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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

צו - שבת הגדול

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:24
18:42
18:21

19:37
19:39
19:39

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

הערכה: עד ליל הסדר יוטל סגר מלא על העיר בני ברק

הממשלה אישרה את ההגבלות: 
אסור להתפלל במניין

אמריקה מבכה על בניה: העסקן ר' בנימין ברבר בטור מיוחד מברוקלין האבלה | עמ' 34

 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 

052-6547797 עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל | נדל"ן | בתי משפט 

"זו תהיה הממשלה היציבה ביותר"
נמשכים המגעים בין הליכוד לכחול לבן לקראת הקמת ממשלה

אכיפת ההנחיות: 
מחסומי משטרה 

בכניסה לעיר

דרעי מונה כפרויקטור 
הראשי למגזר החרדי 

בעקבות בקשת ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות ליצמן: 
שר הפנים אריה דרעי מונה כפרויקטור הראשי למגזר החרדי 

והערבי בטיפול משבר הקורונה | עמ' 14







 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

 גבינת עמק 9%
200 גרם

בד“ץ העדה החרדית

גבינת צזיקי פיראוס
250 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט יווני פיראוס
140 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

מארז יופלה
משקה יוגורט עם תות

106 גרם x 8 יחידות
בד״צ ועדת מהדרין

טיוב יוניקורן בטעם וניל
58 גרם x 6 יחידות
בד״צ ועדת מהדרין

 יופלה בתוספת נטיפים
בטעם שוקולד ושבבי קוקוס

167 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

 חדש 
לפסח!

מארז שמינייה יופלה תות
150 גרם x 8 יחידות
בד״צ ועדת מהדרין

 חדש 
לפסח!

 מארז מיני קרלו שוניל
100 גרם x 8 יחידות
בד״צ ועדת מהדרין

 חדש 
לפסח!

 חדש 
לפסח!

פתיתי מוצרלה
200 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

משקה GO בטעם אייס קפה
250 מ״ל | 340 מ״ל
בד״צ ועדת מהדרין



מלבין ב-3 דרגותמותג בינלאומיאריזת חיסכוןיעילות מוכחת

לבןלבן

רואים אפור על גבי לבן:
 כביסה לבנה מאפירה עם הזמן.

 עם וניש קליה גולד,
הכביסה תהיה לבנה יותר ב-3 דרגות!



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.



ז' ניסן תש"פ 1/4/20 בני ברק6

מאת: מנחם הירשמן

החרדי  במגזר  הבידוד  חייבי  מצוקת 
המגורים  דירות  סוד:  בגדר  איננה 
הצפופות וריבוי הנפשות במ"ר. מציאות 
השוהים  על  ממשי  סיכון  יוצרת  זו 
נשאים  )שאינם  הבידוד  חייבי  בסביבת 

מאומתים( ומגבירה את רמת הסיכון. 
אחת  זו  הבריאות,  מומחי  לדברי 
לעלייה  וודאיות  הכמעט  הסיבות 
המדאיגה במספר הנדבקים במגזר החרדי 
להגיע  היכולת  כאשר  ברק,  בני  ובעיר 
חשש  מפני  למעקב  מלא  אישי  לבידוד 

הדבקה, כמעט ואיינו קיים במציאות.
פנה  האחרונים,  השבועות  לאורך 
אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
לנציגי  אפשרית  דרך  בכל  רובינשטיין 
ומשרד  הפנים  משרד  הבריאות,  משרד 
מתחמים  להקצות  במטרה  הביטחון, 
לבידוד  חולים,  שאינם  בידוד  לחייבי 
מלא ומפוקח, מה שעשוי להביא לירידה 
מהירה במספר החולים ולעצור את קצב 

ההדבקה.
בימים האחרונים, ניאות משרד הפנים 
לבקשתו  נענה  כשהוא  לנושא  להיכנס 
בהקצאת משאבים  רובינשטיין  הרב  של 
מיוחד  מתחם  של  להקמתו  מיוחדים 
הגבוהה  ברמה  מלאים  אירוח  בתנאי 

כל  וללא  הדוק  הלכתי  בפיקוח  ביותר, 
פשרות, בהתאמה הלכתית מלאה.

לאחר בחינת מכלול החלופות, הוחלט 
על הקצאת מתחם הלימודים הענקי של 
איש  חזון  ברחוב  החיים'  אור  'סמינר 
פינת עזרא, כאשר מערך הפנימיות הוסב 
המאפשר  ונינוח  יוקרתי  אירוח  למתחם 
לכל הזקוק בבידוד, חדר פרטי, ארוחות 
ורגועה,  נוחה  בסיבתית  ושהיה  מלאות 
תחת  עומד  כולו  השהייה  מערך  כאשר 
ובפיקוח  שליט"א  העיר  רבני  כשרות 

הדוק.
בעלות  הוחל  שהכשרתו  המתחם 
כספית גבוהה, יחל כבר בימים הקרובים 
החייבים  העיר  מתושבי  עשרות  לקלוט 
אפשרית  קרבה  או  שהיה  בשל  בבידוד 
לחולה מאומת, וזאת בשהיה ברמת בית 

הארחה עד לסיום ימי הבידוד.
נציגי העירייה חברי ועדת מל"ח ונציגי 
במתחם  אמש  שסיירו  הפנים  משרד 
הקליטה  אופציות  את  בדקו  המיועד, 
והשהות  הלינה  תנאי  את  וכן  המהירה 
לכניסה  מייד  באופן  לסייע  והבטיחו 
המבודדים  לכניסת  ביותר  המוקדמת 

למתחם.
מורים  בנושא,  המתפרסם  במכתב 
חיים  רבי  הגאון  שליט"א  העיר  רבני 
יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי 

רוזנבלט, כהוראה לתושבי העיר הזקוקים 
למתחם,  הגעתם  את  לתאם  בבידוד 
ולהציל את  הנפש  ועל  הגוף  על  לשמור 
להסתכן  בלא  הידבקות,  מסכנת  העיר 
לאשרות  הקרובה  סביבתם  את  ולהכניס 

של סיכון והגדלת מעגלי הנדבקים.
לפעול  שיחל  המיוחד  המתחם 
עשרות  הוקצו  האפשרית,  במהירות 
מושלמת,  בשהות  מרווחים  חדרים 
עם  יחד  הזהירות  כללי  על  בשמירה 
את  ההופכת  למנוחה  פרטי  מרחב 
יותר, ומאפשר לעיר בני  התקופה לקלה 
הנדבקים  מעגל  את  בס"ד  לעצור  ברק 

והורדת עקומת הסיכון.
בהודעה שנשלחה לכל תושבי בני ברק 
אמר רובינשטיין, "יש רגעים שבהם צריך 
לעצור ופשוט לזעוק ולהתריע. בבני ברק 
קורונה.  חולי  כ-300  יש  הצער  למרבה 
מכל  מסוכן  והכי  חריף  הדבקה  קצב  זה 

הארץ. כשהתחזית מבהילה הרבה יותר.
העיר  רבני  להתעורר.  הזמן  "זה 
את  הפסיקו  זועקים:  ההוראה  וגדולי 
 10 מעל  מניינים  של  ההתחכמויות 
מתפללים, הקפידו על מרחקים והפסיקו 
רשתות  על  וההסתערות  העומס  את 
זה  בזהירות.  בבית  שבו  פשוט  השיווק. 
מסוכן. זה מחריד וזה מחייב להבין: זה 

פיקוח נפש", הזהיר ראש העיר.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

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

פיקוח נפש: מתחם ייעודי יארח את תושבי בני ברק הזקוקים לבידוד

ליצמן דורש: 
להטיל סגר על 

בני ברק

רבני העיר: שעת חירום היא 
ועל כל א' לעשות לטובת הכלל

ונשמרתם: עליה חדה בפניות 
מהציבור על מפירי בידוד

בהנחיית השר דרעי: 
בכירי משרד הפנים סיירו במתחם

מאת: עוזי ברק

בעקבות הוראת גדולי הרבנים 
משרד  הנחיות  על  להקפיד 
הבריאות ואף לדווח לרשויות על 
מקרים של הפרת כללים על ידי 
מדווחים  מוסדות,  או  תושבים 
על  העירוני  השיטור  במוקד 
התושבים  במספר  חדה  עליה 
מפירי  על  לדווח  שמתקשרים 
בידוד או על בתי כנסת ומוסדות 

שפועלים בניגוד להנחיות.
המזעזעים  ההידבקות  נתוני 
ברק,  בבני  הקורונה  במחלת 
בעיר  הרבנים  גדולי  את  הביאו 
לנקוט בצעדים חריפים על מנת 
לגרום לציבור להישמע להנחיות 
"הקריאות של  משרד הבריאות. 
את  מאוד  מגבירות  הרבנים 
בעיר",  הציבור  בקרב  המודעות 
מנהל  מלכא  שלומי  אומר 

השיטור העירוני.
השיטור  פקחי  של  ידיהם 
בימים  עבודה  מלאות  העירוני 
האחרון  השבוע  במהלך  אלה. 
בכוח  מניינים  מספר  פוזרו 
כנסת  בתי  בתוך  שפעלו  לאחר 
בניגוד להנחיות משרד הבריאות 
הרבנים.  גדולי  של  ולהוראתם 
עסקים  לבעלי  חולקו  דו"חות 
דפסחא'  'קמחא  חלוקות  ואף 
מרחק  שמירת  על  הקפידו  שלא 

ומניעת התקהלות נקנסו.
השיטור  מנהל  מלכא,  שלומי 
עם  בשיחה  הסביר  העירוני, 
משימה  "זאת  כי  העיר'  'קול 
כנסת  בתי  לסגור  וכואבת  קשה 
מצב  אך  מניינים,  קיום  ולמנוע 
התחלואה המסוכנת בעיר מחייב 
הפקחים  קשים.  צעדים  נקיטת 
ומתריעים,  מזהירים  אינם  כבר 
מיידית  בצורה  אוכפים  אלא 

והחלטית".

מאת: עוזי ברק

ראש  עם  שוחח  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר 
הממשלה בנימין נתניהו מספר פעמים ופנה אליו 
בבקשה כי יטיל סגר על בני ברק, בשל התפרצות 
נגיף הקורונה במקום, כאשר כבר ידוע על למעלה 

מחמש מאות חולים מאומתים בעיר.
כוחות  הסגר,  במסגרת  כי  דדו   12 בחדשות 
תוך  בעיר,  והיציאות  הכניסות  על  ישמרו  שיטור 
חיוניים  ומוצרים  מזון  מוצרי  של  שוטף  סיפוק 

אחרים.
כעת יבחנו האם על מנת להטיל סגר על העיר יש 

צורך באישור ממשלה, כדי להחיל אותו מיידית.
האוכלוסייה  כי  סבורים  ליצמן  השר  בסביבת 
החרדית בעיר תשמור על הוראות הסגר, בתיאום 
המשך  את  למנוע  כדי  הרבנים,  הוראות  פי  ועל 

התפשטות הנגיף.
בקשתו של ליצמן, בשל מספר החולים הגבוה, 
לפי  ההדבקה  נתוני  ברק.  בני  בעיר   ,500 מעל 
אזורים שפרסם משרד הבריאות, מלמד על אחוזי 

הדבקה גבוהים בקרב ריכוזי מגורים של חרדים.
בכנסת,  אמר  באבד  שי  האוצר,  משרד  מנכ"ל 
"יש לנו לא מעט בעיות בחברה החרדית, באזורים 
אולי  איך  על  מדבר  מהדיון  חלק  ברק.  בני  כמו 
נצליח לעשות את הסגר ולבודד את אותם אזורים".

במהלך השבוע, פוזרו מספר מניינים בכוח לאחר שפעלו בתוך בתי כנסת בניגוד להנחיות משרד הבריאות

הפנים  שר  ביוזמת 
מנכ״ל  דרעי,  אריה 
מרדכי  הפנים  משרד 
ראש  רגב  ואלי  כהן 
החירום  שירותי  מנהל 
סיירו  הפנים  במשרד 
הנהלת  עם  יחד  בעיר 
והמנכ״ל  ב״ב  עיריית 
נציגי  ליטוב,  שמוליק 
ונציגי  ישראל  משטרת 

פיקוד העורף, במטרה להקים מרכזי בידוד למי שיצטרך וכן מקומות 
מיוחדים לחולי קורונה, על פי כל הכשרויות והצרכים.

׳אור  קמפוס  מול  להתקדם  ב״ב  עיריית  את  הנחה  הפנים  משרד 
כל  את  ויעקוף  העירייה  את  ישירות  יתקצב  כשהמשרד  החיים׳, 

הבירוקרטיה. 
בכירי משרד הפנים והעירייה התכנסו במתחם ׳אור החיים׳, שהופך 
יכלול  האירוח  העיר.  תושבי  מבודדים  עבור  למגורים  מיידי  באופן 

ארוחות מלאות כולל בחג הפסח עם הכשרויות המהדורות ביותר.
בסיור השתתפו מנכ״ל משרד הפנים מרדכי כהן, הרמ"ט טל קמיר, 
רכז מחוז תל אביב הרצל צידקי , מנהלת המחוז כרמית פנטון, רועי 
דהן מנהל הפרויקט, חברי הנהלת העיר בני ברק יעקב זכריהו וישראל 
חיים  וחרום  בטחון  אגף  מנהל  אדלר  אריק  העיריה  גזבר  ששון,  בן 

נוגלבלט, רמ"ד קליטת אוכלוסיה ענבל שקד.

מאת: מנחם הירשמן

לנדא  הגרחי"א  ב"ב  העיר  רבני 
מכתב  פירסמו  רוזנבלט  והגרש"צ 
המחויבים  העיר  לתושבי  מיוחד 

בבידוד. 
"שעת חירום היא", כותבים רבני 
העיר. "ועל כל א' לעשות התלוי בו 
למלונית  והשכנים  הכלל,  לטובת 
המה  חוששים  מה  משום  אשר  זו 
שאדרבא  לידע  עליהם  לבריאותם, 
בכך שיש מקום מבודד וכל א' שומר 
השמירה  זוהי  חברו,  את  יזיק  לבל 
והן  בגשמיות  הן  ביותר  המעולה 

בזכות הרוחנית שבזה".

ליצמן עם ראשי מערכת הבריאות | צילום: דוברות משרד הבריאות



 1תוקף הטבת הפטור מעמלת פתיחת תיק הינו עד ל 30.06.20. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות  למתן האשראי. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק וועדת האשראי של הקרן ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונם המלאה. ההלוואה 
בכפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.fibi.co.il, וכן להסדרים הנהוגים בבנק. ערבות המדינה אינה מפחיתה מערבות בעל העסק או ערבויות אחרות לפירעון מלוא ההלוואה. העמדת ההלוואה בשיתוף מיטב 
ד"ש. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  2מיועד ללקוחות המנויים לשירות פאגי CALL / פאגי און ליין בעלי הרשאה מתאימה, השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם 

באתר pagi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. מענה בשירות התכתבות עם בנקאי ינתן תוך 2 ימי עסקים.

pagi.co.il

 בעלי עסקים
אנחנו איתכם בעסק הזה

עם הלוואות מיוחדות בערבות המדינה במסלול מהיר1 

*3360 CALL פאגי
בשעות הפעילות2

פאגי און-ליין
באתר וביישומון

התכתבות עם בנקאי 
במייל ובישומון 

לקביעת פגישה בסניפים
הפתוחים 8848*

פטור מעמלת
פתיחת תיק

תנאים אטרקטיביים 
במסגרת הקרן

לעסקים קטנים ובינוניים
אפשרות לדחיית תשלום 

קרן ההלוואה



ז' ניסן תש"פ 881/4/20 בני ברק

מחריד: כל תושב שלישי 
שנבדק נחשף כחולה קורונה

מאת: מנחם הירשמן

הקימו  בודדות,  שעות  שארך  מהיר  בהליך 
עיריית בני ברק וארגון החירום הלאומי מד"א, 
מתחם ענק לבדיקות ואיתור נשאי נגיף הקורנה 
הבדיקות  קצב  את  להעצים  במטרה  בעיר, 
ולהגיע לגילוי מהיר של נשאי קורונה אפשריים, 
ההדבקה  קצב  את  ולמנוע  החולים  את  לבודד 

שהגיע למימדים מסוכנים ומדאיגים. 
המוקד שהוקם לבקשת משרד הבריאות והשר 
המשרד,  להנחיות  ובהתאם  ליצמן  יעקב  הרב 
ייתן מענה לאלפי תושבים המפתחים תסמינים 
 ,101 מד"א  למוקד  האחרונות  בשעות  ופנו 
הנעשית  קורונה  לבדיקת  מיידי  באופן  ויופנו 
אונליין בשיטת 'היבדק וסע' ללא יציאה מהרכב 

ובמינימום סיכוי להדבקה ח"ו. 
שהוקם  המיוחד  במתחם  יפעל  המוקד 
במהירות שיא סמוך למתחם דיזיין סנטר שברחו 
ידי  על  ויאויש  ברק,  בני  העיר  בצפון  בהלח"י 
צוות  עם  המערך  את  המנהלים  מד״א  צוותי 
מיוחדים  אמבולנסים  בנוסף,  ומשמעותי.  גדול 
של מד״א עם צוות רפואי ממוגן ומבודד בתוך 

רבים  תושבים  העיר  מרחבי  יאספו  האמבולנס, 
להגיע  יכולת  להם  שאין  לקורונה  חשש  עם 
הבדיקה  למתחם  אותם  ויביאו  להיבדק  פיזית 

לאבחון מהיר.
אמר  העיר  ראש  רובינשטיין  אברהם  הרב 
והכרחי  חיוני  צורך  הינו  העירוני  "המתחם  כי 
מהיר  במהלך  בעיר.  ההדבקה  קצב  לבלימת 
מנכ"ל  בין  אלי  רמ"ג  מיוחדת של  ובהתגייסות 
נוסף  צעד  ברק  בני  היום  משלימה  מד"א, 
וחולים  נשאים  וזיהוי  באיתור  ומשמעותי 
כשהמלך  דשמיא  לסייעתא  תפילה  כשכולנו 

יסייע לבלימת הנגיף"
את  "פתחנו  אמר,  בין  אלי  מד"א  מנכ"ל 
מגבירים  ברק.  בבני  הגדול  הבדיקות  מתחם 
קצב ונעבוד שם כל יום עד השעות הקטנות של 
הלילה. אנחנו ערוכים עם צוותים גדולים לתת 

מענה לתושבי העיר".
ברק  בני  תושבי  המתחם,  הקמת  לאחר 
חשד  המעלים  רפואיים  תסמינים  שפיתחו 
להידבקות בנגיף, יחייגו למוקד 101 של מד״א 
הבדיקה  למתחם  הגעה  מועד  עבורם  ויתואם 

וזאת בכדי למנוע עומסים מיותרים וסיכונים.

מאת: מנחם הירשמן

בעיר,  הקורונה  סביב  הנתונים  פרסום  ברקע 
ראש  לתפקיד  מונה  נומה  רוני  במיל'  האלוף 
נענה  בכך  ברק.  בבני  בקורונה  המאבק  מטה 
העירייה  ראש  של  האישית  לפנייתו  נומה 

להצטרף  רובינשטיין  אברהם 
לקרב הבלימה של התפשטות 

הנגיף בעיר. 
ויתכלל  יתאם  נומה  האלוף 
הנדרשת  החירום  פעילות  את 
כלפי  הן  ברק,  בבני  כעת 
גורמי  מול  והן  העיר  תושבי 
הקורונה  ועדת  הממשלה, 
בכנסת ומול גורמי המשטרה, 

המל״ל ופיקוד העורף.
בראש  נומה  עמד  לאחרונה 
המיוחדת  הבדיקה  ועדת 
לבחינת  הרמטכ״ל  שמינה 
צה״ל  של  הדיווחים  אמינות 
זאת,  חרדים.  גיוס  בנושא 
באמצעי  שדווח  לאחר 
של  מכוון  זיוף  על  התקשורת 
החרדים  המתגייסים  מספר 
כפי  האדם,  כח  אגף  ע"י 

שנמסר לדרג המדיני.
הבוקר  בשעות  נועד  ברק  בני  העיר  ראש 
ראשונה  עבודה  לפגישת  )שלישי(  אתמול 
וגורמים  העיריה  מנכ"ל  ועם  נומה  האלוף  עם 
במיל'  האלוף  כי  הודיע  רובינשטיין  נוספים. 

בעיר  הקורונה  מלחמת  על  יפקד  נומה  רוני 
וינהל את מטה המאבק בנגיף.

בתוך כך, ברקע בדיונים סביב הטלת סגר על 
כמות  אודות  מזעזעים  נתונים  נחשפים  העיר, 

החולים ברחבי בני ברק.
ברק  בני  כי  עולה  הבריאות  משרד  מנתוני 
עם  השני  במקום  נמצאת 
 571 של  גבוה  החולים  מספר 
כל  תושבים.   199,230 מתוך 
ברק  בני  בעיר  שלישי  תושב 
שנבדק נחשף כחולה קורונה. 
בירושלים, הגדולה מבני ברק 
פי 5, מספר החולים עומד על  

650 חולים בלבד.
אברהם  העיר  ראש 
נומה  את  ברך  רובינשטיין, 
חירום  שעת  "זוהי  כי  ואמר 
הצפופה  שלנו  ובעיר  במדינה 
זקוקים  ואנו  והמודבקת 
לנו.  שיסיעו  הכוחות  למיטב 
אני מודה לאלוף נומה שנענה 

מיידית לפנייתי".
"זוהי  כי  מסר  נומה  רוני  
עליונה  לאומית  משימה 
באוכלוסייה  מדובר  ודחיפותה.  בחשיבותה 
ייחודית שצריכה פתרונות ייחודיים. יש לנקוט 
ואני  שונים  בתחומים  שונות  בפעולת  מיד 
מקווה שנקבל את מלוא הסיוע הן, כדי להיחלץ 

מהמשבר הזה״.

המאבק בבלימת התפשטות הקורונה בבני ברק עולה שלב: האלוף במיל' רוני נומה מונה לתפקיד 
ראש מטה המאבק בנגיף

בתוך שעות ספורות: הוקם 
מתחם "דרייב אין" בבני-ברק

מסירה כתמים קשים

סנו מקסימה

JAVEL עם אפקט

אבקת כביסה מרוכזת למכונה ביתית 
לכביסה לבנה וצבעונית

משמידה חיידקים!
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בכל שאלה תוכלו לפנות אלינו, אנחנו כאן בשבילכם!



ז' ניסן תש"פ 10101/4/20 בני ברק

מאת: מנדי קליין

שכלל  מורכב  לוגיסטי  מבצע  בזכות 
התעסוקה  מערך  בנות  של  התגייסות 
השנה  גם  יחלקו  שרה',  'אהל  ארגון  של 
מארזי  ברק  בני  עיריית  של  הילדים  גני 
הפעלה והדרכה לילדי העיר לקראת החג.
התעסוקה  מערך  של  הפעולה  שיתוף 
באהל שרה עם עיריית בני ברק שמתקיים 
שנים,  כמה  כבר  אפקטיבית  בצורה 
כמעט  בה  בתקופה  גם  עצמו  את  הוכיח 
יצרני  כולל  מושבתת  המשק  פעילות  כל 
למערכת  פדגוגיות  ערכות  ומשווקי 

החינוך.
מידי שנה מחלקת העירייה לילדי הגנים 
ערכה לימודית לחג הפסח, הכוללת ציוד 
מותאם לליל הסדר, חוברות הפעלה ושי 
אצל  עובדות  בידיים  המחסור  לילדים. 
העירייה  את  הוביל  הגדולים,  היצרנים 
'אהל  של  התעסוקה  מערך  עם  להתחבר 
ידי  על  אלה  בימים  שמופעל  שרה' 
לעבוד  שממשיכות  הוותיקות  העובדות 

מדירות הארגון הפזורות ברחבי העיר.
שמירה  תוך  מיוחדת,  בהיערכות 
והבריאות  הביטחון  הנחיות  על  קפדנית 
וחומרי  מוצרים  של  משטחים  חולקו 
שרה'.  'אהל  של  הדיור  למערך  אריזה 
אחריות  שלקחו  התעסוקה  מערך  בנות 
ערכות  של  והאריזה  הטיפול  על  מלאה 
החג ביצעו את המשימה בהתרגשות, כך 

חג  ערכות  אלפי  נארזו  קצר  זמן  שבתוך 
לילדים.

מדריכות  בליווי  נעשתה  הפעילות 
את  ניצלו  שאף  צמודות  מקצועיות 
לבנות על מצוות החג  הפעילות להסביר 

והמהות של פסח.
לוסטיג, מנהלת מערך התעסוקה  מירי 
בין  הפעולה  "שיתוף  שרה':  'אהל  של 
את  מוכיח  ברק  בני  ועיריית  שרה'  'אהל 
החיוניות שלו פעם אחר פעם. גם במקרה 
הנוכחי כאשר ילדי העיר מצפים בכיליון 
שלהם,  המסורתיות  החג  לערכות  עיניים 
התגייסנו מתוך הזדהות ואמפתיה אמיתית 
תחושה  הענקת  ומתוך  הגנים  לילדי 
לעובדות המיוחדות שקיבלו תחושה שגם 
במצבן הקוגנטיבי יש באפשרותן לתרום 

לעיר שנמצאת בתקופה מורכבת".

מאת: עוזי ברק

בשעת לילה מאוחרת התקבל דיווח במוקד השומרים 
לאופניים  לפרוץ  המנסה  פריצה  כלי  עם  חשוד  על 

חשמליים ברחוב שדרות רמב"ן בעיר.
למקום  הארגון  מתנדבי  הוזעקו  הדיווח  קבלת  עם 
עם  יחד  להימלט  שניסה  החשוד  אחר  במרדף  והחלו 
אישה החשודה אשר מסייעת לו בתצפית בזמן הפריצה.
לאחר מרדף קצר הם נתפסו על ידי מתנדבי הארגון 
דן  מרחב  משטרת  של  הסיור  שוטרי  לידי  והועברו 

שהעבירו אותם להמשך חקירה בתחנת המשטרה.
"בתקופה  כי  מספר  'השומרים'  מנכ"ל  רוטר,  חיים 
את  לתגבר  הוחלט  הקשה  המצב  ולאור  האחרונה 
הצוותים בעיר, כך שהסיורים התכופים של המתנדבים 
העסקים  ובעלי  העיר  לתושבי  ביטחון  תחושת  יעניקו 

משרד  הוראות  בעקבות  החנויות  את  לסגור  שנאלצו 
לכל  מתוגברים  בסיורים  ימשיכו  המתנדבים  הבריאות. 
אורך התקופה כדי לשמור על העסקים ועל רכושם של 

תושבי העיר".

מאת: מנחם הירשמן

מהבית  ביציאה  והסכנה  הקורונה  נגיף  התפשטות 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  התורה  שר  של  לשולחנו  הגיעה 
בנוגע לקיום שריפת חמץ בערב פסח. הכרעתו  שאלה 

בעניין היתה ברורה – לא לקחת סיכון.
כי  נמסר  התורה,  שר  שנתן  משמעית  חד  בהוראה 
"בשל הצפיפות הרבה בריכוזים החרדים, קיום שריפת 

חמץ כמידי שנה זה שאלה של פיקוח נפש ח"ו".

התקהלות  בלי  שליח  ידי  על  לשריפה  לדאוג  "צריך 
וחלילה לפרוץ גדר. על נציגי הציבור לראות לסדר את 
הגר"ח  ענה  חיים"  סכנת  ייגרם  לא  שח"ו  כדי  העניין 

לבאי ביתו.
התורה  שר  הורה  המגיפה  פרוץ  בתחילת  כזכור, 
לתלמודי התורה ברחבי הארץ להמשיך ללמוד כרגיל, 
הורה  התורה,  עיר  בתוככי  המגיפה  התפשטות  עם  אך 
שר התורה כי אסור להתפלל במניין כלל גם לא מניינים 

מאולתרים, וכל אחד ילמד בביתו ביחידות.

הבנות המיוחדות התגייסו 
לטובת ילדי הגנים 

גנב סדרתי ניצל את הסגר ונלכד

הוראת שר התורה: שריפת חמץ 
תתבצע רק באמצעות שליח

בתוך זמן קצר נארזו אלפי ערכות חג לילדים ובהן ערכה לימודית לחג הפסח, 
הכוללת ציוד מותאם לליל הסדר

החשוד נתפס על חם עם כלי פריצה כשהוא מנסה לפרוץ לאופניים חשמליים

"צריך לדאוג לשריפה על ידי שליח בלי התקהלות וחלילה לפרוץ גדר", השיב מרן הגר"ח קנייבסקי לבאי ביתו

לכללי בטיחות היכנסו לאתר
energy.gov.il

בזמן ההכנות לפסח וניקיון הכיריים, עלולות להתרחש
תאונות שונות, לכן הקפידו על הכללים הבאים:

היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הכיריים.  ●
אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הכיריים לברז הגז ללא מתקין מורשה.  ●

חומרי ניקוי עלולים לגרום לקורוזיה בברזי הגז ולדליפת גז.   ●
השימוש בפלטה המונחת על גבי אש הכיריים )פלטת "בלעך"( - מסוכן ועלול   ● 
לגרום הן לפגיעות מיידיות בנפש והן לנזק בטיחותי לטווח ארוך כתוצאה מבלאי.

קניתם כיריים חדשות? אל תתקינו אותן לבד. דרשו מהספק התקנה על ידי   ● 
מתקין מוסמך.

השגיחו על ילדים הנמצאים בקרבת כיריים, תנורים וכדומה ואסרו עליהם   ●
לשחק באביזרי גז כגון בלונים, שסתומים ועוד.

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.  ●

זכרו: במקרה של דליפת גז: ניצוץ קטן יכול לגרום לפיצוץ 
ולסכן חיים. לכן, כל פעולת פירוק, הרכבה, חיבור או ניתוק 
בכיריים ובמערכת הגז, תתבצע על ידי איש מקצוע בלבד!
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איך יראה ליל  הסדר שלכם?





pagi.co.il

*3360 CALL פאגי
בשעות הפעילות3

פאגי און-ליין
באתר וביישומון

התכתבות עם בנקאי 
במייל ובישומון 

לקביעת פגישה בסניפים
הפתוחים 8848*

הלוואה עד

₪ 150,000 
 ישומון, באתר

או במוקד הטלפוני 1

הקפאת תשלומי
המשכנתא

עד 3 חודשים2

1אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו. הבנק רשאי 

לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  2הלוואת המשכנתא בכפוף לשיקול 
דעת הבנק, ניתן להקפיא את תשלומי המשכנתא )קרן+ ריבית( לתקופה של עד 3 חו' )לא כולל הלוואות צמודות מט"ח(, לרבות הלוואות זכאות אם קיימות. הלווה יהיה פטור 
מתשלום עמלה בגין האמור. 3מיועד ללקוחות המנויים לשירות פאגי CALL / פאגי און ליין בעלי הרשאה מתאימה, השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי 

העניין גם באתר pagi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק. מענה בשירות התכתבות עם בנקאי ינתן תוך 2 ימי עסקים.

פאגי איתכם גם בימים אלו עם מגוון הטבות 
מיוחדות שנועדו להקל עליכם

לקוחות יקרים
בשביל רגעים כאלה יש שותפים
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רוב מאושפזי הקורונה בישראל – חרדים

נגיף הקורונה: 
יוקמו 

'מרכזי טהרה'
הממשלה הורתה להקים 

מרכזי טהרה בעלות של מליוני 
שקלים כהיערכות למצב בו חס 

וחלילה תהיה עלייה במספר 
המתים מנגיף הקורונה

מאת: מנדי קליין

כי  נחשף   12 חדשות  של  המרכזית  מהדורה 
בשורת  המאושפזים  הקורונה  מחולי  כמחצית 

בתי חולים מרכזיים ברחבי הארץ – הם חרדים.
ברחבי  השונות  מהמחלקות  הנתונים  לפי 

הארץ, בבית החולים שניידר – 50 אחוז מחולי 
הקורונה המאושפזים הם מהמגזר החרדי. בבית 
מהווים  החרדים  המטופלים  שיבא  החולים 
אחוזים  ו-50  הנמרץ  מהטיפול  אחוזים   60

מהמאושפזים ביתר המחלקות.
אחוזים  ל-60   50 בין  בירושלים  צדק  בשערי 
כ-40   – הדסה  החולים  ובבית  חרדים,  הם 

אחוזים.
על  נמסרו  לא  הנתונים  כי  ציינו   12 בחדשות 
ידי גורמים רשמיים בבתי החולים – אלא ניתנו 

ממקורות בבתי החולים.
חצי  למשל,  בשיבא,  כי  דווח   13 בחדשות 
מתוך  בבלינסון  ברק;  מבני  הם  מהמונשמים 

חמישה מונשמים, שלושה הם חרדים.

יעקב  הבריאות  שר   ,12 בחדשות  דיווח  לפי 
כללי  סגר  להטיל  ממשלה  בישיבת  דרש  ליצמן 
על בני ברק ולהכניס לעיר רק מזון וציוד רפואי. 
השר התחייב בפני ראש הממשלה כי כל גדולי 
מנת  על  המהלך,  עם  פעולה  ישתפו  ישראל 
מונה  שכבר  בעיר  הנגיף  התפשטות  את  לעצור 

למעלה מ-500 חולים, נכון לתחילת השבוע.

מאת: מנדי קליין

טהרה  מרכזי  כמה  להקים  הורתה  הממשלה 
כחלק  הקורונה,  מנגיף  כתוצאה  מתים  שיקלטו 
מההיערכות לעלייה במספר מקרי המוות, כך דווח 

באתר "הארץ".
עלות הקמת המערך היא כ-6.5 מיליון שקלים. 
לפי התוכנית, חברה קדישא תכשיר צוותים לטיפול 
כלי  של  מערך  ותפעיל  מקורונה,  המתים  בגופות 
רכב שיסיעו את המתים מבתי החולים או מבתיהם 
בנוסף,  הקברות.  לבתי  כך  ואחר  הטהרה  למרכזי 
יוקם מוקד ארצי לפניות הנוגעות לטיפול בנפטרים.

כי  מקומי  קדישא  חברה  איש  סיפר  יורק,  בניו 
מבני   16 של  בקבורתם  לטפל  נאלץ  שישי  ביום 

הקהילה החרדית בעיר שנדבקו בנגיף הקורונה.

 מקווה טהרה | צילום אילוסטרציה

צילום: דוברות מד"א

התמונות להמחשה בלבד. לפי רשימת מוצרים שמופיעים בחנות. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תוגברו הקווים
לאור המצב

מתקשרים < מתייעצים < קונים בזול < וגם בוחרים מתנהלהזמנות טלפוניות בכל הסניפים

מטחנת בשר
מולינקס

ME306832 דגם

BL480 דגם

מגהץ קיטור 
טפאל
מילוי רציף

דגם  4405

צ׳יפסר מקצועי

השני 
בשקל

קנו מוצר חשמלי מהמבצע
וקבלו מוצר נוסף לבחירתכם
בשקל אחד בלבד!

מקרר, תנור, מ. כביסה, מדיח, בקניית מוצרי חשמל גדולים לדוגמא:
מקפיא, מייבש ועוד...

 LVMAC925 דגם
+ גריל + בישול

מיקרוגל
+ אפייה

שואב אבק 
בוש

790

699

890

690

BGS05A220 דגם

690

990

 mf-tn8001 דגם ללא שמן

מערכת
סטריאו שרווד

Mc860 דגם כולל בלוטוס

599

מיקסר בוש

שייקר חכם
נוטרי נינג׳ה  

599

תשווה, תחסוך. באחריות שיא.

לבירור הסניף הקרוב לביתכם:

03-5045000

הזדרזו להזמין וקבלו אספקה עוד לפני החג

ירושלים:
077-3510710

 בני ברק:
 03-6097905
 03-5605277

אשדוד:
 08-9200688
 08-9200644

בית שמש:
 02-9924326
02-6230732

בית שמש:
02-9921100
 02-9924100

מודיעין עילית: 
 08-6374242
08-6522998

מוצרי החשמל הקטנים אינם 
משתתפים במבצע השני בשקל

אלעד:
03-5356555
 03-5356550

ביתר עילית:
 02-6521114
02-6521116



הכתמים שבמקרר?ומה עושים עםאת הכיריים לפסח?       איך מנקים

קנו 3* מוצרי סנו, שתפו אותנו
בטיפ מנצח לנקיון הבית ואולי תזכו

באיירובוט עוצמתי במתנה!

10
זוכים!

*3 מוצרים ומעלה | בכפוף לתקנון |  ט.ל.ח | את הטיפים יש לשלוח בצירוף חשבונית הקניה, שם וטלפון   
למייל: mivtzasano@gmail.com | המבצע בין התאריכים: 02.03-02.04.2020 , ו' באדר-ח' בניסן.

עם סנו!
מבריקים

מבצע
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דרעי מונה כפרויקטור הראשי 
למגזר החרדי והערבי

בעקבות בקשת ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות ליצמן: שר הפנים אריה דרעי מונה כפרויקטור הראשי למגזר החרדי 
והערבי בטיפול משבר הקורונה

מאת: חיים רייך

במכתב ששיגר ביום א' השבוע יו"ר המל"ל 
מאיר בן שבת, לשר הפנים, אריה דרעי, על דעת 
רה"מ ושר הבריאות, התבקש השר דרעי לשמש 
כפרויקטור שירכז את כל העבודה במגזר החרדי 
והערבי בטיפול משבר הקורונה, בשיתוף פעולה 

עם שאר הגורמים. 
א׳ אחר  ביום  וכבר  נאות לבקשה  דרעי  השר 
מטה  בעבודת  הקורה  לעובי  נכנס  הצהריים 
לסייע  כדי  הדרושים,  התחומים  בכל  נרחבת 
במאבק למניעת התפשטות הנגיף במגזרים אלו.
משרד  מנכ"ל  סייר  הצהריים  אחר  בשעת 
בעיר  הפנים  משרד  וצמרת  כהן  מרדכי  הפנים, 
כבר  ברק.  בני  עיריית  בכירי,  עם  יחד  ברק,  בני 
בקמפוס  למבודדים  בידוד  מרכז  נפתח  היום 

חינוכי בבני ברק. 
בדחיפות  לחפש  דרעי  השר  הורה  בנוסף, 
מרכז לחולי קורונה כדי להוציא אותם מריכוזי 

הערים. 
האחרונים  בימים  כי  הוסיף  דרעי  השר 
מוציאים כל גדולי ישראל פסקי הלכה ודורשים 

אף  יש  הבריאות.  משרד  להוראות  להישמע 
אישור של רבנים של מי שלא שומר על בידוד 
אותו  להוקיע  הבריאות,  משרד  הוראות  פי  על 

קשות ולדווח עליו לרשויות המוסמכות.

פתרונות בידוד

משרד  את  הנחה  דרעי  הפנים  שר  כך,  בתוך 
בידוד  פתרונות  למציאת  להיערך  הפנים 
הבסיסיים  התנאים  את  להם  שאין  לתושבים 

לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות. 
משרד  בין  פעולה  בשיתוף  יגובש  המתווה 
הפנים וראשי השלטון המקומי חיים ביבס, יו"ר 
מרכז  יו"ר  חג'ג'  ושי  המקומי  השלטון  מרכז 
את  יוביל  הפנים  משרד  האזוריות.  המועצות 

הנושא ויגבש מדיניות ברורה.
ישיבת  בעקבות  נעשתה  דרעי  השר  הנחיית 
שהתקיימה  הסגר,  הידוק  לקראת  ההיערכות 

ביום שישי בראשות רה"מ נתניהו. 
שאינם  למבודדים  מיפוי  ייערך  בתחילה 
והם  לבידוד  פתרון  עבורם  נמצא  שלא  חולים, 
איתור  סביבתם.  ואת  עצמם  את  לסכן  עלולים 
המבודדים ייעשה ע"י הרשות המקומית שתיתן 

בקשר  יהיו  הרווחה  גורמי  מענה:  להם 
עם  הנמנים  בבתים,  מבודדים  עם  ישיר 
המוגבלויות  בעלי  הקשישים,  אוכלוסיית 
מקבלים  שהם  לוודא  מנת  על  ואחרים, 
נמצא תחת  הנושא  ותנאים בסיסיים.  מזון 

אחריות משרד הרווחה והביטוח הלאומי.
יגדיר את תנאי הבידוד  משרד הבריאות 
החירום  ומינהל  כזה  במקרה  הנדרשים 
המסגרות  את  ימפה  הפנים  במשרד 
)פנימיות,  מבודדים  להלנת  האופציונליות 

כפר נוער, אכסניות וכו׳(. 
לצורך פעילות זו, יועמד תקציב תוספתי 
ממשרד האוצר למתן מענה תקציבי לצרכים 

הקיימים.
שר הפנים אריה דרעי אמר: "משרד הפנים 
אפשרות  לקראת  בהיערכות  שלב  עולה 
הרשויות  כזה,  במקרה  הסגר.  הידוק  של 
במאבק.  המרכזי  לשחקן  ייהפכו  המקומיות 
נעמוד לצדן, נסייע בכל מה שצריך וניתן את 
המענים לצרכים שיעלו מהשטח, כדי להבטיח 
השירותים  את  ולהעניק  להמשיך  יכולתן  את 

הנדרשים לאזרחים בתקופת המשבר".

כל המוצרים כל ההכשרים
כל מה שתרצו עד פתח הבית!!!

⋅מוצרי חלב מוצרי יסוד
⋅בשרים

⋅דגים
⋅מוצרי ניקיון וטואלטיקה 

רבי עקיבא 24 בני ברק
טל': 035793110
0547840987  
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מיני מרקט חסד ואמת
Express
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כדי שלא 
 תצטרכו
 לצאת
מהבית

מאוחדת 
מגיעה עד 

אליכם

 לכל פנייה ניתן לפנות טלפונית
למרפאה או למוקד 3833*

אזור אישי באתר ובנייד
התחייבות, החזרים, בדיקות 

מעבדה ומרשמים

משלוח תרופות עד הבית
 במרשם דיגיטלי מהרופא 

 באתר סופר-פארם 
shop.super-pharm.co.il 

בעלות של ₪29.90

בדיקות מעבדה עד הבית
 ביצוע ואיסוף דגימות דם, 

 לתיאום בטל: 08-9421650 
 בתעריף מסובסד ללקוחות 

מאוחדת שיא ובכפוף לתקנון

ביקור רופא עד הבית
 משעה 19:00 ועד 7:00 בבוקר 

 ביקור רופא: 6101*, נ.ט.ל.י: 9101* 
 בתעריף מסובסד ללקוחות 

מאוחדת שיא ובכפוף לתקנון

 מוקד אחיות לייעוץ מיילדותי,
18:00-24:00, 3833* שלוחה 4

sms052-5920523
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הסגולה העתיקה: החופה בקבר הצדיק 
כסגולה לעצירת המגפה

מאת: מנדי קליין

הפצת  של  חמורה  תופעה  המשבר:  בשיא 
דת,  להמרת  ומיסיונרים  משיחיים  חומרים 
כך  חרדים.  בריכוזים  אלה  בימים  מתרחשת 
מערים  חרדים  תושבים  של  מדיווחים  עולה 
האחרונים  בימים  הארץ שהגיעו  ברחבי  שונות 
למוקד של ארגון 'אור לאחים'. בין הפונים גם 
סגן ראש עיריית אשדוד מטעם סיעת ש"ס הרב 
אבי אמסלם, שדיווח על מנשר מסיונרי המחולק 

בשכונות החרדיות של העיר אשדוד.
הכתות  פעילי  כי  עולה,  השונים  מהדיווחים 
שהתושבים  העובדה  את  מנצלים  המסיונריות 
מסתגרים בבתיהם כדי להפיץ חומרים שיווקיים 
בחומרים  התושבים.  לבתי  ישירות  מסיונריים 
בעקבות  בהפחדות  שימוש  נעשה  המופצים 
המצב כדי להטיף ולשכנע את הקוראים היהודים 

להתקרב לאותו האיש השם ישמור ויציל.
לדברי הרב בנימין וולקן מנהל האגף למאבק 
"זהו אבסורד  ב'אור לאחים':  ובמיסיון  בכתות 
נוראי שדווקא בזמן שכולם מתפללים שתיעצר 
בראש  מיסיונרית  פעילות  נערכת  המגיפה, 
והבטחות  מהקורונה  הפחד  ניצול  תוך  חוצות 
שווא. ארגון אור לאחים שעוקב אחר הפעילות 
למנוע  ימשיך  המיסיונרים  של  חוקית  הלא 
מהם לקיים את הפעילות המסוכנת שלהם בכל 

האמצעים העומדים לרשותו".
לפעילות  וסיוע  מיסיון  פעילי  על  לדיווחים 

נגד קבוצות המיסיון 1700-500-506.

מאת: מנדי קליין

יעקב  אברהם  הרב  פרסם  האחרון  בשבוע 
סלומון בעלון 'באר בשדה' את הסגולה הידועה 
של עריכת חופת יתומים ויתומות בבית העלמין 

כסגולה למניעת ועצירת מגיפות.
גרים  מזוג  פניה  קיבל  הוא  כך  בעקבות 
של  מיסודו  ברק  בני  צדק  דין  בבית  שהתגיירו 
וכידוע  להתחתן  העומדים  זצ"ל  קרליץ  הגר"נ 
אך  בפועל,  יתומים  אינם  אולי  שאמנם  גרים 
של  מזו  גדולה  המקובלים  דברי  לפי  מעלתם 
חופתם  את  לערוך  נתבקש  הוא  ולכן  יתומים 
בבית העלמין בגבעתיים ליד ציונו של האדמו"ר 

פועל הישועות משטפנשט זצוק"ל. 

הסידורים  כל  נעשו  קצרה  בהתראה  וכך 
של  קברו  על  החתונה  של  לקיומה  הנחוצים 
יצחק  נחלת  הקברות  בבית  משטפנשט  הצדיק 
ו'  שיכון  גאב"ד  של  בהשתתפותו  בגבעתיים 
במהלך  שליט"א.  טוביאס  יואל  הרה"ג  ב"ב 
מקלף  הקדוש  הקמיע  לראשונה  נחשף  החופה 
אותו כתב האדמו"ר זצ"ל והרב סלמון המחזיק 
שבקמיע  השמות  צירופי  את  הקריא  בקמיע 
לסגולה. קבלת עול מלכות שמים נערכה על ידי 
ראש ישיבת המקובלים שטפנשט המקובל רבי 
יעקב ישראל באך. תפילת ברכת כהנים נערכה 
על ידי המקובל הדיין הגאון רבי יעקב יוסף כהן 

שליט"א מחבר ספר הר יראה על הזוהר.
של  מיוחדת  תפילה  נערכה  החופה  במהלך 
משטפנשט  הצדיק  קבר  מישיבת  המקובלים 

מהלך  בכל  תפילות  וערכו  בחופה  שהשתתפו 
פועל  הצדיק  של  בקברו  ההיסטורית  החופה 

הישועות משטפנשט.
את  ללוות  גויס  קליגר  דוד  הקלרינט  נגן 
החתן והכלה לצד הכנר העולמי ראובן בן חנן. 
בסמוך  מקובלים  מנין  עמדו  החופה  זמן  בכל 
לכלונסאות החופה והעתירו בתפילות בכוונות 

מיוחדים.
נערכו  והנרגשת  הייחודית  החופה  לאחר 
הכנר  קליגר,  דוד  הקלרינט  אמן  עם  ריקודים 
קורלנסקי  שמוליק  והקלידן  חנן  בן  ראובן 
המשטרה  ניידות  אפילו  הקהל.  את  שהרקידו 
הצטרפו  ההמולה  פשר  את  לבדוק  שהוזעקו 
לריקודי החתונה הייחודית שלדברי המקובלים 

היא סגולה עצומה ונדירה לעצירת המגיפה.

זוג גרים ששמעו על כך שחתונה בבית העלמין מהווה סגולה לעצירת המגפה, ביקשו להתחתן בבית העלמן סמוך לציונו של הצדיק 
משטפנשט מגבעתיים • גאב"ד שיכון ו' סדר קידושין ואמנים הגיעו במיוחד כדי לשמח את החתן והכלה

מיסיון בחסות 
הקורונה

מיסיונרים מנצלים את משבר הקורונה 
להפצת חומרים בריכוזים חרדים

החתונה בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים )צילומים: דובי קורן(

ונשמרתם מאד לנפשותיכם
נשארים בבית!

מוקד
חירום לאומי
כל המידע והסיוע שאתם 

צריכים במקום אחד

24 שעות ביממה )גם ביידיש(
info.oref.org.il או בכתובת

104התקשרו

משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דרושים עובדים למילוי 

משרות פנויות בלשכות המשרד בירושלים, תל אביב וחיפה בתחומי 

ההיי טק והמשפטים.

לנוכח   .5.4.20 היה  שפורסם  מועמדות  להגשת  המקורי  המועד 

”משבר הקורונה“ והפעילות המצומצמת של משרד מבקר המדינה 

בימים אלה, יידחה המועד האחרון להגשת מועמדות וייקבע ליום: ו‘ 

באייר התש“ף, 30.4.20.

מספרי המכרזים, תנאי הסף והתנאים הנוספים המחייבים בנוגע לכל 

מכרז מפורטים באתר המרשתת של משרד מבקר המדינה בכתובת:

www.mevaker.gov.il תחת הכותרת ”מכרזים“ - ”דרושים“. 

תמיד חלמתם לתרום לחברה ולמדינה?
הצטרפו אלינו למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

לעבודה מאתגרת וחדורת שליחות לאומית

פרסום מכרזים פומביים מס‘ 1-5/2020



חמודי מצה!
מחפשים תשובה על כשרות תרופה לפסח ?

לשירותכם, מגוון אפשרויות לבירור 
כשרות התרופות לפסח תש״פ:

מוקד טלפוני 
*2701

 זמין לשירותכם
24 שעות ביממה

מכל טלפון

חוברת מעודכנת
ומפורטת
מופצת באזורים

החרדיים

העדה החרדיתבשיתוף בד"ץמומחי כללית

החל מר"ח ניסן

רובוט ווטסאפ 
חכם

זמין לשירותכם
 24 שעות ביממה

שלחו הודעה למספר
055-9982701 
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מאת: חיים רייך

ברק  בני  תושבי  בקרב  ההמונית  ההדבקה 
מטרידה כל אחד מאיתנו. היא מטרידה שבעתיים 
את אלו שאמונים על בריאות הציבור. העובדה 
חברים  ברק  בני  מתושבי  אחוז  שכחמישים 
גדולה  אחריות  מטילה  בריאות,  שירותי  במכבי 
על קופת החולים, בדגש על מחוז המרכז, שבו 

חברים כחצי מיליון איש.
מיליון  כחצי  מונה  במכבי  המרכז  "מחוז 
חברים, מתוכם כמאה אלף רק בעיר בני ברק", 
המרכז  מחוז  ראש  חסיד,  דבורה  הגב'  מסבירה 
במכבי שירותי בריאות. "התפרצות הנגיף בבני 
חסר  אתגר  עם  להתמודד  אותנו  מחייבת  ברק 
הגבוה  הוא  ברק  בבני  ההדבקה  שיעור  תקדים. 
53% מהחולים שהם חברי מכבי,  ביותר בארץ. 
גדולה  בעיר  האפידמיה  ברק.  בבני  מתגוררים 
תהה  הקרובים  שבימים  מניחים  ואנחנו  מאד 
על  שמירה  חוסר  בלי  מאד,  גדולה  התפרצות 

הכללים ושמירת מרחק.
במכבי",  חברים  ברק  בני  מתושבי  "מחצית 
אומרת הגב' חסיד. "זו גם אחריות שלנו להעביר 
את המסרים בכל דרך – באמצעות הרבנים, רבני 
מכבי,  של  הלקוחות  קשרי  מתאמי  הקהילות, 
ובערוצים  התקשורת  בכלי  מאסיבי  בפרסום 
המשפחה  רופאי  מכל  ביקשנו  בנוסף,  נוספים. 
בקולם  קולית  הודעה  שיקליטו  ברק  בבני 
אישית  כהודעה  לחברים  נשלחה  וההודעה 

מרופא המשפחה שלהם".

ברק,  בני  מרחב  מנהל  שטרן,  ברוך  הרב 
בבני  רואים  אנחנו  "לצערנו,  להוסיף:  מבקש 

בשבוע   9 פי  של  עליה  ברק 
מאומתים.  חולים  של  אחד 
אנחנו  אלה מספרים מפחידים. 
שגרה  על  שומרים  במקביל 
הרפואי  השירות  את  לתת  ע"מ 
ביותר.  והמקצועי  הטוב 
האישה  לבריאות  המרכז 

לשמור  מנסים  המרפאות  וביתר  כרגיל  פועל 
את  להעביר  הרופאים  את  מגייסים  שגרה.  על 
המסר עד כמה זה מסוכן לצאת מהבית. בני ברק 
ובתים קטנים, לכן  משופעת במשפחות גדולות 
שירות  נותנים  אנחנו  גבוהים.  התחלואה  נתוני 
לחמישים אחוזים מתושבי העיר. השירות שניתן 
וזו המחויבות  זה מה שישפיע על תושבי העיר 

נותנים  אנחנו  בעיר.  ולרפואה  לתושבים  שלנו 
דגש על אוכלוסייה בסיכון, לכן העמדנו שירות 
רופא  ביקור  לקיים  המאפשר  מתקדם  טלפוני 

דרך הטלפון. לשמחתנו, אנשים מגיבים בחיוב 
לשירות הטלפוני וכך אנחנו מונעים את הרחבת 
כמה  להעניק  היא  שלנו  המטרה  התחלואה. 

"התפרצות הנגיף בבני ברק מחייבת 
אותנו להתמודד עם אתגר חסר תקדים"
נוכח ההתפרצות ההמונית של נגיף הקורונה בבני ברק ולאור העובדה שרבים מתושבי העיר מאושפזים בבתי החולים באזור, ביקשנו 
לשמוע מדבורה חסיד, ראש מחוז המרכז במכבי שירותי בריאות, מד"ר מרינה מור שלום, הרופאה המחוזית של מכבי במחוז המרכז, 

מהרב ברוך שטרן מנהל מרחב ב"ב במכבי ועל האתגר העצום המונח לפתחם נוכח העובדה שכמחצית מתושבי ב"ב נמנים על חברי מכבי

מנע
מנחלתך

מגפה
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הרב ברוך שטרן

מרכז מכבי ברחוב רבי עקיבא

ברק  מבני  תושבים  של  הקושי  לנוכח 
הזקוקים לבדיקות קורונה להגיע למתחמי 
בריאות  שירותי  מכבי  הקימה  הבדיקה, 
אוהל בדיקות קורונה סמוך למרכז הרפואי 
שם  בעיר,   64 כהנמן  ברחוב  מכבי  של 
יתקיימו החל מאתמול יום שלישי, בדיקות 

קורונה, בשיתוף מד"א ומשרד הבריאות.
בלבד  העיר  לתושבי  יערכו  הבדיקות 
הסובלים מתסמינים נשימתיים או תסמיני 
אבחון  לאפשר  מנת  על  אחרים,  קורונה 
את  הניתן  ככל  ולצמצם  חולים  של  מהיר 
פי  על  האפשרי.  בהקדם  אליהם  החשיפה 
יתקיימו  הבדיקות  הבריאות,  משרד  נהלי 

בהפניית רופאי מכבי בלבד.
לדברי מנכ"ל מכבי מר רן סער: "למעלה 

ממחצית מתושבי בני ברק הם חברי מכבי 
מנת  על  שניתן  כל  לעשות  ומאחריותנו 
לקורונה  החשיפה  את  לצמצם  לסייע 
בעיר. כיוון שרבים מהתושבים אינם בעלי 
להגיע למתחמי הבדיקה  יכולים  ולא  רכב 
שהוקמו  וסע'  'חנה  דוגמת  הייעודים 
מתחם  עבורם  הקמנו  אחרות,  בערים 
'היכנס והיבדק' ייעודי במרחק הליכה קצר 

מהבית".
בריאות  שירותי  במכבי  כך,  בתוך 
מרחוק  הרפואה  שירותי  במתן  ממשיכים 
מנת  על  האחרונים,  בימים  שתוגברו 
הרפואיים  למרכזיים  ההגעה  את  לצמצם 
למינימום ההכרחי ורק למקרי חירום. בין 
היתר הכריזה מכבי על שירות 'תור טלפוני' 

עם כ-1,500 רופאי משפחה ורופאי ילדים 
מקצועי  וייעוץ  רפואי  שירות  שמעניקים 
מקיף ופרטני טלפוני לחברי מכבי, בתיאום 
תור מראש באמצעות מוקד זימון התורים 
 3555* בטלפון  הפסקה"  ללא  "מכבי 

ובערוצים הדיגיטליים של מכבי.
מכבי  של  מרחוק  הרפואה  שירותי 
טלפוני  אחיות  מוקד  גם  בנוסף  כוללים 
שעות  בכל  רפואיים  בנושאים  לייעוץ 
הייעודי  קידס"  "מכבי  מוקד  היממה, 
שלי"  הילדים  "רופא  שירות  לילדים, 
רופא הילדים  ישירה עם  לשיחה טלפונית 
המטפל ושירות משלוח תרופות עד הבית 
עלות  )וללא  פארם  סופר  עם  בשיתוף 

לחברים מעל גיל 65(.

מהיום – בדיקות קורונה באוהל הייעודי שהוקם 
בחזית המרכז הרפואי של 'מכבי' ברחוב הרב כהנמן

מכבי - בדיקות קורונה בבני ברק
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שיותר שירותים מרחוק".
 מה המסר לציבור?

אל  הוא  שלנו  "המסר  חסיד:  דבורה  הגב' 
חשוב.  לכם  נראה  זה  אם  גם  מהבית  תצאו 
עכשיו  אבל  הורים,  כיבוד  מצוות  שיש  נכון 
ואם.  אבא  מכיבוד  יותר  חשובה  הבריאות 
רוצים לכבד את  יותר מדויק לומר: אם אתם 
אל  פשוט  ארוכות,  שנים  עוד  שלכם  ההורים 
ימשיכו  אנשים  אם  כעת.  אותם  לבקר  תלכו 
להסתובב, המגפה לא תיעצר. המגפה מכפילה 
את עצמה בכל הדבקה. רוב הבדיקות שנעשו 
שלמות  ומשפחות  חיוביות  נמצאו  ברק  בבני 

נמצאו חיוביות למחלת הקורונה.
כי  סכנה  מהווה  מהבית  יציאה  "כל 
גבוה  ברק,  בבני  בעיקר  ההדבקה,  פוטנציאל 
במשך  מתכת  על  אפילו  נשאר  הנגיף  מאד. 
בידיות,  במעלית,  נגיעה  כל  ימים.  שלושה 
בכיסא או בכל דבר אחר, עשויה לגרום לכם 

להידבק ולהדביק אחרים".
לרעך  ואהבת  של  "החיוב  שטרן:  ברוך 
כמוך הוא לדאוג גם לסביבה ולא רק לעצמך. 
ברק  בבני  חיוביים  הנבדקים שנמצאים  כמות 
היא יותר פי 2 במגזר הכללי. רק שהיה בסגר 

תשפיע לטובה על התוצאות".

זו לא שפעת רגילה

המחוזית  הרופאה  שלום,  מור  מרינה  ד"ר 
של מכבי במחוז המרכז, מספקת הסבר רפואי 
הטענה  את  ולתמיד  אחת  ומפריכה  מפורט, 

שהקורונה היא בסה"כ עוד שפעת.
"ההבדל בין שפעת חורף 
רגילה לקורונה הוא תהומי", 
שלום.  מור  ד"ר  אומרת 
מכירים,  שאנחנו  "בשפעת 
אחד  הוא  ההדבקה  מקדם 
עוד  שמדביק  אחד  חולה   :
מקדם  בקורונה,  אחד. 
וחצי   1 בין  הוא  ההדבקה 
מפי  יותר  כלומר  וחצי,  ל-3 
ההדבקה  ממקדם  ויותר   2
של שפעת רגילה. אם אנחנו 
התמותה  נתוני  את  משווים 
לקורונה,  עונתית  משפעת 
התמותה  שאחוזי  הרי 

משפעת עונתית זה 0.1 אחוז, ואילו מקורונה 
בערך  אחוז   3 על  עומדים  התמותה  אחוזי 
בכלל האוכלוסייה. כאשר מתבוננים על נתוני 
התמותה בקרב מבוגרים, בהתבסס על הנתונים 
הרי  העולם,  ושאר  ארה"ב  ספרד,  מאיטליה, 
ששיעורי התמותה בקרב שכבת הגיל הזו הוא 
9 ל-10 אחוז מכלל האוכלוסייה, וכל זה  בין 
לבידוד.  נשלחים  וחולים  סגר  שיש  למרות 
כך שקורונה אינה דומה לשפעת לא מבחינת 
מקדם ההדבקה ולא מבחינת אחוזי התמותה. 
בכל פרמטר, הקורונה היא מגפה מסכנת חיים 

ופוטנציאל ההדבקה גבוה מאד".
"אנחנו  שלום,  מור  ד"ר  מדגישה  "לכן", 
שלא  שהמטופלים  כדי  הכל  עושים  במכבי 
השירות  את  יקבלו  מהבית  לצאת  צריכים 
הרפואי בבית. פתחנו כבר בשבוע שעבר לכל 
הרופאים הראשונים – רופאי משפחה וילדים, 
שהחולה  כך  טלפוני  לביקור  האפשרות  את 
לא צריך להגיע למרכז הרפואי ולקבל ביקור 
ניתן  הדיגיטלי.  לביקור  בנוסף  זה  טלפוני. 
הרופא  ואם  המשפחה,  רופא  עם  להתייעץ 
הכל  לסניף,  להגיע  צריך  שהחולה  סבור 
גם  מקסימלית  התמגנות  תוך  בתיאום  ייעשה 

של המטופל וגם של הרופא.
למבוגרים  מאפשרים  אנחנו  מכך,  "יתרה 
לביקור  הזקוקים  רופא  בהמלצת  וקשישים 
אחות או בדיקת מעבדה, לקבל את השירותים 
מגיעים  מעבדה  עובד  או  אחות  בבית.  האלו 
יצטרכו לצאת. גם  אל בית הקשיש כדי שלא 
חולים הזקוקים לתרופות, אנשים מעל גיל 65 
יכולים להזמין תרופות הבית דרך מכבי פארם 

והתרופות יגיעו אליו לבית".
שנמצאו  מכבי  מבוטחי  מאות  כרגע  "יש 
שלום.  מור  ד"ר  מפרטת  לוירוס",  חיוביים 
זה  אמרה,  חסיד  דברה  המחוז  שראש  "כפי 

כמעט 53 אחוזים מכלל המחוז , שזה שיעור 
ע"י  מטופלים  הקורונה  חולי  כל  מאד.  גבוה 
טלפון  שיחת  ביום  פעמיים  ומקבלים  המחוז 
באמצעות  מטופלים  כולם  וידאו.  באמצעות 
סטורציה  מד  מדחום,  הכוללת  קורונה  ערכת 
כל  את  מנטרים  אנחנו  נוספים.  ופריטים 
החולים. חלקם שוהים בתוך הבית ומנוטרים 
בבית  מנוטרים  וחלקם  ורופא  אחות  ע"י 
יותר מאושפזים בבי"ח. כל  מלון. המורכבים 
שבבתי  אלו  ובין  שבבית  אלו  בין  החולים, 
רציף  מעקב  תחת  נמצאים  המיוחדים,  המלון 
של אחות ורופא, ובמידת הצורך, מגיע רופא 

ממוגן עד אליהם".
משרד  עם  שלכם  הפעולה  שיתוף  כמה  עד 

הבריאות?
פעולה  שיתוף  לנו  "יש  חסיד:  דבורה 
ואנחנו מתרשמים  עם משרד הבריאות  מצוין 
שהם עושים כמיטב יכולתם בתנאי אי ודאות 

והקשר שלנו עם משרד הבריאות 
השהייה  בזמן  הילדים  עם  עושים  ומה 

בבית?
הן  חרדיות  "משפחות  חסיד:  דבורה 
בדירות  שמתגוררות  ילדים  ברוכות  משפחות 
צריך  הכרחית.  היא  בבית  השהייה  קטנות. 
משפחתיות  במטלות  הזה  הזמן  את  למלא 
העשרה  חומרי  ועד  פסח,  מניקיונות  החל   –
חוברות  פאזלים,  שכוללים  לילדים  ופנאי 
סיפור  לכתוב  אפילו  יצירה,  חומרי  צביעה, 
לצבור  ברוח התקופה, משחקי חברה, אפשר 
הייתי  הבית.  בתוך  גם  חוויות  אינספור 
ממליצה אפילו על קווי תוכן ייעודיים כדוגמת 
פעילויות  בו  שיש  טלשרגי 
הציבור  לילדי  וסיפורים 
072- )בטלמסר:  החרדי 

.")3909014
ומה באשר לחולים הרגילים 

בשאר תחומי הרפואה?
שלום:  מור  מרינה  ד"ר 
אלקטיביים  "ניתוחים 
חולים  בבתי  שמתבצעים 
גם  אבל  בנו,  תלוי  לא  זה 
משמעותית.  מצמצמים  הם 
שהוא  אסותא  בביה"ח 
שירותי  מכבי  מקבוצת  חלק 
בריאות, הפעילות ממשיכה, בעיקר בניתוחים 
אם  גם  שדחוף,  מה  במחוז,  אצלנו  דחופים. 
שמצריך  שבר  תפירה,  שדורש  בחתך  מדובר 
גם  לפעול.  ממשיכים  המוקדים  וכדו',  גיבוס 
מכבי ר"ד ממשיך לפעול כרגיל. כל השירותים 

הדחופים ממשיכים כרגיל".
רפואת  שהיא  שבשגרה  "הרפואה 
וכדו',  קרדיולוגים  היועצים,  המשפחה, 
ממשיכים בפעילות", אומרת ד"ר מור שלום, 
המופע  את  מצמצמים  המצב,  נוכח  "אבל 
המתנות  למנוע  כדי  הרופא,  של  הפרונטאלי 
 20 רק  למעשה  והדבקות.  במרפאות  ארוכות 
פרונטלית,  היא  הראשונית  מהרפואה  אחוז 
כל השאר עובר לשירות טלפוני. גם ברפואה 
את  אחוז  בחמישים  רק  צמצמנו   – השניונית 
עובר  השאר  כל  במרפאות,  החולים  נוכחות 
לביקור טלפוני כדי שנמשיך לתת את המענה 

למטופלים". 
להוסיף:  מבקשת  חסיד  דבורה  הגב' 
עם  נמצאת  שמכבי  לזכור  צריך  "הציבור 
מבוטחיה בשעת צרה ובשעת שמחה. בשגרה 
שעות   24 במשך  כתובת  אנחנו  ובחירום. 
ביממה ואנחנו נמצאים עבור המבוטחים בכל 
כדי  הפניות, אבל  לכל  אנחנו קשובים  מקום. 
שהציבור  מבקשים  אנחנו  להם  לעזור  שנוכל 
משרד  להוראות  להישמע  לעצמו,  יעזור 

הבריאות".
ד"ר מרינה מור שלום מסכמת ומפנה קריאה 
לציבור: "זה הזמן לערבות הדדית. שכל אחד 
ידאג למשפחה שלו, לשכן שלו, לחברים שלו. 
החיים  את  תצילו  כך  רק  מהבית,  תצאו  אל 

שלכם ושל האנשים שיקרים לכם".

מנע
מנחלתך

מגפה

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.



*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי
מוגש כמידע לחברי מכבי

מכבי מאחלת לכל בית ישראל

השירות ניתן ע״י רופאי המשפחה ורופאי הילדים שלכם

תור טלפוני 
לרופא שלכם

קובעים תור
והרופא חוזר אליכם

*3555
נשארים בבית 

ושומרים על הבריאות!

פסח



ז' ניסן תש"פ 22221/4/20 בני ברק

מאת: מנחם הירשמן

יוצאים  קראנו"  המצר  "מן  הכותרת  תחת 
בבד"ץ 'העדה החרדית' במכתב מיוחד ומפורט 
והשאננות  הקורונה  נגיף  התפשטות  בעקבות 
שהיתה בקרב חלקים מסוימים של חוגי הקנאים. 
והורו  הרופאים  הוראות  כל  את  חידדו  במכתב 

לציית להם.
הנוגעים  סעיפים  תשעה  מופיעים  במכתב 
חמץ  מכירת  ועד  כלים  מהגעלת  פסח  לערב 
ושאלת ייחוד בלילה כשהרחובות ריקים מאדם. 
לא  עדיין  הצער  ולגודל  הכאב  "למרבה 
יום מתרבים  נושענו ממכה מהלכת רח"ל, וכל 
ואתר  אתר  בכל  מאחב"י  חולים  על  שמועות 
ה"י ישלח דברו וירפאם, וכמה וכמה כבר נפלו 
הגדול,  השבר  את  שאת  יוכל  ומי  ה"י  חללים 

אנו  צריכים  אלו  בכל  אולם 
להתחזק כי לא עביד קוב"ה דינא 
תצא  לא  ית'  ומאתו  דינא,  בלא 
במעשינו  ולפשפש  ח"ו  הרעות 
ובדקי לבבינו. וביותר חובה עלינו 
שיח  ולשפוך  להתפלל  להמשיך 
לכל הברואים  ומנהיג  בורא  בפני 
שיאמר די לצרותינו ישלח רפו"ש 
יתמידו  והבריאים  עמ"י  לחולי 
בתשועת  ויושיענו  בבריאותם, 

עולמים".
אחב"י  אל  לפנות  חובה  מצאנו  כזאת  ולעת 
דרי קודש הי"ו ברוכים אתם לה',  בכמה הערות 
פסחים  ערבי  בימי  למעשה  הנוגעות  נחוצות 

וימי מועד חג המצות הקרב ובא על"ט.
א. כבר עוררנו אמרנו וענינו שחובת ההורים 
בימים  גם   - פסיעותיהם  בניהם לשמור את  על 
בהם אין הם נמצאים בין כותלי בית תלמודם - 
ולדאוג על תלמודם וסדר תפלתם בימים טרופים 
אלו, אשר הוא במעלה ראשונה והכרחית לבלתי 
ולדאוג להמשך סדריהם ככל  עינינו מהם  הסר 

הניתן בתורה ועבודה, המגיני ומצלי עלינו.
מלהזדקק  שחלילה  הזהרנו  כבר  כמו"כ  ב. 
המחוברים  וטלפונים  המשחיתים  לכלים 
לאינטרנט, וח"ו להקל בענין חמור זה ובאמתלא 
של צורך השעה והמצב לתת פתח ומקום לכלים 
וטעכנעלאגיע אשר נאסרו ע"י כל גדולי ישראל 
אשר היא פירצה נוראה, ובפרט בעת כזאת אשר 

אנו זקוקים ליתר שמירה עלינו ועל בתינו.
ג. בענין הוראות הרופאים יש לשמור עליהם 
וחלילה לזלזל בחייו או בחיי אחרים בענין שיש 
לזולתו,  או  לו  פיקו"נ  של  ספיקא  ספק  אף  בו 
הוראות  כנגד  להתחכם  שלא  חמור  ואיסור 
והוא  מאיסורא,  סכנתא  וחמירא  הרופאים, 
לזלזל  גדול  וחטא  לאחריני,  וחב  נפש  פיקוח 
הגרעק''א  בשעתו  שכתב  וכפי  אלו,  בהוראות 
בסדר  הרופאים  ציווי  על  ''והעובר  וז"ל: 
סכנתא  גדול  כי  במאוד,  לה'  חוטא  ההנהגה, 
ולאחרים,  לו  סכנה  במקום  ובפרט  מאיסורא, 

שגורם ח''ו התפשטות החולי בעיר, וגדול עוונו 
מנשוא''.

ובמנין: המתפללים  בציבור  תפלה  לגבי  ד.  
לפי  הכל  שיהיה  ידאגו  פתוח  במקום  במנין 
ההוראות והכללים שנקבעו ע"י הרופאים, ומי 
שמתפלל בביתו ביחידות יתפלל גם הוא בכוונה 
הסדר  על  התפלה  סדר  כל  את  ויאמר  הראויה 
התפלל  כאילו  לו  וייחשב  מלכינו  אבינו  כולל 
להתפלל בשעה שהציבור  ראוי  )ואפשר  במנין 

מתפללים ולכוין עמהם כמבואר בשו"ע(. 
להעביר  שיכול  מי  חמץ:  מכירת  לגבי  ה. 
טופס שטר הרשאה לרבנים ולמורשים מטעמינו 
להעביר  יכולים  אחרת  ברירה  ובאין  כן,  יעשה 
את הטופס בפקס וכדו' באופן המועיל גם עפ"י 
חוק ומנהג המדינה, ובדוחק גדול ובמקום שאי 

אפשר, יכולים למסור את השליחות בטלפון.
עסקני  כלים:  הגעלת  לגבי  ו. 
עוסקים  ההלכתי  הפיקוח  ועד 
כלים  הגעלת  נושא  את  לארגן 
ובפיקוח  ושנה  שנה  בכל  כנהוג 
ובכל  שליט"א,  צדק  מורי  רבנים 
לרב  לשאול  יש  שאלה  של  אופן 
על  לסמוך  ולא  מוסמך,  מו"צ 
קולות והיתרים בענינים של חמץ 

והזהירות מהם.
ז. ובהיות ושמענו שיש מקילים 
מן  אין  זו  בשנה  כי  ואומרים 
הצורך לשמור על כל החומרות והמנהגים אשר 
נהגו בהם בני ישראל ומנהג אבותיהם בידיהם, 
ישראל קדושים  בנ"י  ודאי  כי  בזה להעיר  הננו 
ישמרו על מנהגי בית אבותם ככל חוקות הפסח 
לא  אם  והניתן,  האפשר  ככל  ועניניו  מנהגיו 
בהכרח גדול וזה רק אחרי שאלת מו"צ המכיר 

ויודע את נפש השואל.
ח. בהיות ויש הגבלות על היציאה יש להיזהר 
ביותר בדיני יחוד בשעות בהם אין רבים נמצאים 
ובמיוחד  לה,  מחוצה  ובפרט  העיר  ברחוב 
בשעות הלילה )שאין היתר גם בכל השנה(, וכל 

אחד יעשה שאלת רב כדת מה לעשות.
ט. ובכללות אנו חוזרים ושונים שיזהר כל אחד 
וגמילות  עבודה  בתורה  יומו  סדרי  על  לשמור 
הבעל"ט,  המצות  לחג  הראויה  והכנה  חסדים 
להתחזק באמונה ובטחון בשמחה ובטוב לבב, 
לעזרה  ביותר  הזקוקים  לאלו  לב  לתת  ובפרט 
תורה  ובני  לאברכים  וביחוד  אלו  בימים  וסיוע 
העיתים,  בצוק  לחמם  מטה  נשבר  אשר  וכאלו 
ועוללים שאלו לחם לאכול ובגד ללבוש, ויהיה 
זה להם לפדיון נפש. ולהרבות בחסד בין אדם 
וצניעות  קדושה  בעניני  ולהתחזק  לחבירו. 
שנפרצו לאחרונה באופן מבהיל, ובזכות נשים 
צדקניות נגאלו ועתידין להגאל בב"א. והשי"ת 
ורווחה  פדות  ימציאנו  צרה  ומתוך  יעזרנו 
נזכה  השתא  ועוד  עולמים,  בתשועת  להוושע 
לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם 

על קיר המזבח לרצון בביאת גואל בב"א.

רבני "העדה החרדית": 
אם התפלל בכוונה - כאילו 

התפלל במניין

מנע
מנחלתך

מגפה

בבד"ץ העדה החרדית יוצאים באזהרה חמורה בעקבות הזלזול בהנחיות משרד הבריאות: 
"יש לשמוע להוראות הרופאים וחלילה מלזלזל בחייו או בחיי אחרים בעניין שיש בו אף 

ספק ספיקא של פיקוח נפש. איסור חמור להתחכם נגד הוראות הרופאים וחמירא סכנתא 
מאיסורא והוא פיקוח נפש וחב לאחריני"

ריצפז פרש הום

ניחוח של מלון 
אצלכם בסלון!

תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי 
הרצפות 4 ב-1:  מנקה . 

מבריק . מבשם בעוצמה . מגן
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מאת: מנחם הירשמן

בנימין  הממשלה  שראש  אחרי  קלה  שעה 
החדשות  ההגבלות  על  לציבור  הודיע  נתניהו 
במסגרת המאבק בהתפשטות מגפת הקורונה, 
הצעדים  את  לאשר  כדי  הממשלה  התכנסה 
באופן רשמי. במהלך הלילה אישרה הממשלה 
התקהלות  תיאסר  שבמסגרתן  ההגבלות,  את 

של יותר משני בני אדם, חתונות 
ומספר  אורחים  ללא  ייערכו 
העבודה  במקומות  העובדים 

יצומצם עוד יותר.
לא  החדשות,  התקנות  לפי 
לא  לרבות  התכנסות,  תתאפשר 
במרחב  וחתונה,  תפילה  לצורך 
בכותל  יתאפשר  הציבורי. 
בכל  אחד,  מניין  קיום  המערבי 
במרחק  אנשים   10 של  תפילה, 
הלוויה  מזה.  זה  מטרים   2 של 
בלבד  פתוח  במקום  תערך 

מילה  ברית  אנשים.   20 עד  של  ובהשתתפות 
תיערך בהשתתפות של עד 10 אנשים. התקנות 
באפריל  ב-1  לתוקפן  יכנסו  חתונה  לעניין 

בשעה 08:00.
נקבע כי טרם הגעת העובד למקום העבודה, 
מדידת  על  הצהרה  וימלא  חום  ימדוד  העובד 
חום והיעדר תסמינים )חום גוף מעל 38 מעלות 

צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה(. 
הטופס  עם  העבודה  למקום  יגיע  העובד 
המלא לאותו יום, ועל המעביד לאסוף ולשמור 
את הטפסים כאמור. לעניין עובד שאינו מועסק 
 – המעסיק  של  יד  משלח  או  עסק  במסגרת 

הצהרה יכולה להיעשות בעל פה.
על  לשמור  ניתן  לא  שבו  עבודה  במקום 
ידאג  לעובד  עובד  בין  מטרים   2 של  מרחק 

המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל הניתן. 
ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד יעבור חיטוי 

קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
תינתן הנחיה לעובדים לשמור בקפדנות על 

כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
שימוש  בעת  כי  לעובדים  הנחיה  תינתן 
במעלית  יהיו  לא  העבודה,  במקום  במעלית 

יותר משני נוסעים.
מוצרי  לתיקון  מעבדות  גם 
לקבל  יורשו  ומחשבים  תקשורת 
בהתאם  העסק  בבית  לקוחות 
הבריאות.  משרד  להנחיות 
לכל  מותרים  משלוחים  שירותי 
סוגי המוצרים ובהתאם להנחיות 

משרד הבריאות.
קמעונאי  בשוק  דוכן  בעל 
מקוונת,  חנות  לפתוח  רשאי 
מוצרים  לספק  יוכל  שממנה 
הכל  בלבד.  משלוחים  בשירות 
סגורים  עצמו  והדוכן  שהשוק  בתנאי  כמובן 

לקהל.
הממשלה החליטה כי יציאה ממקום מגורים, 
בית,  באותו  הגרים  לאנשים  או  ליחיד  תותר 
ממקום  מטר   100 עד  של  ולמרחק  קצר  לזמן 

המגורים.
סוער  ויכוח  התעורר  הישיבה  במהלך 
שהידרדר לצעקות בין נתניהו לבין שר הביטחון 
הבדיקות  מספר  נושא  סביב  בנט,  נפתלי 
הקורונה. ראש הממשלה אמר לבנט: "אם אין 
מודל נכון - קח את הבדיקות לכפרות. נפסיק 
עכשיו את הוויכוח ותמשיך אותו בטלוויזיה". 
מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב אמר 
לשר הביטחון: "אתה יורד עלינו, אבל משרד 
יותר  לקיום  הסחורה  את  מספק  לא  הביטחון 

מ-10,000 בדיקות ביום ראשון".

הממשלה אישרה 
את ההגבלות: אסור 

להתפלל במניין

מנע
מנחלתך

מגפה

סנו ספארק

   רק לוחצים 
והכלים נוצצים

לשימושנוחהמשאבה

נוזל לניקוי כלים עם 24% 
חומר פעיל לניקיון יסודי 

וברק מושלם

כשר 
לפסח



ש. ראשית ישר כח על שחרגתם ממנהגכם זה שנים 

שמגיעות  שאלות  על  לענות  ונעתרתם  ארוכות, 

לשולחן קופת העיר לגבי דברי רשכבה"ג מרן שליט"א 

שכל התורמים סכום שיש בו ממש לקופת העיר עבור 

חולי ישראל- לא יהיו חולים בביתם.

ת. זאת למדתי מאאמו"ר מרן שליט"א שאצלו 'קופת 

כאן   יש  אם  ובוודאי  השורה',  את  מקלקלת  העיר' 

תועלת לקופת העיר רצונו שאדבר בעניין.

ממש  בו  שיש  סכום  תרמו  כבר  אלפים  אלפים  ש. 

לקרן והסירותי מחלה מקרבך שעל ידי קופת העיר, 

באמונת חכמים נפלאה שיתקיימו דברי רשכבה"ג מרן 

שליט"א שלא יהיו חולים בביתם, איך אפשר להסביר 

את העובדה שעדיין יש ציבור גדול מאד שלא תורם 

בברכה מפורשת  מעוניינים  אינם  הם  זו, האם  לקרן 

כזו היוצאת מפי גדול הדור שליט"א?

את  מנהל  הקב"ה  יחדיו.  צדקו  אמ-ת  ד'  משפטי  ת. 

ואחד,  אחד  כל  של  בלבו  לתת  מה  ויודע  העולם 

והקב"ה   , שיחלה  אחד  על  דין  נגזר  באם  וכדוגמא 

מידה,  כנגד  מידה  של  זכות  לו  יעמוד  שלא  רוצה 

הקב"ה  שם לו מניעות שלא יתרום לקרן זו מסיבות 

שונות ומשונות, או ששוכח או שלא מבין או שגורם 

שלא יהיה באפשרותו וכדו', אין אנו יודעים חשבונות 

טמטום  לאנשים  שיש  לפעמים  רואים  אבל  שמים, 

הלב בעניינים שונים, באופן בלתי מובן ומוסבר, ואין  

זה אלא מדרכי הנהגת השי"ת את העולם.

בלשון  המכונים  אלו  אנשים,  של  נוסף  סוג  ישנו  ש. 

עם  "להשלים"  מתקשים  אשר   , "רציונליים"  העם 

לקופת  התורם  שכל  שליט"א,  מרן  רשכבה"ג  ברכת 

העיר סכום שיש בו ממש עבור החולים לא יהיו חולים 

בביתו, כי הרי ובוודאי אין משפחה שלא מצטרפת או 

כבר לסגור  כן לכאורה אפשר  ואם  בדרכה להצטרף, 

את קופות החולים ואת בתי הקברות, כי כולם בכלל 

הברכה, ורואים שאינו כן. מה אתם אומרים על כך?

אלו  אלא  רציונליים,  להם  קורא  הייתי  לא  אני  ת. 

 , ואפיקורסות  השכלה  שמץ  בהם  שדבק  אנשים 

ללגלג  מקום,  בכל  המשכילים  של  דרכם  הייתה  זו 

ולהגחיך את דברי רבותינו גדולי הדור זיע"א. 

"תפלה  צועקים  כולנו  השנה  בראש  הרי  יסביר:  ואני 

וצדקה מעבירין  את רע הגזרה", לא כתוב 'אולי', לא 

כתוב 'יזכה', לא כתוב בזה שום תנאי, אלא: 'מעבירין', 

כך להדיא, חד וחלק. האם גם על זה הם שואלים האם 

לסגור את בתי החולים?

לא  אם  בזאת,  נא  ובחנוני  בחז"ל  כתוב  מכך,  יתירה 
אפתח לכם את ארובות השמים, שמי שנותן מעשר 
שנותנים  כאלו  שיש  רואים  אנחנו  והלא  מתעשר. 
בלשון  במפורש  כן  כבר  שם  מתעשרים.  ולא  מעשר 
הבטחה ובלשון ובחנוני, ומדוע שם הם לא מלגלגים 
שמץ  בהם  יש  אלו  אנשים  פשוטה,  היא  התשובה   -
ולכן  חכמים,  תלמידי  בדברי  מאמינים  ולא  השכלה 
מנסים ללגלג ולדחות ולבטל את דבריהם  בכל דרך 

שהם יכולים.

של  ההבטחה  על  לשאלה  התשובה  מה  ובאמת  ש. 
הקב"ה עשר בשביל שתתעשר?

ת. אאמו"ר מרן שליט"א, רגיל תמיד להראות בעניין 
ברורה  המפורשין בסימן קנ"ח  זה את דברי המשנה 
סקל"ח לגבי דברי חז"ל שהזהיר בנטילת ידים בשפע 
נותנים לו מלא חפניים טיבותא, ועל זה כותב המשנה 
מפני  הוא  מתעשר  ואינו  בזה  שזהיר  "ומי  ברורה 

שמעשיו מעכבין" וגם בענין מעשר הוא כך. 

כן,  לומר  יש  מרן שליט"א  דברי אאמו"ר   בענין  וגם 
יחלה,  שלא  מידה  כנגד  מידה  של  זכות  לאדם  שיש 
נהיה  מישהו  ח"ו  אז   עונש,  לו  מגיע  אולי  כך  ואחר 
חולים,  יהיו  שלא  הזכות  את  לו  היה  לא  אם  חולה, 
אז יש כאן רק את העונש של המחלה עצמה, ועכשיו 
יש כאן עונש יותר גדול שאבד את הזכות שלא יהיו 
וכבר   , וממילא בחשבון העונשים הוא הרויח  חולים, 
שיש  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  מרן  דודי  גם  אמר 
ברורה   המשנה  וכמו  הזכות,  את  כך  אחר  שמאבדים 

הנ"ל. 

להתעוררות  גרם  הדברים  פרסום  אופן,  ובכל  ש. 
גדולה בציבור, כי שמירה כזו לא משיגים בקלות. יש 
שהיה  כזה  בריאות  ביטוח  מקבלים  כיצד  שהתפלאו 
לנפש,  ש"ח  מליון  חצי  הפחות  לכל  לעלות  אמור 

בתרומה להצלת משפחת חולים אחת....

ת: נכון, עצם זה שאאמו"ר מרן שליט"א מורה לפרסם 
של  הצדקה  חשיבות  על  מעיד  זה  זה,  דבר  ברבים 
קופת העיר, שהולכת באמת לעניים מהוגנים, וממילא 
יהיו  שלא  בשלימות  מידה  כנגד  המידה  מתקיימת 

חולים בביתו. 

יודעים,  בחדרו  ויוצאים  הנכנסים  שכל  וכפי  האמת, 
שאאמו"ר מרן שליט"א אמר את זה כבר בחודש אלול 
תשע"ז, רק שאז עדיין לא הורה לפרסם זאת ברבים, 
וכמה  וכמה  להתפרסם,  התחיל  שהדבר  לאחר  ורק 
פעמים שאלו בעניין זה את אאמו"ר האם להגיד דבר 
תורה  עדיין שומרי  ובפני אנשים שאינם  בכנסים  זה 
להתפרסם  התחילו  והדברים  לחיוב,   והורה  ומצוות, 

בלשון "הבטחה" שאאמו"ר מרן שליט"א מקפיד מאד 

לא להשתמש בלשון זו בשום פנים ואופן מהטעמים 

שנתבארו לעיל, אז נכנסו בקופת העיר לאאמו"ר מרן 

נכון  באופן  הדבר  לפרסם  הורמנא  וקבלו   שליט"א 

לתועלת  בזמנו  העיר  לקופת  שנאמר  כפי  ומדוייק 

הציבור.

ש. מה בעצם נקרא סכום שיש בו ממש?

היות  רק  בסכום,  נקב  לא  שליט"א  מרן  אאמו"ר  ת. 
הוא  ברור  לכן  מידה,  כגד  מידה  הוא  כאן  שהעניין 

מה שקופת העיר מבקשים סכום ממוצע של תמיכה 

מועטות  שהכנסותיה  חולה  של  במשפחה  חדשית 

כך  ידי  על  כי  ש"ח,   3000 שהוא  מרובות,  והוצאותיה 

'מידה  של  ההגנה  את  מקבלים  התורמים  משפחת 

כנגד מידה'. ודודי מרן הגר"י זילברשטיין בקש להגיד 

בשמו ש-1000 ש"ח למשפחה מצומצמת הוא בוודאי 

בעניין,  מסמרות  לקבוע  קשה  ממש.  בו  שיש  סכום 

יותר  יש  צדקה  יותר  שנותנים  שככל  בוודאי  ועכ"פ 

זכות בשמים. 

ש. האם לפי דבריכם, יש עניין למי שיכול לתת סכום 

גבוה יותר כדי לקבל את השמירה?

ת. פשוט שככל שהעזרה לחולים היא יותר גדולה, כך 
המידה כנגד מידה גדולה יותר, ויתכן גם שהכל לפי 

הנותן, ובוחן כליות ולב יודע כמה האדם התאמץ לתת 

יותר מכפי יכולתו וממילא שומר עליו.

ש. מה המיוחד דווקא לתת לקופת העיר, הרי אפשר 

לתת לכל חולה באופן ישיר או בדרכים אחרות.

מעבירים  העיר  בקופת  כל  קודם  נקודות:  שתי  ת. 
לאחר  הראשון  בחודש  כבר  הסכום  כל  את  לחולה 

הנתינה, וממילא יש את הזכות מיד, וחוץ מזה בקופת 

העיר יש גבאים שאאמו"ר מרן שליט"א העיד עליהם 

יודעים  וממילא  תרדיון,  בן  חנניה  כרבי  שנאמנים 

ח"ו  כאן  ואין  הגונים  למקומות  מגיע  אכן  שהכסף 

הכשילם בעניים שאינם מהוגנים. 

ש. מה הוראה למעשה בעניין?

ת. כעת בעת צרה כל אחד ואחד מרבה בצדקה, וכל 
אחד עושה חשבון נפשו ומחפש זכויות, כל אחד יעשה 

ולא  חכמים  בדברי  מאמין  הוא  האם  נפשו  חשבון 

מהאפיקורסים ר"ל, ובאם יש כזו אמירה מפורשת של 

אאמו"ר מרן שליט"א – מי לא ירצה כעת כזו הגנה, 

שכפי שאמר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א גם אם 

נסתמו שערי תפלה, המדה  כי   - עוזרת  אינה  תפלה 

כנגד מידה פותח את שערי השמים ומבקיע מחיצות, 

שלא יהיו חולים בביתו.

 עם מרן הגרי"ש
 קניבסקי שליט"א 

בנו יקירו וחביבו של רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

שו"ת

מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א מציג את השאלות 
בפני רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א

רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א עם בנו 
יקירו וחביבו מרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א

רשכבה”ג מרן שה"ת רבנו הגר”ח קניבסקי שליט”א:

"התורם סכום שיש בו ממש לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר, 

יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה
 ולא יהיו חולים בביתו"

עם מרן הגר"י 
מפורסם שוב זילברשטיין שליט"א  

לבקשת הרבים שו"ת
כבוד מרן שליט"א היה באסיפה ההיסטורית שנתכנסה 
בבית רשכבה"ג מרן שליט"א ביסוד קרן והסירותי מחלה 

מקרבך, מה בדיוק היה שם?

שליט"א  בעדני  הגר"ש  מרן  ידידי  לשם,  הגענו  ת. 
ואנוכי, ליסוד קרן מיוחדת עבור חולי עמך ישראל. 
הגר"ש בעדני העיד בפני גיסי רשכבה"ג מרן שה"ת 
שליט"א על כך ששמע מהרב חנניה צ'ולק שליט"א 
ומה  חולים,  ויותר  יותר  נוספים  ויום  יום  שבכל 
אפשר לעשות, גיסי מרן שליט"א הגיב שזה עקבתא 
דמשיחא, כמו כן הגיעו למקום כמה חולים שהעידו 
המצוקה  על  שליט"א  מרן  רשכבה"ג  גיסי  בפני 
איתה  להתמודד  חייבים  שהם  הנוראה  הכספית 
מעבר למחלה עצמה, ואז עלתה הצעה לפתוח קרן 
מיוחדת לצדקה לעזור לחולים , שתנוהל ע"י קופת 

העיר.

ומה היתה ברכת רשכבה"ג מרן שליט"א?

יזכה  מה  שליט"א,  מרן  רשכבה"ג  את  שאלנו  ת. 
וגיסי  החולים,  עבור  ממש  בו  שיש  בסיוע  התורם 
ענה בלשונו בקצרה כדרכו  רשכבה"ג מרן שליט"א 
"והסירותי את המחלה מקרבך", ואחר כך פירט יותר 
יהיו  ולא  חולה  יהיה  לא  עבור החולים  "מי שתורם 

חולים בביתו".

נבואה  בתורת  זאת  אמר  שליט"א  מרן  רשכבה"ג  האם 
או הבטחה?

ואין כאן  נבואה  ת. אגיד לכם את האמת, אין כאן 
הבטחה, יש כאן חוק בטבע "מידה כנגד מידה" ואני 
יש מצבים שתפלה לא  בעניין.  רוצה קצת להרחיב 
מידה  כנגד  מדה  אבל  שמים,  שערי  נסתמו  עוזרת, 
עוזרת, כי מידה כנגד מידה זה חוק בטבע, זה חייב 
לעבוד, וזה משבר את כל המחיצות, הקב"ה אומר- 
אם אתם עזרתם לילדים שלי- מידה כנגד מידה אני 
יגן על המשפחה שלכם, ולכן אומר גיסי רשכבה"ג 
יהיו  לא  החולים-  עבור  התורם  כי  שליט"א  מרן 

חולים בביתו".

האם לא קיים מצב שבו מישהו יתרום ואחר כך חלילה 
שליט"א  שמרן  עצומה  אחריות  כאן  אין  האם  יחלה, 

לוקח על עצמו?

ת. קודם כל גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א יכול לקחת 
יכול  בוודאי  אבל   , כולו  העולם  כל  את  עצמו  על 
להיות שאחר שמישהו תורם, הוא ח"ו עובר עבירה או 
מתנהג שלא כראוי, ואז הוא מאבד את הזכות ואת 
ההגנה שניתנה לו מן השמים. לכן אי אפשר לומר 
שאם ח"ו מישהו נהיה חולה אחר תרומתו זה כנגד 

דברי גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א, אלא שמה שהוא 
אמר שבוודאי בשעת התרומה- גם אם הקב"ה לא 
שומע לתפלה באותה עת מסיבות שונות המפורטות 
מידה,  כנגד  מידה  של  החוק  את  יש  אבל  בגמרא- 

שזה בוקע שערי שמים.

שה"ת  מרן  רשכבה"ג  בגזירת  ביתו"  "בני  כולל  מה 
שליט"א?

שליט"א,  מרן  רשכבה"ג  גיסי  את  שאלתי  זאת  ת. 
האם גם נכדים בכלל הברכה ואמר שגם הם בכלל. 
ושוב בקשוני לשאול מ"קופת העיר" האם גם הורי 
לפני  ודנתי  רשות  ובקשתי  הברכה,  בכלל  התורם 
גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א מזה שבני ישראל הצילו 
גם את אביה ואמה ואת כל בית אביה של רחב, הרי 
שגם כל המשפחה נכללת בכלל "ביתו", ונהנה מרן 

שליט"א מראיה זו.

האם מי שכבר חולה גם יש לו את ההגנה של מידה כנגד 
מידה?

ת. גם זאת שאלו קופת העיר את גיסי רשכבה"ג מרן 
אי אפשר  עוזר,  " קצת  ואמר בפה קדשו  שליט"א, 
לומר בבירור, וכבר יראו לבד". ונראה לי כוונתו שאם 
עוזר הזכות של  יתכן שכבר לא  גזירה,  נגזרה  כבר 
מידה כנגד מידה, אבל אם נפל למשכב ועדיין לא 
נגזרה גזירה, יתכן שיש את המעלה של מידה כנגד 

מידה להצילו ממוות לחיים.

כמה הוא הסכום שצריך לתרום כדי לקבל ברכה זו של 
מידה כנגד מידה?

ת. ברור שצריך סכום משמעותי שיהיה בו כדי סיוע 
לחולה ולמשפחתו. בקופת העיר מבקשים סכום של 
כ-3,000 ש"ח, שהוא סיוע של חודש אחד שנותנים 
ועל  בממוצע.  ומשפחתו  חולה  עבור  העיר  בקופת 
כל פנים חושבני שסכום של 1,000 ₪ הוא המינימום 
כדי שיכלל בכלל סיוע שיש בו ממש לחולים ולבני 
בתשלומים  זאת  לתת  כמובן  ניתן  משפחותיהם, 
וקופת העיר מעבירה את כל הסכום לחולה מידית, 

ואז יש הגנה מידה כנגד מידה.

איזה חוליים נכללים בברכה הזו של מידה כנגד מידה?

גיסי  דברי  עפ"י  נעשה  כיון שהכל בקופת העיר  ת. 
רשכבה"ג מרן שליט"א, ובפרט בקרן זו, גם זה שאלו 
לתת  חולים  לאיזה  היתה  ושאלתם  העיר,  בקופת 
מקרן זו של והסירותי מחלה מקרבך, וגיסי רשכבה"ג 
מלימודו  שמתבטל  חולה  שכל  אמר  שליט"א  מרן 
בגלל חוליו, בין אם זה מחלה אונקולוגית ר"ל ובין 
אם מתייסר ביסורים מחמת חולי אחר, ואפילו כאב 

שיניים חזק שמטריד את מנוחת הגוף והנפש וגורם 
שלא יוכלו לעמול בתורה כראוי- כל זה נכלל בכלל 
של  ההגנה  שגם  וממילא  לו,  ליתן  וצריך  "חולה" 
מידה כנגד מידה שאמר גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א 
היא על כל החלאים הנ"ל, בין בחולי אונקולוגיה , בין 
בחלאים אחרים המכאיבים לכל הגוף ומסכנים אותו, 
ואפילו על חולי שיניים שמפיל למשכב ומשתק את 
נוסדה  שעבורם  החולים  בכלל  הם  אלו  כל  האדם, 
הקרן ועליהם נאמרה הברכה "לא יהיו חולים בביתו".

האם דבר זה נאמר מפי שה"ת מרן שליט"א רק פעם 
אחת?

ת. כיון שיש כאן אמירה נדירה מאד, האומרת שכל 
מי שתורם סכום שיש בו ממש לא יהיו חולים בביתו, 
זה  דבר  לשמוע  רצו  אמנה  מקטני  אנשים,  הרבה 

אישית בעצמם מרשכבה"ג מרן שליט"א. 

 אני הייתי עד שכמה וכמה פעמים נכנסו לרשכבה"ג 
הדבר  נכון  האם  עם שאלתם  אנשים  שליט"א  מרן 
שליט"א  מרן  ורשכבה"ג  הזה-  כדבר  אמר  שהוא 

השיב לכולם בהן.

רשכבה"ג  לפני  ואמרו  מרצים  נכנסו  מכך,  יתרה 
מרן שליט"א שיכול להיות מזה חילול ד' כי אנשים 
ומרן שליט"א ענה להם  יחלו,  ר"ל  ואחר כך  יתרמו 
שתורם  מי  זה-  הוא  וכך  אמרתי  כך  אכן  בבטחה- 
לחולים לא יהיו חולים בביתו. שוב ושוב נגשו אליו 
ברבים  כך  אומרים  שהם  אותו  ו"הזהירו"  מרצים 

בשמו- ושוב ושוב הוא אמר להם נכון, כך אמרתי. 

לסיום מה יש למרן שליט"א להוסיף על העניין?

רשכבה"ג  גיסי  מרן  מפי   נדירה  לברכה  זכינו  ת. 
לקרן  ממש   בו  שיש  בסיוע  שהתורם  שליט"א, 
והסירותי מחלה מקרבך- לא יהיו חולים בביתו. מה 
אשר  ואחד  אחד  שכל  בטוחנו  כך?  על  להוסיף  יש 
דברי רבנו שליט"א יקרים לליבו ילך ויעשה מעשה, 
אם בתשלום אחד ואם בתשלומים, בסיוע שיש בו 
עזרה  של  ממוצע  שהוא  שנקבע  הסכום  כפי  ממש 
חדשית ממשית לחולה, ובס"ד מידה כנגד מידה- לא 
יהיו חולים בביתו. אם גיסי רשכבה"ג מרן שר התורה 
כך  היוצא מפיו-  וככל  הוא קדוש,  אמר- הפה שלו 

יהיה.

מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין 
שליט"א הגיה אות באות את כל 

הנכתב כאן, וכתב: 

כל הנכתב כאן אמת. 
יצחק זילברשטיין

הריני מקבל על עצמי 

סך 125 ש"ח 
למשך 24 חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 100 ש"ח 
למשך 30  חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 50 ש"ח 
למשך 60 חודשים בקופות הצדקה  1-800-39-47-47

שברחבי הערים
באתר קופת העיר 

 בכתובת:
www.kupat.org.il

 בהפקדה לחשבון הבנק:
בנק 52, סניף 188, 

ח-ן 366145
בנק הדואר: 2795156

לשלוח את פרטי 
 התרומה לכתובת:

office@kupat.org

משלוח בדואר 
במעטפה זו )נא לא 
לשלוח כסף מזומן(

לידי הרבנים 
המקבלים 

ששמותיהם מופיעים 
ע“ג המעטפה

במוקדי 
"קופת העיר" 
ברחבי הערים

בעמדות נדרים 
פלוס/ קהילות 
שברחבי הארץ

ע"י המוקד הטלפוני 
 של “קופת העיר“ 
24 שעות ביממה
1800-39-47-47

12345678910

במוקד קופת העיר 
בבית מרן שה"ת הגר"ח 

 קניבסקי שליט"א 
רח' רשב"ם 23 ב"ב
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ש. ראשית ישר כח על שחרגתם ממנהגכם זה שנים 

שמגיעות  שאלות  על  לענות  ונעתרתם  ארוכות, 

לשולחן קופת העיר לגבי דברי רשכבה"ג מרן שליט"א 

שכל התורמים סכום שיש בו ממש לקופת העיר עבור 

חולי ישראל- לא יהיו חולים בביתם.

ת. זאת למדתי מאאמו"ר מרן שליט"א שאצלו 'קופת 

כאן   יש  אם  ובוודאי  השורה',  את  מקלקלת  העיר' 

תועלת לקופת העיר רצונו שאדבר בעניין.

ממש  בו  שיש  סכום  תרמו  כבר  אלפים  אלפים  ש. 

לקרן והסירותי מחלה מקרבך שעל ידי קופת העיר, 

באמונת חכמים נפלאה שיתקיימו דברי רשכבה"ג מרן 

שליט"א שלא יהיו חולים בביתם, איך אפשר להסביר 

את העובדה שעדיין יש ציבור גדול מאד שלא תורם 

בברכה מפורשת  מעוניינים  אינם  הם  זו, האם  לקרן 

כזו היוצאת מפי גדול הדור שליט"א?

את  מנהל  הקב"ה  יחדיו.  צדקו  אמ-ת  ד'  משפטי  ת. 

ואחד,  אחד  כל  של  בלבו  לתת  מה  ויודע  העולם 

והקב"ה   , שיחלה  אחד  על  דין  נגזר  באם  וכדוגמא 

מידה,  כנגד  מידה  של  זכות  לו  יעמוד  שלא  רוצה 

הקב"ה  שם לו מניעות שלא יתרום לקרן זו מסיבות 

שונות ומשונות, או ששוכח או שלא מבין או שגורם 

שלא יהיה באפשרותו וכדו', אין אנו יודעים חשבונות 

טמטום  לאנשים  שיש  לפעמים  רואים  אבל  שמים, 

הלב בעניינים שונים, באופן בלתי מובן ומוסבר, ואין  

זה אלא מדרכי הנהגת השי"ת את העולם.

בלשון  המכונים  אלו  אנשים,  של  נוסף  סוג  ישנו  ש. 

עם  "להשלים"  מתקשים  אשר   , "רציונליים"  העם 

לקופת  התורם  שכל  שליט"א,  מרן  רשכבה"ג  ברכת 

העיר סכום שיש בו ממש עבור החולים לא יהיו חולים 

בביתו, כי הרי ובוודאי אין משפחה שלא מצטרפת או 

כבר לסגור  כן לכאורה אפשר  ואם  בדרכה להצטרף, 

את קופות החולים ואת בתי הקברות, כי כולם בכלל 

הברכה, ורואים שאינו כן. מה אתם אומרים על כך?

אלו  אלא  רציונליים,  להם  קורא  הייתי  לא  אני  ת. 

 , ואפיקורסות  השכלה  שמץ  בהם  שדבק  אנשים 

ללגלג  מקום,  בכל  המשכילים  של  דרכם  הייתה  זו 

ולהגחיך את דברי רבותינו גדולי הדור זיע"א. 

"תפלה  צועקים  כולנו  השנה  בראש  הרי  יסביר:  ואני 

וצדקה מעבירין  את רע הגזרה", לא כתוב 'אולי', לא 

כתוב 'יזכה', לא כתוב בזה שום תנאי, אלא: 'מעבירין', 

כך להדיא, חד וחלק. האם גם על זה הם שואלים האם 

לסגור את בתי החולים?

לא  אם  בזאת,  נא  ובחנוני  בחז"ל  כתוב  מכך,  יתירה 
אפתח לכם את ארובות השמים, שמי שנותן מעשר 
שנותנים  כאלו  שיש  רואים  אנחנו  והלא  מתעשר. 
בלשון  במפורש  כן  כבר  שם  מתעשרים.  ולא  מעשר 
הבטחה ובלשון ובחנוני, ומדוע שם הם לא מלגלגים 
שמץ  בהם  יש  אלו  אנשים  פשוטה,  היא  התשובה   -
ולכן  חכמים,  תלמידי  בדברי  מאמינים  ולא  השכלה 
מנסים ללגלג ולדחות ולבטל את דבריהם  בכל דרך 

שהם יכולים.

של  ההבטחה  על  לשאלה  התשובה  מה  ובאמת  ש. 
הקב"ה עשר בשביל שתתעשר?

ת. אאמו"ר מרן שליט"א, רגיל תמיד להראות בעניין 
ברורה  המפורשין בסימן קנ"ח  זה את דברי המשנה 
סקל"ח לגבי דברי חז"ל שהזהיר בנטילת ידים בשפע 
נותנים לו מלא חפניים טיבותא, ועל זה כותב המשנה 
מפני  הוא  מתעשר  ואינו  בזה  שזהיר  "ומי  ברורה 

שמעשיו מעכבין" וגם בענין מעשר הוא כך. 

כן,  לומר  יש  מרן שליט"א  דברי אאמו"ר   בענין  וגם 
יחלה,  שלא  מידה  כנגד  מידה  של  זכות  לאדם  שיש 
נהיה  מישהו  ח"ו  אז   עונש,  לו  מגיע  אולי  כך  ואחר 
חולים,  יהיו  שלא  הזכות  את  לו  היה  לא  אם  חולה, 
אז יש כאן רק את העונש של המחלה עצמה, ועכשיו 
יש כאן עונש יותר גדול שאבד את הזכות שלא יהיו 
וכבר   , וממילא בחשבון העונשים הוא הרויח  חולים, 
שיש  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  מרן  דודי  גם  אמר 
ברורה   המשנה  וכמו  הזכות,  את  כך  אחר  שמאבדים 

הנ"ל. 

להתעוררות  גרם  הדברים  פרסום  אופן,  ובכל  ש. 
גדולה בציבור, כי שמירה כזו לא משיגים בקלות. יש 
שהיה  כזה  בריאות  ביטוח  מקבלים  כיצד  שהתפלאו 
לנפש,  ש"ח  מליון  חצי  הפחות  לכל  לעלות  אמור 

בתרומה להצלת משפחת חולים אחת....

ת: נכון, עצם זה שאאמו"ר מרן שליט"א מורה לפרסם 
של  הצדקה  חשיבות  על  מעיד  זה  זה,  דבר  ברבים 
קופת העיר, שהולכת באמת לעניים מהוגנים, וממילא 
יהיו  שלא  בשלימות  מידה  כנגד  המידה  מתקיימת 

חולים בביתו. 

יודעים,  בחדרו  ויוצאים  הנכנסים  שכל  וכפי  האמת, 
שאאמו"ר מרן שליט"א אמר את זה כבר בחודש אלול 
תשע"ז, רק שאז עדיין לא הורה לפרסם זאת ברבים, 
וכמה  וכמה  להתפרסם,  התחיל  שהדבר  לאחר  ורק 
פעמים שאלו בעניין זה את אאמו"ר האם להגיד דבר 
תורה  עדיין שומרי  ובפני אנשים שאינם  בכנסים  זה 
להתפרסם  התחילו  והדברים  לחיוב,   והורה  ומצוות, 

בלשון "הבטחה" שאאמו"ר מרן שליט"א מקפיד מאד 

לא להשתמש בלשון זו בשום פנים ואופן מהטעמים 

שנתבארו לעיל, אז נכנסו בקופת העיר לאאמו"ר מרן 

נכון  באופן  הדבר  לפרסם  הורמנא  וקבלו   שליט"א 

לתועלת  בזמנו  העיר  לקופת  שנאמר  כפי  ומדוייק 

הציבור.

ש. מה בעצם נקרא סכום שיש בו ממש?

היות  רק  בסכום,  נקב  לא  שליט"א  מרן  אאמו"ר  ת. 
הוא  ברור  לכן  מידה,  כגד  מידה  הוא  כאן  שהעניין 

מה שקופת העיר מבקשים סכום ממוצע של תמיכה 

מועטות  שהכנסותיה  חולה  של  במשפחה  חדשית 

כך  ידי  על  כי  ש"ח,   3000 שהוא  מרובות,  והוצאותיה 

'מידה  של  ההגנה  את  מקבלים  התורמים  משפחת 

כנגד מידה'. ודודי מרן הגר"י זילברשטיין בקש להגיד 

בשמו ש-1000 ש"ח למשפחה מצומצמת הוא בוודאי 

בעניין,  מסמרות  לקבוע  קשה  ממש.  בו  שיש  סכום 

יותר  יש  צדקה  יותר  שנותנים  שככל  בוודאי  ועכ"פ 

זכות בשמים. 

ש. האם לפי דבריכם, יש עניין למי שיכול לתת סכום 

גבוה יותר כדי לקבל את השמירה?

ת. פשוט שככל שהעזרה לחולים היא יותר גדולה, כך 
המידה כנגד מידה גדולה יותר, ויתכן גם שהכל לפי 

הנותן, ובוחן כליות ולב יודע כמה האדם התאמץ לתת 

יותר מכפי יכולתו וממילא שומר עליו.

ש. מה המיוחד דווקא לתת לקופת העיר, הרי אפשר 

לתת לכל חולה באופן ישיר או בדרכים אחרות.

מעבירים  העיר  בקופת  כל  קודם  נקודות:  שתי  ת. 
לאחר  הראשון  בחודש  כבר  הסכום  כל  את  לחולה 

הנתינה, וממילא יש את הזכות מיד, וחוץ מזה בקופת 

העיר יש גבאים שאאמו"ר מרן שליט"א העיד עליהם 

יודעים  וממילא  תרדיון,  בן  חנניה  כרבי  שנאמנים 

ח"ו  כאן  ואין  הגונים  למקומות  מגיע  אכן  שהכסף 

הכשילם בעניים שאינם מהוגנים. 

ש. מה הוראה למעשה בעניין?

ת. כעת בעת צרה כל אחד ואחד מרבה בצדקה, וכל 
אחד עושה חשבון נפשו ומחפש זכויות, כל אחד יעשה 

ולא  חכמים  בדברי  מאמין  הוא  האם  נפשו  חשבון 

מהאפיקורסים ר"ל, ובאם יש כזו אמירה מפורשת של 

אאמו"ר מרן שליט"א – מי לא ירצה כעת כזו הגנה, 

שכפי שאמר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א גם אם 

נסתמו שערי תפלה, המדה  כי   - עוזרת  אינה  תפלה 

כנגד מידה פותח את שערי השמים ומבקיע מחיצות, 

שלא יהיו חולים בביתו.

 עם מרן הגרי"ש
 קניבסקי שליט"א 

בנו יקירו וחביבו של רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

שו"ת

מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א מציג את השאלות 
בפני רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א

רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א עם בנו 
יקירו וחביבו מרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א

רשכבה”ג מרן שה"ת רבנו הגר”ח קניבסקי שליט”א:

"התורם סכום שיש בו ממש לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר, 

יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה
 ולא יהיו חולים בביתו"

עם מרן הגר"י 
מפורסם שוב זילברשטיין שליט"א  

לבקשת הרבים שו"ת
כבוד מרן שליט"א היה באסיפה ההיסטורית שנתכנסה 
בבית רשכבה"ג מרן שליט"א ביסוד קרן והסירותי מחלה 

מקרבך, מה בדיוק היה שם?

שליט"א  בעדני  הגר"ש  מרן  ידידי  לשם,  הגענו  ת. 
ואנוכי, ליסוד קרן מיוחדת עבור חולי עמך ישראל. 
הגר"ש בעדני העיד בפני גיסי רשכבה"ג מרן שה"ת 
שליט"א על כך ששמע מהרב חנניה צ'ולק שליט"א 
ומה  חולים,  ויותר  יותר  נוספים  ויום  יום  שבכל 
אפשר לעשות, גיסי מרן שליט"א הגיב שזה עקבתא 
דמשיחא, כמו כן הגיעו למקום כמה חולים שהעידו 
המצוקה  על  שליט"א  מרן  רשכבה"ג  גיסי  בפני 
איתה  להתמודד  חייבים  שהם  הנוראה  הכספית 
מעבר למחלה עצמה, ואז עלתה הצעה לפתוח קרן 
מיוחדת לצדקה לעזור לחולים , שתנוהל ע"י קופת 

העיר.

ומה היתה ברכת רשכבה"ג מרן שליט"א?

יזכה  מה  שליט"א,  מרן  רשכבה"ג  את  שאלנו  ת. 
וגיסי  החולים,  עבור  ממש  בו  שיש  בסיוע  התורם 
ענה בלשונו בקצרה כדרכו  רשכבה"ג מרן שליט"א 
"והסירותי את המחלה מקרבך", ואחר כך פירט יותר 
יהיו  ולא  חולה  יהיה  לא  עבור החולים  "מי שתורם 

חולים בביתו".

נבואה  בתורת  זאת  אמר  שליט"א  מרן  רשכבה"ג  האם 
או הבטחה?

ואין כאן  נבואה  ת. אגיד לכם את האמת, אין כאן 
הבטחה, יש כאן חוק בטבע "מידה כנגד מידה" ואני 
יש מצבים שתפלה לא  בעניין.  רוצה קצת להרחיב 
מידה  כנגד  מדה  אבל  שמים,  שערי  נסתמו  עוזרת, 
עוזרת, כי מידה כנגד מידה זה חוק בטבע, זה חייב 
לעבוד, וזה משבר את כל המחיצות, הקב"ה אומר- 
אם אתם עזרתם לילדים שלי- מידה כנגד מידה אני 
יגן על המשפחה שלכם, ולכן אומר גיסי רשכבה"ג 
יהיו  לא  החולים-  עבור  התורם  כי  שליט"א  מרן 

חולים בביתו".

האם לא קיים מצב שבו מישהו יתרום ואחר כך חלילה 
שליט"א  שמרן  עצומה  אחריות  כאן  אין  האם  יחלה, 

לוקח על עצמו?

ת. קודם כל גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א יכול לקחת 
יכול  בוודאי  אבל   , כולו  העולם  כל  את  עצמו  על 
להיות שאחר שמישהו תורם, הוא ח"ו עובר עבירה או 
מתנהג שלא כראוי, ואז הוא מאבד את הזכות ואת 
ההגנה שניתנה לו מן השמים. לכן אי אפשר לומר 
שאם ח"ו מישהו נהיה חולה אחר תרומתו זה כנגד 

דברי גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א, אלא שמה שהוא 
אמר שבוודאי בשעת התרומה- גם אם הקב"ה לא 
שומע לתפלה באותה עת מסיבות שונות המפורטות 
מידה,  כנגד  מידה  של  החוק  את  יש  אבל  בגמרא- 

שזה בוקע שערי שמים.

שה"ת  מרן  רשכבה"ג  בגזירת  ביתו"  "בני  כולל  מה 
שליט"א?

שליט"א,  מרן  רשכבה"ג  גיסי  את  שאלתי  זאת  ת. 
האם גם נכדים בכלל הברכה ואמר שגם הם בכלל. 
ושוב בקשוני לשאול מ"קופת העיר" האם גם הורי 
לפני  ודנתי  רשות  ובקשתי  הברכה,  בכלל  התורם 
גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א מזה שבני ישראל הצילו 
גם את אביה ואמה ואת כל בית אביה של רחב, הרי 
שגם כל המשפחה נכללת בכלל "ביתו", ונהנה מרן 

שליט"א מראיה זו.

האם מי שכבר חולה גם יש לו את ההגנה של מידה כנגד 
מידה?

ת. גם זאת שאלו קופת העיר את גיסי רשכבה"ג מרן 
אי אפשר  עוזר,  " קצת  ואמר בפה קדשו  שליט"א, 
לומר בבירור, וכבר יראו לבד". ונראה לי כוונתו שאם 
עוזר הזכות של  יתכן שכבר לא  גזירה,  נגזרה  כבר 
מידה כנגד מידה, אבל אם נפל למשכב ועדיין לא 
נגזרה גזירה, יתכן שיש את המעלה של מידה כנגד 

מידה להצילו ממוות לחיים.

כמה הוא הסכום שצריך לתרום כדי לקבל ברכה זו של 
מידה כנגד מידה?

ת. ברור שצריך סכום משמעותי שיהיה בו כדי סיוע 
לחולה ולמשפחתו. בקופת העיר מבקשים סכום של 
כ-3,000 ש"ח, שהוא סיוע של חודש אחד שנותנים 
ועל  בממוצע.  ומשפחתו  חולה  עבור  העיר  בקופת 
כל פנים חושבני שסכום של 1,000 ₪ הוא המינימום 
כדי שיכלל בכלל סיוע שיש בו ממש לחולים ולבני 
בתשלומים  זאת  לתת  כמובן  ניתן  משפחותיהם, 
וקופת העיר מעבירה את כל הסכום לחולה מידית, 

ואז יש הגנה מידה כנגד מידה.

איזה חוליים נכללים בברכה הזו של מידה כנגד מידה?

גיסי  דברי  עפ"י  נעשה  כיון שהכל בקופת העיר  ת. 
רשכבה"ג מרן שליט"א, ובפרט בקרן זו, גם זה שאלו 
לתת  חולים  לאיזה  היתה  ושאלתם  העיר,  בקופת 
מקרן זו של והסירותי מחלה מקרבך, וגיסי רשכבה"ג 
מלימודו  שמתבטל  חולה  שכל  אמר  שליט"א  מרן 
בגלל חוליו, בין אם זה מחלה אונקולוגית ר"ל ובין 
אם מתייסר ביסורים מחמת חולי אחר, ואפילו כאב 

שיניים חזק שמטריד את מנוחת הגוף והנפש וגורם 
שלא יוכלו לעמול בתורה כראוי- כל זה נכלל בכלל 
של  ההגנה  שגם  וממילא  לו,  ליתן  וצריך  "חולה" 
מידה כנגד מידה שאמר גיסי רשכבה"ג מרן שליט"א 
היא על כל החלאים הנ"ל, בין בחולי אונקולוגיה , בין 
בחלאים אחרים המכאיבים לכל הגוף ומסכנים אותו, 
ואפילו על חולי שיניים שמפיל למשכב ומשתק את 
נוסדה  שעבורם  החולים  בכלל  הם  אלו  כל  האדם, 
הקרן ועליהם נאמרה הברכה "לא יהיו חולים בביתו".

האם דבר זה נאמר מפי שה"ת מרן שליט"א רק פעם 
אחת?

ת. כיון שיש כאן אמירה נדירה מאד, האומרת שכל 
מי שתורם סכום שיש בו ממש לא יהיו חולים בביתו, 
זה  דבר  לשמוע  רצו  אמנה  מקטני  אנשים,  הרבה 

אישית בעצמם מרשכבה"ג מרן שליט"א. 

 אני הייתי עד שכמה וכמה פעמים נכנסו לרשכבה"ג 
הדבר  נכון  האם  עם שאלתם  אנשים  שליט"א  מרן 
שליט"א  מרן  ורשכבה"ג  הזה-  כדבר  אמר  שהוא 

השיב לכולם בהן.

רשכבה"ג  לפני  ואמרו  מרצים  נכנסו  מכך,  יתרה 
מרן שליט"א שיכול להיות מזה חילול ד' כי אנשים 
ומרן שליט"א ענה להם  יחלו,  ר"ל  ואחר כך  יתרמו 
שתורם  מי  זה-  הוא  וכך  אמרתי  כך  אכן  בבטחה- 
לחולים לא יהיו חולים בביתו. שוב ושוב נגשו אליו 
ברבים  כך  אומרים  שהם  אותו  ו"הזהירו"  מרצים 

בשמו- ושוב ושוב הוא אמר להם נכון, כך אמרתי. 

לסיום מה יש למרן שליט"א להוסיף על העניין?

רשכבה"ג  גיסי  מרן  מפי   נדירה  לברכה  זכינו  ת. 
לקרן  ממש   בו  שיש  בסיוע  שהתורם  שליט"א, 
והסירותי מחלה מקרבך- לא יהיו חולים בביתו. מה 
אשר  ואחד  אחד  שכל  בטוחנו  כך?  על  להוסיף  יש 
דברי רבנו שליט"א יקרים לליבו ילך ויעשה מעשה, 
אם בתשלום אחד ואם בתשלומים, בסיוע שיש בו 
עזרה  של  ממוצע  שהוא  שנקבע  הסכום  כפי  ממש 
חדשית ממשית לחולה, ובס"ד מידה כנגד מידה- לא 
יהיו חולים בביתו. אם גיסי רשכבה"ג מרן שר התורה 
כך  היוצא מפיו-  וככל  הוא קדוש,  אמר- הפה שלו 

יהיה.

מרן הגאון רבי יצחק זילברשטיין 
שליט"א הגיה אות באות את כל 

הנכתב כאן, וכתב: 

כל הנכתב כאן אמת. 
יצחק זילברשטיין

הריני מקבל על עצמי 

סך 125 ש"ח 
למשך 24 חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 100 ש"ח 
למשך 30  חודשים

הריני מקבל על עצמי 

סך 50 ש"ח 
למשך 60 חודשים בקופות הצדקה  1-800-39-47-47

שברחבי הערים
באתר קופת העיר 

 בכתובת:
www.kupat.org.il

 בהפקדה לחשבון הבנק:
בנק 52, סניף 188, 

ח-ן 366145
בנק הדואר: 2795156

לשלוח את פרטי 
 התרומה לכתובת:

office@kupat.org

משלוח בדואר 
במעטפה זו )נא לא 
לשלוח כסף מזומן(

לידי הרבנים 
המקבלים 

ששמותיהם מופיעים 
ע“ג המעטפה

במוקדי 
"קופת העיר" 
ברחבי הערים

בעמדות נדרים 
פלוס/ קהילות 
שברחבי הארץ

ע"י המוקד הטלפוני 
 של “קופת העיר“ 
24 שעות ביממה
1800-39-47-47

12345678910

במוקד קופת העיר 
בבית מרן שה"ת הגר"ח 

 קניבסקי שליט"א 
רח' רשב"ם 23 ב"ב
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מאת: חיים רייך

יום  של  הצהריים  אחר  בשעות  שהחלה  הפוליטית  הדרמה 
גנץ הציג את מועמדותו  יו"ר כחול לבן ח"כ בני  חמישי, כאשר 

לתפקיד יו"ר הכנסת, היממה את המערכת הפוליטית.
זו הייתה ההחלטה הפוליטית המשמעותית ביותר שקיבל גנץ 
מאז נכנס למערכת הפוליטית. בהחלטה זו למעשה, פירק בני גנץ 

את כחול לבן. 
גם גנץ ידע שאם ח"כ מאיר כהן מ'יש עתיד' היה נבחר לתפקיד 
או  חירום  ממשלת  להקמת  הסיכויים  מלכתחילה,  שתוכנן  כפי 

ממשלת אחדות היו נמוכים עד אפסיים.
גנץ הכריע והימם את הפוליטיקה הישראלית. מיום חמישי, אין 
הקומית  הבדיחה  נתניהו.  של  בידיו  הוא  כעת,  חזרה.  דרך  לגנץ 
השחוקה של יום חמישי הייתה שכחול לבן היא קורבן נוסף של 
הקורונה. המיזם הפוליטי ששרד שנה ורבע, לא שרד תחת מכבש 

הלחצים של נתניהו.
שניים מהשושבינים המרכזיים למהלך היו יו"ר ש"ס שר הפנים 
אריה דרעי וח"כ גבי אשכנזי מכחול לבן. אשכנזי סבר כבר בתום 
מועד א' כי על כחול לבן להיכנס לממשלת נתניהו, אלא שחילוקי 
הדעות בקוקפיט בעיקר מצד לפיד ויעלון מנעו את המהלך. דרעי 
בתום  לפרוש  הבטחתו  את  יקיים  אכן  שנתניהו  לבטוחות  דאג 
לישראל'  'חוסן  דאג שתהיה חקיקה בתמיכת  נתניהו  וחצי.  שנה 
שבתום שנה וחצי הוא יכהן כמשנה לרה"מ וכאחראי על הקשר 

עם המעצמות )מעין שר חוץ על(. 
רוב  היה  עוד  חמישי  יום  בבוקר  הפוליטיקה:  דרכי  נפלאות 
של  הפוליטית  הקריירה  את  לסיים  הייתה  חוק שאמורה  להצעת 
שיאפשר  חוק  להעביר  הסכים  כבר  גנץ  אחה"צ  בשעות  נתניהו. 

כהונה של נתניהו גם תחת כתבי אישום.

המרוויחים הגדולים 

רה"מ  ובראשונה  בראש  הם  המהלך  של  הגדולים  המרוויחים 
במונחי  נצח  בתפקיד,  וחצי  שנה  עוד  שקיבל  עצמו  נתניהו 

הפוליטיקה הישראלית. 
המרוויחות הנוספות הן המפלגות החרדיות שעל אף ש'כחול 
גם  הימין  גוש  לכל  בדומה  ממשלה  שרי  מספר  תקבל  לבן' 
בתפקידים  הנראה  ככל  יישארו  התורה  ויהדות  ש"ס  ח"כי  יחד, 
ועדת  ראשות  הבריאות,  פריפריה,  הפנים,  משרדי  הנוכחיים: 

הכספים, סגני שר במספר משרדי ממשלה ויושבי ראש ועדות.
'ימינה'.  מפלגת  חברי  הם  הימין  בגוש  הגדולים  המפסידים 
בשלושה  מנציגיה  שלושה  מחזיקים  בכנסת,  הקטנה  כמפלגה 
משרדי ממשלה משמעותיים: בנט בביטחון, סמוטריץ בתחבורה 
יישארו  הללו  המשרדים  ששלושת  הסיכוי  בחינוך.  פרץ  ורפי 
בידי המפלגה, קטנים מהסיכוי שאיימן עודה יהיה שר בממשלת 

נתניהו.
לפחות ארבעה מחברי המפלגה המורכבת משלוש סיעות שונות 
– בנט, שקד, פרץ וסמוטריץ, רואים עצמם כמי שראויים לפאר 
את שולחן הממשלה. אבל גם הם מבינים פוליטיקה. הקלפים כבר 
לא בידיהם. לפחות שניים מהם ייאלצו להתפשר על סגני שר או 
ראשות ועדה בכנסת. לפרץ יש הבטחה מנתניהו. שקד מבטיחה 
לחזור  בדעת  מעלה  לא  סמוטריץ'  לבנט.  תוותר  לא  שהפעם 
לכהן כח"כ מן המניין. ובנט, כמי שעומד בראש המפלגה, סבור 

שהתפקיד הבכיר רשום ע"ש בטאבו. 
כל הארבעה הבטיחו שאין להם כל כוונה לוותר לנתניהו. רק 
שירותיה  כולה.  המפלגה  על  לוותר  בעיה  כל  אין  לנתניהו  שגם 
של 'ימינה' הסתיימו עם פיצולה של כחול לבן. הבלוק, מבחינת 
נתניהו, מיצה את עצמו. פג תוקפן של הצהרות הנאמנות החוזרות 

ונשנות של ראשי הגוש. 
תהנה  להתרגל(  להתחיל  )צריך  החמישית  נתניהו  ממשלת 
של  המנדטים  ששת  ללא  גם  ח"כים   72 של  רחבה  מקואליציה 
אם  דמעה  יזיל  לא  בבלפור  אחד  אף  הדתית.  הציונות  מפלגות 
בנט ושקד יצפו בהשבעת הממשלה מספסלי האופוזיציה יחד עם 
לפיד וליברמן. נתניהו יכול לסגור חשבון עם כל יריביו הפוליטיים 
היא  'ימינה'  ולכן  זאת  יודע  בנט  אחת.  קואליציה  הקמת  במחי 

המפלגה היחידה בגוש הימין שעושה שרירים בתקשורת.
שרצה  היחיד  היה  לא  שגנץ  מסתבר  הסכר,  נפרץ  וכאשר 
השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  הממשלה.  שולחן  סביב  להצטופף 
גוש  חברי   58 מלבד  לכלול  אמורה  החמישית  נתניהו  ממשלת 
חברי  כל  את  מופחת(,  במחיר  תצטרף  שימינה  )בהנחה  הימין 
'מפלגת  חברי  שלושת  מתוך  שניים  לישראל',  'חוסן  מפלגת 
העבודה' )עמיר פרץ ואיציק שמולי(, שניים מחמשת חברי מפלגת 
ונציגה  לוי(  )אורלי  'גשר'  סיעת  וצבי האוזר(,  הנדל  )יועז  תל"ם 

אחת מ'יש עתיד' )ח"כ פנינה תמנו שאטה(.
הבית  מפלגות  כל  המשותפת,  והרשימה  מרצ  מלבד  למעשה, 
הבטיחו  המדגמים  בליל  נתניהו.  לקואליציית  נציגים  משגרות 
תיארו  לא  הם  גם  ביבי'.  לא  'רק  ממחנה  עריקים  הליכוד  נציגי 
לעצמם, יבול כ"כ מבורך. קואליציית 'רק לא ביבי' הפכה במחי 

אחה"צ אחד לקואליציית 'רק לא אופוזיציה'.

שורת המפסידים

בצד המפסידים ניתן למנות את יאיר לפיד, ובעיקר את אביגדור 
הפוליטיקה  של  המלכים  מממליך  הפך  אחד  שברגע  ליברמן 
הישראלית, להערת שוליים של הכנסת ה-23. השניים כבר תפרו 
את  כפה  שבג"צ  אחרי  חמישי,  שביום  סברו  לתומם  חליפות. 
התכנסותה של מליאת הכנסת, יעבור החוק המונע ממי שהוגשו 

נגדו כתבי אישום לכהן כראש ממשלה. 
ליברמן, שהסתובב כמחותן הראשי של האירוע, אץ להסתפר 
כדי  לחוק(  בניגוד  לכבודו  במיוחד  נפתחה  ירושלמית  )מספרה 
את  שגזז  שבזמן  ידע  לא  רק  הוא  הגדול.  ליום  עצמו  את  להכין 
מחלפות ראשו, גנץ התגלח על הזקן שלו ושערה אחת לא נפלה 

מראשו של נתניהו. 
לפיד, שחש מושפל כיצד גנץ החליט לחתוך מהמיזם של כחול 
בוגי  עם  יחד  עיתונאים שכינס  במסיבת  את ההחלטה  תקף  לבן, 
יעלון. השניים, בוגרי ממשלת נתניהו הקודמת, היו מוכנים לכונן 
כדי  רק  שאהידים,  ומהללי  טרור  תומכי  של  בתמיכתם  ממשלה 
לראות את נתניהו אורז את החפצים מהבית בבלפור. עד שהקערה 

התהפכה.
הוא  סנטימנטים.  ונטול  לוגי  פשוט,  היה  גנץ  של  החישוב 
ראה את הסקרים. אחרי שיתוף הפעולה עם הרשימה המשותפת 
הסקרים  החלו  בכנסת,  ועדה  ראשות  שתי  בתמיכתם  שקיבלה 
להצביע על מגמת נסיגה. כחול לבן צללה לכיוון ה-30 מנדטים, 
הליכוד כבר טיפס ל-40. פער דו ספרתי לטובת הליכוד הוא לא 

משהו שאפשר לסגור בקמפיין אחד.
לבן  כחול  ראשות  את  מבקש  לפיד  לכל,  שבנוסף  ידע  גנץ 
בפניו,  שעמדו  האופציות  רביעי.  לסבב  תלך  וישראל  במידה 
יישב  שלא  אחת  הבטחה  הפרת  מלכתחילה:  ודלות  גרועות  היו 
יקים  שלא  שניה  הבטחה  הפרת  או  בראשה,  שנתניהו  בממשלה 
ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת. חצי הבטחה הופרה כאשר 

ועדת  יו"ר  לתפקיד  נבחר  ביתנו  ישראל  נציג  פורר,  עודד  ח"כ 
הכספים )הכהונה הקצרה בהיסטוריה( בתמיכת כחול לבן יחד עם 
המשותפת. ההבטחה השניה הופרה כאשר החליט גנץ לפרק את 

כחול לבן ולהצטרף לממשלה שנתניהו בראשה.
נשיאת  גדולה:  אחת  מפסידה  למעשה,  אחד.  מפסיד  עוד  ויש 
ביום  הדיון  את  לקיים  הכנסת  על  שכפתה  חיות  אסתר  הבג"צ 
חמישי, האיצה את הקץ על חייה של כחול לבן כמפלגה פוליטית. 
במבט לאחור, העימות הגדול בין אדלשטיין לבג"צ שבגינו כונסה 
המליאה באופן חריג ביום חמישי, הפך לשולי. אדלשטיין אולי 
ישלם את המחיר בבחירת יו"ר כנסת מוסכם על שתי המפלגות, 
אך נתניהו היה מוכן להקריב חייל אחד על לוח השחמט, בלבד 

שהממלכה שלו תישאר מוגנת.

"תהיה ממשלה יציבה"

לבן  לכחול  בליכוד  בין  המו"מ  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 
משני  יותר  של  המפגשים  איסור  בשל  טלפונית,  בעיקר  מתנהל 

אנשים בעקבות הקורונה. 
ובמקביל  הקורונה  משבר  את  מנהל  בידודו,  ממקום  נתניהו, 
עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב בפוליטיקה הישראלית: 
לפרק מפלגות. בשעתו, אהוד ברק התהדר ביכולתו לפרק שעונים, 
לכן זמנו הפוליטי היה קצוב. נתניהו צבר מוניטין כמומחה בפירוק 
והרכבה של מפלגות פוליטיות. הוא עשה זאת למפלגת העבודה 
לקדימה  זאת  עשה  הוא  ברק.  אהוד  ובעידן  פרץ  עמיר  בעידן 
בעידן שאול מופז. הוא עשה זאת למפלגות נוספות. ביום חמישי 
כחול  את  אחת:  ובעונה  בעת  מפלגות  שלש  פירק  הוא  האחרון 
לבן, את תלם כמפלגה עצמאית, ושוב, בפעם המי יודע כמה, את 

מפלגת העבודה.
כי  עיתונות"  ל"קו  אומר  הליכוד  מצד  במו"מ  המעורה  גורם 
הפסח,  חג  לפני  עוד  המפלגות  בין  להסכם  להגיע  היא  המטרה 
מתוך מטרה להשביע ממשלה מיד לאחרי החג. "אין הרבה פערים 
בין הצדדים", אומר הגורם. "רוב הדברים סוכמו בכתב עוד לפני 
את  לידיהם  לקבל  לבן  כחול  של  ההבטחה  לבן.  בכחול  הפיצול 
משרדי הביטחון, החוץ והמשפטים, בדגש על המשפטים, מהווה 
הסכים  ולכן  זה  את  ידע  נתניהו  ניצחון.  תמונת  לבן  כחול  עבור 
להעניק להם את משרד המשפטים. בכל מקרה נתניהו ידע שאין 

לו שום סיכוי להעביר את חוק החסינות או את החוק הצרפתי".
"דבר אחד בטוח", אומר לנו ח"כ ביהדות התורה. "הממשלה 
הזו תהיה ממשלה יציבה. לאף צד אין אינטרס להפיל את הממשלה 
ולאף מפלגה אין את הכוח להפיל את הממשלה בכוחות עצמה. 
לשון  תהיה  לא  סיעה  אף  כנסת  חברי   78 תמנה  הקואליציה  אם 
המאזניים. מי שחושב שלגנץ יש גוש בתוך הממשלה, שיסתכל 
שלנתק  להבין  כדי  עכשיו  עד  שברירי  היה  הזה  הגוש  כמה  עד 
שר ממשרדו הרבה יותר קשה כשהוא כבר מכיר בע"פ את הדרך 

מביתו ללשכת השר".

"זו תהיה הממשלה היציבה ביותר"
ממשלת נתניהו הרביעית קיבלה את אמונה של הכנסת ה-20. ממשלת נתניהו החמישית תזכה לאמונה של הכנסת ה-23 • אחרי למעלה משנה 

שהתאפיינה בשיתוק פוליטי ממושך, ובצל משבר הקורונה, הצליח נתניהו לחולל את הבלתי יאמן בדרך להקמת ממשלה חדשה בתמיכת קואליציה רחבה 
שתמנה 78 חברי כנסת • סיפורם של המרוויחים והמפסידים בשבוע הפוליטי הסוער, בצל המשבר הרפואי הכבד ביותר שידע העולם

נמשכים המגעים בין הליכוד לכחול לבן לקראת הקמת ממשלה

61 המליצו על גנץ. גנץ המליץ על נתניהו. נתניהו וגנץ אצל הנשיא ריבלין | צילום: קובי גדעון, לע"מ
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את אירועי השבוע החולף, ניתן לסכם בתמצית בציטוט מתהילים: 
"בור כרה ויחפרהו וייפול בשחת יפעל", ואין הכוונה לצמד המסיתים 
ליברמן ולפיד, שבשנאתם לרוה"מ נתניהו, דחקו את רא"ל בדימוס בני 

גנץ לפינת הקוקפיט, עד שבא אשכנזי וחילץ אותו.
השופטת  כבוד  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  הייתה  שבוע,  לפני 
אסתר חיות, על גג מגדל השן. בלהיטות ובהנאה מרובה בחשה בקדרה 
הפוליטית, ביטלה כלאחר יד את תקנון הכנסת, נזפה ביו"ר יולי יואל 
כמחליפו  פרץ  עמיר  של  מינויו  את  ליל  באישון  וכפתה  אדלשטיין 

הזמני, הכל במסגרת הפרויקט 'רק לא ביבי'.
פחות מ-24 שעות לקח לגלגל להשלים סיבוב מלא, חיות הושפלה 
משכנו  את  והבטיח  לפסגה  שוב  חזר  נתניהו,  בנימין  איבתה,  ומושא 
שאם  שאמר,  מי  אמר  וכבר  )לפחות(,  הקרובות  וחצי  לשנה  בבלפור 
בג"ץ מעוניין לעסוק בפוליטיקה - לכל הפחות עליו ללמוד תחילה את 

רזי המקצוע.
אורך  לפי  רבות  פעמים  נקבעים  ומפסיד  מנצח  הפוליטית,  בזירה 
מתאזר  הוא  ה-90,  הדקה  עד  זמן  במשיכת  מצטיין  נתניהו  נשימתם. 
דקה  כל  בניצול  ומתמחה  קלושים  נראים  כשהסיכויים  גם  בסבלנות 

ומתיחת העצבים עד למקסימום, ללפיד, מנגד - אצה הדרך. 
זה כבר קרה לו ב"ממשלת האחים" המפורסמת, כשהתפתה לנסות 
ולהדיח את נתניהו ולדחוק את הקץ, ומצא את עצמו מושלך בביזיון 
הצעת  לכל  כשסירב  שוב בשבוע שעבר,  לו  קרה  זה  האוצר.  ממשרד 
נקמתו  את  ייטול  שהפעם  בעצמו  בטוח  אחדות,  ממשלת  של  פשרה 
הפנוי  בזמן  עכשיו,  אולי  בו.  חפץ  אין  ככלי  נזרק  ושוב   - בנתניהו 
את  מהם  ללמוד  יוכל  המשותפת,  מהרשימה  ידידיו  עם  לו  שיישאר 

הפתגם הידוע – אלעג'לה מן אל-שיטאן )החיפזון מהשטן(.
ניסו להתמודד עם הכישלון במסיבת עיתונאים  ויעלון  ובעוד לפיד 
בעמיתם  ב.ג.ד  שורש  על  המבוססות  האשמות  והטחת  תסכול  רוויית 
היו  השב"כ  של  חטיבות  כמה  בנפשכם  לדמות  תנסו  )ואל  לשעבר 
 – בבגידה(  גנץ  את  מאשימים  היו  מימין  פוליטיקאים  אילו  נזעקות, 

נעלם ליברמן לבידוד, ללא חשש קורונה.
התממשו,  שלו  הבחירות  הבטחות  שכל  איווט  גילה  במפתיע, 
 - אחדות  ממשלת  הבטיח  הוא  מבחינתו.  מתוכנן  הפחות  במסלול 
וקיבל, הבטיח שלא ישב עם החרדים ועם סמוטריץ' בממשלה - וקיים, 
הבטיח שלא ירכיב ממשלה עם הרשימה המשותפת - והפלא ופלא, גם 
את זה הוא ביצע... כעת נותר לו רק להחליט במי הוא תומך לתפקיד 
איימן  יאיר לפיד או בחבר החדש  יו"ר האופוזיציה, בקולגה למחצה 

עודה, אכן בחירה קשה.
למען האמת, צריך לדון את השמאל הישראלי לכף זכות. מה לא עשו 
שם בשנים האחרונות כדי להדיח את נתניהו... תפירת תיקים, חיטוט 
מכוער ואובססיבי בחיי משפחתו, ניסיון לאלתר מועמדים ש'ימגנטו' 
מנדטים מכל הבא ליד, אפילו חיבוק אובססיבי לאישי ימין מובהקים 
שהולבשה  הייחודית  האתרוג  עטיפת  על  לדבר  שלא  והנדל,  כהאוזר 

על איווט, מרגע שחצה את הקווים וקידש מלחמה נגד הבוס לשעבר.
וכשההשקעה עצומה כל כך, גם רף התסכול בהתאם. דקות אחדות 
לאחר שנחשפה החלטתו של גנץ להתמודד לתפקיד יו"ר הכנסת - כדי 
לאפשר המשך מו"מ להקמת ממשלת אחדות, ומשהתברר שלפיד ובוגי 
כבר   - ביבי'  לא  'רק  פדרציית  את  ולפרק  הכלים  את  לשבור  החליטו 

התנפלו נציגי השמאל בחמת זעם על גנץ ואשכנזי.
הרמטכ"לים הנערצים של אתמול הפכו למוקצה מחמת מיאוס של 
היום, כאלה שגם לאחר מריחת אלכוג'ל אסור לגעת בהם. בבת אחת 
אימצו מגישי ופרשני התקשורת הכללית את כל ביטויי הלעג שנשמעו 

כלפי גנץ בשנה האחרונה בקרב חוגי הימין. אוי, התסכול.

נותר רק לדמיין את פרצופה הנדהם של נשיאת העליון כשהבינה את 
הנעשה, ואז שוב כשנפל לה האסימון - יולי אדלשטיין ישוב מהדלת 
הראשית ללשכת יו"ר הכנסת, והפעם, הוא כבר ירחיק את טלפי הבג"ץ 
מבית המחוקקים האהוב עליו. אני מכיר כמה וכמה פוליטיקאים שהיו 

משלמים הון כדי לצפות באסתר חיות באותם רגעים.

הבריאות לפני הכל

המגפה.  התפשטות  בקצב  יושלמו  שההליכים  היה  נראה  תחילה 
להביט  לאחור  הסתובב  ולא  הרוביקון  את  חצה  כבר  גנץ  הכל,  אחרי 
בשרידי סדום ועמורה שהותיר אחריו, למעט הצצה חטופה, בה הספיק 
'לשנורר' מתחת לאפו של לפיד את נציגת העדה האתיופית ב'יש עתיד', 

ח"כ פנינה תמנו שטה.
לאט  מתקדם  הכנרת,  לגובה  יותר  דומה  שהקצב  התברר  בהמשך, 
אבל בטוח. אמנם ברוב הנושאים הושגה כבר הסכמה, החל מסוגיית 
הרוטציה בבלפור )שנה וחצי לכל אחד ואשרי המאמין. נתניהו יעדיף 
עליו  ותסמכו  בקיסריה,  להתגורר  לחזור  ולא  לבידוד  שוב  להיכנס 
שהסיבה כבר תימצא(, עבור דרך חלוקת התיקים באופן פריטטי, לפי 
בויתור  וכלה  השאר,  כל  ובין  הימין  בלוק  חברי  בין   50:50 של  יחס 

משמעותי במיוחד של רוה"מ על תיקי המשפטים והתקשורת.
מה בכל זאת מעכב את שבירת הצלחת? תלוי את מי שואלים. בחוסן 
זמן כדי להגיע לתום תקופת המנדט  רומזים שנתניהו מושך  לישראל 
המלצה  לקבל  צפוי  לא  וגנץ  מאחר  הנשיא.  ידי  על  לגנץ  שהוקצב 
יגבר  לנתניהו, משוכנע האחרון שכוחו במו"מ  יעבור  והמנדט  חוזרת 
לאין ערוך והוא יוכל לסחוט הישגים נוספים, הן בחקיקת החסינות והן 

בחלוקת התיקים.
לטענת  מוגזמת.  בסחיטה  הגנציאדה  את  מאשימים  מנגד,  בליכוד 
גורמים במו"מ, גנץ מושפע עמוקות מהלחץ התקשורתי בכמה סוגיות 
ליבה. מכך נובעת התעקשותו על תיקי המשפטים והבריאות, למגינת 
היחידה  שההצדקה  היטב  מבינים  לישראל'  ב'חוסן  ליצמן.  השר  לב 
נתניהו היא משבר הקורונה, ולפיכך, חובה עליהם  לזחילה לממשלת 

להשיג את משרד הבריאות.
לאתר  יודע  איכותי  סויחר  פז,  בהזדמנות  גם  מדובר  ליצמן  עבור 

נטולת חיות

אבי גרינצייג / על סדר היום

יתגלה כסויחר ממולח? שר הבריאות יעקב ליצמן | צילום: דוברות הכנסת

במפתיע, גילה איווט 
שכל הבטחות הבחירות 
שלו התממשו, במסלול 

הפחות מתוכנן מבחינתו. 
הוא הבטיח ממשלת 

אחדות - וקיבל, הבטיח 
שלא ישב עם החרדים 

ועם סמוטריץ' בממשלה 
- וקיים, הבטיח שלא 

ירכיב ממשלה עם 
הרשימה המשותפת 

- והפלא ופלא, גם את 
זה הוא ביצע... כעת 

נותר לו רק להחליט במי 
הוא תומך לתפקיד יו"ר 

האופוזיציה, בקולגה 
למחצה יאיר לפיד או 

בחבר החדש איימן עודה, 
אכן בחירה קשה
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ולרכוש סחורה בשפל ולמכור אותה כשמחירה מאמיר. כשליצמן 
נכנס למשרד הבריאות, אי שם בשלהי העשור הקודם, הוא היה 
השלל.  חלוקת  אחרי  שנותרו  שאריות  רצוי,  ולא  חבוט  משרד 
סגן השר במעמד שר לשקם  הישגים הצליח  ברצף מרשים של 
ולקדם אותו לשורה הראשונה של משרדי  את תדמית המשרד, 

הממשלה הנחשקים.
כעת, בעקבות משבר הקורונה, הפך המשרד לנכס לאומי של 
ממש. ליצמן יכול להפוך את הלימון ללימונדה ולדרוש בתמורה 
כל מה שיחפוץ. אם יבחר, יוכל לקבל את משרד השיכון פלוס 
סמכויות נרחבות, שיאפשרו לו להתמקד בפתרון מצוקת הדיור 
החרדית, הוא יכול גם להתפשר על תיק נכבד אחר בעל השפעה 
משמעותית לציבור מצביעיו, דוגמת משרד התחבורה, הרווחה 

או אפילו החינוך.
הלחץ התקשורתי גם מאלץ את גנץ להטיל וטו על חזרתו של 
אדלשטיין לתפקיד יו"ר הכנסת, במה שיצטייר כהשפלה פומבית 
למערכת המשפט. לפחות בנושא זה, נראה כי נתניהו לא מתכוון 
לוותר, בליכוד רומזים כי גם חוסן לישראל סירבו לקבל תכתיבים 
את  לבלום  בניסיון  המיועד,  המשפטים  שר  של  לזהותו  באשר 
יכול  פניו, אדלשטיין  ולהציב במקומו את טרופר. על  ניסנקורן 
לישון בשקט, מדובר ב'עז' שגם חוסן לישראל לא תילחם עליה, 

ככל שתצליח לרשום הישגים תדמיתיים אחרים.

אוצר אבוד

בתולדותיו,  הגדולה  הממשלה  הרכבת  לקראת  צועד  נתניהו 
שישה  להצטרף  צפויים  הימין,  בלוק  חברי  ושמונה  לחמישים 
בסיעה  האוזר-הנדל  הצמד  פלוס  לישראל',  'חוסן  חברי  עשר 
ושמולי(  )פרץ  העבודה  מפלגת  משאריות  שליש  שני  עצמאית, 
ומי שהייתה הראשונה לזהות – ח"כ אורלי לוי. בסך הכל צפויה 
מה  כנסת,  חברי  ותשעה  שבעים  למנות  הקורונה  קואליציית 

שיאפשר לרוה"מ מרווח תמרון נרחב.
גנץ מתנגד להחלת ריבונות במסגרת 'תוכנית המאה'? תפדל, 
בלתי  דרישות  ומציבה  שריר  עושה  ימינה  בלעדיו.  רוב  יש 
הציוני-דתי?  הקוקפיט  כל  עבור  בממשלה  לתיקים  אפשריות 
אפשר לוותר עליה. עמיר פרץ מגדל שוב שפם? מיכאלי מחכה 

לו באופוזיציה, ועל זו הדרך.
בהערת אגב, נדמה כי בנט וחבריו, עם כל ההערכה לתוכנית 
הקטנה  המפלגה  היותם  עובדת  את  הפנימו  טרם  הפינצטה, 
ברירה  לה  אין  כך  שגם  מנדטים,  שישה  בת  מפלגה  בכנסת. 
בממשלת  תיקים  ארבעה  לדרוש  יכולה  לא  אחרת,  פוליטית 
וגבעות.  הרים  לחברים  הבטיח  נתניהו  אם  גם  רחבה,  אחדות 

תשאלו את פייגלין וברקת.
מצב  יוצרים  ההנהגה  ברביעיית  הסבוכים  שההסכמים  נכון 
זהה  לתיק  התחייבות  וקיבלה  דרשה  שקד  שכן  אפשרי,  בלתי 
המפלגה  שתקבל  בחשיבותו  השני  התיק  ומנגד  לבנט,  בערכו 
רפי  גם  סמוטריץ'.  ונציגו  הלאומי  לאיחוד  הסכם  פי  על  מגיע 
זכורה במילה שנתן לבן  פרץ מעוניין בתגמול על אותה בגידה 
גביר, ועדיין, רצוי להיצמד לקרקע המציאות. שני תיקים בינוניים 
וראשות ועדה הם מעל ומעבר לשוויה האלקטורלי של הסיעה 

הדתית לאומית.
המפסידים  אחד  הוא  הירושלמי  העיר  ראש  ברקת,  אפרופו 
התפקיד  הוא  האוצר  משרד  האחדות.  ממשלת  של  הגדולים 
הבכיר ביותר שנותר בגוש הימין, ועם כל הרצון הטוב, אין שום 
יקווה לכל הפחות  ייכנס לנעליו של כחלון. ברקת  סיכוי שהוא 
ומורשת,  ירושלים  תיק  אולי  אחר,  מיניסטריאלי  תפקיד  לקבל 
זכר לימים עברו. הוא יכול רק להתנחם בכך שהאתגרים הניצבים 
בפני השר הנכנס, כולל מיליון מובטלים, גירעון מפלצתי ומשבר 
ועשויים  אפשרית  בלתי  משימה  יוצרים  תקדים,  חסר  כלכלי 

לסיים לו את הקריירה הפוליטית. 
'תקדים  את  לשחזר  שהציע  מי  היה  הפוליטית  במערכת 
שרון,  אריאל  רוה"מ  של  כהונתו  בתקופת  זה  היה  שיטרית'. 
לתפור  שרון  נאלץ  אוצר,  כשר  לכהן  נתניהו  את  שמינה  לאחר 
מכובד  טייטל  חיפש  שרון  שיטרית.  מאיר  עבור  במיוחד  תיק 
שירצה את שיטרית, עם אפס סמכויות ביצוע. הפתרון המקורי 
נמצא בדמות תפקיד וירטואלי של 'שר באוצר', כך, הפך שיטרית 
לעציץ מושקע במיוחד בלשכתו של השר נתניהו. בדומה לכך, 
באוצר',  'שר  לתפקיד  ברקת  את  למנות  נתניהו  יכול  הפעם,  גם 

כפוף לשר המיועד, יהיה מי שיהיה.
כך או כך, יתכן שכבר בשעת קריאת שורות אלה נחתם ההסכם 
הקואליציוני המיוחל, וממשלת האחדות יוצאת לדרך. לצערו של 

ייאלץ לוותר על התמונה  ריבלין, הוא  רובי  אביר שלטון החוק 
המסורתית בבית הנשיא, מאחר והממשלה המסתמנת היא לכל 
הפחות 'התקהלות אסורה' בעיני חסידי מערכת החוק, גם לולי 

תקנות משרד הבריאות.

"קרוב למזיד"

רף ההסתה בישראל חצה השבוע שיאים חדשים, עלילות הדם 
בפורמט  חזרו  הבארות"  מרעילי  "היהודים  על  הביניים  מימי 
הישראלית  "החרדים מעבירי המחלות". התקשורת  מודרני של 
למנוחות  ליוותה  נידחת,  חסידית  מחתונה  תיעוד  כל  על  רקדה 
ראש ישיבה ליטאי וחיפשה בנרות התקהלויות אסורות בבני ברק 

והגלילות.
בדרך פלא, אותם שנזעקו חמס על החלטתו של השר אוחנה 
לדרוש  ראשונים  היו  הקורונה,  מאימת  בתי המשפט  את  לסגור 
להחריג  בתוקף  שדרשו  אלו  הכנסת.  בתי  של  הרמטית  אטימה 
'זכות  שגם  שכחו  בדמוקרטיה,  יסוד  כאבן  ההפגנה'  'זכות  את 

הפולחן' היא מרכיב ליברלי חשוב של זכויות אדם.
הפרועות  ההגזמות  ולמרות  אחרי  כי  אנחנו,  אשמים  אבל 
בלי אש. במקום  אין עשן  ברק,  בני  על  סגר  והדרישות להטלת 
הוא מחזיק  להזכיר שוב שהציבור החרדי  ודוגמה,  להיות סמל 
ההצלה  ארגוני  כל  הוקמו  ומשורותיו  החיים,  קדושת  דגל 

והרפואה – נהגנו בחוסר אחריות מובהק.
שמרן  עד  הבריאות,  משרד  לתקנות  בביטול  התייחסו  רבים 
שמזלזל  מי  כי  תקדימית  ובפסיקה  בנחרצות  קבע  התורה  שר 
את שמו  למסור  ואף  לבזותו  מותר  וכי  "כרודף"  דינו  בהוראות 

לרשויות, גם אם יביא הדבר לעונש מאסר או הטלת קנס.
שוטרים  של  רצויים  הלא  מהמראות  נוחות  אי  להביע  מוטב 
להזיל  מאשר  משטיבלאך,  מתפללים  גוררים  ואלות  במסכות 
שנקטפו  הוריהם  על  קדיש  אומרים  פעוטות  למראה  דמעות 
נתפסים,  בלתי  בממדים  החרדית  יורק  ניו  שחווה  כפי  בחטף, 

רח"ל.
ההורים,  למען  אז  למענכם  לא  אם  חייכם,  על  שמרו  אנא, 
הדודים, השכנים, החברים, אל תרצחו אותם! אל תצאו מהבית! 

אל תתחכמו עם הוראות משרד הבריאות! 

מרמטכ"ל נערץ למוקצה בחוגי השמאל. יו"ר הכנסת הנבחר בני גנץ | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

כעת, בעקבות משבר 
הקורונה, הפך משרד 
הבריאות לנכס לאומי של 
ממש. ליצמן יכול להפוך את 
הלימון ללימונדה ולדרוש 
בתמורה כל מה שיחפוץ. אם 
יבחר, יוכל לקבל את משרד 
השיכון פלוס סמכויות 
נרחבות, שיאפשרו לו 
להתמקד בפתרון מצוקת 
הדיור החרדית, הוא יכול גם 
להתפשר על תיק נכבד אחר 
בעל השפעה משמעותית 
לציבור מצביעיו, דוגמת 
משרד התחבורה, הרווחה או 
אפילו החינוך
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ימין. ח ברגל  נפתח  ניסן  ודש 
נראית  גאולתנו  הזה  בקצב 
פירוקה  מתמיד.  קרובה 
לבן'  'כחול  מפלגת  של 
והתפוררותה של קואליציית 
המזל  שלמרבה  השנאה 
היא  זדון,  ממשלת  להקים  במטרתה  נכשלה 
בשורה שצריך להרים כוסית 'לחיים' לכבודה.

יושב  להכרזת  עד  האירועים  השתלשלות 
ראש המפלגה בני גנץ על התמודדותו לתפקיד 
כמעט  נראית  לבן,  כחול  ופיצוץ  הכנסת  יו"ר 
שמימית שאלמלא השגחה עליונה, קשה לתת 

בה הסברים הגיוניים.
הנסתר  ורב  שייתכן  למרות  זאת,  ובכל 
גנץ  של  ריצתו  את  להבין  אפשר  הגלוי,  על 
להצטרף לממשלה, גם במחיר פירוק רשימתו. 
 2 מספר  לפיד,  שיאיר  הוא  שנוצר  הרושם 
במפלגה ששרדה שנה תמימה, הטיל סגר מלא 

על הקוקפיט.
בהחלטתו  היה  הגמל  גב  את  ששבר  הקש 
יו"ר  בתפקיד  לכהן  מגנץ  מחיר  בכל  למנוע 
הכנסת ולו לזמן קצר. רק כדי לחסום אפשרות 
לפיצוץ במשא ומתן עם הליכוד. מבחינת גנץ, 
היתה זו השפלה ואקט חוסר אמון זועק שלא 

ניתן להשלים עמו.
במשך חודשים ארוכים הצליח לפיד ללחוש 
על אוזנו של בן בריתו,  להציב בפניו מחסומים 
אחד  בקנה  עולים  שאינם  צעדים  קידום  מפני 
)שנאת  נאבק  הוא  לשמם  האינטרסים  עם 
לאחור  במבט  אולם  חרדים(,  ותיעוב  נתניהו 

הפיצוץ היה בלתי נמנע.
תקופה  אחרי  מאוחר,  נפל  אמנם  האסימון 
התבוססו  ישראל  אזרחי  שבה  מידי  ארוכה 
מיליארדי  שפכה  והמדינה  הפוליטי  בבוץ 
שקלים על מערכות בחירות מיותרות שלו היו 
נחסכות, חיי אדם היו ניצלים. אך טוב מאוחר 
ישראל  רובו של עם  ולא לחינם  לא,  מלעולם 

שחרר אנחת רווחה.
עם קץ הסאגה הזו, נסתם הגולל על שרשרת 
מכה  ארוך.  זמן  סבלנו  מהם  לוואי  תופעות 
והמדון  הריב  מחרחרי  על  הונחתה  אנושה 
שלמים  מחנות  לפסול  שמבקשים  מי  ועל 

ואוכלוסיות של שומרי תורה ובמצוות.
הוא  ליברמן,  אביגדור  מדוברת:  ובעברית 
הקורבן שהושלך לפח הזבל של ההיסטוריה. 
את  והרעיל  חיינו  את  שמירר  איווט  אותו 
ערכיו  את  שמוכר  כנוכל  הוצג  גם  בארותינו, 
נשאר  וגם  והמשותפת,  יזבק  היבא  עם  והולך 

לאכול את הלב באופוזיציה.
כל  חסר  אותו  הותיר  הסיבות  מסובב 
השפעה ושלל ממנו באחת את הכוח הפוליטי 
למחוק  הזכות  נפלה  לגנץ  בידיו.  נתון  שהיה 

ולהכות  ליברמן  של  השטנה  מפני  החיוך  את 
יחד  הוביל  שאותה  הפלגנות  בשיח  בעוצמה 
ומוכה  יאיר לפיד, שנותר חבול  עם שותפו – 

בספסלי האופוזיציה.
תלו  שבו  האדם  שדווקא  הוא  הגורל  צחוק 
למטרת  הניעו  ואותו  תקוות  וליברמן  לפיד 
יריקה  תוך  מהשלטון  נתניהו  בנימין  סילוק 
שנועד  האיש  מצביעיו,  מיליוני  של  בפרצוף 
לפסול  הנבזית  כוונתם  את  להכשיר  ידם  על 
נציגיו  את  ולהדיר  והחרדי  הדתי  המגזר  את 
האמת  ברגע  שנסוג  הוא  הממשלה,  משולחן 

וזרק אותם מכל המדרגות.
מחוגים  כך  כל  רבים  מפתיע,  לא  באורח 
על מפלתו  וצוהלים  ומקומות שונים, שמחים 
נקעה  כי  התברר  שוב  ליברמן.  אביגדור  של 
והשנאה. האיש  ישראל מהאיש  נפשו של עם 
והנקמנות. האיש והנכלוליות. האיש והקיטוב. 
הרושם שהתקבל הוא שנגולה אבן מליבו של 

העם היהודי. 
השמחה לאידו של ליברמן פשטה גם בחוגי 
תומכי  בצירוף  אחת  יד  עשה  עמם  השמאל, 
גלאון,  זהבה  המשותפת.  מהרשימה  הטרור 
באהבת  חשודה  שלא  לשעבר,  מרצ  מנהיגת 
את  הסתירה  ולא  בתבוסתו  הכירה  חרדים 
ליברמן  כמה  עד  לרגע  "פספסתי  שמחתה. 
התחכום  את  היללו  שפרשנים  הגדול,  הגאון 
האסטרטגי שלו וכתרו לו כתרים, יצא די טמבל 
וחסר מושג על מה שבאמת קורה, והביא עלינו 

את הפרסה הזאת במו ידיו", כתבה.
עבורנו החרדים, זו היתה התגשמות החלום 
כלות  בעיניים  דמיון.  לכל  מעל  באופן שעלה 
עוברת  הכספים  ועדת  ראשות  כיצד  ראינו 
לידי מפלגת השנאה. נחרדנו למשמע הגזירות 

עולם  ועל  עלינו  לבוא  צפויות  שהיו  הקשות 
ליברמן  התורה. חששנו מסגירת החשבון של 

עמנו שהיה קרוב מתמיד. והנה קרה הנס.
לרווחה,  נשמנו  בטרם  ספורות  שעות 
כלכליסט  בעיתון  ענק  כותרת  התנוססה 
שבישרה כי "עודד פורר הולך לסגור את שיבר 
ההקצבות לחרדים". בראיון פיזר נציג ישראל 
מתממשות,  היו  שלו  וכוונות  איומים  ביתנו 

עולם התורה היה משותק חלילה.
מנהיגותית  תכונות  היעדר  על  דובר  רבות 
אצל בני גנץ. נראה היה כי אין בו אומץ להעז 
מלטבוע  ישראל  את  שיציל  בצעד  ולבחור 
בהחלטתו  נקלענו.  אליה  התהום  במעמקי 
לשנות גישה ולהתעלם מאיומי לפיד, ליברמן 

ושות' הוכיח גנץ אחרת משחשבנו.
למצוא  תוכלו  גנץ  של  ליבו  לאומץ  עדות 
בשיטוט קצר ברשתות החברתיות, שבו הוטל 
לא  עד  הנלהבים  תומכיו  רפש אפשרי.  כל  בו 
מילי  בכל  והשמיצוהו  עורם  את  הפכו  מכבר 
דגנאי. החל מכינויים פוגעניים ועד להאשמות 

בבגידה.
בכנסת,  ההצבעה  בתום  בודדות  דקות 
הגדירוהו תומכיו שהטיפו חדשים לבקרים על 
וכנוע.  חלש  כאדם  כישוריו,  וטיב  מנהיגותו 
"גנץ לא כשיר לתפקיד ראשות הממשלה, לא 
להערכתי  ריק.  כלי  מנהיג,  של  מחומר  קורץ 
נסחט, אבל זה לא משנה. הוא סיים את דרכו. 
לנוכח  מהם  אחד  כתב  להתקדם",  חייבים 

הצעד שנקט.
כשהפסיק  נפשם  את  ידעו  לא  גנץ  שופרי 
בושה  התמלאו  הללו  צליליהם.  לקול  לרקוד 
נפשם.  שנוא  היה  משל  אותו  להוקיע  ונחפזו 
ראוי,  "גנץ  כי  לנו  לטעון  שהרבו  העיתונאים 

ישר,  גנץ  ישראל,  למען  חייו  את  הקדיש  גנץ 
גנץ ערכי, גנץ רציני, גנץ אלטרנטיבה, גנץ ארץ 
ישראל היפה", התייצבו מיד לספר לנו על כך 

שבעצם הוא רופס וחסר עמוד שדרה.
יחד עם זאת, ישנם שפיתחו חשיבה עצמאית 
מבורכת  תופעה  העדר.  אחר  לנהור  ומסרבים 
זו  לבן,   כחול  פירוק  ברקע  תאוצה  שצוברת 
שפויים  אנשים  של  חדה  התפכחות  מגמת 
העיוורת  האיבה  זניחת  השמאל,  מאשליות 
והתנערות  נתניהו  בנימין  הממשלה  לראש 

מהשנאה לחרדים. 
ובשוך פרץ השמחה הטבעי, חובה להישאר 
האחדות  מחיר  כי  ולוודא  פקוחות  עיניים  עם 
לא יהיה גבוה מידי. אסור שהממשלה שתקום 
החרדים  והנציגים  הימין  הישגי  את  תסכן 
ללחץ  נתונים  ואנשיו  גנץ  האחרונות.  בשנים 
"ליברלית"  מדיניות  לקבוע  פוסק  בלתי 
מעבר  הרבה  עצום,  כוחם  שבה  בממשלה 

לכוחם האלקטורלי.
נתניהו עשוי להתפתות לרצות את השותפים 
היתר  בין  עצום.  שנזקם  במתנות  החדשים 
תובעים בכחול לבן לשלוט במשרד המשפטים 
ולמחוק את השינויים שבוצעו לטובת מערכת 
תיק  הפקרת  ובכן,  המקולקלת.  המשפט 
המשפטים תהיה הפארסה הגדולה של הליכוד 
והבגידה האמיתית ברצון בוחריה. עוול בלתי 

נסלח.
את  ששינתה  הגדולה  הדרמה  לפני  לילה 
עם  נחשף  לקצה,  מקצה  הפוליטית  המפה 
בבית  שאוחז  והעיוות  הכח  לשיכרון  ישראל 
המשפט העליון ומעיד כמה רקוב הוא. שופטי 
בג"צ התערבו באופן בוטה בהחלטת הכנסת, 
במטרה  מאוד,  מסוים  לצד  מוטה  בהכרעה 
מי  ולקבוע  הכנסת  של  יומה  סגר  את  לעצב 

יעמוד בראשה.
שלחו  בג"צ  שופטי  מאוחרת,  לילה  בשעת 
ידיים ללב ליבו של בית המחוקקים ומינו יו"ר 
בג"צ  החוק.  לפי  החלה  טרם  שכהונתו  כנסת 
מן  שלא  כנסת  ישיבת  עצמו  דעת  על  כינס 

המניין, ללא שום גיבוי בחוק.
ההשתוללות הפראית הזו של שופטי העליון 
משפטים  יועצים  של  המקוממת  והחריגה 
למיניהם ופקידים אחרים מסמכותם, זו תופעה 
שאסור להזניח את הטיפול בה. נבחרי הציבור 
הם שיקבעו את גורלנו ולא חונטה של אנשים 
שבוחרים אחד את השני ומזוהים עם השקפת 

עולם שאיבדה רלוונטיות בישראל של היום. 
כעין הפתיחה נסיים בתקווה שכשם שנגאלו 
הנוראה  מהגלות  כולנו  ניחלץ  אבותינו, 
די שיאמר  לעולמו  מי שאמר  שמגיעה לשיא. 

לצרות שבאות עלינו די ויחיש פדות לעמו. 

"

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il

בניסן נגאלו

באורח לא מפתיע, רבים כל כך מחוגים ומקומות שונים, שמחים וצוהלים על מפלתו של אביגדור ליברמן. שוב התברר כי נקעה 
נפשו של עם ישראל מהאיש והשנאה. האיש והנקמנות. האיש והנכלוליות. האיש והקיטוב. הרושם שהתקבל הוא שנגולה אבן 

מליבו של העם היהודי.

צעד אמיץ. גנץ על כס יו''ר הכנסת



ז׳ ניסן תש״פ בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

בברכת פסח כשר ושמח
ובציפייה לחזרה לפעילות תקינה

הנהלת רשת יש

 

תושבי בני ברק היקרים

יש לנו אחריות!
לבריאותכם ולטובתכם

כידוע לכם, במשך כל ימות השנה, ובמיוחד בערבי פסחים, אנו מרחיבים 
בכל הסניפים את שעות פעילות. לצערינו, אנו נאלצים בימים אלו 

להגביל את שעות הפעילות בסניפים. 
צמצום זה כרוך בהפסדי מכירות עצומים, ואנו גאים בצעד זה תוך 

הבנה שהבריאות חשובה יותר מהכל. 

חשוב שתדעו: אנו פועלים בקפדנות לפי הוראות משרד הבריאות, 
ולא מזלזלים חלילה אפילו בחשש רחוק.

בהתאם להוראות אלו ולמען בריאות לקוחותינו, הקפדנו על הוצאת 
עובדים רבים לבידוד, בעקבות אנשים נושאי הנגיף ששהו ברשת. 

על כן נאלצנו לצמצם את שעות הפעילות.

תנועת הלקוחות בסניפים תנוהל בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
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יד ה' 
הייתה בנו 

נשק יום הדין - 
למיגור הקורונה

הרב אוריאל ויגלר, מנהטן – ניו יורק הרה"ג שמואל צברי 

הדור אתם ראו, הלא דבר הוא! בעינכם ראיתם באוזנכם שמעתם 
הנהיה כדבר הרע הזה או הנשמע כמוהו?

היא  מובאה  אגדה  דברי  לא  הקדמונים,  מאת  שמענו  שמועה  לא  הן 
בספרים.

יד ה' היתה בנו בפשטות ולא משלים, גוויות נערמות וחולים לאלפים.
תנו ליבכם לזאת אחים אהובים, אל תחפשו לכם מפלטים,

כי ה' טוב ומטיב ותחת פחד חפץ הוא במעשים,
רק בזאת יאמר למשחית הרף תנה דרור לנאנקים.

ירמיהו  של  החורבן  נבואת  כל  הלא  ובינו,  התבוננו  זאת  נא  שורו  חזו 
נתקיימה בנו:

באי  מבאי  אבלות  ציון  דרכי  האין  עם?  רבתי  העיר  בדד  ישבה  הלא 
מועד?

מה נשתנה עם ישראל מאז ולכעת?
וכבימים ההם "גדר דרכי בגזית נתיבות ִעָוה", על זאת אחים יקרים עורו 

והתעוררו נא,
"צרו צעדנו מלכת ברחובותינו", קיים בנו קל נורא, ועל כולם אל "ָׂשַתם 

תפילתי" נקונן במרה.
הלא בתי הכנסת בית אלוקים ובתי המדרש על מנעול ובריח סגורים!

הוציאנו אבינו מביתו ולא נתן לנו לשפוך שם שיח וצקונים.
מקום שהיו כל הדורות מתאספים בעיתות קשים. לא היה כזאת במאות 

רבות של שנים.
הלא כמה עבר עמנו צרות רבות ורעות, גזירות נוראות משך כל שנות 

היותו לעם, 
ותמיד שהיה מפלטו לבית הכנסת לבית האלוקים, עולו ואיתכנשו וזעקו 

במרה.
והיום אוי נא לנו כי חטאנו ננעלו דלתי בתי הכנסת, 

ואסור להתפלל במנין אף ברחובה של עיר "ָׂשַּתם תפילתי".
על כן חובה קדושה מוטלת על כל אחד ואחת לעשות כל מה שביכולתם 

להשקיט האף והחימה,
ואמת כי אין איש אתנו יודע עד מה איזו היא ביאה איזו היא שיבה, 

אבל ח"ו שבכך נעמוד ובשאלה זו נמצא למכאובנו תשובה.
וכה  עינינו,  לנגד  חיים  החפץ  מרנא  קדישא  הסבא  דברי  לשים  ועלינו 

דיבר מלאך ה': 
בזמן שהמלחמה היא פנים ואחור לא מדקדקים החיילים להילחם על 

פי הסדר והפקודות, 
אלא כל חייל לוקח מכל כלי נשק אשר בא לידו ומסתער ונלחם! 

כמו כן גם אנו צריכים לקחת כל דבר חיזוק "ולב יודע מרת נפשו"! 
מעבר למה שאמרו גדולי ישראל שיש בוודאי להתחזק בעניין שמירת 

קדושת ביהכ"נ 
)כבר ברגע זה!( שבעת שיחזרו בתי הכנסת  יקבל על עצמו  וכל אחד 
להיפתח לא ישוחח בהם מילה של חולין בוודאי לא בזמן תפילה, אלא 

אפילו שלא בזמן התפילות "הס כל בשר מפני ה'".
רואה  זצ"ל היה בוכה בדמעות כל אימתי שהיה  כי מו"ר אבי  וזכורני 

יהודי מדבר בבית הכנסת.
מלכנו  "אבינו  עצמו  על  יקח  אחד  שכל  התחזקות  שבזכות  רצון  ויהי 

יפתח שערי שמים לתפילותינו".

בני אהובי, השקענו מיליארדי דולרים לפיתוח 
נשק קטלני, הקטלני ביותר בעולם, פצצת המימן. 
כך שאם מישהו ירצה להעז לפגוע בך, יש לנו את 

תשובת המשקל, שתגן עליך.
־ריכזנו את מיטב המוחות הצבאיים והאסטרט

גיים כדי לבנות את מטוס הקרב החזק והמתקדם 
מהלומת  להנחית  שמסוגל   F16 בעולם,  ביותר 
והכל  מחץ על האויב במרחק אלפי קילומטרים, 
כדי שתוכל לצעוד כל בוקר רגוע חופשי ומאושר 

לבית הספר.
עם תקציבים דמיוניים, ואימונים בלתי פוסקים, 
בעולם.  ביותר  והמתקדם  החזק  הצבא  את  בנינו 
־כזה שיודע להתמודד מול כל איום מכל סוג, דו

לים מאומנים היטב  ומעבר  כאן  חיילים  רות של 
להתמודד מול כל אויב, והכל כדי שתוכלו לבקר 

את סבא וסבתא, כל אימת שתרצו.
הקדשנו כמות אדירה של זמן, אנרגיה, משאבי 
אנוש ומשאבים כלכליים, כדי לשכלל את מערך 
הטנקים, צי הצוללות, סוללות טילים מתקדמים, 
בתחום,  האחרונה  המילה  וקטלני,  מדויק  נשק 
ולשחק  כדי שתוכלו לצאת לפארק הקרוב  והכל 

שם באושר, ללא פחד ומורא.
עולם הרפואה גם הוא התקדם בצעדי ענק, בתי 
הרופאים,  מיטב  ומודרניים,  משוכללים  רפואה 
ומע מכונים  יוקרתיות,  מחקר  ־אוניברסיטאות 
תר פעם  כדי שאם  הכל  ותוכניות,  קרנות  ־בדות, 

גיש קצת לא טוב, נדע בזמן קצר ביותר ובמידה 
מדוייקת עוד יותר, איך להחזיר לך את ההרגשה 

האנושית הטובה, את הבריאות.
שכתבתי  מה  כל  למרות  היקר,  ילדי  ועכשיו 
־לעיל, אמריקה הגדולה העוצמתית והחזקה, המ

תקדמת והיודעת כל, ניצבת חסרת אונים, חסרת 
כלי נשק מתאימים, להדוף ולהביס את המפלצת 
הארורה, הנגיף המסתורי, האויב הבלתי נראה – 

קורונה / קוביד 19.
אגלה לך סוד קטן, ילדי הקט, יש עוד כלי נשק 
אחד בארסנל הלאומי שלנו. נשק יום הדין. משהו 
ניתן וצריך להשתמש עכשיו, כשהגיע  מיוחד בו 
יותר  ויגיע רחוק  יותר  הזמן. נשק שיחדור עמוק 

מכל פצצה גרעינית. כוח מחץ שעולה על סגולת 
גם  להביס  מסוגל  הוא  והמתקדם,  הגדול  הצבא 
ומטו טילים  הזה, שטנקים  ־את האויב החמקמק 

סים לא יעזרו כנגדו.
התדע בני מהו הנשק הזה?

התפילה!
ומתפלל  בשמים,  לאבא  עיניו  נושא  כשיהודי 
אם  סיכוי.  שום  השטני  לנגיף  אין  הלב,  מעומק 
יהודים רבים יתאחדו בבת אחת, ויזעקו למרומים 
לישועה ורחמים, הקורונה לא תנצח אותנו, היא 

תנוצח!
גורל  הרות  במערכות  ניצח  כבר  הזה  הנשק 
בו  השתמשו  אבותינו  אבות  שלנו,  בהיסטוריה 
וניצחו בגדול, כך גם אבות אבותיהם, עד לראשית 

ההיסטוריה של העם המופלא שלנו.
נישא  יקירי, עוד טיפה.  תתקרב קצת אלי, בני 
התה או  התפילה  ספר  את  נפתח  יחדיו,  ־תפילה 

לים, ונשפוך את הלב עם המילים הקסומות הללו, 
־שקיימות אלפי שנים, ומרכיבים את הנוסחה הסו

דית לניצחון מובטח של האויב. אם תרצה, נגיד 
את פסוקי שמע ישראל יחד, נדאג שעל הפתחים 
ונניח  קום  נשכים  ובדוקות,  כשרות  מזוזות  יש 
גלויה  שיחה  ננהל  הזרוע.  ועל  המוח  על  תפילין 
בעזר שיהיה  ממנו  ונתבע  אלוקים,  עם  ־ופתוחה 
העו בטיהור  החיים,  על  הבית,  על  במלחמה  ־נו 

של  שלימה  לרפואה  בדאגה  הקורונה,  מנגע  לם 
או  הנגיף  מתסמיני  שמתייסרים  ואחת  אחד  כל 
בתי  בחדרי  או  בבית  סדירה  נשימה  על  נלחמים 

הרפואה.
החשת  על  חשובות  מילים  כמה  גם  ונוסיף 
הגאולה האמיתית והשלימה, התקופה המיוחלת 
ועם  מחלות  עם  להתמודד  ייאלץ  לא  העולם  בה 
בריאות,  חיים,  רק  מוות.  ועם  סבל  עם  נגיפים, 

בעולם נקי טוב ומואר.
שים נא אל לבך, יקירי, שהנשק הזה כבר נמצא 
בידיים שלנו. לא נהסס להשתמש בו. ביחד, אנו 

מסוגלים לעשות את הבלתי אפשרי. זה אפשרי.
אביך האוהב

הנשק הזה כבר ניצח במערכות הרות גורל בהיסטוריה שלנו, אבות 
אבותינו השתמשו בו וניצחו בגדול, כך גם אבות אבותיהם, עד לראשית 

ההיסטוריה של העם המופלא שלנו

"

מנע
מנחלתך

מגפה
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פחד אימים
הרב בנימין ברבר

כפי  אנוכי.  בשורות  איש  לא  הרב,  לצערי 
אצלנו,  טובות  חדשות  אין  יודעים,  שאתם 

בבורו פארק, בימים אלה.
בו  שאין  רחוב  ואין  כמעט  הכאב,  למרבה 
שגרים  הנפטרים,  את  מכיר  אחד  כל  מת. 
מגיפת  על  להתגבר  הצליחו  ולא  בשכנות, 
שלנו  באזורים  שמשתוללת  הקורונה 

בעוצמה ומכה ללא רחם.
לא  נפטרו  כתיבת השורות,  היום, בעת  רק 
פחות מ-15 יהודים חרדים, יראים ושלמים, 
שבברוקלין,  פארק  בורו  שכונת  תושבי 
מהמגיפה הנוראה, ואנחנו עדיין לא יודעים 

איך זה ייגמר.
משפחות   15 אלמנות,   15 הלוויות,   15
עוד  ליתומים.  הופכים  ילדיהן  שכעת 
השכול  למעגל  שנכנסות  משפחות   15
אותנו מכל עבר בשבועות  הנוראי שעוטף 
האחרונים. הכאב עצום. הפחד השתלט על 

כולנו והחשש מהבאות משתק אותנו.
עם זאת, השכילו התושבים בשבוע האחרון, 
לא לצאת מהבית שלא  על עצמם,  לשמור 
שקיבלנו  ההנחיות  על  ולשמור  לצורך 
בצורה המקסימאלית בכדי למנוע קורבנות 
שהייתה  כמו  פאניקה  אין  כבר  נוספים. 
המאורעות  תחילת  עם  שעבר,  בשבוע 
מול  להתנהג  כיצד  ההבנה  כאן.  הקשים 
וטוב  לתושבים,  חלחלה  הקשה,  המגיפה 

שכך. 
אני לא יודע אם זה בגלל שהמצב נהיה קצת 
יותר טוב, או שהתרגלנו למצב הנוכחי. אני 
רוצה לקוות שאנחנו במגמת שיפור, שנוכל 
בקרוב מאד להכריז שהמגיפה עברה מעל 
שהזהירות  שאווכח  הלוואי  פארק,  בורו 

מוכיחה את עצמה.
להתפרצות  שהסיבה  בהחלט,  ייתכן 
ולמקרים הטרגיים שהתרחשו השבוע כאן 
בבורו פארק, היא שהנגיף שהיה חבוי בתוך 

כך מתפרץ  ורק  ימים,  הגוף, המתין מספר 
שאין  כאלו  קשות,  כך  כל  תוצאות  ומביא 

בכוחנו לשאת.
על כל פנים, בניגוד למחדל ההיערכות עם 
פרוץ המגיפה בשכונתנו, בתי החולים כאן 
באזור, ובכלל בניו יורק, מתארגנים הרבה 
יותר טוב מאשר בתחילת הדרך. לשמחתנו 

מגיע ציוד נכון, ויש טיפול הולם.
האחרונים  שבימים  מאליו  מובן  כיהודים, 
בניו  כאן  והיהודית  החרדית  הקהילה 
שבצרה.  אחינו  למען  חזק  מתארגנת  יורק 
משפחות  למען  הזולת,  עבור  ההתגייסות 
צוברת  משגת  ידם  שאין  ואלו  השכול 
זו  אחר  בזו  צצות  ברוכות  יוזמות  תאוצה. 
ומשלוחי אוכל נשלחים למשפחות שהאסון 
פקד את ביתם, זאת לצד פעילות של עזרה 
למבודדים, לחולים, בכל מה שצריך. ברגעי 
המבחן הללו עומדים יהודי ניו-יורק חזקים 

ואיש את רעהו יעזורו.
לוח השנה מתקדם. פסח מגיע בעוד שבוע 
חג.  ערב  של  הרגשה  פה  אין  אבל  בדיוק, 
את  להרגיש  יכולנו  בה  שנה,  מכל  בשונה 
חג הפסח כבר שבועות ארוכים לפני בואו, 
מחזות  את  מלהזכיר  רחוק  השתא  המצב 

ערב החג אליהם התרגלנו שנים רבות. 
הגיעו  אליו  המצב  את  לראות  הלב  כואב 
חלק מתושבי האזור. אין חשק לשום דבר, 
פחד  לחג.  דברים  לקנות  לא  לצאת,  לא 
אתה  קם,  שאתה  בוקר  בכל  בחוץ.  אימים 
בסדר,  והמשפחה  שאתה  לוודא  רק  רוצה 
ושום דבר חוץ מזה לא מעניין. זו תחושה 

איומה שקשה לתאר אותה במילים. 
ימים  איתו  יביא  שפסח  מאד  מקווה  אני 
מעלינו  תעבור  הזאת  ושהצרה  חדשים, 
ובניסן  באותה מהירות שבה הגיעה לכאן. 

ניגאל, אמן.

מנע
מנחלתך

מגפה

לוח השנה מתקדם. פסח מגיע בעוד שבוע בדיוק, אבל אין פה 
הרגשה של ערב חג. בשונה מכל שנה, בה יכולנו להרגיש את 

חג הפסח כבר שבועות ארוכים לפני בואו, המצב השתא רחוק 
מלהזכיר את מחזות ערב החג אליהם התרגלנו שנים רבות

"

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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מעבד מזון 
אלקטרו חנן

260

ניתן לקבל שירות, ייעוץ והזמנת מוצרים דרך הטלפון 
בלי לצאת מהבית!!! הספקה לחג!  

הקו החם: 053-3591656צלצלו או שלחו הודעה

תנור בנוי 
קונסטרוקטה 

פירוליטי 

מקפיא האייר 
HUF200A

6 מגירות
 125 ליטר

 45 ליטר
כולל טורבו

כולל מצב שבת

דגם 24260il | יבואן רשמי 

מבצע!!!

מבצע!!!
מבצע!!!

שואב אבק 
ציקלוני

CRV-350 | 1000W 600W | כולל בלנדר

טוסטר אובן

מבצע!!!

מבצע!!!

מבצע!!!

מבצע!!!

מבצע!!!

מבצע!!!

מבצע!!!מבצע!!!
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 עו''ד צבי וישנגרד | צלם: יניב שמידט

פינת השו"ת
עו"ד נועם קוריס

שאלה: האם המעסיק שלי רשאי להודיע לי חד צדדית על הקטנת שעות העבודה שלי והשכר 
בהתאם, לכמות שתהיה פחות מחצי הזמן הרגיל ועד לסוף התקופה של הקורונה ? 

תשובה: הפחתה בהיקף המשרה )מספר השעות שהעובד נדרש לעבוד בחודש( לצד הפחתת שכר 
בהתאם; או הפחתה בשכר ללא שינוי בהיקף המשרה - כלומר העובד נדרש להמשך לעבוד באותו 
היקף שעות שעבד קודם, אך השכר שלו מוקטן )במקרה כזה על המעסיק לוודא ששכרו של העובד 

לא נמוך משכר המינימום.
בגובה  כולל  העובד,  של  הפנסיוניות  בזכויות  לפגוע  עשויות  המשרה  היקף  או  השכר  הפחתת 
הקצבה ובכיסוי הביטוחי, ואף להביא לפגיעה בזכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי. חשוב לשים לב, 
שחובה לקבל את הסכמת העובד מראש. הפחתת היקף משרה או הפחתת שכר ללא הסכמת העובד 
מראש, עשויה להיחשב כהפרת חוזה וכהרעה מוחשית בתנאי העבודה, שתאפשר לעובד להתפטר 

ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים.



שאלה: לאור הקורונה וההסגר, איך אפשר לקבל את קצבת הביטוח הלאומי מבלי להגיע לסניף 
הדואר שם כל חודש אני מקבל את הקצבה שלי ?

תשובה: אזרחים ותיקים שלא מקבלים ישירות לחשבון הבנק שלהם את קצבת הביטוח הלאומי 
)קצבת אזרח ותיק, שאירים, סיעוד וכו'(, אלא נוהגים לאסוף אותה מבנק הדואר, מתבקשים לא להגיע 

לסניפי הדואר.
pre-( "במקום זאת, בתקופה הקרובה דואר ישראל יתחיל לחלק להם כרטיס נטען "משולם מראש

paid(. הכרטיס יגיע במשלוח מאובטח לבתיהם של האזרחים הוותיקים או לבתי האבות, ובמקביל 
הם יקבלו לטלפון מסרון עם פרטים כיצד להפעיל את הכרטיס. באמצעות הכרטיס הנטען יהיה ניתן 

למשוך כסף מכל מכשיר למשיכת מזומנים.



שאלה: אני עצמאי והעסק שלי נפגע מההגבלות של הקורונה, איך אני יכול לקבל סיוע מהמדינה 
בגלל מגפת הקורונה?

תשלומי  דחיית  ביניהם  הקורונה,  לתקופת  עצמאיים  על  הקלות  שורת  פרסמה  המדינה  תשובה: 
מיסים וכן אפשרות להגשת בקשה להלוואה נוחה בערבות מדינה.

כדאי לעקוב אחרי דחיית תשלומי המיסים, אשר כרגע נדחו למאי, וכן לשים לב שהדרך להגשת 
בקשה לערבות מדינה הינה פשוטה יחסית וניתן גם להיעזר בעו"ד או יועץ אחר לצורך הגשתה.

פירעון  חדלות  הליכי  על  הממונה  גיבש  בישראל,  הקורונה  משבר  בעקבות  כי  לומר,  גם  חשוב 
ושיקום כלכלי )הכונס הרשמי( נוהל זמני שמאפשר לעובדים עצמאים שהם חייבים בהליכי חדלות 
פירעון ושיקום כלכלי )פשיטת רגל( להגיש בקשה להפחתת גובה התשלום החודשי שהוטל עליהם 

או קבלת פטור זמני מחובת התשלום החודשית.



שאלה: האם עובד זכאי לשכר עקב סגירת מקום העבודה על פי החלטת רשויות המדינה?
נותנות הוראה גורפת לסגירת כל מקומות העבודה, המעסיק  תשובה: במצב בו רשויות המדינה 
אינו חייב לשלם שכר לעובדים . בדומה לסגירת עסק בשל פגעי מזג אויר או מצב בטחוני, מאחר 
של  בסיכול  שמדובר  הרי  המעסיק,  של  באחריותו  או  ביוזמתו  נעשתה  לא  העבודה  מקום  שסגירת 
הסכם העבודה. בנסיבות כאלה לא קמה לעובד זכות לקבלת שכר מהמעסיק, אלא אם כן הדבר עוגן 

בהסכם קיבוצי/אישי.
נכפתה על העובד והמעסיק, העובד רשאי לבחור בין  בנסיבות אלה, של סיכול, בהן ההיעדרות 
ניצול יתרת ימי החופשה השנתית שלו או לצאת לחופשה ללא תשלום. יש לציין כי בנסיבות אלה 
לא מתקיימות המשמעויות הרגילות של הוצאת עובד לחל"ת; התפטרות בדין מפוטר או פיטורים 

בנסיבות מסויימות.
במקומות   70% ב-  העובדים   מספר  להקטנת  הממשלה  הנחיות  להיום  נכון  כי  יובהר  הערה: 
העבודה, איננה נחשבת לסיכול ולכן האמור לעיל אינו רלוונטי למצב הנוכחי, ככל שתהיה הכרזה 

כזו, יחול האמור לעיל.



שאלה: האם עובד שנמצא בחל"ת בין בשל הכרזה של השבתת המשק על ידי רשויות המדינה 
או על ידי המעסיק זכאי לתשלום דמי מחלה במהלך החל"ת, לרבות אם יאלץ להכנס לבידוד בית?

תשובה: הואיל ובמהלך חופשה ללא תשלום מושעים יחסי עבודה ולא מתקיימת מערכת של זכויות 
וחובות, אזי ממילא לא קיימת זכאות לדמי מחלה. יצויין כי גם אם העובד יאלץ להיכנס לבידוד בית 

מכוח צו בריאות העם במהלך החל"ת, הוא לא יהיה זכאי לדמי מחלה.



שאלה: האם מגפת הקורונה מהווה עילה לפיטורין ? 
בשל  רק  בית  בבידוד  נמצא  אשר  עובד  פיטורי  על  איסור  חל  העם  בריאות  צו  פי  על  תשובה: 

היעדרותו ממקום העבודה עקב בידוד הבית.
צמצום  בפיטורי  לנקוט  מניעה  אין  הקורונה,  למשבר  בנוגע  במיוחד  שנקבעה  זו  מגבלה  מלבד 
בהתאם ל מגבלות ולכללים, המהותיים והפרוצדוראליים, החלים על פיטורים על פי הדין הכללי: 
כללי פיטורים - כך לדוגמא נדרש להראות עילה מוצדקת לפיטורים. יצויין, כי כאשר מדובר בפיטורי 
צמצום, בפרט נוכח משבר הקורונה, על פניו מתקיימת דרישה זו. גם בתקופת משבר זו חלה חובה 
עניינים  לא  מטעמים  עובדים  לפטר  מנת  על  המשבר  ניצול  בפיטורים.  לב  בתום  ולפעול  להמשיך 
או תוך אפליה אסורה, עלולים לפגום בפיטורים ולזכות את העובד בפיצויים עונשיים. קיום הליך 
ומוצדקת  עניינית  עילה  קיימת  אם  גם  שכן  שימוע,  עריכת  כללי  על  להקפיד  חשוב   - כדין  שימוע 
לפיטורים, פגם בהליך השימוע עשוי להקים לעובד זכות לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין בנוסף 

לפיצויי הפיטורים, ויתר המגבלות הרגילות.

ניתן לשלוח שאלות למדור במייל 
kurislaw@gmail.com או לפקס 077-7060059

בפסח אין מה
לאכול?

העיקר שיש

במה להתרענן...

המהדרין
בוחרים
אורביטול

מי פה
אורביטול

כשר 
לפסח
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מאת: מנחם הירשמן

המשטרה הקימה מחסומים בכניסות לעיר בני 
ברק ושוטרים החלו לתשאל את הנכנסים לעיר 

לפשר בואם ולבדוק תעודות זהות.
בודקים  בהם  נושמים"  ב"מחסומים  מדובר 
כאשר  לעיר,  להיכנס  מבקש  מי  השוטרים 
תושב  שאינו  מי  להיכנס.  מאפשרים  לתושבים 

העיר - נשאל למטרת בואו לבני ברק.
האם  במסופים,  השוטרים  בודקים  בנוסף, 

אמור  לעיר  מהבאים  מישהו 
היום  במהלך  בבידוד.  להיות 
מנייני  לפזר  שוטרים  פעלו 
התקהלויות  ומנעו  תפילה 
על  דוחות  חלוקת  באמצעות 
הפרת תקנות משרד הבריאות.
עקיבא  רבי  ברחוב 
עשרות  המשטרה  איתרה 
'הפלג  עם  המזוהים  אנשים 
לומדים  כשהם  הירושלמי' 
הוצאו  הם  כנסת.  בבית  יחד 
קיבלו  מהם  ועשרה  מהמקום 

דוחות.
דיווח  התקבל  כן,  כמו 

למדרשה.  הוסבה  אשר  דירה  אודות  במשטרה 
שוטרים שהגיעו למקום עיכבו לחקירה את בעל 

הדירה אשר ניסה להימלט מהשוטרים ונעצר.
האחרונים,  השבועות  במהלך  כי  יצויין 
בכלל  שימוש  תוך  השיטור  כוחות  תוגברו 
בהם  נוספים  כוח  ומכפילי  המשטרה  יחידות 

פקחים המסייעים במאמץ האכיפה. 
אתמול  המדיני,  הדרג  להחלטת  בהתאם 
מ-600  בלמעלה  המשטרה  תוגברה  )שלישי( 
אלפי שוטרי  לצד עשרות  צה"ל שיפעלו  חיילי 
משטרת ישראל ומשמר הגבול הפועלים ברחבי 
הארץ, זאת במטרה לאפשר את הרחבת הנוכחות 
המשטרתית ולחזק את המאמץ הלאומי לבלימת 

התפשטות הנגיף.
חיילי צה"ל פועלים בצמוד לשוטרים בכוחות 

משותפים, בפרט לצורך נוכחות ובולטות וביצוע 
חסמים יזומים במרחב הציבורי בלבד. הפעילות 
תתבצע כך שהחיילים יעסקו באבטחה או בסיוע 
יבצע  שהשוטר  בעוד  חריגים,  במקרים  לשוטר 
מול  והאכיפה  הפיקוח  ההסברה,  פעילות  את 
האזרחים. התגבור של חיילי צה"ל את משטרת 
ישראל, יאפשר למשטרה להרחיב את הנוכחות 
באותם  האכיפה  פעילות  ואת  המשטרתית 
ואי  ונשנות  חוזרות  הפרות  יש  בהם  המוקדים 

ציות להנחיות.
במשטרה  נפתחו  כה  עד 
פליליים  תיקים  מ-135  יותר 
הבידוד.  להפרות  הקשורים 
בנוסף נפתחו 40 חקירות בגין 
מקרים שונים של הפצת מידע 
נרשמו  כה,  עד  כן  כמו  כוזב. 
ע"י המשטרה 2,941 דו"חות. 
 67 כה  עד  סגרה  המשטרה 
צווים  באמצעות  עסק  בתי 
באופן  התקנות  הפרת  בגין 

בוטה.
מחויבי  אלפי  השוטרים  מבקרים  יום  מדי 
חובת  את  מקיימים  הם  כי  לוודא  בכדי  בידוד 
כ-57,111  השוטרים  ביקרו  כה  כשעד  הבידוד, 
בימים  הארץ.   רחבי  בכל  בידוד  מחויבי 
גם  הארץ  רחבי  בכל  ביקרו שוטרים  האחרונים 
בשווקים,  כנסת,  בתי  שונים,  עסק  בתי  באלפי 

במרכזי הקניות, פארקים, חופי ים.
הפעילות  במסגרת  כי  ציינו  במשטרה 
משטרה  מחסומי  הוקמו  היום  גם  המשטרתית, 
לעסוק  המשיכו  והשוטרים  דן  מרחב  ברחבי 
בבתי  בקרות  בקיום  וכן  לציבור  בהסברה 
מבודדים  שהיית  על  ופיקחו  כנסת  ובבתי  עסק 

בבידוד, "הכל למען בריאות הציבור".

אכיפת ההנחיות: 
מחסומי משטרה 

בכניסה לעיר

שוטרים בבית כנסת

מנע
מנחלתך

מגפה

בפסח אין מה
לאכול?

העיקר שיש

במה לצחצח...

המהדרין
מצחצחין
אורביטול

היחידה    הכשרה לפסח
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בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'  | ירושלים: יחזקאל 7 פינת חגי | ביתר עילית: הר”ן 6 כיכר העיר
אלעד: מ. מסחרי נחלת יצחק ק. המותגים ק. 2 | מודיעין עילית: רשב"י 7 (מול המעלית)
בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)   |  אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)
נתיבות:  רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000  |  חיפה:  רחוב ארלוזורוב 9, טלפון: 04-8268800

והמשלוח 
עלינו!

לאור המצב וסגירת החנויות אנו דואגים שגם השנה 
לא תישארו בלי כובע חדש לפסח! 

שירות הזמנת כובעים 
עד הבית

ניתן להזמין את הכובע המוכר לכם ובמידה שלכם.
או כובע מכל דגם מקטלוג הכובעים שלנו.

בברון כובעים
דואגים  שגם השנה תרגיש

מוקד ההזמנות הטלפוניות 
פתוח עבורכם 

במהלך התקופה הקרובה במספר 
1599-578946 או בטל: 0506-515202

baronsb9598@gmail.com ניתן גם לבצע הזמנה ולקבל קטלוג במייל

יצאתם לחל"ת, פוטרתם?
אנחנו כאן כדי לשלם לכם

דמי אבטלה.
איך עושים את זה?

ב- 3 פעולות פשוטות.

הביטוח הלאומי

מידע ועדכונים אונליין בנושא קורונה תמצאו:

באתר
btl.gov.il

בטלגרם
ביטוח לאומי

בפייסבוק
ביטוח לאומי

עליכם להירשם באתר שירות התעסוקה.

להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה
באופן מקוון באתר.

שימו לב יש למלא את התביעה לדמי אבטלה
(לא מספיק רק אישור המעסיק על שכר).

לוודא שהמעסיק שלכם שידר לנו טופס 100
טופס 100 משדר את כל נתוני השכר שלכם

מהמעסיק לתוך המערכות שלנו.

שימו  אם המעסיק לא יכול לשדר לנו טופס 100,
יש לצרף לתביעה "אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר״ (בל/1514).

1

2

3

אנו עושים הכל כדי למצות את זכויותיכם,
ולטפל בתביעות ביעילות.

למעקב אחר הטיפול בתביעה היכנסו לאתר "שירות אישי".





ז' ניסן תש"פ 1/4/20 בני ברק 1240

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

ִלַּבְבִּתִני ֲאֹחִתי ַכָּלה
הפסח  חג  נכתב  תמיד  בתורה 
בני  בפי  ואילו  המצות",  "חג  בלשון 
"חג  בשם  זה  לחג  לקרא  רגילים  אדם 
הוא  המצות"  ש"חג  לפי  לכך  והטעם  הפסח", 
על שם שלא הספיק בצקם של ישראל להחמיץ 
נפש  מסירות  עשו  ובכך  ממצרים,  ביציאתם 
ואף  ה' לצאת ממצרים  ציווי  גדולה לקיים את 
לא התמהמהו וחיכו שהבצק יתפח מעט ויחמיץ 
אלא בעודו מצות לקחוהו על שכמם ויצאו, לכן 
בתורה הקדושה מוזכר תמיד חג הפסח בלשון 
"חג המצות" לפי שה' יתברך משתבח ומתפאר 
שם  על  זה  לחג  וקורא  בתורתו  ישראל  בבני 
את  לקיים  כדי  ישראל  שמסרו  הנפש  מסירות 

ציווי ה'.
ואילו עם ישראל קוראים לחג זה בשם "חג 
שעשה  הגדול  הנס  שם  על  שהוא  לפי  הפסח" 
ישראל  בני  בתי  על  ופסח  לישראל  הקב"ה 
ישראל  בני  ומודים  ומשבחים  בכורות,  במכת 
ביציאתם  אותם  והושיע  הגן  שעזר  לאלוקיהם 

ממצרים.
בשני,  ומשתבח  משבח  צד  שכל  נמצא 
בהם,  ומתפאר  ישראל  בני  את  משבח  הקב"ה 
הניסים  על  הקב"ה  את  משבחים  ישראל  ובני 
דברי  פי  )על  עמהם  ועושה  שעשה  והנפלאות 
יצחק  לוי  רבי  הקדוש  ישראל  של  סנגורם 
בתחילת  במשניות  הובא  זצוק"ל,  מברדיצ'וב 

מסכת פסחים(.

ביטול הגאווה בחג הפסח
ביטול,  של  דין  יש  שבתורה  האיסורים  בכל 
או  במאה  בשישים,  ביטול  ברוב,  ביטול 
הכרם  כלאי  עורלה,  תרומה,  )כגון  במאתיים 
בפסח  חמץ  מיוחד,  דין  יש  בפסח  אך  וכדו'(, 
סימן  בשו"ע  )כמבואר  בטיל  לא  באלף  אפילו 

תמ"ז ס"ט(, וצריך להבין טעם הדבר. 
סגולתו  עם  להיות  ישראל  בני  נהפכו  בפסח 
את  זרעם  ועל  עליהם  וקיבלו  הקב"ה  של 
שאין  עולם  בבורא  והיציבה  החזקה  האמונה 
שני לו, ֵאין ֵּכאלֵקינּו ֵאין ַּכאדוֵֹננּו, ֵאין ְּכַמְלֵּכנּו, 
שישנו  אלא  התפילה(.  )מנוסח  ְּכמוִֹׁשיֵענּו  ֵאין 
לבין  ביננו  חציצה  ומהווה  שמפריד  אחד  דבר 
ה' יתברך והוא הגאווה, כאומרם ז"ל )סוטה ה 
לדור  יכולים  והוא  אני  אין  הקב"ה  אמר  ע"א( 
שהוא  לגאווה  מסמל  והשאור  אחת,  בכפיפה 
תופח ומחמיץ, אני ואפסי עוד, והוא זה שמפריד 
שנאמר  וזהו  הקב"ה,  לבין  האדם  בין  וחוצץ 
ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין ה' ּוֵביֵניֶכם )דברים ה, ה(, דהיינו 
האנוכיות וגאוות האדם היא זאת שמפרידה בין 
האדם לבין הקב"ה, וכן אמרו ּתוֲֹעַבת ה' ָּכל ְּגַבּה 

ֵלב )משלי טז, ה(, אפילו כלשהו גאווה. 
מתבטל,  לא  באלף  אפילו  בפסח  חמץ  לכן 
שכדי לזכות להשארת השכינה בפסח מוכרחים 
בענווה  ולהיות  לגמרי  הגאווה  את  לבטל 
אמיתית לפניו יתברך, ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה' )משלי 
האר"י  רבינו  בשם  מובא  כך  ומשום  ד(,  כב, 
מובטח  במשהו  בחמץ  בפסח  שהזהיר  הקדוש 
דבש  בספר  הוא  )כן  השנה  כל  יחטא  שלא  לו 
גורי  בשם  י"ח  ח',  מערכת  החיד"א  למרן  לפי 
האר"י, וכעין זה מצינו בזוה"ק ח"ג רפ"ב ע"ב(, 
כיון שכשמבטל האדם את החמץ שבליבו, את 
זוכה להשראת  הגאווה, השאור שבעיסה, הוא 
השנה  ימות  כל  במשך  אותו  שמלווה  שכינה 

ושומרת אותו מחטוא.

סיפור יציאת מצרים
איתא בזוה"ק )בא דף מ ע"ב( כל אדם המספר 
בשמחה,  שמח  סיפור  ובאותו  מצרים  ביציאת 
הבא.  בעולם  השכינה  עם  לשמוח  הוא  עתיד 
באותה שעה מכנס הקב"ה את כל הפמליא שלו, 

השבח  סיפור  את  ותשמעו  לכו  להם:  ואומר 
שלי שמספרים הבנים שלי ושמחים בגאולתי. 

ונאמר )שמות י, ב( ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך 
וביארו  ְּבִמְצַרִים,  ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּבְנָך  ּוֶבן 
המפרשים שדקדקה התורה לומר "באוזני בנך" 
להורות שיש לספר לילדים לפי אוזנם השומעת, 

כמידת הבנתם ושכלם. 
מכות  בעשר  מצרים  את  הכה  יתברך  ה' 
ומשרתיו  סוגי שמשיו  כך בכל  והשתמש לשם 
בחיות  ברוח  באש,  במים,  רצונו-  עושה 
צורך  היה  מדוע  השאלה  ונשאלת  ובבהמות. 
מכות  את  כך  כל  ולהעצים  להגדיל  להפליא 
את  להכניע  יתברך  ה'  היה  יכול  והלא  מצרים, 
מכת  את  משאיר  היה  אם  אחת,  במכה  מצרים 
דם בכל גבול מצרים במשך חודש ימים, ודאי 
והיו  זאת  לסבול  מסוגלים  היו  לא  שהמצרים 

מסכימים לשלח את בני ישראל.
שונים,  מסוגים  סוגים  אדם  בני  ישנם  אלא, 
יש שמתפעלים כשרואים דבר מסוים ויש שלא 
לחסן  לחזק,  וכדי  ועיקר,  כלל  מכך  מתפעלים 
ולהשריש את אמונת ה' בליבם של ישראל היה 
צורך להכות את המצריים בעשר מכות שונות 
יש שליטה מוחלטת  יתברך  ולהראות שלבורא 

בטבע, ּוַמְלכּותוֹ ַּבּכֹל ָמָׁשָלה )תהילים קג, יט(.
"הטבע" בגימטריא אלקים, ללמדך שהטבע 
בידו יתברך ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיוֵֹצר )מושאל מירמיה 
יח, ו(, והּוא ּבוֵֹרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא 
ְלַבּדו ָעָׂשה ְועוֶֹׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים )מתוך 
עשרה  הנחית  יתברך  ה'  האמונה(.  עיקרי  י"ג 
כך  לשם  והשתמש  במצרים  מכות  של  סוגים 
שלא  כדי  רצונו,  עושה  ושמשיו  משרתיו  בכל 
חלילה  שאולי  לחשוב  לאדם  פתח  שום  ישאר 
שפועלים,  בעולם  אחרים  כוחות  עוד  יש  וחס 
לא, ִּבְלִּתי לה' ְלַבּדוֹ )שמות כב, יט(, ַּבֲעבּור ֵּתַדע 

ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ )שם ט, יד(.
בכל מכה ומכה עוד קבוצה ועוד קבוצה בעם 
בבורא  ובטחונם  אמונתם  את  חיזקו  ישראל 
ליציאתם  בכך  עצמם  את  והכשירו  יתברך 
העמים  מכל  סגולה  לעם  והפיכתם  ממצרים 

)מושאל מדברים יט, ה(. 

ֵהא ַלְחָמא ַעְנָיא
בדרך  פסח  של  מההגדה  קטן  ברעיון  נסיים 
מכריזים  אנו  ההגדה  בתחילה  בדיחותא, 
בכך  ומודיעים  ַעְנָיא"  ַלְחָמא  "ֵהא  ואומרים 
מצה  בסה"כ  זה  הערב  שאוכלים  שמה  לאורח 
דקה, לחם עוני, והוא לא ימצא פה הערב חלות 
ולחמים מטעמים ומעדנים אלא רק לחם עוני, 

דע מראש!
הפסקה  בין  הקשר  מהו  שואלים  המפרשים 
והפסקה  ַעְנָיא"  ַלְחָמא  בהגדה-"ֵהא  הראשונה 
השניה "ַמה ִּנְׁשַּתָּנה" לפסקה השלישית "ֲעָבִדים 
המפרשים  וביארו  ְּבִמְצָרִים",  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו 
שהבן רואה את אביו חורג מהרגלו בשאר ימות 
השנה ולפתע נהפך להיות נדיב לב ומזמין את 
ֵייֵתי  ִדְכִפין  כולם שיבואו ויתארחו בביתו, "ָּכל 
ְוֵייכֹל, ָּכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח", ותמהה הבן, הלא 
כל השנה כולה אבא לא מוכן לאחר אף אחד, 
ִמָּכל  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה  ִּנְׁשַּתָּנה  ומה קרה היום? "ַמה 

ַהֵּלילוֹת?"
ואומר:  השלישית  בפסקה  אביו  לו  עונה 
למדתי  אני  ְּבִמְצָרִים",  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  "ֲעָבִדים 
גוזר  עושה  ואינו  אומר  פרעה  מה  מפרעה, 
ואינו מקיים, כך גם אני אומר ואינו עושה, איני 

מתכוון באמת לארח אורחים בביתי.
יהי רצון שהימים הקדושים הבאים לקראתנו 
יאירו בעדנו שנזכה לשאוב אמונה כח ושמחה 
בגאולה  לראות  ונזכה  השנה  ימות  שאר  לכל 

השלימה.



דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

המפורשים  הקרבנות  אחד 
המובא  תודה,  קרבן  הוא  בפרשתינו 
את  מביא  רש"י  נס.  על  כהודיה 
"על  תודה:  קרבן  מביאים  שעליהם  הארועים 
דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים 
והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים, וחולה 
בהן  שכתוב  להודות,  צריכין  שהם  שנתרפא, 

'יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם'". 
ומי  חיים,  מסכני  הם  אלה  מצבים  ארבעה 
שצולח אותם בשלום צריך להודות לה'. ה'טור' 
סימן  מציין  א(  סעיף  רי"ט,  סימן  חיים  )אורח 
מברכת  אלה,  ארבעה  של  ההודאה  לחובת 
יודוך  ההודאה שבנוסח התפילה: "וכל החיים 
ייסורים,  'חיים' – ראשי תיבות: חולה,  סלה". 
ים, מדבר. סימן זה מעורר שאלה: מדוע נבחרה 
מייצגת  בעוד שהיא  לזה,  כרמז  'חיים'  המילה 
מדובר?  שבהם  מהמקרים  הגמור  ההיפך  את 
 – ל"ע  סכנה  מצבי  הם  אלה  אירועים  הלוא 
ואיך   – והמדבר  הים  חציית  ייסורים,  מחלה, 

ייתכן שהם מרומזים במילה 'חיים' דווקא? 
זה  זצ"ל שבסימן  מפרש הרבי מליובאויטש 
טמון מסר עמוק. ההודיה באותה שעה על הנס, 
הסכנה שממנה  ועל  הנס המסוים  על  רק  אינה 
ניצל האדם, אלא יש בה הבעת תודה על החיים 
מי  הנס.  בעקבות  בהם  זכה  שהאדם  החדשים 
שהצליח להתגבר על הסכנות האלה, חי מעתה 

חיים שונים לגמרי. 
מן  לו  שניתנו  בכוחות  התברך  אדם  כל 
השמים, אבל הכוחות האלה מוגבלים ומדודים 
לפי צרכיו. ניתנים לו כוחות רגילים ומוגדרים, 
ותמיד יש גבול שאותו אין בכוחו לפרוץ. אך מי 
ועבר  יכול לה  ובכל-זאת  שחייו עמדו בסכנה, 
כבול  הוא  שאין  מתגלה  בכך  בשלום,  אותה 
למגבלות הטבעיות ויש לו כוחות חיים גדולים 

יותר. 
רבי  הגאון  טלז,  ישיבת  ראש  על  מספרים 
לארה"ב  שהגיע  זצ"ל,  בלוך  מאיר  אליהו 
גלמוד ממשפחתו הי"ד, כשרק בת אחת נשארה 
אליהו  רבי  רקד  תש"ד,  שנת  בפורים  בחיים. 
נענתה  ונפש.  לב  בכל  ריקוד של שמחה  מאיר 
אז אישה אחת שהיתה שם: "רבי אתה ודאי לא 
שמח באמת, אלא רק מעמיד פנים של שמחה, 
משפחתך  בני  כל  כאשר  הדבר  אפשר  איך  כי 

נעקדו על קדושת השם?
הישיבה,  ראש  קיבץ  זו  שאלה  בעקבות 
לפניהם  ואמר  תלמידיו  את  אמת,  איש  שהיה 
שיחה מופלאה מאד סביב הנושא: "עוז וחדוה 
במקומו". רעיון נפלא הוא אמר אז: כשביקשו 
ים  קריעת  בשעת  שירה  לומר  השרת  מלאכי 
סוף, אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעים בים 
ואתם אומרים שירה? )סנהדרין ל"ט( ונשאלת 
את  אז  ישראל  אמרו  לעומתם  הרי  השאלה, 
אותה  את  עליהם  היתה  לא  כיצד  הים,  שירת 

טענה? 
שתי  עושה  אחד  מלאך  שאין  שידוע  אלא 
אינו  שוב  צער,  בלבו  יש  אם  לכן  שליחויות, 
כוחו  גדול  זאת,  לעומת  שירה.  לומר  מסוגל 
של אדם להכיל בקרבו אפילו רגשות סותרים. 
גם  שמחה  של  פינה  בלבו  למצוא  יכול  הוא 
במצב של צער.  כך הלך אברהם אבינו למקום 
העקידה מלא שמחה, כשעיניו זולגות דמעות... 
וכאן גילה רבי אליהו מאיר את צפוני לבו. "עד 
פורים  בשמחת  כעת  שמח  אני  שכואב,  כמה 

אמיתית...".
כי  הישיבה  ראש  לימדנו  הדבר,  בעומק 
להתעלם  ניתן  לא  חדש.  אילן  יוצא  מהתהום 
ממצב סכנה שבו שרוי אדם, אולם בצד זה עליו 

להביט בשעה זו אל החיים החדשים.
אפילו בעבודת ה' יש מצב שבו חלה ירידה, 

אמורה  הנפילה  עלייה'.  לצורך  'ירידה  זו  אבל 
לרומם את האדם למקום נעלה יותר. מי שחווה 
נפילה וקם ממנה, מגלה בעצמו כוחות שיכולים 
להביא אותו למקום גבוה יותר. התגברותו על 
הנפילה מעידה שכוחותיו הם למעלה ממדידה 
בניסיונות  לעמוד  בכוחו  ומעתה  והגבלה, 
ובקשיים. לשם כך זימן לו הקב"ה את הסכנות, 
הכוחות  את  ויגלה בעצמו  עליהן  כדי שיתגבר 
המיוחדים, וישתמש בהם מעתה בשגרת חייו. 

גילוי   – ל'חיים'  זוכה  הוא  ניצל  כשאדם 
כוחות חדשים שלא ידע שיש בו. ההודיה שלו 
אמנם  סלה".  –"יודוך  תמידית  להיות  צריכה 
השפעת  אך  פעמיים,  חד  הם  והתודה  הקרבן 
על  לגמרי.  החיים  את  לשנות  צריכה  הנס 
להתעלות  בכוחו  והלאה  להבין שמכאן  האדם 

ברוחניות ובגשמיות יותר מאדם אחר. 
ההלכתי,  העיקרון  פי  על  יובהר  העניין 
אי-אפשר  ונתקיים,  ערעור  עליו  שיצא  ששטר 
היה  הערעור  שיצא  קודם  שוב.  עליו  לערער 
יכולה  תוקפו של השטר מוגבל, ותמיד הייתה 
אמיתותו.  על  יערער  שמישהו  אפשרות  לצוץ 
אישר  דין  ובית  ערעור  עליו  שיצא  אחרי  אבל 
אחרת  ברמה  תוקף  השטר  קיבל  כשרותו,  את 

לגמרי, ושוב אי-אפשר לנסות לקעקע אותו. 
במילה  דווקא  למה  לומר,  ניתן  נוסף  הסבר 
חובה  יש  שעליהם  הסכנה  מצבי  רמוז  "חיים" 
ראש  זצ"ל,  צדקה  יהודה  רבי  הגאון  להודות. 
המקרא  את  פעם  פירש  יוסף,  פורת  ישיבת 
בשירת חנה: "כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם 
תבל" )ש"א ב'(, "מצוקי", משמעותו לשון צר 
ומצוק – אלה האנשים שעוברת עליהם מצוקה. 
העולם  ובזכותם  עליהם  תבל"  עליהם  "וישת 
כתפיהם,  שעל  והסבל  העומס  כל  עם  קיים! 
עליהם תבל.  וישת  הם,  עולם  זאת עמודי  בכל 
רמוסים  שפלים,  שהם  להם  נדמה  לפעמים 
בטלטוליהם  בצערם,  הם  טרודים  ונידחים. 
שלהם  הכתפיים  על  זאת,  ובכל  ודאגותיהם. 

עומד עולם ומלואו, תבל ויושבי בה. 
מעמידים  במצוקותיהם  לה'  זעקו  אשר  אלו 
הם  זו  במילה  כך  ומשום  החיים  את  ותומכים 

רמוזים. 
מונקעס  שמואל  רבי  החסיד  על  מספרים 
שמח  תמיד  שהיה  זי"ע,  התניא  בעל  מחסידי 
ומשמח. פעם טיפס ועלה על השער לפני בית 
תלוי  ונשאר  הגדר  על  שם  נתלה  הוא  רבו. 
מעשה  מהו  החסידים:  אותו  שאלו  ועומד... 
קונדס הזה? ענה להם רבי שמואל: "לפני ביתו 
להודיע  מגפיים,  לתלות  רגילים  סנדלר  של 
שכאן נמצא סנדלר. על בית החייט היו תלויים 
זכוכית.  חתיכת   – הזגג  בית  על  מספריים, 
וכשעוברים על יד ביתו של הרבי צריך לתלות 

חסיד, שידעו שכאן גר הרבי.... 
צחות...  בדרך  כמשל,  בזה  להשתמש  ניתן 
ש'יהודי המודה לקב"ה על מצב הסכנה מעיד 
הארץ  כל  ומלוא  העולמים"  חי  גר  ש"כאן 
כבודו. אם נמצא יהודי חי וקיים שמרגיש בחוש 
וחסדיו של הקב"ה, הרי מעיד  שתלוי ברחמיו 

הוא שהקב"ה מחייה החיים.
הרבי.  כאן  שגר  סימן  חסיד,  כאן  נמצא  אם 
ומקל וחומר בן בנו של קל וחומר, יהודי המודה 
לבורא עולם מעיד על יחיד חי העולמים ברוך 
הוא, המשפיע וחותך חיים לכל חי בחן בחסד 

וברחמים....
אלו.  לימים  אלו  פירושים  מתאימים  כמה 
עלינו לדעת כי יש בנו כוחות גדולים לצלוח את 
נודה  עולם.  בבורא  אמונה  עם  הזאת  התקופה 
לקב"ה ונעיד כי הכל מאתו יתברך, ומאתו לא 

תצא הרעות.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

כל החיים יודוך סלה





טלפוןכתובתשם העסק

074-749900הרב קוק 4 בני ברקאוסטין - חליפות ילדים בר מצווה גברים

050-4136986רבי עקיבא 62מאנטש אופנה לגבר - חולצות, עניבות ונעלים

052-7626125רבי אבא 3מכירת הת"ת - ביגוד ונעלי גברים

טלפוןכתובתשם העסק

עזרה ואחוה - מוצרי חשמל כלי בית גרבים 
משחקים וביגוד ונעליים

03-6711666   שלמה המלך 14
שלוחה 0

03-5741839עזרא 45 בני ברק הבזאר 770 ביגוד לכל המשפחה ומוצרי תינוקות

03-5791369רח' ירושלים 14 אדיר הלבשה - ביגוד לילדים ולכל המשפחה

054-8459837מהרש"ל 9סימפוני)ברוקלין בדינג בע"מ(

03-5708194נחמיה 18 בני ברקקינג בייבי

טלפוןכתובתשם העסק

ביתן הסלולר - תקשורת כשרה, קווים 
ומכשירים רמקולים ומולטימדיה

ז'בוטינסקי 168 בני ברק / רבי 
עקיבא 49 בני ברק

058-7505550
058-6505550/

053-3163415רבי עקיבא 76מרכז הדיו - דיו וטונרים למדפסות

מול איצקוביץ - סלולר, אביזרים נלווים, קווי 
תקשורת.

052-7166166הרב שך 3 בני ברק

054-9737264כנרת 6א ר בי טאצ בעמ - אביזרים לסלולר

052-7178350סמ' מנשה 6מכירת סלולר - תקשורת

03-5798305כהנמן 136דפוס מונוגרף

03-9503320מרים הנביאה 3קונטרול פי

טלפוןכתובתשם העסק

03-5293383הרב יעקב לנדא 7קינדר טויס - חנות משחקים ויצירה 

03-6954050אליהו הנביא 3 בני ברקסיטי גן -משחקים ויצירות

צורה וצבע - חומרי יצירה ,אמנות וציור, טפטים 
ופוליגלים

03-5705040הרב לנדא 4 מרכז רייסדור

058-7317112כהנמן 74קיינדר טויס מבצעים

050-4242736נפחא 5צבע ומכחול

טלפוןכתובתשם העסק

03-7744000רוזובסקי 12אקווה פיל - מכירה ואביזרים לברי מים

ובר מוצרי חשמל, טמבור, אלקטורניקה וכלי 
בית 

03-6198148רבי עקיבא 52

וירטואל חשמל - חנות למוצרי חשמל 
ואלקטרוניקה

03-6542000ראובן אהרונוביץ 12 בני ברק

קניתי אצל צביקה - חנות למוצרי חשמל 
ואלקטרוניקה

03-5787727ז'בוטינסקי 168בב מגדלי שקל

03-6773754קהילות יעקב 44ביגל חיה סיטונאות חשמל בע"מ 

073-7860338רבי עקיבא 135סמוקזון

טלפוןכתובתשם העסק

053-4166537עזרא 53ביוטי - איפור קוסמטיקה וטיפוח

מרכז שיווק לקוסמטיקה - מסכות, חומרי חיטוי 
ומוצרי קוסמטיקה

074-7040666ז'בוטינסקי 152 בני ברק

אילה דינין- פוראוור בשבילך - תוספי תזונה 
ומצרי טיפוח

054-8538086וינברג 8 בני ברק

054-8419940נחמיה 28 בני ברקהקוסמטיקה הירושלמית - קוסמטיקה ובישום

052-7165309קלישר 9אלינא קוסמטיקס

054-4795535אברבנאל 8מוצרי בריאות והרזיה

054-4251390רבי עקיבא 34 בני ברקלוקה קוסמטיקס

טלפוןכתובתשם העסק

052-7664541אהבת שלום 4 בני ברקמנעלים - חנות נעליים

054-8411940חבקוק 2 בני ברקמרתף הנעל - נעלים לכל המשפחה

03-6213649רבי עקיבא 114קרוקס - נעלים לכל המשפחה

03-9177772רבי עקיבא 98זוגות - גרביים ואקססוריז

052-7687225סוקולוב 42גרביים לייקרה - גרביים כיפות ועוד

050-4161952אדמו"ר מגור 25 בני ברקB&B - נעלי נוחות

052-7128243הושע 20 בני ברקפיטיז

052-7654052הרב שך 50מילכי - נעלי בנות.

052-7151835רבי עקיבא 158 בני ברקבית הגרב

052-4667511רבי עקיבא 54נעלי יוניק - נעלי נשים ונערות

טלפוןכתובתשם העסק

03-7288080/ רבי עקיבא 114 / 108ביבוש - ניו ליין - בגדי נשים וילדים
03-6161545

03-6169199רבי עקיבא 116 - 99בריטוריה - רחלי ברית - ביגוד לנשים

רבי עקיבא 75. רבי עקיבא 123. בנים - בגדי ילדים
רבי עקיבא 59

 1700-703-454
03-6181188 /

050-4162411ר' עקיבא 111 בני ברק ללי - בגדי נשים ונערות

03-5795541רבי עקיבא 57 בני ברקביג בן - בגדי ילדים

072-2221610רבי עקיבא 99חן פאשן - בגדי נשים ונערות

 -NLG- נועה קידס - בגדי ילדים" 
נועה הום - ואקססוריז לעיצוב השולחן"

03-64144749הרב קוק 1

054-8445408רבי עקיבא 19ננוש - בגדי נשים ונערות

03-6914424רבי עקיבא 32מזל חזוט - בגדי נשים

03-9099885רבי עקיבא Malaya kids 49 - בגדי ילדים

03-5788133 / ר עקיבא 49קידס בייסיק KIDSBASIC - בגדי ילדים
058-6893166

052-7152780ברסלב 11 בני ברקכל בו 10 -אביזרים לילדים ילדות ובגדי נשים

052-7628226עזרא 55אקסקלוסיב וור בע"מ - בגדי נשים

03-8003450חזון איש 1מרקם - גרבים לכל המשפחה ובגדי נשים

077-5431869רבי עקיבא 47לי אנד לה - רק חצאיות - בגדי נשים

קידסמוד בעמ - בגדי ילדים, תינוקות, נשים 
ונערות

050-4135316רבי עקיבא 77 בני ברק

054-8499495ירושלים 13ענתוש - ביגוד לנשים

שומשום-בגד שכולו יוקרה - בגדי נשים 
ונערות

050-4176877יונה הנביא 14

055-6728301ר' עקיבא 77לה בינגו - בגדי ילדים נוער ותינוקות

נקסט קידס - בגדי ילדים ,נשים ונערות 
,אקססוריז ונעליים

03-6196950ירושלים 15 בני ברק

054-8448014/ אמרי ברוך 1 בני ברקפנינת החלוק
050-4171210

03-5784973אהרונוביץ )השומר(16פמילי סנטר

052-7144065רבי עקיבא 123קיוטי פאי

Riki18 587424402ירושלים

טלפוןכתובתשם העסק

0504114114רבי עקיבא 128 בני ברקהמרכז לכלי כסף

054-8414608בארי 2פרינטאול - מתנות מודפסות

050-4177850כהנמן 47שעון מושקוביץ - מכירה ותיקון שעונים

074-7026847עזרא 28גולרי טיים - שעונים ואביזרי אופנה

052-7618317רבי עקיבא 121 סגנון - כלי כסף

052-7669075רבי עקיבא 53נויפלד המקור לחפצי קודש ויודאיקה

8521*רחוב יצחק שדה 14 תפארת היצירה - ספרים ומזכרות לאירועים 

סט מסורת - מתנות, מזכרות ומוצרי 
יודאיקה לחגים ושבתות

050-4123252רבי עקיבא  109 בני ברק

052-7135002/1הרב ש"ך 19 בני ברקד.רובין סוכנויות - כלים חד פעמיים

קנקנים פרחים ותשורה - פרחים, כלי נוי 
ואביזרים נוספים לבית

052-7138585דמשק אליעזר 8 בני ברק
0527127162/

050-4119104רבי עקיבא 12דרימס - כלי מיטה מגבות ומפות

052-7182803רח' חידושי הרי"ם 5ח. קופיץ 2000 בע"מ כלי קורל וסכו"ם סולינגן

054-4599919רבי עקיבא 104דיאמונד טיים בע"מ

052-7994942בן זכאי 33 בני ברקרחל גלב

052-7114706דבורה הנביאה 1בלומנברג טליתות

טלפוןכתובתשם העסק
052-6342886עוזיאל 4סופר פירות וירקות

052-7138139רבי עקיבא 81 בני ברקדליקטס -מזון ומסעדנות

פורטו - אירועים, מזון ומסעדנות, יינות 
ומשקאות חריפים

050-4111563ירושלים 62 בני ברק

03-6181282רבי עקיבא 110קונדטוריה כץ

054-7619372/מיודסר 1 פינת נחמיה 20מיקי'ס - מזון ומסעדנות
035789589

054-5794680השניים 16 פרדס כץ מכולת רמי

03-5784029הרב נורוק 42 שפע הברכה - מרכול

הנעלה

ואלו העסקים אשר מזמינים אתכם להזמין, לקבל שירות ולברר על דרכי פעולתם בימים אלו.אשר מזמינים 
אתכם להזמין, לקבל שירות ולברר על דרכי פעולתם בימים אלו. ללא השתתפות במיזם המשלוחים

משחקים ויצירות

בגדי גברים

בגדי נשים, ילדים ונערות

כלי בית, כלי כסף, שעונים, פרחים ומתנות 

 בריאות וקוסמטיקה

כללי

אנסטלציה, בניין, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

מחשבים וסלולר

דווקא עכשיו,
בני ברק מעצימה את העסקים!

בעלי עסקים המעוניינים להשתתף 
k.asakim1010@gmail.com ניתן לפנות למייל
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לשכת ראש העיר ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, עיריית בני ברק תסייע לעסקים
לעבור את התקופה הנוכחית במינימום נזק ולהמשיך בשגרה עסקית בהתאם לכללים. 

שירות משלוחים חינם ללקוחות בהזמנה טלפונית באחריות בתי העסק ובהזמנה ישירה*
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אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל הסכום 
הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום ספרה אחת פעמיים 

באותה שורה או עמודה.
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תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. כאחד האדם
2. כאיש אחד

3. כדרכו בקודש

ִּים עז יד ְִּהל �מּוֵאל ב יט טו 3. ת 1. ׁשֹוְפִטים טז ז 2. ְש

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
הרי האפנינים מאזור אמיליה, איטליה

צילום: ויקיפדיה

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונךמאונך

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" (שמ"א 
כה לא)

י)  לט  (ירמיה  ביום"  ו____  כרמים  להם  "ויתן  פלחה.  תבואה,אדמת  לזריעת  שדה   .7
(בלשון יחיד)

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" (משלי טו ו)
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" (ישעיה כה ז) (בלשון 

רבים)
11. קיצור המילים : תפילת נעילה.

12. מפרשיות השבוע.
13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" (משלי לא ו)

15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה".                              "אי אפשי באשה ____" (נזיר ד ה) 
(בלשון זכר)

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" (ישעיה ג כד)
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" 

(בבא מציעא פג: ) (בהיפוך אותיות)
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" (איכה ד א)

1. באומד,בהשערה,בלא מידה ובלא משקל. "ואין פודין מעשר שני ____" (מעשר שני 
ד ב)

7. רעדה,חלחלה. "____ אחזתני" (תהלים קיט נג)
8. רבבה,עשרת אלפים.  "יש בה הרבה  משתים עשרה ____ אדם" (יונה ד יא) (בהיפוך 

אותיות)
9. חק,משפט. "להנתן ___"(אס' ג יד)(בהיפוך אותיות)

11. מושקה כל צורכו,ששתה לצמאו. "והיתה נפשם כגן ____" (ירמיה לא יא)
 ( צט:  קמא  ____"(בבא  "עסק  בכשלון.  או  בהפסד  שנסתיים  מעשה  רע,  עסק   .12

(בהיפוך אותיות)
14. קיצור המילים : הלכות סוכה.

התורה.  את  שקיבלו  משעה  מישראל  חוץ  העולם,  מאומות  אדם  לכל  בתלמוד  כנוי   .15
"שבע מצות נצטוו ____   ____" (סנהדרין נו.)(בלשון יחיד)

16. שיעור מספיק. "ו____ חלב עזים ללחמך" (משלי כז כז)
17. מאותיות ה - א"ב.

18. מישור,מקום שטוח. "שופכין במקום מדרון ואין שופכין במקום ה____" (פסחים 
מב.)

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" (בכורות לז: )
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" (מנחות צט: )

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך"(תהילים מה ז)
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" (שופטים ה ח)

5. טנא. "_____ המצות" (ויקרא ח ב) (בהיפוך אותיות)
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" (קהלת י יז)

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" (ירמיה יז ח)
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.(בהיפוך אותיות)

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" (שמות טז טו)
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו" (תהילים י ז) (בהיפוך אותיות)

1. חגורה. "____ גדולה יש לי בידך" (שבועות מג.)
2. כלי קדום כעין מחבת מנוקבת. "כמין __ עמוק" (מנחות סג.)

3. סופה,רוח חזקה ביותר. "סופה ו____ ולהב אש אוכלה" (ישעיה כט ו)
4. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 280

יחיד,גוף  5. התמהמה,התאחר. "פעם אחת ____ העדים מלבא" (רה"ש ד ד)(בלשון 
שלישי,עבר)(בהיפוך אותיות)

6. כפוף,שחוח. "ו____ עינים יושע" (איוב כב כט)
10. בעברית - של אש. ובארמית? "מנהר ___" (חגיגה יד.)

13. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ואף על פי שגלוי ו____ לפני" (רש"י תהלים פא ח)
"יורדין  שופכין.  למי  למקום,ביחוד  ממקום  מים  למשיכת  באדמה  צינור  או  תעלה   .15

ל___" (עירובין ח י)
16. דרך,חבט שיבולים להוציא מהן את הזרעים. "וארנן ____ חטים" (דברי הימים א 

כא כ)

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה  13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש  16. נעל

1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?
4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."





4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■









■







■











דלתון

■








■







■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
ם

אי
1,000,000 קור

03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים

 ■






■






■






■









 ■









■






■






■











■









■












■












 ■









■









■








■








■








■






■






■











■






■








■








■









■








■










■








■








■






■








■







■







■








 ■







■






וילות ובתים

■






■






 ■






 ■






 ■






■








■






■






■








■










■











■






■






wwwzlbrcom





■











ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ז’ בניסן - ט’ בניסן תשע”ט
01/04-03/04/2020  

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

 דרושה דירת 4 חדרים 
לקניה בבני ברק/קרית הרצוג, 

_____________________________________________)11-12ח(לל"ת 052-7396092

ביקוש 
דירות

 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 4.5 חד', ק"א 
חזית, 100 מ"ר + סוכה + 
מחסן + מעלית, ממוזגת 

ומשופצת, פינוי 26.4, 5,500 
_____________________________________________)14-17(ש"ח 052-7671305

 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 "אגם מים"

02-5344514)23-25/20(_____________________________________________

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

 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

 "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 

מרכז
 במרכז, קמפוס מרווח 

ויפה, בית מדרש, חדר 
אוכל, חדרים ממוזגים, 

מרחבים ומדשאות
058-7142331
_____________________________________________)3-14ש(03-5332041

 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(_____________________________________________

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

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

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

 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



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

ז’ בניסן - ט’ בניסן תשע”ט  01/04-03/04/2020

 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

שיפוצים
 צבע, איטום, אינסטלציה, 
ריצוף, תיקונים, דודים, נזילות 

_____________________________________________)40-14/20ש(וחשמל 052-7894414

■ 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

 נמצא מעיל בתחנת 
אוטובוס במירון, בליל ז' אדר 

_____________________________________________)14-15ח(055-6789102

לפרסום
בלוח

03-6162228

 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

לפרסום
בלוח
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03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ז’ בניסן - ט’ בניסן תשע”ט  01/04-03/04/2020

■ 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  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 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 
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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

 חיסול סלון הכלות ניסגר, 
תכולה 200 שמלות, בודד רק 

_____________________________________________)07-10ל(1,000 ש"ח 052-6011753

 בי קיו לייזר, מעט מאד 
בשימוש 1,200 ש"ח

_____________________________________________)10-11ל(050-4180440

 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

 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

 אופניים חשמליות, מידה 
27.5, שיכוך מלא חודשיים 
_____________________________________________)12-13(וחצי, 6,500 058-3287846

 תיק נסיעה במצב מצויין 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 עגלת קניות חדשה )בני 
ברק( 25 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
40 ש"ח בלבד מקל הליכה 

לקשיש/ה עם בסיס תומך 70 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח )בני ברק( 054-7216671

 הליכון + משחקים 
לתינוקות 100 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7188017

 אגרטל מזכוכית מעוצב 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח 052-7188017

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
ברק( 40 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה מיטת תינוק + 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שטיח קטן + 
שואב אבק + פקס + מסך 

מחשב + מזוודה 70 ש"ח כל 
_____________________________________________)12-13ח(דבר 052-5737813

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

 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

 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

 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
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