתוף  על  מד"א  של 

וסיפר על בית החולים.
על  מברך  "אני  בין:  אלי  מד"א  מנכ"ל 
הצלחת הכנס. אנו במד"א עושים את מירב 
את  ולהכשיר  לקדם  מנת  על  המאמצים 
את  לתת  שיוכלו  כך  המקצועיים,  הצוותים 
השירות הטוב ביותר. אנחנו רואים חשיבות 
את  ועושים  הפאראמדיק  במקצוע  עליונה 
אותו.  ולפתח  להשקיע  לדאוג,  כדי  הכל 
אני שמח שאת הכנס קיימנו במרכז הרפואי 
מעיניי הישועה שהתפתח בשנים האחרונות 
על  ומברך  כיום,  גם  להתפתח  וממשיך 
למרכז  מד"א  בין  הפורה  הפעולה  שיתוף 

הרפואי".

מאת: חיים רייך

הקהילה  רב  מתימן:  טובות  בשורות 
בן-יוסף,  יחיא  הרב  בצנעא,  היהודית 

שוחרר ממעצר בערב חג השבועות.
הרב בן יוסף נעצר ע"י השלטון ה'חותי' 
לארץ  שעלו  תימן  שיהודי  לאחר  בתימן 
לקחו עימם ספר תורה עתיק אשר השלטון 

ה'חותי' טוען כי הוא שייך לתימן.
לקראת  ממש  לכם,  לבשר  שמח  "אני 
שבזכות   – השבועות  וחג  השבת  כניסת 
מאמצים לא קטנים שוחרר ממעצר בצנעא 
גל  לאחר  שנעצר  בן-יוסף,  יחיא  העיר  רב 
שהביאו  תימן  יהודי  של  האחרון  העליה 
עימם ספר תורה שהחותים טוענים לבעלות 

בידי  יהודים  עצורים  שני  עוד  ישנם  עליו. 
המשטר אולם כולי תקוה שגם הם ישוחררו 
גם  טובות  בשורות  לנו  ושיהיו  בקרוב 

בהקשר אליהם".
פעולה  לשיתוף  השר  סגן  הודיע  כך  על 
אזורי ח"כ איוב קרא בערב חג השבועות: 
השר  סגן  גילה  אלי",  המקורבים  "גורמים 
קרא, "פנו לנשיא תימן לשעבר עלי עבדללה 
אלסלאח המקובל על שני המחנות היריבים 

בתימן כדי שיפעל לשחרור היהודים".
עדיין  חיים  שבתימן  ואמר  המשיך  קרא 
 30 ו-  בראידה  מהם   15  – יהודים  כ-45 
כולם  מאוד  שבקרוב  מקווה  והוא  בצנעא 

ימצאו את דרכם לישראל כולל העצורים.

כ-100 פאראמדיקים של מד"א לקחו חלק בכנס מיוחד 
שנערך במרכז הרפואי מעייני הישועה

נעצר לאחר שספר תורה עתיק הוברח יחד עם קבוצת 
היהודים שעלתה לישראל  שני יהודים נוספים 

שנעצרו טרם שוחררו

כמאה פאראמדיקים 
התכנסו ב'מעייני הישועה'

תימן: רב הקהילה היהודית 
בצנעא שוחרר ממעצר ה'חותים'

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

קפוא
קרטון עוף

2390
לק"ג

במקום

3290

קפוא
חזה עוף

1090
לק"ג

במקום

1690

קפוא
כנפיים עוף

2190
לק"ג

קפוא
גרון הודו

המכירה המסובסדת תתקיים בחנויות 'אשפר' ובמוקדי המכירות הבאים:

בשיתוף:

המעוניינים להקים מוקדי מכירות נוספים נא לפנות בטל: 050-4141013 

התשלום במזומן או באשראי בלבד | במוקדי המכירות ההרשמה מראש חובה
(בחנויות 'אשפר' אין צורך בהרשמה מראש) (לא צ'קים)

שלוחה 7 - בין השעות: 10:00-17:00

להרשמה ולפרטים על מיקום וימי המכירות במוקדים:

1690
לק"ג

בלבדבמקום

קפוא

לשבועיים בלבד! מיום רביעי ט' סיון עד יום שישי כ"ה סיון ( 1.7 - 15.6)

אשפר
ממשיכים בהוראת מרן!

למען בני התורה

טבריה
ירושלים

צפת
חדרה

קרית ספר

במקום

חולון

3290

נתיבות
בת ים

ביתר עילית
נתניה

אלעדתל אביב
פתח תקוהאשדוד

03-6718300

2490

* מן העתונות

כ-4 ק"ג

כ-4 ק"ג

* מן העתונות* מן העתונות* מן העתונות

רמת שלמה - רמות

מוהליבר 3 פתח תקווה, טל. 03-6040800

מחליפים זהב ישן בחדש

מבצעים תיקונים במקום

אישית בהזמנה  תכשיט 

תתחדשו...
יהלומי קוראייב מזמינים
תכשיט  לבחור  אתכם 
מהקולקצייה המדהימה 
תכשיטי של  והמגוונת 

זהב ויהלומים

50%
הנחה

מבצע
עד



שעות פתיחת החוף:
בקיץ - 7:00-18:00

בחורף - 7:00-16:00  
 ימי פתיחה: א-ו' ,

 בערבי שבתות וחגים
עד שעה לפני כניסת 

החג/שבת.
החוף סגור בשבת 

ובמועדי ישראל.
 

חוף טוב, 
הכל טוב!

מהיום, החוף הנפרד בים המלח
משודרג למהדרין!

בס"ד

משרד התיירות והחברה להגנת ים המלח, שמחים לבשר 
לכם על שיפוץ וחידוש החוף הנפרד בים המלח.

במסגרת המהלך, בוצעו שינויים, בהתייעצות עם רבנים ופוסקי הלכה, על מנת 
להבטיח את רמת הצניעות בחוף והתאמתו לקהל שומרי המצוות, כגון: הגבהת גדר 
ההפרדה הקיימת בתוך המים והארכתה, הארכת המחיצות גם בתוך החניון עצמו, 

והרחבת שטח הרחצה של קהל המתרחצים בחוף הנפרד.
כמו כן, נעשו בחוף מספר שינויים להגברת הנגישות לבעלי מוגבלויות.

החוף ממוקם במתחם התיירות חמי זוהר, צמוד לחוף הציבורי חמי זוהר, דרומית 
למלון הרודס )מוריה לשעבר(.

הנכם מוזמנים לבקר וליהנות למהדרין!



בפתח-תקוה22        י"א בסיון תשע"ו 1217/6/16

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

מלמד שלא שינה

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ֵנרֶֹתיָה  ֶהֱעָלה  ַהְּמנוָֹרה  ְּפֵני  מּול  ֶאל  ַאֲהרֹן  ֵּכן  "ַוַּיַעׂש 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה" )במדבר ח, ג(.

ברש"י(  הובא  לד,  כהנים  )תורת  רבותינו  דרשו 
שינה.  שלא  של  אהרן  שבחו  להגיד  אהרן-  כן  ויעש 
ידוע קושיית המפרשים מהו השבח הגדול שלא שינה אהרון 
בהדלקת  יש  מיוחד  קושי  ואיזה  יתברך,  ה'  מציווי  הכהן 
שינה  כך שלא  על  אהרון  את  לשבח  שיש  במשכן  המנורה 

מסדר ההדלקה? 
ישנם כמה וכמה תירוצים לשאלה זו: 

הקודש  למקום  נכנס  הכהן  כשאהרון  ראשון-  תירוץ 
כוונות מיוחדות  כדי להדליק את המנורה, היה עליו לכוון 
ומורכבות בהדלקת המנורה, מלבד מעשה הדלקת המנורה 
עצמה, וזה לא היה דבר פשוט, כפי שניתן לראות בסידורי 
המקובלים את הכוונות המיוחדות שיש לכוין בעת הברכות 
או קריאת הפסוקים. "ויעש כן אהרון" אהרון הכהן עשה את 
כל סדר הכוונות כתקנם ובשלמותם על אף כל ההתרגשות 

הגדולה בעת הדלקת המנורה, וזהו שבחו.
 פעמים שמגודל ההתרגשות והמעמד בו נתון האדם עלול 
רבות  שפעמים  וזכרוני  ממעשיו.  ולשנות  להתבלבל  הוא 
רבי  מרן  ורבנו  מורנו  של  חדרו  אל  אנשים  נכנסים  כשהיו 
עובדיה יוסף זצוק"ל כדי לקבל את ברכתו, רעדה והתרגשות 
גדולה הייתה אוחזת אותם ובקושי שהיו מסוגלים לברך על 
כוס השתייה שהוגש לפניהם בחדר ההמתנה, ואם כן ודאי 
שמעלה ושבח הייתה באהרון הכהן שנכנס למקום השראת 
מצוות  את  קיים  והמורא  ההתרגשות  כל  אף  ועל  השכינה 

ההדלקה כהלכתה. 
רבי לוי יצחק מברדיצו'ב )המכונה "סנגורם של ישראל"( 
את  להטיב  למקדש  נכנס  היה  הוא  שאם  לומר  היה  רגיל 
ההתלהבות  מחמת  מתבלבל  שהיה  ודאי  ולהדליקם  הנרות 
והיה שופך מההתרגשות את השמן ארצה  הגדול  והמעמד 
ומשקיע את הפתילות וכל כולו מתלכלך, ואילו אהרון הכהן 
היה בקי ורגיל בסדר העבודה ועל אף ההתלהבות הגדולה 
עשה את כל הנדרש בדייקנות מופלאה וזהו שבחו, "מלמד 

שלא שינה" ! 
וכן מסופר על הגאון רבי שלמה לניאדו )חי לפני כמאתיים 
וחמישים שנה וכיהן כאב"ד בארם צובא שבחלאב, כתב את 
הספר "בית דינו של שלמה" ועוד ספרים רבים אחרים, והיו 
רגילים לכנותו "המלך שלמה", בן דורו של מרן החיד"א( 
הימים  בתפילות  התיבה  לפני  כחזן  לעמוד  רגיל  שהיה 
ואף  רבות  כוונות  ומכוון  בתפילתו  מאריך  והיה  הנוראים 

תוקע בעצמו בשופר ומוציא את הציבור ידי חובתם.
בערוב ימיו נחלש הרב ולא יכול היה עוד להתפלל ולתקוע 
בבית הכנסת כמנהגו, קרא לבנו הגאון רבי אפרים )בעל ספר 
בשופר  לתקוע  עצמו  שיכין  וביקשו  אפרים"(  מחנה  "דגל 
בראש השנה בבית הכנסת במקומו. שמע הבן לבקשת אביו 
לקראת  אלול  חודש  ימי  שלושים  במשך  עצמו  את  והכין 
את  ובירך  המיוחל  המועד  כשהגיע  אך  החשובה,  המצוה 
התבלבל  עליו,  נפלה  בהלה  שופר"  קול  "לשמוע  ברכת 
ולא הצליח לתקוע, לאחר דקה או שתיים התעשת והתחיל 

בתקיעה.  
שלמה  רבי  הגאון  אביו  שאלו  מהתפילה  שחזר  לאחר 
רבות  התכונן  הבן השיב שהוא  בשופר,  תקע  כיצד  לניאדו 
גדודים  סביבו  ראה  בשופר  לתקוע  כשבא  אך  זו  לתקיעה 
ַהְּׂשָרִפים  ִמן  ֶאָחד  ֵאַלי  ַוָּיָעף  מעלה,  מלאכי  של  גדודים 

התבלבל  ולכן  בהלה  לו  גרם  וזה  ו(,  ו,  מישעיה  )מושאל 
בתקיעות.

רצון  ביהי  אומרים  אנו  "הרי  עליך", השיבו אביו,  "פלא 
מעלה  מלאכי  את  מזמינים  שאנו  השופר  תקיעת  שקודם 
על  הממונים  המלאכים  )"ויעלו  התקיעות  על  הממונים 
התקיעות להעלותם לפני כסא כבודך"(, אתה בעצמך מזמין 

את המלאכים ונבהל מהם?"
אהרון  רואה  היה  מה  לניאדו,  אפרים  רבי  ראה  כך  ואם 

הכהן, מלאכי מעלה ושרפים סובבהו בשעת כניסתו למשכן 
המנורה  הדלקת  ובשעת  קודש,  שלהבת  אש  מקום  ה', 
מאומה,  שינה  ולא  טעה  ולא  ברוחו  אהרון  שלט  ואעפ"כ 
אלא היה רגיל ובקי בסדר העבודה, וזהו שבחו-שלא שינה! 
יוסף  עובדיה  רבי  ורבינו  מורנו  דברי  על  מבוסס  הנ"ל  )כל 

זצוק"ל, כרכא דכולה ביה(. 



)בחידושיו על התורה, תרל"ה(  תירוץ שני- השפת אמת 
מבאר שאהרון הכהן לא שינה בשאר ימי ההדלקה מעוצמת 
הראשונה,  בהדלקה  לו  שהייתה  וההתרגשות  ההתלהבות 
ולא הלך בעקבות ההרגל, אלא בכל יום ויום קיים את מצות 
ההדלקה בחשק ובשמחה כאילו זו הפעם הראשונה שזוכה 

לקיימה. 
הוא  הראשונה  בפעם  מצוה  אדם  כשמקיים  כלל  בדרך 
כולו מתרגש ומתלהב ועושה אותה בדחילו ורחימו )מנוסח 
מעט  יורדת  למחרת  כך  על  כשחוזר  אך  יחוד(,  הלשם 

ודועכת  הולכת  ההתלהבות  הימים  בשאר  וכן  ההתלהבות, 
העניין,  להמחשת  שבשגרה.  כדבר  אצלו  הדבר  שנהיה  עד 
שמח  הוא  הראשונים  בימים  לבית,  חדש  רהיט  קונה  אדם 
ועליז מהרהיט החדש ומראהו לכל אורח הנכנס לביתו, אך 
לאחר מכן נעשה אצלו הדבר שבשגרה ואינו מתלהב ממנו 
הנאה  ישנה  הראשונה  בפעם  העולם,  הנאות  בכל  זה  )וכך 
מסוימת, אך לאחר שמתרגל האדם לכך אינו נהנה מהדבר(, 
אך אהרון הכהן לא שינה, אלא הרגיש במשך ארבעים שנה 
את אותה התלהבות וקדושה שנכנס בפעם הראשונה למשכן 

להדליק המנורה, וזהו דבר גדול ושבחו של אהרון. 
על פי זה אפשר להסביר מה שאומר דוד המלך בתהילים 
ְּבֵבית  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אוָֹתּה  ה'  ֵמֵאת  ָׁשַאְלִּתי  "ַאַחת  ד(  )כז, 
ְּבֵהיָכלוֹ", דוד המלך  ּוְלַבֵּקר  ְּבנַֹעם ה'  ַלֲחזוֹת  ַחַּיי  ְיֵמי  ָּכל  ה' 
שואל דבר אחד מה', ומתפלל ש-"אותה אבקש" כל ימי חייו 
בחשק ובהתלהבות כמו הפעם הראשונה! את אותה בקשה 
לשבת בבית ה' שביקש דוד המלך בפעם הראשונה מעומק 

הלב, כך מתפלל הוא שיבקשה מה' כל ימי חייו. 
ואגב שעסקנו בפסוק זה נבאר, בתחילה דוד המלך מבקש 
לשבת בבית ה' באופן קבוע- "ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי", 
דרך  שם  לשבת  ְּבֵהיָכלוֹ"  "ּוְלַבֵּקר  רק  מבקש  לאחר  ואילו 
ביקור ועראי. ולא מובן, אם מבקש דוד המלך לשבת בבית 
סותרת-  לכאורה  בקשה  ומבקש  חוזר  מדוע  בקביעות  ה' 

לבקר בבית ה'. 
ַחַּיי"  ְיֵמי  ָּכל  ְּבֵבית ה'  אלא דוד המלך ביקש שה-"ִׁשְבִּתי 
יהיה כמו "ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלוֹ", כאדם שמבקר בפעם הראשונה 
דוד  כך  עצומה,  והתרגשות  התפעלות  וחווה  הכנסת  בבית 
ֵתָעֶׁשה אצלו  המלך מבקש מה' שכניסתו לבית המדרש לא 
כדבר שבשגרה, אלא בכל פעם ירגיש כאילו נכנס כעת לבקר 

בפעם הראשונה בבית ה'. 
ובאמת כך צריך להיכנס כל אדם לבית מקדש מעט ברגש 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש )תהילים נה, טו(, ולשבת  מיוחד, ְּבֵבית ֱאֹלקים 
כנסת  שבבית  כיון  חלילה,  בזלזול  ולא  כבוד  בדרך  שם 
השכינה  הכנסת  בבית  ע"א(-  לט  )סנהדרין  שרייא  שכינתא 
הקדושה נמצאת, ואין לנהוג שם בחוסר כבוד, ואף אין לדבר 
שם דיבורי חול שאינם דברי תורה ודברים הקשורים לצורכי 
בית הכנסת, והזוהר הקדוש )פרשת תרומה קלא ע"ב( מחמיר 
בזה מאוד עד כדי כך שהמדבר דברי חול בבית כנסת אין לו 
השכינה  שאין  כביכול  שמראה  מפני  ישראל,  באלוקי  חלק 
והכבוד  בזהירות  יותר  הארכנו  אחר  )ובמקום  שם  נמצאת 

שצריך לנהוג בבית הכנסת ובית המדרש, ואכמ"ל(. 
ולהתפעל  להתרגש  הכהן  מאהרון  ללמוד  עבודתנו  זוהי 
בפעם  כמו  ובהתלהבות  בחום  ולעשותם  המצוות  מקיום 

הראשונה. 



התורה  את  ולקבל  השבועות  חג  את  לחוג  השבוע  זכינו 
החום  את  הזה  מהחג  לקחת  הוא  העיקר  אך  הקדושה, 
מצוותיה  ולקיום  הקדושה  התורה  ללימוד  וההתלהבות 

בשמחה בחשק ובהתלהבות לכל שאר ימות השנה.  
יהי  רצון שנזכה לקיים רצונו יתברך תמיד, ללמוד וללמד 
לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, 

אמן. 

פעמים שמגודל ההתרגשות 
והמעמד בו נתון האדם 
עלול הוא להתבלבל 

ולשנות ממעשיו. וזכרוני 
שפעמים רבות כשהיו 

נכנסים אנשים אל חדרו 
של מורנו ורבנו מרן רבי 
עובדיה יוסף זצוק"ל כדי 
לקבל את ברכתו, רעדה 
והתרגשות גדולה הייתה 

אוחזת אותם ובקושי שהיו 
מסוגלים לברך על כוס 

השתייה שהוגש לפניהם 
בחדר ההמתנה

העמוד 
טעון 
גניזה



 במסגרת תהליך ההתייעלות 
ושיפור השירות לתושב

מינהל ההנדסה 
עובר למשכנו החדש 

והמרווח
בקניון תפארת העיר

רח' שפיגל 3, קומות 8-6
●

לרגל המעבר, לא תתקיים קבלת קהל 
במינהל הנדסה בתאריכים 4.7-26.6

●

 מינהל ההנדסה יקבל קהל במשכנו החדש
החל מ–5.7.16 

 ובימים ראשון, שלישי וחמישי, 
בין השעות 12:00-08:30,

בתיאום טלפוני מראש 03-9053111
וביום שלישי אחר הצהריים, 

בין השעות 18:00-16:00
ללא תיאום מראש.

מענה טלפוני יינתן בימים שני ורביעי 
בין השעות: 13:00-08:30

מינהל
ההנדסה

עובר
למשכן חדש

  בס”ד

המשרד לשירותי דת

הודעה בדבר הקמת צוות לבחינת 
מעמדם, תנאי שכרם ובחירתם של 

 רבני ההתיישבות, רבני שכונות
ורבני ערים בכפוף לחוק יסודות 

התקציב, התשמ"ה-1985 

ראש הממשלה מינה צוות, בראשות מנכ"ל המשרד לשירותי דת, 
לבחינת מעמדם, תנאי שכרם ובחירתם של רבני ההתיישבות, רבני 
שכונות ורבני ערים, בכפוף לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. 
במסגרת עבודתו ישמע הצוות נציגים מטעם הרבנים, בהתאם 

לעניין )רבני עיר, רבני יישובים ורבני שכונות(.

הוועדה קוראת לציבור הרבנים, נושאי משרה, וכל בעלי עניין 
בנושאי הועדה, להגיש את עמדותיהם לעו"ד ארז מלול, מרכז 

erezm@dat.gov.il הועדה, באמצעות כתובת הדואר

לא יאוחר מיום שני,                  כ״א בסיון תשע"ו 27.6.2016
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קצרצרים
חדש מ'סוגוד' בתחנות הדלק של 

סונול: משקאות פרי קרים וקפואים 
בטעמים נבחרים ובכשרות מהודרת 

מבית חברת 'אלדו' האיטלקית 
המייצרת גלידות משובחות במגוון 

טעמים. מחיר: 14.90 ₪ 

צבר והשף רפי כהן מרחיבים את סדרת 
הפרימיום 'סלטי השף' עם שני סלטים 

חדשים: סלט ירקות קלויים על 
האש וסלט חציל בלקני, בכשרות 

בד"צ העדה החרדית

יקבי חברון משיק את מיץ ענבים 'הבוסתן'- מיץ 
ענבים עם נגיעה עדינה של טעמי פרי )תפוח,

אננס, 
פסיפלורה, 

אוכמניות 
ופירות 

יער( 
ובכשרות 
מהודרת 
לקידוש 

ולהבדלה

עלית משיקה מהדורה 
מוגבלת במיוחד לימות 
הקיץ הלוהטים:

 'ICE נמס'- משקה 
להכנת קפה מרענן, קר 
וטעים. 400 גרם, בד"צ 
עדה חרדית. להשיג בכל 
הרשתות

שטראוס מרחיבה את קטגוריית 
מעדני הגבינה במותג "סקי" 

ומשיקה מעדני גבינה בטעמי 
קינוחים סקי בטעם פאי 

לימון סקי בטעם עוגת גבינה 
ותות. גבינות סקי 5% שומן הן 

היחידות שמועשרות בפי 2 סידן 
בהשוואה למוצרי המתחרים 
בקטגוריית הגבינות הלבנות

חדשנות נוספת 
מבית יוניליוור - 

תלמה, משיקה דגני 
בוקר חדשים בסדרת 

דלי'ס: דליקשיו 
בתוספת אגוזי קשיו 

ושקדים המכיל 
סיבים תזונתיים 

ודגנים מלאים. 
כשרות: בד"צ העדה 

החרדית

חברת "ויסוצקי" וחברת 
"מבשלות בירה ישראל" 

משיקים קטגוריה חדשנית 
בשוק המשקאות הקרים: 

חליטת ויסוצקי ICE  - חליטות 
עלים המבוססות על עלי 

תה ירוק אמיתיים המוצעות 
בבקבוק זכוכית מעוצב 

בטעמים עלי למון גראס 
)לימונית( ולואיזה, וחליטת תה 
ירוק ונענע. כשרות: הרב לנדא

רשת קפה גרג, מציעה ב- 
105 סניפיה משקאות קיץ 
קרים, מרעננים וייחודים 
לקיץ. המשקאות יוצעו 
במגוון רחב של כ- 12 
טעמים. לדוגמה: גרינטה 
פקאן- קפה קפוא בתוספת 
פקאן סיני. בננה צ'אנקי- 
על בסיס גלידת וניל, 
שוקולד אגוזים, בננה 
ואגוזי מלך ועוד

אפקט בישום מתמשך
חדש על המדף: חברת סנו, החברה 
טיפוח  למוצרי  המובילה  הישראלית 
סנו  את  משיקה  לבית,  ואחזקה 
הום(  )פרש   fresh home ריצפז 
בניחוח ספא מרגיע עם אפקט בישום 
מתמשך, המאפשר ליהנות מתחושה 
שעות  נפלא,  ומהניחוח  נקי  בית  של 
מוצר  זהו  השטיפה.  לאחר  רבות 
נוסף בסדרה המצליחה של תרכיזים 
הרצפות.  סוגי  כל  לניקוי  ריחניים 
מנקה,  אחד:  במוצר  פעולות  ארבע  

מבריק, מבשם ומגן. מתאים לכל סוגי הרצפות: קרמיקה, 
גרניט פורצלן, שיש ועוד. הסדרה זכתה בפרס החדשנות 
ניתן  ניקוי.  חומרי  בקטגוריית   2014 השנה  מוצר  של 
טבע  מלטפת,  כותנה  נוספים:  ניחוחות  בשלושה  להשיג 
רענן וסבון מפנק. תרכיז ריחני סנו ריצפז פרש הום מגיע 

בבקבוק של 2 ליטר. להשיג ברשתות השיווק.

לכבס בלי להפריד 
מוצר כביסה מנצח נוסף מבית סנו: מקסימה ג'ל כביסה 
סנו  הבגדים.  בין  להפריד  צורך  ללא  צבעונית  לכביסה 
מקסימה ג'ל כביסה Mix & Wash, הינו בעל טכנולוגיה 

צבעים  מעבר  המונעת  חדשנית 
מכונות  לכל  מתאים  לבגד,  מבגד 
סנו  הכבסים.  סוגי  ולכל  הכביסה 
 Mix & כביסה  ג'ל  מקסימה 
Wash, מסיר כתמים ולכלוך בכל 
קרים.  במים  גם   - הטמפרטורות 
ניתן לשלב בגדים בצבעים שונים, 
לשלב  מומלץ  )לא  וכהים  בהירים 
מקסימה  סנו  את  לבנים(.  בגדים 
ניתן   Mix & Wash כביסה  ג'ל 

להשיג באריזת 3 ליטר .

מנכ"ל הכללית בסיור בכפר חב"ד 
כללית  במרפאת  התחדשות 
בכפר חב"ד: מרפאת כללית 
התחדשות  תקופת  עוברת 
מבנה  שירותים.  והרחבת 
המרפאה שופץ והורחב צוות 
שעות  גם  וכך  גדל  המרפאה 
הפתיחה והשירותים הניתנים 

האחרון  שני  ביום  סייר  ההתחדשות  במסגרת  לתושבים. 
לעמוד  כדי  חב"ד,  בכפר  דפס  אלי  מר  הכללית  מנכ"ל 
הניתנים  הבריאות  שירותי  במערך  השדרוג  על  מקרוב 
מזוזה  בקביעת  החל  הסיור  הכפר.  הכללית  ללקוחות 
בפתח המרפאה, בהשתתפות חברי וועד כפר חב"ד וראש 
המשתתפים  סיירו  ולאחריה  רבינוביץ,  שמעון  הרב  הוועד 
השירותים  והרחבת  השיפוץ  על  מקרוב  ועמדו  במרפאה 
לטובת ולרווחת לקוחות הכללית בכפר. רב הכללית הרב 
אלי  מר  את  כיבד  חב"ד,  כפר  תושב  לפקיבקר,  מנחם 
דפס בטקס קביעת המזוזה. בסיום הסיור במרפאה יצאה 

המשלחת ל770 – בית אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש. 

מקררים  עם מנגון שבת 
לישראל,  שארפ  יבואנית  ראלקו, 
הנהנים  חדשים  מקררים  שני  משיקה 
ומביצועים  מתקדמות  מטכנולוגיות 
טכנולוגיית  פיתוח  עם  דופן,  יוצאי 
אנרגטית.  ליעילות  אינוורטר   J-Tech

של  המקררים  דגמי  כל  כמו  החדשים,  המקררים  דגמי 
וקובע  ממוחשב  מהדרין  שארפ  מנגון  כוללים  שארפ 
התרמוסטט  פעולת  להפסקת  מראש  מוגדרים  זמנים 
שארפ  מקררי  שבת.  חילול  למניעת  מוקדם,  תכנון  לפי 
בדגם  ליטר   541 של  אחסון  נפח  בעלי  הינם  דלתות   2
לזוגות  D5610 מתאימים  ליטר בדגם  ו-583   SJ-D5620
ממערכת  נהנים  המקררים  צעירות.  ולמשפחות  צעירים 
מהירה  להקפאה  טכנולוגיה  בעלת  היברידית,  קירור 
וחלוקה נוחה של המדפים בתא המקרר ובתא המקפיא. 
מקררי  ובז'.  כסוף  או  שחור  בגימור  מוצעים  המקררים 
יוצאי  ומביצועים  מתקדמות  מטכנולוגיות  נהנים  שארפ 
על  נוספות  שנים  ושבע  לשנה  מלאה  ומאחריות  דופן 

המדחס.

שבע ברכות טעים 
וחג  העומר  ספירת  בתום 
עונת  מתחדשת  השבועות 
של  רבות  ועשרות  השמות 
ערב  בכל  נישאים  זוגות 

במזל טוב. אם אתם עדיין מתלבטים היכן לערוך סעודת 
המענה  היא  רודריגז  מסעדת  הצעיר,  לזוג  ברכות  שבע 
מובילה  איכותית  שף  מסעדת   – בשבילכם  המושלם 
ואישי,  שקט  ואירוח  ייחודיות  מנות  ואלגנטי,  נקי  בעיצוב 
ומבחר  ומגוון  ומרענן  חדש  קיץ  תפריט  לכם  מחכה  שם 
מנות עשירות וטעימות במיוחד שישאירו אתכם עם טעם 
של עוד. מסעדת רודריגז מציעה לבאים בשעריה מתחם 
ונינוחה,  נעימה  רגועה  אוירה  המשרה  להפליא  מעוצב 
לא  עוד  שכמותם  מנות  ומגוון  וחייכני  אדיב  שירות  לצד 
סלטים,  מבחר  דגים,  מנות  מובחרים,  בשרים  טעמתם, 
מנות אחרונות וקינוחים והכל בכשרות מהודרת ובאיכות 
גבוהה. במסעדה גם חדר VIP מיוחד. רחוב קריית המדע, 

הר חוצבים ירושלים. 

מטען נייד במתנה
בקומה  חדשה  חנות   ,)9.6( חמישי  ביום  חנכה  פרטנר 
התנסות  עמדות  הכוללת  מלחה,  קניון  של  השלישית 
במוצרים ובטכנולוגיות חדשות, ומעבדת תיקונים המבטיחה 
ימים  שני  עד  או  שעתיים  בתוך  במכשיר  טיפול  השלמת 
הרשמית  ההשקה  לכבוד  מורכבים.  במקרים  עסקים 
פרטנר  מנכ"ל  החדשה  לחנות  הגיע  המזוזה,  וקביעת 
תמיד  שהוא  וציין  בירושלים,  גדל  אשר  בנבנישתי,  איציק 
ובמיוחד כאשר מדובר  שמח להגיע למרכזי החברה בעיר, 
בהרחבת הנוכחות והשירות ללקוחות בבירה. פרטנר יצאה 
החודש  סוף  עד  ייחודיות  ובהטבות  מיוחדים  במבצעים 
לקוח  לכל  תעניק  במסגרתם  במלחה,  החנות  ללקוחות 
ועד גמר המלאי.  נציג  נייד במפגש עם  שיגיע לחנות מטען 
סמארטפונים  מסכי  תיקוני  על  הנחה   50% יינתנו  בנוסף, 
המתבצעים במעבדת התיקונים בחנות, אביזרים מתקדמים 
טעינה  ואביזרי  מסך  מגני  כיסויים,  מגוון  בהם  מע"מ,  ללא 
מבחר  על  שקלים  מאות  של  והנחות  לסמארטפונים  וגיבוי 
כולל  המבצעים,  כל  המובילות.  החברות  של  סמארפונים 
עבור  הם  המעבדה,  תיקוני  על  והנחה  במתנה  נייד  מטען 

לקוחות כל החברות.

מצאתם את שקית הזהב? 
במבצע  אלה  בימים  יוצאת  עלית 
הזהב  'שקית  מבצע  יאהבו:  שכולם 
של תפוצ'יפס' שקורא לכם, להמשיך 
ליהנות מהטעם המעולה והאהוב של 
תפוצ'יפס, ואולי גם לזכות במגוון ענק 

ובנים'.  'מחסני אבות  100 ₪ מרשת  של משחקים בשווי 
כל מה שאתם צריכים לעשות, הוא לאכול תפוצ'יפס, כמו 
שאתם אוהבים! הצצתם בתוך השקית וגיליתם שחלקה 
הפנימי הוא זהוב? בואו עם השקית לאחד מסניפי רשת 
צעצועים   בחינם  לקבל  ותוכלו  ובנים'  אבות  'מחסני 
לבחירתכם בשווי של 100 ₪! פרטים בעיתונים ובנקודות 
 - אייר  כ"ד  התאריכים:  בין  המבצע  תקופת  המכירה. 
לתקנון.  בכפוף   .)1.06.16-31.07.16( תשע"ו  תמוז  כ"ה 
סניפי רשת 'מחסני אבות ובנים': רחוב שומרי אמונים -4 
ירושלים, שמשון הגיבור -8 בני ברק, הלל 4 - אלעד, אבני 
- בית שמש, רחוב   14 יהושע  6 - מודיעין עלית, רבי  נזר 

מוצפי  42 - ביתר עלית, משק 14 - בית מאיר.

ארוכים פי 3 
המובילה  החברה  סנו, 
ניקיון  למוצרי  בישראל 
ואחזקה לבית, מחדשת שוב 
סנו  הנייר  מוצרי  סדרת  את 
טואלט  נייר  ומציגה   soft

פי  ארוכים  גלילים   soft 12 סנו  וקטיפתי,  רך  שכבתי  דו 
שלוש. כמות השווה ל-36 גלילים באריזה רגילה וחוסכת 
פתרון  עוד  הוא  החדש  המוצר  האחסון.  בנפח   60%
שימוש  נוחות  לצרכנים  לספק  שנועד  סנו,  של  יצירתי 
ואחסון. מלבד החיסכון בנפח והפחתת כמות הגלילים פי 
גם את  soft מצמצם  סנו  3 של  פי  נייר הטואלט  שלוש, 
ידי  הסביבהעל  לאיכות  ותורם  הגליל  החלפת  תדירות 
חיסכון משמעותי בפסולת של גלילי קרטון, חומרי אריזה 
ובהובלה ומפחית באופן ניכר את זיהום האוויר והסביבה. 
ונעים  איכותי  מנייר  עשויים   soft סנו  סדרת  מוצרי  כל 
למגע ברכות קטיפתית, ומיוצרים מנייר פרמיום העשוי מ 

100% תאית נקייה. להשיג ברשתות השיווק.

דאבל אקשן
סנו,  חברת 
ה  ר ב ח ה
ת  י ל א ר ש י ה
ה  ל י ב ו מ ה
למוצרי טיפוח 
ה  ק ז ח א ו

סבון  אקשן.  דאבל  סנובון  סדרת  את  משיקה  לבית, 
ניחוח  ומפיץ  יותר של הדחות  רב  האסלה שנותן מספר 
דאבל  סנובון  האסלה  סבון  זמן.  לאורך  שנשאר  עוצמתי 
הדחות  של  יותר  רב  מספר  שנותן  האסלה  סבון  אקשן. 
את  מבריק  ביסודיות,  מנקה  הפעולות:   5 את  ומבצע 
חיידקים  משמיד  אבנית,  של  הצטברות  מונע  האסלה, 
צבעים  בשילוב  משווק  זמן.  לאורך  נעים  ניחוח  ומשאיר 
סבון  ורוד-תכלת.  סגול-ירוק,  צהוב-כתום,  מרהיבים: 
אסלה שנותן לך יותר – יותר הדחות ויותר בישום לאורך 

זמן.

מרכנתיל חנך מרכז עסקים חדש 
האחרון  בשבוע  נחנך  בנשר 
מרכז עסקים חדש של בנק 
העסקים  מרכז  מרכנתיל. 
החדש  ממשיך את פעילותו 
בחיפה  הראשי  הסניף  של 
אשר שכן עד לאחרונה בעיר 
לטקס  בחיפה.  התחתית 
אורחים  הגיעו  הבית  חנוכת 
רבים, בהם ראש עיריית נשר 
מר  הבנק  מנכ"ל  בינמו,  אבי 

שוקי בורשטיין, מנהל הסניף מר שרון כהן, הנהלת האזור 
במרכנתיל בראשות מר איתן אופיר ומנהלי סניפים רבים. 
העסקיים  מהלקוחות  רבים  גם  באירוע  השתתפו  לצידם 
של הסניף, בהם מנהלי ונציגי מוסדות סערט ויז'ניץ ובעלזא 
בחיפה, כמו גם ראשי ארגוני חסד וישיבות הפועלים באזור 
ועובדים עם הסניף באמצעות  ונמנים על לקוחות הסניף 

מרכז העסקים למוסדות חרדיים של מרכנתיל.

סיור ראשון במרכזים הרפואיים באשדוד
סיור מיוחד של ראש מחוז הדרום במכבי הגב' קרן שכטר 
לתפקיד  כניסתה  לרגל  באשדוד  מכבי  במרכזי  אזולאי, 
ראש המחוז, על מנת לעמוד מקרוב אחר פעילות מכבי 
שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חבר  התלוו  הסיור  אל  בעיר. 
שטיצברג, מנהלת התפעול החדשה של מחוז דרום הגב' 
מנהלת  צחורי,  ד"ר  מחוזית  רפואית  מנהלת  שי,  ליאת 
הרפואית ד"ר טטיאנה פ'ציוני, מנהלת מרחב אשדוד הגב' 
רבקה כהן ומנהל קשרי הקהילה באשדוד ובמחוז הדרום 
גרינבוים. במהלך הסיור ביקרה ראש המחוז  הרב משה 
יחד עם חבר הנהלת מכבי הרב שטיצברג, אצל הרב גרוס 
שליט"א וקיבלה את ברכתו לרגל כניסתה לתפקיד ראש 
המחוז. הרב גרוס ציין לשבח את שיתוף הפעולה הקיים 
ואת  הדעה,  ומובילי  העיר  לרבני  בעיר  מכבי  הנהלת  בין 
פעילותו של מנהל קשרי הקהילה הרב גרינבוים. במהלך 
אל המרכז הרפואי  ופמלייתה  הגיעו ראש המחוז  הסיור 
ביקרו  כמו"כ  בעיר.  ח'  ברובע  בקרוב  שייפתח  החדש 
החולים  ובבית  ז',  רובע  ברשב"י  הגדול  הרפואי  במרכז 

אסותא אשדוד שייפתח במהלך שנת 2017. 

התפריט החברתי הראשון בישראל 
לראשונה בישראל: רשת "קפה 
חברתי,  תפריט  מציעה  קפה" 
ע"י  שהורכבו  מנות  המשלב 
מוגבלת.  במהדורה  הלקוחות 
פנתה  האחרונים  בחודשים 

הטעימות  המנות  את  לשלוח  בבקשה  לציבור,  הרשת 
התחרות  במסגרת  שלהם.  הביתי  מהתפריט  ביותר 
נשלחו למעלה מ-700 מנות, אשר בסופה נבחרו ארבעה 
הייחודי,  בתפריט  שלהם  המנות  את  שיציגו  משתתפים 
הארץ.  ברחבי  הרשת  סניפי   157 בכל  יוני  בחודש  שיוגש 
בחודש  ביותר  הגבוה  המכירות  למספר  שתזכה  המנה 
בחופשה  שתזכה  התחרות,  של  כמנצחת  תוכרז  זה 
להכניס  האופציה  תישקל  ואף  לאירופה  מפנקת  זוגית 
את המנה באופן קבוע לתפריט הרשת. המנות הנבחרות 
של התפריט "כוכבים במטבח": קנלוני פונגי של מיכל בן 
שושן מנתניה, שקשוקה ירוקה של בת-שבע גרנות מגוש 
חמוסי  איריס  של  בגבינות  ממולאות  פטריות  סלט  עציון, 

מגבעתיים וסלט סביח שלמיטל מיגר מתל-אביב.

טיפול לסוף היום
עמוס  יום  של  בסופו 
משימות  בין  בהתרוצצויות 
וכל  הילדים  העבודה,  הבית, 
הנשים  אותנו,  שדורש  מה 

והאמהות- מגיע לך כמה דקות שלך, לעצמך. חשוב לזכור 
הכל  הכל  שלנו-  והעשייה  העומס  כל  דבר,  של  שבסופו 
תשומת  להן  גם  שנעניק  וחשוב  שלנו  הרגליים  על  עומד 
לקחת  אותך  מזמינים  ב'שול'  בריאות.  עליהן  ונשמור  לב 
מחוויית  וליהנות  היום  בסוף  אישיים  רגעים  כמה  לעצמך 
מוזמנת  את  בנוסף,  שול.  מוצרי  סדרת  עם  וטיפוח  טיפול 
הסדרה   .velvet smooth תכשירי  סדרת  עם  להתפנק 
הרגעה,  של  אפקט  לרגל  המעניק  השרייה  ג'ל  כוללת 
בדומה לטפולי ספא. סרום מרוכז- המעניק לחות גבוהה 
אחרי  במיוחד  לשימוש  מומלץ  והוא  הרגל  לכף  ומרוכזת 
תוך  שנספג  ליום  לחות  קרם  החשמלית.  בפצירה  טיפול 
השינה  לפני  למריחה  ללילה  מסכה  וקרם  שניות,  ששים 

אשר מעניק לרגל רכות וגמישות למשך 24 שעות. 

דובוני ויטמינים לילדים 
אלטמן מרחיבה את פעילותה למגזר החרדי 
"יומי"-  מסדרת  נבחרים  מוצרים  ומשיקה 
סדרת תוספי התזונה לילדים בכשרות בד"צ 
מחקר  פרי  היא  הסדרה  החרדית.  העדה 
עבור  במיוחד  שפותחה  ישראליים  ופיתוח 
ילדים במטרה להשלים עבורם את הרכיבים 

התזונתיים החיוניים, בדגש על טעם )פטל או ענבים( וצורת 
נטילה  דובונים(.  )כמו  הילדים  על  ואהובים  ידידותיים  מתן 
יומיומית של תוספי תזונה לילדים עשויה לתת פתרון נוח 
בררנית  הילד  של  היומית  התזונה  בהם  במקרים  וזמין 
לתזונה  בחינוך  החשיבות  הדגשת  עם  יחד  בחסר,  ולוקה 
יומי  נכונה המכילה את כל רכיבי התזונה החיוניים. דובוני 
 B3, ויטמינים   ,C ויטמין   ,B12 ויטמין  ויטמין מכילים:  מולטי 
B5 ו-B5, חומצה פולית, אבץ וביוטין, החשובים לגוף האדם 
בכשרות  'יומי'  מוצרי  בין  תקינים.  ותפקוד  ולהתפתחות 
בד"צ העדה החרדית ניתן להשיג גם את יומי ויטמין C, יומי 

ברזל, יומי מולטי ויטמין פלוס ועוד. לייעוץ מקצועי: *6505

מגיע לך שעתיים חינם 
צריכים  בשבת?  להתארח  נוסעים 
זה  מהיום  שעות?  לכמה  זמין  רכב 
הטבה  מעניקה  ישראכרט  וקל!  פשוט 
לך  "מגיע  תכנית  לחברי  משתלמת 
רכב  בהשכרת  חינם  שעתיים  יותר!!", 
שעה.  לפי  רכב   – קאר"  "סיטי  מחברת 

הערים  ברחבי  קבועות  בתחנות  חונים  קאר,  סיטי  רכבי 
כשהם  ואלעד,  אשדוד  עילית,  מודיעין  ירושלים,  ברק,  בני 
נקיים ומתודלקים. חברי תכנית "מגיע לך יותר", מוזמנים 
שמם,  על  המקודד  חכם  שלט  ולקבל  לשירות  להצטרף 
אשר יקנה להם גישה לרכבי סיטי קאר 24 שעות ביממה 
בשירות עצמי. לפרטים והזמנות: 1599-599-991 הטבות 
תכנית  יותר.  לך  מגיע  לחברי  ממתינות  נוספות  רבות 
הטבות  תכנית  הינה  ישראכרט  מבית  יותר!!  לך  מגיע 
הנחות  אלפי  וכוללת  החרדי,  לציבור  המותאמת  ייחודית 
חייגו: להצטרפות  משתנות.  להטבות  בנוסף   קבועות 

.1-800-22-88-44

BB מייק-אפ
וטבעי,  שקוף  כיסוי  בעלי  חדשני  תכשיר 
 DOUBLE.המעניק מראה זוהר רענן לאורך זמן
 WEAR ALL-DAY GLOW BB MOISTURE SPF
במייק-אפ.  עכשיו   BB של  היתרונות  כל   –30
אסתי לאודר לוקחת את היתרונות הגדלים של 
ועמידות  ליטוש   –  Double Wear המייק-אפ 
 BB אפ  במייק-  אותם  ומשלבת   – זמן  לאורך 

Double Wear All- חדש המעניק זוהר מיידי. הכירי את
Day Glow BB Moisture Makeup SPF 30  החדש. 
העור  את  המטפחת  מזינה,  נוסחה  בעל  מייק-אפ   BB
למשך  ורענן  מואר  מראה  המעניק  וטבעי  שקוף  בכיסוי 
גוונים טבעיים    6 יושק במגוון של  BB מייק-אפ  כל היום. 
גוני  לכל  התאמה  ומבטיחים  הפנים  גוון  את  המשפרים 
העור, המייקאפ המלחלח הזה נבדק על ידי רופאי עיניים 
ורופאי עור והינו נטול בושם ונטול שומן בכדי להתאים לכל 

סוגי העור. תכולה: 30 מ"ל מחיר לצרכן: 250 ₪ 

מימין לשמאל: מנכ"ל מרכנתיל שוקי 
בורשטיין, ראש עיריית נשר אבי בינמו, 
מנהל מרכז העסקים שרון כהן ומנהל 

אזור חיפה והשרון במרכנתיל איתן 
אופיר בעת גזירת הסרט
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הילה פלאח - hila@kav-itonut.co.ilצרכנות 
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מעל
20 שנות 

נסיון

הסרת שיער בלייזר
גברים/נשים

*בבני ברק
ללא כאב-באחריות!

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-2030007

מקבלים 
פאות למכירה 

בבני ברק

■ מעקה צבע לבן עם בטן, 
גובה 1.10 מ', אורך 2.05 מ', 

מצב חדיש, מחיר גמיש מאוד! 
הקודם זוכה! 02-5388930, 

054-5565961)11-30(_____________________________________________

■ להשכרה/מכירה, שמלת 
ערב מהממת! מלכותית 

ומיוחדת, מידה 44, חדשה 
_____________________________________________)15-28(ממש, 054-6337121

■ מציאה! פאה חדשה 
בקופסא, 100% טבעי, "גלית 

איטליה" 850 ש"ח בלבד! 
054-8443223)44-44/16(_____________________________________________

 בהזדמנות! למכירה מגפי 
גומי לעובדים במים, מידות: 

41-47, שחור, 25 ש"ח לזוג. 
_____________________________________________)17-30(054-2841250 )ירושלים(

כללי

 חולצות מכופתרות 
 xl לבנות וציבעוניות מידות

ומעלה מהמותגים ראלף 
לורן נאוטיקה, לקוסט וטומי 

_____________________________________________)20-19/17(הילפינגר, 055-9894908

תינוקות

תקשורת

■ שולחן ו- 6  כיסאות, 
חדשים, מיידי, אפשרות 

לכיסאות בלבד. בהזדמנות
                                   052-4227714)23-26(_____________________________________________

ריהוט
■ ארגז מצעים לבן, במצב 
מצויין, גובה 90, 1.18 על 53 
ס"מ+ 2 מגירות, 450 ש"ח. 

0544-919299)23-26(___________________________________________

 שולחן פוקסי לבן מאט 
של מטבח, חדש לחלוטין, 
נקנה לפני חצי שנה, 1.70, 

_____________________________________________)20-28(600 ש"ח, 053-3348860

 למכירה! ספריה/ מזנון 
לסלון יד שניה במצב טוב, 

אורך: 3.2 מ', גובה: 2.4 מ' 
במחיר 1,000 ש"ח.

054-6543810)23-26(_____________________________________________

 "חסדי דוד" - מי שמעוניין 
שיגידו לע"נ עבור מי שצריך 

להגיד קדיש 12 חודשים - ת"ח 
כהן יתפלל 40 יום לרפוא"ש 

_____________________________________________)23-26(וכל דבר, 054-8462226

 תיק ספר תורה גדול עשוי 
עץ, יפהפיה וחדש, 400 ש"ח, 

054-4919299)23-26(_____________________________________________

 מתקן כפול לקורנפלקס, 
43 ס"מ גובה, 31 ס"מ רוחב 
במצב חדש, 50 ש"ח בלבד! 
)2 מיכלים שקופים עם ברז(, 

_____________________________________________)23-30(054-8063853 )ב"ב(

 שמלה שבתית אלגנטית 
לילדה בגיל 8-12, צבע מוקה 

- חום, שיפון, כפלים אקורדיון, 
"מודה" 50 ש"ח בלבד!

054-8063853)23-33(_____________________________________________

 מיטת קומתיים מעוצבת, 
ברזל, כולל סולם ומעקה, 

חדש, 950 ש"ח, ללא הרכבה, 
_____________________________________________)24-27ל(052-7623816

 סלון 3+2 מצב מצוין, גוון 
אפרפר, 500 ש"ח,

052-8883737)24-26(_____________________________________________

 כסא לפסנתר, מתכוונן, 
שחור, תוצרת איטליה, 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, בב"ב, 054-8454536

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 ספה פינתית נפתחת 
למיטה זוגית )כחולה(, ירושלים 

בנחלאות, 500 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(054-8456281

 6 כיסאות לפינת אוכל 
במצב חדש, טלפון:

_____________________________________________)25-26ח(052-4076070

 שולחן סלוני במצב מצוין, 
צבע חום, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(050-4160457

 מיטת מעבר, צבע לבן, 
מעץ + מזרון, מצב טוב, 140 

_____________________________________________)25-26ח(ש', 054-8459008/9

 קומודה בשילוב זכוכית + 
שולחן + מראה, ע.מלא, מצב 

מצויין, 400 ש', 
_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 מיטת קומותיים, עץ 
מלא, 150 ש', צבע בוק,

_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 ארונית/ספריה, עץ מלא, 
חום ונגה + ויטרינה, מצב 

_____________________________________________)25-26ח(מצוין, 350 ש', 054-8459008

 מערכת ישיבה פינתית, 
_____________________________________________)25-26ח(נוחה במיוחד, 054-6004010

 הקודם זוכה, 250 ש"ח, 
ספה וכורסא מבד בבני-ברק, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8447917

 שולחן מחשב מעץ כולל 
מדף למחשב, למדפסת 

ולמקלדת, 130 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-6538266

 ארונית אמבטיה 61/40 
מעל הכיור, חדשה ובאריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(140 ש"ח, 03-5700672

 שולחן לסלון + 10 
כסאות, חום כהה, אורך סגור 
240, פתוח 340, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(058-6767136

 שולחן דלפק למטבח + 
מגירות, מצב טוב, לבן, 250 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 050-5925647

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים, צבע אדום, מצב 
טוב 220 ש"ח, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 למכירה 8 כסאות 
כחדשים עם ציפוי קריסטל, 
_____________________________________________)25-26ל(2,000 ש"ח, 050-6688263

 למכירה ריהוט לחנות 
קוסמטיקה + דלפק, בצבע 

לבן שנהב, עץ מלא, 
_____________________________________________)25-26ל(054-8592424, 050-5288478

 6 כסאות לסלון, מהודרים 
כחדשים, 500 ש"ח,

054-7773591 ,03-6196964)25-26(_____________________________________________

 *שולחן מחשב 200 ש"ח. 
*כסא משרדי, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26(054-7773591 )ב"ב(

 ספה נפתחת לכפולה 
איקאה, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26(054-7773591 )ב"ב(

 מיטת ילדים, עץ מלא 
במצב מאוד טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8457269

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 054-7863538

 ספות לסלון )בורדו( 1+2 
 ,)1.50X0.80( )1.00X0.80(
_____________________________________________)25-26ח(ב- 400 ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)25-26ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 3 יח' ריהוט מזנון לסלון 
 ,174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)25-26ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן סלוני במצב 
מצוין, צבע חום, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(בהזדמנות!!! 050-4160457

 ארון ויטרינה לסלון כחדש, 
צבע חום, רוחב 90, גובה 180, 

_____________________________________________)25-26ח(400 ש"ח, 058-6767136

 עגלת cybex במצב טוב, 
צבע אדום/שחור, 180 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8476256

 מיטת תינוק מעץ, מצב 
מצוין, כולל מזרון, ב- 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-8476256

 עגלת טיולון במצב מצוין, 
ב- 150 ש"ח בלבד,

_____________________________________________)25-26ח(054-8476256

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 

ש"ח, בני-ברק, טלפון:
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לתינוק 
כולל תושבת, 70 ש"ח, בני-

ברק, טלפון: 
_____________________________________________)25-26ח(052-3073826

 מצעים חדשים למיטת 
תינוק, 40 ש"ח, בב"ב,

_____________________________________________)25-26ח(052-7676856

 אוניברסיטה חדשה 
באריזה לתינוק, 80 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(בב"ב, 052-7676856

 סלקל לתינוק במצב מצוין, 
_____________________________________________)25-26ח(110 ש"ח, 052-7686706

 כסא בטיחות לרכב 1-3 
במצב מצוין, 225 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7686706

 טרמפיסט + כסא עם 
חגורה מתחבר לכל סוגי 

העגלות במצב מעולה, 500 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7686706

 עגלת תינוקת בצבע 
ורוד, 3 חלקים כולל הכול, 

בירושלים, כחדשה, 500 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7640482

 מיטת תינוק מעץ במצב 
טוב מאוד + מזרון איכותי, 
_____________________________________________)25-26ח(170 ש"ח, 054-8596365

 עגלה "מוצי" צבע תכלת, 
מצב מצוין, 400ש',

_____________________________________________)25-26ח(054-8459008/9

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מנשא כחדש בקופסא, 
490 ש"ח, לפרטים: -050

_____________________________________________)25-26ח(4115046

 נוקיה c2 בירושלים, כל 
הקודם זוכה!! ב- 190 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-6430897 להשאיר הודעה

 Vplus סמסונג גלקסי 
חדש באריזה, 2 סימים, 

מפוקח )מוגן(, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7172778

 פלאפון כשר למבוגרים, 
אחריות לשנה, דור 2, 170 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7167777

 טלפון אלחוטי חדש 
באריזה באנגלית/צרפתית/
ספרדית, 120 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(052-7167995

 חלונות, דלתות, סורגים 
- בלגי, ויטרינות לסלון יד 2 

וחדש, 050-5274348,
03-6884123)25-28(_____________________________________________

 ספר לימוד - אטלס 
)אדום(, 80 ש"ח.

 02-5388930 ,054-9916837
_____________________________________________)25-35()י-ם(

 1 ספר ליקוטי מוהר"ן, 
הוצאה 8, תרצ"ו, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 כוס קידוש מכסף מהרי"ף 
דושינסקי, 500 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 בריכה מתנפחת ענקית, 
חדשה 265*175*50 + 

משאבה חשמלית, 300 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(052-7637380

 30X30 ארבע כריות נוי 
ס"מ, 2 ורודות, 2 ירוקות, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח בב"ב, 052-7600336

 גליונות "מגדלור" - עיתן 
לילדים, כרוכים בכריכה קשה 
וחזקה, כל שנה ב- 2 כרכים, 

_____________________________________________)25-26ח(60 ש"ח לשנה, 052-7600336

 עציצים גדולים ועמוקים 
בצורת ריבוע )2 יחידות( 30 

ש"ח, לשניהם, 052-7600336 
_____________________________________________)25-26ח(בבני-ברק

 תלת אופן מברזל לילדים, 
פדלים דרושים תיקון, 70 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(בבני-ברק, 052-7600336

 שק שינה + מדף קיר 
כפול, 90 ש"ח בירושלים, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8423405

 שק שינה, כיור, לול, 
100 ש"ח, בירושלים, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8423405

 אופני הילוכים 20", 240 
_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-5385013

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4177726

 אופני הילוכים במצב 
חדש )בשימוש פעמים בודדות( 

_____________________________________________)25-26ח(350 ש"ח, 03-6787893

 מ.תפירה brother ללא 
שימוש: זידזק, רקמה ולולאה, 
תמונה במייל, 500 ש"ח, טל': 

_____________________________________________)25-26ח(054-8102588

 אופניים לילדים במצב 
מצוין - מצב נהדר, 150 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כל אחד, 050-9340317

 אופניים לילדים במצב 
מצוין, עד 150 ש"ח,

_____________________________________________)25-26ח(052-7126106

 בלון גז קטן, 140 ש"ח, 
_____________________________________________)25-26ח(גמיש, 050-7757420

 ספרי טלפונים חדשים, 
538 שדכנים/ות, התשע"ב 
- 2012, כל ספר 60 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(פלאפון: 054-8415213

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה, 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמנים, 50 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)25-26ח(70 ש"ח, 052-4831449

 אורגן קלידים נייח, צבע 
חום, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-5566488

 מכונת תפירה - מרדיקס 
עם ארון - כחדשה, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(פלא': 054-6202672

 FOX -זיכוי 169 ש"ח ב 
HOME בקניון רמות, ב- 

_____________________________________________)25-26ח(140, 050-4188223

 פקסמיליה לייזר פנסוניק, 
150 ש"ח בלבד, 

_____________________________________________)25-26ח(050-5949995, ירושלים

 מסך מחשב דק, 17 
אניץ' במצב מצוין, 100 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(לפרטים: 054-8491154

 מגש לחלות שילוב עץ 
וכסף חברת הצורפים, 200 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7154392

 מחשב נייד HP במצב 
מצוין, 500 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-8444550

 3 מסרטות וידאו במצב 
מצוין, 500 ש"ח לכולן,

_____________________________________________)25-26ח(054-8444550

 מכונת כתיבה ישנה יפה 
בארגז, 450 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7154392

 חצאיות, עליוניות, חליפות 
כחדשות, מידה 46, 30 ש"ח 

_____________________________________________)25-26ח(כ"א, 050-9742004

 מנעול חזק, מעולה 
לאופניים חשמליים בלתי ניתן 

לפריצה, 140 ש"ח,
_____________________________________________)25-26ח(050-5343924

התפנה בית חם 
מקום בב"ב לטיפול

בנשים מבוגרות/סיעודיות
המלצות בשפע 

נסיון רב
  073-7366818
03-6774319

 ספות 2+3 כולל מיטה 
מתקפלת צבע ורדרד/זהוב, 

500 ש"ח כל אחד,
_____________________________________________)26-27ח(052-5320820

 כחדש! מיטת אירוח 
מתקפלת + מזרון 80*190, 
400 ש"ח, בני-ברק, טלפון: 

_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מזרון גדול, 250 ש"ח. 
_____________________________________________)26-27ח(ירושלים, 052-7172893

 שולחן סלוני, 100 ש"ח. 
_____________________________________________)26-27ח(ירושלים, 052-7172893

 שידה עם 2 מגירות מעץ 
מלא, עיטור ידית קריסטל, 

חדשה מהאריזה, 299 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7633316

 מיטת יחיד מאסיבית מעץ 
מלא, נפתחת לשלוש מיטות 

+ שתי מגירות )לא כוללת 
3 מזרני יחיד אורתופדיים 
איכותיים - עוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(לשלושתם(, 054-4980062

 מיטת מעבר מקסימה 
מפלסטיק של כתר עם מזרן 

אורתופדי של עמינח, חדש 
לחלוטין - 190 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4980062

 שידה + מראה יפהיפיה 
מעץ מלא עם מגירה בעיטור 

ידית קריסטל, חדשה 
מהאריזה, 499 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4783220

 ארון בגדים 5 דלתות, 
מצב חדש! צבע וונגה, 500 

ש"ח, אפשרות להרכבה, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7169089

 ארונית מצעים במצב 
מצוין, 500 ש"ח, טל':

_____________________________________________)26-27ח(054-6983461

 הקודם זוכה, 250 ש"ח, 
ספה וכורסא מבד בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8447917

 ארונית מעץ מלא, 
יפהפיה, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כסאות משרד, 100-200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 מיטת עץ מתרוממת עם 
ארגז מצעים צבע אדום, מצב 

טוב, 220 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מערכת ישיבה פינתית, 
נוחה במיוחד, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-6004010

 80X80 כורסא קטנה 
מרובעת, רק 80 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 שולחן לסופר "ינאי" במצב 
_____________________________________________)26-27ח(טוב, 500 ש"ח, 052-7151200

 ,1X1 שולחן קפס לסלון 
מסגרת שחורה + זכוכית - 

_____________________________________________)26-27ח(290 ש"ח, טל': 052-2727474

 3 יח' ריהוט, מזנון לסלון
174X43/110X32/62X43
_____________________________________________)26-27ח(ב- 300 ש"ח, 052-3463482

 שולחן לסלון מעץ בוק 
מלא, 120X75X40, ב- 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 כורסא חום כהה, מעולה 
סקאי, מידות 80X60, ב- 250 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 ארון תריס ממתכת + 
 ,)1.60X0.58X0.47( גלגלים
_____________________________________________)26-27ח(ב- 150 ש"ח, 052-3463482

 מיטת היירייזר, יפה 
כחדשה צבע שחור ללא 

מזרונים, 2X90X35 מ', 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 050-4154203

 למסירה מיטת תינוק 
במצב טוב בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8429575

 מיטה מתקפלת מברזל, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 054-7863538

 מיטת נוער רחבה מעץ 
מלא, נפתחת ל- 2, 180, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4195299

 שלושה מדפים מעולים, 
סנדוויץ אדום, מיועדים למערת 
שמע/רמקולים, 50 ש"ח כ"א, 

_____________________________________________)26-27ח(בבני-ברק, 052-7600336

 כסאות מעץ או מתכת, 
_____________________________________________)26-27ח(20 ש"ח, 054-4273857

 כוננית ספרים גדולה 
וחזקה, אורך 2 מטר, גובה 
1.55 ס"מ אורך, מחיר 220 

ש"ח, צבע חום, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 שולחן כתיבה, 100 ש"ח, 
מצב מצויין, 80 ש"ח, מידה 70 

ס"מ, על 1.30 מטר,
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 כוננית 5 מגירות "כתר" 
100 ש"ח, מצב טוב, -052

_____________________________________________)26-27ח(5737813, בני-ברק

 ספריה עם ציפוי פורמייקה 
לבן במצב מצוין, 200 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-3286875

 תורמים ונדיבים לחתנים 
וכלות מוסדות, לרפואה, וכו... 

_____________________________________________)26-27ח(בשקל אחד, 052-7692337

 מציאה! שכמיות יפהפיות 
בצבע שחור, חדשות! במחיר 

עלות, בסך: 85 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4176661

 עגלת תאומים מקלרן 
מעולה רק 200 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8517411

 עגלת שכיבה איזי בייבי, 
יפהפיה, רק 150 ש"ח בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8517411

 מטרנות - לא שלבים, רק 
_____________________________________________)26-27ח(43 ש"ח, 054-8517411

 עגלת תינוק בייבי גולף, 
קלה לתפעול, בולם זעזועים, 

כחול, 200 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-5320820

 עגלת תינוק חדשה 
באריזה בצבע שחור/ורוד, 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 03-5786413

 מכירה מיוחדת של 
משאבות חלב ידניות של 

חברת אוונט, הדגם החדיש 
נטורל - קומפקט במחיר 

מיוחד של 230 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-4127708

 ברה"ע כסא אוכל לתינוק 
ב- 100 ש"ח, לפרטים,

_____________________________________________)26-27ח(052-7966786

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב" 500 

ש"ח, בני-ברק,  טלפון:
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מציאה - מיטת תינוק 
מדהימה של "שילב", 400 

ש"ח, בני-ברק, טלפון:
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 מציאה - סלקל לתינוק 
כולל תושבת 70 ש"ח, בני-

ברק, טלפון: 
_____________________________________________)26-27ח(052-3073826

 עגלת תינוקת בצבע ורוד 
3 חלקים כולל הכל בירושלים 

כחדשה, 500 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7640482

 מיטת תינוק עץ מלא, 
מצב טוב, 300 ש"ח. ירושלים, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7172893

 כיסא תינוק לרכב, 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח. ירושלים, 052-7172893

 עגלת תינוק, 3 גלגלים 
)אויר( כחול/ירוק במצב טוב, 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח, 052-7151200

 בייביסנס נשימה ותנועה, 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 054-7863538

 עגלת אנגליזה, 75 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 עגלת תינוק, יפהפיה 
יס ממבא, 250 ש"ח, -054

_____________________________________________)26-27ח(4273857

 כסא תינוק לרכב, 90 
ש"ח, מצב טוב, 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מציאה - עגלת תינוק 
חדשה! כחול/תכלת, בסך 
_____________________________________________)26-27ח(450 ש"ח, 050-4176661

 עגלת תאומים 
EASY BABY )איזי בייבי(, 

_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 050-6651365

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרי, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4135002

 סימילאק 400 גרם, חלב 
נוכרים, 25 ש"ח, הקודם זוכה, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4135002

 עגלת תינוק חדשה! 
כחול/תכלת, בסך: 450 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(050-4176661

 מזרון תינוק איכותי, מצב 
מצוין, 80 ש"ח, מידה 70 ס"מ 
על 1.30 מטר, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 כסא תינוק לרכב, 90 ש"ח 
מצב טוב, 052-5737813, 

_____________________________________________)25-26ח(בני-ברק

 מוצץ מד חום חדש 
באריזה, 30 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(052-7167995

 פל' G3 סמסונג במצב 
מצוין, ב- 200 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-7106672

E1200  ב- 100 ש"ח, 
נוקיה 105 - ב- 100 ש"ח, 

בין - 22:00-23:00, ב"ב, פל': 
_____________________________________________)26-27ח(052-7106672

 סירה של 3.5 מ' 
מפיברגלס, 052-2530036, 

_____________________________________________)26-27ח(אלי

 ערכת תפילה מלאה, 
יפהפיה, הכוללת טלית, כיפה 

וסידור ונרתיקים מהודרים 
לטלית ותפילין, חדש לגמרי - 
התקבל במתנה ולא התבצע 
שימוש, ברמת-גן גבול ב"ב, 

390 ש"ח, מיטל, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4980062

 מדפסת משולבת קנון 
כחדשה, 120 ש"ח, בב"ב, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8429575

 תוכונים + כלוב + וכל 
התוספות כחדש, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(גמיש, 052-7151200

 כיסוי מגן שהוא מטען 
אלחוטי חזק במיוחד לסמסונג 
גלקסי s3 - חדש מהקופסא, 

_____________________________________________)26-27ח(149 ש"ח, 054-4783220

 אופנים BMX לילד, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 זרקור, 50 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשות לסלון, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קורקינט לילד, 25 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שטיח צמר 170X200, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח, 054-4273857

 שטיח צמר,
2X3, 054-4273857)26-27ח(_____________________________________________

 אופניים לנער, 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(הילוכים, 054-4273857

 סיר לחץ 9 ליטר, 50 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גיטרה 200 ש"ח כחדשה, 
_____________________________________________)26-27ח(אקוסטית, 054-4273857

 כלי בית, סירים, מחבתות, 
_____________________________________________)26-27ח(מ- 10 ש"ח, 054-4273857

 תופים טמה,מצב טוב, 
_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח, טל': 0527605491

 מדפסת HP במצב מצוין 
+ פקס, 200 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(050-4190020

 פאקט סיגריות ב- 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בלבד, 052-7142640

 פאקט סיגריות "כאמל" - 
הסוג הטוב, אירופאי, ב- 200 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7142640

 אקווריום פנורמי, רוחב 1 
מ', גובה 0.5, 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(054-8412903, 03-9074725

 כלוב לציפורים, 70 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(054-8412903, 03-9074725

 ציפור קנר "באוסתר" 
360 ש"ח, 054-8412903, 

_____________________________________________)26-27ח(03-9074725

 נגן סאנדיסק ספורט 8 
ג'יגה, מצב חדש, 170 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7630878

 מחשב שולחני ליבה 
כפולה בהזדמנות!!! 470 
ש"ח, מסך דק 200 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3346080

 בבני-ברק, תיק סמינר לפי 
תקנות, במצב מצוין, 40 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מקרן איכותי עם כל 
החיבורים רזולוציה 640*480, 

חדש, 450 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7637380

 ג'י.פי.אס חדש בעברית 
IGO PRIMO עם מפות 

מעודכנות, 250 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7637380

 מערכת לרכב פיוניר + 
שלט, 350 ש"ח, טלפון:

_____________________________________________)26-27ח(052-8953008

 1 קילו מטבעות, ב- 40 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-7154392

 בהזדמנות - מחשב ליבה 
כפולה במצב מצוין, 330 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(לפרטים: 054-8453370

 מכשיר חשמלי לאדים 
קרים כחדש, רק 80 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(פלאפון: 050-9089110

 כלי גדול לאחסון 
קרונפלקס + ברז שיוצא, 

הקורנפלקס, 80 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(050-9089110

 כיסוי אחורי שקוף לאייפון 
6 פלוס, חדש באריזה, 20 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 052-2727474

 שני מכשירי פקס שראפ 
טעונין תיקון, 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)26-27ח(03-61998060, בערב

 גליל קופי לצילום באריזה 
 ,FO-600-650 ,לפקס שראפ

ב- 30 ש"ח. 03-6199806, 
_____________________________________________)26-27ח(בערב

 כלוב + צדיו לאוגרים, 
בבני-ברק, 60 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7154392

 קשתות לגג רכב, 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 קסדות לאופנוע, 50-100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-4273857

 טלית חדשה גודל 80, 
תימני, 300 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סידורים נוסח "בלצי" 
חדשים, 20 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סט תאג תורה מפורשה, 
120 ש"ח, חדש, 

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מסחטה מקצועית ידנית, 
150 ש"ח, לקיוסק,

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 שעון "חגז" שעון לגז 
ליום-טוב )משומש(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-7938941

 מגילת אסתר ישנה, כתב 
ספרי )טעונה תיקון( - 500 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 054-7938941

 בולים לשימוש, 2 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7154392

 מסך דק של מחשב, 19 
אינטש' כחדש, 220 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8426082

 מצלמה canon דיגיטלי, 
חדשה, דגם A490, ב- 380 

ש"ח, 10 מגה פיקסל, 3.3 זום 
_____________________________________________)26-27ח(אופטי, 054-5705546

 מציאה! ספר ללימוד 
גיטרה עצמי + דיסק, ב- 35 

ש"ח )בחנות 70 ש"ח(,
_____________________________________________)26-27ח(054-8466705

 כובע לנשים בצבע שחור 
עם שוליים רחבים, אלגנטי, 70 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, טל': 054-6565388

 ספרי תורה הוצאת "יבנה" 
עם פרוש של "הרטום" מצב 

מעולה, 250 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813, בני-ברק

 מזוודה, מצב טוב, 90 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח. 052-5737813, בני-ברק

 ספר הזוהר עם תרגום 
ופירוש הסולם, 23 כרכים, 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-4831449

 מנורה דקורטיבית כחולה 
צורת קובייה, חדש באריזה, 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח, 052-4813449

 ספר בישול חדש, מכיל 
מתכונים קלים וזמינים, 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-4831449

 צנצנת פורצלן מפוארת 
לאחסון עוגיות, חדשה באריזה, 

_____________________________________________)26-27ח(70 ש"ח, 052-4831449

 אורגן קלידים נייח בצבע 
חום, במצב טוב, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-5566488

 כל החומר הלימודי הדרוש 
לקבלת רשיון "מדביר מוסמך" 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-3463482

 עלוני פרשת שבוע )20 
שנה(, מבחר גדול, 400 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 "LG" מערכת סטריאו 
הכוללת רדיו + דבל-קטס + 

קומפקדיסק + רמקולים, 350 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 טלפון חוגה - 100 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(050-6651365

 מחשב HP בהזדמנות, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח, 052-2421622

 אופני הילוכים "26, ב- 
_____________________________________________)26-27ח(300 ש"ח, 052-2421622

 נגן דוקו חדש, 8 ג'יגה 
עם אחריות, ב- 150 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-8495983

 ברה"ע למכירה, מ.דשא 
איטלקית W1300 ב- 190 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, לפרטים: 052-7966786

 מדרש רבה הוצאת הרב 
מירקין, 11 כרכים, 350 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-4177726

 24 בטריות למכשיר 
שמיעה )דגם דורסל 312(, 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח, 052-3463482

 מגבהת כחדשה ממש, 
רק 100 ש"ח. משהד, 

03-6186098, בשעות: -22:00
_____________________________________________)26-27ח(23:00

 מנעולים אופניים 
חשמליות חזקות ממש, 150 

ש"ח, משה: 03-6186098, 
_____________________________________________)26-27ח(בשעות: 22:00-23:00

 מכשיר פופקורן ביתי, 50 
ש"ח, בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 ילקוט לבנות 
EXPLORE, ניתן לחלוקה 

ל- 2, מהמם, מצב מצוין, 
052-7600336 בב"ב, 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(במקום 150 ש"ח, 

 חצובה למסרטה, מצויינת 
ויציבה, 1.15 מטר, 70 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בב"ב, 052-7600336

 סט הבדלה 4 חלקים 
מוכסף וגדול, חדש לגמרי, 

100 ש"ח במקום 160 ש"ח, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336 בב"ב

 שקעים ומתגים צבע לבן, 
_____________________________________________)26-27ח(5 ש"ח ליחידה, 02-6522251

 קופסא לאקורדיון במצב 
מצוין, 40 ש"ח, 02-6522251, 

_____________________________________________)26-27ח(052-3805386

 3 מעילים לילדות, חדשים 
ואיכותיים, מידות 8-12, 75 
ש"ח כ"א, 052-3805386, 

_____________________________________________)26-27ח(02-6522251

 שני בלוני גז ריקים 
גדולים, כל אחד 250 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(054-9033098

 דלת עץ חדשה + משקוף 
צבע חום כהה, רוחב 0.75מ' 

בבני-ברק, 350 ש"ח,
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 קופסא קשיחה לפאה 
)ראש נמוך(, 35 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 גגון, מתאים לכניסה 
לבית/לחנות 1.65X0.85, ב- 

300 ש"ח, בבני-ברק, 
_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 4 משחקים )2 דומינו + 2 
בקופסא(, 30 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 משחק "מליונר המצוות" 
של פלדהיים, 50 ש"ח, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 אופני כור של ספין 8 
מצבים, רק 500 ש"ח,

_____________________________________________)26-27ח(052-7640482

 סט "והגדת" על המועדים 
כחדש ממש! 170 ש"ח, פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-7115498

 אופניים BMX מס' 20, 
150 ש"ח, בבני-ברק,

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 מבחר קלטות שירים 
חסידיים, 8 ש"ח ליחידה, בבני-

_____________________________________________)26-27ח(ברק, 052-7600336

 כל החלקים לאופניים 
חשמליות עד 500 ש"ח , פל': 

_____________________________________________)26-27ח(052-5127504

 אופני הרים לנערים "20 
במצב מצוין - 280 ש"ח, 

_____________________________________________)26-27ח(050-9340317

 ילקוט "מוסרי" לבנים 
בצבעים כחול/אפור במצב 
מעולה, 30 ש"ח בבני-ברק, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7600336

 תכולת בית למכירה 
מוצרי חשמל ועוד, עד 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 052-7151060

 פח זבל לבנין, חדש חדש! 
_____________________________________________)25-26ח(300 ש"ח, 052-7151060

 סט "והגדת" על המועדים 
כחדש ממש! 170 ש"ח, פל', 

_____________________________________________)25-26ח(052-7115498

 שעון "חגז" שעון לגז ליום 
טוב )משומש(, 150 ש"ח, 

_____________________________________________)25-26ח(054-7938941

 מגילת אסתר ישנה, כתב 
ספרדי )טעונה תיקון(, 500 

_____________________________________________)25-26ח(ש"ח, 054-7938941
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■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

■ "מתן- סיעוד" בני- 
ברק, הרב כהנמן 111, 

דרושים מטפלים/ות 
לקשישים/ות.
03-5782180)22-47(_____________________________________________

■ לעמותת סיעוד 
"בבית" סניף בני ברק 
דרושים/ות מטפלים/

ות לעבודה עם קשישים 
_____________________________________________)02-28(בבתיהם. 03-5783159

■ רק אם את מוכנה 
להתאמץ בשביל להגדיל את 

ההכנסה של הבית - תתקשרי! 
מכירות מהבית, רווחי ביותר! 
052-7661565 ,052-7654587)4-49(_____________________________________________

 דרושה מטפלת/סייעת 
למעון ברמת-גן, תנאים 
טובים, שכר התחלתי, 

30 ש"ח לשעה, 
052-8280838)17-2/17(_____________________________________________

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

סוכני/ות מכירות טלפונים
 לעבודה בבני-ברק
30 & לשעה + עמלות
משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות/טלמרקטינג חובה

קו"ח למייל:

yair@kav-itonut.co.il 
או לפקס - 077-2204728

דרושים/ות

 עוזרת בית נקיה וזריזה, 
המלצות רבות, תושבת ב"ב, 

ותיקה בנקיון אצל אנשים 
_____________________________________________)20-31(חשובים, 053-3348860

 לחברה פרטית 
המובילה בתחום הגביה 

דרושים/ות פקידי/ות בק 
אופיס בעלי/ות שליטה 
מלאה באקסל ותודעת 
שרות גבוהה, העבודה 
במשרה מלאה בימים 

א-ה, בין השעות: -08:00
17:00, תנאים מעולים 
למתאימים! אפשרויות 

קידום וניוד, קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל: 

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)22-29(משרה 2086 *ללא ניסיון

 לחנות אופטיקה, דרושים 
אופטומטריסטים/אנשי 

מכירות עם נסיון, תנאים 
מצויינים למתאימים. 

050-4142713)23-26(_____________________________________________

 למשרד עו"ד מוביל 
ברמת גן דרושים/ות 

נציגי/ות שירות לקוחות 
למחלקת גבייה, דרוש 

ידע בסיסי במחשב 
והכרות עם עולם הגבייה, 

העבודה במשרה מלאה 
בימים א-ה בין השעות: 

09:00-18:00. ישנה 
אפשרות למשרת אם 
ימים א-ה בין השעות 
08:00-15:00, תנאים 

מעולים למתאימים! 
אפשרויות קידום וניוד, 

קו"ח לפקס: 
03-6180638, מייל:

jobs@aeh.co.il בציון 
_____________________________________________)22-29(משרה 1986

 דרושות טלפניות 
למשמרת בוקר למוקד 
טלמרקטינג של מוסד 

ידוע המוקד נמצא באזור 
מגדל המים בבני ברק. 
עדיפות לבעלות נסיון. 

תנאים טובים למתאימות 
_____________________________________________)24-27(לפרטים 050-4343474 

■ דרושים/ות עובדים/ות 
לנקיון משרדים ובתי ספר 
לשעות הערב באזור ב"ב 

בתנאים טובים, 
___________________________________________03-5494080           )22-26ל(

 דרושה מטפלת 
בעלת נסיון למעון באזור 

)אפשרות להסעה( תנאים 
טובים למתאימה! 

,052-4825215
050-5723896)23-26(_____________________________________________

 לאינסטלעזר/קמפי, 
לעבודה בירושלים, דרוש 

אינסטלטור למגזר החרדי, 
052-2217626, להתקשר 

19:00-22:00)23-26(_____________________________________________

 איש מכירות תותח? 
בא לקבל 65 שקל לשעה, 
באווירת הייטק עם חרדים 

וצעירים, חברת הייטק גדולה 
מגדילה את מחלקת המכירות 
ומחפשת אנשים בדיוק כמוך! 

*אווירה מדהימה. *תנאים 
מעולים. *שכר גבוה מאוד. 

*אפשריות קידום. קו"ח ניתן 
לשלוח למייל:

job@kidumplus.co.il
_____________________________________________)23-26(טלפון: 072-3902280

 לחברת הובלות במרכז 
דרושים נהגים עם רשיון עד 12 

טון, תנאים טובים! 
_____________________________________________)23-30(052-6628690 ישראל

 לחנות פלאפונים 
בבני-ברק, דרוש איש מכירות 

_____________________________________________)23-26(תותח, 054-7320965

 לגן פרטי דתי בת"א: 
מסורה ואחראית, ראש גדול 

למלאה וחלקית, תנאים 
_____________________________________________)23-26(מעולים! 050-4173066

 למעון חב"ד ברעננה: 
*גננת *מטפלת לבוקר לצהרון 

*לגן חב"ד מלמד,
054-9245770 ,050-8840680)23-30(_____________________________________________

 למעון חרדי בפ"ת: 
*מטפלת לתינוקיה למלאה, 
מיידי *סייעת לגילאי שנתיים, 

מלאה ומיידי *גננת מנוסה 
לגילאי 2-3 לשה"ל הבאה, 

052-7642542)24-27(_____________________________________________

 דרושות גננות וסייעות 
לגן בפתח-תקווה, אוהבות 
מחבקות ומסורות, מיידי, 

050-5636364)23-26(_____________________________________________

 לרהיטי ילדים בפתח-
תקוה: מוכרת למלאה 

וחלקית, ידע במכירות, תוכנות 
מחשב ועיצוב, עדיפות לנסיון, 

תנאים טובים למתאימות! 
054-4532174)24-27(_____________________________________________

 לגן פרטי בפתח-תקווה, 
הדר גנים, דרושה סייעת 

למילוי מקום לשנה ומשרה 
מלאה לשנה הבאה, אפשרות 

לגמישות בשעות.
_____________________________________________)24-27(050-3904445, אתי

 דרושה מבשלת למעון 
בבני-ברק, לפרטים בערב 

_____________________________________________)25-26(בלבד: 054-8493435

 למעון בקרית-הרצוג, 
בב"ב, דרושה גננת/מטפלת 

עם נסיון, למשרה מלאה, 
_____________________________________________)24-27(תנאים טובים! 054-6300325

 לחברה מובילה בתל-
אביב, דרושים/ות למוקד 

החרדי נציגי מכירות, 
שכר גבוה!!!

073-2271471)21-32(_____________________________________________

 דרושה מנקה לבנק 
בר' טרפון בבני-ברק, 6 

ימים בשבוע כולל פיצול, 
050-5305916)25-26(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב דרושים: 
*עו"ס עם נסיון *עוזר טבח, 

053-7410695)25-28(_____________________________________________

 לגן פרטי גילאי 1-3 בפ"ת, 
דרושה סייעת/גננת, העשרה 

ותנאים מובטחים!
_____________________________________________)25-28(052-3600817 נורית

 למכון אורטופדי בר"ג, 
דרושה פקידה נמרצת ויעילה, 
_____________________________________________)25-26ל(קו"ח לפקס: 1533-6726426

 למוקד מכירות ארצי, 
שיחות נכנסות לסניף רמת-גן/
בני-ברק, נציגות בעלות כושר 
שכנוע + נסיון במכירות, 30 

ש"ח לשעה + בונוסים 
9.00-15:00 עבודה 

ממוחשבת, אפשרויות קידום 
מיידיות, 054-9198687 

_____________________________________________)25-26(להתקשר בין 9.30-14.00

 דרושה מטפלת לילדות 
קטנות, 3-5 פעמים בשבוע
16:00-20:00, פתח-תקווה

_____________________________________________)24-27(050-5276265 שני 

 דרושים עובדים לנקיון 
למשרדים סגורים בב"ב, 

_____________________________________________)25-26ל(בשעות הערב, 054-9383030

 למעון בב"ב, דרושה 
טבחית למשרה מלאה, מיידי 

וכן לשנה הבאה, מעון חדש!!! 
תנאים מצויינים!!! 

054-5841018)25-28(_____________________________________________

 ליוע"מ בפ"ת, מנהח"ש, 
סוג 3, נסיון במכפל, 

חשבשבת, וורד, קו"ח ל-
ML1264@smile.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 לפנמיית בנות חרדית 
בב"ב, דרושה עובדת נקיון 

לשעות הבוקר, צנועה וירא"ש, 
03-6749811 ניתן להשאיר 

_____________________________________________)25-26(הודעה בתא קולי

 דרוש/ה נהג/ת 
לאוטובוס/מיניבוס, 

מגוש דן, תנאים טובים 
למתאימים. שי,
050-8444001)25-32(_____________________________________________

 לחברת הייטק 
בבני ברק, דרושים/ות 
אנשי מכירות לביצוע 

שיחות יוצאות. עמלות 
מהגבוהות בשוק!

תנאים מעולים. מלאה 
/ חלקית. קו"ח ל: 

anaellenoam@gmail.
com)25-26ל(_____________________________________________

 מטפלת למעון בבני-ברק, 
תנאים טובים למתאימה, 

לפרטים בערב בלבד:
054-8493435)25-26(_____________________________________________

 לגן במרכז פ"ת, מטפלת 
מובילה לתינוקיה, עבודה 
מיידית, במשרה מלאה, 

_____________________________________________)25-28ל(052-6551612

 למסעדת לחם בשר 
דרושים טבחים/מלצרים, 

תנאים מעולים למתאימים, 
053-3800708)25-26(_____________________________________________

 עובדים לחנות ירקות 
בבני-ברק, עדיפות עם רשיון 

נהיגה ב', לפרטים:
050-6565546)25-28(_____________________________________________

 לישיבה חסידית בב"ב, 
דרוש טבח עם נסיון למ"מ 

עם אפשרות לקביעות, קו"ח 
והמלצות: 

Ysrael101@hotmail.com)25-26(_____________________________________________

 ל"נקי 10" בבני-ברק, 
דרוש נהג עם רשיון ג'/רשיון 

עד 4,000 ק"ג, לפרטים:
053-5251291)25-28(_____________________________________________

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

דרושים

 לאופנת נשים בב"ב, 
דרושה מוכרת נמרצת ומנוסה 

הופעה ייצוגית, למשמרות, 
קו"ח: 03-6162055/

055555118@017.net.il)25-26(_____________________________________________

 בפ"ת, עזרה בנקיון 
ובישול, 3 פעמים בשבוע, בין 

16:00-20:00, נסיון והמלצות, 
_____________________________________________)25-28ל(050-5957951

 לימוד כתיבת סתם 
בב"ב ללא תשלום, כספי 

052-7623142 -)26-28(_____________________________________________

 עובד אחראי לחנות עם 
רקע טכני, פקס: 

072-2640626 )לאחר משלוח 
_____________________________________________)26-29(להתקשר, 072-2640627(

 מטפלת מובילה לגן 
בת"א קרוב לר"ג, גילאי 2, 

5 ימים, שעות 8:00-16:30, 
לשנה הבאה, 03-6359440, 

_____________________________________________)26-29ל(052-4614646

 לארגון במרכז דרוש/ה 
מזכיר/ה לעבודה מהבית, 
א-ה, 9:00-12:30, 3,000 

ש"ח! *למנהל מוסד תורני 
באיזור בני-ברק, דרוש עוזר 

אישי ומזכיר, תנאים מצויינים! 
*לשנה"ל תשע"ז, דרושים 

מחנכים ומורים, מורות, 
מחנכות, גננות, סייעות, 

רכזים/ות חינוכיים. קריירה, 
072-22-222-62)26-26(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל. *מטפלות/גננות 
לחלקית/מלאה, *עובדות 

לצהרון, תנאים נוחים 
למטפלות בתינוקיה,

050-7884864)26-29(_____________________________________________

 דרושה עובדת לעבודות 
משק בית קלות בבני-ברק, 60 

_____________________________________________)26-27(ש"ח לשעה, 054-3607420

 למשרד תיווך שוק הנדל"ן 
באלעד סוכן/ת נדל"ן + 

רשיון תיווך, הדרכה תינתן 
למתאימ/ה, אפ' לרווחים 
גדולים! 052-3251213, 

_____________________________________________)26-26(ישראל. 050-5886828, אהובה

 למעון בכפר גנים ג', 
סייעת מנוסה ואחראית, 
לעבודה עם צוות חינוכי, 

_____________________________________________)26-27(טלפון: 052-2759760

 לדפוס דיגיטלי, דרוש עובד 
מנוסה בעבודה על גליוטינה, 
התחלה מיידית, קו"ח לפקס: 

03-6165187)26-29(_____________________________________________

 לחברה פיננסית בפ"ת, 
דרושות פקידות תפעול, קו"ח 

_____________________________________________)26-29ל(לפקס: 03-5605684

 תופרות זריזות למפעל 
כיפות, מיידי, ידע במכונה 
תעשייתית, להתקשר בין 

9:00-13:00, לטל':
03-5781152)26-27(_____________________________________________

 טלפניות לטלמרקטינג 
בב"ב לאחה"צ, אפשרות 
להתקדם, לא חובה נסיון, 
סביבת עבודה ממוחשבת, 

052-7101521)26-26(_____________________________________________

 לשווארמה באזור 
ירושלים, דרוש עובד נמרץ 
ואמין, בעל תודעת שירות 

_____________________________________________)26-33ל(גבוה, 052-5399290

 למעון בפתח-תקוה 
מטפלת - גננת, תנאים טובים, 

להתקשר בבוקר: 
054-8408829)26-27(_____________________________________________

 לאופנת נשים, 
מוכרת חרוצה ומנוסה, 
למשמרות בוקר/ערב, 
_____________________________________________)26-27ל(בב"ב, 054-4347954

 "ביחד" - הדרכה 
לשדכנות, עבודה מיידית 

מהבית, מחשב חובה,
072-2391111)26-26(_____________________________________________

 למעון בת"א )20 ד' מב"ב( 
*גננת מוסמכת לשנה הבאה 

לגילאי 2-3 *מטפלת לתינוקיה 
למ.מלאה, תנאים טובים! 

_____________________________________________)26-29(052-8750036, אסתר

4,000
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זה הזמן למצוא עבודה!

מייִדי באופן

בין 16ֹלהתֱקשר .00-20.00

למוקד מכירות בבני ברק
תותחי/ות מכירותדרושים/ות 

058-5658552
ב"ב: ימית

שכר גבוה למתאימים

yamitshr@gmail.com35&
לשעה +
בונוסים!

052-7164855

למוקד תפילות
מצליח בראשל"צ

בעלי יכולת הסברה וכושר 
ביטוי לשיחת יוצות

תנאי שכר הכי טובים שיש

ידע בסיסי במחשה חובה
בוקר 14:00 - 9:00
ערב 20:00 - 15:00

דרושים נציגים

לזק"א ישראל
דרושות 

עובדות נמרצות
בעלות כושר שכנוע
שכר בסיס גבוה +

בונוסים
שעות עבודה:

9:00-14:00 או 
17:30-21:30

העבודה בבני ברק
03-6164444
סביבת עבודה נעימה ומיוחדת

לסוכנות ביטוח 
בב"ב  דרוש 
מנהל תיקי 

לקוחות

053-8222835

שכר ממוצע
 10,000 & לחודש
לתפקיד עם 

שליחות
התמחות ע"ח החברה

דרוש
נהג

אוטובוס/א.צ.ז

באזור גוש דן

052-5828130

נהג ציבורי זעיר 
למשרה מלאה / 

חלקית

■ אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים מעונין לטפל 

פרטי או בבית חולים.
050-5489925 03-5791296)00-00(_____________________________________________

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים תמורת עזרה לאישה 
_____________________________________________)25-28(מבוגרת, טל': 050-5952474

ביקוש 
עבודה

 נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד בכל 

עבודת נקיון, יסודי מאוד, 
052-6971770)16-31(_____________________________________________

 אדם נאמן, מסור ובעל 
המלצות, מעוניין לעבוד עם 
קשישים, יחס חם, סבלנות 

_____________________________________________)16-31(רבה, 052-6971770

■ אשה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה+ עבודות בית 

____________________________________________)17-17/17(קלות. 03-6197601

■ אברך בעל ניסיון מעוניין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

____________________________________________)17-17/17(או מבוגרים. 054-8442722

 אישה חרדית ומסורה 
מעוניינת בעבודה עם 

קשישים/נקיון או כל עבודה 
אחרת, המלצות ונסיון,

054-9929552)21-32(_____________________________________________

 אישה חרדית מעוניינת 
לעבוד במשק בית, חרדית 

וצנועה, המלצות רבות, 
אפשרית גם בישול,

053-3348860)24-32(_____________________________________________

 אישה מנוסה ואחראית 
בעלת נסיון, מעוניינת בטיפול 

במבוגרת בירושלים,
_____________________________________________)25-26ח(054-8424924

 מעוניין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)25-26ח(054-8528583

 חרדי נשוי, אחראי ורציני 
עם רשיון משא 12 טון + 

מלגזה, מעוניין בעבודה באופן 
מיידי, עדיפות באזור י-ם:

_____________________________________________)25-26ח(052-7197544

 נערה חרדית מירושלים, 
מחפשת עבודה בשעות 

_____________________________________________)26-27ח(אחה"צ, טל': 054-8524451

 התפנה מגייס כספים, 
תרומות, קרנות, מלגות, 

תקציבי ממשלה, עזבונות, 12 
_____________________________________________)26-27ח(שנות נסיון, 052-7633316

 אישה זריזה מעוניינת 
לעבדו בנקיון משק בית. רחל, 

_____________________________________________)26-27ח(053-3371782

 מעוניין לעבוד בירושלים, 
אפשר גם לזמן קצר,

_____________________________________________)26-27ח(054-8528583

 מחפשת עבודה בתחום 
איפור/שעווה/תספורות/
תסרוקות לקג'ל במרכז,

_____________________________________________)26-27ח(054-53356107

 חרדית, מנוסה בשמירת 
חולים בשעות הלילה בבית 

חולים - מאושפזים,
_____________________________________________)26-27ח(054-8408781

 מעוניין במגורים או לינה 
תמורת עזרה כללית בבית, 

_____________________________________________)26-27ח(052-7396092

 לרשת גנים וצהרוניות 
בפ"ת *גננת לצהרון ללימוד 

אנגלית וסייעת לשה"ל הבאה 
*גננת כללית *מדריכות 

לקייטנות. 050-7877853 
_____________________________________________)26-27(03-9160700 )בוקר/ערב(

 לאל גאצ'ו רמת גן, 
דרושים מלצרים/ מלצריות + 

ניסיון, תנאים טובים 
052-2745177)26-29(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושה מטפלת/ 

גננת, למשרה מלאה/ 
חלקית, תנאים טובים 

למתאימות! 
_____________________________________________)26-29(050-7250631 ניקול

 לגן מעון בגבעת 
שמואל )במרכז(, גננת 

סייעת יצירתית עם ראש 
פתוח, למשרה מלאה, 

_____________________________________________)26-27(גמיש. 052-3651355

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה מטפלת לתינוקיה, 

למשרה מלאה, תנאים טובים 
_____________________________________________)26-27(למתאימה! 052-7642542

 למעון חרדי בפ"ת דרושה 
מפעילה לחוגים לאחה"צ: 

ג'מבורי, חיות ועוד, 60 ש"ח 
לחצי שעה להפעלה! 

052- 7642542)26-27(_____________________________________________

למעון באזור
דרושה 
מטפלת/גננת

תנאים טובים מאוד!
(אפשרות להסעה)
חדוה 052-4825215
שרית 050-5723896

 בבני ברק, דרוש נהג 
אוטובוס לתלמוד תורה, 

שכר גבוה ותנאים טובים 
למתאים. 

_____________________________________________)26-29(054-8474605 רפאל

 לרשת מעונות דרושות 
מטפלות למשרה מלאה/ 

חלקית )ק. הרצוג( 
054- 4499177)26-29(_____________________________________________

שמואֹל בגבעת

ִדרושות
וגן ֹלמעון

מצוינים תנאים

052-3809460
054-3226641

נסיון + 3 ֹלגֹלאי גננות
ארוך ֹליום במעון סייעות

תֱקווה בפתח

ִדרושות
ומשפחתי ֱקסום פרטי ֹלגן

החינוך משרִד ֹלגני גננות
מֹלאה במשרה וסייעות

התפֱקיִד: ִדרישות
אחריות מסירות, אמינות,

חיים שמחת והמון גִדוֹל” “ראש

052-7272449 ֹלפרטים
נוספים:

בפֱקס: 03-9342141או

 דרוש עוזר למתקין מזגנים 
+ רשיון מעל גיל 24,

_____________________________________________)24-27ל(052-7110145

 לגן דתי בפ"ת, דרושה 
סייעת חרוצה וחייכנית,

_____________________________________________)24-27ל(052-8530061, 052-8226582

 ל"פרגולנד" בנשר דרוש 
מחסנאי: *נסיון קודם חובה. 

*בריאות תקינה, פקס:
153-772011165)24-27(_____________________________________________

 עובד למשמרות, לתחנת 
רכבת ארלוזורוב, עבודה 

בתחום האביזרים לסלולרי. 
_____________________________________________)24-27ל(050-6751751, בני

 סייעת למשפחתון 
בגבעת-שמואל, מגיל 17 + 

נסיון עם ילדים, בשעות הבוקר, 
052-6795103)24-27(_____________________________________________

 דרושה מבשלת למעון 
בבני-ברק, לפרטים בערב 

_____________________________________________)25-26(בלבד: 054-8493435

 לישיבה בת"א, עובד נקיון 
רציני ואחראי תנאים טובים  

050-4145684)25-26(_____________________________________________

 פנסיונר!!! הזכויות 
שלך שוות הרבה כסף! 
התקשר לממש אותם! 

054-8420571)22-39(_____________________________________________

 עומד לצאת לפנסיה? 
חושב לעזוב עבודה? קבל 

ייעוץ פרישה ותרוויח! 
054-8420571)22-39(_____________________________________________

 משלם הרבה כסף 
לביטוחים??? ניתוח תיק 

ביטוחים מקצועי יקטין לך 
_____________________________________________)22-39(עלויות! 054-8420571

 התקשר לחסוך דמי 
ניהול מקרן הפנסיה 
_____________________________________________)22-39(שלך! 054-8420571
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פתח-תקווה: קניון כיכר העיר, רח' שפיגל 3, 03-9041249

*שמלות אלגנט 69 ש"ח במקום 149 ש"ח

בלבדש"ח35כל החנות עדשבועות אחרוניםלא לפספס!
*

לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!לא לפספס!

מכירת 
חיסול
מלאי

בגדי ילדים ונוער
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