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מוניות שרת
רמת בית שמש
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> התחנה הגדולה ביותר
     > עם השירות

                   הטוב ביותר

24 שעות

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

 השקעה פיננסית

תשואה מובטחת
בטחונות מלאים

הערת אזהרה בטאבו

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

עו"ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה, 

פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

כל הקודם זוכה 
סטוקים של מסכות, n95 / כירוגיות

0526547797

הערכה: סגר יוטל גם על 
ערים חרדיות נוספות

בני ברק נמצאת תחת סגר – כל הכניסות והיציאות לעיר נחסמו ע"י הצבא והמשטרה

ביד חזקה
בסיקור היסטורי 

רווי חשיפות, מתגלה 
נתניהו כאסטרטג 

יעיל, המשתמש 
בשיטות שונות 

ומקוריות כדי לנטרל 
את יריביו | עמ' 6

מה נשתנה?
רגע לפני שהקורונה 
מאיימת למוטט את 

איראן, פרסם העיתונאי 
אוהד חמו סדרת 

כתבות על המתרחש 
באיראן 2020 • ראיון 

| עמ' 12

שירה חדשה
צמד המלחינם-

מעבדים אלי קליין 
ואיצי ברי, חתומים 

על כמה מההפקות 
המוסיקליות המרגשות 
של השנים האחרונות. 
ראיון מרתק | עמ' 16

רה"ע נגד הקיצוניים: "הציבור 
החרדי ממושמע להנחיות"

בלוך שוחחה עם מפקד משטרת בית שמש סנ"צ 
רונן גורש וחיזקה אותו על פעילות השוטרים 

לאכיפת הנחיות משרד הבריאות בעקבות 
התפשטות הקורונה | עמ' 2
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משרדים ראשיים:
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ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 
יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה 

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: יוסי לוז

שביצעה  ההיקף  רחב  האכיפה  מבצע  אחרי 
משטרת ישראל, ראש העיר בית שמש ד"ר עליזה 
בלוך קיימה שיחה עם מפקד משטרת בית שמש 
סגן ניצב רונן גורש וחיזקה ידי שוטרי משטרת 

ישראל על עבודתם בעיר בימים אלו.

את  בחריפות  גינתה  העיר  ראש  בשיחתם, 
הקומץ הקיצוני שהפר את הסדר הציבורי וניסה 
לשבש את עבודת כוחות הביטחון. "תושבי בית 
על  מקפידים  החרדי,  הציבור  גם  בתוכם  שמש, 
הציבור  בבתים.  אלו  בימים  ונשארים  ההנחיות 
להנחיות",  ממושמע  המוחלט  ברובו  החרדי 

אמרה ד"ר בלוך.
בלוך הוסיפה, "אני מגנה בכל תוקף את אותו 

תושבי  בשם  ושולחת  חוק  ופורע  אלים  קומץ 
המשטרה  לכוחות  גדולה  תודה  שמש  בית 
השנה  ימות  בכל  נאמנה  מלאכתם  את  שעושים 
ובפרט במאמץ הלאומי במאבק בהתפרצות נגיף 
בימים  בפרט  בישראל.  והתפשטותו  הקורונה 
אלו בהם מרחפת סכנה מעל כולנו, תושבי בית 
שמש כולה מאוחדים מאחורי הביטחון ומחזקים 

את ידיהם".

תושבי  לכל  זו,  בהזדמנות  שוב,  קוראת  "אני 
בית שמש ללא יוצא מן הכלל, שמרו על הנחיות 
הישארו  הרבנים,  הוראות  ועל  הבריאות  משרד 
כדי  מאומת  חולה  לכל  פתרון  לנו  יש  בבתים. 
שייצא מעיר לצד שמירה על אורחות חייו. יחד, 
ונצא  הזו  המורכבת  התקופה  את  נעבור  כולנו, 

ממנה מחוזקים ומאוחדים מתמיד".

רה"ע נגד הקיצוניים: "הציבור החרדי ממושמע להנחיות"

כתב אישום הוגש נגד תושב העיר שסירב לפזר מניין

אחרי החלטת בג"צ: 
דרישה לפתוח 

את המכרזים

פילוח חולי הקורונה לפי שכונות: רמת בית שמש מובילה

מאת: אלי כהן

מצוקת התחבורה בבית שמש: לפני למעלה משבוע 
בבית  הגומלין  רכש  בעניין  הכרעתו  את  בג"צ  פרסם 
המדינה  עמדת  את  מקבלים  השופטים  כאשר  שמש, 
את  לשחרר  למדינה  מאפשר  הוא  בעצם  ובכך  בנושא, 

מכרזי התח"צ התקועים. 
מדובר מצד אחד בבשורה עבור תושבי העיר הנאנקים 
תחת מצוקת התחבורה הקשה, כל זאת בתנאי שהמכרזים 

ששוחררו יותאמו לשינויים בצרכי העיר. 
על  נכתבו  המשפטי,  מהסבך  ששוחררו  "המכרזים 
בסיס סקרים שנערכו בשנת 2015, מאז העיר בית שמש 
הכפילה את עצמה בכמות התושבים ובשכונות חדשות 
בית  תושבי  של  הפעולה  בועד  מזכירים  בה",  שצמחו 

שמש. 
לדבריהם, "שחרור המכרזים מבית המשפט אינו פותר 
מתאימים  אינם  שהמכרזים  מכיוון  כעת,  המצוקה  את 
לגידול  מלא  מענה  מעניקים  ואינם  האוכלוסייה  לגודל 

העתידי שלה". 
צריך  הזה,  "בשלב  שנוצר?  במצב  הפתרון  מה  אז 
באופן  מחדש  המכרזים  את  לערוך  התחבורה  משרד 
החדשות  לשכונות  הולם  מענה  שייתן  מקצועי 
במסגרת  זאת  בעיר,  להתאכלס  וצפויות  שמתאכלסות 
הוועדה המקצועית שהוקמה בעירייה לצורך כך בשיתוף 

הציבור. 
"אנו מודעים שדבר זה ייקח זמן רב, ולכן אנו דורשים 
התחבורה  שירותי  את  להכפיל  התחבורה  ממשרד 
המערך  של  והולם  טוב  לתכנון  עד  בעיר  הציבורית 
מחדש", אומרים בועד, ומציינים כי הם מצפים ממשרד 
הקודמות  התחייבויותיו  מאחורי  לעמוד  התחבורה 

בנושא.

מאת: יוסי לוז

המאומתים  הקורונה  חולי  פילוח  את  פרסמה  שמש  בית  עיריית 
בעיר בית שמש לפי שכונות, ממנו עולה כי רמת בית שמש א' מובילה 

במספר החולים המאומתים.
ריבוי  עם  השנייה  העיר  היא  שמש  בית  החרדיות,  הערים  מתוך 

החולים אחרי בני-ברק, עם 137 חולים מאומתים.
העיר  על  לכאורה  דילג  אך  העיר,  שכונות  בכל  התפשט  הנגיף 
הגפן,  ביאליק,  צבי,  בן  הנשיא  ז'בוטינסקי,  רמב"ם,  איזור  הוותיקה, 

קרית משה.
22% מהחולים  א' מתגוררים  נתוני משרד הבריאות: ברמה  פי  על 
1 17% נחלה  ג  12% מהחולים. רמה  ב  בבית שמש. רמת בית שמש 
6%, משקפיים  6%, גבעת שרת  13%. שיינפלד 6% חפציבה  ומנוחה 

4%, ממזרח שמש 2%, רמת אברהם, סביון, ומגדל המים יש 1%.
כל  או  בהתקהלות  ונתקלתם  "במידה  מהציבור:  מבקשת  העירייה 
 106 למוקד  לדווח  ניתן  הבריאות,  משרד  הנחיות  של  אחרת  הפרה 

שיעביר את הפניות באופן אנונימי לטיפול משטרת ישראל".
של  להודעתה  "בהמשך  שטרית מסר:  משה  העיר  ראש  ומ"מ  סגן 
ראש העיר עליזה בלוך מהבוקר, אנו מקבלים פניות רבות מתושבים 
ששואלים מדוע אנחנו עדיין לא מטילים סגר בעיר. קודם כל, חשוב 
להבהיר שזה לא בסמכות העירייה. עירייה יכולה לבקש אבל היא לא 

יכולה להחליט החלטה כזאת. רק המדינה יכולה. 
על  נתונים  לשחרר  הבריאות  משרד  הסכים  לאחרונה  רק  "למשל, 
כתובת מגוריהם של החולים, וגם זה אחרי לחצים כבדים שלנו. תארו 

לעצמכם מצב בו העירייה צריכה לנחש איפה מתגוררים החולים".

שטרית מדגיש כי "בשבועות האחרונים ראש העיר ואנוכי מנהלים 
בנושא  הרלוונטיים  הממשלתיים  הגורמים  כל  עם  ערות  שיחות 
התפשטות המגיפה בבית שמש. פניתי לראש הממשלה ולשר לביטחון 
גם  אז  צריך  ואם  בעיר,  ההתפשטות  לקצב  לב  לשים  וביקשתי  פנים 
להטיל סגר על שכונות בהם קצב ההתפשטות גדול במיוחד. הכל כדי 

למנוע התפרצות משמעותית של התחלואה בבית שמש. 
אתמול,  בדיונים  עלה  אכן  והנושא  התקבלו  "הבקשות  לדבריו, 
כשההחלטה בנושא תילקח בהמשך. שמירת הוראות משרד הבריאות 
בכל  שיפור  רואים  אכן  ואנו  ההדבקה  קצב  את  משמעותית  תפחית 
השכונות בייחוד בימים האחרונים. כולנו תקווה שהשינויים יתורגמו 

לירידה בקצב ההדבקה. בריאות לכולם".

תושב העיר מחוגי ה'קנאים' מואשם כי תקף שוטרת, עשה מעשה בכוונה להפריע לשוטרים וסירב להוראת שוטר המורה על התפזרות של התקהלות

בלוך שוחחה עם מפקד משטרת בית שמש סנ"צ רונן גורש וחיזקה אותו על פעילות השוטרים לאכיפת הנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה

הנתונים אודות תושבי העיר שחלו בנגיף קורונה פורסמו על ידי העירייה, ומצביעים על תחלואה גבוהה ברמת בית שמש 

מאת: מנחם הירשמן

לביהמ"ש  הגישה  ירושלים  מחוז  פרקליטות 
בית  תושב  נגד  אישום  כתב  בירושלים  השלום 
מחמירות,  בנסיבות  שוטר  תקיפת  על  שמש 
וסירוב  תפקידו  מילוי  בשעת  לשוטר  הפרעה 

להוראת פיזור התקהלות.
על  הנמנה  החשוד,  כי  נטען,  האישום  בכתב 
חוגי הקנאים בעיר, השתתף בהתקהלות יחד עם 

עשרות אחרים סמוך לבית כנסת בבית שמש. 
עו"ד  ידי  על  שהוגש  האישום,  כתב  פי  על 
ירושלים,  מחוז  מפרקליטות  דמרי  לוי  דקלה 
כוחות  של  ואכיפה  בקרה  פעילות  במסגרת 
משטרה ומג"ב את צו בריאות העם בבתי כנסת 
פעמים,  מספר  השוטרים  כרזו  שמש,  בבית 

באמצעות מערכת הכריזה כי "על הקהל להתפזר 
ולקיים את הנחיות צו משרד הבריאות". 

מרבית  אך  המקום,  את  עזבו  מהנוכחים  חלק 
במקום,  לעמוד  נותר  הנאשם,  וביניהם  הקהל, 
צעק לעבר השוטרים וקילל אותם. הנאשם הוזהר 
פעמיים, לבל יתקרב לשוטרים אחרת ייעצר. על 
ביקש  השוטרים,  אל  הנאשם  חזר  האמור  אף 

שיעצרו אותו ואף קיללם.
לאחר מכן, התקהלו כ-30 אנשים סמוך לבית 
והנאשם  אכיפה,  התבצעה  שבו  נוסף  כנסת 
את  הנוכחים  עזבו  משלא  אליהם.  הצטרף 
צו  לפי  דו"חות  להם השוטרים  הנפיקו  המקום, 
ולצעוק  לקלל  הנאשם  החל  אז,  העם.  בריאות 
לכם  אין  "נאצים,  היתר:  בין  השוטרים,  לעבר 

בושה, אתם אוסרים עלינו להתפלל".
כמו כן, נכתב בכתב האישום כי הלה התסיס 

את המתקהלים לא להישמע להוראות השוטרים, 
ביקשו  ומתפרע,  צועק  שהנאשם  כדי  "תוך 
סירב.  הוא  אך  להתפנות,  מהנאשם  השוטרים 
הנאשם,  מול  שוטרת  נעמדה  מסוים,  בשלב 

במרחק של כמטר, והורתה לו להירגע. בתגובה 
ירק הנאשם לעברה ופגע בחולצתה. 

את  לעצור  השוטרים  ניסו  האמור  "בעקבות 
להכניסו  כדי  מסיכה  פניו  על  ולהלביש  הנאשם 
לניידת, תוך שהם מסבירים לו שהוא מסכן את 

עצמו ואת השוטרים".
“במעשיו  האישום,  בכתב  נכתב  לסיכום, 
המתוארים לעיל, תקף הנאשם שוטרת בעת מילוי 
להפריע  בכוונה  מעשה  עשה  כחוק;  תפקידה 
או  כחוק,  תפקידם  ממלאים  כשהם  לשוטרים 
להכשילם בכך וסירב להוראת שוטר המורה על 
התפזרות של התקהלות שנעשתה בניגוד לסעיף 

3א לצו בריאות העם.
הפרקליטות  האישום,  כתב  הגשת  עם  יחד 
ביקשה מבית המשפט לעצור את הנאשם עד תום 

ההליכים המשפטיים נגדו.

מפר בידוד שנתפס

פילוח חולים מאומתים לפי שכונות



 הרבה דברים משתנים בפסח השנה,
אבל יש משהו שלא ישתנה.

 גם השנה תנובה איתכם בבית עם
כ-250 מוצרי חלב הכשרים לפסח למהדרין 

ובהם 30 מוצרים לראשונה בפסח זה.
אנו בתנובה מאחלים לכם זמן של יחד, 

בריא, טעים ורגוע עם בני המשפחה 
 ומברכים אתכם ואת כל בית ישראל

בפסח כשר ושמח.





איך מתמודדים? מתי כל זה ייגמר? מה מותר ומה אסור? מה עושים? למי פונים? 
איך מנהלים שגרה נכונה ובריאה? איך מתמודדים עם קשיים של ילדים? 

איך מקיימים ביקור רופא מרחוק?

מערך מתקדם של תמיכה ומענה עם כל הכלים כדי שתעברו את התקופה הזו ברוגע:
ביקור רופא טלפוני | ייעוץ מיילדותי | תמיכה נפשית | טיפים לתקשורת עם ילדים

התמודדות עם חרדות אישיות וחרדות של ילדים | תזונה נכונה בשגרה הפוכה
פיזיותרפיה בהנחיה מרחוק ועוד

תשובה אחת: 3833* לכל השאלות!

*3833 k.meuhedet.co.il

בברכת חג כשר, בריא ושמח!

השנה 
יש יותר 
קושיות 
מתמיד...

אנחנו 
איתכם 
עם כל 

התשובות
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אבי גרינצייג

זה גדול
»

עליהם

הכהונה  שנת  את  התחיל  שנתניהו  אחרי  ספורים  ימים 
החמישית  נתניהו  שממשלת  לפני  ורגע  ברציפות  ה-12 
יוצאת לדרך, חובקת תחתיה את מי שעד לפני שעה קלה היה 
יריבו המר, רא"ל במיל. ויו"ר הכנסת בני גנץ, כדאי לתהות 
מה עלה בגורלם של קודמיו. כמעט בלתי אפשרי להתחרות 
בנתניהו בקלפי, אבל קשה אף יותר להתמודד איתו בזירה 
הפיל   ,2009 בתחילת  בבלפור  לבית  חזר  מאז  הפוליטית. 
רוה"מ בזה אחר זה את יריביו בדרכים שונות, חיבוק דוב, 
פיטורין פתאומיים, מתקפות אישיות ומיתוג מתוכנן היטב. 

מעט מהם עדיין עמנו, לרוב נוטרים טינה לרוה"מ.
משום  הבאות  בשורות  אין  גנץ,  בני  הקורא  לידיעת 
השערה באשר לעתידך, אך רצוי וכדאי שתשנן אותן היטב. 
האחרון  לנתניהו,  מבט  להישיר  ניסו  ממך  וטובים  רבים 
הנשכח,  מרדכי  איציק  דווקא  היה  בהצלחה  זאת  שעשה 
"תסתכל  בגיחוך  ליריבו  כשהציע  ב-99',  בחירות  בעימות 
אותה  מפירות  נהנה  לא  אמנם  מרדכי  ביבי".  בעיניים,  לי 
היה הצלע השלישית במערכה,  אותם  ומי שקטף  הצלחה, 
אהוד ברק, שנמנע מלהגיע לעימות. אבל אל דאגה, גם יומו 
האחראי  הוא  ונתניהו  הגיע  מאקירוב  השעונים  מפרק  של 
הישיר לחיסול הקריירה הפוליטית של חברו-יריבו ומפקדו.

רקע חשוב לדברים, מספק אחד מבכירי מערכת הביטחון 
בעבר, ומי שדרכו הצטלבה עם זו של נתניהו מספר פעמים 
הוא  מגנרלים,  מוות  פחד  מפחד  "נתניהו  השנים.  לאורך 
עליו  ביתרון  מחזיקים  והם  מאחר  אישי,  איום  בהם  רואה 
הפוליטית,  דרכו  בתחילת  כבר  בנוסף,  הדרגה.  בגלל 
בקדנציה הראשונה, הוא נתקל בשני גנרלים שהאכילו אותו 
מרורים, תחילה היה זה איציק מרדכי ובהמשך אהוד ברק". 
חוק  בדמות  ביבי  מצא  הפתרון  "את  בכיר,  אותו  לדברי 
הגנרלים  של  ראשם  מעל  ההילה  את  לפזר  שנועד  הצינון, 
לפני שיקפצו למדמנה הפוליטית. למזלו, גם אהוד ברק ראה 
יובל  האנרגיה  שר  באמצעות  נתניהו  וכך,  בתופעה,  איום 
לשעבר  ח"כ  מהסיירת  מקורבו  באמצעות  וברק  שטייניץ 
אבשלום וילן )מר"צ( - קידמו יחד את החוק שנועד למנוע 

מרמטכ"לים ואלופים להתחרות בהם במישור הפוליטי".
הייתה  החוק,  של  רצויה  הפחות  התוצאה  מזלם,  לביש 
בשנה  קריטית  למסה  שהגיע  עד  שהצטבר  גנרלים  אוסף 
האחרונה. מלבד טל רוסו וגיחת הגימיק הכושלת למפלגת 
שוטט  שכבר   - ליעלון  רמטכ"לים  שני  חברו  העבודה, 
השמידו  הם  ויחד   - הולם  בית  וחיפש  הפוליטי  במישור 
את חלומו של ברק לחזור כמנהיג מפלגת השמאל הגדולה 
שיצר, ובו בזמן גם מנעו מנתניהו פעמיים ברצף את הרכבת 
אנשי  בגזרת  שלפחות  נדמה  משנכנעו,  עתה,  הממשלה. 

הצבא אין איום מסתמן על רוה"מ מעבר לאופק.

ציפי לבני: 
מאבק על התודעה

נתניהו  הגיע   ,2009 בתחילת  שרשם  המרשים  לקאמבק 
ערוך ודרוך. חודשים אחדים קודם לכן הוגש כתב אישום 
כפי  מתפקידו  התפטר  והוא  אולמרט  אהוד  ראה"מ  נגד 
לבחירות,  עד  וחצי  כשנה  עוד  נותרה  לכנסת  שהתחייב. 
ובאופן טבעי, הטיל הנשיא את תפקיד הרכבת הממשלה על 
ציפי לבני, מי שהחליפה את אולמרט בהנהגת קדימה, אחרי 

431 קול והביסה  שגברה בפריימריז סוערים על חודם של 
את יריבה המרכזי, שאול מופז.  

על פניו, בפני לבני עמדה משימה קלה, הקואליציה מנתה 
67 חברי כנסת - לאחר פרישת 'ישראל ביתנו' כשנה קודם 
אבו  עם  אולמרט  שניהל  המדיניים  המגעים  בעקבות  לכן, 
מאזן. כל שנותר ללבני, היה להשיג את הסכמתן של הסיעות 
לתפקיד  ולשייט  וש"ס(  הגמלאים  )העבודה,  הרלוונטיות 

חלומותיה, כאישה השנייה בראשות ממשלת ישראל.
באותם ימים, היו יחסיו של נתניהו עם המפלגות החרדיות 
בשפל של כל הזמנים, האחרונים לא שכחו לו את החיתוך 
שנים  הנהיג  אותו  הילדים,  קצבאות  וקיצוץ  החי  בבשר 
בממשלת  האוצר  שר  בתפקיד  כשכיהן  לכן,  קודם  אחדות 
במיוחד,  רעוע  היה  הפוליטי  מעמדו  גם  הראשונה.  שרון 
 12 עם  מצומקת,  ליכוד  מפלגת  בראשות  ניצב  נתניהו 
מנדטים בלבד, כשהיא חולקת את המקום השלישי בגודלה 
בכנסת עם ש"ס וגדולה במנדט אחד בלבד מישראל ביתנו 
– שתי מפלגות ימין שאיימו לשתות את מצביעיה, האחת 

באגף המסורתי והשנייה באגף החילוני-ימני.
אם  כי  הבין  הוא  מדויקת,  מצב  הערכת  עשה  נתניהו 
היא  ממשלה,  כראשת  חסד  של  וקצת  לשנה  תזכה  לבני 
את  למלא  שמסוגלת  כמי  הישראלית  בתודעה  תתקבע 
לפסגה.  לחזור  סיכוייו  אפסו  אז  או  בהצלחה,  התפקיד 
המפתח, אליבא דנתניהו, הייתה מפלגת ש"ס על שנים עשר 
אצבעותיה, שבלעדיהן לא היה ללבני כל סיכוי )בנוסף, היה 
צורך למנוע מליברמן לחבור ללבני ולהציל אותה מבחירות, 

ועל כך בהמשך(.
נתניהו החל לדלג מחצר לחצר במטרה לחדש את יחסיו 
עם  חשאיים  במגעים  פותח  שהוא  תוך  החרדי,  המגזר  עם 
יועצו  ומלואו.  עולם  ישי  אלי  הסיעה  ליו"ר  ומבטיח  ש"ס 
דאז, צביקה שלום, הגיע לביתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
ארבע פעמים, כשהוא מציע שלל תיקים ופינוקים. חששם 
הגדול של מנהיגי ש"ס התבסס על כך שכמה וכמה סקרים 
שערכו, צפו למפלגה נפילה כואבת בקלפי. נתניהו הבין את 
בכל  כי  והבטיח  והשפעה  תיקים  מאבדן  והפחד  הרגישות 
מצב בו ירכיב את הממשלה, יעניק לתנועה הספרדית שלל 
תיקי  כולל  מנדטים,  עשר  שנים  בת  מפלגה  של  ערך  בעל 
השיכון, הפנים והדתות והשבת קצבאות הילדים לקדמותן. 
בסופו של דבר הושגה הבנה שבשתיקה, לפיה ש"ס תוביל 

לפיצוץ המו"מ הקואליציוני עם לבני.
המפלגה הציגה שתי דרישות במו"מ עם קדימה – החזרת 
ירושלים  את  לחלק  שלא  והתחייבות  הילדים  קצבאות 
בשום מצב )דרישה שהוצעה על ידי נתניהו עצמו...(. לבני 
חורב  ליאור  דאז  יועצה  בעצת  והסכימה  עמדות  הקשיחה 
להפחית  כשהיא מתעקשת  הקצבאות,  לדרישת  חלקית  רק 
כמאה מיליון שקל מהסכום הנדרש. לש"ס זה הספיק לפוצץ 
לבחירות  והליכה  לפיזור  הכנסת  את  ולהוביל  המו"מ  את 

בסוף פברואר 2009.
נתניהו השלים את המשימה – לבני הגיעה לבחירות מבלי 
מכל,  יותר  בה  שפגע  והסלוגן  ממשלה,  כראשת  שכיהנה 
היה סיסמת הבחירות של הליכוד "זה גדול עליה". סלוגן 
שנשלף בתחילה כבלון ניסוי על ידי דוברו של נתניהו, יוסי 
לוי, במהלך עימות תקשורתי מול אייל ארד, מנהל הקמפיין 

של לבני, והפך עד מהרה לסיסמה מנצחת. 

השאיר את כולם מאחור .
נתניהו בסיור באיזור גדר 

הגבול ישראל-מצרים 
| צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ
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אבי גרינצייג

זה גדול
»

עליהם

הכהונה  שנת  את  התחיל  שנתניהו  אחרי  ספורים  ימים 
החמישית  נתניהו  שממשלת  לפני  ורגע  ברציפות  ה-12 
יוצאת לדרך, חובקת תחתיה את מי שעד לפני שעה קלה היה 
יריבו המר, רא"ל במיל. ויו"ר הכנסת בני גנץ, כדאי לתהות 
מה עלה בגורלם של קודמיו. כמעט בלתי אפשרי להתחרות 
בנתניהו בקלפי, אבל קשה אף יותר להתמודד איתו בזירה 
הפיל   ,2009 בתחילת  בבלפור  לבית  חזר  מאז  הפוליטית. 
רוה"מ בזה אחר זה את יריביו בדרכים שונות, חיבוק דוב, 
פיטורין פתאומיים, מתקפות אישיות ומיתוג מתוכנן היטב. 

מעט מהם עדיין עמנו, לרוב נוטרים טינה לרוה"מ.
משום  הבאות  בשורות  אין  גנץ,  בני  הקורא  לידיעת 
השערה באשר לעתידך, אך רצוי וכדאי שתשנן אותן היטב. 
האחרון  לנתניהו,  מבט  להישיר  ניסו  ממך  וטובים  רבים 
הנשכח,  מרדכי  איציק  דווקא  היה  בהצלחה  זאת  שעשה 
"תסתכל  בגיחוך  ליריבו  כשהציע  ב-99',  בחירות  בעימות 
אותה  מפירות  נהנה  לא  אמנם  מרדכי  ביבי".  בעיניים,  לי 
היה הצלע השלישית במערכה,  אותם  ומי שקטף  הצלחה, 
אהוד ברק, שנמנע מלהגיע לעימות. אבל אל דאגה, גם יומו 
האחראי  הוא  ונתניהו  הגיע  מאקירוב  השעונים  מפרק  של 
הישיר לחיסול הקריירה הפוליטית של חברו-יריבו ומפקדו.

רקע חשוב לדברים, מספק אחד מבכירי מערכת הביטחון 
בעבר, ומי שדרכו הצטלבה עם זו של נתניהו מספר פעמים 
הוא  מגנרלים,  מוות  פחד  מפחד  "נתניהו  השנים.  לאורך 
עליו  ביתרון  מחזיקים  והם  מאחר  אישי,  איום  בהם  רואה 
הפוליטית,  דרכו  בתחילת  כבר  בנוסף,  הדרגה.  בגלל 
בקדנציה הראשונה, הוא נתקל בשני גנרלים שהאכילו אותו 
מרורים, תחילה היה זה איציק מרדכי ובהמשך אהוד ברק". 
חוק  בדמות  ביבי  מצא  הפתרון  "את  בכיר,  אותו  לדברי 
הגנרלים  של  ראשם  מעל  ההילה  את  לפזר  שנועד  הצינון, 
לפני שיקפצו למדמנה הפוליטית. למזלו, גם אהוד ברק ראה 
יובל  האנרגיה  שר  באמצעות  נתניהו  וכך,  בתופעה,  איום 
לשעבר  ח"כ  מהסיירת  מקורבו  באמצעות  וברק  שטייניץ 
אבשלום וילן )מר"צ( - קידמו יחד את החוק שנועד למנוע 

מרמטכ"לים ואלופים להתחרות בהם במישור הפוליטי".
הייתה  החוק,  של  רצויה  הפחות  התוצאה  מזלם,  לביש 
בשנה  קריטית  למסה  שהגיע  עד  שהצטבר  גנרלים  אוסף 
האחרונה. מלבד טל רוסו וגיחת הגימיק הכושלת למפלגת 
שוטט  שכבר   - ליעלון  רמטכ"לים  שני  חברו  העבודה, 
השמידו  הם  ויחד   - הולם  בית  וחיפש  הפוליטי  במישור 
את חלומו של ברק לחזור כמנהיג מפלגת השמאל הגדולה 
שיצר, ובו בזמן גם מנעו מנתניהו פעמיים ברצף את הרכבת 
אנשי  בגזרת  שלפחות  נדמה  משנכנעו,  עתה,  הממשלה. 

הצבא אין איום מסתמן על רוה"מ מעבר לאופק.

ציפי לבני: 
מאבק על התודעה

נתניהו  הגיע   ,2009 בתחילת  שרשם  המרשים  לקאמבק 
ערוך ודרוך. חודשים אחדים קודם לכן הוגש כתב אישום 
כפי  מתפקידו  התפטר  והוא  אולמרט  אהוד  ראה"מ  נגד 
לבחירות,  עד  וחצי  כשנה  עוד  נותרה  לכנסת  שהתחייב. 
ובאופן טבעי, הטיל הנשיא את תפקיד הרכבת הממשלה על 
ציפי לבני, מי שהחליפה את אולמרט בהנהגת קדימה, אחרי 

431 קול והביסה  שגברה בפריימריז סוערים על חודם של 
את יריבה המרכזי, שאול מופז.  

על פניו, בפני לבני עמדה משימה קלה, הקואליציה מנתה 
67 חברי כנסת - לאחר פרישת 'ישראל ביתנו' כשנה קודם 
אבו  עם  אולמרט  שניהל  המדיניים  המגעים  בעקבות  לכן, 
מאזן. כל שנותר ללבני, היה להשיג את הסכמתן של הסיעות 
לתפקיד  ולשייט  וש"ס(  הגמלאים  )העבודה,  הרלוונטיות 

חלומותיה, כאישה השנייה בראשות ממשלת ישראל.
באותם ימים, היו יחסיו של נתניהו עם המפלגות החרדיות 
בשפל של כל הזמנים, האחרונים לא שכחו לו את החיתוך 
שנים  הנהיג  אותו  הילדים,  קצבאות  וקיצוץ  החי  בבשר 
בממשלת  האוצר  שר  בתפקיד  כשכיהן  לכן,  קודם  אחדות 
במיוחד,  רעוע  היה  הפוליטי  מעמדו  גם  הראשונה.  שרון 
 12 עם  מצומקת,  ליכוד  מפלגת  בראשות  ניצב  נתניהו 
מנדטים בלבד, כשהיא חולקת את המקום השלישי בגודלה 
בכנסת עם ש"ס וגדולה במנדט אחד בלבד מישראל ביתנו 
– שתי מפלגות ימין שאיימו לשתות את מצביעיה, האחת 

באגף המסורתי והשנייה באגף החילוני-ימני.
אם  כי  הבין  הוא  מדויקת,  מצב  הערכת  עשה  נתניהו 
היא  ממשלה,  כראשת  חסד  של  וקצת  לשנה  תזכה  לבני 
את  למלא  שמסוגלת  כמי  הישראלית  בתודעה  תתקבע 
לפסגה.  לחזור  סיכוייו  אפסו  אז  או  בהצלחה,  התפקיד 
המפתח, אליבא דנתניהו, הייתה מפלגת ש"ס על שנים עשר 
אצבעותיה, שבלעדיהן לא היה ללבני כל סיכוי )בנוסף, היה 
צורך למנוע מליברמן לחבור ללבני ולהציל אותה מבחירות, 

ועל כך בהמשך(.
נתניהו החל לדלג מחצר לחצר במטרה לחדש את יחסיו 
עם  חשאיים  במגעים  פותח  שהוא  תוך  החרדי,  המגזר  עם 
יועצו  ומלואו.  עולם  ישי  אלי  הסיעה  ליו"ר  ומבטיח  ש"ס 
דאז, צביקה שלום, הגיע לביתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
ארבע פעמים, כשהוא מציע שלל תיקים ופינוקים. חששם 
הגדול של מנהיגי ש"ס התבסס על כך שכמה וכמה סקרים 
שערכו, צפו למפלגה נפילה כואבת בקלפי. נתניהו הבין את 
בכל  כי  והבטיח  והשפעה  תיקים  מאבדן  והפחד  הרגישות 
מצב בו ירכיב את הממשלה, יעניק לתנועה הספרדית שלל 
תיקי  כולל  מנדטים,  עשר  שנים  בת  מפלגה  של  ערך  בעל 
השיכון, הפנים והדתות והשבת קצבאות הילדים לקדמותן. 
בסופו של דבר הושגה הבנה שבשתיקה, לפיה ש"ס תוביל 

לפיצוץ המו"מ הקואליציוני עם לבני.
המפלגה הציגה שתי דרישות במו"מ עם קדימה – החזרת 
ירושלים  את  לחלק  שלא  והתחייבות  הילדים  קצבאות 
בשום מצב )דרישה שהוצעה על ידי נתניהו עצמו...(. לבני 
חורב  ליאור  דאז  יועצה  בעצת  והסכימה  עמדות  הקשיחה 
להפחית  כשהיא מתעקשת  הקצבאות,  לדרישת  חלקית  רק 
כמאה מיליון שקל מהסכום הנדרש. לש"ס זה הספיק לפוצץ 
לבחירות  והליכה  לפיזור  הכנסת  את  ולהוביל  המו"מ  את 

בסוף פברואר 2009.
נתניהו השלים את המשימה – לבני הגיעה לבחירות מבלי 
מכל,  יותר  בה  שפגע  והסלוגן  ממשלה,  כראשת  שכיהנה 
היה סיסמת הבחירות של הליכוד "זה גדול עליה". סלוגן 
שנשלף בתחילה כבלון ניסוי על ידי דוברו של נתניהו, יוסי 
לוי, במהלך עימות תקשורתי מול אייל ארד, מנהל הקמפיין 

של לבני, והפך עד מהרה לסיסמה מנצחת. 

השאיר את כולם מאחור .
נתניהו בסיור באיזור גדר 

הגבול ישראל-מצרים 
| צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ
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צוות  ישיבת  נתניהו  כינס  הבחירות,  לפני  שבוע 
יועצי קמפיין הליכוד, צוות שמנה בין השאר  בהשתתפות 
את ישראל בכר, ספי שקד ואיציק סודרי, בקומה ה19 של 
בעייתי  על מצב  אביב. הסקרים הצביעו  בתל  סונול  מגדל 
אין  נאמנות  'בלי  סיסמת  גלי  על  נישא   - ליברמן  במיוחד, 
ושאב  והפריפריה  הימין  מצביעי  ללב  דיבר   - אזרחות' 
ממשי  חשש  התעורר  ומש"ס.  מהליכוד  הכרה  בלי  קולות 
שישראל ביתנו תהיה המפלגה הגדולה בגוש הימין ואיווט 

יקבל מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה.
היועצים היו נחרצים, יש לתקוף את איווט חזיתית בכל 
הכלים, אבל נתניהו התחמק ודרש מהם פתרון אלטרנטיבי, 
כאשר  כי  התברר,  יותר.  מאוחר  גילו  הם  לכך  הסיבה  את 
לנהל  שלא  עשרה  השבע  הכנסת  בשלהי  איווט  את  שכנע 
כתחליף  בראשותה  לממשלה  כניסה  על  לבני  עם  מו"מ 
יימנעו  הצדדים  ששני  ליברמן  עם  ביבי  סיכם  לש"ס, 
ליברמן  הקרובה.  הבחירות  במערכת  זה  את  זה  מלתקוף 
ונתניהו לא חפץ להפר אותה בגלוי,   - קיים את ההבטחה 
מתוך חשש הגיוני שאולי כך ינצח את הקרב ויזכה בהובלה 
בגוש הימין - אך יפסיד את המלחמה וידחק את איווט תאב 

הנקם לזרועות קדימה ולבני.
התרגיל האולטימטיבי נמצא בדמות מתקפה בנושאי דת 
ומדינה, אותה תוביל דווקא ש"ס... נותרה רק בעיה 'קטנה' 
שחשש  דאז  המפלגה  יו"ר  ישי,  אלי  את  משכנעים  איך   -
איווט?  נגד  ובחנית  לצאת בחרב  נגטיב,  מהפעלת קמפיין 
מה גם שהיחסים החמים ששוררים היום בין הליכוד וש"ס 
על  ביניהן  התחרו  והשתיים  בזמנו,  למדי  פושרים  היו   -

עשרות אלפי קולות מתנדנדים.
המשימה הוטלה על כתפיו של סודרי, יועצו של נתניהו 
לענייני חרדים, שנקט בשני מסלולי פעולה: בראשון, הגיע 

ברוך אבוחצירא הבאבא  רבי  לבית שאר בשרו, האדמו"ר 
ליברמן  המצב:  תמונת  את  בפניו  והציג  מנתיבות,  ברוך 
הובלה  בעמדת  נמצא  והוא  דתית  אנטי  בחקיקה  מעוניין 
בגוש הימין, ועל הדרך צפוי לאסוף מצביעים רבים באזורי 
ההשפעה של הבאבא, קרי הפריפריה הדרומית, המתאפיינת 

במצביעי ימין מסורתיים.
היה  החלום  חלום',  'שאלת  לעשות  הבטיח  ברוך  רבי 
ביום חמישי שלפני הבחירות  וכבר למחרת –  ויעיל,  קצר 
- הודיע הרב לציבור תלמידיו שאביו ה'באבא סאלי' זיע"א 
לישראל  להצביע  חמור  באיסור  ואסר  בחלום  אליו  נגלה 
ביתנו. ההשפעה המאגית הייתה מיידית, והסיסמוגרף של 
הסקרים במטה הליכוד הצביע על תהליך של חזרה הביתה 

בקרב המצביעים שזלגו מהליכוד ומש"ס.
בשעת  השני,  במסלול  דווקא  התרחשה  הפינאלה  אבל 
ליל מאוחרת הביא סודרי את בכר לפגישה חשאית ברחוב 
הקבלן עם איש הסתרים של בית מרן, אריאל אטיאס, שם 
הציג בכר לאטיאס את הסקרים שהצביעו על פגיעה בכוחה 
של ש"ס והאפשרות לאתר את הקולות האבודים. השניים 
מצאו מיד שפה משותפת ואטיאס הבטיח לבכר כי הוא יכול 

לראות את העניין כמסודר.
בשבת בבוקר הגיע אלי ישי כדרכו לבית מרן, כדי לוודא 
במוצ"ש.  השבועית  הדרשה  למאזיני  שיעבור  המסר  את 
נמרצים  שבחים  לכלול  אמורה  הדרשה  הייתה  לדידו, 
עבורה.  להצביע  חמה  וקריאה  המכהנת  המפלגה  להנהגת 
אטיאס,  פנימה  לקודש  נכנס  מכן,  לאחר  אחדות  שעות 
המנדטים  איבוד   – הכפולה  הרגישות  את  למרן  שהסביר 
ממשלה  ירכיב  שהאחרון  החשש  לצד  ליברמן,  לרעת 
הדברים  את  שקל  מרן  דתית.  אנטי  בחקיקה  שתתמקד 
וקיבל כדרכו החלטה נחרצת. נקל לשער את הפתעתו של 
ישי, שישב לצד מרן בדרשה המדוברת, כמקובל במוצ"ש 
של ערב בחירות, ושמע במפתיע את מנהיגו הרוחני תוקף 

בחריפות את ליברמן.
הדרשה הוכיחה את עצמה, ש"ס נחלשה אך במנדט בודד 
והכניסה לכנסת אחד עשר חברים. על הנייר אמנם ניצחה 
ושמונה  עשרים  מקבלת  כשקדימה  הבחירות,  את  לבני 
ליברמן  ובמקביל  לליכוד,  ושבעה  עשרים  מול  מנדטים 
ל'גודל טבעי' של חמישה עשר מנדטים  מצטמצם בחזרה 
נתניהו על לבני  בלבד, אך במשחק ההמלצות לנשיא גבר 

והרכיב ממשלה.
נתניהו,  לו  שרקם  התרגיל  את  ליברמן  הבין  למפרע, 
בתזמון הקרוב ביותר שהגיע אי פעם לכניסה לבית בבלפור. 
מאז יאכיל את נתניהו מרורים, עד להעלאת המסך בפומבי 
בבחירות האחרונות, עם המלצה לנשיא להטיל את הרכבת 
ללכת  נתניהו  "על  לפיהם  וציטוטים  גנץ  על  הממשלה 

הביתה".

ברק ומופז: משחקי הגנרלים

למרות שלא היה גנרל מן המניין, ניחן נתניהו בתכונות 
שאפיינו רבים מבוגרי סיירת מטכ"ל שהגיעו לפוליטיקה, 
כפי שמגדיר זאת אחד ממקורביו: "יש לו דפוס שמאפיין 
את בוגרי סיירת מטכ"ל – לא סופרים אנשים, משתמשים 
אפשר  כך  ואחר  אותו  מקרבים   – אדם  כשצריך  בהם. 
לזרוק". הגורם מציין כי גם באהוד ברק ניכרת התכונה הזו 
באופן בולט, אולי זה מה שהפך אותו לנמסיס של נתניהו 
לאורך שנים רבות, הוא גם מדגיש כי "זה לא נובע מרשע, 

אבל דפוס הפעולה הזה פוגע באנשים רבים".
למעשה, הגנרל הראשון שפגש נתניהו בפוליטיקה היה 

איציק מרדכי, האלוף הראשון שהגיע לליכוד אחרי שנות 
בצורת ומחסור ב'ביטחוניסטים' בולטים. מרדכי - נישא על 
גבי הערצת הליכודניקים - סירב להצעת שריון מביבי, חרש 
וכבש בפריימריז את המקום הראשון ברשימה.  את הארץ 
של  הבחירות  מטה  כיו"ר  נתניהו  אותו  מינה  בהמשך 
המפלגה ב-96' ולאחר מכן גאתה הפופולאריות שלו כשר 
ביטחון. נתניהו הבין והפנים שצומח לו בשקט בשקט איום 

של ממש על הבכורה.
נתניהו  הצליח  כיצד  היטב  זוכרים  דאז  הקבינט  חברי 
ביטחוניים  אירועים  בסדרת  מרדכי,  של  קרנו  את  להוריד 
בהם לא עודכן - כמו ניסיון חיסולו של חאלד משעל בירדן 
או פתיחת מנהרות הכותל. בעקבות כך התפתחו חיכוכים 
במקביל,  המוסד.  ולראש  לרמטכ"ל  הביטחון  שר  בין 
על  ומביכים  אישיים  לצוץ פרסומים  באותה תקופה החלו 
מרדכי בעיתונות, ונראה היה כי מאן דהוא טורח להכפיש 
את שמו ולהוריד את קרנו בעיני הציבור. בסוף נמאס לו, 
המרכז  למפלגת  להצטרף  כדי  מהליכוד  שחתך  לפני  ורגע 
ולביטחוניסט נוסף – הרמטכ"ל לשעבר אמנון ליפקין שחק 

- פוטר מתפקידו.
להסרת  סדורה  תוכנית  לנתניהו  הייתה  כבר  ב-2009, 
והגנרל  מאחר  לחכות,  נאלצה  זו  אבל  הגנרלים',  'איום 
לשעבר  מפקדו  גם  היה  התמודד,  עמו  הראשון  הספציפי 
יחסי  מלבד  ברק.  אהוד  בדימוס  רא"ל  מטכ"ל,  בסיירת 
בתקופות  גם   - השניים  בין  ששררו  ההדדיים  הכבוד 
ברק,  מפקדו.  כלפי  כבוד  יראת  לביבי  הייתה   - מתוחות 
שתוכניתו להדיח את אולמרט אחרי הגשת כתבי האישום 
נגדו ולהרכיב ממשלה במקומו לא עלתה יפה, מיהר לגבש 
דרך  הממשלה  לראשות  חזרה  להגיע  בניסיון  ב',  תוכנית 

פקודו לשעבר, ממש כפי שהיה ב-99'.
מאחר ומפלגת העבודה הצטמקה לשלושה עשר מנדטים 
בלבד, והייתה למפלגה הרביעית בגודלה בכנסת, הבין ברק 
שאין לו מה לחפש באופוזיציה ככינור שני ללבני, ומיהר 
בקריה  לשכתו  את  ששימר  קואליציוני  הסכם  על  לחתום 
במפלגת  הפנימי  הלחץ  אילץ  בהמשך,  הביטחון.  כשר 
העבודה את ברק לפרוש עם עוד ארבעה חברי כנסת ולהקים 

את סיעת עצמאות, שנותרה בקואליציה. 
בשל  וגם  לשעבר,  למפקדו  הכבוד  יראת  מתוך  נתניהו, 
ועוזרו  שרה  רעייתו  על  האחרון  שהמטיר  מרובה  חנופה 
הקרוב נתן אשל )אותו נהג לכנות 'נתן החכם'(, הותיר את 
ברק בתיק הביטחון, צעד שהתברר למפרע כתחילת פרפורי 
הגסיסה בקריירה הפוליטית של ברק. אדהכי והכי, הספיק 
מגנרלים  למנוע  במטרה  הצינון',  'חוק  את  לחוקק  הצמד 

נוספים לזלוג למערכת הפוליטית.
העת  הגיעה  הממשלה,  הרכבת  לאחר  שנים  שלוש 
לבני  ציפי  על  גבר  מופז  שאול  נוסף,  גנרל  מול  להתמודד 
לידיו.  המושכות  את  וקיבל  קדימה  במפלגת  בפריימריז 
מופז, שהחל את דרכו הפוליטית כ'מינוי מקצועי' לתפקיד 
שר הביטחון בממשלת שרון, לא הצליח לבסס את מעמדו 
מאסיבי  מחיבור  נהנה  ולא  מאחר  מרדכי,  במודל  בליכוד 
החדשה  הבעיה  את  זיהה  נתניהו  לקדימה.  וערק   - לשטח 

»

נתניהו בעימות המפורסם מול איציק מרדכי | צילום מסך

נתניהו ומופז | צילום: אבי אוחיון, לע''מ

נתניהו כראש ממלשה עם ברק כשר ביטחון בהכתרת גנץ לרמטכ''ל | צילום: לע"מ

נתניהו ויעלון | צילום: חיים צח, לע"מ

נתניהו וגנץ אצל הנשיא | צילום: חיים צח, לע"מ



דווקא בימים כאלו, אתרוג סטיק מאפשר לכם
להתחבר ולהתנתק מהרשת בקליק אחד פשוט.

סיימתם לעבוד? הוציאו את הסטיק והמחשב מנותק מהרשת.
רק עם אתרוג יש לכם את טכנולוגיית הסינון המתקדמת בעולם 

עם מוקד שירות אנושי שמלווה אתכם 24/6 ומאפשר לכם 
עבודה רציפה ומהירה. למצטרפים - 10 ג׳יגה מתנה!

*לאור מצב החירום:
מוקדי השירות, המכירות והמשלוחים

זמינים גם בחול המועד!
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שע"י בד"צ
בני ברק

מבצע לרגל השקת
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שלוחה 2 לאתרוג פלוס
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הזדמנות,  נוצרה  מחודשיים  פחות  בתוך  מיידית.  ופעל 
להצטרף  מופז  הסכים  הרגיש,  הביטחוני  המצב  בעקבות 
תיק  בלי  לשר  מתמנה  שהוא  תוך  תיקים',  'בלי  לממשלה 

ומשנה לרוה"מ.
בעמדת  הפעם  גם  הציב  ההיסטוריה  של  ההומור  חוש 
את  לנקוט  מופז  את  ששכנע  חורב,  ליאור  את  היועץ 
בעצם  ובכך  הכנסת,  פיזור  על  הצבעה  לפני  רגע   – הצעד 
אהבו  לא  המרכז-שמאל  מצביעי  הפוליטי.  גורלו  את  גזר 
התרסקה   2013 ובבחירות  נתניהו,  לממשלת  הזחילה  את 
קדימה לשני מנדטים בלבד. אהוד ברק, שהבין מלכתחילה 
שסיעתו לא תעבור את אחוז החסימה – גם כאן בעקבות 
מה שהמצביעים זיהו כזחילה לחיקו של נתניהו בכל מחיר - 
נמנע מהתמודדות מבישה, אך ניסה לנצל את שאריות קסמו 
נוספת כשר ביטחון, על  מינוי לקדנציה  כדי לקבל  האישי 
בסיס אישי ומקצועי. נתניהו ניהל מול ברק מו"מ שהסתיים 
הפוליטיים.  מהחיים  ברק  של  ובפרישתו  צורמים  בטונים 
שכולם  לקאמבק  ניסיונות  מספר  ואנשיו  ברק  עשו  מאז 
כאשר  האחרון,  זה  כולל  מפוארים,  בכישלונות  הסתיימו 

הוביל לאיחוד גוש השמאל לרשימה אחת.
ניתן  הקסם,  להתפוגגות  מרכזית  סיבה  מחפשים  אם 
לתלות אותה בהתנהלותו האישית של ברק, שדאג להפגין 
אליו  להתלוות  הזדמנות.  בכל  נתניהו  כלפי  פטרונות 
לנסיעות מדיניות בחו"ל, תוך שהוא מקפיד להופיע במרכז 
 – הישראלי  לקהל  לשדר  שנועד  אדנותי  במבט  התמונות, 

הנה, אני פה כדי להשגיח עליו. לנתניהו זה היה די והותר.

לפיד ולבני: הדחה מזלזלת

בחירות 2013 הציבו בפני נתניהו אתגר חדש, גם הפעם 
היה זה יוצא סיירת מטכ"ל בדמותו של הכוכב הציוני דתי 
החדש, נפתלי בנט. תוצאת הבחירות יצרה תסריט מסקרן, 
מחד גיסא, קיבל גוש הימין )הליכוד ביתנו, הבית היהודי, 
61 מנדטים, מאידך גיסא, בנט זיהה  ש"ס ויהדות התורה( 
את נטייתו של נתניהו להתעלם ממנו במהלך המו"מ, לפזול 
שהביא  כמי  בסוף.  פירורים  לו  ולזרוק  המרכז  למפלגות 
שנים עשר מנדטים ורוח חדשה למפלגת הכיפות הסרוגות, 

נעלב בנט מהרעיון ומיהר לכרות ברית אחים עם לפיד.
הפוליטי,  במגרש  לראשונה  צץ  הוא  שאף  האחרון,  זה 
היטב  וידע  ולמפלגתו,  לו  זקוק  לא  שנתניהו  לאלתר  הבין 
יחד,  בבוידעם.  אותו  יאפסנו  באופוזיציה  שנים  שארבע 
נטולת מפלגות  נתניהו להקים ממשלה  אילצו השניים את 
החדשה  והמפלגה  לבני  ציפי  גם  חברה  אליה  חרדיות, 
בנט  האוצר,  במשרד  התמקם  לפיד  התנועה.   – שהקימה 
במשרד הכלכלה המורחב, לבני קיבלה את תיק המשפטים 

וליברמן המתין לזיכויו במשפט, כדי לקבל את תיק החוץ.
לנתניהו  נגמר  ומאבקים,  תככים  רוויות  שנתיים  אחרי 
חוק  היה  הגמל  גב  את  ששבר  שהקש  שיאמרו  יש  הסוס, 
ישראל היום ז"ל, אחרים יטענו שידם של החרדים הייתה 
להדחת  ולבני  לפיד  עם  מדומה  מזימה  כשבישלו  במעל, 
האופוזיציה  ממעמקי  לרוה"מ  לדווח  ומיהרו   - נתניהו 
כך,  או  כך  הממשלה.  לשולחן  שותפיו  של  החתרנות  על 
בתחילת דצמבר 2014 הדיח נתניהו את לפיד ולבני באופן 

משפיל במיוחד.
רוה"מ  את  בירושלים  הנשיא  בית  אירח  ערב,  באותו 
לבני  אירוע להשבעת שופטים.  ושרת המשפטים במסגרת 
כבר הריחה באוויר שמשהו מתבשל, אך לא ידעה בוודאות 
על  נתניהו  שמר  האירוע  אורך  לכל  בגורלה.  יעלה  מה 
פאסון כנדרש, רגע אחרי שהשניים נכנסו לרכביהם בסיום 
הערב, חייג נתניהו ללבני שהתיישבה ברכב הסמוך, והודיע 
לפיטורין  תתגעגע  עוד  )לבני  פיטוריה  על  רוח  בקור  לה 
'מעודנים' שכאלה, כאשר תודח בהמשך בשידור חי על ידי 

אבי גבאי ממפלגת העבודה(.
של  מעמדה  בקפידה.  נתניהו  בחר  הפיטורין  תזמון  את 
שהגיע  לפיד,  גם  אך  בשחקים,  היה  לא  זו  בכנסת  לבני 
תשעה  עם  ומבטיח  צעיר  ככוכב  עשרה  התשע  לכנסת 
האוצר,  במשרד  לדעת  עצמו  את  איבד  מנדטים,  עשר 
מנהל  בעודו  בעליל,  מוכן  בלתי  אותו  תפסה  כשהדחתו 
אפס,  מע"מ  חוק  להעברת  הכספים  בוועדת  נואש  מאבק 

שטורפד בכישרון וביצירתיות באמצעות אלפי הסתייגויות 
ופיליבסטר בלתי נגמר של הח"כים החרדים, בניצוחו של 

יו"ר הוועדה הקודם, ח"כ משה גפני.

יעלון: איום לא מזוהה

כאילו לא למד מטעויות עבר, החל שוב לצמוח בליכוד 
בדמותו  רוה"מ,  של  מעמדו  על  פוטנציאלי  בטחוני  איום 
של הרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון. בוגי, איש שמאל 
מפלגת  וחבר  הנח"ל  מגרעין  קיבוצניק  בבסיסו,  מובהק 

העבודה, התגלגל לליכוד בטעות. 
כי  התבטא  כאשר  כרמטכ"ל,  כהונתו  בעת  החל  הכל 
אריאל  דאז  רוה"מ  לטרור",  גבית  "רוח  תיתן  ההתנתקות 
ובניגוד  המעטה,  בלשון  ההתבטאות,  את  אהב  לא  שרון 
פי  על  נוספת.  כהונתו בשנה  את  להאריך  סירב   - למקובל 
השמועה, מלבד הסיבה האידיאולוגית, שררו חילוקי דעות 
נוספים בין לשכת שרון - בדמות עורך הדין דובי ויסגלס - 
ובין הרמטכ"ל יעלון, עקב התנגדותו החריפה של האחרון 

להקמת הקזינו ביריחו.
משלב זה, נסעה הקריירה של יעלון בעיקר על דלק הנקמה, 
וניסה  לפוליטיקה  פנה  בוגי  הראשון.  היעד  הוא  כששרון 
תחילה את מזלו במפלגת העבודה, אצל ברק, שנפנף אותו 
באלגנטיות. האופציה היחידה שנותרה להצבת אלטרנטיבה 
שהליכודניקים,  אלא  הליכוד,  באמצעות  הייתה  לקדימה 
 - הקודמים  הרמטכ"לים  שני  מהתנהלות  כאב  עד  מנוסים 
ב-2008  ובפריימריז  בקרירות  אותו  קיבלו   - ומופז  מרדכי 
נבחר יעלון רק למקום השמיני, מה שהספיק לו לקבל את 
בדמות  פיצוי  בתוספת  אסטרטגיים,  לעניינים  השר  תפקיד 

תואר המשנה לראש הממשלה וחברות בקבינט.
האגפים  את  הביאו  ניציות  מדיניות  התבטאויות  סדרת 
בדגש  בחום,  יעלון  את  לאמץ  בליכוד  יותר  הקיצוניים 
תדמיתו  את  שחיזקו  והמתנחלים,  פייגלין  מתפקדי  על 
יעלון  נותר  זאת,  למרות  מובהק.  ימין  כאיש  המחודשת 
במקום השמיני גם בבחירות 2013, כשהרכב הרשימה מזמן 
דאז  הכנסת  חברת  ה14,  המקום  עם  נעים  בלתי  מפגש  לו 
דובר  כסגנית  מתפקידה  כרמטכ"ל  הדיח  אותה  רגב,  מירי 
צה"ל )ב2015, כבר עקפה רגב את יעלון בסיבוב, כשזכתה 
במקום החמישי ברשימה והותירה אותו מאחוריה, במקום 
השביעי(. אולי בשל חוסר יכולתו להתקדם בקרב מתפקדי 
הליכוד, לא ראה בו נתניהו איום של ממש ומינה אותו כשר 
לשעת  עד  לוודאי  קרוב  מתחרט  הוא  עליו  צעד  ביטחון, 

כתיבת השורות...
ממשלת  את  סוף  סוף  לנתניהו  הביאו   2015 בחירות 
החלומות, לה ייחל מאז חזרתו לבלפור שש שנים קודם לכן 
החרדיות  המפלגות  ושתי  היהודי  הבית  כולנו,  הליכוד,   –
עם  החיבור  את  שפירק  ליברמן,  מנדטים.   61 יחד  הביאו 
הליכוד – התרסק לשישה מנדטים בלבד ונותר באופוזיציה. 
נתניהו,  עבור  להפליא  קלה  הייתה  הבחירות  מערכת 
קרוב  או  שוויון  ולמדגמים שצפו  לסקרים  הכבוד  כל  ועם 
ובין  הרצוג  בראשות  המחודשת  העבודה  בין  לשוויון 
הליכוד, היה נתניהו גדול על הרצוג בכמה מידות, וזו אינה 
מטאפורה בלבד. מאז אותו עימות כושל מול מרדכי, סירב 
נתניהו בעקביות להשתתף בעימותי בחירות מול היריבים, 
תוך הבנה שעימות כזה עשוי אך ורק לפגוע בו. מול הרצוג, 

בהברקה של רגע, הסכים לעימות קצר שחיסל את יריבו.
 .2 ערוץ  באולפן  הרצוג  עם  שנערך  ראיון  בעת  זה  היה 
הענק  הרקע  מסך  את  נתניהו  של  דמותו  מילאה  לפתע, 
בין השניים. הרצוג,  ונערך מעין עימות מאולתר  מאחוריו 
הבלתי  הלשון  פנינת  את  סיפק  מהסיטואציה,  מבולבל 
גוון קולו  נתניהו מאוחדת".  והבטיח "לשמור את  נשכחת 
הבלתי משכנע של יו"ר הסוכנות מול הטון משרה הביטחון 
של  הקהל,  בדעת  שנצרבה  התמונה  עם  יחד  נתניהו,  של 
נתניהו שדמותו מרוחה בענק מול הרצוג המתכווץ באימה 

- הכריעו בדעת הקהל והתוצאה הייתה כתובה על הקיר.
ליעלון  ואפשר  החדים  חושיו  את  שוב  הזניח  נתניהו 
לשמר את מעמדו כשר ביטחון, עד להצטרפותו של ליברמן 

לקואליציה שנה לאחר הבחירות, במאי 2016. הקואליציה 
סבלה מחוסר יציבות בשל היותה תלויה על חודו של קול 
לאצבעות  נזקקה  והיא  ושות',  חזן  אורן  לחסדי  ונתונה 
 – ליברמן  הביא  כאלו  חמישה  לנשימה.  כאוויר  נוספות 
אחרי בריחתה של אורלי לוי – והם סיפקו בלון חמצן יעיל, 
במחיר פעוט, הדחתו של יעלון ממשרד הביטחון. למרות 
הפיצוי שהוצע לו בדמות משרד החוץ, בחר יעלון לעזוב 
הנוכחי  כשהיעד  מעודכנת,  נקם  תחושת  חדור  הכנסת  את 
הוא נתניהו. ציניקנים יאמרו שזהו הרגע בו 'נזכר' יעלון גם 
בפרשת הצוללות, ממנה הוא מסרב להיפרד עד לימים אלו. 

אשכנזי וגנץ: השלכות חוק הצינון

כפי שהקדמנו, כבר בקדנציה השנייה של נתניהו כראש 
מצד  מעמדו  על  האיום  את  זיהה  הוא  ב-2009,  ממשלה, 
רלוונטית  ובלתי  מזדקנת  חונטה  ראה  בהם  הגנרלים, 
נותנים  ישראל  אזרחי  לצערו,  המודרנית.  לפוליטיקה 
אם  גם  בקלפי,  הביטחון  מערכת  למנהיגי  כבוד  של  יחס 
האחרונים מאכזבים אותם פעם אחר פעם. די לציין את דיין, 
רבין, מוטה גור, רפול, ליפקין שחק ועוד אי אלו אלופים 
והתקשו  הפוליטיקה,  נבכי  את  שרדו  שלא  אלופים  ורבי 
וצווים למערכת שמבוססת על  לעבור מעולם של פקודות 

פשרות ושטחים אפורים.
שם  הראשונה,  בקדנציה  כבר  ביבי  הגיע  הזו  לתובנה 
פגש מערכת ביטחון חזקה וקשוחה, רמטכ"ל בדמות אמנון 
עמי  השב"כ  וראש  יתום  דני  המוסד  ראש  שחק,  ליפקין 

איילון, שכולם יהפכו ליריביו בבוא היום.
עם  אחת  יד  נתניהו  עשה  הממשלה,  ראש  לכס  משחזר 
נוספים להצטרף  ברק – שאף הוא ביקש למנוע מאלופים 
'חוק  את  והעביר   – ביטחונית  קונטרה  לו  ולהציב  לכנסת 
הצינון' שמטרתו כפולה - ראשית, הקפאה לכמה שנים של 
בכירי מערכת הביטחון מחוץ למשחק הפוליטי, ושנית, גם 
יבחרו לעשות את הצעד, הרי שזוהרם  אם בתום התקופה 

יעומעם בשנים שיחלפו.
רמטכ"לים  שני  ודומיו,  שחק  לליפקין  גמור  בניגוד 
גנץ.  ובני  אשכנזי  גבי  היו  נתניהו  עם  בחיכוכים  שמיעטו 
אמנם השניים רשמו פה ושם ויכוחים מקצועיים עם הדרג 
הדברים  הגיעו  לא  מעולם  אך  נתניהו,  זה  ובכלל  המדיני 
בעימותים  ברק  שחווה  זה  כמו  בתקשורת,  קרבות  לכדי 

המתוקשרים עם אשכנזי בסוגיית מסמך הרפז, למשל.
בתחילה, הצליח הטריק של 'חוק הצינון' בצורה יוצאת 
ציבורי  פרופיל  על  לשמור  הצליח  אשכנזי  אמנם  דופן. 
שקל   ,2014 בשנת  ובסיומה,  הצינון,  תקופת  במשך  גבוה 
שאשכנזי  משוכנע  היה  כבר  נתניהו  לפוליטיקה.  להצטרף 
יצטרף למפלגת העבודה, ידיח את יחימוביץ' וייתן לו פייט 
לכותרות,  הרפז  פרשת  חזרה  למזלו,  הבאות.  בבחירות 
הנכון  התזמון  אבד  וממילא,  נחקרו  ומקורביו  אשכנזי 

מבחינתו להתמודד בקלפי.
במשך 6 שנים פיתח אשכנזי קריירה חוץ פוליטית כיו"ר 
 – בישראל  הנחשבות  החינוכיות  הקרנות  רש"י, אחת  קרן 
הצינון  תקופת  את  גנץ  בני  סיים  ב-2018  גנץ.  שהגיע  עד 
הנדרשת והחליט לאלתר להקים מפלגה ולהתמודד לכנסת. 
אשכנזי זיהה הזדמנות להגשים את החלום הישן, קפץ על 
העגלה ויצר את החיבור המלאכותי עם לפיד שהחל לדמם 

מנדטים בסקרים ועם יעלון וסיעתו האלמונית תל"ם.
כך, לאחר שנים רגועות ונטולות גנרלים, הם חזרו לאיים 
נמשכה  בחירות  מערכות  שלוש  מלא.  בהרכב  נתניהו  על 
כחול  את  לפורר  כשהצליח  הקוסם  הפתיע  ושוב  הדרמה, 
ממשלה  להרכיב  הנראה,  וככל  המקוריים,  לרכיביה  לבן 

בהשתתפות שני הכוכבים החדשים בעלילה. 
של  לחיקו  הזחילה  האם  בהמשך?  בגורלם  יעלה  ומה 
ברק  עבור  שסימנה  כפי  הסוף  את  עבורם  תסמן  נתניהו 
ומופז? האם יודחו בשלב מסוים באופן משפיל כפי שאירע 
ללבני ולפיד? שמא ינסו את כוחם בבחירות הבאות וייכשלו 
במודל הרצוג ואיווט? ואולי אולי, לראשונה ימצא נתניהו 

מולו יריבים במידותיו. ימים יגידו.

מפקדו ושותפו לשעבר ויריב פוליטי מר כיום נתניהו עם נתניהו ובנט | צילום: חיים צח, לע''מ
אהוד ברק  | צילום: קובי גדעון, לע''מ

נתניהו עם ליפקין שחק ואביגדור ליברמן





י"ב ניסן תש"פ 12126/4/20 בבית שמש

לא

סביר  חייו,  על  לשמור  שחפץ  יהודי,  אפילו  או  ישראלי, 
שיעי  דת  ממרכז  האפשר  ככל  להתרחק  שיקפיד  להניח 
באותו  שמתקיים  בשעה  במיוחד  בברלין,  נויקלן  בשכונת 
מקום טקס לזכרו של מפקד כוח אל-קודס האיראני שחוסל 

לאחרונה, קסאם סולימאני. 
אם לוקחים בחשבון את העובדה שבזמן הטקס התקיימה 
בחוץ הפגנה נגד משטר האייתולות, והמפגינים שעמדו מחוץ 
וכולם   - חיזבאללה  אנשי  נמצאים  ש"בפנים  סיפרו  למבנה 
זה  ניתן להוסיף לכל  וכמה. אם  טרוריסטים", על אחת כמה 
את מה שסיפר אחד המפגינים - מבקש מקלט על רקע פוליטי 
-  שטען שבמרחק 200 ממנו הוא רואה ומזהה מישהו שעינה 
סביר  העינויים",  על  "אחראי  היה  שתפקידו  באיראן,  אותו 
לשמוע,  אפילו  חשק  היה  לא  ישראלי  שלאף  להניח  מאד 

בשידור רדיו ובמרחק בטוח, את המשפט הזה.
אלא שכתב ערוץ 12 הישראלי, אוהד חמו, הוא לא בדיוק 
נכנס  שנים  שמזה  ואמיץ,  חוקר  עיתונאי  הוא  רגיל.  ישראלי 
ויוצא כל הזמן למחנות הפליטים הפלסטינים, לצלם ולתעד, 
ולא חושש מכלום. אוהד, לא רק שהתקרב לאחרונה, במסגרת 
השיעי  למרכז  לאיראן"(,  קרוב  )"הכי  שצילם  כתבות  סדרת 
הזה בברלין, אלא גם נכנס אליו, שהה בו לאורך דקות ארוכות 
נאה  עיתונאי  הישג  זה  היה  בפנים.  המתרחש  את  צילם  ואף 
היה  זה  אם  שייחשף.  מהאפשרות  מטורף  בלחץ  לו  שעלה 
קורה, ספק רב אם חמו היה כאן היום כדי לדווח על "איראן 

שמחוץ לאיראן".
סדרת הכתבות של חמו )43(, תושב ירושלים במקור וכיום 
 - הגולים האיראניים הרבים  תושב תל אביב, שמה דגש על 
ובמיוחד על הגולים הפוליטיים - שמפוזרים ברחבי אירופה 
וחוששים מאד, אפילו שם, מחוץ לאיראן, מפני זרועו הארוכה 

של המשטר.
שמחוץ  האיראנים  במרכזי  שם,  שצילם  מהסדרה  חלק 
וידידיו.  חמינאי  איראן  שליט  לתומכי  מוקדש  לאיראן, 
סיטואציית  היתה  דת שיעי, בברלין,  "כשהייתי באותו מרכז 
קיצון, מאוד יוצאת דופן", מספר חמו בראיון ל"קו עיתונות", 
תומכי  עם  חדר  באותו  נמצא  יהודי,  ישראלי,  "תחשוב: 
אירופה  רחבי  מכל  אנשים  המהפכה,  ומשמרות  חיזבאללה 
כתב  בתור  סולימאני.  קאסם  של  מותו  על  להתאבל  שבאו 
ישראלי לענייני ערבים, אני מתעסק פה ושם בדברים מסוכנים 
כלל  שאני  טריטוריה  הייתה  זו  אבל  לפלסטינים,  שקשורים 
איראן  מול  לבד  עומד  שאני  שם  הרגשתי  ממש  מכיר.  לא 

וחיזבאללה".
הצגת שם את עצמך לפניהם כפלסטיני. הם "קנו" את זה 

בקלות?
סרט  עושים  שאנחנו  שם  להם  אמרנו  שכן.  חושב  "אני 

דוקומנטרי על מותו של סולימאני, ובהתחלה הם היו בסדר 
עם זה, אבל כל הזמן חששתי שאחד מהחבר'ה שם ייגש אליי 
ויתחיל לחקור אותי. בסופו של דבר גירשו אותנו משם בגלל 
שצילמנו גם אחרי שביקשו מאיתנו להפסיק. למזלי זה נגמר 

בזה".
לעיר  הגיע  חמו  פחות,  לא  עצבים  מורט  אחר,  ברגע 
מתנגדי  לצד  שם,  ופגש  באיראן,  שגובלת  ואן,  הטורקית 
משטר איראניים שהצליחו לעבור את הגבול וכעת מעבירים 
שם את ימיהם וחוששים לשלומם, גם את עלי עוד - איראני 
שעד לפני כחצי שנה היה חבר בארגון הרצחני בסיג', הזרוע 

הביצועית של מנגנון הדיכוי של משמרות המהפכה.
הזה מדבר  לארגון  זו הפעם הראשונה שבה אדם שקשור 
שמולו  כמובן,  יודע,  לא  כשהוא  ישראלית,  תקשורת  עם 
יושב עיתונאי ישראלי. אחרי זה, מיד תקראו, זה נודע לו. על 
אצבעו היתה ענודה, מספר חמו, טבעת גדולה ובולטת, זהה 
לזו שהייתה לסולימאני והיתה מזוהה איתו כל כך. "כשהייתי 
סיפר  הספר",  בית  של  הבסיג'  למחלקת  הצטרפתי  חמש  בן 
שדיבר  מי  כל  את  ומכים  לרחוב  יוצאים  "היינו  לאוהד.  עלי 
נגד המשטר. פעם אפילו הכיתי את אחי עד זוב דם, כי הוא 
קיצוני שאם מישהו  כך  כל  הייתי  על חמינאי.  יפה  לא  דיבר 

היה מדבר לא יפה על המנהיגים, פשוט הייתי הורג אותו".
היה  שהוא  ייתכן  אתה,  מי  מגלה  היה  הוא  שאם  נשמע 

הורג אותך.
מלחיצה.  די  והרפתקה  מדהימה  עדות  הייתה  באמת  "זו 
הזה  שהאיש  הבנו  ומיד  מקומיים,  סייענים  דרך  אליו  הגענו 
באמת רוצח ועם עבר מפוקפק ביותר בשירות משטר איראן. 
במהלך הראיון הוא מן הסתם לא ידע שאני ישראלי, אבל אחר 
מאיפה  בדיוק  גילה  הוא  מאוד  ומהר  טלפונים,  החלפנו  כך 
שאלה.  סימני  המון  עם  טקסט  הודעות  מיליון  לי  ושלח  אני 
בחדר  אותו  כשראיינתי  טעות  שעשיתי  חושב  אני  בדיעבד, 
המלון שגרתי בו בעצמי. אמנם העפנו משם את כל הדברים 
שהיה כתוב עליהם בעברית, אבל אחרי הראיון, כשהוא גילה 
מאיפה אני, ממש חששנו שהוא יגיע לשם וינסה לעשות לי 
משהו. למזלי, כבר בשש בבוקר למחרת עזבנו את המלון, כך 

שגם אם הוא רצה - הוא לא הספיק".



הטורקית,  בוואן  בברלין,  פגש  שחמו  האיראנים  רוב 
בדיסלדורף ובמקומות אחרים הם למעשה פליטים פוליטיים. 
חלקם תומכים בחזרתו לאיראן של המשטר המלוכני-חילוני 
של השאה, חלקם מיואשים מהמצב הכלכלי והתעסוקתי בארץ 
מוצאם, וכמה מהם אף ביטאו בפני חמו חיבה של ממש כלפי 

"דרכון  חמו  בידי  הפקיד  המרואיינים  אחד  למשל,  ישראל. 
איראני אלטרנטיבי", כדי שיוכל לבקר אותו כשהמשטר יופל. 
והייתה גם ילדה איראנית ששלחה לישראלים ברכות חמות, 

בשיחת וידאו הישר מטהרן.
הגולים  של  ליחס  כאמור,  מוקדש,  הסדרה  עיקר  ואולם, 
משטר  ידי  על  לטענתם,  שנגנבה,  למדינתם,  האיראניים 
השלטונות  ידי  על  נרדף  נוצרי,  איראני  מהם,  אחד  חשוך. 
במולדתו באשמת הפצה של הברית החדשה. שני תרם כלייה, 
מתנגד  האייתולות.  של  מהכלא  לצאת  כדי  רק  כורחו,  בעל 
שלישי נשלח על ידי המשטר לעיראק, זאת אחרי שבמסגרת 
עבודתו כשוטר החליט לשחרר 15 סטודנטים מפגינים בניגוד 

להוראות - ומשם ברח לאירופה.
המשטר",  נגד  הם  מאיראן  הנמלטים  של  המכריע  "הרוב 
מספר חמו. "איתם, מטבע הדברים יכולת התמרון שלי הייתה 
על  בחופשיות  איתם  לדבר  יכול  הייתי  גדולה.  יותר  הרבה 
אבל  למשטר  שמתנגדים  אנשים  הם  אם  גם  נושאים,  המון 
משתייכים לארגונים קיצוניים לאלימים כמו מוג'הדין חאלק. 
לזו  בנוסף  איתם,  שלי  מהשיחות  שעולות  ההבנות  אחת 
שהאופוזיציה  היא  המשטר,  נגד  העממית  ההתקוממות  של 
האיראנית סובלת מבעיה קשה של פיצול. הרבה פעמים יש 
מבחינתי,  אני,  לשני.  אחד  אופוזיציוני  מחנה  בין  עימותים 
של  ומעודכנת  מאוזנת  שיותר  כמה  תמונה  להביא  ניסיתי 

המצב באיראן ובעיקר של הגולים".
משטר  של  שימיו  בטוחים  די  שלך  המרואיינים  רוב 
האייתולות ספורים. זו נאיביות לשמה או שיש לכך קשר 

למציאות?
אנשים  הרבה  שפגשתי  נכון  זה  לומר.  מאוד  "קשה 
שסבורים שזמנו של המשטר קצוב, אבל מצד שני השלטון 
מדינות  להרבה  בניגוד  דופן.  יוצאת  בצורה  חזק  גם  שם 
קווים אדומים. בהפגנות  אין  שקרסו במזרח התיכון, שם 
אדם.  בני   1,500 הרגו  הם   ,2019 בנובמבר  שם  שהיו 
מבחינתם של אנשי המשטר, מדובר במלחמה על הבית. 
הם יודעים היטב שאם הם ייפלו, הנקמה תהיה קשה. זה 
יהיה מרחץ דמים. המפגינים והמתנגדים לא יוותרו להם. 
שהמהפכה  שמאמינים  האיראנים  את  מעודד  שכן  מה 
שצריך  מהמשטר,  להבדיל   - שמבחינתם  זה  קרובה, 
לדכא הפגנה אחר הפגנה – הם צריכים לנצח רק פעם 

אחת".
ומצפה  במאבקם,  תומך  לגמרי  שהוא  אומר  חמו 
ובכלל,   - אליהם  התחברתי  שממש  "האמת  שיצליחו. 

לנושא של הגולים האיראניים והמאבק שלהם - בעקבות 
התקשורת  חרושה.  מספיק  לא  אדמה  זו  הכתבות.  סדרת 

הישראלית לא מכירה את הנושא הזה מספיק טוב ולכן, 

רגע לפני שהקורונה מאיימת למוטט את איראן, פרסם העיתונאי אוהד חמו סדרת 
כתבות על המתרחש באיראן 2020 • הוא הגיע לגבול איראן, פגש בזהות בדויה איראנים 
גולים, וגם כאלה שהיו חברים במשמרות המהפכה, שסביר להניח שהיו הורגים אותו אם 
היו יודעים את זהותו • במסגד בברלין, סיקר טקס "אזכרה" לקסאם סולימאני, אבל הוא 

בטוח: משטר האייתולות באיראן מגיע לסיומו

שבתאי פוגל

»

רע
איראן
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בהפגנה בעיר קלן, גרמניה, על ידי המוג'הידן ח'אלק, האופוזיציה החזקה ביותר למשטר האיראני

עם קרמן איאזי, גולה איראני המתנגד למשטר. 

רופא שיניים לשעבר

עם הצלם אלי בוקר, על גבול איראן טורקיה
בבית גולים איראנים. תלו את תמונות השאה, ממתינים להחלפת המשטר
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מבחינתי, זה היה הישג גדול".
כישראלי, לא היה לך חשש במקומות שבהם צילמת?

"צילמנו כמובן רק במקומות שידענו שהם בסדר עבורנו. 
אנחנו ישראלים, אסור לנו להיכנס לאיראן וגם לא להתקרב, 
קרובים  שהכי  למקומות  להגיע  ניסינו  ולכן  מוות,  סכנת  זו 
שהיו  כאלה  בהם  וגרים  איראן,  את  מזכירים  והכי  לאיראן 
האנשים  עם  להיפגש  היתה  המטרה  לאחרונה.  עד  באיראן 
איראן- בגבול  צילמנו  איראן.  את  שעזבו  בעצמם,  האלה 

טורקיה, הגעתי ממש עד לגבול, כמעט נגעתי בגבול. פגשתי 
האחרונים  ובחודשים  בשבועות  שנמלטו  אנשים  מעט  לא 
בעור שיניהם מאיראן, וצילמנו גם בגרמניה. פגשנו גם מתנגדי 
משטר, וגם - בפעם הראשונה בתקשורת הישראלית - תומכי 

משטר, פגשנו, ראיינו. זה היה משהו יוצא דופן".
כשהיו בשכונת נויקלן ברלין, מנסים לתעד את טקס האזכרה 
המשטר.  מתנגדי  של  בהפגנה  פגשו  לסולימאני,  הקיצוני 
"מוות לחמינאי", צעק הקהל בקצב. בצד, נראה אדם מצלם 
בסלולרי את ההפגנה, מתעד, ואחד המפגינים סיפר לאוהד, כי 
מי שצילם כעת בסלולרי היה האחראי באיראן על העינויים. 

"הוא עינה אותי בעצמו, אני זוכר אותו היטב", אמר לו.
"שני קטבים היו שם", מספר אוהד. "מצד אחד טרוריסטים 
המשטר.  מתנגדי  המפגינים  שני  ומצד  במסגד,  קיצוניים, 
המשטרה בנויקלן היתה עצבנית לקראת הטקס של האשכבה, 
פחדה שהאווירה תתלהט. תחשוב, היו שם איראנים, לבנונים, 

סורים. חבית נפץ מהלכת".
מאיראן  שנמלטו  איראנים  כולם  היו  המפגינים,  בחוץ, 
וקראו קריאות נגד סולימאני המת, או: "אייתולות, תסתלקו!"

"אחד המפגינים אמר לי: 'יש אולי 5 מיליון באיראן שהם 
נגד ישראל וארה"ב. הרוב המוחלט רוצים להימנע ממלחמה, 

נמאס להם מהמצב".
עד  אבל  להיכנס,  ולצלם  לאוהד  נתנו  לא  עצמו  למסגד 
מהרה הבינו שהיה להם שווה להישאר בחוץ. בסודי סודות 
סיפר להם מקור איראני, שהטקס האמיתי כלל לא פה. זה רק 
מסווה לטקס האמיתי שמתקיים במסגד אחר לגמרי, בשקט, 

בלי הפגנות בחוץ.

הכי קרוב לטרוריסטים

כיום, בגרמניה, וכמובן גם בטורקיה, גרים לא מעט יוצאי 
בברלין,  אזור  אותו  כאחד.  המשטר  ותומכי  מתנגדי  איראן, 
לאיראן.  מחוץ  איראנים  לפגוש  חמו  עבור  טוב  מקום  היה 
"היו מתנגדי משטר שסיפרתי להם שאני ישראלי, יהודי, והם 
מוכרים  חלקם  שלהם.  בחנויות  חינם,  בפירות  אותי  כיבדו 
מוצרים ממדינת האם, איראן, ומנסים להעביר לגולים מראות 
מטהרן,  איראנים  פיסטוקים  למשל  טעמתי  מאיראן.  וריחות 

יקרים מאד, אבל גם טעימים להפליא".
חלק מהגולים שפגש, נמצאים מחוץ לאיראן כבר 40 שנה, 

מאז המהפכה האיסלאמית ששטפה את המדינה.
"יש  אוהד,  מספר  בברלין",  האיראנית  השגרירות  "ממול 
ישראל  של  דגלים  עם  המשטר,  מתנגדי  של  קבוע  אוהל 
וארה"ב. 'אנחנו מקווים שחמינאי ילך גם, כמו קדאפי', אמרו 
לא  סולימאני. אבל  מות  על  סוכריות  חילקו שם  לי שם. הם 
פשוט להם לקיים את המאהל הזה, מאיימים עליהם. כשהייתי 
לבנונים  מרגלים  קודם,  שלילה  טוענים  לי  סיפרו  באוהל, 

איימו עליהם בנשק".
את הטרוריסטים ממש, פגש כאמור במסגד בנויקלן, מסגד 
ע"ש האימאם עלי. "היו שם נרות זיכרון לזכרו של סוליאמני. 
אנשים שפגשתי שם, אמרו לי: 'קאסם היה גיבור ונערץ, שכל 

הטרוריסטים פחדו ממנו'".
ותמונה  הטקס,  את  ניהלו  איראנים  דת  אנשי  בתוכו, 
גדולה של סולימאני הוצבה במרכז. "בוודאות היו שם אנשי 
משמרות המהפכה, לצד גורמי חיזבאללה", הוא אומר. "זה 
היה מוזר להביט בפניו של האויב הכי גדול במרחק אפסי. לא 
יכולנו לחמוק מהמחשבה שלא נצא בחיים אם מישהו יחשוד 

ויחשוב שמדובר בישראלים".
אותו  וגירשו  לצלם,  להפסיק  לו  צעקו  הטקס,  באמצע 

מהמסגד. הוא מודה לאלוקים שזה נגמר רק בזה.
היה רגע במהלך המסע שלך אל "איראן שמחוץ לאיראן" 

שחשת סכנה?
"חד משמעית כן. חשתי בסכנה בעיקר באותו מסגד, בכנס 
פנימה  נכנסנו  בוקר,  אלי  והצלם,  אני  סולימנאי.  של  לזכרו 
הרשע  ציר  את  מולנו  רואים  כשאנחנו  המאפליה,  לב  לתוך 
מול העיניים. אבל צריך להדגיש: אני כבר 17 שנה מתפרנס 
מלהיכנס למחנות ג'נין ובלטה. תמיד רואים אותי עם חמושים 
אתה  בישראל,  בשטחים  שכאן,  הוא  ההבדל  אבל  סביבי. 
קרוב  נמצא  צה"ל  ערבית,  יודע  אני  הסיטואציה.  על  שולט 
חיזבאללה  תומכי  ומול  איראן  מול  שם,  אבל  בסדר.  והכל 
שם  לחלוטין.  שונה  הסיפור  שם  המהפכה,  משמרות  ואנשי 
כנראה  יוכל  לא  אחד  אף  אותי,  תופס  מישהו  חלילה  אם 
לבוא לעזרתנו. ונכנסנו פנימה לתוך המסגד, כשאנחנו רואים 
מולות איראניות, אנשים שנראים כמו נסראללה וחמינאי וכו', 
סולימאני,  קסאם  של  כמו  טבעות  עם  שמסתובבים  חבר'ה 
לזכרו של  טקס אשכבה  ומבצעים  באים  והם  תומכי משטר, 
סולימאני. זה מפחיד בצורה יוצאת דופן. אתה מסתכל סביבך, 
אתה נמצא מול ציר הרשע במרחק של סנטימטרים. אתה שם, 

אתה נוכח. מפחיד מאד".
איש מהם לא ידע מי אתה באותם רגעים?

כששאלו  כפלסטיני.  עצמי  את  הצגתי  אני  שלא.  "כמובן 
עיתונאי  כפלסטיני,  עצמי  את  הצגתי  אנחנו,  מי  בכניסה 
פלסטיני, ואמרתי שאני עובד על איזשהו סרט דוקומנטרי. אני 
והצלם דאגנו להוריד כל עדות עם כיתוב בעברית כזה או אחר 
חושד  היה  מישהו  צורה  באיזושהי  שאם  כך  עלינו,  שהיתה 
יוצאת  בצורה  מפחיד  היה  זה  מוצאים.  היו  לא  עברית  בנו, 
דופן, זו האמת. לא איימו עלינו כי לא ידעו מי אנחנו, אבל זה 
היה מאד מאד מפחיד. כשהמתרגם שלנו, המתורגמן הפרסי 
שצילמנו  החומרים  את  ראה  מפרסית,  השיחות  את  שתרגם 
נפש!  חולה  ואמר: אתה  אליי  הוא הסתובב  העריכה,  בחדר 
המסגד  דלתות  את  סוגרים  היו  שם,  אותך  תופסים  היו  אם 

ושוחטים אותך. ככה פשוט".
מסקנה  איזו  עם  מתנגדים.  וגם  משטר  תומכי  גם  פגשת 

חזרת לישראל?
"חזרתי משם עם שתי מסקנות עיקריות. האחת, שהמשטר 
מדברים  בישראל  אנחנו  אמיתי.  חושך  משטר  הוא  האיראני 
כבר 41 שנים, מאז המהפכה באיראן ב-79', על כך שמדובר 
באחד המשטרים היותר קשים על פני הגלובוס. כעת, נדמה לי 
שאני מבין את המכניזם, את מנגנון הרשע קצת יותר. כשאתה 
אחרי  רק  ושוחררתי  'נעצרתי  לך,  שמספר  אדם  עם  מדבר 
קציר  זה.  את  מבין  אתה  שלי',  מהכליה  להיפרד  שהסכמתי 

איברים! תקשיב, זה לקוח מתוך מחוזות האופל הדבר הזה.
"כשאתה שומע אנשים מספרים לך על אגף 350, שמיועד 
לאסירים פוליטיים, על העינויים שעברו שם, על הריסת החיים 
1984 )"האח הגדול ששולט  השיטתית, שמזכירה את הספר 

על האזרחים"(. אתה מבין שהמשטר הזה הוא באמת כזה.
"והמסקנה השניה: דיברתי עם הרבה מאד אנשים, שאמרו 
קרוב.  המשטר  של  שסופו  פעם  מאי  יותר  משוכנעים  שהם 
עכשיו, אתה שומע את ה'מוזיקה' הזו כבר הרבה שנים, אבל 

של  הפחד  שמחסום  לי  ואמרו  סיפרו  פעם,  מאי  יותר  כעת, 
האזרחים שם הולך ונשבר.

ה"עובדה היא שהאזרח האיראני כבר מרשה לעצמו, שנה 
אם  לעשור,  אחת  היה  זה  בעבר  ולהפגין.  לצאת  שנה,  אחר 
בכלל. וכעת, שנה אחר שנה יוצאים אנשים, מסכנים כל מה 
שיש להם. הם יודעים שאם הם ייתפסו, במקרה הטוב יעונו, 
ובמקרה הרע הם עלולים לצאת להורג, ועדיין יוצאים להפגין 
ושורפים את תמונותיהם של חמינאי וסוליאמני וחומייני וכו'. 
וכשזה המצב, אנחנו מבינים שיש כאן משהו מבפנים שבוער. 
לשים  שמנסה  חיצוני  אופוזיציה  גוף  סתם  לא  כבר  "זה 
טריגר, אלא מדובר על משהו מבפנים, מתוך העם. 82 מיליון 
מהם  מיליונים  של  מאד  רבות  עשרות  באיראן.  חיים  אנשים 
על  מדברים  יודע,  אתה  צורה.  בשום  המשטר  תומכי  אינם 
בעבוע שאכן מתרחש שם. האם באיראן כבר בשלים להפיכה? 
ממשטרים  שונה  מתנהגת  איראן  לך,  אגיד  יודע.  לא  אני 
אחרים, כמו למשל מצרים או לוב, שם בסוף השליטים קדאפי 
שיש  הבינו  שהם  ברגע  שם,  הסוף.  עד  הלכו  לא  ומוברק, 
פה מרי אזרחי שהם לא יכולים לעמוד מולו, הם לקחו צעד 

אחורה ועזבו, כמובן בעיקר במקרה של מובראק ומצרים.
"אבל זה לא המקרה פה. כשהמשטר האיראני חש בסכנה 
כולל  הכל,  ועושה  אחוריות  רגליים  על  נעמד  הוא  לשלטון, 
לטבוח באנשיו הוא – 1,500 הרוגים לפני חודשיים, במהומות 
הגדולות של נובמבר – רק כי הוא חש סכנה לשלטון. ולכן, 
אולי יש כאן איזושהי משאלת לב ואולי פרשנות נכונה אבל 
אחר  במקום  שאיראן  כך  על  מדברים  אנשים  מאד  הרבה, 

היום".

מתחת לפני השטח

של  הארוכה"  מ"היד  פחדו  שפגשת,  איראנים  אותם 
איראן?

בכל  איראן,  עם  לגבול  קרוב  ממש  הסתובבתי  "לחלוטין. 
מיני עיירות וערים בגבול טורקיה-איראן, ואתה פוגש אנשים 
אדמת  על  פה  שנמצאים  איראנים  סוכנים  יש  לך:  שאומרים 
טורקיה. האיראנים שולחים סוכנים, אנשי משטר, שפועלים, 
כל  לחטוף,  או  להרוג  לפגוע,  לתפוס,  היא  שלהם  שהמטרה 
מדהים  וזה  מאיראן.  עתה  זה  שנמלטו  משטר  מתנגדי  מיני 
ואן,  זה, את הפחד הזה. אתה מסתובב ברחובות  לראות את 
טורקית,  עיר  אבל   - אמנם  איראני  ניחוח  עם   - טורקית  עיר 
נדבר בשקט,  'בוא  וכל מי שפגשתי שם מדבר במונחים של 
יש פה סוכנים איראניים, תהיה בשקט, אל תצא מפה בגלוי, 
שלא יראו אותנו יחד'. הכל מתחת לפני השטח, הכל בהיחבא, 

ואתה מרגיש את הפחד הזה".
ואם אתה מנסה להיכנס לראש של תומכי משטר איראן, 

אתה מצליח להבין אותם?
שמבחינתם  עולם  תפיסת  ומציג  שבא  משטר  זה  "תשמע, 
הפעם  היתה  זו   ?'79 של  המהפכה  זו  מה  אוטופית.  היא 
אנשי  יש פה שלטון של  ואמרו:  באו  הראשונה שבעצם הם 
ייצוא  הוא  להם,  חשוב  שהיה  השני  והדבר  השיעה.  דת, 
עולם  תפיסת  זו  החוצה.  המהפכה  את  נייצא  בוא  המהפכה, 
אוטופית, של עולם מושלם, אוטופי. אבל אחרי 41 שנים אני 
יכול לומר לך: אתה לא יכול שלא לחוש באכזבה הגדולה של 

הרבה מאד אנשים מהמהפכה האיראנית".
בטקס  במיוחד  שפגשת,  האיראנים  בין  שחשת  ממה 
האשכבה לסולימאני, עד כמה החיסול של סולימאני באמת 

ישפיע על המזרח התיכון?
החשוב  האדם  אולי  הוא  סולימאני  שקסאם  חושב  "אני 

»
חמו בהפגנה נגד האיראנים בעיר קלןחמו בואן, טורקיה, על גבול איראן
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התיכון,  המזרח  של  דמותו  בעיצוב  האחרון  בעשור  ביותר 
עד כדי כך. זה האיש שהיה אמון מטעם עלי חמינאי, מנהיג 
היום  רואה  ואתה  האיראנית.  הפעילות  ייצוא  על  האיראן, 
את הפעילות האיראנית בכל מקום, בעירק, בסוריה, בלבנון 
בתימן, בעזה. כמעט כולן – חוץ מתימן – מדינות שמקיפות 
הפרויקט  על  אחראי  שהיה  האיש  והוא  ישראל.  את  אותנו, 
האיסלאמית,  השיעית,  האיראנית,  המהפכה  את  לייצא  הזה, 

החוצה. 
מאד  מוקדם  כי  אם  להשפיע,  בודאי  אמור  הזה  "החיסול 
לומר באיזו צורה זה ישפיע ויפגע, אם בכלל, בפרויקט ייצוא 
ציפיות  שהיו  לומר  צריך  שני,  מצד  האיראנית.  המהפכה 
לתגובה איראנית יותר חריפה ויותר מהירה נגד ארה"ב, וזה 
לא קורה. נראה לי שיש הבנה שם שלא כל כך פשוט להתעמת 

מול ארה"ב, ולכן אנחנו לא רואים את זה".
באיראן.  מיליונים  עשרות  של  להערצה  זכה  סולימאני 
יש דמות בישראל או בארה"ב שתוכל להשוות אותו אליה 

מבחינת ההערצה כזו לדמות?
"אתה רוצה שיחסלו אותי?... וברצינות, אני לא חושב שיש 
לרמטכ"ל  הישראלים  של  ההערצה  גם  בישראל,  כזו  דמות 
יותר  בישראל חברה הרבה  אנחנו  לזה.  יכולה להשתוות  לא 
בשנות  לא  אנחנו  אנשיה.  את  שבוחנת  ליברלית,  ביקורתית, 
ה-60' אז העריצו את אנשי הצבא. באיראן סוליאמני נחשב 
להרבה  אדם שזכה  הוא  ימינו.  ליד  2 אחרי חמינאי,  למספר 
הרבה  ששמעתי  לך  לומר  חייב  אני  שני,  מצד  הערצה.  מאד 
מאד אנשים שאמרו: חגגנו, שמחנו, רקדנו, ואכלנו בקלוואות 
מתנגדי   - כמובן  הזה,  הרוצח  של  חיסולו  על  כששמענו 

המשטר".
מה בעצם הביא אותך ליצור את הסדרה?

"חשבתי לצלם אותה בעקבות כמה דברים. נקודה ראשונה, 
ארוכות  שנים  כבר  היא  שאיראן  העובדה  בעקבות  כמובן, 
האויב מספר 1 של ישראל, ולאחרונה הדבר הזה עולה מעל 
הופך  ואיראן  ישראל  בין  העימות  נוכח.  מאד  השטח,  לפני 
להיות גלוי ומאד נוכח, ומשפיע על החיים של כולנו. ונקודה 
בעקבו החיסול  כמובן  זה  לנסוע לשם,  אותי  שניה שהביאה 

המהדהד של קסאם סוליאמני".
מה גילית במסע הזה, שהפתיע אותך? 

"אז אני אגיד דבר שאולי לא 'הפתיע', אבל פשוט גיליתי 
הנוכחי  שהמשטר  שמשוכנעים  אנשים  הרבה  בעיניי  פתאום 
אנשים,  של  מדהימה  רוח  וגיליתי  לסיומו.  מגיע  באיראן 
חייהם בשקט שם מבלי  את  לחיות  נמלטים מאיראן, שיכלו 
להתנגד, ובוחרים לסכן הכל, את עצמם ואת משפחתם, כדי 
להשמיע את האמת שלהם. זה רלוונטי לכל מיני מדינות ולכל 
מיני תקופות, וזה רלוונטי מאד לאיראן, זה מה שגיליתי. ויש 
הרוח  את  לדכא  קשה  שאומר:  נפלא  אוניברסלי  מסר  כאן 
כמו  רצחני  משטר  חושך,  במשטר  גם  באמת.  האנושית, 
כאן,  עד  אנשים שאומרים:  מאד  הרבה  עדיין תמצא  איראן, 

לא מוכנים לחיות תחת המשטר הזה".
איך הגעת אל המרואיינים שלך? איך ידעת על הטקסים 

הפנימיים במסגדים?
"לחלק הגעתי דרך התחקירנים שלנו, שעבדו קשה, ולחלק 
אחר נחשפתי ממש תוך כדי תנועה. אתה מגיע למזרח טורקיה, 
לברלין, ואתה פתאום פוגש אדם שמכיר אדם, שמוכן לדבר. 
שהצלחת  שברגע  כאלה,  חברתיות  רשתות  מין  אלו  בסוף, 
להיכנס לשם, אתה נחשף להרבה אנשים בפרק זמן מאד קצר, 

וזה מה שקרה".
אורך  לכל  שלך  והישראלי  היהודי  המוצא  את  החבאת 

המסע?
מרבית  אבל  המוצא,  את  להם  שסיפרתי  כמה  "היו 
המרואיינים שלי לא ידעו שאני ישראלי, כי גם אם אתה עוין 
המשטר – ובוודאי אם אתה תומך – זה עדיין לא אומר שאתה 
שמתנגד  הארגון  של  בהפגנה  וכשהסתובבתי  ישראל.  תומך 
מתנגד  אמנם  הוא  חאלק,  מוג'אהדין  האיראני,  למשטר 
למשטר אבל הוא עצמו גם מאד קיצוני. וכשמישהו שם גילה 
שאני ישראלי, אחרי שעתיים שהסתובבתי שם, מיד אמרו לי 
האנשים שליוו אותי, בעיקר איראני מקומי שהתלווה אלינו, 
שאני חייב לעוף מהמקום. גם אנשים שהם מתנגדי משטר, זה 

לא ערובה לכך שהם תומכי ישראל".

האיראנים מגיעים לנופש

על  טורקיה,  של  המזרחי  בקצה  הטורקית,  לואן  כשהגיע 
לכל  מושלגות  ערבות  חמו,  מספר  מולו,  ראה  איראן,  גבול 
וחצי  שעה  של  מרחק  הלאה,  מואן  "המשכנו  העין.  רוחב 
ממרכז העיר, ואז כבר באמת הגענו להרי החושך, הכי קרוב 
לאיראן. ראינו מולנו כבר את דגל איראן, ליד מעבר הגבול, 

מרחק 300 מטר ממני".
ההשפעה האיראנית על ואן וסביבתה, הוא מספר, מורגשת 
מאד. רבים מתושבי איראן מגיעים לשם בקיץ, לנופש. "אבל 

עבור רבים, החיים בעיר הזאת הם ההבדל בין חיים למוות. 
ממתנגדי  אחד  שיניהם.  בעור  מאיראן  אליה  נמלטו  הם 
שנעצר  אחרי  נהרסו  שחייו  לי  סיפר  איאזי,  קמרן  המשטר, 
הוא  בואן. באיראן  איראני  בבית קפה  אותו  באיראן. פגשתי 
היה רופא שיניים מצליח, אבל בשלב מסוים הוא החל לכתוב 
בלוג במחתרת, נגד המשטר. תוך זמן קצר עלו עליו, ותפסו גם 
שבעה מחבריו למחתרת. נגזרו עליו 9 שנים ו-190 הצלפות, 

וזה מה שהוא קיבל.
פוליטיים  לאסירים  שמיועד   ,350 לאגף  אותו  "שלחו 
ואידיאולוגיים. בהתחלה הוא הואשם בהעלבת הנביא מוחמד, 
שזאת באיראן עבירה שדינה מוות. אחרי זה הומרה העבירה 
אבל  עינויים,  אחרי  שוחרר,  הוא  ב-2016  אחרת.  לאשמה 
המשטר,  נגד  דיבר  הוא  ושוב  באיראן.  לעבוד  לו  אסור  היה 
הפעם בגלוי. הוא הבין שהפעם הם לא ישתקו, ויתפסו ויהרגו 
אותו, ולכן החליט לברוח מהמדינה. הוא סיפר לי שהוא ניסה 
פעמיים לצאת מאיראן, ולא הצליח. בפעם השלישית, בחסות 
השלג בגבול, הוא הצליח להגיע באחד מנתיבי ההברחה לואן 

הטורקית. יש הרבה נתיבי הברחה באזור".
מקום  הוא  בקמרן,  אוהד  פגש  בו  האיראני  הקפה  בית 
בעיר  גם  כאמור,  אבל,  מאיראן,  שברחו  אלה  של  המפגש 
הזאת, בשליטתה של טורקיה, הם חוששים מהיד הארוכה של 
האיראנים. "'אנחנו זרים כאן וחסרי כל', אמר לי אחד מהם. 
שהם  יודעים  כי  האיראני,  מהמודיעין  מפחדים  שם  "אנשים 
חדרו גם לשם. על אחד מהגולים איימו שאם ימשיך לכתוב 

באינטרנט נגד המשטר, יגיעו עד אליו ויהרגו אותו.
לי:  שאמר  הגולים,  אחד  את  שאלתי  שינוי?  יהיה  "האם 
בעם  שולט  המשטר  תקווה,  שום  אין  הנוכחית  במציאות 
מהפכה,  בסוף  תהיה  לי,  אמר  כנראה,  ביותר.  חזקה  בצורה 
אבל איראן כבר נהרסה, שלטון האייתולות הרס אותה. 'איראן 
השקיעה כספים בכל העולם, אבל לא בעם האיראני עצמו', 

אמר לי. 'כל מי שמוחה נעצר'".
באחד מהמפגשים היותר מפחידים שלו, פגש אוהד באדם 
המון  הרגתי  "אני  הבסיג'.  האיראנית,  במיליציה  שעבד 

כשהוא  אוהד,  של  למצלמה  סיפר  חייב",  הייתי  כי  אנשים, 
כמובן לא יודע שאוהד היושב מולו הוא ישראלי. "אבל לא 
על  יפה  לא  שדיבר  אחי  את  אפילו  הכיתי  ברירה.  לי  היתה 
חמינאי". ולמרות שאותו רוצח ברח כבר מאיראן, התברר כי 
הוא עדיין מעריץ את סולימאני המנוח. "אני לא מאמין בכלל 
עשו  תפילות  כמה  יודע  אני  "כי  לאוהד,  אמר  נהרג",  שהוא 
עבורו כדי שהוא לא ימות". עוד הוא סיפר, ש"תמיד אמרו לנו 
להיות מוכנים למלחמה עם ישראל, כי זו תתקיים מיד אחרי 

המלחמה מול דאע"ש".
ואן משמשת הלכה למעשה כתחנה הראשונה של הנמלטים 
העין  תחת  רבות,  שנים  לעתים  פה,  יישארו  הם  מאיראן. 
הפקוחה והצמודה של איראן, עד שיאשרו להם לעזוב לתוככי 

טורקיה. 
חמו: "אחד מאלה שפגשנו שברחו מאיראן, ותיאמנו איתם 
עוד מישראל את הראיון, ביקשו שנביא להם תנ"ך בעברית. 
הם התנצרו עוד באיראן, והתרגשו עד דמעות כשקיבלו ממני 
 - לאיראן  נחזור  'אם  לי:  אמרו  אותם,  כשפגשתי  הספר.  את 
יתלו אותנו. עצרו אותנו וכלאו אותנו כי התנצרנו, וככופרים, 
שהיא  לי  סיפרה  האישה  מוות'.  הוא  לנו  שמצפה  הדין  גזר 
התאפרה  שקצת  באשמה  שנעצרה,  לאחר  באיראן  שנחקרה 

בפנים".
ובכל מקום שיש נמלטים, הוא מספר, יש גם אנשי משטר 
סיפר  שפגשתי  מאלו  "אחד  מקום.  בכל  שבולשים  איראני 
שלפני שהם הפגינו באחת ההפגנות בואן, הם קיבלו מסרים 
לאיראן,  וייקחו אותם  אותם  יחטפו  מאיימים, שיפגעו בהם, 

וגם יפגעו במשפחותיהם שנשארו באיראן".
שהתנצרה,  משפחה  אותה  אצל  כששהה  הרגעים,  באחד 
סיפרה  והיא  בטהרן,  שנותרה  לחברתה  האישה  צלצלה 
ולא  עובדים,  "אנשים  גרוע.  הכלכלי  המצב  כי  בטלפון 
לאמריקה  מוות  שאמרו  "מרוב  סיפרה.  משכורת",  מקבלים 

ומוות לישראל, המוות הגיע אליהם", הוסיפה ואמרה.

שנה  מידי  שבורחים  רבים  אלפים  על  מדברות  ההערכות 
מספר  אוהד,  של  בסדרה  העצובים  הרגעים  באחד  מאיראן. 
וסבל  קראג'  בכלא  כלוא  היה  הוא  כי  המרואיינים  אחד  לו 
מעינויים בלתי נגמרים במשך שנים, עד שיום אחד דפק אצלו 
בכלא אדם מהצוות ואמר לו: אנחנו מסכימים לשחרר אותך, 

תמורת שניקח ממך כליה. 
"זו היתה בשורה משמחת עבורי", סיפר לאוהד. "תרמתי 

כליה, וזכיתי בכרטיס יציאה מהכלא". 
דגל  את  ושרף  במשטר  להיאבק  המשיך  ששוחרר,  אחרי 
וידעתי  שוב  אותי  "חיפשו  חמינאי.  של  ותמונה  המשטר 

שהפעם שזה יהיה סופי, אז ברחתי". 
267 בני אדם, ויש במדינה  ב-2019 הוצאו להורג באיראן 
המצב  זה  שעה.  מידי  נעצרים  איש   50 אסירים.  מיליון  רבע 

כיום, מספר אוהד.

סיכוי לשלום?

שוחחנו עם אוהד חמו, כתב ותיק לענייני ערבים בישראל, 
גם על המצב הנוכחי מול הפלסטינים.

ישראל  של  הדרומי  בגבול  שקורה  מה  על  מסתכל  אתה 
יום-יומיים  כל  רואים  אנחנו  אבל  שקט,  הבטיחו  עזה.  מול 

טפטוף של שיגורים לישראל. אתה מבין מה קורה שם?
תכנית  את  לקדם  מישראל  היום  חמאס  של  דרישה  "יש 
הסלמה.  רוצה  ולא  מלחמה  רוצה  לא  עזה  רצועת  ההסדרה. 
'המצור על  רוצים לשבור את מה שהם מכנים  עזה  ברצועת 
רצועת עזה', לפתוח את הרצןעה, מעברים, יצוא, יבוא וכו', 
ומעבר חופשי לאנשים, כמובן. ולשיטתו של חמאס, ישראל 
נוקטת בסחבת בכל מה שקשור להסדרה, ולכן חמאס רוצה 
ללחוץ על ישראל. והוא עושה את זה כבר שנתיים, למעשה 
מאז ה-31 במרץ 2018, תחילת 'צעדות השבעה'. מאז, כל מה 
ונפץ,  תבערה  בלוני  שבעה,  צעדות  רקטות,  רואים,  שאנחנו 
בישראל  ולפגוע  להציק  כולל שנועד  הוא חלק ממארג  הכל 
קידום  שהוא  עזה,  של  ביותר  הגדול  האינטרס  את  ולקדם 

תכנית ההסדרה".
או  בעזה  ישראלית  בתקיפה  הסיפור?  יגמר  ואיך 

בהתכופפות של חמאס?
"אני לא רואה היום סינריו ורצון של ראש הממשלה, שר 
הביטחון ואחרים לצאת למבצע בעזה. כולם יודעים איך זה 
יתחיל, אבל אף אחד לא יודע איך זה יגמר. יש לזה מחירים 
יודע  כשאתה  בעיקר  זה,  את  יודעים  כולנו  כבדים,  מאד 
שחמאס אומר לך: בוא נשב ונגמור עניין, נפתח את עזה. מצד 
ברגע  כלומר,  בלימה'.  'מרחב  שנקרא  מונח  יש  בצבא  שני, 
שחמאס מחליט משהו, לוקח זמן עד שזה קורה ויורד לשטח. 

אני רוצה להאמין שזה יקרה מתישהו".
אפילו  מאזן  אבו  המאה,  תכנית  על  רבות  דיברו  עכשיו 
הישראלים  אחד  שיום  סיכוי  רואה  אתה  לארה"ב.  הגיע 

והפלסטינים יהיו בשלום?
כל,  קודם  מורכבת:  והתשובה  הדולר,  מיליון  שאלה  "זו 
מתקשה  אני  הנוכחי.  במצב  להישאר  שווה  הצדדים  לשני 
לראות מנהיג פלסטיני חפץ חיים שיכול לוותר, בטח על כל 
מה שכלול תכנית המאה. לא רואה מישהו מהם שיוותר על כל 
הדברים שבתכנית המאה נתפסים כאנטי פלסטינים. תראה לי 
מנהיג פלסטיני שמותר על ירושלים, לשיטתו, ועל קווי 67', 
על זכות השיבה, זה לא יקרה. מצד שני, יש לי ניסיון לא קטן, 
ומרבית הפלסטינים ביהודה ושומרון וגם בעזה, בסוף מה הם 
רוצים? לחיות, להתפרנס, לעבוד, להביא כסף הביתה ולגדל 
ילדים. כשקורה פיגוע, אני תמיד מקבל כ"כ הרבה טלפונים 
מפלסטינים, וזה דבר שלא תשמע על זה בכלי התקשורת, כי 
הם מפחדים, אבל אני שומע את זה בעצמי. הם מתקשרים אלי 
ומקללים את מי שמבצע פיגוע, וזה מדהים. הם אומרים: זה 
פוגע בנו, ומשתמשים נגדם במילים איומות. הם נגד זה. היום 

הם רוצים שקט, הגדה רוצה שקט".
הצד  האם  מעט.  לא  הפלסטיני  הצד  את  מציג  אתה 
לצופה  מראה  אתה  הזה?  הצד  את  לשמוע  בנוי  הישראלי 

הישראלי ילדים פלסטינים רעבים, את חיי היום יום שם.
בודאי  אבל  רעבים,  ערבים  ילדים  יש  אם  יודע  לא  "אני 
אנחנו  נכון,  אבל  ילדיהם בשקט.  לגדל  הורים שרוצים  שיש 
פחות  הרבה  הישראלי  הציבור  ימינה.  מאד  שברנו  בישראל 
אכפתי לצד השני מאשר היינו פעם. קו פרשת המים הייתה 
פה  התפוצצו  שאנשים  העובדה  השנייה.  האינתיפאדה 
התקופה  את  היטב  זוכרים  וכולנו  באוטובוסים,  ברחובות 
הזו. החברה הישראלית מסתכלת מאז האינתיפאדה השנייה 
ההפרדה  גדר  הפלסטיני.  השכן  על  לחלוטין  אחרת  בצורה 
בינינו, היא לא רק פיזית אלא גם מנטלית, נפשית.  שנבנתה 
אנחנו לא רוצים לראות אותם, לא רוצים לדעת מה יש בצד 
השני. זו גם גדר מנטלית, לא רוצים לראות פלסטינים. וזה מה 
שקורה בחברה בישראל, ולכן, אכן לא כל כך פשוט להשמיע 

את הצד הפלסטיני לקהל הישראלי".

»

חמו במסגד בברלין, בטקס לזכרו של קסאם סולימאני
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המיקום של האולפן הפרטי של צמד המוזיקאים 
במיוחד:  מפתיע  ברי,  ואיצי  קליין  אלי  החרדים 
איצי ברי, חצי מהצמד קליין & ברי, הקדיש לכך 
שבבירה,  נוף  הר  בשכונת  ביתו,  מחדרי  אחד  את 
הביתי,  באולפן  לראיון  יושבים  כשאנחנו  וכך, 
איצי  מהשני,  האחד  כמובן  מטר  שני  במרחק 
מציע לנו מטעמים מהמטבח הבית, מרחק מטרים 

ספורים מהאולפן.
אבל מהאולפן הקטן הזה, ממש בגודל של חדר 
ביתי ממוצע, מוציא הצמד הזה בשנים האחרונות 
המוזיקה  של  ביותר  הגדולים  הלהיטים  את 

החסידית.
הם כבשו לאט לאט את מקומם של המוזיקאים 
בכמעט  מעורבים  הם  שכיום,  עד  הוותיקים, 
היהודית  במוזיקה  כלשהו  מוזיקלי  פרויקט  כל 
מוזיקליים,  עיבודים  בלחנים,  זה  אם  והחסידית, 
טקסטים  כתיבת  ואפילו  אולפן  הקלטות  קולות, 

מקוריים לשירים.
שלב  האחרונות  בשנים  מסמלים  גם  השניים 
מחפשת  דווקא  שלאו  החסידית,  במוזיקה  נוסף 
כיום בדווקא את הניגון החסידי האותנטי שיתנגן 
את  גם  אלא  רבות,  שנים  עוד  החרדיות  בחתונות 
יותר,  מעודכנים  במקצבים  הקצביים,  הלהיטים 
פקיעת  שזמן  יודעים  יוצריהם  שבמודע  כאלה 
התוקף שלהם הוא עד שנה במקסימום, עד שיבוא 
הלהיט התורן הבא. )קליין: "לעתים אנחנו יוצרים 
אכן להיטים כאלה, להיטי רדיו שמשמחים אנשים 
ומדברים בעיקר לדור הצעיר, ולפעמים מתפללים 
יחד עם המאזינים שלנו, ומלחינים שירי רגש מתוך 

הנשמה אל תוך הנשמה"(.
בשנה האחרונה יכולתם לשמוע עיבודים ולחנים 
אברהם  החסידי  הזמר  לגדול  השאר,  בין  שלהם, 
"דרשו"  של  הלהיט  העולם"(,  מלך  )"אבא,  פריד 
גרטנר  שלומי  התורה",  "בזכות  שטיינמץ  ומוטי 
של  היארצייט  לרגל  עכשיו,  ממש  שיצא  בשיר   –
רבי אלימלך מליז'ענסק, שלמה כהן, אברמי רוט, 
אלי  פרידמן,  בני  נחת,  אידיש  ומקהלת  גרין  יוסי 
הרצליך ואריק דביר, שלא לדבר על אלבום כמעט 
כשנתיים-שלוש  לפני  אך  שיצרו  "צעקה",  שלם, 
לזמר החסידי הותיק והמצליח מרדכי בן דוד, זאת 
לצד שורה ארוכה מאד של זמרים מתחילים ושמות 
את  להוציא  דרכם  דווקא  שבוחרים  מוכרים,  לא 
יצירתם הראשונה, כמי שחתומים על להיטים רבים 
בשנה  שבקצפת,  והדובדבן  האחרונות.  בשנים 
שחבר  קמפה,  נפתלי  לישיבה,  חברם  האחרונה: 
את  איתם  יחד  ויצר  מוזיקלית  לשותפות  אליהם 
בשנים  מצליחים  הכי  המוזיקליים  האלבומים  שני 

בשוק  מהפך  יחד  יוצרים  שהם  תוך  האחרונות, 
המוזיקה - חזרה לסגנון הפשוט והלבבי של פעם.

איך קרה שהפכתם לשמות המובילים היום במוזיקה 
החסידית? שאלנו אותם.

ביום אחד. מדובר פה  "זה לא קרה  אלי קליין: 
שהתפרסמנו,  לפני  הרבה  עוד  יצירה,  של  בשנים 
אחת  ואהבה  שונים  טעמים  עם  יוצרים  שני  כפול 
ייתכן  היום,  שמתפרסמים  שירים  למוזיקה. 
שהלחנתי אותם עשר שנים ואפילו 15 שנים אחורה, 
עוד בימי הישיבה. וכך, כשאתם שומעים עוד שיר 
ועוד שיר, מבחינתי מדובר בתקופה ארוכה, שפשוט 
מתפוצצת החוצה בשנים האחרונות יחסית. בנוסף, 
להלחין  מוזיקה,  ליצור  אוהבים  מאד  מאד  אנחנו 
ולעבד, וכמעט כל זמר שיגיע אלינו, אנחנו שמחים 
לשתף אתו פעולה, להבין את הסגנון האישי שלו 
עד  לו  שתתאים  מוזיקה  אתו  יחד  ליצור  ולנסות 
שלנו  ולהתייחסות  זה,  לכל  בנוסף  שניתן.  כמה 
כמוזיקה כאמנות, אני לא מחכה עד שתגיע המוזה, 
 - להלחנה  הזדמנויות  לעצמי  ליצור  מנסה  אלא 
שומר טקסטים שמרגשים אותי וניגש אליהם פעם 
או  כזה  בסגנון  אותם  להלחין  בניסיון  פעם,  אחר 
פעם   - ההלחנה  בסגנון  לעצמי  מגוון  וגם  אחר, 
ליד הפסנתר, פעם עם הגיטרה ופעם סתם מזמזם 

לעצמי באוטו".
קורה שאתם אומרים "לא" להפקה שמגיעה אליכם?

"ברמת  קליין:  במבוכה.  מחייכים  השניים 
כל  עם  לעבוד  ושמחים  אוהבים  אנחנו  העיקרון 
ולכן  זמר,  לכל  מתאים  שיר  כל  לא  אבל  הזמרים, 
יהיו שירים מסוימים שנחשוב שאם הם ייצאו עם 
ליטאי,  זמר  עם  מאשר  יותר  יצליחו  חסידי  זמר 
ונעדיף להפיק שירים מסוימים עם זמרים מסוימים. 
 - לא  להם  שאמרנו  הפקות  היו  אם  ולשאלתך, 

התשובה היא כן".
אז,  של  וההפקות  העיבודים  עולם  בין  ההבדל  מה 

לעולם המוזיקה החסידית של ימינו?
נודע  ברי,  יששכר  הרב  שלי,  "אבא  ברי:  איצי 
התקופה  של  ביותר  הגדולים  המעבדים  כאחד 
שרצה  זמר  כל  בזמנו,  שנה.  ו-30   20 לפני  ההיא, 
בין  רגליים  לכתת  צריך  היה  אלבום,  להוציא 
ואז לחפש מעבד  היוצרים השונים לחפש שירים, 
מוזיקלי, חברי מקהלה שיעשו לו קולות, ולהתרוצץ 
מקבלים  הם  היום,  אצלנו  השונים.  האולפנים  בין 
וזה דבר שאנחנו חידשנו  זה במקום אחד,  את כל 
ועד  במוזיקה החסידית. כל ההפקה, משלב הלחן 
שלב המיקס הסופי כולל הקלטת הזמר והמקהלות, 
הכל אנחנו עושים כאן, בעצמנו, ואנחנו גם רואים 
הראשון  מהתו  שכבר  בעובדה  רב  יתרון  בזה 

שנכתב, אנחנו יודעים איך הוא ישמע כבר במיקס 
רק  לא  בהתאם.  ההפקה  לכל  ומתייחסים  הסופי, 

מעבדים מוזיקליים, אלא מפיקים.
החיבור  הוא  מהמוזיקה,  חשוב  שיותר  "מה 
לאנשים. כשאנחנו עובדים עם זמר או מפיק, אנחנו 
ובגלל  לנו,  שיש  מה  כל  לו  לתת  מאד  משתדלים 
שאנחנו שניים זה הרבה יותר קל, כי כשאני, למשל, 
יושב על המחשב והקלידים, אלי יושב ומשוחח עם 
הזמן  כל  שהוא  תחושה  לזמר  שמקנה  מה  הזמר, 
לפעמים  מהאולפן:  סוד  לך  אגלה  טובות.  בידיים 
כשאנחנו מנסים להקליט שיר רגש ומזהים שהזמר 
נכנס לאווירה, אז בקריצה קטנה בינינו,  לא ממש 
האורות,  את  ומעמעם  למתג  ניגש  מאיתנו  אחד 
כך שיותר קל לזמר להיכנס לאווירה ולתת את כל 

הרגש והנשמה בשיר".

קליין: "לא הייתי ילד אולפנים"

בישיבת  בימיהם  נוצר  ברי"  את  "קליין  הצמד  
וגן בירושלים, הישיבה  "קול תורה" בשכונת בית 
עולם  של  הראשונה  בשורה  העומדת  המפורסמת 
השניים  האחרונות.  השנים  בעשרות  הישיבות 
מספרים כי לאחר סדרי הלימוד, בסוף היום, נהגו 
ופסנתר  גיטרה  על  בפנימייה,  בחדר,  לנגן  קצת 

חשמלי. 
איצי  מוזיקלי.  חלום  היה  לא  מהם  אחד  לאף 
ברי )33(, הוא בנו של הרב יששכר ברי, רב וראש 
כולל בישיבות חרדיות ומעבד מוזיקלי בימי "בין 
חשובה  למשפחה  בן   ,)32( קליין  ואלי  הזמנים". 
בעתיד,  במוזיקה  עיסוק  על  המחשבה  בירושלים. 

בכלל לא הייתה על הפרק.
איצי ברי: "בילדותי הייתי קצת 'ילד אולפנים'. 
בן  ומרדכי  פריד  לאברהם  שירים  עיבד  שלי  אבא 
דוד. הוא לא אהב לשתף אותי יותר מידי, אבל היה 
השונים.  הנגנים  את  לראות  לאולפן  אותי  מביא 
משם שאבתי את הידע הראשוני שלי במוזיקה. אני 
לא יכול לשכוח את עצמי עומד כילד קטן מהופנט 
מיתרי  על  פורטות  סינגולדה  אבי  של  הזהב  לידי 

הגיטרה בלהיטים הידועים של גדולי הזמרים". 
קשר  אף  היה  לא  זאת,  לעומת  "לי,  קליין:  אלי 
משפחה  כולל,  ראש  שלי  אבא  למוזיקה.  אישי 
ידועים  גדלתי על ברכי מעבדים  מאד תורנית. לא 
זה  אולפנים'.  'ילד  הייתי  ולא  החסידית  במוזיקה 
שום  לי  הייתה  לא  אבל  אמנם,  אותי,  עניין  מאד 

הזדמנות".
בישיבה, הם מספרים, הם נפגשו בכלל כחברותא 
ללימוד גמרא, אבל גילו יחד שהם חובבי מוזיקה 

חדשה
חיים רייך

»
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המיקום של האולפן הפרטי של צמד המוזיקאים 
במיוחד:  מפתיע  ברי,  ואיצי  קליין  אלי  החרדים 
איצי ברי, חצי מהצמד קליין & ברי, הקדיש לכך 
שבבירה,  נוף  הר  בשכונת  ביתו,  מחדרי  אחד  את 
הביתי,  באולפן  לראיון  יושבים  כשאנחנו  וכך, 
איצי  מהשני,  האחד  כמובן  מטר  שני  במרחק 
מציע לנו מטעמים מהמטבח הבית, מרחק מטרים 

ספורים מהאולפן.
אבל מהאולפן הקטן הזה, ממש בגודל של חדר 
ביתי ממוצע, מוציא הצמד הזה בשנים האחרונות 
המוזיקה  של  ביותר  הגדולים  הלהיטים  את 

החסידית.
הם כבשו לאט לאט את מקומם של המוזיקאים 
בכמעט  מעורבים  הם  שכיום,  עד  הוותיקים, 
היהודית  במוזיקה  כלשהו  מוזיקלי  פרויקט  כל 
מוזיקליים,  עיבודים  בלחנים,  זה  אם  והחסידית, 
טקסטים  כתיבת  ואפילו  אולפן  הקלטות  קולות, 

מקוריים לשירים.
שלב  האחרונות  בשנים  מסמלים  גם  השניים 
מחפשת  דווקא  שלאו  החסידית,  במוזיקה  נוסף 
כיום בדווקא את הניגון החסידי האותנטי שיתנגן 
את  גם  אלא  רבות,  שנים  עוד  החרדיות  בחתונות 
יותר,  מעודכנים  במקצבים  הקצביים,  הלהיטים 
פקיעת  שזמן  יודעים  יוצריהם  שבמודע  כאלה 
התוקף שלהם הוא עד שנה במקסימום, עד שיבוא 
הלהיט התורן הבא. )קליין: "לעתים אנחנו יוצרים 
אכן להיטים כאלה, להיטי רדיו שמשמחים אנשים 
ומדברים בעיקר לדור הצעיר, ולפעמים מתפללים 
יחד עם המאזינים שלנו, ומלחינים שירי רגש מתוך 

הנשמה אל תוך הנשמה"(.
בשנה האחרונה יכולתם לשמוע עיבודים ולחנים 
אברהם  החסידי  הזמר  לגדול  השאר,  בין  שלהם, 
"דרשו"  של  הלהיט  העולם"(,  מלך  )"אבא,  פריד 
גרטנר  שלומי  התורה",  "בזכות  שטיינמץ  ומוטי 
של  היארצייט  לרגל  עכשיו,  ממש  שיצא  בשיר   –
רבי אלימלך מליז'ענסק, שלמה כהן, אברמי רוט, 
אלי  פרידמן,  בני  נחת,  אידיש  ומקהלת  גרין  יוסי 
הרצליך ואריק דביר, שלא לדבר על אלבום כמעט 
כשנתיים-שלוש  לפני  אך  שיצרו  "צעקה",  שלם, 
לזמר החסידי הותיק והמצליח מרדכי בן דוד, זאת 
לצד שורה ארוכה מאד של זמרים מתחילים ושמות 
את  להוציא  דרכם  דווקא  שבוחרים  מוכרים,  לא 
יצירתם הראשונה, כמי שחתומים על להיטים רבים 
בשנה  שבקצפת,  והדובדבן  האחרונות.  בשנים 
שחבר  קמפה,  נפתלי  לישיבה,  חברם  האחרונה: 
את  איתם  יחד  ויצר  מוזיקלית  לשותפות  אליהם 
בשנים  מצליחים  הכי  המוזיקליים  האלבומים  שני 

בשוק  מהפך  יחד  יוצרים  שהם  תוך  האחרונות, 
המוזיקה - חזרה לסגנון הפשוט והלבבי של פעם.

איך קרה שהפכתם לשמות המובילים היום במוזיקה 
החסידית? שאלנו אותם.

ביום אחד. מדובר פה  "זה לא קרה  אלי קליין: 
שהתפרסמנו,  לפני  הרבה  עוד  יצירה,  של  בשנים 
אחת  ואהבה  שונים  טעמים  עם  יוצרים  שני  כפול 
ייתכן  היום,  שמתפרסמים  שירים  למוזיקה. 
שהלחנתי אותם עשר שנים ואפילו 15 שנים אחורה, 
עוד בימי הישיבה. וכך, כשאתם שומעים עוד שיר 
ועוד שיר, מבחינתי מדובר בתקופה ארוכה, שפשוט 
מתפוצצת החוצה בשנים האחרונות יחסית. בנוסף, 
להלחין  מוזיקה,  ליצור  אוהבים  מאד  מאד  אנחנו 
ולעבד, וכמעט כל זמר שיגיע אלינו, אנחנו שמחים 
לשתף אתו פעולה, להבין את הסגנון האישי שלו 
עד  לו  שתתאים  מוזיקה  אתו  יחד  ליצור  ולנסות 
שלנו  ולהתייחסות  זה,  לכל  בנוסף  שניתן.  כמה 
כמוזיקה כאמנות, אני לא מחכה עד שתגיע המוזה, 
 - להלחנה  הזדמנויות  לעצמי  ליצור  מנסה  אלא 
שומר טקסטים שמרגשים אותי וניגש אליהם פעם 
או  כזה  בסגנון  אותם  להלחין  בניסיון  פעם,  אחר 
פעם   - ההלחנה  בסגנון  לעצמי  מגוון  וגם  אחר, 
ליד הפסנתר, פעם עם הגיטרה ופעם סתם מזמזם 

לעצמי באוטו".
קורה שאתם אומרים "לא" להפקה שמגיעה אליכם?

"ברמת  קליין:  במבוכה.  מחייכים  השניים 
כל  עם  לעבוד  ושמחים  אוהבים  אנחנו  העיקרון 
ולכן  זמר,  לכל  מתאים  שיר  כל  לא  אבל  הזמרים, 
יהיו שירים מסוימים שנחשוב שאם הם ייצאו עם 
ליטאי,  זמר  עם  מאשר  יותר  יצליחו  חסידי  זמר 
ונעדיף להפיק שירים מסוימים עם זמרים מסוימים. 
 - לא  להם  שאמרנו  הפקות  היו  אם  ולשאלתך, 

התשובה היא כן".
אז,  של  וההפקות  העיבודים  עולם  בין  ההבדל  מה 

לעולם המוזיקה החסידית של ימינו?
נודע  ברי,  יששכר  הרב  שלי,  "אבא  ברי:  איצי 
התקופה  של  ביותר  הגדולים  המעבדים  כאחד 
שרצה  זמר  כל  בזמנו,  שנה.  ו-30   20 לפני  ההיא, 
בין  רגליים  לכתת  צריך  היה  אלבום,  להוציא 
ואז לחפש מעבד  היוצרים השונים לחפש שירים, 
מוזיקלי, חברי מקהלה שיעשו לו קולות, ולהתרוצץ 
מקבלים  הם  היום,  אצלנו  השונים.  האולפנים  בין 
וזה דבר שאנחנו חידשנו  זה במקום אחד,  את כל 
ועד  במוזיקה החסידית. כל ההפקה, משלב הלחן 
שלב המיקס הסופי כולל הקלטת הזמר והמקהלות, 
הכל אנחנו עושים כאן, בעצמנו, ואנחנו גם רואים 
הראשון  מהתו  שכבר  בעובדה  רב  יתרון  בזה 

שנכתב, אנחנו יודעים איך הוא ישמע כבר במיקס 
רק  לא  בהתאם.  ההפקה  לכל  ומתייחסים  הסופי, 

מעבדים מוזיקליים, אלא מפיקים.
החיבור  הוא  מהמוזיקה,  חשוב  שיותר  "מה 
לאנשים. כשאנחנו עובדים עם זמר או מפיק, אנחנו 
ובגלל  לנו,  שיש  מה  כל  לו  לתת  מאד  משתדלים 
שאנחנו שניים זה הרבה יותר קל, כי כשאני, למשל, 
יושב על המחשב והקלידים, אלי יושב ומשוחח עם 
הזמן  כל  שהוא  תחושה  לזמר  שמקנה  מה  הזמר, 
לפעמים  מהאולפן:  סוד  לך  אגלה  טובות.  בידיים 
כשאנחנו מנסים להקליט שיר רגש ומזהים שהזמר 
נכנס לאווירה, אז בקריצה קטנה בינינו,  לא ממש 
האורות,  את  ומעמעם  למתג  ניגש  מאיתנו  אחד 
כך שיותר קל לזמר להיכנס לאווירה ולתת את כל 

הרגש והנשמה בשיר".

קליין: "לא הייתי ילד אולפנים"

בישיבת  בימיהם  נוצר  ברי"  את  "קליין  הצמד  
וגן בירושלים, הישיבה  "קול תורה" בשכונת בית 
עולם  של  הראשונה  בשורה  העומדת  המפורסמת 
השניים  האחרונות.  השנים  בעשרות  הישיבות 
מספרים כי לאחר סדרי הלימוד, בסוף היום, נהגו 
ופסנתר  גיטרה  על  בפנימייה,  בחדר,  לנגן  קצת 

חשמלי. 
איצי  מוזיקלי.  חלום  היה  לא  מהם  אחד  לאף 
ברי )33(, הוא בנו של הרב יששכר ברי, רב וראש 
כולל בישיבות חרדיות ומעבד מוזיקלי בימי "בין 
חשובה  למשפחה  בן   ,)32( קליין  ואלי  הזמנים". 
בעתיד,  במוזיקה  עיסוק  על  המחשבה  בירושלים. 

בכלל לא הייתה על הפרק.
איצי ברי: "בילדותי הייתי קצת 'ילד אולפנים'. 
בן  ומרדכי  פריד  לאברהם  שירים  עיבד  שלי  אבא 
דוד. הוא לא אהב לשתף אותי יותר מידי, אבל היה 
השונים.  הנגנים  את  לראות  לאולפן  אותי  מביא 
משם שאבתי את הידע הראשוני שלי במוזיקה. אני 
לא יכול לשכוח את עצמי עומד כילד קטן מהופנט 
מיתרי  על  פורטות  סינגולדה  אבי  של  הזהב  לידי 

הגיטרה בלהיטים הידועים של גדולי הזמרים". 
קשר  אף  היה  לא  זאת,  לעומת  "לי,  קליין:  אלי 
משפחה  כולל,  ראש  שלי  אבא  למוזיקה.  אישי 
ידועים  גדלתי על ברכי מעבדים  מאד תורנית. לא 
זה  אולפנים'.  'ילד  הייתי  ולא  החסידית  במוזיקה 
שום  לי  הייתה  לא  אבל  אמנם,  אותי,  עניין  מאד 

הזדמנות".
בישיבה, הם מספרים, הם נפגשו בכלל כחברותא 
ללימוד גמרא, אבל גילו יחד שהם חובבי מוזיקה 

חדשה
חיים רייך

»
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"מידי  ברי:  יחד.  לנגן  יושבים  היו  ובערבים  מושבעים, 
פעם אלי היה שואל מה זה האקורד המוזר הזה והזה ומאד 
כשאיצי  שקיבלתי  ההלם  את  זוכר  "אני  קליין:  התעניין". 
סיפר שבכל שיר שאני שומע לא מדובר בגיטרה אחת, אלא 
בערוצים רבים של גיטרה מוגברת. פתאום הבנתי את אחד 

מסודות ההפקה: ההכפלות והערוצים".
הייתי  "תמיד  שירים.  להלחין  גם  החל  קליין  במקביל, 
מאז,  השירים  את  היום  שומע  כשאני  אבל  לעצמי.  מלחין 
זו מיומנות  אני מרגיש שהייתי אז ממש בוסרי. גם הלחנה 
הלב  את  לכוון  לדעת  צריך  בעיקר  הזמן,  עם  שרוכשים 
והנשמה. עם הזמן אתה רוכש מיומנות לגשת למילים וכיצד 

לחבר להן את המנגינה".
קליין:  שלהם.  הראשון  המוזיקלי  הפרויקט  הגיע  ואז 
סרטן  חולי  לשמח  הולך  שהיה  בישיבה  חבר  לנו  "היה 
במסגרת יוזמה של ארגון 'זכרון מנחם'. הוא פגש ילד חולה, 
הלחין  הזה  הילד  ללבו.  נגע  מאד  שלו  שהסיפור   ,8 בגיל 
והוא  מוכרים,  שירים  כמה  לשיר  רצה  וגם  שירים  מיני  כל 
ביקש מאיתנו שנעשה עיבודים לשירים שאותו ילד הלחין. 
מסתובבים  אפילו  ולפעמים  מוזיקליים  שאנחנו  ידע  הוא 
הנגנים  עם  לעבוד  הזדמנות  לנו  הייתה  פתאום  באולפנים. 
גוטפריד,  ירון  סינגולדה,  אבי  כמו  ומוכרים,  גדולים  הכי 
לשוק  ייצא  שלא  משהו  על  סטאז'  ולעשות  ועוד,  אבידני 
אף   – לבסוף  ידינו  מתחת  נוציא  שלא  מה  כלומר:  הרחב, 

אחד לא יוכל לצחוק עלינו".
הוא  כעת  מילדות.  כבר  תווים  קורא  ברי  השניים,  מבין 
שירים  מיני  כל  השאר,  בין  לשיר,  רצה  ילד  "אותו  נזכר: 
מורכבים. ישבנו שעות לפענח אותם אל תוך הלילה, לכתוב 

תווים ותפקידים לנגנים - בכתב יד".
עם  הכל,  כתבנו  שכבר  אחרי  לאולפן  "נכנסנו  קליין: 
ערימה שלמה של תווים. כבר היינו בטוחים שאנחנו יודעים 
הכל. זו הייתה התרגשות מטורפת. שעת בוקר מוקדמת וכל 
הנגנים מתייצבים, ואנחנו, שני 'ישיבה בוח'רים' שלא עשינו 
מעולם כזה דבר, חוטפים את השוק של החיים. עומדים פה 
ליד מוזיקאים שעוסקים במוזיקה עשרות שנים, ולידם שני 

ילדים שאומרים להם מה לעשות".
איך קיבלו את זה בישיבה?

בין  בשעות  ממש  זה  את  עשינו  עניין,  מזה  עשינו  "לא 
שהיו  בחורים  היו  הסדר.  סיום  אחרי  בערב,  או  הסדרים 
מנגנים  היינו  ואנחנו  ספר,  קוראים  או  להליכה  יוצאים 
באולפן. זה לא היה משהו שהפריע חלילה ללימוד בישיבה". 
"הייתי  קליין:  פדידה.  דוד  מהמפיק  טלפון  הגיע  ואז 
כי דוד הוא בעליו של משרד הפקות חזק עוצמתי,  בהלם, 
הרמה  מול  אלא  זוטר  חתונות  זמר  מול  מתעסק  לא  אתה 
הכי גבוהה. לשבחו אציין שהוא היה מאד קשוב. הוא רצה 

לשמוע עוד שירים שלי".
הראשון  האלבום  על  וברי  קליין  עבדו  פדידה,  עם  יחד 
שלהם, אלבום שהפיק פדידה לילד הפלא דאז והזמר דהיום, 
יונתן שיינפלד, שם הלחינו ועיבדו חלק גדול מהדיסק. רוב 
העבודה, הם מספרים, נעשתה בערבים, בפנימיית הישיבה. 
העזנו  ואנחנו  שירים,  כמה  מאלי  לקחת  רצה  "הוא  ברי: 

והצענו לו לעשות גם את העיבודים המוזיקליים".
פדידה אזר אומץ, ונתן לשני הישיבה בוחר'ים הצעירים 
הראשונים  המוזיקליים  העיבודים  את  לעשות  צ'אנס, 
בחייהם, שעתידים לראות אור, מה שהוכיח את עצמו כבר 

אז.
היכולות  את  הפועל  אל  מהכח  מוציא  "כשאדם  קליין: 
שלם  לאדם  הופך  הוא  בנפשו,  טבע  שהקב"ה  המיוחדות 
יותר ומוצלח יותר, ולכן, כשאדם מוציא מהכח אל הפועל 
את היכולות המוזיקליות שלו, זה זה יכול לנסוך בו תחושת 
ביטוי  שיקבל  דבר  שלו,  האישיות  את  ולהעצים  ביטחון 
ככישרוני  שמתגלה  נער  למשל,  אחרים,  חיים  בתחומי  גם 
שימצה  להניח  סביר  הזה,  לכישרון  ביטוי  ויקבל  במוזיקה 
זאת,  עם  יותר.  ואיכותית  טובה  בצורה  הישיבה  סדרי  את 
אני בהחלט מבין את המשגיחים בישיבות שנוטים לחשוש 
וכל  לגופו,  אדם  שכל  לזכור  צריך  אבל  המוזיקה,  מעולם 
שזה  רואה  בחור  אם  למעשיו.  אחריות  לקחת  צריך  אחד 
מה שעושה לו טוב ומקרב אותו לקב"ה, שלא יהסס לקחת 

גיטרה בזמנו הפנוי ולשיר שירים שיקרבו ויחזקו אותו". 
הזרם הדקיק בתחילת הדרך, הפך עם הזמן לשיטפון, עד 
היום בהרבה ממה שקורה בשוק המוזיקה  שהצמד מעורב 
האחרונות  בשנים  שיצאו  מהלהיטים  גדול  חלק  החסידית. 
או  הקלטה,  בלחן,  זה  אם  הצמד,  של  מדרשם  בבית  עברו 

עיבוד.
אבל את ה"בום" האישי שלהם, קיבלו בקיץ לפני כחמש 
שנים. אלי קליין בדיוק נפש בחוף הים עם חברים, ופתאום 
המוזיקה  "מלך  דוד,  בן  מרדכי  הקו:  על  טלפון.  קיבל 
החסידית". קליין: "הוא אומר לי: 'תשמע, מאד אהבתי שני 
שירים ששלחת לי. אני רוצה להקליט אותם'. הייתי בהלם. 
נכדה  של  לחתונה  האלה  השירים  את  להקליט  רצה  הוא 

שלו, וצלצל אלינו מביתו בסיגייט, ניו יורק. יצאנו לדרך עם 
עיבודים לשירים הללו בתוך תקופה מאד קצרה. אפילו עוד 

לא פגשנו אותו.
"בחג הסוכות שלאחר מכן היינו באירוע במלון ממילא, 
בסוכה של הנדיב הידוע שלמה יהודה רכניץ מלוס אנג'לס, 
דוד  בן  מרדכי  את  פנים  אל  פנים  לראשונה  פגשנו  ושם 
הסכינים,  אינתיפאדת  בזמן  בדיוק  היה  זה  באירוע.  ששר 
וכשהגענו למקום, באחת המסעדות באזור התפתחה תגרה 
ובשלב  במקום,  שמלצר  מיעוטים  בן  לבין  הסועדים  בין 
מסוים מישהו מהם שלף סכין וכולם היו בטוחים שמדובר 
המשטרה  ניידות  יללות  הבהלה,  פיגוע.  ובעוד  במחבלים 
בטוחים  שהיו  והשבים  העוברים  של  והצרחות  מיד  שבאו 
שיר  הלחנו  ואז  משהו,  לנו  עשו  רצחני  פיגוע  בזירת  שהם 

בשם 'נקום' והצענו אותו לבן דוד".
פוליטיות,  עמדות  לנקוט  נהג  ומעולם  שמאז  דוד,  בן 
חלוקת  ונגד  השלימה  ישראל  ארץ  בעד  שירים  הקליט 
ירושלים, לקח מיד את השיר הזה, בעל השם הבלתי שגרתי 
נקום  מלכנו  )"אבינו  "נקום"  העדינה,  החסידית  במוזיקה 
הוא  הצמד,  עם  שירים  שלושה  ואחרי  עבדיך"(.  דם  נקמת 
שמע עוד שירים שלהם והציע להם להלחין ולעבד מוזיקלית 
חלק גדול מאלבומו החדש. לצמד הצעירים המוזיקליים, זו 
כבר הייתה תעודת כבוד של ממש. כעת, ללא ספק, הם כבר 
הגיעו לפסגה. ההמשך היה צפוי, ומבול של הזמנות ללחנים 

ועיבודים שטף את האולפן הקטן שבהר נוף.
עומק  קצת  היום  שחסר  שאומרים  כאלה  על  דעתכם  מה 

במוזיקה, שירים כמו "תניא" או "אדרבה".
השונות.  התקופות  בין  ההבדל  את  להבין  "צריך  קליין: 
המוזיקה.  את  מכבדים  היו  אנשים  שנה,  ו-30   20 לפני 
לנו  אין  היום  פעמים.  עשרות  לו  ומקשיבים  אלבום  קונים 
את ההזדמנות ליצור שירים כאלה, באורך של 8 או 9 דקות, 
ארוכים.  חזנות  וקטעי  מורכבים  מוזיקליים  מעברים  עם 
ההזדמנות היום לתפוס את האוזן של המאזין, והתחרות על 
לבו, היא הרבה יותר גדולה ועוצמתית מאז. אני צריך שכבר 
יתחבר  הוא  היצירה,  את  שומע  שהאדם  הראשונה  בפעם 
המוזיקה  צריכת  אופן  גם  שוב.  אותה  לשמוע  וירצה  אליה 
כשכל  בנגנים  המוזיקה  את  שומעים  אנשים  מאד,  השתנה 
מקבל  לא  לעיכול  וקשה  שארוך  מה  מעורבבים.  השירים 
מוזיקה  ליצור  משתדלים  אנחנו  ולכן  הנאותה,  ההזדמנות 
שנוגעת בנשמתו של המאזין בצורה הכי עמוקה, אבל כזו 

שיאהב כבר משמיעה ראשונה".
רוצה  לא  והדור  הקהל.  זה  שמחליט  מי  "בסוף  ברי: 
הייתה  לא  לצערי  בומבסטיות.  מוזיקליות  יצירות  בהכרח 
לנו את ההזדמנות להלחין יצירות כבדות יותר, כמו שלמשל 
עשה המלחין החסידי יוסי גרין בעבר היותר רחוק. זה תפס 

אז, והיום קצת פחות".

"יש שינוי במוזיקה שלנו"

מוזיקלית  תכנית  מגיש  קליין  אלי  עיסוקיהם,  שאר  בין 
והשניים  מיוזיק",  חי  "קול  החרדי  המוזיקה  בערוץ  יומית 
"הקול  החרדית  הכישרונות  בתכנית  חי"  ב"קול  שפטו  אף 
בתחום  חדשים  מוזיקליים  כישרונות  שחיפשה  הבא", 

השירה החסידית.
השניים אומרים שגם אמנים חרדים כמו ישי ריבו ושולי 
רנד, הביאו רוח חדשה למוזיקה החסידית, עם המון נגיעה 

אישית. 

גם כתוצאה  גדול שקרה במוזיקה,  "זה שינוי מאד  ברי: 
שירה  סגנון  שהביאו  ריבו  ישי  או  רנד  שולי  כמו  מאמנים 
חדש לחלוטין, שפתאום היה מרענן לחלוטין לשמוע אותו. 
הזמינו אותנו בקיץ הקודם לשפוט בתחרות שירה בישיבת 
ביותר  והסגורות  ביותר  ישראל', מהישיבות החרדיות  'אור 
שיש. אותנו, בזמנו, פחות עודדו ליצור או לשיר, והנה כבר 
של  שירים  לשיר?  ביקשו  הבחורים  ומה  זה.  את  מעודדים 
ישי ריבו, וכל הישיבה על הרגליים ושרה מילה במילה. ואז 
אתה קולט שהם לא שומעים רק אברהם פריד או מרדכי בן 
דוד. גם בחורי הישיבות צורכים את הז'אנר החדש והאישי 

הזה, שגם מותאם מבחינה רוחנית לציבור שלנו".
שירים  להשמעת  הבקשות  את  רואה  גם  "אני  קליין: 
בתכנית שלי. רוצים המון שירים של ישי ריבו לצד המוזיקה 
החסידית המסורתית. הטעמים של האנשים היום הרבה יותר 
של  בהסתרה'  מ'ואפילו  שנהנה  חסידי  ובחור  מעורבבים, 

יואלי קליין, יכול לאהוב גם את 'הלב שלי' של ישי ריבו".
איך מלחינים שיר? 

ד'  בתוך  נמצאת  בדרך-כלל  שלנו  "האומנות  קליין: 
האמות של האולפן – הפסנתר, המיקרופון ואנחנו. החכמה 
הגדולה בהלחנה היא לדעת להביא חידוש בטקסט, בין אם 
מדובר בטקסט מוכר ואני מצליח על ידי הלחן לתת ספוט על 
מילים מסוימות, או בין על ידי מציאת טקסט חדש שמדבר 
בשפת הנשמה. עם זאת, אני מנסה ליצור לעצמי כמה שיותר 
הזדמנויות להלחין. אם למשל אני נמצא באיזה מקום ורואה 
טקסט מעניין, אני שומר אותו לעצמי. אם אני נוכח בדרשה 
אשתדל   – לשיר  בסיס  להוות  שיכול  מעניין  נושא  ושומע 
קורה  לפעמים  להלחינו.  אזכה  יום אחד  אולי  אותו,  לזכור 
לי שבאופן ספונטני אני מזמזם לעצמי תחילתה של מנגינה 
נחמדה – ואני מקליט מיד. לא תמיד ייצא מזה משהו, אבל 
כשארצה  ואז  רעיונות',  'בנק  ברשותי  שיש  לי  עוזר  תמיד 

להלחין, יש לי בסיס רעיון או התחלה טובה".
מה התגובות שאתם שומעים מהקהל על השירים שלכם? 

והשירים  הניגונים  דרך  לגעת  זוכים  אנחנו  "ב"ה  קליין: 
הסיפורים  את אחד  והתגובות בהתאם.  אנשים,  ספור  באין 
בסיומה  אחד  יום  שיחיה:  אבי  לי  סיפר  אותי  ריגשו  שהכי 
ואמר  יהודי המתגורר בסמוך  אליו  ניגש  מנחה  תפילת  של 
לו שבמשך חודש ימים הוא לא יצא מהבית, הוא היה שרוי 
שנכשלה  ענקית  עסקה  בעקבות  עמוק  ובדיכאון  בעצב 
הוא   – 'היום'  רבים.  מיליונים  של  בחובות  אותו  והותירה 
בן  'צעקה' של מרדכי  לידיי את האלבום  'קיבלתי  אומר – 
לו  האזנתי  שער'.  לנו  'פתח  השיר  על  ננעלתי  ומיד  דוד, 
יוצא  ועכשיו אתה רואה אותי  ברציפות איזה 40-30 פעם, 
מהבית לראשונה!'. פתאום הבנתי את העוצמה של הניגון, 
גם מבלי להיפגש עם האנשים באופן ישיר, אני יכול לשנות 
את חייהם, לתת להם תקווה, לחבר אותם אל התפילה. זה 

ריגש אותי.
הליכה  לאחרונה  עשיתי  טרי.  ממש  אחר,  סיפור  "והנה 
שני  את  לו  שהפקנו  קמפה,  נפתלי  עם  הערבים  באחד 
האלבומים. בדיוק התקשר אליו מישהו להגיד לו תודה על 
והמצב  ישיבה,  אני בחור  לו:  סיפר  'אנה אלך'. הוא  השיר 
בבית שלי לא טוב. הייתי בבית השבוע, וההורים רבו, מה 
שהכניס אותי לדיכאון, אז לקחתי עם מישהו טרמפ ונסעתי 
אלך',  'אנה  שלך  השיר  את  השמיע  הנהג,  לצפון.  אתו 
והרגשתי שזה שיר שנוגע בי מאד. ביקשתי ממנו להשמיע 
 20 לפחות  והנהג,  אני  יחד,  אותו  ושוב. שמענו  אותו שוב 

פעם, זה שיר שחיזק אותי מאד".

»



אלפי שוטרים מסיירים בכל היישובים במסירות נפש ובמטרה 
אחת - להציל חיים ולמנוע הדבקה ותחלואה.

עם ישראל נמצא ברגעי מבחן קשים.

משטרת ישראל מסייעת למשרד הבריאות לאכוף
את ההנחיות מצילות החיים במלחמה בקורונה.

בזכות האמונה שלנו נוכל לצלוח יחד
את האתגר העומד לפתחנו  בשלום ובבריאות.

על כולנו מוטלת חובת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

וצו תורתנו "לא תעמוד על דם רעך".

לעת עתה אין תרופה למניעת המחלה זולת הקפדה יתירה על ההנחיות,
והיא זו שבעזרת השם תוביל אותנו לחוף מבטחים.

אזרחי ישראל היקרים

למענכם,

חיזקו ואימצו.
פסח כשר, שמח ובריא!

בס״ד



מחוייבים בבידוד?
משרד הפנים דאג למלוניות ייעודיות למגזר החרדי כולל כל התנאים 

לשמירה על כל גדרי ההלכה והצניעות וארוחות בכשרות מהדרין. 

איך עוברים לבידוד ומצילים את המשפחה?
פונים למוקד העירוני ומבקשים פינוי למתקני 

הבידוד החוץ ביתי. 

נציגי הרשויות פנו אליכם בנוגע לפינוי?
בהוראת הרבנים שתפו פעולה

והתפנו מידית למען יקיריכם.

עוברים עכשיו למלונית. מצילים חיים!

המשך השהייה שלכם בבית מסכנת את חיי המשפחה שלכם

משרד הפנים

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם
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03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

יב’ בניסן - יד’ בניסן תשע”ט
06/04-08/04/2020  

בני ברק

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

4-4.5 חדרים
 בעמי,  כ- 4 חד', 75 

מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 
_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

2-2.5 חדרים
 מציאה! באזור הנגב 

כ- 2 חד' + אופציה 
לבניה, 1,085,000 ש"ח 

תיווך 052-6402078
_____________________________________________)12-15ל(052-2221614

 בק. צאנז 3 חדרים, 85 
מ"ר, פינתי מול אהבת תורה, 

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)08-15א(לל"ת 053-3166586

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

פנטהאוזים ודירות גן

 בגילה א' החרדית!!! 
3 חד' במחיר מציאה + 
תמ"א!!! 4 חד' בגילה 

א' החרדית + תמ"א!!! 
בלעדיות "הולילנד 

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740

 להשכרה בירושלים מבנה 
ישיבה מפואר מ- 800 מ"ר עד 

_____________________________________________)8-15ש(2,500 מ"ר 02-5380949

בני ברק 

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

פתח תקווה

פתח תקווה

 בעמישב ליד גני הדר 3 
חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 

_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

יחידות דיור

2-2.5 חדרים

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

עם שלוש מזגנים, 2,300 
ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

 בר' עקיבא ליד ר' 
טרפון, 3 חד', משופצת 

כחדשה, לל"ת, כ- 60 
מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)11-14ל(050-8658378

 מציאה!!! 2,650 ש"ח! 
מעולה ומבוקש! 2 חד', 

ביצחק שדה, משופצת, ק"א 
_____________________________________________)11-17ל(054-8846654 050-6474999

ירושלים

 בעובדיה, 4 חד' + סוכה 
+ חניה+ מעלית + יח' הורים 

+ 3 כ"א, נדירה !!!
_____________________________________________)11-15ש(050-4160390

ירושלים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 להשכרה מציאה! דירת 
60 מ"ר, מרוהטת חלקית, 
ברחוב סמטת רחל, כניסה 

מיידית, 3,300 ש"ח
054-9758435)12-15(_____________________________________________

 בפנקס המבוקש, 
בנין חדש, 4 חד', גדולה, 

מיידי, מטבח חדש, 
חדרים גדולים, חצר 

פרטית, סוכה גדולה, 
כניסה נפרדת, 6,500 

_____________________________________________)12-15ש(ש"ח 052-7133387

 להשכרה! דירה בת 3 
וחצי חדרים ברחוב רימון 26, 

_____________________________________________)12-15(מחיר 3,800 052-2224730

השקעות

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

_____________________________________________)05-15א(גדול מרכזי 054-2321111

 ברבי עקיבא פינת חתם 
סופר, ק"ג, 2.5 חד', 40 מ"ר, 

חדשה מהניילונים, ממוזגת 
ומרוהטת + סוכה, 3,200 

_____________________________________________)13-15(ש"ח. 052-7614249

2-2.5 חדרים

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

 בטרומפלדור, דופלקס 
חדיש, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, אפשרי ל- 2 יחידות 

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד, ק"א, 70 מ"ר, 
ממוזגת, מושכרת ב- 3,000 

ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)14-14(050-6610501 סתיו

 בעמישב, ק"ק, 60 מ"ר, 
מסודרת, משוכרת ב- 3,100 

ש"ח, 1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)14-14(050-4811122 סימון

 בעוזיאל 5 חד', ק"א חזית, 
100 מ"ר + סוכה + מחסן + 

מעלית, ממוזגת ומשופצת, 
פינוי 26.4, 5,500 ש"ח

052-7671305)14-17(_____________________________________________

 יחידת דיור יפה וחדשה + 
מרפסת גדולה, לפסח ולכל 

השנה, באברבנאל.
052-7150737/8)14-14(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים משופצת כחדשה 

חזית + ריהוט חדיש + מחסן  
2,000,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 14-14(תיווך(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים 140 מ' + יחידת דיור 

מושכרת ב-2,500 גדולה ויפה 
2,900,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 14-14(תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' דירה 120 
מטר עם חצר 40 מטר חדשה 

ויפה 2,600,000 אבי
B.D.A 14-14(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 חנות ברבי עקיבא פינת 
רש"י, 25 מ"ר, לא למזון, 

גם לקצרה, מיידי "אחוזה" 
_____________________________________________)11-14א(03-5222225

 2 חנויות צמודות ברח' 
שבטי ישראל, קרוב לבנין 

העיריה ולשער יפו בירושלים, 
_____________________________________________)12-15ל(פנוי מיידי! 050-3566676

מבנים
 פרוייקט גדול בתל 

אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)06-15(_____________________________________________

מחסנים
 מחסנים בכל רחבי 

בני ברק להשכרה 
!!! בגדלים שונים!!! 

במחירים נוחים !!! גישה 
_____________________________________________)14-14(נוחה! תווך 03-8050080

 למכירה בהזדמנות 
לאחסנה ושווק  באיזור 

אוסם! 50 מ"ר + 50 מ"ר 
_____________________________________________)14-14(גלריה. תווך 03-8050080

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-31/20ל(050-4133098

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-12/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-15/20(_____________________________________________

גליל עליון

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-27/20ל(052-6665127

דלתון

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-39/20ש(050-6686907

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-25/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

קיט 
ונופש

 מבצעים!!!
לצימרים ודירות נופש 

מכל הסוגים. שירות חינם
 054-8034868

"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il)44-22/20ש(_____________________________________________

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + חצר 

_____________________________________________)47-20/20ש(052-7645585

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

ומוצנעת יניב
_____________________________________________)47-20א(050-8341650

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לחגים/שבתות/תקופות, 

בעוזיאל, צמוד לבעלז, 
_____________________________________________)3-18ש(052-7118100

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
_____________________________________________)03-02/21א(אטרקטיבים 050-7777168

 במגדלי המלכים מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים, גקוזי' 
ומרפסת שמש, חצר, עד 15 

מיטות 050-7223891
_____________________________________________)10-36ש(053-4228706

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-10/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + גקוזי', נוף 

_____________________________________________)11-36/20ש(מדהים, גינה 050-6927465

 חדרי אירוח מאובזרים, 
מעל המים, מחירים מוזלים, 

גם לתקופות ארוכות
_____________________________________________)12-15ש(052-2634477 052-3224835

 5 חד', נקיה לפסח, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת, 

קרוב לשטיבלאך, מרכזי
_____________________________________________)12-15ש(050-4124556

בר יוחאי

 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-21/20(ג'קוזי. 050-4154145

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-15/20(_____________________________________________

יבניאל

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-06/21(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-28/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

ירושלים והסביבה

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-32(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-30/20(_____________________________________________

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-13/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-27/20(חול 058-5006387

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)06-05/21א(051-5777000

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-24/20(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

כפר ורדים

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-24/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/21(_____________________________________________

ספסופה

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-09/21(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

נהריה 

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)10-09/21(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-19/20(וסנוקר, 050-5313031

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-28/20(_____________________________________________

 נופי כלנית - 5 צימרים 
+ בריכה וגקוזי' ספא, גינה 

מטופחת + מתקני גן
_____________________________________________)11-22ש(054-9917000

 בטרומפלדור 3.5 חד', 
משופצת ומרווחת, 3 כ"א, 
ק"ב ע"ע, 5 דיירים בבניין, 

_____________________________________________)15-18ל(לפרטים נוספים 052-3458886

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

יב’ בניסן - יד’ בניסן תשע”ט  06/04-08/04/2020

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 בית פרטי מאבן + יחידה 
על הגג ב- 300 ש"ח, חצר 

גדולה ונוף מדהים
_____________________________________________)8-7/21ש(052-7155422 053-3147542

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-20/20(_____________________________________________

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

קנית רכבים

מיצובישי
מכירת רכבים

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

הסעות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלבנת שיניים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

ש"ח, רכב קטן, שכירות 
לחודש, ללא הגבלת ק"מ 

_____________________________________________)10-21א(050-6666599

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)12-15ש(055-6755279

 אאוטלנדר פרמיום, 
07/2017, 47,000 ק"מ, 
יפיפיה ושמורה מאוד + 

מצלמה קדמית, באחריות 
_____________________________________________)12-15א(חברה 050-4139400

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

שידוכים

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-24ש(058-4-555700.

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(052-7607705 - אודי

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

 הכרויות בחינם לרווקים/
ות גילים 42-45 בלבד! 

מכתבים שישלחו ל:ת.ד 831 
_____________________________________________)10-17(עיר: ירושלים נקיון ופוליש

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 נמצאה מזוודה שנפלה 
מאוטובוס ברחוב עזרא ב"ב 

במוצאי שבת פרשת כי תישא 
_____________________________________________)12-13ח(054-8464763

 נמצא ארנק בחוה"מ 
סוכות באוטובוס מירושלים 

לב"ב ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)12-13ח(052-7112325 

 נאבדה נעל של ילדה 
קטנה עם 2 סקוטשים 

)בירושלים( מי שמוצא נא 
להתקשר ל: 052-7114016 

_____________________________________________)12-13ח(052-7156720

אהרוני בועז

ב""ב והמרכז

 עד סוף פסח??

תמיד לנהוג נכון

050-6793302 מחיר 
מצוין!

מעוניין לסיים 28 שיעורי נהיגה

 נמצא בקו 402, קופסא 
עם כרטיסי זכרון, אבדה בקו 

32 בירושלים, שקית עם 
משקפי ראיה בקופסא

_____________________________________________)14-15ח(058-3299505

 אבדה שרשרת זהב 
בחנוכה, בקרית הרצוג

_____________________________________________)14-15ח(054-8400519

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 נמצא קרוב לשוק השומר 
בבני ברק עגיל זהב ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים טלפון 
_____________________________________________)10-11ח(050-4333232

 נמצאה חליפה ארוזה 
בתחנת אוטובוס ברחוב 

אברבנאל בני ברק
_____________________________________________)10-11ח(052-7667127

 נאבד/נגנב ברח' ים-סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)10-11ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבדו אופניים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)10-11ח(ברק 054-8474514

 אבדו אופנים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 054-8474514

 נאבד/נגנב ברח' ים סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)11-12ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבד עגיל זהב המוצא 
מתבקש להתקשר

_____________________________________________)11-12ח(054-8539968

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + שידה 

_____________________________________________)11-12ח(בתרומה 050-4160457 

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)11-12ח(בעבר 054-2509001

 רוכש עיתונים ישנים, 
ארכיונים, ספריות ועוד תשלום 

_____________________________________________)11-12ח(גבוה במזומן 054-2509001

 מעונין בעגלה במצב טוב 
_____________________________________________)11-12ח(לתינוק 050-4170185

 מעונין בספה נפתחת 
)עדיפות למשולשת( במצב 

_____________________________________________)11-12ח(מצוין 050-4170185

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)11-12ח(052-7396092

 דרוש פלאפון סמסונג יאנג 
כשר במצב חדש במחיר סימלי 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מעונינת בספר תסרוקות 
של רבקה גולדברג כולל 

דיסקים )ללא ערכה( יד שניה 
_____________________________________________)11-12ח(במחיר טוב! 053-3160308

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)11-12ח(052-2786557

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למסירה בחינם שטיח 3*2 
בדוגמא פרסית איכותי עבה 
_____________________________________________)12-13ח(צפוף 058-3230569 )ב"ב(

 קונה חתימת הרבי 
מחב"ד ב- 300 דולר ויותר 

_____________________________________________)12-13ח(08-9491768

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 built-in תנור אפיה 
תוצרת bellini )בני ברק( 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר פופקורן חדש 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7188017

 מכונת ייבוש קנדי 5 קילו 
גוף חימום חדש 500 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)12-13ח(054-2633790

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(י"ם 054-2633790

 טלפקס פנסוניק 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 מחשב נייד HP ליבה 
כפולה מסך מגע מסתובב 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)12-13ח(055-9765406

 מצנם 2 פרוסות תקין 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 bissel שואב אבק עומד 
במצב מצויין 350 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)12-13ח(053-7738893

 בהזדמנות מיני מכונת 
תפירה חשמלית חדשה 
באריזה 350 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)12-13ח(052-2786557

 מיקסר מורפי ריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)12-13ח(052-7157077

 מכונת כביסה קריסטל 
5 ק"ג מצויינת ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7167386

 philips שואב אבק 
600W בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר 
 bistro אובן קטן חדש תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת crystal )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שואב אבק רטוב/אדים 
במחיר נוח )בני ברק( 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה תנור אפיה + גז 
מחיר 360 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(053-6281899

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצויין 
)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 princess 610 תוצרתW
+ אביזרים נילווים )מתאים 

במיוחד לניקוי מכוניות( 
בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא hyundai )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 נברשות מיוחדות לסלון 
עם זרועות כל אחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בב"ב 054-8476805

 למכירה תנור בשרי + גז 
מצב מצויין מחיר 360 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 053-6281899

 שואב אבק חדש! 200 
ש"ח במקום 400

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
תוצרת hyundai )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-34/20(משחקי חצר 054-5634805/6

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

צפת

צפון

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

צפת העתיקה, תעריף מיוחד 
לתקופה הקשה
_____________________________________________)28-28/20ש(050-6784922

 נמצא מעיל בתחנת 
אוטובוס במירון, בליל ז' אדר 

_____________________________________________)14-15ח(055-6789102

ריהוט

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 שולחן סלון מסיבי 
ושמור מאוד, צבע חום 

מהגוני, מידות: אורך 
1.80, רוחב מטר, עם 
פתיחה של עוד מטר, 

נקנה ב- 12,000, מחיר 
נדרש 1,500 ש"ח

054-9003001)09-12(_____________________________________________

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

 6 כסאות סלון 150 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כל אחד 052-7635619

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 052-2437292

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 שולחן זכוכית מעוצב 
נפתח ל- 1.7 500 ש"ח מצב 

_____________________________________________)12-13ח(כחדש 052-7188017

 4 כיסאות מרופדות 
כחדשות 500 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7188017

 למכירה שולחן אוכל 
240/92 + 4 כסאות עץ אלון 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 052-4214333

 ספה פינתית/רגילה בנוי 
מ- 5 חלקים מצויינת ב- 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7645405

 עמודת ספרים צבע 
וונגה מצב טוב בסך 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7660435
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ 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  
 21:00-23:00 ה-ימים א

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

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)11-18א(03-9094566 053-3197448

דרושים

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

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)09-16א(054-3454571 054-7680455

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 קופאים/ות, סדרנים/
ות עובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה 

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)10-21ש(054-8471166 058-4012013

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי מטבח, עדיפות 
לרשיון נהיגה, להתקשר 

_____________________________________________)11-14ש(10:00-15:00 03-6714809

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות, 

תנאים טובים
054-9770395
_____________________________________________)11-14ש(054-4841770

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם וביתר
050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 לחברה בהתרחבות 
בתחום השיווק דרושים 

מועמדים רציניים, שירות 
_____________________________________________)12-15א(לעבודה מהבית 053-3173244

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)12-15(_____________________________________________

 לסביבת עבודה נעימה 
ואיכותית בפ"ת, מנה"ח 

מתחילה ל- 8 חודשים 
+ אופציה. יכולת גביה, 
דיוק, סדר, ויחסי אנוש 

 haya@tmir.org.il -קו"ח
או לפקס

_____________________________________________)12-15ש(153-996-66003

 חשבת עמלות לסוכנות 
ביטוח בבסר 3, נסיון 

שנה לפחות, קו"ח למייל- 
racheliha@tlp-ins.co.il)12-15ש(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק
maonaf@gmail.com

למעון דתי 
על יד 

רכבת מרכז

דרושה 
מנהלת

קו"ח למייל:

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי +, 
_____________________________________________)14-17ש(נסיון חובה.052-4491044

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

תינוקות

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 150 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 למכירה מעמד אמבטיה 
עם החתלה, במצב חדש 200 

ש"ח, כסא אוכל מתקפל 
למינימום ב- 180 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7773526

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 ארגונית מקורית בייבי גוגר 
לעגלות בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח 054-8476805

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)12-13ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(נייד: 054-8446728

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברך מולוטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה 3 אוגרים ב- 40 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בני ברק 03-6180242

 מעיל צמר צבע אפור 
כהה חדש מידה 52 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 חליפת בגיר מידה 56 
כחול כהה 200 ש"ח חדש! 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד חדש! 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 058-3245685

 אופניים כחדשות לילדים 
מידה 14/16/18 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 ילקוט ניקי חדש כחול עם 
_____________________________________________)12-13ח(עגלה 100 ש"ח 058-3245685

 שעון לילדים סואווצ חדש! 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח 058-3245685

 כובע סמעט מידה 57 
מצב מצויין! למכירה 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343 

 כובע קנייטש לבד מידה 
54 ברביסיו 50 ש"ח למכירה 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343

 כובע קנייטש צמר מידה 
53 דונאטו 50 ש"ח למכירה 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 משחק קשיות 35 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 עיתונים מרווה לצמא 
משפחה ועוד 80 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 אוהל כדורים פתוח 
לילדים + כדורים 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה ספה נפתחת עם 
קפיצים חזקה ואיכותית 460 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 053-6281899

 נברשת לסלון שנדליה 
מקריסטל אמיתי מפואר 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-4262290

 מיטת היירייזר יחיד 
)שנשלפת מלמטה( חדשה 

באריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם עם גלגלים מדף למטה 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח 052-6126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 350 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7126106

 למכירה מיטת עץ לתינוק 
ועגלת טיולון מתקפלת 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-4214333

 כסא בטיחות ציקו לרכב 
כחדש! 180 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 משאבה ידנית אוונט 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
קמיליון 80 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150

_____________________________________________)12-13ח(050-4157763

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 חליפה לגבר מידה 44 עם 
טיקט 100 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 ספרי קריאה קומיקס 
לילדים 3-25 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415



גם בפסח
לדעת לפרגן לעצמך

לראשונה, מגוון מוצרי יופלה
בטעמים נהדרים כשרים לפסח למהדרין

מוצרי יופלה שעל גבי אריזתם המקורית מופיעה חותמת כשרות מהדרין וגם הכיתוב "כשר לפסח ערב פסח" הינם כשרים לפסח למהדרין.
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