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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

חג הסוכות
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18:04
17:43
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

מי במגיפה
רוב מניין ובניין של הציבור החרדי הקפיד להתפלל ביום כיפור לפי הוראות משרד 
הבריאות, בקפסולות מצומצמות או תחת כיפת השמיים, במנייני מרפסות וחצרות או 

ביחידות, איש איש וגילו, מצבו הרפואי והאפשרויות שנצבו בפניו.
כמו תמיד, היה גם מי שבחרו להתחכם להנחיות, להתעלם מכללי הזהירות ולשחק 

־בחיי אדם. למרבה הצער, בעידן הדיגיטלי, כל דבר מצולם וכל אירוע מתועד, והת
את  בכותרות  שוב  שחגגה  הכללית,  העיתונות  למערכות  חיש  דרכן  את  עשו  מונות 

'ההדבקה החרדית'.

)הטור המלא בעמ' 9(

דו"ח אמ"ן: שיעור המתים בישראל 
מקורונה גבוה מאשר בארה"ב

נתון מדאיג: יותר מרבע מהנבדקים בציבור החרדי חיוביים לקורונה

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אתרוגי ארץ אבות
זן חזון איש

 ישר מהמגדל
מפרדסים שבפיקוח

בד"ץ העדה החרדית ירושלים

אולם אוהל ווסק מושב מתתיהו

052-6419566

המכירה בסיטונאות 
בעיצומה

הזדרזו!!!

"הציבור החרדי הוא האחראי 
והמודע ביותר לנושאים של 

פיקוח נפש"
רה"ע ב"ב הרב אברהם 

רובינשטיין בראיון מיוחד על 
ניהול עיר חרדית במשבר 

הקורונה | עמ' 10-14

הרבנית רחל הבר תבלח"א, אלמנתו של הרב 
ישעיהו הבר זצ"ל שנדבק בקורונה ונסתלק 
בחטף, פותחת את סגור ליבה: "עברו עלינו 

חודשים מטלטלים" עמ' 26-29

המלחמה הבלתי זוכרנו לחיים
נגמרת

ועל המדינות: מואב ורדי, העיתונאי הישראלי 
שעומד מאחורי סדרת הכתבות - "הקרב 

האחרון של סוריה", משחזר את המסע ללב 
הקרבות | עמ' 16-20



בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

03-509-7000
קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי:

אנחנו אוהבים את בני הדודים, את סבא וסבתא
ואת הארוחות המשפחתיות. אנחנו אוהבים לארח ולהתארח

אבל הפעם בסוכות נחגוג רק עם המשפחה הגרעינית
כי הבריאות חשובה לכולנו!

מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטרים

נמנעים
מהתקהלויות

בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

 אגודה אחת



10
זוכים!

 * גיפט   קארד ) או   שובר   מתנה(  לרשת   בהתאם   לתקנון   הפעילות .  הפעילות   תתקיים   בין   התאריכים   ה '  בתשרי  
 תשפ " א ) 23.9.2020(  ועד   כ " ג   בתשרי   תשפ " א  ) 11.10.2020 (.  לפחות   שני   מוצרים   ארוזים   ממגוון   מותגי   פיראוס,  

 קולקשן   או   נפוליאון   של   תנובה ) כל   שניים (.  בכפוף   לתקנון .  ט.ל.ח . 

ערכה לעיצוב שולחן חגיגי בשווי 1,000 ₪

2 ממוצרי פיראוס, תנובה קולקשיין או נפוליאון
לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה והשולחן עם מוצרי תנובה

 tnuva1010@gmail.com את מה שכתבתם בצירוף צילום החשבונית למייל
)תמונה מצורפת תגדיל את סיכוייכם לזכות( ואולי תזכו ב-

קנו

שילחו
ספרו

2 ממגוון מותגי פיראוס, תנובה קולקשן או נפוליאון
לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה ושולחן החג עם מוצרי תנובה

 tnuva1010@gmail.com את מה שכתבתם בצירוף צילום החשבונית למייל
ותוכלו לזכות בשובר בסך 1,000 ₪ )צרפו תמונה והגדילו את סיכוייכם לזכות!( 

קנו

שילחו
ספרו

סוכותנובהסוכותנובה

 שובר בסך 1,000 ₪
לעיצוב שולחן חגיגי* 10

זוכים!
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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

שני דברים מעניינים יש לנו בחג הסוכות: 
שכן  השמחה  חג  הוא  הסוכות  חג  ראשית 
ובחג  שמחתנו"  "זמן  בשם  מכונה  זה  חג  רק 
בחגך".  "ושמחת  של  מיוחדת  מצוה  ישנה  זה 
וכמפורסם מהגאון מוילנא זי"ע שזוהי המצווה 
שצריך  מצוה  היא  כי  לקיימה,  קשה  שהכי 
לקיימה בכל רגע ורגע דהיינו בכל רגע יש מצוה 
של "ושמחת בחגך", כך שבעה ימים. הרמב"ם 
שכל  פי  על  "אף  כותב:  לולב(  מהלכות  )פ"ח 
הסוכות  בחג  בהם,  לשמוח  מצוה  המועדות 
הייתה במקדש שמחה יתרה שנאמר: "ושמחתם 

לפני ה ' אלוקיכם שבעת ימים".
וצריך להבין מה נשתנה חג זה בשמחתו יותר 

משאר החגים? 
הסוכה  ענין  הוא  להבין,  שיש  נוסף  עניין 
שבוודאי הסוכה היא לבו של חג הסוכות והיא 
צל  כלומר  דמהימנותא",  "צילא  בזוהר  נקראת 
מה  ראשית,   – להבין  יש  כאן  וגם  האמונה. 
הקשר בין האמונה לשמחת החג, ושנית, לעצם 
ביאור העניין מדוע נקראת הסוכה צל האמונה. 
הוא  הסוכות  שחג  הקדושים  בספרים  מבואר 
תחת  חוסים  שאנו  ולהראות  לגלות  הזמן 
הטבע  מערכת  תחת  ולא  הקב"ה  של  השגחתו 

של הכוכבים והמזלות. 
חוסים  שאנו  מוכיחה  בסוכה  הישיבה  עצם 
השמש  בעד  מסוככים  ואנו  השכינה  כנפי  בצל 
לאמר:  הזה,  העולם  של  הטבע  מערכת  היא 
של  הטבע  בשליטת  אנו  שאין  אנו  מאמינים 
הבריאה  אלא  והמזלות,  הכוכבים  השמש, 
כולה היא בהשגחתו המדוקדקת והבלעדית של 

הבורא יתברך.
כל  את  כוללת  היא  האמונה  של  זו  ומדה 
על  והעמידן  חבקוק  בא  שכן  כולה,  התורה 
אחת: צדיק באמונתו יחיה. וכן כתב באורחות 
צדיקים )שער השמחה( "והאמונה ראש התורה 
דכתיב: אנכי ה' אלקיך, ולכן כל התורה כלולה 

באמונה כדכתיב: וצדיק באמונתו יחיה".
וכן כותב הגאון מווילנא שכל תרי"ג המצוות 

נכללות באחת והיא האמונה.
הגאון  רבינו  על  שמסופר  מה  נבין  ומעתה 
פ'  אליהו  דברי  בספר  )מובא  זי"ע  מווילנא 
חיי שרה( שפעם אחת בעת שמחת החג בחול 
לי  אמרו  אותו:  לסובבים  שאל  סוכות  המועד 
ולא  סוכה,  מצוות  אבינו  אברהם  שקיים  מנין 
היה שם מי שישיב לו. ענה ואמר הגאון כתוב 
זו   - בכל  "בכל"  אברהם  את  ברך  וה'  במדרש 
הבינו  ולא  תמהים  נשארו  השומעים  סוכה. 
של:  תיבות  ראשי  בכל  להם  ביאר  ואז  כוונתו 
"בסוכות תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל 
ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות 

הושבתי את בני ישראל".

דווקא  זכה  מה  מפני  להבין  יש  ולכאורה 
לפי  אמנם  סוכה.  של  לברכה  אבינו  אברהם 
דברינו מבואר יפה כי הסוכה כפי שאמרנו היא 
צל האמונה והיא מעידה על הנהגתו של הבורא 
הסיבות  וסיבת  העילות  עילת  שהוא  בברואים 
ואין עוד מלבדו, ואין אנו נתונים לשום כח אחר 

של כוכבים או מזלות.
וזה היה אברהם אבינו שהיה סמל האמונה: 
אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד ואברהם 
מעבר אחר. כל האנשים עובדי פסילים כוכבים 

ומזלות ואברהם אבינו מאמין בקל יחיד.
"ואת הנפש אשר עשו בחרן" - אברהם אבינו 
מגייר את האנשים ושרה את הנשים. הוא עמל 
להסיר את הכפירה ולהשריש את האמונה בלב 
האנשים, לכן דווקא אברהם אבינו זכה לסוכה 

שהיא סמל האמונה כמו שהזכרנו.
יש  שייכות  מה  לבאר  לנו  נותר  עדיין  אבל 
של  האמונה  ולמצות  שבחג  השמחה  למצות 
האורחות  מדברי  יתבאר פשוט  זה  על  הסוכה: 

צדיקים שמאריך )בשער השמחה( כיצד הדרכים 
לקנות את השמחה ובתוך דבריו הוא כותב שם: 
הצור  בעזרת  ובוטח  שלם  בלב  המאמין  "כי 
שאומר  כמו  פשוט  והדבר  לעולם".  שמח  הוא 
דוד המלך: "בה' בטחתי לא אירא". כי הבוטח 
והמאמין אינו מתיירא מאיש ואינו פוחד משום 

דבר.
כי  למסקנה  הפסיכולוגים  גם  הגיעו  וכיום 
וחיים  קשיים  על  בקלות  מתגברים  המאמינים 

הרבה יותר בשמחה.
אמנם לא תיתכן אמונה אם יש לאדם עוונות 
וחטאים, שחטאים הם סתירה לאמונה שכן כל 

חטא גרם מפגם באמונה.
ואם כן כיצד זה שאנו מגיעים לדרגת האמונה 
בחג  רק  יתכן  זה  השמחה,  לדרגת  גם  וממילא 
הסוכות אחרי ראש השנה ויום הכיפורים שבהם 
זכים  ואנו  עוונותינו  ונמחלו  בתשובה  חזרנו 
וברים, אז ראויים אנו לשבת בצל האמונה. ולכן 
חג זה הוא השמח ביותר שבו אנו נקיים ומלאים 

התורה  כל  כנגד  ששקולה  ובאמונה  בשמחה 
כולה.

חג  את  עושים  שאנו  מה  גם  יבואר  ובזה 
וידוע  תשרי.  של  הזה  בזמן  דווקא  הסוכות 
שכבר שאלו כל המפרשים שלכאורה היה צריך 
הם  הסוכות  שכן  בניסן,  הסוכות  חג  את  לחוג 
או לסוכות  )לענני הכבוד  ליציאת מצרים   זכר 
שמובא  והמפורסם  הפשוט  והתירוץ  ממש(, 
את  עושים  שאנו  להראות  שרצוננו  במפרשים 
הסוכה למצוות השי"ת שצוונו, ואם נעשה את 
יוצאים  והכל  החמה  ימי  שהם  בניסן  הסוכה 
מדירתם לסוכה לאוויר, לא יהיה ניכר שנעשית 
לשם מצוה, אבל עם הגיע ימות הגשמים שהכל 
עושים  ואנו  לביתם  ונכנסים  מסוכתם  יוצאים 
בהיפך יוצאים מבתינו לסוכה, בזה אנו מראים 

שעושים זאת למצוות השי"ת.
כי  יותר  בס"ד  יתבאר  דברינו  לפי  אמנם 
הסוכה היא צל האמונה ולא תתכן אמונה ולא 
הכיפורים  יום  אחרי  כשאנו  אלא  שמחה  תתכן 

סוכה ואמונה 
הרה"ג שמואל צברי

כשאנו זכים וטהורים מכל חטא.
מה  בטור(:  )הובא  במדרש  מובא  וכמו 
וכי  הראשון",  ביום  לכם  "ולקחתם  הפירוש 
ראשון הוא, והלא ט"ו בחודש הוא, אלא שהוא 
ראשון לחשבון עוונות. שבמוצאי יום הכיפורים 
ואח"כ  עוונותיהם,  שנמחלו  ונקיים  זכים  הכל 
וסוכה  לולב  במצות  וטרודים  עסוקים  הכל 
נמצא  לחטא.  פנויים  אינם  במצוות  ומטרדתם 

יום זה ראשון לחשבון עוונות.
יהי רצון שמשפע מצוות סוכה והחג הקדוש 
יושפע עלינו שפע אמונה ושמחה משך השנה 
ושלווים בעבודת השי"ת,  ונהיה שמחים  כולה 

אמן.



פרווה

מגוון משקאות שיבולת שועל של תנובה אלטרנטיב בטעמים מעולים
מפתיע כמה שזה טעים

חדש! שוקו
שיבולת שועל

חדש! אייס קפה
שיבולת שועל

בטעם קרמל
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דו"ח אמ"ן: שיעור 
המתים בישראל מקורונה 

גבוה מאשר בארה"ב

מאת: חיים רייך

דו”ח של אגף המודיעין בצה"ל ומרכז הידע 
ביום  שהתפרסם  בקורונה  למאבק  הלאומי 
באשר  מדאיגים  נתונים  מציג  בבוקר,  שלישי 

למצב התחלואה בנגיף הקורונה בישראל.
על פי הדו”ח, מספר החולים החדשים ליום 
ביחס  בעולם  הגבוה  להיות  ממשיך  בישראל 
את  עוקפת  ישראל  ולראשונה  לאוכלוסייה, 
מקורונה  ליום  המתים  במספר  הברית  ארצות 

ביחס לגודל האוכלוסייה.
הנפטרים  מניין  בבוקר,  שלישי  ליום  נכון 
בישראל עומד על 1,507 בני אדם, ורק בחודש 

האחרון הוא זינק בכ-500.
מקורונה  בישראל  היומי  הנפטרים  שיעור 
בעוד  איש,  למיליון  מקרים  כ-3.7  על  עומד 
למיליון  מקרים  כ-2.3  הוא  הנתון  שבארה"ב 
בני אדם. בצרפת השיעור הוא מקרה מוות אחד 
בריטניה,  כמו  ובמדינות אחרות  איש,  למיליון 
דרום קוריאה, איטליה ואוסטריה – השיעור אף 

נמוך מכך.
המגפה  כי  מזהירים,  המודיעין  אגף  מומחי 
מתפשטת בקצב עלייה מהיר בחודש האחרון. 
"קצב זה משקף עלייה רחבה בתחלואה בכלל 
הארצית,  ברמה  המגזרים  ובכל  האוכלוסייה 

ומושפע רק חלקית מהגדלת היקף הבדיקות".
החינוך  מערכת  פתיחת  כי  בדו"ח  צוין  עוד 
בקרב  התחלואה  להתפשטות  גרמה  בישראל 

בני הנוער ובכלל האוכלוסייה.
מנגיף  כתוצאה  קשה  במצב  החולים  מספר 
עלייה  תלול,  באופן  לעלות  ממשיך  הקורונה 
ויותר מפי עשרה  של כ-70% בחודש האחרון 
בשלושת החודשים האחרונים. מספר החולים 
לפני   660 לעומת  איש,   756 על  עומד  הקשים 

שבוע.
ההדבקה  במקרה  לאחרונה  הגידול  פי  "על 
במקרי  העלייה  המשך  ובפרט  החדשים 
הוא  כי  נראה  ומעלה,   60 בני  בקרב  ההדבקה 
בתקופה  משמעותית  לגדול  להמשיך  צפוי 

הקרובה", אומרים מומחי אמ"ן.
החולים  מבתי  חלק  מתריעים:  הם  בנוסף, 

מתקרבים אל סף הספיקה שלהם.
במגזר  מהנבדקים  מרבע  יותר  הדו"ח,  לפי 
החולים  מספר  לנגיף.  חיוביים  נמצאו  החרדי 
זינק  החרדיות  ובשכונות  בערים  המאומתים 
ולהערכת  האחרון,  בצורה משמעותית בשבוע 
היא  לכך  הסיבה  הבריאות  במשרד  גורמים 

תפילות ראש השנה ומעמדי הסליחות.
זינוק  נרשם  בירושלים  החרדיות  בשכונות 
בביתר  ברק,  בבני  גם  וכך  החולים,  במספרי 
עילית, במודיעין עילית ובאלעד, שבהם נרשמו 
בשבוע  אומתו  הניכר  שחלקם  חולים  אלפי 

האחרון.
רף  את  חצתה  עילית  מודיעין  למשל,  כך, 
7,000 נדבקים מתחילת המגיפה. יצוין, כי בעיר 
 8,243 כה  עד  9, התגלו  פי  תל אביב, הגדולה 

חולים.
בירושלים ישנם 7,399 חולים פעילים,  בבני 
באלעד   ,1,714 עלית  במודיעין   ,3,907 ברק 

1,123, ובביתר עלית 1,058.
שעות ספורות לפני יום הכיפורים, פרסם ראש 
לציבור,  קריאה  ליאון  משה  ירושלים  עיריית 
שאותה כינה קריאת חירום. "הנתונים שזורמים 

אנחנו  מאוד.  מדאיגים  החולים  מבתי  אלינו 
רואים את ההתפרצות הקשה שהגיעה כתוצאה 
על  וחרדים מהמחשבה  ראש השנה,  מתפילות 
כתוצאה  להגיע  שעלולה  הנוספת  ההתפרצות 

מתפילות יום הכיפורים".
לפני  קיים  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
נקבע,  במהלכם  דיונים  סדרת  הכיפורים  יום 
פעולה  תכנית  תציג  הבריאות  מערכת  כי 
לטיפול ב-1,500 חולי קורונה קשים החל מ-1 

באוקטובר.
משרדים,  מנכ"לי  שרים,  השתתפו  בדיונים 
ובכירים  גמזו  רוני  פרופ'  ישראל'  'מגן  מנהל 

נוספים.
בסגר  להמשיך  מתכוון  נתניהו  במקביל, 
תיתכן  כשבועיים  בעוד  כאשר  ימים,  כחודש 

הגדלה מסוימת בפעילות בשוק העבודה.
שגילה  בציבור  גאה  אני  ישראל,  "אזרחי 
הכיפורים.  ביום  ההנחיות  על  ושמר  אחריות 
כדי  לשעון  מסביב  לעבוד  ממשיכים  אנחנו 
כתב  בישראל",  הקורונה  מגפת  את  לבלום 
נתניהו במוצאי יוה"כ. "זה כולל הכנת מערכת 
ואכיפה  הסברה  מאמצי  לחורף,  הבריאות 
חברתי,  ריחוק  על  ושמירה  מסיכות  לחבישת 
מעבר איטי ומדורג לשגרת קורונה עם בדיקות 
רבים  וצעדים  הקשישים  על  הגנה  מהירות, 

נוספים.
שחרור   .2 סגר.   .1 הם:  שקבענו  "השלבים 
הדרגתי לשגרת קורונה עם בדיקות מהירות. 3. 
סוכה לחג,  מי שמקים  אני מבקש מכל  חיסון. 
לעשות זאת עם מסיכה ולפי כל כללי הריחוק. 

יחד ננצח את הקורונה".

עומס בבתי חולים

של  הקורונה  מחלקת  מנהל  חושן,  גיא  ד"ר 
לחדשות  בראיון  אמר  איכילוב,  החולים  בית 
את  היטב  מרגישים  הרפואי  במרכז  כי   ,12
הזינוק בתחלואה בנגיף. "אנחנו באחוזי תפוסה 
המאמץ   .95% סביב  מהשגרה,  יותר  גבוהים 
ומתגבר. מספר החולים הקשים  הולך  בהחלט 
מרגישים  ואנחנו  המונשמים,  מספר  וגם  עלה 
70- בני  הם  מהחולים  רבים  פה.  העומס  את 

מכך.  צעירים  ומיעוטם  יותר,  מבוגרים  או   60
אמר  ומורכבים",  קשים  חולים  רואים  אנחנו 

ד"ר חושן.
בימים  ממש  קרה.  בהחלט  "משהו  לדבריו: 
האחרונים התפוסות פה עלו. אנחנו רואים גם 
להילחם  ונדרשים ממש  הפונים  בכמות  עלייה 
על פינוי ושחרור של חולים למסגרות השונות, 
מול  אינטנסיבית  עבודה  עושים  אנו  למלונות. 
פיקוד העורף והחמ"לים של משרד הבריאות, 
וממש נאבקים על שחרורים כדי לפנות מקומות 

לחולים הבאים שמגיעים".
פה  נמצא  הסיבות שאני  "אחת  הוסיף:  הוא 
למסגרות  חולים  עוד  לשחרר  היא  הזו  בשעה 
מקום.  לפנות  כדי  החולים,  בית  שאינן  שונות 
מחלקת  תיפתח  הקרובים  בימים  כך,  על  נוסף 
את  הפכנו  ימים  כמה  לפני  רק  נוספת.  קורונה 
מחלקת הטיפול הנמרץ שלנו למחלקת טיפול 
ואנחנו  מיטות,  כ-18  שמכילה  קורונה  נמרץ 
בשבועיים  נוספת  מחלקה  לפתוח  מתכננים 

נערך  בהחלט  החולים  שבית  כך  הקרובים, 
לקראת הגדילה בתפוסות של חולי הקורונה".

על  משפיעה  ההתמודדות  כיצד  לשאלה 
החולים האחרים – ענה ד"ר חושן: "זה אתגר 
המטרה  איתו.  מתמודדים  שאנחנו  מאוד  גדול 
להפעיל  ולהמשיך  לנסות  הן  שלנו  והמדיניות 
את כל הפעילות האלקטיבית והלא אלקטיבית 

שאיננה קורונה של בית החולים.
השירות  את  לתת  מסוגלים  אנחנו  עוד  "כל 
איך  נראה  בבוקר  מחר  אותו.  ניתן  אנחנו  הזה 
בהחלט  אנחנו  כרגע  אבל  מתמודדים,  אנחנו 

ערוכים".
לטיפול  נושאים  שורת  קבע  הממשלה  ראש 
מיידי ותוכניות העבודה בנושאים הבאים הוצגו 
הנושאים  לפי  שלישי  ביום  הקורונה  בקבינט 

הבאים:
הבריאות,  מערכת  של  הפעולה  תכנית   .1
לטיפול  הממשלה,  ראש  שהגדיר  היעד  פי  על 

מה-1  החל  בקורונה  קשים  חולים  ב-1,500 
באוקטובר.

מהסגר  מודרגת  ליציאה  היעדים  קביעת   .2
לשגרת קורונה. דיון ביעדים ובמדדים להערכת 

המצב ולבחינת המדיניות הנדרשת.
3. עדכון תמונת מצב ההצטיידות בחיסונים.

ושימוש מערך  רכישה  4. תמונת המצב של 
בדיקות מהירות.

מסכות  חבישת  בחובת  ההסברה  מיקוד   .5
וכללי הריחוק החברתי.

6. דיון ביכולות ובכלים הדיגיטליים למאבק 
בקורונה.

יכולות האכיפה, קנסות מוגדלים  7. הגדלת 
וסנקציות על הפרת התקנות.

החינוך  מערכת  להכנת  משולבת  תכנית   .8
להפעלה בצל הקורונה.

לאוכלוסיית  והסיוע  ההגנה  בתכנית  דיון   .9
הקשישים.

בישראל עומד שיעור הנפטרים היומי על כ-3.7 למיליון איש, בעוד שבארה"ב המדד 
הוא כ-2.3 מקרים למיליון בני אדם • לפי הדו"ח, יותר מרבע מהנבדקים במגזר 
החרדי חיוביים • בבית החולים איכילוב מדווחים על תפוסה של 95% במחלקת 

הקורונה • מסתמן: הסגר יוארך לחודש • ראש הממשלה הנחה את אנשי המקצוע 
לקבוע יעדים ליציאה מדורגת מהסגר אמבולנס ממוגן מפני הקורונה )צילום: דוברות מד"א( 

קפסולות בכותל המערבי )צילום: קרן למורשת הכותל( 

מאת: חיים רייך

בתוך  בעולם:  להכות  ממשיכה  הקורונה 
ממגפת  המתים  מספר  הגיע  חודשים,  עשרה 
הוא  איש.  ממיליון  ליותר  בעולם  הקורונה 
מיליון  מ-32  יותר  עם  להתפשט,  ממשיך 
מאובחנים מאומתים ב-188 מדינות. במדינות 
גל  אלו  בימים  מתחולל  ישראל,  בהן  רבות, 
דעכה.  הראשונה  שההתפרצות  אחרי  שני, 
מספר  כי  הזהיר  העולמי  הבריאות  ארגון 
המתים עלול להגיע לשני מיליון בטרם יהיה 

חיסון יעיל בשוק.
הופקינס,  ג'ונס  אוניברסיטת  נתוני  לפי 
המדינה עם מספר המתים הגבוה ביותר היא 
יותר מ-200 אלף מקרים,  ארצות הברית עם 
יותר  עם  ההדבקה  בנתוני  מובילה  גם  והיא 

משבעה מיליון נשאי קורונה מאומתים.
אחריה נמצאת ברזיל עם יותר מ-140 אלף 
מתים והודו עם יותר מ-95 אלף מקרי מוות. 
בני  אלף  מ-76  יותר  כה  עד  מתו  במקסיקו 
ובאיטליה  אלף,  מ-42  יותר  בבריטניה  אדם, 
נרשמו כ-36 אלף מקרי מוות מהנגיף. מספר 
גבוה של מתים מקורונה נרשם גם בפרו, שם 
ובצרפת  אלף,  מ-32  גבוה  המוות  מקרי  סך 
ובספרד מתו יותר מ-31 אלף בני אדם מהנגיף 

בכל מדינה.
מכמה  מגיעה  מעודדת  בשורה  זאת,  עם 
מדינות אחרות שסבלו מהתפרצות מחודשת 
קוריאה  פרו,  רוסיה,  כמו  קורונה,  של 
אחרי  אך  ואוסטרליה,  קנדה  הדרומית, 
שוב  התחלואה  חדשות,  מגבלות  שהשיתו 

במגמת ירידה.

מעל מיליון מתו 
מהקורונה בעולם

מספר המתים בארה"ב לבדה חצה את רף ה-200 אלף. ברזיל במקום השני 
עם 140 אלף • עד כה נדבקו יותר מ-32 מיליון בני אדם
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פחות מחודשיים נותרו עד למועד הבחירות לנשיאות מעבר 
מיום  מקצין  לרפובליקנים  הדמוקרטים  בין  והעימות  לים, 
להילארי  היתרון  את  הסקרים  העניקו  אז  ב-2016,  כמו  ליום. 
וה'ישנוני'.  האנמי  ביידן  לג'ו  חסד  נוטים  הם  הפעם  קלינטון, 
בניגוד ל-2016, טראמפ קרוב הרבה יותר לסגור את הפער וגם 
הסוקרים כבר נשמרים מקביעות חד משמעיות באשר לסיכוייו 

של הנשיא המכהן לזכות בקדנציה שנייה.
הנשיא  מעמדת  להתמודדות  טראמפ  של  הגעתו  למעשה, 
המכהן פועלת לטובתו ולרעתו. לטובתו בכך שהוא כבר לא נתפס 
האקסצנטריות  האמריקנית.  הדמוקרטיה  על  ממש  של  כאיום 
הדמוקרטי  הקמפיין  את  שליוו  ההפחדה  ומאפייני  הבוטה 
בסיבוב הקודם - יתקשו להניע מצביעים הפעם. במשך 4 שנות 
כהונתו בבית הלבן טראמפ הוא אחד הנשיאים הבודדים שלא 
יצא למלחמה או למבצע צבאי של ממש, הוא הצליח לרשום 
הישגים לא רעים בכלכלה ובסך הכל קיים את מרבית הבטחות 
הבחירות. מאידך, גם ההתלהבות הרפובליקנית לחילופי שלטון 
שנרשמה אחרי שמונה שנות שלטונו של אובמה - כבר דעכה, 
במערכות  האמון  ואובדן  הקורונה  משבר  השלכות  ובצירוף 
השלטוניות, קיים החשש שתומכי הנשיא ימעטו להגיע לקלפי.

אחדים  שבועות  בתוך  לידיו  התגלגלו  טראמפ,  של  למזלו 
לסייע  שעשויות  כאלו  איכותיות,  ניצחון  תמונות  וכמה  כמה 
כזו  אחת  כוחו.  בסיס  את  ולשמור  השמרני  ה'בייס'  בקרב  לו 
איחוד  הייתה כמובן החתימה על הסכם השלום הישראלי עם 
כולל  לסרביה,  קוסובו  בין  ההסכם  גם  ובחריין.  האמירויות 
בכיוון  צעד  נחשב  לירושלים,  השגרירויות  העברת  על  הסעיף 
אמריקניים,  אוונגליסטים  מיליון  למאה  קרוב  ידי  על  הנכון 
במדינות  ניכר  רוב  ומהווים  מאסיבי  באופן  להצביע  שנוהגים 

ה'אדומות' המובהקות.
של  פטירתה  עם  נוספת,  פז  הזדמנות  טראמפ  ניצל  השבוע, 
גינסבורג,  ביידר  רות  היהודייה  העליון  המשפט  בית  שופטת 
מבין  ביותר  הקיצונית  אולי  אקטיביסטית,  ליברלית  שהייתה 
מינוי  על  להודיע  מיהר  הנשיא  המכהנים.  השופטים  תשעת 
מחאות  לקול  בארט,  קוני  איימי  השופטת השמרנית  מחליפה, 
השנייה,  הקדנציה  באובמה המקרטע של  שנזכרו  הדמוקרטים 
לאחר שאיבד את הרוב בסנאט ולא הצליח להעביר מינוי שופט 

לעליון כרצונו.
הסנאטורים  אז  שהשמיעו  בטענה  נתלים  הדמוקרטים 
למנות  נהוג'  'לא  ולפיה  להתנגדותם,  כנימוק  הרפובליקנים 
שופט בשנה האחרונה לכהונת הנשיא. האחרונים טוענים מנגד 
את  מטרפדים  היו  הכי  בלאו  וכי  מבוסס  בנוהג  מדובר  לא  כי 

המינוי בזמנו.
את  גם  שמינה  אחרי  לעליון,  השלישי  המינוי  זהו  לטראמפ 
עשרות  מזה  ולראשונה  קוואנו,  וברט  גורסץ'  ניל  השופטים 
יחסית של מעין תיקו בין הגושים,  שנים נשבר המצב המאוזן 
כששישה מבין שופטי העליון האמריקני יהיו מינויים שמרניים 
במה  האב(,  ובוש  בוש  )טראמפ,  רפובליקניים  נשיאים  של 
שעשוי להשליך גם על תוצאות ההצבעה בבחירות - אם וכאשר 
יתעוררו ערעורים או ויכוחים משפטיים על התוצאות המדויקות 

במדינות מתנדנדות או בעקבות אפשרות ההצבעה בדואר.
לסיום, נקודה קטנה להשוואה: בעוד בדמוקרטיה האמריקנית 
בית  שופטי  את  למנות  שאמור  מי  כי  לכולם  ברור  היציבה, 
המשפט העליון הם נבחרי הציבור – הנשיא בהסכמת הסנאט. 
לא  זאת, ממשלה שלמה  לעומת  שלנו,  המקומית  בדיקטטורה 
יכולה להעביר החלטות רק בגלל 'יועץ משפטי' שלא מתחשק 

לו לאשר איזה פרט. יחי ההבדל הקטן.

אבד חסיד
יום כיפור חלף עבר לו, ויחד עמו הסתיים הדד ליין המקורי 
לח"כ  המנדט  להחזרת  ישראל  אגודת  נציגי  ידי  על  שהובטח 
לשעבר אליהו ברוכי - ופתרון טרם נמצא. בדגל התורה הסכימו 
לחול  עד  היותר  ולכל  ימים אחדים,  בעוד  להאריך את המועד 
המועד, אבל המסר חד משמעי – לא נסכים לוותר על האצבע 

הנוספת בכנסת, רק בגלל התסביכים והסכסוכים הפנימיים של 
האגודאים.

מי  אין  שם  שגם  ייאמר,  החסידית  הנציגות  של  לזכותה 
שמתכוון לנצל את המצב ולחזור לימי ה60:40 העליזים, בהם 
ישראל  באגודת  הליטאיות.  הקיפוח  מטענות  להתעלם  נהגו 
מבינים היטב שהפעם האחריות עליהם ושהמצב הנתון לא יכול 
להימשך לאורך זמן. תרם לכך לא מעט האולטימטום הליטאי 
החד משמעי – אם לא יימצא פתרון במהרה, ישוב גם סגן שרת 
התחבורה אורי מקלב לכנסת, וישלח לפנסיה מוקדמת ומאולצת 

את ח"כ אליהו חסיד.
מבין שלל הרעיונות היצירתיים שהובאו כאן בהרחבה בשבוע 
שעבר, הכיוון המסתמן הוא חזרתו של ליצמן למשרד השיכון 
כסגן שר כשמעליו ימונה אחד השרים המכהנים – ככל הנראה 
שר החינוך יואב גלנט – בתפקיד השר בפועל. המתווה דומה 
למעשה לזה שנקט ליצמן למשך זמן מה במשרד הבריאות, אלא 
שהפעם נתניהו לא יוכל להחזיק את התיק, כדי להימנע מסוגיות 

משפטיות סבוכות בשל שלושת כתבי האישום שהוגשו נגדו.
למרבה הצער, במסגרת מגבלות החוק הנורבגי, כאשר מדובר 
לא  שליצמן  כך  פעמיים,  להתפטר  יכול  אינו  הוא  אדם  באותו 
יוכל לממש שוב את החוק ולהחזיר את המנדט. במקרה כזה, 
להתפטר  יכול  היה  הוא  עצמו,  השר  לכס  חוזר  היה  ליצמן  לו 
בשנית  מקומו  את  ולפנות  הנורבגי  במסגרת  שלא  מהכנסת 
יכול להיות  אינו  לטובת ברוכי, אלא שבניגוד לשר – סגן שר 
הנורבגי  החוק  במסגרת  זאת  עשה  אם  אלא  השורה,  מן  אזרח 
הנראה  ככל  יידרש  ליצמן  משכך,  ופרוש(.  מקלב  )דוגמת 

להמשיך ולכהן גם בכנסת.
ח"כ  ובשתיהן  השולחן,  על  אופציות  שתי  יישארו  משכך, 
באפשרות  בכנסת.  מקומו  את  לפנות  יידרש  חסיד  אליהו 
התורה,  דגל  לטובת  ויתפטר  מרצון  זאת  יעשה  הוא  הראשונה 
ואילו באפשרות השנייה, כאמור, הוא יפונה באונס על ידי דגל, 
באמצעות חזרתו של מקלב לכנסת. לפי הלך הרוח הנוכחי בין 
הסיעות, נראה כי הפעם לשם שינוי הדברים יקרו בהסכמה ולא 

בהסלמה.

מי במגיפה
ביום  להתפלל  הקפיד  החרדי  הציבור  של  ובניין  מניין  רוב 
כיפור לפי הוראות משרד הבריאות, בקפסולות מצומצמות או 
תחת כיפת השמיים, במנייני מרפסות וחצרות או ביחידות, איש 

איש וגילו, מצבו הרפואי והאפשרויות שנצבו בפניו.
גם מי שבחרו להתחכם להנחיות, להתעלם  כמו תמיד, היה 
בעידן  הצער,  למרבה  אדם.  בחיי  ולשחק  הזהירות  מכללי 
עשו  והתמונות  מתועד,  אירוע  וכל  מצולם  דבר  כל  הדיגיטלי, 
שוב  שחגגה  הכללית,  העיתונות  למערכות  חיש  דרכן  את 
צביעות  כמה  להיווכח  כדי  החרדית'.  'ההדבקה  את  בכותרות 
כרוכה בכותרות הללו, די לחפש בזכוכית מגדלת את ההשוואה 
המתבקשת בין מראות מוצ"ש – ערב יום כיפור ברחבת הכותל 
הכותל  את  פוקדים  שנה  מדי  )כאשר  מאדם  הריקה  המערבי 
האנרכיסטים  הפגנות  רחבת  לעומת  אלפים(  מאות  זה  בלילה 

בבלפור, מדגרת קורונה עמוסה לעייפה.
לגל  בניגוד  ושוב:  שוב  זאת  ולהדגיש  ביושר  לומר  צריך 
הראשון, אחוז ההדבקה של המגזר החרדי מתוך כלל החולים 
כרבע  עדיין,  שליש.  שני  עד  בכמחצית  נמוך  הנוכחי  בגל 
מהבדיקות הנערכות בציבור שלנו חוזרות חיוביות והמספרים 

מפחידים.
יותר מחמש מאות איש נפטרו בישראל מקורונה רק בחודש 
האחרון, כשליש מכלל הנפטרים מהמחלה מאז פרוץ המגיפה. 
פי  ועל  המיליון,  את  המתים  מספר  השבוע  חצה  כולו  בעולם 
אומדנים לא רשמיים המספר האמיתי גבוה בהרבה, בהתחשב 
במצב הטיפול והידע של מדינות עולם שלישי ובחוסר האמינות 
או  סין  כמו  שונות,  בריאות  ממערכות  המגיעים  דיווחים  של 

איראן.
מהיותר  רצחנית,  מגיפה  היא  הקורונה  שוב:  נחדד  כן  על 
בפרט   – שלה  התמותה  אחוזי  האנושות.  שידעה  מסוכנות 
יחסי  עם  'שפעת  לא  זו  לרעה.  חריגים   – מבוגרים  בגילאים 
נגיף שאינו מבחין  זהו  'הפחדה של פוליטיקאים',  ולא  ציבור' 
למפגין.  מתפלל  ובין  לספרדי  אשכנזי  בין  לחסיד,  ליטאי  בין 

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

צביעות משפטית
יותר  הידוע  ניסנקורן,  אבי  המשפטים  שר  הדברים,  בשולי 
האשים  המשפט,  מערכת  עובדי  של  הקדמי  כמגן  בתפקידו 
השבוע את החרדים בתחלואה. לאחר מתקפה רבת על דבריו, 

התקפל ניסנקורן והצטדק באריכות.
הקדים  הוא",  באשר  אדם  כל  מכבד  אני  ומתמיד  "מאז 
ההתפרצות  שמוקדי  לכך  התייחסתי  הובנתי,  לא  "אם  השר, 
לפני שבועיים היו בערים מסוימות וכעת הם בכל הארץ. חבל 
בין  לא מבדילה  הקורונה  כוונתי.  את  לעוות  מי שמנסים  שיש 
"במקום  בתוקפיו:  הטיח  וגם  התאפק  לא  ניסנקורן  מגזרים". 
כולנו  נתמקד  הכיפורים  יום  שבערב  כדאי  ולפלג,  לשסות 

בשיתוף פעולה במאבק במשבר".
בצורה  כחומה  שניצב  מי  ניסנקורן,  של  מצדו  למדי  צבוע 
את  להאשים  ולהידבק,  להפגין  הזכות  בעד  הממשלה  בתוך 
הביטוי'  'חופש  שאותו  גם  מה  אחריות.  בחוסר  החרדי  המגזר 
שעומד להם למפגיני בלפור אמור לעמוד גם למבקריו של השר 
ניסנקורן. וכי יש איפה ואיפה בזכות הביקורת על פוליטיקאים?

של  למרמס  שטיח  להיות  סיים  החרדי  הציבור  השר,  אדוני 
כל מיני פוליטיקאים כושלים. לא נסתפק בהתנצלויות רופסות 
ובסיפורי 'דבריי הוצאו מהקשרם'. מי שמשמיץ ציבור שלם, מי 
האצבע  את  אלינו  שמפנה  ומי  מחלות  כמפיצי  אותנו  שמתייג 
 – האישית  פעילותו  על  אחריות  לקחת  במקום  המאשימה 
יידרש להתנצל בפומבי, באותה במה ובאותו היקף בו נעשתה 
החרדים  לפוליטיקאים  לקרוא  מתבקש  אך  ולא,  ההשמצה. 
האותנטי  הממשלה,  ראשי  בפני  צדדי  חד  אולטימטום  להציב 

והחלופי, או אנחנו או הוא.

עליונות הנשיא

שתי אופציות יישארו על השולחן, ובשתיהן 
ח"כ אליהו חסיד יידרש לפנות את מקומו 
בכנסת. באפשרות הראשונה הוא יעשה 

זאת מרצון ויתפטר לטובת דגל התורה, ואילו 
באפשרות השנייה, כאמור, הוא יפונה באונס 

על ידי דגל, באמצעות חזרתו של מקלב 
לכנסת. לפי הלך הרוח הנוכחי בין הסיעות, 

נראה כי הפעם לשם שינוי הדברים יקרו 
בהסכמה ולא בהסלמה

על סדר היום
אבי גרינצייג

השיג כמה תמונות ניצחון. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | צילום: דוברות הבית הלבן
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העניינים.  במרכז  ברק  בני  הייתה  הקורונה,  של  הראשון  בגל 
בתחילה, הציבור החרדי ספג אש תקשורתית וציבורית מכל עבר, 
יום אחרי יום, בעקבות אחוזי ההדבקה והמספרים הגבוהים. אלא 
שעם סיום הגל הראשון, כחודש לאחר שפרץ, כבר נחשבה בני 
ברק למודל של הצלחה, של קירוב לבבות, של התמודדות נכונה 
ראש  ידי  על  ביותר  הגבוהה  ברמה  המשבר  וניהול  המגיפה  עם 

העיר ואנשיו, למרות כל האתגרים והמכשולים.
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  את  פוגשים  אנחנו 
בעיצומם של ההכנות ליום כיפור ולסוכות ועל רקע התחבטויות 
הקבינט באשר להיקף הסגר שיוטל בשבועות הללו, כשמחצית 
קיום ההפגנות.  והאחרים על  קיום התפילות  זועמים על  השרים 
"ההתמודדות עם מגפת הקורונה מתחילה ונגמרת באמון", אומר 

רובינשטיין בחיוך. "בלי אמון לא יעזור שום סגר ושום דבר".
עם  ההתמודדות  גם  התחילה  כך  המפתח,  מילת  הוא  אמון 
הקורונה בבני ברק. "התחלנו את התהליך עם רכישת אמון לשני 
בהתחלה  הציבור.  מול  וגם  המרכזי  השלטון  מול  גם  הצדדים, 
אונים  חסרי  עמדו  הם  הממשלתית.  במערכת  אותנו'  ספרו  'לא 
מטופל  לא  שהעסק  בפומבי  לצוף  והתחיל  בעיר,  ההדבקה  מול 
נכון ברמה הארצית ואין להם ממשק עם תושבי העיר. אני זוכר 
והגעתי  בהתחלה,  ממש  חינוך,  מוסדות  לסגור  קריאה  שהייתה 
לראש  התורה  דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  כמזכיר  בכובעי 
קטנות  לימוד  לכיתות  הישיבות  את  לחלק  אז  הצענו  הממשלה. 
לא  ימים  כמה  במשך  מלימודים,  ששבתו  בסמינרים  ולהשתמש 
ענו לנו בכלל, עד שקיבלנו תשובה בכלל ממשרד הבריאות... לא 

הייתה שום תקשורת נורמלית איתנו".
אז מה עושים במצב כזה?

יזמתי שיחה  ניסן,  ר"ח  לפני  "ברגע שהתחלואה עלתה, קצת 
והבנה  צבאי  ניסיון  עם  מעש  איש  נומה.  רוני  במיל.  לאלוף 
בניהול והתמודדות עם אתגרים מורכבים. הוא נכנס בתוך שעות 
אחדות לעניין, הביא אתו צוות שלם של מתנדבים עם רקע צבאי, 
פקודים שלו לשעבר, כולל שמות מוכרים כמו רונן מנליס. אלו 
אנשים שרגילים לעשות דברים בגדול, יש להם מערך של קשרים 

אמיתיים ויעילים ויכולות אישיות".
הכרת אותו לפני כן?

למד  הוא  אבל  כן,  לפני  חרדים  הכיר  לא  בכלל  הוא  "לא, 
במהירות את השפה, הוא בן אדם שמדבר בגובה העיניים. הוא 
שצריך  החרדי,  לציבור  ייעודית  הסברה  שצריך  במהירות  למד 
לדבר על כל צעד ושעל עם רבנים. שסגירה של מקווה או מוסד 
בני  של  הסיסטם  את  הבין  הוא  רוחנית.  בהסכמה  להיות  צריכה 
ברק, שראש העיר וחברי המועצה עובדים בראש ובראשונה אצל 
גדולי ישראל. שלהבדיל, אצלנו הם 'מובילי דעת הקהל' ומקבלי 
ההחלטות. הוא הביא לפה אנשים מיחידת מודיעין ומהמחשוב 
שבנו פרויקט מיפוי מיוחד של חולים לפי אזורים ומיקום. הקמנו 
 4,500 בניינים,  ראשי  של  עולמית  ברמה  ייחודי  פיילוט  פה 
אחראים על כל בניין בבני ברק, כל אחד מהם ממונה לטפל בבניין 
שלו, לעדכן ולרכז את הטיפול בנדבקים ולהחזיק בקו מהיר יותר 

מול מוקד 106 של העירייה".
ואיך זה השפיע מול הדרג הארצי?

למלוניות  לצאת  שהתחילו  שם  שראו  ברגע  מיידי,  "באופן 
בהיקפים גדולים ובצורה מדויקת, אז משרד רוה"מ, השר דרעי, 
להתנהל  התחילו  הארציים  הגורמים  שאר  וכל  הבריאות  משרד 
מולנו בצורה מסודרת. צריך להבין שהסיפור של המלוניות היה 
אתגר לא פשוט בכלל, כשאתה בא להתאים מלונית לחולים חרדים, 
אתה צריך לחשוב על הרבה מאוד היבטים, רוחניים וגשמיים. יש 
את סוגיית הכשרות ושמירת השבת, יש את הנושא של מקומות 
ומורכבויות שצריך  יש הרבה בעיות  מתאימים מבחינת צניעות, 
לפתור. המל"ל היה בהתחלה אחראי על הנושא הזה אבל הוא לא 
ידע להתמודד עם פינוי חרדים, אפילו במלוניות לציבור הכללי 

היו אינספור תלונות וטענות.
צריך  היה  למלונית  להתפנות  שרצה  מי  אפילו  "בהתחלה 
להתמודד בסבך ביורוקרטי בלתי אפשרי, היית צריך לרדוף אחרי 
קופת החולים ושם היו אומרים בכלל שתישאר בבית... הקמנו פה 
נציגים של כל קופות החולים, של מד"א,  והבאנו  ייעודי  חמ"ל 

של פיקוד העורף, הושבנו את כולם יחד באופן מתואם. קידמנו 
של  הסכם  למשל  לחולים,  טלטול  שחסכו  מעשיים  פתרונות 
פיקוד העורף עם איחוד הצלה שיפנו עבורם את החולים ישירות 
למלונית, במקום הסחבת שהייתה לפני כן, כשהיו מפנים לנקודת 
החמ"ל  עובדי  עצמו,  את  הוכיח  הזה  המיוחד  החמ"ל  איסוף. 
כל  מול  לטפל  ומתחילים  החולים  רשימת  את  יום  מדי  מקבלים 

הגורמים הרלוונטיים וזה עבד כמו שעון".
דיברת בתחילה על הצורך באמון הציבור, איך משיגים אמון 

בנושא מורכב כל כך מול הציבור החרדי?
ביותר  והמודע  האחראי  הוא  החרדי  שהציבור  מאמין  "אני 
לנושאים של פיקוח נפש, זה ציבור שהתחנך על 'ונשמרתם מאוד 
פלאיירים  חילקנו  מקצועית.  הסברה  נדרשה  אבל  לנפשותיכם', 
בבתים, העברנו רמקולים ברחובות, הקמנו ועדת רבנים ייעודית 
שהתייעצה תדיר עם אנשי מקצוע מתחום הרפואה. התמודדנו עם 
שורה ארוכה של אתגרים הלכתיים, למשל שריפת חמץ, מנייני 
פה.  התחילו  המקוריים  והפתרונות  האלה  הדברים  כל  תפילה, 
בהמשך  גם  נומה  לקח  העיר  רבני  של  והפתרונות  ההוראות  את 

למישור הארצי".
וגם סגר  נקודתי על העיר  גם סגר  ומי שחווה  כבעל הניסיון 

ארצי, האם לדעתך יש תועלת בדבר הזה?
שנים  במשך  שניהל  למי  כיאה  בלמדנות,  משיב  רובינשטיין 
ארוכות את אחד הכוללים הגדולים בעיר. "לדעתי בסגר נקודתי 
בפסח  שהוטל  ארצי  שבסגר  ראינו  אמנם  תועלת.  שום  בו  אין 
אבל  יעיל.  כנראה  שזה  כך  הראשון,  הגל  את  לעצור  הצליחו 
האם  ובוחנים  עלינו  שהוטל  הנקודתי'  'הסגר  על  כשמסתכלים 
או  שמואל  גבעת  או  גן  רמת  הסמוכות,  הערים  על  השפענו 
גבעתיים או תל אביב, עוד לפני שהוטל הסגר, רואים שלא הייתה 
או  אחר  או  כזה  כביש  לסגור  לא  הוא  הנושא  כי  השפעה.  שום 
להקשות על חיי תושבי העיר, העניין הוא לצמצם מגעים. ברגע 
שגם כך המגעים של תושבי בני ברק עם תושבי הערים השכנות 
גם  דורש  סגר  זאת,  מלבד  בזה.  צורך  שום  היה  לא  רבים,  אינם 
אמון מלא של הציבור וציות להוראות. אחרי בקושי כמה שבועות 

אחרי שהסתיים הסגר הארצי הראשון כבר התחיל הגל השני..."
סיקור  מאוד  הרבה  משכה  בעיר  והצבא  החיילים  נוכחות 
ועניין, גם ביקורת וגם מחמאות. איזו השפעה אתה חושב שיש 

לזה?
אדם  בבין  החיילים  את  שקיבלנו  ראתה  ישראל  מדינת  "כל 
לחברו, בהתנהגות ראויה ומכבדת. הרבה מהם הגיעו ממקומות 
שהם לא ראו קודם לכן צורת חרדי וכאן הם גילו ונחשפו לעולם 
בתקופה  נומה  רוני  עם  להופיע  לי  יוצא  עבורם.  וחדש  אחר 
לבבות,  ואחדות  לקירוב  שנוגעים  הקשרים  בהרבה  האחרונה 
ובכולם שואלים אותי את השאלה הזו ואני עונה שלא קרה כלום. 
יהיה  זה כמו שלא  יהיה אף בחור ישיבה שילך לצבא בגלל  לא 
יודעים עכשיו  זה... אבל כולם  אף חייל שיחזור בתשובה בגלל 

שכולנו יחד כמו ספינה בלב ים, ואסור לאפשר שאף אחד יקדח 
חור בספינה הזו. כל אחד צריך לדעת לכבד ולהבין את השני".

הצד השני של ז'בוטינסקי

התפתחות  האחרונה  בשנה  חוותה  ברק  בני  הקורונה,  מלבד 
החינוך  תחום  בצרכי  פוסק  הבלתי  הגידול  נוספים,  במישורים 
מכתיב את שלו וכך גם הגידול באזור העסקי של העיר. רובינשטיין 
למנהלי  ומפרגן  העירייה  עובדי  עם  הקרדיט  את  ברצון  חולק 
כל  של  בפרטים  שולט  העיר  ראש  כי  ניכר  לב.  ברוחב  האגפים 
מקרה ומקרה, והוא מפרט במשך דקות ארוכות את הפרויקטים 
המרכזיים של החודש האחרון. "העירייה עושה מאמץ אינסופי 
בתחום החינוך, אנחנו בונים כל העת כיתות וגני ילדים. רק עכשיו 
חנכנו מתחם של גני ילדים לחינוך מיוחד, הוספנו 16 כיתות לבית 
ספר בית יעקב מרכז, 36 כיתות בפרדס כץ, שיפצנו מקווה ב-4.5 

מיליון שקל בקרית הרצוג".
החינוך,  מערכת  בפני  האתגרים  את  הגדילה  כמובן  הקורונה 
בבואה לפתוח את שנת הלימודים הנוכחית, "אנחנו העיר הצפופה 
בישראל, 210 אלף נפשות כן ירבו על שטח של 7 אלף דונם. חוץ 
אלפי  לנייד  של  מורכבים  אתגרים  גם  כאן  יש  הטבעי  מהגידול 
ילדים ממקום למקום, בגלל חוסר במוסדות בשכונות מסוימות".

חמה  פינה  שמורה  לז'בוטינסקי  שמעבר  לשכונות  בכלל, 
את  להפוך  היא  שלי  "האג'נדה  העיר,  ראש  של  בלבו  במיוחד 
פרדס כץ וקרית הרצוג מבן חורג לחלק אינטגרלי של בני ברק. 
וציבור,  חינוך  מוסדות  יותר  ישיבות,  יותר  שם  שיהיו  עובד  אני 
ישיבות  של  מעבר  מעודדים  אנחנו  אברכים.  המון  כבר  שם  יש 
לפני  מפורש  שהבטחנו  כמו  תורה.  מקום  שיהיה  לשם,  צפופות 

הבחירות – חוללנו שם מהפך של ממש בשנתיים האחרונות".
בשנה האחרונה, עוד בטרם פרצה הקורונה, הספיקה העירייה 
והמפוארים  הגדולים  הש"ס  סיום  ממעמדי  אחד  את  ליזום  גם 
שהיו כאן, "זה היה מעמד עצום של כבוד התורה ולומדיה", נזכר 

ראש העיר בערגה, מתגעגע לימים שלפני הקורונה.
בלתי  כיום  המצב  נח,  לא  רובינשטיין  התחבורה  בתחום  גם 
נסבל והוא מתכוון לפתור את הסוגיה. "לא יתכן שכל מי שרוצה 
במוצאי  כבר  בפקק,  דקות  ארבעים  לעמוד  צריך  מהעיר  לצאת 
בעיר,  התחבורה  בתחום  מהפכה  לחולל  הולכים  אנחנו  סוכות 
זה פרויקט שאנחנו  יידחה במעט בגלל הסגר.  בתקווה שזה לא 
מתכננים לעומק בשנתיים האחרונות והוא עוסק בעיקר בתחבורה 
לצמצם   – כפולה  המטרה  והבין-עירונית.  העירונית  הציבורית, 
אלו  את  ולפצל  לעיר  בפועל  שנכנסים  האוטובוסים  מספר  את 
שנכנסים במסלולים יותר הגיוניים. לא יתכן שאלפי אוטובוסים 
נצמדים רק לציר אחד או שניים של רבי עקיבא והשומר. היציאה 
מהעיר היא סיוט שאני מחויב ומתכוון לפתור". רובינשטיין מציין 
גם כי בתוכנית ארוכת הטווח, יזכו תושבי בני ברק לתחנה מרכזית 

עם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

שר הביטחון בסיור בעיריית בני ברק שר הביטחון בחמל המיוחד שר החינוך וסגנו בעיריית בני ברק

»
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משלהם, שתווסת את התנועה בצורה נכונה ותנקז אליה את רוב 
התחבורה הציבורית המגיעה מחוץ לעיר.

יש קמח

האחרונות  בשנים  ברק  בני  רושמת  הכלכלית  בזירה  גם 
מרבה  העיר  ראש  אחרים,  בהקשרים  וכמו  לטובה,  התפתחויות 
בניגוד  אחרים,  עם  ההצלחה  את  ולחלוק  מחמאות  לחלק 
לעצמם.  הקרדיט  כל  את  לשמר  שמקפידים  רבים  לפוליטיקאים 
"הנושא של פיתוח מתחם ב.ס.ר שייך לכל ראשי העיר האחרונים, 
הוסיף  אחד  וכל   BBC-ה מתחם  בפיתוח  מעורבים  היו  כולם 
אחד  כבר  יש  כיום  ברק.  בני  של  ה'קמח'  להגדלת  משלו  ותרם 
עשר מגדלים שמשלמים ארנונה לבני ברק ועוד עשרה נמצאים 
למעלה  כאן  יהיו  דבר,  של  בסופו  שונים.  ובשלבים  בתהליכים 

מעשרים מגדלי עסקים".
ואם בבניה עסקינן, ראש העיר לא מתמקד רק במגדלים, "יש 
לעיר, שיקלו  נוספות  דיור  יחידות  פרויקט של כאלפיים  גם  שם 
במעט את מצוקת הדיור החריפה, חלקן גם במסגרת זולה ונוחה 

יוזמים את הקמת  אנחנו  זאת,  'מחיר למשתכן'. מלבד  יותר של 
לימים  ובחלוקה  ומהודרת  כשרה  בעיר,  הראשונה  הבריכה 
נפרדים, אין שום סיבה שתושבי בני ברק יצטרכו לרעות בשדות 

זרים ולחפש פתרונות בערים שכנות".
שניהלה  זה  היה  לאחרונה,  הכותרות  את  שתפס  אחר  מאבק 
התוכנית  לאור  ישראל,  ברכבת  רובינשטיין  בראשות  העירייה 
מהן  כשהאחת  חלופות,  שתי  הכוללת  הרכבת  ידי  על  שהוצגה 
מדלגת לחלוטין ובאופן ניכר לעין על בני ברק. "תבין את גודל 
פרטיים  רכבים  קצת  הכי  עם  העיר  היא  ברק  בני  הרי  החוצפה, 
ביחס לנפש, אין עוד עיר שזקוקה ומשתמשת בתחבורה ציבורית 
התוכנית  כך?  כל  מכוונת  בצורה  לדלג  עלינו  דווקא  אז  כמונו, 
שהציגו לות"ל נועדה להדיר את בני ברק ולאיים במרומז שאם 
נעמוד על נושאים עקרוניים, למשל שהרכבת לא תפעל בשבת, 

ידלגו עלינו. אנחנו נלחמים על זה ולא מתכוונים לוותר".
לסיום, מה תרצה לאחל לתושבים לקראת החג?

"בימים כאלו, האיחול החשוב ביותר הוא שיהיה רק בריאות, 
חג שמח ובהצלחה לכולם".

במבט ראשון, לשכת ראש העיר מתנהלת על מי מנוחות, מיעוט 
רושם  יוצר  התנועה  ומגבלות  הקורונה  מגפת  עקב  המבקרים 
מוטעה של תקופה רגועה. אבל די להתמקם דקות אחדות באחת 
מפינות הלשכה כדי להיחשף להיקף העצום של הפעילות ולעומס 
הבלתי נתפס של הפרויקטים שמנוהלים על ידי צוות מסור ויעיל 

במיוחד ובתיאום נרחב עם מנכ"ל העירייה, הרב שמואל ליטוב.
אנחנו מתיישבים לשיחה עם ראש הלשכה, הרב גדליה סילמן, 
בלתי  פניות  זרם  עקב  ושוב  לקטוע שוב  נאלץ  הוא  אותה  שיחה 
ופונה  פונה  לכל  להגיע  היא  האישית  שלנו  "המחויבות  פוסק. 
אני  הכל.  להספיק  אפשר  תמיד  שלא  למרות  אחד,  לכל  ולחזור 
שאנחנו  נואשים  אנשים  זה  פעמים  שהרבה  הנחה  מנקודת  יוצא 
הכתובת היחידה עבורם לפתרונות שונים. גם אם מדובר בשאלות 
פשוט  אנשים  לעירייה.  נוגעות  שלא  בקשות  או  יחסית  מוזרות 

במצוקה והם זקוקים למענה.
המינים  ארבעת  בשוק  דוכן  של  בעלים  התקשר  הרגע  "הנה 
יוכל להפעיל  יודע אם  ולא  שקנה סחורה בעשרות אלפי שקלים 
את הדוכן, זו בכלל החלטה ממשלתית - אבל האיש הזה לא יודע 
על  שקיבלתי  טריה  שאלה  או  לו,  לעזור  שתוכל  הכתובת  איפה 
קיום דרשת שבת שובה, זה נוגע להחלטת ממשלה על הפעלת בית 
הכנסת, אבל לאנשים אין את המידע. זו הסיטואציה ואנשים פונים 
לכתובות הכי מוכרות להם ומציפים במאות פניות ואנחנו צריכים 
לנסות להקל עליהם. כמובן, יש גם את הפניות הרלוונטיות בלי 
סוף, כמו מי שזוהה כחולה קורונה ולא יודע מה לעשות, ואנחנו 
מלווים אותו ומקדמים את הנושא דרך החמ"ל ומלבד זה כמובן 
יש פניות שוטפות של ארנונה וביוב ומוסדות כרגיל... זו שליחות 

מיוחדת לתקופה הזו ואנחנו עושים את המירב בחסדי השם".
מלבד הפניות, אתם מרכזים באמצעות הלשכה שורה ארוכה 

של פרויקטים, תוכל להרחיב קצת?
"בהחלט, בהכוונת ראש העיר הרב רובינשטיין היינו מעורבים 
וקטנים. קח לדוגמה את הקרב  גדולים  בהרבה מאוד פרויקטים, 
לסגר  ברק  בני  את  להכניס  שלא  שהובלנו  והציבורי  התקשורתי 
הראשוני והפרטני, היה מאבק תקשורתי מול רוה"מ עם המכתב 
הזכור של ראשי הערים החרדיות, וב"ה נחלנו הצלחה ובסוף היה 

להנגיש  קשה  עבדנו  זה,  לצד  יחסית.  ואוורירי  יותר  כוללני  סגר 
את הבדיקות לכל מי שרצה, עם אפשרות לביצוע בדיקות קורונה 
בנקודות מרכזיות כמו האודיטוריום וכדומה. ב"ה אנחנו במקום 
שונה מאוד ביחס לגל הראשון, הן כלפי חוץ בתדמית שיש לעיר 

והן כלפי פנים במציאות ובמספרי החולים".
 – למתווה  בהתאם  השנה  לראש  ההיערכות  נושא  גם  "היה 
חילקנו 130 מניינים בבני ברק לגני ילדים, לכיתות סמינר, לבתי 
חולים ולבתי ספר. היינו צריכים לגייס ביטוח מיוחד ולהנגיש את 
הכל וזו אופרציה מורכבת וקשה, שנוהלה בהצלחה על ידי הרב 
וקשה  יפה  עבודה  שעשו  קורנפלד  אברהם  והרב  וינטרוב  בנצי 

מאוד. 
במניינים  התפללו  איש  אלף  ל-10  וקרוב  מאחר  "במקביל, 
לאלפי  אמיתי  צורך  שיש  הבנו  נשים,  עזרת  ללא  וברובם  האלו 
נשים לשמוע תקיעת שופר ודאגנו לערוך ביותר מ-70 מהמרחבים 
הציבוריים בעיר 'מנייני תקיעות' על ידי 130 בעלי תוקעים בכמה 
מוכרים  ת"ח  גם  היו  לתקוע  המתנדבים  כשבין  מחזורים,  וכמה 
מרן  יהודה שניידר, תלמידו חביבו של  כמו למשל הרה"ג משה 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל. וכמובן היה צורך להודיע על כך בשילוט 
מתאים בכל אזור ובמודעות, כשכל הפרויקט המורכב הזה מנוהל 

נתונים  זה כשאנחנו  וכל   ,106 כץ, מנהלת מוקד  חני  גב'  ידי  על 
נאלצו  הלשכה  מעובדי  חלק  גם  כי  אדם,  בכוח  בחוסר  הזמן  כל 
להיכנס לבידוד מפעם לפעם, וזה בתקופה שהציבור צריך מאתנו 

 ."200%
"עכשיו יש גם את הפרויקטים של לקראת סוכות והסגר גורר 
לצאת  שרוצה  מי  למשל  מורכבות,  שאלות  הרבה  בעקבותיו 
ומה מותר. מלבד  ואיך  או בחור שיוצא לפגישה, לאיפה  לרופא 
זה, בסוכות תהיה גם פעילות לנוער בהיקף עצום ביוזמת ובניהול 
הרב איציק פריימן, שמרכז את הפעילות החינוכית בלשכת ראש 
העיר. זאת בנוסף על המוקד החינוכי המיוחד שהוא פתח בתקופה 
הזו עם עשרות אנשי חינוך ופרויקטים לעידוד לימוד באמצעות 

מלגות ופרסם לבחורים".
לילות  "היו  בלשכה:  העבודה  עומס  את  מתאר  סילמן  הרב 
שעבדו כאן עד לפנות בוקר וגם עד הבוקר עצמו. חשוב להזכיר את 
אחד הפרויקטים הכי חשובים בעיר, מאז תחילת הקדנציה. רמ"ט 
ראש העיר הרב דוד פינקל, מלבד עומס העבודה העצום שמוטל 
ויתומים,  אלמנות  של  משפחות  למאות  לסייע  דואג  כתפיו,  על 
וסיוע  ומתנות  לבית  חגיגית  ארוחה  חודש  ראש  מדי  שמקבלות 

ייחודי לחגים, כולל למשל ערכות משחקים לילדים יתומים".
"בנוסף, ביצענו חלוקה נרחבת של מוצרי חלב בעשרה מוקדים 
בבני ברק למשפחות ברוכות ילדים בשיתוף עם עמותת בית לחם 
יהודה. כמו כן חילקנו 15 טון פירות וירקות בעיר לפי רשימות של 
משפחות נזקקות - בהתאם לתרומות שגייסנו מעמותות שונות". 

גם החמ"ל שהקמתם הפך למודל של יעילות...
לחמ"ל  שמגיע  ציבור  איש  כל  התחתונה,  בשורה  "בהחלט, 
שעומד תחת ניהולו של גזבר העירייה אריק אדלר יוצא בהשתאות 
מדויק  חמ"ל  להרים  שהצליחה  בעולם  עיר  עוד  אין  מיוחדת. 
ואיכותי כל כך לטיפול בקורונה - כולל חשיבה על כל הפרטים 
משחקים  ערכות  השאר  בין  הזמינה  העירייה  למשל,  הקטנים, 
בסכומי עתק כדי להעסיק את הילדים בבית כך שלא יצטרכו לצאת 
שנצליח  מקווים  אנחנו  להדבקה.  הסיכון  את  להרחיב  וחלילה 
בעז"ה להשתלט על המגיפה לחלוטין ונוכל לחזור ולהתמקד אך 

ורק בפעילות הברוכה של ימי השגרה".

תדרוך מיוחד למנהלי מוסדות ראש העיר בראיון

החמ"ל המיוחד

הרב גדליה סילמן

»



עושים
כבוד לחג

הכירו את הכתר.
ZION סדרת היינות החדשה של יקבFAMILY WINERY SINCE 1848

אזהרה: מכיל אלכוהול - מומלץ להימנע משתייה מופרזת
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יום מוצא ערוץ סורי רשמי לנכון להתייחס  לא בכל 
בזעם  עליה  ולהגיב  בתחומו  שצולמה  זרה  לכתבה 
פלישת  ברירה.  לו  היתה  שלא  באמת  הפעם,  אבל  רב. 
הסוריים  השטחים  לתוככי  הישראליות  המצלמות 
נועזת  לפריצה  שנחשבת  הכורדים,  בחסות  הכבושים 

ונדירה, חייבה תגובה "הולמת", תרתי משמע.
שהביאה  ונדירה,  מקיפה  כתבות  בסדרת  המדובר 
שלא  מעדיפה  שסוריה  והמראות  הקולות  את  לעולם 
יסתננו החוצה, וגרמה לדוברים הסורים לצאת מגדרם, 
תוך האשמות קשות כלפי אלו שאפשרו זאת תחת אפם 

ממש.
הכתבות  סדרת  נגד  יצאו  הרשמי,  הסורי  בערוץ 
הישראלית וקראו לכל אלה שסייעו לצוות הישראלי )או 
כמו שהם כינו: "האויב הציוני הכובש"(, בשם "בוגד".

אסאד מנסה להסתיר מהעולם

העיתונאי  הוא  הסורי,  הזעם  כוון  שכלפיו  האיש 
הערוץ  של  החוץ  דסק  ראש  ורדי,  מואב  הישראלי 
כתבות  סדרת  מאחורי  שעומד   ,"11 "כאן  הישראלי 
מהשטח  תיעד  בהן  סוריה",  של  האחרון  "הקרב  על 
נגמרת,  והבלתי  הנואשת  מדם,  העקובה  מלחמתם  את 
אל  זמנית  בו  סוריה, שמכוונת  על אדמת  הכורדים  של 
טורקיה  אסאד,  מאדמתם:  להסיגם  המנסים  האויבים 
ודאעש. ורדי הציב מראה מול הממשל הסורי המתעמר 
ידי  על  ל'נאשם'  הפך  ובתגובה  גבול,  בלי  בכורדים 
הממשל, שיצא מכליו נוכח הצלחתו יוצאת הדופן של 
ושבועות,  ימים  לאורך  סוריה  אדמת  על  לשהות  ורדי 
הרחק  לשמור  מעדיף  היה  שאסאד  מה  כל  ולתעד 

מעיניים ואוזניים זרות, כל שכן ישראליות.
אולי  יותר:  אסאד  את  הרגיז  מי  לדעת  קשה 
"העיתונאי הציוני מואב ורדי", שהתגאה בכך שהצליח 
הסוריים  הכוחות   – כס"ד  שבשליטת  לאזורים  להיכנס 
הדמוקרטיים המוכרים בראשי התיבות SDF )המהווים 
מלוחמים  ומורכבת  ב-2015  שהוקמה  צבאית  ברית 
כורדים, ערבים, אשורים, ארמנים, טורקמנים וצ'רקסים 
הפועלים נגד ארגוני הטרור במדינה האסלאמית בתמיכת 
בסוריה(,  האזרחים  ממלחמת  כחלק  ארה"ב  צבא 
העממית  מההתקוממות  קופון  לגזור  מנסה  "כשהוא 
גורמים  ידי  על  שדווח  כפי  הכורדים",  של  הלאומית 
אל-אחיבאריה.  הממלכתי  בערוץ  רשמיים  סוריים 
נלחמים  הם  שבהם  הכורדיים  הכוחות  שאולי  או 
הסורי  בערוץ  בכתבה  שמוגדרים  שנים,  עשרות  כבר 
כ"מארחים של הכתבים" ומואשמים כבוגדים לכל דבר 
בעצם כך ששיתפו פעולה עם הערוץ הישראלי, אבטחו 
את הביקורים באזורים הבעייתיים וליוו אותם לאורך כל 
המסע המסוקר, שזכה לתהודה גדולה, לא רק בישראל.

נדירה  הצצה  לעולם  סיפקה  הסדרה  כך,  או  כך 
תדרוך  לא  שפויה  ישראלית  שרגל  לשטחים  ומרתקת 
בין  יומיומית  מלחמה  מתנהלת  בהם  בקרוב,  בהם 
מעולם  ויתר  לא  ההיסטוריה  שלאורך  כורדי,  מיעוט 

על העצמאות האישית שלו וממשיך עד היום להיאבק 
למענה, להקריב את דמו כדי לשמר את התרבות, השפה 
האמצעים  בכל  לדכא  מנסים  שהסורים  החיים,  ואורח 

העומדים לרשותם.

"אל תצלמו! מסוכן!"

נערכים  איך  אותו:  שאלתי  ורדי,  מואב  עם  בשיחה 
למסע כזה? זה הרי לא פשוט, ודרש שיתוף פעולה עם 

גורמים מתוך סוריה. 
את  ומכירים  שיודעים  קשר  אנשי  למצוא  "צריך 
האלה  "האנשים  ורדי.  מסביר  המקומיים",  העניינים 
להכניס  האחד,  דברים:  שני  לעשות  לדעת  צריכים 
אותך פנימה, זה כמובן דורש אישורים, והכנות מראש 
איך לחצות את הגבול מעיראק לסוריה, ועליהם לדאוג 
לדעת  שעליהם  הוא  השני,  והדבר  להיכנס.  שנוכל  לנו 
לקחת אותך למקומות המעניינים, שיהיו מחד מעניינים 
ומאידך לא מידי מסוכנים. זה כמובן דורש הרבה הכנה 
האלו  לאנשים  להגיע  הצורך  בעיקר  שהיא  מראש, 
אבל  האמת,  את  לומר  צריך  זה.  את  לעשות  שיסכימו 
רוב המארחים שלנו, זו הפרנסה שלהם ומשלמים להם 
על כך. הם מארחים עיתונאים וצוותי תקשורת שרוצים 

לסקר מקרוב את המלחמה הבלתי נגמרת".
תוך  הצליחו  אכן  נוביצקי,  רולנד  הצלם  ועמו  ורדי, 
כדי שיתוף פעולה כורדי פנימי מהעבר השני של הגבול, 
ולעקוב תחת  לקבל תעודות מעבר, לחצות את הגבול, 
איסור  בהם  שחל  במקומות  )גם  הפתוחה  העדשה  עין 
דאעש  מעוז  מול  חיים  קרבות  אחר  לצלם(  מוחלט 
דאעש  אנשי  וילדי  נשות  עם  לשוחח  ואף  האחרון, 
המדינה  את  ומאשימים  כל  בחוסר  מהקרבות  שנמלטו 
מחיר  לשלם  להם  שגרמו  כזב,  בהבטחות  האסלאמית 

כבד.
עיראק  צפון  בדרכי  ורדי  התחיל  שלו  המסע  את 
הכורדי  החבל  מתוככי  במדבר  מערבה  המובילות 
שבעיראק, בו חיים הכורדים באוטונומיה די מלאה, אל 
אותם  המוביל  העיראקי  הנהג  לסוריה.  לחידקל,  מעבר 
ברכב אל מעבר הגבול מתריע בהם, משרק נגלה לעיניהם 
החשובים  הנהרות  אחד  שהוא   - העצום  החידקל  נהר 
שבקדמת אסיה - כי יסתירו את מצלמתם ובשום אופן 
אלא  הרגיש,  הביטחוני  באזור  שימוש  בה  יעשו  לא 
לצלם  וממשיכים  בפיתוי  לעמוד  מתקשים  ממש  שהם 
תוך סיכון אישי, כדי לא להחמיץ אף עדות חיה. הנהג 
גם  אבל  שאסור  מבהיר  הצילום,  בנושא  לחוץ  ממש 
בהמתנה  כולל  שיותר,  כמה  לצלם  מנסה  נחוש,  הצלם 
ליד מעבר הגבול, לפני התחקירים הכבדים שהם עוברים 
סוף  להם  שמאשרים  עד  האינטנסיבי,  הניירת  ובידוק 
נשים  סוף לעלות לאוטובוס המוביל אותם עם עשרות 
וילדים מעל גשר מאולתר, חדש יחסית, שרק בעקבות 
הגבול,  חציית  למסלול  הפך  עליו  הכורדים  השתלטות 

מואב ורדי, כתב "כאן חדשות", נכנס אל אחד המקומות 
המסוכנים ביותר בעולם: סוריה ⋅בזירת המלחמה של 
הכורדים מול דאעש, הוא פגש את התושבים שעדיין 

מפעמת בהם התקווה שיום אחד יהיה טוב, ואת נשות 
הלוחמים של דאעש ⋅ בראיון למוסף החג של "קו 

עיתונות" הוא מספר: "הייתי צריך להיזהר שלא לחשוף 
את הזהות הישראלית שלי כדי לא לסכן את עצמי"

אלי שניידר << המלחמה

       
הבלתי 

          
נגמרת

ועל המדינות: מואב ורדי, העיתונאי הישראלי שעומד מאחורי סדרת הכתבות - "הקרב האחרון של סוריה", משחזר את המסע ללב הקרבות
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יום מוצא ערוץ סורי רשמי לנכון להתייחס  לא בכל 
בזעם  עליה  ולהגיב  בתחומו  שצולמה  זרה  לכתבה 
פלישת  ברירה.  לו  היתה  שלא  באמת  הפעם,  אבל  רב. 
הסוריים  השטחים  לתוככי  הישראליות  המצלמות 
נועזת  לפריצה  שנחשבת  הכורדים,  בחסות  הכבושים 

ונדירה, חייבה תגובה "הולמת", תרתי משמע.
שהביאה  ונדירה,  מקיפה  כתבות  בסדרת  המדובר 
שלא  מעדיפה  שסוריה  והמראות  הקולות  את  לעולם 
יסתננו החוצה, וגרמה לדוברים הסורים לצאת מגדרם, 
תוך האשמות קשות כלפי אלו שאפשרו זאת תחת אפם 

ממש.
הכתבות  סדרת  נגד  יצאו  הרשמי,  הסורי  בערוץ 
הישראלית וקראו לכל אלה שסייעו לצוות הישראלי )או 
כמו שהם כינו: "האויב הציוני הכובש"(, בשם "בוגד".

אסאד מנסה להסתיר מהעולם

העיתונאי  הוא  הסורי,  הזעם  כוון  שכלפיו  האיש 
הערוץ  של  החוץ  דסק  ראש  ורדי,  מואב  הישראלי 
כתבות  סדרת  מאחורי  שעומד   ,"11 "כאן  הישראלי 
מהשטח  תיעד  בהן  סוריה",  של  האחרון  "הקרב  על 
נגמרת,  והבלתי  הנואשת  מדם,  העקובה  מלחמתם  את 
אל  זמנית  בו  סוריה, שמכוונת  על אדמת  הכורדים  של 
טורקיה  אסאד,  מאדמתם:  להסיגם  המנסים  האויבים 
ודאעש. ורדי הציב מראה מול הממשל הסורי המתעמר 
ידי  על  ל'נאשם'  הפך  ובתגובה  גבול,  בלי  בכורדים 
הממשל, שיצא מכליו נוכח הצלחתו יוצאת הדופן של 
ושבועות,  ימים  לאורך  סוריה  אדמת  על  לשהות  ורדי 
הרחק  לשמור  מעדיף  היה  שאסאד  מה  כל  ולתעד 

מעיניים ואוזניים זרות, כל שכן ישראליות.
אולי  יותר:  אסאד  את  הרגיז  מי  לדעת  קשה 
"העיתונאי הציוני מואב ורדי", שהתגאה בכך שהצליח 
הסוריים  הכוחות   – כס"ד  שבשליטת  לאזורים  להיכנס 
הדמוקרטיים המוכרים בראשי התיבות SDF )המהווים 
מלוחמים  ומורכבת  ב-2015  שהוקמה  צבאית  ברית 
כורדים, ערבים, אשורים, ארמנים, טורקמנים וצ'רקסים 
הפועלים נגד ארגוני הטרור במדינה האסלאמית בתמיכת 
בסוריה(,  האזרחים  ממלחמת  כחלק  ארה"ב  צבא 
העממית  מההתקוממות  קופון  לגזור  מנסה  "כשהוא 
גורמים  ידי  על  שדווח  כפי  הכורדים",  של  הלאומית 
אל-אחיבאריה.  הממלכתי  בערוץ  רשמיים  סוריים 
נלחמים  הם  שבהם  הכורדיים  הכוחות  שאולי  או 
הסורי  בערוץ  בכתבה  שמוגדרים  שנים,  עשרות  כבר 
כ"מארחים של הכתבים" ומואשמים כבוגדים לכל דבר 
בעצם כך ששיתפו פעולה עם הערוץ הישראלי, אבטחו 
את הביקורים באזורים הבעייתיים וליוו אותם לאורך כל 
המסע המסוקר, שזכה לתהודה גדולה, לא רק בישראל.

נדירה  הצצה  לעולם  סיפקה  הסדרה  כך,  או  כך 
תדרוך  לא  שפויה  ישראלית  שרגל  לשטחים  ומרתקת 
בין  יומיומית  מלחמה  מתנהלת  בהם  בקרוב,  בהם 
מעולם  ויתר  לא  ההיסטוריה  שלאורך  כורדי,  מיעוט 

על העצמאות האישית שלו וממשיך עד היום להיאבק 
למענה, להקריב את דמו כדי לשמר את התרבות, השפה 
האמצעים  בכל  לדכא  מנסים  שהסורים  החיים,  ואורח 

העומדים לרשותם.

"אל תצלמו! מסוכן!"

נערכים  איך  אותו:  שאלתי  ורדי,  מואב  עם  בשיחה 
למסע כזה? זה הרי לא פשוט, ודרש שיתוף פעולה עם 

גורמים מתוך סוריה. 
את  ומכירים  שיודעים  קשר  אנשי  למצוא  "צריך 
האלה  "האנשים  ורדי.  מסביר  המקומיים",  העניינים 
להכניס  האחד,  דברים:  שני  לעשות  לדעת  צריכים 
אותך פנימה, זה כמובן דורש אישורים, והכנות מראש 
איך לחצות את הגבול מעיראק לסוריה, ועליהם לדאוג 
לדעת  שעליהם  הוא  השני,  והדבר  להיכנס.  שנוכל  לנו 
לקחת אותך למקומות המעניינים, שיהיו מחד מעניינים 
ומאידך לא מידי מסוכנים. זה כמובן דורש הרבה הכנה 
האלו  לאנשים  להגיע  הצורך  בעיקר  שהיא  מראש, 
אבל  האמת,  את  לומר  צריך  זה.  את  לעשות  שיסכימו 
רוב המארחים שלנו, זו הפרנסה שלהם ומשלמים להם 
על כך. הם מארחים עיתונאים וצוותי תקשורת שרוצים 

לסקר מקרוב את המלחמה הבלתי נגמרת".
תוך  הצליחו  אכן  נוביצקי,  רולנד  הצלם  ועמו  ורדי, 
כדי שיתוף פעולה כורדי פנימי מהעבר השני של הגבול, 
ולעקוב תחת  לקבל תעודות מעבר, לחצות את הגבול, 
איסור  בהם  שחל  במקומות  )גם  הפתוחה  העדשה  עין 
דאעש  מעוז  מול  חיים  קרבות  אחר  לצלם(  מוחלט 
דאעש  אנשי  וילדי  נשות  עם  לשוחח  ואף  האחרון, 
המדינה  את  ומאשימים  כל  בחוסר  מהקרבות  שנמלטו 
מחיר  לשלם  להם  שגרמו  כזב,  בהבטחות  האסלאמית 

כבד.
עיראק  צפון  בדרכי  ורדי  התחיל  שלו  המסע  את 
הכורדי  החבל  מתוככי  במדבר  מערבה  המובילות 
שבעיראק, בו חיים הכורדים באוטונומיה די מלאה, אל 
אותם  המוביל  העיראקי  הנהג  לסוריה.  לחידקל,  מעבר 
ברכב אל מעבר הגבול מתריע בהם, משרק נגלה לעיניהם 
החשובים  הנהרות  אחד  שהוא   - העצום  החידקל  נהר 
שבקדמת אסיה - כי יסתירו את מצלמתם ובשום אופן 
אלא  הרגיש,  הביטחוני  באזור  שימוש  בה  יעשו  לא 
לצלם  וממשיכים  בפיתוי  לעמוד  מתקשים  ממש  שהם 
תוך סיכון אישי, כדי לא להחמיץ אף עדות חיה. הנהג 
גם  אבל  שאסור  מבהיר  הצילום,  בנושא  לחוץ  ממש 
בהמתנה  כולל  שיותר,  כמה  לצלם  מנסה  נחוש,  הצלם 
ליד מעבר הגבול, לפני התחקירים הכבדים שהם עוברים 
סוף  להם  שמאשרים  עד  האינטנסיבי,  הניירת  ובידוק 
נשים  סוף לעלות לאוטובוס המוביל אותם עם עשרות 
וילדים מעל גשר מאולתר, חדש יחסית, שרק בעקבות 
הגבול,  חציית  למסלול  הפך  עליו  הכורדים  השתלטות 

מואב ורדי, כתב "כאן חדשות", נכנס אל אחד המקומות 
המסוכנים ביותר בעולם: סוריה ⋅בזירת המלחמה של 
הכורדים מול דאעש, הוא פגש את התושבים שעדיין 

מפעמת בהם התקווה שיום אחד יהיה טוב, ואת נשות 
הלוחמים של דאעש ⋅ בראיון למוסף החג של "קו 

עיתונות" הוא מספר: "הייתי צריך להיזהר שלא לחשוף 
את הזהות הישראלית שלי כדי לא לסכן את עצמי"

אלי שניידר << המלחמה
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אשר קודם לכן ניתן היה לעשות זאת רק באמצעות סירות.
שולטים  שכיום  הסורי,  בצד  פוגשים  שהם  הראשון  הדבר 
מתנוססות  עליו  ענק  שלט  הוא  ממנו,  אחוז  בכ-30  הכורדים 
צעירים  "שאהידים".  המכונים  הכורדים  הלוחמים  תמונות 
אסאד  וצבא  א-נוסרה  ג'בהת  דאעש,  מול  בקרבות  שנהרגו 
העצמאות  רעיון  אבי  אג'לאן  עבדוללה  של  תמונתו  ובמרכזם 

הכורדית שכבר 20 שנה נמצא בכלא הטורקי.
שני   – והצלם  שמואב  ימים  חמישה  מתחילים  כעת, 
העיתונאים הישראלים שנכנסו למסע המסוכן הזה – ידעו כיצד 
והאם  להסתיים,  הולכים  הם  איך  ידעו  לא  אבל  הם מתחילים, 

הם יישארו בחיים עד תום המסע, כדי לחזור בשלום לישראל.
כשהם נוסעים עם המלווים הכורדים אל תוככי סוריה, מערב-
דרומה – לכיוון צפון-מזרח סוריה, מספר להם הנהג: "דאעש 
נוסעים  שאנחנו  להיכן  מדרום  בכפרים  הזה,  באזור  ממש  היה 

כעת".
מכאן מתחיל מסעם הכמעט בלתי אפשרי בהובלתו של הנהג 
עבדאל רחום )בן 58(, העוטה כפייה בצבעי אדום-לבן, שהינו 
המדינה,  של  הצפון-מזרחי  בחלק  כורדים  מיליון  משני  אחד 
מקום מגוריו בקמישלי, העיר הכורדית הגדולה ביותר בסוריה 

המונה למעלה מחצי מיליון תושבים.
לדבריו, ילדיו שאת חלקם לא ראה זמן רב, נלחמים בשורות 
מצבא  ערק  אף  מהם  ואחד  בעיראק,  הפשמרגה  עם  הכורדים 
סוריה ונמצא בשוויץ. לפני כ-3 שנים התקוממו תושבי קמישלי 
מירי  נהרגו  מהם  רבים  כבד.  מחיר  ושילמו  אסאד  שלטון  נגד 
הצבא הסורי, ולמרות שהצליחו לכבוש אזורים רבים מקמישלי, 
במקום  ונוכח  אחרים  חלקים  על  שולט  אסאד  משטר  עדיין 

באופן בולט.
יומיים  במשך  והצלם  מואב  נוסעים  עיראק  עם  מהגבול 
יותר",  עוד  התארכה  "הדרך  המדינה.  מזרח  צפון  אל  תמימים 
בדרך  מסוכנות  נקודות  לעקוף  צריכים  היינו  "כי  ורדי,  מסביר 
כוחות  ואף להתחמק ממסוק של צבא אסאד שפטרל בשמים. 
בהם,  שעברנו  התעופה  שדות  באזורי  שולטים  הסורי  המשטר 
ואנחנו ירדנו באותם קטעים לדרכי עפר כדי להימנע מהמפגש 
איתם. הדרך בהחלט לא היתה בטוחה והכביש היה מסוכן, כך 
אמר לנו במפורש מלווה שלנו, והיינו חייבים לנסוע מהר מבלי 
לעצור. המלווה הסביר לי: יש באזור תאים רדומים של דאעש, 

חמושים ומסוכנים. אסור לעצור בשום פנים. 
"בקמישלי, זמן לא ארוך לפני שהיינו בו, היו התקוממויות 
אלימות של התושבים נגד משטר אסאד, כשאזרחים רבים נהרגו 
באופן  בעיר  נוכח  עתה  עד  אסאד  משטר  הסורי.  הצבא  מירי 
מבהיל, והמלווים שלנו היו לחוצים מאד שלא נעז לעצור, ולא 
הדרך  לאורך  מולך  רואה  אתה  נסיעה.  כדי  תוך  מצלמה  נרים 

פסלי ענק של הנשיא חאפז אל אסאד עטופים בדגלי סוריה.
הרחוב,  באמצע  יש מחסומים  בקמישלי  מהרחובות  "בחלק 
שחציו השני, של אותו רחוב, נמצא בשליטת צבא סוריה. הנהג 
פחד. אמר לי שאסור אפילו להצביע עם היד על אזור המשטר, 

שמא יירו בנו".

 "הם יכולים להעלים אותי"
עשרות  אחרי  כלפיהם.  העריצות  משלטון  נמאס  לכורדים 
משתפי  בהם  הרואה  אסאד,  שלטון  ידי  על  אכזרי  דיכוי  שנות 
להשתחרר  כדי  הכל  עושים  והם  וישראל,  ארה"ב  עם  פעולה 

ממנו.
ורדי  מואב  פוש  מאוחרת  לילה  בשעת  ומוזנח  קטן  בחדרון 
את ה', פעיל פוליטי ממוצא כורדי בן 29 שהקפיד שלא לחשוף 
את פניו. לאורך הראיון מופנה גבו אל המצלמה, כשהוא מדגיש 
שגם בפוזיציה הזאת, עצם השיחה עם גורמים ישראליים דורשת 

ממנו אומץ רב ביותר.
"אנחנו חלשים, מפחדים מאויבינו", הוא מסביר, "המרגלים 
שלהם עלולים לראות את הכתבה הזאת, ואם אגיע לדמשק הם 
יכולים לעצור אותי ואף להעלים אותי. למשפחה שלי לא יהיה 

אפילו כלא ללכת אליו, כי פשוט איעלם".
ולאומית  תרבותית  פוליטית,  דיכוי  מערכת  לורדי  מתאר  ה' 
לחיות  כורדית,  לדבר  עליהם  שאוסרת  בדמשק,  השלטון  מצד 
את התרבות הכורדית ואפילו ללמד את הילדים כורדית. "נאסר 
עלינו להשתמש בשפה הכורדית. אפילו על הילדים אסור לדבר 
הכפרים  כל  שמות  את  שינו  הספר.  בית  בתוך  כורדית  ביניהם 

והעיירות באזורים הכורדיים לשמות ערביים".
יומיומי. "איבדתי את חבר שלי  המחיר שהם משלמים הינו 
שלנו,  מהכפרים  הרוגים  ו-11   10 היו  יום  בכל  שלי.  דוד  ואת 

שכנים וחברים שקברנו במו ידינו".
לוחמים אחרים סיפרו לורדי, איך הם נלחמים רוב הזמן די 
לבדם נגד אסאד, נגד ארדואן ונגד דאעש, מייחלים לעתיד טוב 
יותר. אחד מהם הוא ז'אן, חייל בן 20 מהכוחות הכורדיים של 
שירים  ומזמר  טנבור  על  מנגן  כשהוא  בו  פגש  שורדי   ,YPG
היום  חיים  בו  השטח  בכל  שתקום  כורדיסטאן  שחרור  למען 
כ-20 מיליון כורדים בחלקים של איראן, עיראק, סוריה טורקיה 
ותאחד את כולם. זאת למרות שברור לו שבמצב שנוצר כיום, 
החלום הזה הולך ונגוז והכורדים מוכנים להסתפק בהישג דומה 
איחוד  על  מוותרים  כשהם  בעיראק,  הכורדים  שהשיגו  לזה 
כורדיסטאן לטובת אוטונומיה חלקית בארביל, העיר המפותחת 
והמודרנית שבהם הם חיים יחסית בשגשוג כלכלי. מבחינתם, 
במיעוטו  הרע  תהיה  והענייה  המוזנחת  בקמישלי  אוטונומיה 
ולא  וכדאי לוותר בשבילה על המלחמה, שלא מוכיחה עצמה 
זוכה לסיוע ממדינת העולם, למען עצמאות מוחלטת לכורדיסטן 

אחת גדולה וחזקה.

מלחמה בלי הפסקה
אל  סוריה,  מזרח  לצפון  דרכו  עשה  הישראלי  הצילום  צוות 
ליומיים  כאמור  התארכה  הנסיעה  דאעש.  מול  המלחמה  חזית 
בהן  בדרך  מסוכנות  נקודות  לעקוף  הצורך  בשל  רק  תמימים, 
שולט משטר אסאד, כולל על שדה התעופה ועל צירים מובילים. 
היעד הוא דרומה לכיוון די א-זור, המקום בו עמד הכור הסורי 
שהשמידה ישראל, ואחר כך מזרחה לאורך נהר הפדת עד לאזור 
מתח,  אווירת  בסוריה.  דאעש  נגד  המכריע  הקרב  מתנהל  בו 
מספר ורדי, שררה בתוך הרכב, בייחוד במעבר באזור שעד לא 
מזמן היה בשליטת דאעש, שאמנם הוא בשליטה כורדית כיום 
אך עדיין לא נוקה לחלוטין, עד כדי כך שהמלווה החמוש לא 

אפשר להם לעצור אפילו לדקה.
ערבי  בניב  הדגיש  הוא  לעצור",  מבלי  מהר  לנסוע  "חייבים 
מתגלגל. "מסוכן פה". כעת ורדי מספר: "אפילו לצורך שירותים 

הם פחדו שנעצור. היה פחד נוראי להיתקל בכוחות דאעש".
כוחות  של  חדש  מחסום  ניצב  קילומטרים  כמה  מידי  ואכן, 
ומזהירים  תעודות  מבקשים  לרכב,  פנימה  המציצים  כורדיים 

מפני האויב הדאעשי העלול לצוץ משום מקום.
המעוז  בהאוז,  לעיר  לבסוף  מגיעים  הם  דרכים  לא  בדרכים 
האחרון של דאעש בסוריה, כאשר עדיין כותרה על ידי הכוחות 
הכורדיים עוד טרם נכבשה. האזור מסוכן במיוחד, עד כדי כך 
שגם פה אי אפשר לנסוע על הכביש הראשי לאורך נהר הפרת כי 

הוא ממולכד ומפוזרים עליו מטענים ומוקשים.
מלווים בכורדים רעולי פנים, שרק עיניהם ניבטות מבעד לבד 
הכהה המכסה את פניהם, ממשיכים הישראלים בנסיעה לכיוון 
דרום-מזרח כשהמצלמה לא מפסיקה לתעד. היא מצלמת בלי 
והצוות  תוחרם  שהיא  סיכוי  כשיש  גם  כשאסור,  גם  הפסקה 
יורים אל מטרות  נראים בצדי הדרכים  ייעצר. כוחות הכורדים 
של לוחמי דאעש בבאהוז, עד ש-5 קילומטרים ממנה הם נעצרים 
כדי  הומניטארית,  אש  הפסקת  על  הכורדים  הכריזו  בו  במקום 
וילדי דאעש לצאת מהעיר. ושוב הם מוזהרים  לאפשר לנשות 

לא לעשות שימוש יתר במצלמה ולשמור על פרופיל נמוך.
ומי מעביר מידע על עיתונאים  "אין לדעת מי נמצא בשטח 
זרים העושים דרכם דרומה", מסבירים להם המלווים החמושים 
ברובים, שנועדו לאבטח אותם לכל צרה, ומבהירים להם שאין 
אפשרות לסיור רגלי שיאפשר להריח את השטח. אנשי דאעש 
החמושים עלולים להסתתר בכל מקום והיתקלות כזו לרוב גם 

לא מסתיימת בטוב.
אלא שגם חלון הרכב מספיק כדי להתרשם ממציאות החיים 
נהרסו מהפגזות והם  העלובה של התושבים במקום, שבתיהם 
רבים  ג'ריקנים.  לתוך  נפט  לקבל  כדי  בתורים  לעמוד  נאלצים 
מהם חיים בין הפטיש לסדן באזורי תפר שמצד אחד שולטים 
הכורדים  של  הביטחון  שירותי  שני  ומצד  אסאד  כוחות  בהם 
)איסאיש(, במקום בהם 9 שנים מתנהלת מלחמת אזרחים בלתי 
סלולים,  הלא  הכבישים  המופגזים,  בתיהם  חשבון  על  פוסקת 

ת  ו ב ו ח ר ה
ם  י כ ו ש ח ה
חשמל  )אין 
להם(  לספק 

 , ם י פ צ ו מ ה ו
והעוני  הדלות 

שנאלצים  וילדיהם 
למחייתם  לעבוד 

לבית  ללכת  במקום 
הספר.

שיירת ילדים מבועתת
 היו לך רגעים של מתח בנסיעה? רגעים שבהם חשת סכנת 

חיים? איזו הגנה היתה לך? 
ועוד  אני  "היינו  ורדי.  אומר  הגנה",  לי  היתה  לא  "למעשה 
צלם שלנו, שניים, והיה לנו ליווי של האנשים הכורדים, אנשי 
הקשר שליוו אותנו. אבל לא נאמר לי מראש שאהיה מוגן לכל 
אורך הדרך או משהו כזה. היו קטעים במקומות מסוימים שאתה 
מסתובב בהם, שיש עדיין נוכחות של משטרה סורית, ושם הם 
את  בפועל  רואה  לא  שאתה  למרות  למצבנו,  חרדים  מאד  היו 
ולא  מידי  יותר  שם  נסתובב  שלא  ורצו  חששו  הם  המשטרה, 
ננסה לצלם יותר מידי, כי זה מסוכן. הנסיעות היו מאד ארוכות, 
יש עדיין שרידים של דאעש,  בעיקר בדרום מזרח סוריה, שם 
יידעו  בדאעש  אם  כי  כלל.  לעצור  ולא  מהר  לנסוע  לחץ  והיה 
שיש שיירה עם עיתונאים זרים, זו כמובן תהיה מטרה עבורם".

התחנה הבאה של הצוות היא בבסיס חאקל אל עומר במזרח 
סוריה בו הם נשארו ללילה. סביבם פרוסים שדות נפט עצומים, 
כאשר  דאעש  של  והצבאית  הכלכלית  עוצמתו  למקור  שהפכו 
שהיו  אסאד,  משטר  אנשי  התגוררו  בו  במתקן  אותם.  כבש 
אחראים על שדות הנפט באזור, עד שלפני כשנתיים הוא נכבש 
הצוות  יעביר  שלהם  הלילה  שנת  את  דאעש.  לוחמי  ידי  על 
הישראלי בחדר שבו ישנו לא מזמן לוחמי דאעש וכיום שולטים 
רק  מופעלים  )הגנרטורים  חשמל  ללא  במבנה  הכורדים,  בו 
מסתפקים  שאלתם,  אם  הלוחמים,  זורמים.  מים  וללא  בלילה( 

רק בבקבוקי שתייה.
אחד משיאי הסיור היה במפגש עם מאות ילדי ונשות דאעש 
ושוהים  ציוד  או  רכוש  ללא  כמעט  הנצורה  מהעיר  שנמלטו 
בהמונים בשדה פתוח, בקור מקפיא, על קרקע חולית מזוהמת 
כשרק כותנתם לעורם. מחזה שנראה לקוח מהדמיון הפרוע עם 
צלליות שחורות של נשות דאעש הנעות מכל עבר, שרק קולן 
נשמע ובקושי עיניהן נראות מהחרך הצר שנותר להן, ועל כל 
אחת מהן מתפרקת שיירת ילדים מבועתת, רעבה ללחם וקפואה 

מקור.
מסביב, ילדים מוזנחים בוכים מרעב, רובם יתומים שאביהם 
נהרג בהפצצות או נלקח בשבי על ידי הכורדים או האמריקנים, 
נותרה לגדלם בעצמה עם מעט המטלטלים שהצליחה  שאמם 
לא  בדממה  ממתינים  רובם  הגדולה.  הבריחה  בעת  לשאת 
טבעית, שזועקת ייאוש רב, למשאיות שיפנו אותם אל מחנות 

פליטים שהועידו להם בצפון סוריה.
שפטרלו  לחיילים  סמוך  ביניהם  שוטטו  הצלם  ואתו  מואב 
ביניהם  החולקים  הפעוטות  ובינות  דרוכים,  בנשקים  סביבם 
שיירי ביסקוויטים, וניצלו את ההמתנה מורטת העצבים לשוחח 
על  ראש  ועד  רגל  מכף  הרעלה  עוטות  דאעש  אימהות  עם 

רגשותיהן כלפי דאעש וכל מי שהוביל אותן למצב הנורא.
לראשונה, נשמעים קולות התסכול והזעם כלפי מי ששיקרו 
בחוסר  ילדיהן  את  לגדל  לנפשן  בודדות  אותן  והותירו  להם 
דאעש.  מנהיגי  להן  שהבטיחו  הגדולות  ההבטחות  כלפי  כל, 
"במובן מסוים הם בגדו בנו", הודתה אום חמזה, אם לארבעה 
פעם.  אי  אותו  תראה  אם  מושג  לה  ואין  נפצע  שבעלה  ילדים 
על  ובעיקר  האיסלאמית  המדינה  הרווחים של  על  דיברה  היא 
השחיתות שהיתה תוך כדי שדאעש כבש את שדות הנפט. "רק 
בשדה הנפט אל עומאר הם הרוויחו 50 מיליון דולר ליום, אבל 
אבו  שחוסל,  לפני  "עוד  בכאב.  שאלה  היא  הכסף?",  איפה 
באכר אל באגדדי אמר: בואו לפה ואני אטפל בנשים ובילדים 
שלכם. אבל איפה הטיפול הזה? הילדים רעבים, ואיפה הם?".

אשת לוחם דאעש אחר, אום נוח בת 28 שחיה 5 שנים תחת 
עד  משפחה  והקימה  מבלגיה  לסוריה  הגיעה  דאעש,  שלטון 
שנאלצה להימלט מבאהוז לאחר ההפגזות, שלדבריה לא היתה 
בהם הפוגה אפילו של דקה אחת ויצרו תחושה של סוף העולם 
להם",  לעזור  יכולנו  שלא  ופצועים  מוות  היה  "הכל  ממש. 

תיארה אום נוח.

העיתונאי מואב ורדי
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עצם  על  חרטה  נימת  מהנשים  נשמעה  לא  זאת  ובכל 
ההשתייכות לארגון האכזרי עורף הראשים, ורבות מהן הצהירו 
הן  אם  גם  דרכיו,  כל  עליהן  מקובלות  מהאיסלאם  כחלק  כי 
באויב  מלחמה  מהן  יידרש  אם  וגם  ראשים  עריפת  כוללות 

הישראלי המהווה איום על האיסלאם.
תוך כדי שמואב משוחח עם הנשים, נראה מרחוק טור ארוך 
או  שנתפסו  שבויים  ראש,  מושפלי  צועדים  דאעש  לוחמי  של 
ברחו מבאהוז ומועברים על ידי הכורדים לעתים לידי הכוחות 

האמריקניים. איש לא מתעניין בהם יותר מידי.
שמגיעה  הסיוע  משאית  היא  באמת  החשובה  האטרקציה 
החולות  על  המכונסים  והילדים  הנשים  לכל  וגורמת  לפתע 
לרוץ  ולהתחיל  רגליהם  על  לקום  בזה  זה  להתחמם  ומנסים 
בחסות  חלוקה  מנות  לעצמם  להבטיח  כדי  בהיסטריה  לעברה 
אנשי הארגון הבינלאומי. הללו מנסים למנוע התנפלות מוכרת 
ואחד  לילדים  אחד  טורים,  שני  ומסדרים  שתיווצר  ומהומה 
לנשים, כאשר בכל פעם עובר רק אחד מהם בין שתי המכוניות 
חבילת  לקבל  כדי  החלוקה,  תחנת  עד  כמחסום  המשמשות 

פיתות למשפחתו.
כמה עלוב.

בקריאה  מסתלסל  ילד  של  קולו  ברקע  נשמע  כדי  תוך 
במחזה  זהו  אכבר".  הוא  "אל-לה  המפורסמת,  המוסלמית 
סוריאליסטי של הזאטוט, הנמצא באמצע השדה הפתוח, פורס 
חוזר  כשהוא  עצומות  בעיניים  לידה  ונעמד  לרגליו  בד  פיסת 
עמו  בני  בעיני  הקריאה שהפכה  פעם אחר  פעם אחר  בצעקות 
לצעקת קרב כנגד ה"כופרים" מתנגדי האיסלאם. מול העדשה 
הישראלית הוא מספר על אביו שנהרג בידי האמריקאים לפני 

כ-13 שנה ועל ה"זכות" שתהיה לו אם יזכה ללכת בדרכו.
זמן קצר אחרי, הוא מטפס יחד עם עשרות ילדים, זבי חוטם, 
המשאיות  לתוככי  אונים  בחוסר  ומתייפחים  בגדים  קרועי 
שהגיעו לקחתם אל הלא נודע. נדחס במבט אבוד למקום הצר 
לצדם של פעוטות מייבבים ואמהות הסוחבות על גבן את מעט 
כמפרנסות  מעתה  עליהן  שיפול  החיים  עול  עם  יחד  רכושן 
הובטח  שבו  האיסלאמית,  המדינה  חלום  כולם  עבור  יחידות. 
להן כל טוב ושלווה עלי אדמות התנפץ לרסיסים וכל מה שנותר 

הם ילדים רעבים ועזובים הצועדים אל עתיד בלתי נודע.
כמה אכזריות יש בסוריה של היום.

הכורדי עשה את שלו
מהצד השני של המתרס פוגש צוות הערוץ את המאוכזבים 
ידי הצבא האמריקני בעקבות  האמיתיים, הכורדים שנזנחו על 
סוריה.  משטחי  פתאומית  נסיגה  על  טראמפ  הנשיא  הכרזת 
מול  והזעם  התסכול  את  לתאר  הנכון  המונח  אינה  אכזבה 
הבגידה של מי שנחשבו בעלי בריתם ועבורם חירפו הכורדים 
בשטח,  השחורה  העבודה  את  עבורם  מבצעים  כשהם  נפשם, 
השטח  את  שניקו  אחר  ובסוף,  מאנשיהם  אלף   11 מקריבים 
ננטשו  בסוריה,  האיסלאמית  המדינה  של  האחרון  מהמעוז 
וכל  יחד  בהם  הרואים  וארדואן,  אסאד  מול  להתמודד  מאחור 

אחד לחוד גורמים המאיימים על השלטון המרכזי בדמשק.
החשש של הכורדים הוא שאחרי נסיגת הכוחות האמריקניים 
בשאר  של  משטרו  מול  במערכה  בודדים  יישארו  הם  מסוריה 
אל אסאד המעוניין להשיב לעצמו את השליטה בכל סוריה או 
עם הכוחות הפרו טורקיים המעוניינים לדחוק אותם מחוץ לצד 

המזרחי של נהר פדת.
"אכזבה היא לשון נקייה לעומת תחושות הבגידה שחווינו", 
לחימת  את  שהוביל  ומי  כס"ד  דובר  באלי,  מוסטפה  משתף 
הכורדים מול דאעש, את העיתונאי מישראל בתחושות הקשות. 
"משנת 2014 כשהכוח שלי ניצב בפני מתקפה של דאעש היינו 
לבד, היה לנו רק נשק קל וההחלטה שלנו היתה למות בכבוד, 
אלפים  הקרבנו  היום  ועד  הארגון  הקמת  מאז  כאשר  יותר,  לא 

מאנשינו בכל הקרבות".
ביותר  הקשה  ברגע  ורדי  את  משתף  הוא  השיחה  בהמשך 
שחווה עד היום, כאשר במהלך הקרב בכובאני שבצפון סוריה 
שעליה  לה  ולהסביר  אשתו  את  לשלוח  נאלץ  לגבול,  סמוך 
לעזוב בלעדיו כשהיא עוד מספיקה לברר אתו איך לקרוא לילד. 
לא  אם  כי  מורה  הוא  בה  לאשתו  הודעה  השאיר  יותר  מאוחר 
כך  ואחר  ימים  כמה  להתאבל  יכולה  היא  הקרבות  את  ישרוד 

להמשיך בחייה בלי שום מחויבות כלפיו.
כל  את  עשו  שהם  שלמרות  הוא  לדבריו,  הגדול,  התסכול 
כאשר  מוצא  נקודת  לאותה  לכאורה  שבו  הם  לבדם  העבודה 
מחשש  להכריתו,  שיש  טרוריסטי  אויב  בהם  רואה  ארדואן 
שאוטונומיה כורדית או אפילו כוח צבאי עצמאי כורדי בסוריה 
הכורדית  המחתרת  את  ויחזק  בטורקיה  הכורדים  את  יעורר 

ה-pkk, עד כדי כך שהוא הבהיר שאין 

יילחם  ובשניהם  הכורדים  לבין  דאעש  בין  מבחינתו  הבדל 
באותם עוצמה.

מול המצלמה הישראלית מכריז הגרמל והדובר של הכוחות 
הסוריים הדמורקטיים כי מה שהיה לא יהיה, דמשק לא תשלוט 
עדיין  המלחמה  מבחינתם  הכורדים.  מיליון   2 על  כבעבר 
להמשיך  מתכוונים  הם  דאעש  את  שהביסו  ולאחר  בעיצומה 
משטר  מול  והתרבותית  הפוליטית  עצמאותם  על  להיאבק 
אסאד, למרות שכרגע זעמו עליהם בעקבות התחקיר והפרסום 

המתגלגל שלו.
ידעו  שם,  שראיינת  ואלה  בסוריה,  אותך  שליוו  אלו  האם 

שאתה ישראלי?
שאני  והמרואיינים  המלווים  לרוב  אמרתי  לא  "עקרונית, 
לפי  לדעת,  יכלו  שראיינתי  מאלה  חלק  אבל  ישראלי,  עיתונאי 
כשפגשתי  כמובן,  שאמרתי.  דברים  לפי  או  שלי  השאלות 
במשפחות אנשי דאעש לא אמרתי שאני ישראלי, ובכלל, להם 
יש להם עניין עם יהודים, לאו דווקא ישראלים. זה בכל מקרה 
צריך משחק שכזה,  ישראלי.  בו שאתה  לומר  בטוח  מקום  לא 
לאזן בין לא לחשוף את הזהות הישראלית שלך כדי לא לסכן 
לישראל  היחס  על  ולדבר  עצמך  את  להנכיח  כן  ובין  עצמך, 
זה לא  כי אחרת  כדי שתהיה לכתבה שלי משמעות,  וליהודים 

מעניין".
 חשת סכנה מוחשית לחייך?

"האמת היא שהרגשתי די בטוח. כמובן, נזהרנו ועשינו מה 
שצריך".

 מה היה הרגע השיא בנסיעה הזאת?
לוחמי  של  הנשים  עם  להיפגש  היה  ביותר  המעניין  "הדבר 
דאעש. הן בעצמן מאמינות בדאעש והגיעו מכל רחבי העולם 
הוא  המדהים  והקטע  האסלאמית,  למדינה  להצטרף  כדי 
שהבעל  לכך  הביאה  בדאעש  שלהם  החיים  של  שהמציאות 
הילדים לבד באמצע המדבר,  נשארות עם  והן  נעלם,  או  נהרג 
בלי עתיד ובלי אוכל, ומה שהיה מדהים לראות הוא את האופן 
שבו הן עדיין מאמינות לגמרי באידיאולוגיה שדאעש היה דבר 
טוב שאפשר להם לחיות טוב, וזה די מדהים אותך הסיפור הזה, 
שאתה רואה מולך את הקונפליקט: הן חשבו שהן באות לחיות 
חיים טובים, והנה מוצאות את עצמן זרוקות עם הילדים באמצע 

המדבר בלי אוכל – ועדיין מאמינות בדאעש". 
 לא היתה סכנה עבורך לפגוש את אותן משפחות? בכל זאת, 

הן משתייכות לדאעש.
"לנשים האלה לא היה כלום. הן היו כמו שבויים, מיואשות 

לגמרי".
והכורדים שפגשת, האם הם היו אופטימיים? שהמלחמה   

תסתיים מתי שהוא, ולטובתם?
כי מצד אחד הם השעירים לעזאזל ואלה ששילמו את  "כן, 
המחיר הגדול ביותר. נהרגו מהם 8,000 איש, האמריקאים זנחו 
עצמאות  מלחמת  מנהלים  אופטימיים,  מאד  עדיין  והם  אותם, 
 3 בעולם,  כורדים  מיליון   25 יש  בעצמאות.  לזכות  כדי  כזאת, 
מיליון מהם בסוריה, ולאף אחד מהם אין עצמאות, אבל הם די 
אופטימיים מכך שהצליחו למצוא לעצמם סוג של מדינה בתוך 

סוריה".
 מה השתנה מאז שהיית שם?

"לא הרבה. הם עדיין נלחמים, גם מול כוחות אסאד וגם מול 
כוחות דאעש שמתעוררים, וגם מול טורקיה. לא יהיה לזה סוף 
מדינית,  מבחינה  בסוריה  האזרחים  מלחמת  תגמר  שבעצם  עד 
המצב  כרגע  אוטונומיה.  יקבלו  הם  אם  מצבם,  את  נראה  ואז 
שם הוא אותו דבר. למרות שהם הביסו את דאעש, הוא מתחיל 
לחזור פה ושם בכל מיני מקומות בשטח. ובמיוחד הם ניצבים 
מול ארדואן שרואה בהם טרוריסטים, והם במאבק שלא נגמר. 
אני חושב שהוא יגמר רק כאשר בסוריה יגיע המצב לאיזשהו 

פתרון או הסדר מדיני".
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את שמו של הרב הבר מכירים כולם. הוא הפך לדמות 
בני  ולמיתולוגי לאחר פטירתו. מאות  מופת עוד בחייו 
העניק  חייהם. מפעל החיים שהקים  לו את  אדם חבים 
חיים פשוטו כמשמעו למאות חולים שעברו את המסע 

החתחתים של טיפולי דיאליזה ואשפוזים אינספור.
על  הבשורה  ניחתה  הראשון  הגל  של  בעיצומו 
אהבו  שכולם  הרב  זצ"ל.  הבר  הרב  של  הסתלקותו 
איננו. האיש שהעניק חיים לכ"כ הרבה אנשים  לאהוב 

כבר אינו בין החיים. בלתי נתפס.
לרגע היה נדמה שמפעל החיים העצום שהקים יעלם 
הבר  הרבנית  שאלמנתו  אלא,  פטירתו.  עם  הוא  אף 
ולהגדיל  ולהמשיך  לנעליו  להיכנס  החליטה  תבלח"א, 
זצ"ל  הבר  הרב  שהעניק  המתנה  חיים',  'מתנת  את 

לאנושות.
"בעלי, הרב, כבר איננו אתנו", אומרת הגב' רחל הבר 
שאין  עצום  חלל  אחריו  השאיר  "הוא  נרגשת.  בשיחה 
משוחחת  כשאני  מחדש  פעם  בכל  למלאות.  דרך  שום 
עם תורמים או עם מושתלים או עם כל אדם אחר שקשור 
נדהמת  עצמי  את  מוצאת  אני  חיים,  מתנת  למשפחת 
מסיפורים שלא הכרתי. בעלי אמנם שיתף אותי באופן 
עושה  שהוא  בגלוי  ציין  וגם  העמותה  של  ההתנהלות 
זאת כדי ש'אם יקרה לו משהו, אוכל למלא את מקומו', 
ומקרים  מרגשים  סיפורים  מעט  לא  היו  בפועל  אבל 

מדהימים שלא נחשפתי אליהם". 
ואיך את מרגישה כשאת שומעת אותם?

על   - לאחור  מתבוננת  כשאני  בכלל.  פשוט  לא  "זה 

קרוב לחצי שנה חלפה מאז פטירתו של הרב 
חיים',  'מתנת  עמותת  מייסד  הבר,  ישעיהו 
והסיפורים המפעימים נחשפים: על שיחותיו 
הממושכות עם חולי הכליות, העידוד האינסופי 
הקטנים  הילדים  הישיבות,  לבחורי  שהעניק 
שהוקסמו  והתורמים  טוב,  סבא  בו  שראו 

מאישיותו ⋅ איש עם חזון

אלי שניידר <<

"עברו 
עלינו 

חודשים 
מטלטלים" 

הרבנית רחל הבר תבלח"א, אלמנתו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל שנדבק בקורונה ונסתלק בחטף, פותחת את סגור ליבה:

 הרב הבר עם מאות תורמי הכליה
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את שמו של הרב הבר מכירים כולם. הוא הפך לדמות 
בני  ולמיתולוגי לאחר פטירתו. מאות  מופת עוד בחייו 
העניק  חייהם. מפעל החיים שהקים  לו את  אדם חבים 
חיים פשוטו כמשמעו למאות חולים שעברו את המסע 

החתחתים של טיפולי דיאליזה ואשפוזים אינספור.
על  הבשורה  ניחתה  הראשון  הגל  של  בעיצומו 
אהבו  שכולם  הרב  זצ"ל.  הבר  הרב  של  הסתלקותו 
איננו. האיש שהעניק חיים לכ"כ הרבה אנשים  לאהוב 

כבר אינו בין החיים. בלתי נתפס.
לרגע היה נדמה שמפעל החיים העצום שהקים יעלם 
הבר  הרבנית  שאלמנתו  אלא,  פטירתו.  עם  הוא  אף 
ולהגדיל  ולהמשיך  לנעליו  להיכנס  החליטה  תבלח"א, 
זצ"ל  הבר  הרב  שהעניק  המתנה  חיים',  'מתנת  את 

לאנושות.
"בעלי, הרב, כבר איננו אתנו", אומרת הגב' רחל הבר 
שאין  עצום  חלל  אחריו  השאיר  "הוא  נרגשת.  בשיחה 
משוחחת  כשאני  מחדש  פעם  בכל  למלאות.  דרך  שום 
עם תורמים או עם מושתלים או עם כל אדם אחר שקשור 
נדהמת  עצמי  את  מוצאת  אני  חיים,  מתנת  למשפחת 
מסיפורים שלא הכרתי. בעלי אמנם שיתף אותי באופן 
עושה  שהוא  בגלוי  ציין  וגם  העמותה  של  ההתנהלות 
זאת כדי ש'אם יקרה לו משהו, אוכל למלא את מקומו', 
ומקרים  מרגשים  סיפורים  מעט  לא  היו  בפועל  אבל 

מדהימים שלא נחשפתי אליהם". 
ואיך את מרגישה כשאת שומעת אותם?

על   - לאחור  מתבוננת  כשאני  בכלל.  פשוט  לא  "זה 

קרוב לחצי שנה חלפה מאז פטירתו של הרב 
חיים',  'מתנת  עמותת  מייסד  הבר,  ישעיהו 
והסיפורים המפעימים נחשפים: על שיחותיו 
הממושכות עם חולי הכליות, העידוד האינסופי 
הקטנים  הילדים  הישיבות,  לבחורי  שהעניק 
שהוקסמו  והתורמים  טוב,  סבא  בו  שראו 

מאישיותו ⋅ איש עם חזון

אלי שניידר <<

"עברו 
עלינו 

חודשים 
מטלטלים" 

הרבנית רחל הבר תבלח"א, אלמנתו של הרב ישעיהו הבר זצ"ל שנדבק בקורונה ונסתלק בחטף, פותחת את סגור ליבה:

 הרב הבר עם מאות תורמי הכליה
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היו  שהם  לומר  יכולה  אני  הפטירה,  מאז  שחלפו  החודשים 
החיסרון  בו  רגע  היה  לא  אפשרי.  מובן  בכל  עבורי  מטלטלים 

לא היה מורגש".
העמותה  עול  גם  אלא  בעלה,  ללא  ההתמודדות  רק  לא  זו 
את  לרשת  שאמורה  זו  שאני  "כשהבנתי  שכמה.  על  שמוטל 
"ידעתי  אומרת.  היא  התלבטות",  שום  הייתה  לא   - מקומו 
שזקוקות  משפחות  הרבה  כך  כל  שיש  לנו,  מחכים  שאנשים 
את  לקחתי  השלושים  כשהסתיימו  מיד  אז  חיים,  למתנת 

המושכות לידיים".
סיפוק,  המון  עם  פעילות  "זו  נחה.  לא  היא  רגע  אותו  מאז 
ביותר  הגדול  הצער  את  לראות  זה  כאב.  הרבה  עם  גם  אבל 
דרך  יש  תמיד  שלא  יודעת  כשאני  שממתינים,  לאנשים  שיש 
לעזור להם, אבל מצד שני לחוות את הרגעים המפעימים של 
האושר האינסופי, כשאנו עודים לעוד השתלה מוצלחת, לעוד 
חיים שניתנו, לילדים שקיבלו את אבא במתנה, לנשים שיוכלו 
ללדת ולסבא וסבתא שיוכלו לראות את נכדיהם. פגשתי במהלך 
במינם  מיוחדים  תורמים  הרבה  כך  כל  האחרונים  החודשים 
שבזמן שכולם הסתגרו בבתיהם וחששו מהסגר ומהקורונה, הם 
איך  לראות  מדהים  אחרים.  ולהציל  לעזור  כדי  מבתיהם  יצאו 
שדווקא פטירתו של בעלי העלתה את המודעות לכל כך הרבה 

תורמים חדשים". 
יש לך הסבר לזה?

היא שותקת לרגע. "לא, זה לא טבעי", אומרת לבסוף. "אין 
כאן, מלבד  רואים  נתפס שאנו  לזינוק הבלתי  שום הסבר אחר 
עובדה אחת – סייעתא דשמיא גדולה. כי בעלי ללא ספק פועל 

למעננו רבות מלמעלה".

עוצמת הנתינה
הרב  בבעלה  נזכרת  כשהיא  מתרגשת  הבר  הרבנית  רק  לא 
זצ"ל. כל מי שנעזר אי פעם ברב זצ"ל, מחסיר פעימה בכל אימת 

ששמו של הרב הבר עולה לשיחה. הסיפור הבא יוכיח זאת.
הנמנה  קרייף,  יאיר  ר'  לפני כחודשיים, כאשר פגש  היה  זה 
על מאות תורמי הכליות של 'מתנת חיים', את אחד המושתלים 
שקיבל כליה דרך העמותה. "הוא שמע על כך שהייתי מקורב 
ר'  נזכר  בעיניו",  עמדו  ודמעות  זצ"ל  הבר  ישעיהו  לרב  מאוד 
יאיר. "בהתרגשות רבה הוא סיפר לי: 'אתה לא מבין איזה אובדן 
התקופה  כל  'במשך  וסיפר:  המשיך  גם  הוא  עבורי'.  זה  גדול 
שהייתי חולה והמתנתי לתרומת כליה, הייתי משוחח עם הרב 
אותי  מעודד  היה  והרב  ארוכות,  שעות  במשך  רבות  פעמים 
ונוסך בי כוחות. לא פעם השיחות נערכו ביום שישי ונמשכו עד 

לשעת הדלקת הנרות, כאשר אני שומע את הרב מחלק הוראות 
וכל  'תעמידו את הפלטה',  'תכינו את הנרות',  לבני משפחתו: 
זה כשהוא ממשיך לשוחח איתי. השיחה הסתיימה רק כשנשמע 
אתקשר  שבת  במוצאי  'מיד  מבטיח:  היה  הרב  ואז  הצפצוף, 
היה  כבר  הרב   - השבת  כשיצאה  ומיד  לשוחח,  ונמשיך  אליך 

על הקו...'"
ר' יאיר מספר את הדברים וניכר בקולו כי הוא נרגש. "זכיתי 
להכיר את הרב מקרוב וידעתי עד כמה הרב היה מסור כל-כולו 
למען הציבור, לא פעם תיאר באוזניי את סדר יומו העמוס מקצה 
לקצה, כשלעצמו בקושי נותר לו מעט זמן לשינה. אבל מעבר 
לא  שמעולם  סיפורים  למשמע  נפעם  עמדתי  שידעתי,  למה 
סופרו, ורק לאחר הסתלקותו נודעו לרבים. לא יאומן איך שהרב 
נתן את כל-כולו לזולת, אין מילים שיכולות להמחיש את גודל 

הנתינה שהייתה לו".

אהבה וחסד
בחדר  היה  הבר  הרב  עם  יאיר  ר'  של  הראשון  המפגש 
ההתאוששות של בית החולים איכילוב, לפני שלוש וחצי שנים, 

כאשר הרב בא לבקרו אחרי שתרם כליה.
"לא הכרתי את הרב באופן אישי קודם לכן", מציין ר' יאיר, 
"אבל כתושב שכונת הר נוף בילדותי שמעתי עליו רבות, הוא 
היה דמות מוכרת, ואחיותיי אף היו תלמידות של רעייתו תחי'. 
בשנים האחרונות התוודעתי לעיסוקו בנושא תרומת כליה, אך 
שמדובר  כמה  עד  הבנתי  לעומק  יותר  אותו  שהכרתי  מאז  רק 

באדם מיוחד במינו, ונשביתי בקסמיו.
השבעה  "במהלך  להדגיש,  ממהר  הוא  היחיד",  לא  "אני 
כמוני,  בדיוק  שחשים  בעולם  יש  נוספים  אנשים  כמה  גיליתי 
הקרוב  ידידו  הוא  אחד  שכל  המסר  את  לשדר  היטיב  הרב  כי 
ביותר, הוא שידר לכל אחד את התחושה הטובה ביותר שיכולה 

להיות".
להגדיר  יאיר  ר'  הרב, מתקשה  היה  מי  להבין  מנסים  כאשר 
זאת במילים. "הרב היה מסוג האנשים שכל מה שתכתוב עליו 
לא יספיק", הוא אומר לבסוף. "ובכל זאת, לאחר שחשבתי על 
כך רבות, הבנתי שלרב הייתה אהבת אדם יוצאת מגדר הרגיל, 
הרב גם ניחן באינטליגנציה רגשית גבוהה, והשילוב הזה היה 

מדהים במיוחד. 
"בדיוק לאחרונה נתקלתי בעיתון עם ראיון שנעשה איתי מיד 
זמן  אז  הייתי  השתתפתי.  בה  הראשונה  התורמים  שבת  לאחר 
אחד  ביותר.  הטרי  כתורם  שם  ורואיינתי  התרומה,  אחרי  קצר 
לתרום  שווה  ש'היה  הוא  ראיון  באותו  שהשמעתי  המשפטים 

כליה, ולו בכדי להכיר את הרב...'"
זה גם מה שהוביל את ר' יאיר להמשיך ללוות את הרב הבר 
ואת פעילות החסד שלו במשך שנים לאחר התרומה. "האישיות 
של הרב פשוט קסמה לי", הוא מסביר. "חשתי שאני נכרך אחריו 
בעבותות של אהבה, וכמים הפנים לפנים, אבל כפי שציינתי – 

אני לא היחיד. היו עוד הרבה תורמים ששמרו על קשר.
מבורכת,  תופעה  "נוצרה  מוסיף,  הוא  האחרונות",  "בשנים 
כאשר תורמי כליות לשעבר היו מגיעים לבתי חולים כדי לבקר 
מעודדים  מאוד  הללו  הביקורים  כלל  בדרך  טריים.  תורמים 
מתאימים  פחות  הם  בהם  מקרים  גם  יש  אבל  כוחות,  ונוסכים 
לתורם שמעדיף לעבור את החוויה המרוממת עם עצמו בלבד. 
מסוים  ובשלב  לו,  הכאיבו  מאוד  הם  לרב  הגיעו  כשהדברים 
נוצר מנגנון שוויסת את המבקרים על פי בקשת התורם. כשהרב 
היה מדריך תורמים בנושא הוא נהג לומר להם: 'חשוב מאוד 
שתלכו לבקר, אבל כשאתם נכנסים לחדר – תרימו בבקשה את 

האנטנה'. 
"זה היה סוג של ביטוי שהוא השתמש בו לעתים קרובות גם 
כמדריך חתנים – תחום נוסף בו עסק לא מעט.  בשיחות שמסר 
כדי להכינם לחיי הנישואין, נהג לומר להם: 'אתה נכנס לבית? 
אולי אשתך  היית.  לא  בהן  קרה שם בשעות  מה  לראות  תנסה 
שטפה את הרצפה? אולי ניקתה משהו? אולי קנתה פריט חדש? 

תרים אנטנה בטרם תיכנס הביתה". 
באחד  גם  לראות  ניתן  הרב,  של  רגישותו  הגיעה  היכן  עד 
באחת  כי  ציין  האח  הבר.  אהרן  ר'  אחיו,  שסיפר  הסיפורים 
השבתות הוא התפלל עם הרב בבית הכנסת, והחזן ניגש ב"שוכן 
עד" והחל להתפלל. אלא שהוא לא שם לב שרוב הקהל אינו 
אתו. ר' אהרן ציין שהוא גילה פתאום את הרב מתחיל לזמזם 
יחד עם החזן. "בתחילה לא הבנתי מה הוא עושה",  סיפר האח, 
"לקח לי זמן להבין שהרב חשש מכך שהחזן יחוש אי נעימות 
כשהוא יגלה שהציבור לא אתו, אז הוא פשוט עצר את התפילה 

שלו וזמזם את נעימת התפילה, כדי לתת תחושה טובה לחזן".
סיפר  האב  הרב.  של  אביו  גם  השמיע  ומרגש  נוסף  סיפור 
שכאשר זרקו סוכריות על חתן בבית הכנסת, גילה הרב ילד קטן 
בוכה בגלל שאבד לו הטופי שלו. הרב לא חשב פעמיים, אלא 
השתטח מלוא קומתו ארצה כדי לחפש אחר הטופי של הילד... 
כדי  מיוחד  חוש  לו  והיה  ילדים  מאוד  אהב  הבר  הרב  אגב, 
לאחר  סיפרו  התורמים  מן  מעט  לא  אותם.  לשמח  איך  לדעת 
פטירתו, כי הזדמן להם לבקר אצלו עם ילדיהם, והרב התייחס 

אליהם בחביבות מיוחדת, כמו סבא טוב ואוהב.
בכל  החוצה  פרצה  יאיר,  ר'  שמציין  כפי  הרב,  של  אהבתו 
של  צל  ללא  אמתי,  כך  כל  היה  "הוא  אפשרית.  הזדמנות 
חיצוניות", הוא מבהיר, "הזכרנו קודם את שבת תורמים, ואני 
יכול לציין שזכיתי להשתתף בכמה שבתות כאלו, ובכולן היה 
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 הרב הבר זצ"ל בקביעת מזוזה

 הרב הבר זצ"ל נואם בטקס העשור

  הרב הבר זצ"ל בטקס העשור עם הרה"ר הגר"ד לאו, השר יולי אדלשטיין )כיו"ר הכנסת(  והרב אלימלך פירר

הקשת  גווני  מכל  אנשים  של  החיבור  את  לראות  מיוחד  כך  כל 
– כיפות סרוגות מכל הסוגים, מגבעות, שטריימלים, ספודיקים, 
וכולם מרגישים כל כך אהובים ומחוברים אליו, האישיות שלו 

קרנה מאהבת הזולת". 

תלמידים הרבה
הרב הבר התפרסם בשנים האחרונות כ"רב של הכליות", אך 
לא כולם יודעים שקודם לכן הוא עסק בתפקידים חינוכיים רבים, 
בין היתר כמנהל תלמוד תורה ואחר כך כר"מ בישיבת נחלת אשר 

ובישיבת וולפסון. 
אחד מתלמידיו הרבים סיפר: "לעולם לא אשכח איך שבבואנו 
היה  תמיד  לא  שהלימוד  מעט  שובבים  בחורים  היינו  לישיבה 
בראש מעייניהם. לפתע הרב נכנס לחדר השיעורים נעמד באמצע 
החדר וקרא לעברנו בפאתוס: 'חבר'ה, מכאן עוד יצאו בחורים 
לישיבת חברון!' הבטנו זה על זה בפליאה, אף אחד מאתנו לא 
הכיוון  לא  בכלל  זה  חברון,  כמו  לישיבה  להגיע  בדעתו  העלה 
שחשבנו עליו, אבל הרב לא רק אמר, אלא באמת ובתמים הוא 
האמין בנו. גם אם בסופו של דבר לא המשכנו לחברון, הרגשנו 
זה  וביכולות שלנו.  לאורך כל הדרך איך שהוא מאמין בכוחות 

הגיע מהמקום הכי אמתי שבו, וזה ופשוט קנה אותנו".
איך  סיפר  בו  מכתב,  הרב  של  למשפחתו  שלח  אחר  בחור 
בכניסתו לישיבה קטנה בשיעור א' נתקף במועקה קשה. הוא היה 
בחור עדין שרק אתמול עוד שיחק כדורגל במגרש, ופתאום מצא 
את עצמו בתוך ים של סטנדרים, בחורים עם כובעים וחליפות,  

ומשגיח שעומד ושואג: "א-ל-ו-ל!" 
כשהסתיימו הלימודים ביום הראשון והוא כולו נבוך ומבולבל, 
התקרב אליו פתאום אברך שאמר לו: "אני חושב שאנו חולקים 
יחד חוויה משותפת". היה זה הרב הבר ששיתף אותו בתחושותיו 
לא  מרגיש  ואני  לי  היום הראשון, קשה  זה  עבורי  "גם  והוסיף: 
שייך. אני מגיע עם כל כך הרבה חששות, בפרט שסומכים עליי 
ונותנים בי אמון. אבל לא יארכו הימים ואנחנו נהיה מאחורי זה, 

בוא נראה מי מבין שנינו יהיה הראשון..." 
ערני  היה  הרב  כי  מתלמידיו,  שנשמע  היחיד  הסיפור  לא  זה 
מאוד לבחורים רגישים, ופשוט ידע לחוש, לקלוט אותם ולשוחח 

עימם בצורה הנכונה.

מתנה של חיים
מתוך  כן  גם  הגיע  חיים'  'מתנת  של  הקמתה  עצם  למעשה, 
רגישותו הרבה, ואהבתו לזולת. העמותה, כפי שנהג הרב תמיד 
לספר, הוקמה לאחר שהוא קיבל כליה, בזמן שבחור בשם פנחס, 
ימצא  לו שהוא  והרב הבטיח  שהיה אף הוא בטיפולי דיאליזה, 
לו תורם, ואכן הרב מצא, אלא שפנחס נפטר ממחלתו ולא שרד 
את ההמתנה המתישה. הרב נהג תמיד לומר כי "יום פטירתו של 

פנחס - היה יום ההולדת של מתנת חיים". 
את המהפך שעבר תחום השתלות הכליות מאז אותו יום קשה 
לתאר במילים. כשהרב הקים את 'מתנת חיים', המודעות לתרומת 
ייכנס  נורמטיבי  סיכוי שאדם  שום  היה  לא  לאפס.  כליה שאפה 
לחדר הניתוח, שם יוציאו כליה מגופו. תרומות אלטרואיסטיות 
גם  אך  אפסיות,  היו  זה,  את  זה  מכירים  לאנשים שלא  שניתנות 

תרומות בתוך המשפחה כמעט לא נראו. 

יסודי, אך יחד עם זאת גם  אבל הרב הבר, כמי שהיה טיפוס 
הבעיה  על  להסתכל  הצליח  נרחב,  רפואי  ידע  ובעל  חזון  איש 
מקרוב והגיע למסקנה שאם אנשים סובלים בדיאליזה ולא רואים 
את האור בקצה המנהרה, מוכרחים למצוא עבורם מענה. כך הוא 
התחיל לעבור בין בתי כנסת ולתלות מודעות, הוא התייעץ עם 
רופאים בכירים ואף ביקר בבתיהם של גדולי ישראל, כדי לשמוע 
את דעותיהם בנושא, כך שהוא למד את הסוגיה היטב. עם הרבה 
אמונה וחזון, הוא הצליח להתקדם ובשנה הראשונה לפעילותה 

של העמותה כבר היו ארבעה תורמים. 
ותמיד  יותר  להרבה  להגיע  שאף  הוא  בכך,  הסתפק  לא  הרב 
היה אומר: "אל תסתכל על המקום בו אתה נמצא עכשיו, תסתכל 
לעצמו,  אמר  הוא  הזה  המשפט  את  ויותר".  קדימה  שנים  עשר 
ולבחורים  בדיאליזה  עודד  שהוא  לחולים  וגם  לדרך,  לחבריו 
הקשיים  על  להביט  לא  המליץ  תמיד  הוא  בישיבה.  להם  שעזר 
הנקודתיים שיש בחיים אלא להאמין שבעתיד יבואו ימים טובים 
מתגמדים  העכשוויים  הקשיים  למרחקים,  ושבהסתכלות  יותר, 

ותופסים את הפרופורציות הנכונות.
והתגלגל  הלך  קטן,  בתחילה  שהיה  השלג  כדור  ובאמת, 
והתפתח לעמותה ענקית שאין שבוע בו היא לא מלווה תורמים.  
השתלות.  מ-12  פחות  לא  נעשו  בו  שבוע  היה  לאחרונה  רק 
שמבקשים  אנשים  ועוד  עוד  עם  תמידי,  להיות  ממשיך  הגידול 
לתרום. גם בכירי הרופאים שהיו בתחילה ספקניים, הודו במשך 

השנים שהעמותה הצליחה לחולל מהפיכה עצומה בתחום. 
בתחילת דרכה של העמותה, הרב התבטא שהיעד שהוא מציב 
הוא  כי  לראות  מצמרר  ה-800.  לתרומה  להגיע  הוא  עיניו  מול 
ה-800.  לתרומה  מאוד  סמוך  ניסן,  ל'  בתאריך  מאתנו  הסתלק 
מאז, בין היתר כתוצאה מהתעוררות שהגיעה בעקבות פטירתו, 
היו יותר מ-88 תרומות, וזו לא המילה האחרונה. מדובר בשבירת 
שיאים שאיש לא יכול היה לדמיין, וכל זה בזכות מהפיכה של 

איש אחד. 

⋅⋅⋅
הרב  על  לדבר  לו  ניכר שקשה  עמוקות.  נושם  קרייף  יאיר  ר' 
"חודשיים  מספר:  כשהוא  במיוחד  מתרגש  והוא  עבר,  בלשון 
אחרי פטירתו של הרב נולדה לי בת. כמובן שלא יכולנו לקרוא 
'אברהם ישעיהו', והתלבטנו איזה שם לבחור. לבסוף  לה בשם 
את  מכל  יותר  שמאפיינים  שמות  שני  לה  להעניק  החלטנו 
מקווים  כשאנו  עדינה',  'אהובה  לה  קראנו   - הרב  של  תכונותיו 

מאוד שתזכה ללכת בדרכיו.
"הייתה  מוסיף,  הוא  הרב",  עם  שקיימתי  האחרונה  "השיחה 
בעיתוי מצמרר, לאחר שהרב נדבק בנגיף הקורונה. הוא התקשר 
אליי וסיפר שקיבל תרומה של תלושים לקניה ברשת מזון והוא 
עסק  הוא  ציינתי,  כפי שכבר  כי  נצרכים.  לאנשים  רוצה לחלקם 
רבות בצרכי ציבור לשם שמיים, מעבר ובנוסף לעיסוקו בנושא 
אך  דבר,  של  בסופו  התלושים  את  קיבל  מי  יודע  איני  הכליות. 
אני יודע שזה היה הנושא שהעסיק אותו בימיו האחרונים - חסד 
לנו  השאיר  שהוא  הצוואה  בדיוק  שזוהי  חושב  אני  חסד.  ועוד 
ואיך  – להמשיך להתבונן, לחשוב על האנשים שחיים סביבנו, 
אנחנו יכולים לעזור להם, וכמובן לאהוב כל אדם ללא סייג וללא 

כל תנאי. 
"הרב תמיד נהג לומר שאמנם לא כל אחד יכול ומסוגל לתרום 
או  טובה  במילה  אפילו  חסד,  לגמול  יכול  אחד  כל  אבל  כליה, 

בחיוך. אין ספק שזו הצוואה שהוא השאיר לכולנו".

הרב לא הסתפק בכך, הוא שאף 
להגיע להרבה יותר ותמיד היה 
אומר: "אל תסתכל על המקום 
בו אתה נמצא עכשיו, תסתכל 
עשר שנים קדימה ויותר". את 
המשפט הזה הוא אמר לעצמו, 

לחבריו לדרך, וגם לחולים שהוא 
עודד בדיאליזה ולבחורים 

שעזר להם בישיבה. הוא תמיד 
המליץ לא להביט על הקשיים 
הנקודתיים שיש בחיים אלא 
להאמין שבעתיד יבואו ימים 
טובים יותר, ושבהסתכלות 

למרחקים, הקשיים העכשוויים 
מתגמדים ותופסים את 
הפרופורציות הנכונות
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היו  שהם  לומר  יכולה  אני  הפטירה,  מאז  שחלפו  החודשים 
החיסרון  בו  רגע  היה  לא  אפשרי.  מובן  בכל  עבורי  מטלטלים 

לא היה מורגש".
העמותה  עול  גם  אלא  בעלה,  ללא  ההתמודדות  רק  לא  זו 
את  לרשת  שאמורה  זו  שאני  "כשהבנתי  שכמה.  על  שמוטל 
"ידעתי  אומרת.  היא  התלבטות",  שום  הייתה  לא   - מקומו 
שזקוקות  משפחות  הרבה  כך  כל  שיש  לנו,  מחכים  שאנשים 
את  לקחתי  השלושים  כשהסתיימו  מיד  אז  חיים,  למתנת 

המושכות לידיים".
סיפוק,  המון  עם  פעילות  "זו  נחה.  לא  היא  רגע  אותו  מאז 
ביותר  הגדול  הצער  את  לראות  זה  כאב.  הרבה  עם  גם  אבל 
דרך  יש  תמיד  שלא  יודעת  כשאני  שממתינים,  לאנשים  שיש 
לעזור להם, אבל מצד שני לחוות את הרגעים המפעימים של 
האושר האינסופי, כשאנו עודים לעוד השתלה מוצלחת, לעוד 
חיים שניתנו, לילדים שקיבלו את אבא במתנה, לנשים שיוכלו 
ללדת ולסבא וסבתא שיוכלו לראות את נכדיהם. פגשתי במהלך 
במינם  מיוחדים  תורמים  הרבה  כך  כל  האחרונים  החודשים 
שבזמן שכולם הסתגרו בבתיהם וחששו מהסגר ומהקורונה, הם 
איך  לראות  מדהים  אחרים.  ולהציל  לעזור  כדי  מבתיהם  יצאו 
שדווקא פטירתו של בעלי העלתה את המודעות לכל כך הרבה 

תורמים חדשים". 
יש לך הסבר לזה?

היא שותקת לרגע. "לא, זה לא טבעי", אומרת לבסוף. "אין 
כאן, מלבד  רואים  נתפס שאנו  לזינוק הבלתי  שום הסבר אחר 
עובדה אחת – סייעתא דשמיא גדולה. כי בעלי ללא ספק פועל 

למעננו רבות מלמעלה".

עוצמת הנתינה
הרב  בבעלה  נזכרת  כשהיא  מתרגשת  הבר  הרבנית  רק  לא 
זצ"ל. כל מי שנעזר אי פעם ברב זצ"ל, מחסיר פעימה בכל אימת 

ששמו של הרב הבר עולה לשיחה. הסיפור הבא יוכיח זאת.
הנמנה  קרייף,  יאיר  ר'  לפני כחודשיים, כאשר פגש  היה  זה 
על מאות תורמי הכליות של 'מתנת חיים', את אחד המושתלים 
שקיבל כליה דרך העמותה. "הוא שמע על כך שהייתי מקורב 
ר'  נזכר  בעיניו",  עמדו  ודמעות  זצ"ל  הבר  ישעיהו  לרב  מאוד 
יאיר. "בהתרגשות רבה הוא סיפר לי: 'אתה לא מבין איזה אובדן 
התקופה  כל  'במשך  וסיפר:  המשיך  גם  הוא  עבורי'.  זה  גדול 
שהייתי חולה והמתנתי לתרומת כליה, הייתי משוחח עם הרב 
אותי  מעודד  היה  והרב  ארוכות,  שעות  במשך  רבות  פעמים 
ונוסך בי כוחות. לא פעם השיחות נערכו ביום שישי ונמשכו עד 

לשעת הדלקת הנרות, כאשר אני שומע את הרב מחלק הוראות 
וכל  'תעמידו את הפלטה',  'תכינו את הנרות',  לבני משפחתו: 
זה כשהוא ממשיך לשוחח איתי. השיחה הסתיימה רק כשנשמע 
אתקשר  שבת  במוצאי  'מיד  מבטיח:  היה  הרב  ואז  הצפצוף, 
היה  כבר  הרב   - השבת  כשיצאה  ומיד  לשוחח,  ונמשיך  אליך 

על הקו...'"
ר' יאיר מספר את הדברים וניכר בקולו כי הוא נרגש. "זכיתי 
להכיר את הרב מקרוב וידעתי עד כמה הרב היה מסור כל-כולו 
למען הציבור, לא פעם תיאר באוזניי את סדר יומו העמוס מקצה 
לקצה, כשלעצמו בקושי נותר לו מעט זמן לשינה. אבל מעבר 
לא  שמעולם  סיפורים  למשמע  נפעם  עמדתי  שידעתי,  למה 
סופרו, ורק לאחר הסתלקותו נודעו לרבים. לא יאומן איך שהרב 
נתן את כל-כולו לזולת, אין מילים שיכולות להמחיש את גודל 

הנתינה שהייתה לו".

אהבה וחסד
בחדר  היה  הבר  הרב  עם  יאיר  ר'  של  הראשון  המפגש 
ההתאוששות של בית החולים איכילוב, לפני שלוש וחצי שנים, 

כאשר הרב בא לבקרו אחרי שתרם כליה.
"לא הכרתי את הרב באופן אישי קודם לכן", מציין ר' יאיר, 
"אבל כתושב שכונת הר נוף בילדותי שמעתי עליו רבות, הוא 
היה דמות מוכרת, ואחיותיי אף היו תלמידות של רעייתו תחי'. 
בשנים האחרונות התוודעתי לעיסוקו בנושא תרומת כליה, אך 
שמדובר  כמה  עד  הבנתי  לעומק  יותר  אותו  שהכרתי  מאז  רק 

באדם מיוחד במינו, ונשביתי בקסמיו.
השבעה  "במהלך  להדגיש,  ממהר  הוא  היחיד",  לא  "אני 
כמוני,  בדיוק  שחשים  בעולם  יש  נוספים  אנשים  כמה  גיליתי 
הקרוב  ידידו  הוא  אחד  שכל  המסר  את  לשדר  היטיב  הרב  כי 
ביותר, הוא שידר לכל אחד את התחושה הטובה ביותר שיכולה 

להיות".
להגדיר  יאיר  ר'  הרב, מתקשה  היה  מי  להבין  מנסים  כאשר 
זאת במילים. "הרב היה מסוג האנשים שכל מה שתכתוב עליו 
לא יספיק", הוא אומר לבסוף. "ובכל זאת, לאחר שחשבתי על 
כך רבות, הבנתי שלרב הייתה אהבת אדם יוצאת מגדר הרגיל, 
הרב גם ניחן באינטליגנציה רגשית גבוהה, והשילוב הזה היה 

מדהים במיוחד. 
"בדיוק לאחרונה נתקלתי בעיתון עם ראיון שנעשה איתי מיד 
זמן  אז  הייתי  השתתפתי.  בה  הראשונה  התורמים  שבת  לאחר 
אחד  ביותר.  הטרי  כתורם  שם  ורואיינתי  התרומה,  אחרי  קצר 
לתרום  שווה  ש'היה  הוא  ראיון  באותו  שהשמעתי  המשפטים 

כליה, ולו בכדי להכיר את הרב...'"
זה גם מה שהוביל את ר' יאיר להמשיך ללוות את הרב הבר 
ואת פעילות החסד שלו במשך שנים לאחר התרומה. "האישיות 
של הרב פשוט קסמה לי", הוא מסביר. "חשתי שאני נכרך אחריו 
בעבותות של אהבה, וכמים הפנים לפנים, אבל כפי שציינתי – 

אני לא היחיד. היו עוד הרבה תורמים ששמרו על קשר.
מבורכת,  תופעה  "נוצרה  מוסיף,  הוא  האחרונות",  "בשנים 
כאשר תורמי כליות לשעבר היו מגיעים לבתי חולים כדי לבקר 
מעודדים  מאוד  הללו  הביקורים  כלל  בדרך  טריים.  תורמים 
מתאימים  פחות  הם  בהם  מקרים  גם  יש  אבל  כוחות,  ונוסכים 
לתורם שמעדיף לעבור את החוויה המרוממת עם עצמו בלבד. 
מסוים  ובשלב  לו,  הכאיבו  מאוד  הם  לרב  הגיעו  כשהדברים 
נוצר מנגנון שוויסת את המבקרים על פי בקשת התורם. כשהרב 
היה מדריך תורמים בנושא הוא נהג לומר להם: 'חשוב מאוד 
שתלכו לבקר, אבל כשאתם נכנסים לחדר – תרימו בבקשה את 

האנטנה'. 
"זה היה סוג של ביטוי שהוא השתמש בו לעתים קרובות גם 
כמדריך חתנים – תחום נוסף בו עסק לא מעט.  בשיחות שמסר 
כדי להכינם לחיי הנישואין, נהג לומר להם: 'אתה נכנס לבית? 
אולי אשתך  היית.  לא  בהן  קרה שם בשעות  מה  לראות  תנסה 
שטפה את הרצפה? אולי ניקתה משהו? אולי קנתה פריט חדש? 

תרים אנטנה בטרם תיכנס הביתה". 
באחד  גם  לראות  ניתן  הרב,  של  רגישותו  הגיעה  היכן  עד 
באחת  כי  ציין  האח  הבר.  אהרן  ר'  אחיו,  שסיפר  הסיפורים 
השבתות הוא התפלל עם הרב בבית הכנסת, והחזן ניגש ב"שוכן 
עד" והחל להתפלל. אלא שהוא לא שם לב שרוב הקהל אינו 
אתו. ר' אהרן ציין שהוא גילה פתאום את הרב מתחיל לזמזם 
יחד עם החזן. "בתחילה לא הבנתי מה הוא עושה",  סיפר האח, 
"לקח לי זמן להבין שהרב חשש מכך שהחזן יחוש אי נעימות 
כשהוא יגלה שהציבור לא אתו, אז הוא פשוט עצר את התפילה 

שלו וזמזם את נעימת התפילה, כדי לתת תחושה טובה לחזן".
סיפר  האב  הרב.  של  אביו  גם  השמיע  ומרגש  נוסף  סיפור 
שכאשר זרקו סוכריות על חתן בבית הכנסת, גילה הרב ילד קטן 
בוכה בגלל שאבד לו הטופי שלו. הרב לא חשב פעמיים, אלא 
השתטח מלוא קומתו ארצה כדי לחפש אחר הטופי של הילד... 
כדי  מיוחד  חוש  לו  והיה  ילדים  מאוד  אהב  הבר  הרב  אגב, 
לאחר  סיפרו  התורמים  מן  מעט  לא  אותם.  לשמח  איך  לדעת 
פטירתו, כי הזדמן להם לבקר אצלו עם ילדיהם, והרב התייחס 

אליהם בחביבות מיוחדת, כמו סבא טוב ואוהב.
בכל  החוצה  פרצה  יאיר,  ר'  שמציין  כפי  הרב,  של  אהבתו 
של  צל  ללא  אמתי,  כך  כל  היה  "הוא  אפשרית.  הזדמנות 
חיצוניות", הוא מבהיר, "הזכרנו קודם את שבת תורמים, ואני 
יכול לציין שזכיתי להשתתף בכמה שבתות כאלו, ובכולן היה 
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 הרב הבר זצ"ל בקביעת מזוזה

 הרב הבר זצ"ל נואם בטקס העשור

  הרב הבר זצ"ל בטקס העשור עם הרה"ר הגר"ד לאו, השר יולי אדלשטיין )כיו"ר הכנסת(  והרב אלימלך פירר

הקשת  גווני  מכל  אנשים  של  החיבור  את  לראות  מיוחד  כך  כל 
– כיפות סרוגות מכל הסוגים, מגבעות, שטריימלים, ספודיקים, 
וכולם מרגישים כל כך אהובים ומחוברים אליו, האישיות שלו 

קרנה מאהבת הזולת". 

תלמידים הרבה
הרב הבר התפרסם בשנים האחרונות כ"רב של הכליות", אך 
לא כולם יודעים שקודם לכן הוא עסק בתפקידים חינוכיים רבים, 
בין היתר כמנהל תלמוד תורה ואחר כך כר"מ בישיבת נחלת אשר 

ובישיבת וולפסון. 
אחד מתלמידיו הרבים סיפר: "לעולם לא אשכח איך שבבואנו 
היה  תמיד  לא  שהלימוד  מעט  שובבים  בחורים  היינו  לישיבה 
בראש מעייניהם. לפתע הרב נכנס לחדר השיעורים נעמד באמצע 
החדר וקרא לעברנו בפאתוס: 'חבר'ה, מכאן עוד יצאו בחורים 
לישיבת חברון!' הבטנו זה על זה בפליאה, אף אחד מאתנו לא 
הכיוון  לא  בכלל  זה  חברון,  כמו  לישיבה  להגיע  בדעתו  העלה 
שחשבנו עליו, אבל הרב לא רק אמר, אלא באמת ובתמים הוא 
האמין בנו. גם אם בסופו של דבר לא המשכנו לחברון, הרגשנו 
זה  וביכולות שלנו.  לאורך כל הדרך איך שהוא מאמין בכוחות 

הגיע מהמקום הכי אמתי שבו, וזה ופשוט קנה אותנו".
איך  סיפר  בו  מכתב,  הרב  של  למשפחתו  שלח  אחר  בחור 
בכניסתו לישיבה קטנה בשיעור א' נתקף במועקה קשה. הוא היה 
בחור עדין שרק אתמול עוד שיחק כדורגל במגרש, ופתאום מצא 
את עצמו בתוך ים של סטנדרים, בחורים עם כובעים וחליפות,  

ומשגיח שעומד ושואג: "א-ל-ו-ל!" 
כשהסתיימו הלימודים ביום הראשון והוא כולו נבוך ומבולבל, 
התקרב אליו פתאום אברך שאמר לו: "אני חושב שאנו חולקים 
יחד חוויה משותפת". היה זה הרב הבר ששיתף אותו בתחושותיו 
לא  מרגיש  ואני  לי  היום הראשון, קשה  זה  עבורי  "גם  והוסיף: 
שייך. אני מגיע עם כל כך הרבה חששות, בפרט שסומכים עליי 
ונותנים בי אמון. אבל לא יארכו הימים ואנחנו נהיה מאחורי זה, 

בוא נראה מי מבין שנינו יהיה הראשון..." 
ערני  היה  הרב  כי  מתלמידיו,  שנשמע  היחיד  הסיפור  לא  זה 
מאוד לבחורים רגישים, ופשוט ידע לחוש, לקלוט אותם ולשוחח 

עימם בצורה הנכונה.

מתנה של חיים
מתוך  כן  גם  הגיע  חיים'  'מתנת  של  הקמתה  עצם  למעשה, 
רגישותו הרבה, ואהבתו לזולת. העמותה, כפי שנהג הרב תמיד 
לספר, הוקמה לאחר שהוא קיבל כליה, בזמן שבחור בשם פנחס, 
ימצא  לו שהוא  והרב הבטיח  שהיה אף הוא בטיפולי דיאליזה, 
לו תורם, ואכן הרב מצא, אלא שפנחס נפטר ממחלתו ולא שרד 
את ההמתנה המתישה. הרב נהג תמיד לומר כי "יום פטירתו של 

פנחס - היה יום ההולדת של מתנת חיים". 
את המהפך שעבר תחום השתלות הכליות מאז אותו יום קשה 
לתאר במילים. כשהרב הקים את 'מתנת חיים', המודעות לתרומת 
ייכנס  נורמטיבי  סיכוי שאדם  שום  היה  לא  לאפס.  כליה שאפה 
לחדר הניתוח, שם יוציאו כליה מגופו. תרומות אלטרואיסטיות 
גם  אך  אפסיות,  היו  זה,  את  זה  מכירים  לאנשים שלא  שניתנות 

תרומות בתוך המשפחה כמעט לא נראו. 

יסודי, אך יחד עם זאת גם  אבל הרב הבר, כמי שהיה טיפוס 
הבעיה  על  להסתכל  הצליח  נרחב,  רפואי  ידע  ובעל  חזון  איש 
מקרוב והגיע למסקנה שאם אנשים סובלים בדיאליזה ולא רואים 
את האור בקצה המנהרה, מוכרחים למצוא עבורם מענה. כך הוא 
התחיל לעבור בין בתי כנסת ולתלות מודעות, הוא התייעץ עם 
רופאים בכירים ואף ביקר בבתיהם של גדולי ישראל, כדי לשמוע 
את דעותיהם בנושא, כך שהוא למד את הסוגיה היטב. עם הרבה 
אמונה וחזון, הוא הצליח להתקדם ובשנה הראשונה לפעילותה 

של העמותה כבר היו ארבעה תורמים. 
ותמיד  יותר  להרבה  להגיע  שאף  הוא  בכך,  הסתפק  לא  הרב 
היה אומר: "אל תסתכל על המקום בו אתה נמצא עכשיו, תסתכל 
לעצמו,  אמר  הוא  הזה  המשפט  את  ויותר".  קדימה  שנים  עשר 
ולבחורים  בדיאליזה  עודד  שהוא  לחולים  וגם  לדרך,  לחבריו 
הקשיים  על  להביט  לא  המליץ  תמיד  הוא  בישיבה.  להם  שעזר 
הנקודתיים שיש בחיים אלא להאמין שבעתיד יבואו ימים טובים 
מתגמדים  העכשוויים  הקשיים  למרחקים,  ושבהסתכלות  יותר, 

ותופסים את הפרופורציות הנכונות.
והתגלגל  הלך  קטן,  בתחילה  שהיה  השלג  כדור  ובאמת, 
והתפתח לעמותה ענקית שאין שבוע בו היא לא מלווה תורמים.  
השתלות.  מ-12  פחות  לא  נעשו  בו  שבוע  היה  לאחרונה  רק 
שמבקשים  אנשים  ועוד  עוד  עם  תמידי,  להיות  ממשיך  הגידול 
לתרום. גם בכירי הרופאים שהיו בתחילה ספקניים, הודו במשך 

השנים שהעמותה הצליחה לחולל מהפיכה עצומה בתחום. 
בתחילת דרכה של העמותה, הרב התבטא שהיעד שהוא מציב 
הוא  כי  לראות  מצמרר  ה-800.  לתרומה  להגיע  הוא  עיניו  מול 
ה-800.  לתרומה  מאוד  סמוך  ניסן,  ל'  בתאריך  מאתנו  הסתלק 
מאז, בין היתר כתוצאה מהתעוררות שהגיעה בעקבות פטירתו, 
היו יותר מ-88 תרומות, וזו לא המילה האחרונה. מדובר בשבירת 
שיאים שאיש לא יכול היה לדמיין, וכל זה בזכות מהפיכה של 

איש אחד. 

⋅⋅⋅
הרב  על  לדבר  לו  ניכר שקשה  עמוקות.  נושם  קרייף  יאיר  ר' 
"חודשיים  מספר:  כשהוא  במיוחד  מתרגש  והוא  עבר,  בלשון 
אחרי פטירתו של הרב נולדה לי בת. כמובן שלא יכולנו לקרוא 
'אברהם ישעיהו', והתלבטנו איזה שם לבחור. לבסוף  לה בשם 
את  מכל  יותר  שמאפיינים  שמות  שני  לה  להעניק  החלטנו 
מקווים  כשאנו  עדינה',  'אהובה  לה  קראנו   - הרב  של  תכונותיו 

מאוד שתזכה ללכת בדרכיו.
"הייתה  מוסיף,  הוא  הרב",  עם  שקיימתי  האחרונה  "השיחה 
בעיתוי מצמרר, לאחר שהרב נדבק בנגיף הקורונה. הוא התקשר 
אליי וסיפר שקיבל תרומה של תלושים לקניה ברשת מזון והוא 
עסק  הוא  ציינתי,  כפי שכבר  כי  נצרכים.  לאנשים  רוצה לחלקם 
רבות בצרכי ציבור לשם שמיים, מעבר ובנוסף לעיסוקו בנושא 
אך  דבר,  של  בסופו  התלושים  את  קיבל  מי  יודע  איני  הכליות. 
אני יודע שזה היה הנושא שהעסיק אותו בימיו האחרונים - חסד 
לנו  השאיר  שהוא  הצוואה  בדיוק  שזוהי  חושב  אני  חסד.  ועוד 
ואיך  – להמשיך להתבונן, לחשוב על האנשים שחיים סביבנו, 
אנחנו יכולים לעזור להם, וכמובן לאהוב כל אדם ללא סייג וללא 

כל תנאי. 
"הרב תמיד נהג לומר שאמנם לא כל אחד יכול ומסוגל לתרום 
או  טובה  במילה  אפילו  חסד,  לגמול  יכול  אחד  כל  אבל  כליה, 

בחיוך. אין ספק שזו הצוואה שהוא השאיר לכולנו".

הרב לא הסתפק בכך, הוא שאף 
להגיע להרבה יותר ותמיד היה 
אומר: "אל תסתכל על המקום 
בו אתה נמצא עכשיו, תסתכל 
עשר שנים קדימה ויותר". את 
המשפט הזה הוא אמר לעצמו, 

לחבריו לדרך, וגם לחולים שהוא 
עודד בדיאליזה ולבחורים 

שעזר להם בישיבה. הוא תמיד 
המליץ לא להביט על הקשיים 
הנקודתיים שיש בחיים אלא 
להאמין שבעתיד יבואו ימים 
טובים יותר, ושבהסתכלות 

למרחקים, הקשיים העכשוויים 
מתגמדים ותופסים את 
הפרופורציות הנכונות
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דרך ארוכה עובר כל מוצר מזון מרגע תהליך הייצור ועד 
שהוא מגיע אל מדפי הסופרמרקטים, המרכולים וחנויות 

היין והאלכוהול.
הרה"ג אהרון חסקל שליט"א, מגדולי מומחי הכשרות 
בעולם הידוע כמומחה לחומרי גלם מורכבים, פותח צוהר 
לתהליך הארוך והמורכב. בשנים האחרונות משמש הרב 
חסקל כראש ארגון הכשרות סטאר-קיי בישראל ובאירופה.
במשך עשרות השנים האחרונות, צבר הרב חסקל ניסיון 
והן  בישראל  הן  רבות ממערכות הכשרות,  נדיר.  פנומנלי 
ובידע  המקצועי  בניסיונו  נעזרות  ובארה"ב,  באירופה 

האדיר שרכש עם השנים.
מגופי  לאחד  נחשב  קיי"  "סטאר  של  הכשרות  מערך 
הכשרות המובילים בעולם היהודי, הפועל ב-102 מדינות. 
שנים  עשרות  של  ניסיון  "סטאר-קיי"  הכשרות  למערכת 
במתן כשרות בעולם היין והוויסקי ובוצרים רבים נוספים. 
האיכותי  היין  וחובבי  דל  היה  הכשר  היין  עולם  בעבר, 
נמצא  היה  ולא  שכמעט  העובדה  בשל  להתפשר  נאלצו 
המהפכה  את  שחולל  מי  מהודרת.  בכשרות  איכותי  יין 
אהרון  הרב  ובאירופה   בישראל  קיי"  "סטאר  יו"ר  היה 
חסקל, שביקר בשורה של יקבים בישראל ובעולם, והבין 
וויסקי  ליינות  מהדרין  כשרות  במתן  האדיר  הצורך  את 
איכותיים. יחד עם צוותי משגיחים יראי שמים, המפקחים 
על  המקפיד  ציבור  כיום  זוכה  הייצור,  תהליך  כל  על 
מהדרין, ליהנות מתוצרת של יין וויסקי כשרים למהדרין. 
של  הפקוחה  עינו  תחת  הדוק  באופן  מפוקח  התהליך  כל 
הפוסקים  מגדולי  שליט"א  היינעמאן  רבי משה  הגאון 
של  הפסיקה  שרשרת  וממשיך  תלמידם  הברית,  בארצות 

מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ומרן הגר"א קוטלר זצ"ל. 
מבקר  חסקל  הרב  עצמו  מצא  האחרונות  השנים  ב-30 
על  רבות,  פעמים  ביקר  בחלקן  העולם,  ממדינות  ברבות 
מנת לעמוד מקרוב אחר תהליכי הייצור השונים של מאות 

סוגים של חומרי גלם.
הקלעים,  מאחורי  בנעשה  מונח  שאינו  מבחוץ,  לאדם 
הגלם  חומרי  כל  את  מייצרת  החברה  מוצר  שבכל  נדמה 
מאות  המדפים  על  למצוא  ניתן  בפועל,  המקומי.  במפעל 
ואלפי מוצרים שתהליך הייצור שלהם מורכב מחומרי גלם 
במספר  ולעיתים  אחרת  במדינה  מיוצר  מהם  אחד  שכל 
כשר  יהיה  פינו  אל  שנכנס  שהמוצר  כדי  שונות.  יבשות 
צורך להשגיח  יש  וללא שום פקפוק,  למהדרין לכתחילה 
מקרוב אחר תהליכי הייצור של כל חומרי הגלם. המשמעות 
היא שבכל מפעל, בכל מדינה, שוהה משגיח צמוד העוקב 

אחר תהליך הייצור. 

הקושי בייצור חומרי גלם

רק  מכיל  צורכים,  אתם  שאותו  שהיין  לכם  נדמה  אם 
את הענבים שנבצרו וההקפדה הנדרשת היא רק על ענייני 
ייעשה ע"י  ותרומות ומעשרות ושתהליך הייצור  שביעית 

שומרי תורה ומצוות, לרב חסקל יש מה להוסיף לכם.
אל  צוהר  חסקל  הרב  פותח  החג",  ל"מוסף  בראיון 
מאחורי הקלעים של עולם הכשרות. "עד לפני 20 שנה היה 
תרתי דסתרי: או יין כשר או יין איכותי", פותח הרב חסקל. 
"כיוון שבעלי היקבים והייננים לא היו שומרי תורה ומצוות 
והיה חשוב להם מאד להיות מעורבים בתהליך עשית היין 
באופן אישי כולל נגיעה ביין דבר האסור כמובן בתכלית , 
, עם הזמן החלו מספר יקבי בוטיק לייצר יין איכותי כשר 
האדיר  המפנה  את  שחוללו  החלוצים  היו  הם  למהדרין. 
הבינו  הגדולים  היקבים  שלושת  גם  מכן.  שלאחר  בשנים 
שבקרב ציבור צרכני המהדרין גלום פוטנציאל עסקי נרחב 
והחלו לייצר יין איכותי כשר למהדרין. היום, עם שפע של 
אינספור  המדפים,  על  למצוא  ניתן  ואלכוהול,  יין  חנויות 

יינות, של עשרות יקבים בכשרות מהודרת".
משחזר  קלה",  הייתה  לא  מהדרין  יין  לייצר  "הדרך 
הרב חסקל. "ראשית, חלק מחומרי הגלם לא היו מהדרין. 
חומצה  להשיג  בנמצא  היה  לא  שנים  באותן  לדוגמא: 
טרטרית כשרה למהדרין. את החומצה מפיקים משאריות 
של אבן היין שהגיע מיקבים מרחבי העולם. החומצה הזו 
היא תוצר מהיין עצמו ותפקידה לווסת את רמת החומציות 
של  לכשרותו  באשר  הלכתית  מחלוקת  ישנה  היין.  של 
שאינו  מיין  מיוצרת  הטרטרית  החומצה  כאשר  המוצר 
תקופה,  באותה  מהדרין.  זה  אין  הדעות  לכל  אך  כשר, 
החלטתי להיכנס לעובי הקורה ולדאוג לייצור של חומצה 
טרטרית מהגפת של יינות כשרים למהדרין. תהליך הייצור 
כלל איסוף מיקבים כשרים למהדרין גם בארץ וגם בחו"ל, 
להפקה  שולחים  היינו  שאותו  הגפת  של  השאריות  את 
החומצה  ומאירופה  קפדנית  השגחה  תחת  החומצה  של 
הייתה חוזרת לישראל אל היקבים שביקשו לייצר יין כשר 
חומצה  שהייתה  הראשונה  הפעם  זו  למעשה  למהדרין. 
לשאר  וכן  בישראל  לייצור  למהדרין  כשרה  טרטרית 

תבל  ברחבי  למהדרין  כשרים  יינות  המייצרים  היקבים 
דרום  במדינות  ואפילו  ארה"ב  איטליה,  ספרד,  צרפת,   -
ליקבים  הרחוקות,  ואוסטרליה  אפריקה  דרום  אמריקה, 

המעוניינים בכשרות מהודרת".
היו  "בעבר  חסקל.  הרב  מוסיף  נוספת",  "דוגמא 
משתמשים באנזימים, חומר עזר המשמש את ייצרני היין. 
מה  מהודרת.  בכשרות  האנזימים  את  להשיג  קושי  היה 
והיה צורך להפיק  גם שהחומר עשוי מקטניות או מחמץ 
יהיה  שהיין  מנת  על  וחמץ.  קטניות  חשש  ללא  אנזימים 
כשר לפסח למהדרין. גם כאן נכנסו לתהליך ארוך ומורכב 

של ייצור אנזימים בכשרות מהודרת שיתאים לכל היקבים. 
גם  משתמשים  היין  בייצור  אבל  ידעתם,  לא  אולי 
בבקטריה מלולקטית, המסייעת לתסיסה השנייה של היין, 
וחשובה  הראשונה  האלכוהולית  התסיסה  לאחר  הנעשית 
הייתה  לא  שנים  במשך  יוקרתיים   יינות  בייצור  מאד 
בקטריה כשרה. "הטסנו מהארץ לקנדה חומרי גלם כשרים 
בכדי לייצר במיוחד בקטריה מהדרין", מספר הרב חסקל. 
"זה היה חידוש בעולם היין, משום שעד אז מצע הגידול 

של הבקטריה היה חמץ". 
שמיוצרים  "היינות  נוספת:  נקודה  מציין  חסקל  הרב 
בגלל  העולם,  לכל  משווקים  סטאר-קיי  של  בפיקוח 
כשרותם המהודרת, אבל גם בגלל איכותם. לדוגמא, יצוא 
ליפן הידועה בצריכת יינות משובחים, עבור קהל לא יהודי 
בגלל  אלא  הכשרות  בגלל  לא    כשרים,  יינות  שצורכים 
האיכות. בקרת איכות המוצרים ביפן היא מהקשות בעולם 
יש בזה   - היין שלנו   ביותר לאיכות  וזו ההוכחה הטובה 

קידוש ה' גדול".
לא רק היין עובר תהליך ארוך ומורכב. גם ייצור וויסקי 
לא  ומורכבת  מאתגרת  משימה  מהווה  למהדרין  כשר 
פחות. רק לאחרונה הוחל בייצור ויסקי מהדרין בישראל. 
גם כאן מדובר בפריצת דרך. "במשך קרוב לעשרים שנה 
כולל  בסקוטלנד,  מזקקות  מ-100  בלמעלה  הסתובבתי 
הזה  הנושא  את  "חקרתי  חסקל.  הרב  משחזר  באיים", 
לעומק, עוד בשנים שבהן אנשים שומרי כשרות שתו ויסקי 
ידעו  לא  אנשים  כשרות.  חותמת  עליו  הייתה  לא  אם  גם 
שבחלק מהמזקקות, הייתה בעיית כשרות של "סתם יינם", 
מאחר וחביות היין מיוצרות במיוחד על מנת להעביר אותם 
ליישון ויסקי. בחלק מהמזקקות דואגים להשאיר מעט יין 
של  לטעם  הוויסקי.  של  הטעם  את  להשביח  כדי  בחבית 
היין יש ממשות גדולה וחזקה ויש בכך בעיות כשרותיות 

חמורות". 
"למעשה", אומר הרב חסקל, "יש כיום בת"א את מזקקת 
למהדרין.  כשר  ויסקי  לראשונה  המייצרת  ודבש'  'חלב 
למהדרין, של  כשרות  יין  חביות  ראשונה שלקחו  פעם  זו 
ובחביות  מהדרין,  כשרות  תחת  נעשית  תוצרתו  יקב שכל 
הן  הקוניאק,  חביות  גם  הוויסקי.  ליישון  משתמשים  אלו 
של תוצרת קוניאק צרפתי כשר למהדרין. זה מהפך אמיתי 
בתחום כשרות הוויסקי. כיום יש לנו צוותי השגחה בצרפת, 
שמגיעות  החביות  שגם  כדי  נוספות,  ובמדינות  בספרד 
משם, אלו חביות כשרות למהדרין שיוצרו במיוחד עבורנו. 
על כל חבית מוטבעת פלומבת כשרות שלנו על מנת שכל 
הוויסקי  ליישון  המיועד  החביות  ייצור  כולל  התהליך, 

במזקקה, ייעשה בפיקוח כשרותי מחמיר".

מסביב לכדור הארץ

תעשיית  כי  חסקל  הרב  מספר  עינינו  את  להאיר  כדי 
ייצור המזון מתחלקת בין מוצרי המזון לבין חומרי הגלם 
מורכב  מהמוצר  אחוז   80 כלומר   ,80/20 של  בחלוקה 
מחומרי גלם ורק 20 אחוזים הם מוצרי המזון עצמם. "רוב 
חומרי הגלם מיוצרים במפעלי ענק בסין, בהודו, באפריקה 
נרחב  כשרות  מערך  מצריך  זה  באירופה.  אף  וחלקם 
משגיחים  כאן  לנו  יש  מדינות.  עשרות  פני  על  המתפרס 
ונציגויות ב-102 מדינות. אין חומר גלם שלא נמצא תחת 

ההשגחה המהודרת של סטאר-קיי". 
ייצור של מוצר אחד מצריך מערך  כדי שנבין עד כמה 
איזו  מסביר  חסקל  הרב  במקביל,  מדינות  בכמה  השגחה 
המדף  אל  מגיעה  שהיא  לפני  הסוכרייה  עוברת  תהליך 

כלשהו,  גלם  חומר  לוקחים  סוכריה  לייצר  "כדי  בחנויות. 
שונים  במינונים  נוספים  גלם  חומרי  עם  אותו  מערבים 
מוסיפים  זה  על  לסוכריה.  הבסיס  את  ממנו  ומייצרים 
חלקן  מאכל,  תמציות  מייצרים  שמהם  נוספים  חומרים 
הסוכרייה  את  מייצרים  שמהן  סינתטיות,  חלקן  טבעיות, 
בטעמים שונים בתוספת חומרי טעם וריח. מוצר כזה מורכז 
ממוצרים שמגיעים מכמה מדינות בעולם. לפעמים בממתק 
אחד ניתן למצוא קקאו שמגיע מגאנה או קמרון באפריקה, 
חומצות מאכל המגיעות מסין, תרכיזים ותמציות שמיוצרים 
ורכיבים  ויטמינים שמיוצרים בגרמניה  ובהודו,  בארגנטינה 
שלנו  הכשרות  מערך  נוספות.  במדינות  המיוצרים  נוספים 
פרוש על פני כדור הארץ כולו ורק זה מאפשר לנו להעניק 
כשרות לכל חומר גלם בנפרד בנוסף לכשרות במפעל הייצור 

עצמו. 
גם תעשיית הג'לטין המשמשת רבים ממשקי הבית כמו 
וכדו',  מעדנים  אחרונות,  מנות  לייצור  המקצוע,  אנשי  גם 
תחת  יהיה  שהג'לטין  מנת  על  קפדנית  השגחה  מצריכה 

כשרות מהודרת, ג'לטין המופק מעורות דגים כשרים.
לא  העולם,  בכל  הפרוש  העצום  הכשרות  מערך  בשל 
'ג'וני ווקר' 'פפסיקו'  'נסטלה',  פלא שתאגידי ענק כדוגמת 
וחברות ענק נוספות, מתהדרות כיום בכשרות של סטאר-קיי. 
"יש לנו את היכולת לתת מענה מקצועי ומסומך לכל שאלה 
הלכתית שמתעוררת", מציין הרב חסקל. "לדוגמא – באחד 
התעוררה  בגרמניה,  'נסטלה'  המזון  ענקית  של  המפעלים 
החימום  ממערכות  לאחת  באשר  סבוכה  הלכתית  שאלה 
מקצועית  דעת  חוות  נדרשה  בסוגיא,  להכריע  כדי  במפעל. 
של מהנדס מומחה בתחום. לשם כך, שכרנו את שירותיו של 
בעולם בתחום מערכות  מגדולי המומחים  אחד המהנדסים 
היה  ניתן  דעתו,  חוות  את  לאחר שנתן  ורק  וקיטור,  חימום 
ששמורה  פריבילגיה  זו  הלכתית.  מבחינה  בסוגיא  להכריע 
רק למערכת כשרות עם משאבים גדולים והיקף פעילות בכל 

העולם".
כחלק מהמשאבים, בסטאר-קיי עשו הכל על מנת לייעל 
במטה  מועסקים  כך  ולשם  והבקרה,  הפיקוח  מערכות  את 
את  להזין  הוא  תפקידם  שכל  עובדים   30 בארה"ב  הארגון 
הדו"חות המגיעים מאלפי המשגיחים בכל העולם. כל מידע 
ייחודית ומתקדמת, שמסייעת לפיקוח  מוזן לתוכנת מחשב 
ובקרה הדוק על כל מוצר הנמצא תחת כשרות הארגון, בכל 
רגע נתון, הדוחות המפורטות מועברים לרבנים האחראיים, 

מומחים כל אחד בתחומו, להכרעה ואישור.

ירקות שגדלים על קיר

ארגון  יחד עם מומחי  בשנה האחרונה עמל הרב חסקל, 
על  ירקות  של  גידול  המאפשר  חדשני  פיתוח  על  הכשרות 
כלל.  הדברה  בחומרי  שימוש  ללא  מבוקרת  בצורה  קירות 
הפיתוח נעשה ע"י מערכת הכשרות סטאר-קיי בחוות הגידול 
של חברת 'ורטיקל פילד'. מדובר בחווה בתוך קונטיינר שבה 
ימות  בכל  מבוקרת,  בצורה  קירות  על  הירקות  את  מגדלים 

השנה, ללא חומרי הדברה כלל.
בקרת  של  גבוהה  מטכנולוגיה  מורכבת  עצמה  החווה 
תוצר  שמאפשרים  וסנסורים  מתקדמות  מצלמות  אקלים, 

באיכות טובה וגבוהה. 
הקורונה,  בשל  זו  שבתקופה  מציינים  פילד'  ב'ורטיקל 
שהיה  מהירקות  גדול  חלק  בוטלו,  רבות  וטיסות  מאחר 

בחלק  מחסור  ויצר  לישראל  הגיע  לא  מחו"ל  בד"כ  מגיע 
חלק  למעשה  פותר  פילד'  'ורטיקל  של  הפיתוח  מהירקות. 
ניכר מהמחסור, מה גם שהכל נעשה בצורה סטרילית היישר 
תהליכים  בדרך  עוברים  שהירקות  מבלי  לצרכן  מהחקלאי 

נוספים.
הפיתוח  על  שחתומים  סטאר-קיי  הכשרות  במערכת 
בפיתוח  הושקעו  רב  והון  רבה  שמחשבה  מספרים  החדש, 

מבנה הגידול החדש שיכול לשמור על עצמו ללא חרקים, 
כאשר הפיילוט הראשוני נערך ברעננה, וכנגד כל הסיכויים 
הניסוי רשם הצלחה גדולה. במסגרת הפיתוח עמלו מומחי 
להגיע  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  באמצעות  הכשרות 

למצב של אפס חרקים בשורה של עלי ירק שונים.
שהתהליך  'סטאר-קיי'  הכשרות  במערכת  מציינים  עוד 
של  תהליך  מהמשתלות.  שמגיע  האדמה  משלב  מתחיל 
ולאחר  ייחודית  בשיטה  טבעי  חיטוי  כולל  האדמה  בדיקת 
האדמה  את  שמכניסים  לפני  נוספת  בדיקה  עושים   מכן 
למבנה. המבנה עצמו אטום ויש בו הרבה חומרות מודרניות 
כדי להגיע למצב שלא יהיו כלל חרקים. "מדובר במצב חדש 
שלא קיים בעולם, גידול עלים ללא חרקים ומעופפים בכלל 

אך גם ללא חומרי הדברה", מדגישים בסטאר-קיי. 
בניגוד למיתוס, מציינים במערכת הכשרות של סטאר-קיי, 
חומרי ההדברה אינם מאריכים את חיי המדף של הירק, אך 
מאידך עלולים לפגוע בבני אדם בשל החומרים הכימיקליים 
של  הירקות  של  הבשורה  זו  ההדברה.  בחומרי  הקיימים 

'ורטיקל פילד', שהם ללא כימיקליים כלל.
ההשקעה הטכנולוגית הגדולה ב'ורטיקל פילד' מאפשרת 
להשיג שטח נוסף שיש בו דונם של ירק, מאחר ולכל מוצר 
מחשב  תוכנת  באמצעות  צריך.  שהוא  ספציפי  אקלים  יש 
מקבל  פילד'  ב'ורטיקל  שגדל  מוצר  כל  שפותחה,  מיוחדת 

את התנאים האופטימליים עבורו. 
אפילו על שנת השמיטה שתחל בר"ה תשפ"ב כבר חשבו 
בסטאר-קיי, כאשר כל התוצרת של שנת שמיטה, תהיה על 

מצע מנותק, ללא כל חשש של איסורי שמיטה.
החיבור בין סטאר-קיי ל'ורטיקל פילד' מבוסס על שיתוף 
המקצועי.  בנושא  והן  הכשרותי  בנושא  הן  מלא  פעולה 
פעולה   בשיתופי  גם  ביטוי  לידי  בא  הפעולה  שיתוף 
ואפי'  באירופה  בארה"ב,  כולל  העולם  בשווקי  מתקדמים 

באיחוד האמירויות.
לסיכום אומר הרב אהרן חסקל: "דווקא היום כשהעולם 
עולם  חובק  לארגון  ויש  קטן   גלובאלי  כפר  להיות  הפך 
וחובה  שליחות  לעומק,  הכשרות  לחקור  בס"ד  היכולת 
העולם  קהילות  בכל  המהדרין  לציבור  לדאוג  עלינו  גדולה 

שהמזון יהיה בתכלית הידור הכשרות".

הרב חסקל בבדיקת חרקים במפעל מזון בחו"ל

הגר"מ היינעמאן בבדיקת סכין השחיטה

הגר"מ היינעמאן בביקור בשדה חיטה לקצירת חיטים למצות

הרב חסקל בבדיקת סימני טהרה בדגים במפעל בחו''ל

הגר"מ היינעמאן שליט"א  עם הרב אברהם פולק נשיא 'סטאר קיי' בדיון הלכתי עם מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 בדיקת כשרות במזקקת הויסקי בסקוטלנד

חביות משומשות מוכנות לשריפה עבור תעשיית הויסקי

צוות רבני 'סטאר קיי' במרתף ויסקי ליישון בחביות יין כשר למהדרין

הרב חסקל בביקור במרתף יין יקב קטלב
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דרך ארוכה עובר כל מוצר מזון מרגע תהליך הייצור ועד 
שהוא מגיע אל מדפי הסופרמרקטים, המרכולים וחנויות 

היין והאלכוהול.
הרה"ג אהרון חסקל שליט"א, מגדולי מומחי הכשרות 
בעולם הידוע כמומחה לחומרי גלם מורכבים, פותח צוהר 
לתהליך הארוך והמורכב. בשנים האחרונות משמש הרב 
חסקל כראש ארגון הכשרות סטאר-קיי בישראל ובאירופה.

במשך עשרות השנים האחרונות, צבר הרב חסקל ניסיון 
והן  בישראל  הן  רבות ממערכות הכשרות,  נדיר.  פנומנלי 
ובידע  המקצועי  בניסיונו  נעזרות  ובארה"ב,  באירופה 

האדיר שרכש עם השנים.
מגופי  לאחד  נחשב  קיי"  "סטאר  של  הכשרות  מערך 
הכשרות המובילים בעולם היהודי, הפועל ב-102 מדינות. 
שנים  עשרות  של  ניסיון  "סטאר-קיי"  הכשרות  למערכת 
במתן כשרות בעולם היין והוויסקי ובוצרים רבים נוספים. 
האיכותי  היין  וחובבי  דל  היה  הכשר  היין  עולם  בעבר, 
נמצא  היה  ולא  שכמעט  העובדה  בשל  להתפשר  נאלצו 
המהפכה  את  שחולל  מי  מהודרת.  בכשרות  איכותי  יין 
אהרון  הרב  ובאירופה   בישראל  קיי"  "סטאר  יו"ר  היה 
חסקל, שביקר בשורה של יקבים בישראל ובעולם, והבין 
וויסקי  ליינות  מהדרין  כשרות  במתן  האדיר  הצורך  את 
איכותיים. יחד עם צוותי משגיחים יראי שמים, המפקחים 
על  המקפיד  ציבור  כיום  זוכה  הייצור,  תהליך  כל  על 
מהדרין, ליהנות מתוצרת של יין וויסקי כשרים למהדרין. 
של  הפקוחה  עינו  תחת  הדוק  באופן  מפוקח  התהליך  כל 
הפוסקים  מגדולי  שליט"א  היינעמאן  רבי משה  הגאון 
של  הפסיקה  שרשרת  וממשיך  תלמידם  הברית,  בארצות 

מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ומרן הגר"א קוטלר זצ"ל. 
מבקר  חסקל  הרב  עצמו  מצא  האחרונות  השנים  ב-30 
על  רבות,  פעמים  ביקר  בחלקן  העולם,  ממדינות  ברבות 
מנת לעמוד מקרוב אחר תהליכי הייצור השונים של מאות 

סוגים של חומרי גלם.
הקלעים,  מאחורי  בנעשה  מונח  שאינו  מבחוץ,  לאדם 
הגלם  חומרי  כל  את  מייצרת  החברה  מוצר  שבכל  נדמה 
מאות  המדפים  על  למצוא  ניתן  בפועל,  המקומי.  במפעל 
ואלפי מוצרים שתהליך הייצור שלהם מורכב מחומרי גלם 
במספר  ולעיתים  אחרת  במדינה  מיוצר  מהם  אחד  שכל 
כשר  יהיה  פינו  אל  שנכנס  שהמוצר  כדי  שונות.  יבשות 
צורך להשגיח  יש  וללא שום פקפוק,  למהדרין לכתחילה 
מקרוב אחר תהליכי הייצור של כל חומרי הגלם. המשמעות 
היא שבכל מפעל, בכל מדינה, שוהה משגיח צמוד העוקב 

אחר תהליך הייצור. 

הקושי בייצור חומרי גלם

רק  מכיל  צורכים,  אתם  שאותו  שהיין  לכם  נדמה  אם 
את הענבים שנבצרו וההקפדה הנדרשת היא רק על ענייני 
ייעשה ע"י  ותרומות ומעשרות ושתהליך הייצור  שביעית 

שומרי תורה ומצוות, לרב חסקל יש מה להוסיף לכם.
אל  צוהר  חסקל  הרב  פותח  החג",  ל"מוסף  בראיון 
מאחורי הקלעים של עולם הכשרות. "עד לפני 20 שנה היה 
תרתי דסתרי: או יין כשר או יין איכותי", פותח הרב חסקל. 
"כיוון שבעלי היקבים והייננים לא היו שומרי תורה ומצוות 
והיה חשוב להם מאד להיות מעורבים בתהליך עשית היין 
באופן אישי כולל נגיעה ביין דבר האסור כמובן בתכלית , 
, עם הזמן החלו מספר יקבי בוטיק לייצר יין איכותי כשר 
האדיר  המפנה  את  שחוללו  החלוצים  היו  הם  למהדרין. 
הבינו  הגדולים  היקבים  שלושת  גם  מכן.  שלאחר  בשנים 
שבקרב ציבור צרכני המהדרין גלום פוטנציאל עסקי נרחב 
והחלו לייצר יין איכותי כשר למהדרין. היום, עם שפע של 
אינספור  המדפים,  על  למצוא  ניתן  ואלכוהול,  יין  חנויות 

יינות, של עשרות יקבים בכשרות מהודרת".
משחזר  קלה",  הייתה  לא  מהדרין  יין  לייצר  "הדרך 
הרב חסקל. "ראשית, חלק מחומרי הגלם לא היו מהדרין. 
חומצה  להשיג  בנמצא  היה  לא  שנים  באותן  לדוגמא: 
טרטרית כשרה למהדרין. את החומצה מפיקים משאריות 
של אבן היין שהגיע מיקבים מרחבי העולם. החומצה הזו 
היא תוצר מהיין עצמו ותפקידה לווסת את רמת החומציות 
של  לכשרותו  באשר  הלכתית  מחלוקת  ישנה  היין.  של 
שאינו  מיין  מיוצרת  הטרטרית  החומצה  כאשר  המוצר 
תקופה,  באותה  מהדרין.  זה  אין  הדעות  לכל  אך  כשר, 
החלטתי להיכנס לעובי הקורה ולדאוג לייצור של חומצה 
טרטרית מהגפת של יינות כשרים למהדרין. תהליך הייצור 
כלל איסוף מיקבים כשרים למהדרין גם בארץ וגם בחו"ל, 
להפקה  שולחים  היינו  שאותו  הגפת  של  השאריות  את 
החומצה  ומאירופה  קפדנית  השגחה  תחת  החומצה  של 
הייתה חוזרת לישראל אל היקבים שביקשו לייצר יין כשר 
חומצה  שהייתה  הראשונה  הפעם  זו  למעשה  למהדרין. 
לשאר  וכן  בישראל  לייצור  למהדרין  כשרה  טרטרית 

תבל  ברחבי  למהדרין  כשרים  יינות  המייצרים  היקבים 
דרום  במדינות  ואפילו  ארה"ב  איטליה,  ספרד,  צרפת,   -
ליקבים  הרחוקות,  ואוסטרליה  אפריקה  דרום  אמריקה, 

המעוניינים בכשרות מהודרת".
היו  "בעבר  חסקל.  הרב  מוסיף  נוספת",  "דוגמא 
משתמשים באנזימים, חומר עזר המשמש את ייצרני היין. 
מה  מהודרת.  בכשרות  האנזימים  את  להשיג  קושי  היה 
והיה צורך להפיק  גם שהחומר עשוי מקטניות או מחמץ 
יהיה  שהיין  מנת  על  וחמץ.  קטניות  חשש  ללא  אנזימים 
כשר לפסח למהדרין. גם כאן נכנסו לתהליך ארוך ומורכב 

של ייצור אנזימים בכשרות מהודרת שיתאים לכל היקבים. 
גם  משתמשים  היין  בייצור  אבל  ידעתם,  לא  אולי 
בבקטריה מלולקטית, המסייעת לתסיסה השנייה של היין, 
וחשובה  הראשונה  האלכוהולית  התסיסה  לאחר  הנעשית 
הייתה  לא  שנים  במשך  יוקרתיים   יינות  בייצור  מאד 
בקטריה כשרה. "הטסנו מהארץ לקנדה חומרי גלם כשרים 
בכדי לייצר במיוחד בקטריה מהדרין", מספר הרב חסקל. 
"זה היה חידוש בעולם היין, משום שעד אז מצע הגידול 

של הבקטריה היה חמץ". 
שמיוצרים  "היינות  נוספת:  נקודה  מציין  חסקל  הרב 
בגלל  העולם,  לכל  משווקים  סטאר-קיי  של  בפיקוח 
כשרותם המהודרת, אבל גם בגלל איכותם. לדוגמא, יצוא 
ליפן הידועה בצריכת יינות משובחים, עבור קהל לא יהודי 
בגלל  אלא  הכשרות  בגלל  לא    כשרים,  יינות  שצורכים 
האיכות. בקרת איכות המוצרים ביפן היא מהקשות בעולם 
יש בזה   - היין שלנו   ביותר לאיכות  וזו ההוכחה הטובה 

קידוש ה' גדול".
לא רק היין עובר תהליך ארוך ומורכב. גם ייצור וויסקי 
לא  ומורכבת  מאתגרת  משימה  מהווה  למהדרין  כשר 
פחות. רק לאחרונה הוחל בייצור ויסקי מהדרין בישראל. 
גם כאן מדובר בפריצת דרך. "במשך קרוב לעשרים שנה 
כולל  בסקוטלנד,  מזקקות  מ-100  בלמעלה  הסתובבתי 
הזה  הנושא  את  "חקרתי  חסקל.  הרב  משחזר  באיים", 
לעומק, עוד בשנים שבהן אנשים שומרי כשרות שתו ויסקי 
ידעו  לא  אנשים  כשרות.  חותמת  עליו  הייתה  לא  אם  גם 
שבחלק מהמזקקות, הייתה בעיית כשרות של "סתם יינם", 
מאחר וחביות היין מיוצרות במיוחד על מנת להעביר אותם 
ליישון ויסקי. בחלק מהמזקקות דואגים להשאיר מעט יין 
של  לטעם  הוויסקי.  של  הטעם  את  להשביח  כדי  בחבית 
היין יש ממשות גדולה וחזקה ויש בכך בעיות כשרותיות 

חמורות". 
"למעשה", אומר הרב חסקל, "יש כיום בת"א את מזקקת 
למהדרין.  כשר  ויסקי  לראשונה  המייצרת  ודבש'  'חלב 
למהדרין, של  כשרות  יין  חביות  ראשונה שלקחו  פעם  זו 
ובחביות  מהדרין,  כשרות  תחת  נעשית  תוצרתו  יקב שכל 
הן  הקוניאק,  חביות  גם  הוויסקי.  ליישון  משתמשים  אלו 
של תוצרת קוניאק צרפתי כשר למהדרין. זה מהפך אמיתי 
בתחום כשרות הוויסקי. כיום יש לנו צוותי השגחה בצרפת, 
שמגיעות  החביות  שגם  כדי  נוספות,  ובמדינות  בספרד 
משם, אלו חביות כשרות למהדרין שיוצרו במיוחד עבורנו. 
על כל חבית מוטבעת פלומבת כשרות שלנו על מנת שכל 
הוויסקי  ליישון  המיועד  החביות  ייצור  כולל  התהליך, 

במזקקה, ייעשה בפיקוח כשרותי מחמיר".

מסביב לכדור הארץ

תעשיית  כי  חסקל  הרב  מספר  עינינו  את  להאיר  כדי 
ייצור המזון מתחלקת בין מוצרי המזון לבין חומרי הגלם 
מורכב  מהמוצר  אחוז   80 כלומר   ,80/20 של  בחלוקה 
מחומרי גלם ורק 20 אחוזים הם מוצרי המזון עצמם. "רוב 
חומרי הגלם מיוצרים במפעלי ענק בסין, בהודו, באפריקה 
נרחב  כשרות  מערך  מצריך  זה  באירופה.  אף  וחלקם 
משגיחים  כאן  לנו  יש  מדינות.  עשרות  פני  על  המתפרס 
ונציגויות ב-102 מדינות. אין חומר גלם שלא נמצא תחת 

ההשגחה המהודרת של סטאר-קיי". 
ייצור של מוצר אחד מצריך מערך  כדי שנבין עד כמה 
איזו  מסביר  חסקל  הרב  במקביל,  מדינות  בכמה  השגחה 
המדף  אל  מגיעה  שהיא  לפני  הסוכרייה  עוברת  תהליך 

כלשהו,  גלם  חומר  לוקחים  סוכריה  לייצר  "כדי  בחנויות. 
שונים  במינונים  נוספים  גלם  חומרי  עם  אותו  מערבים 
מוסיפים  זה  על  לסוכריה.  הבסיס  את  ממנו  ומייצרים 
חלקן  מאכל,  תמציות  מייצרים  שמהם  נוספים  חומרים 
הסוכרייה  את  מייצרים  שמהן  סינתטיות,  חלקן  טבעיות, 
בטעמים שונים בתוספת חומרי טעם וריח. מוצר כזה מורכז 
ממוצרים שמגיעים מכמה מדינות בעולם. לפעמים בממתק 
אחד ניתן למצוא קקאו שמגיע מגאנה או קמרון באפריקה, 
חומצות מאכל המגיעות מסין, תרכיזים ותמציות שמיוצרים 
ורכיבים  ויטמינים שמיוצרים בגרמניה  ובהודו,  בארגנטינה 
שלנו  הכשרות  מערך  נוספות.  במדינות  המיוצרים  נוספים 
פרוש על פני כדור הארץ כולו ורק זה מאפשר לנו להעניק 
כשרות לכל חומר גלם בנפרד בנוסף לכשרות במפעל הייצור 

עצמו. 
גם תעשיית הג'לטין המשמשת רבים ממשקי הבית כמו 
וכדו',  מעדנים  אחרונות,  מנות  לייצור  המקצוע,  אנשי  גם 
תחת  יהיה  שהג'לטין  מנת  על  קפדנית  השגחה  מצריכה 

כשרות מהודרת, ג'לטין המופק מעורות דגים כשרים.
לא  העולם,  בכל  הפרוש  העצום  הכשרות  מערך  בשל 
'ג'וני ווקר' 'פפסיקו'  'נסטלה',  פלא שתאגידי ענק כדוגמת 
וחברות ענק נוספות, מתהדרות כיום בכשרות של סטאר-קיי. 
"יש לנו את היכולת לתת מענה מקצועי ומסומך לכל שאלה 
הלכתית שמתעוררת", מציין הרב חסקל. "לדוגמא – באחד 
התעוררה  בגרמניה,  'נסטלה'  המזון  ענקית  של  המפעלים 
החימום  ממערכות  לאחת  באשר  סבוכה  הלכתית  שאלה 
מקצועית  דעת  חוות  נדרשה  בסוגיא,  להכריע  כדי  במפעל. 
של מהנדס מומחה בתחום. לשם כך, שכרנו את שירותיו של 
בעולם בתחום מערכות  מגדולי המומחים  אחד המהנדסים 
היה  ניתן  דעתו,  חוות  את  לאחר שנתן  ורק  וקיטור,  חימום 
ששמורה  פריבילגיה  זו  הלכתית.  מבחינה  בסוגיא  להכריע 
רק למערכת כשרות עם משאבים גדולים והיקף פעילות בכל 

העולם".
כחלק מהמשאבים, בסטאר-קיי עשו הכל על מנת לייעל 
במטה  מועסקים  כך  ולשם  והבקרה,  הפיקוח  מערכות  את 
את  להזין  הוא  תפקידם  שכל  עובדים   30 בארה"ב  הארגון 
הדו"חות המגיעים מאלפי המשגיחים בכל העולם. כל מידע 
ייחודית ומתקדמת, שמסייעת לפיקוח  מוזן לתוכנת מחשב 
ובקרה הדוק על כל מוצר הנמצא תחת כשרות הארגון, בכל 
רגע נתון, הדוחות המפורטות מועברים לרבנים האחראיים, 

מומחים כל אחד בתחומו, להכרעה ואישור.

ירקות שגדלים על קיר

ארגון  יחד עם מומחי  בשנה האחרונה עמל הרב חסקל, 
על  ירקות  של  גידול  המאפשר  חדשני  פיתוח  על  הכשרות 
כלל.  הדברה  בחומרי  שימוש  ללא  מבוקרת  בצורה  קירות 
הפיתוח נעשה ע"י מערכת הכשרות סטאר-קיי בחוות הגידול 
של חברת 'ורטיקל פילד'. מדובר בחווה בתוך קונטיינר שבה 
ימות  בכל  מבוקרת,  בצורה  קירות  על  הירקות  את  מגדלים 

השנה, ללא חומרי הדברה כלל.
בקרת  של  גבוהה  מטכנולוגיה  מורכבת  עצמה  החווה 
תוצר  שמאפשרים  וסנסורים  מתקדמות  מצלמות  אקלים, 

באיכות טובה וגבוהה. 
הקורונה,  בשל  זו  שבתקופה  מציינים  פילד'  ב'ורטיקל 
שהיה  מהירקות  גדול  חלק  בוטלו,  רבות  וטיסות  מאחר 

בחלק  מחסור  ויצר  לישראל  הגיע  לא  מחו"ל  בד"כ  מגיע 
חלק  למעשה  פותר  פילד'  'ורטיקל  של  הפיתוח  מהירקות. 
ניכר מהמחסור, מה גם שהכל נעשה בצורה סטרילית היישר 
תהליכים  בדרך  עוברים  שהירקות  מבלי  לצרכן  מהחקלאי 

נוספים.
הפיתוח  על  שחתומים  סטאר-קיי  הכשרות  במערכת 
בפיתוח  הושקעו  רב  והון  רבה  שמחשבה  מספרים  החדש, 

מבנה הגידול החדש שיכול לשמור על עצמו ללא חרקים, 
כאשר הפיילוט הראשוני נערך ברעננה, וכנגד כל הסיכויים 
הניסוי רשם הצלחה גדולה. במסגרת הפיתוח עמלו מומחי 
להגיע  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  באמצעות  הכשרות 

למצב של אפס חרקים בשורה של עלי ירק שונים.
שהתהליך  'סטאר-קיי'  הכשרות  במערכת  מציינים  עוד 
של  תהליך  מהמשתלות.  שמגיע  האדמה  משלב  מתחיל 
ולאחר  ייחודית  בשיטה  טבעי  חיטוי  כולל  האדמה  בדיקת 
האדמה  את  שמכניסים  לפני  נוספת  בדיקה  עושים   מכן 
למבנה. המבנה עצמו אטום ויש בו הרבה חומרות מודרניות 
כדי להגיע למצב שלא יהיו כלל חרקים. "מדובר במצב חדש 
שלא קיים בעולם, גידול עלים ללא חרקים ומעופפים בכלל 

אך גם ללא חומרי הדברה", מדגישים בסטאר-קיי. 
בניגוד למיתוס, מציינים במערכת הכשרות של סטאר-קיי, 
חומרי ההדברה אינם מאריכים את חיי המדף של הירק, אך 
מאידך עלולים לפגוע בבני אדם בשל החומרים הכימיקליים 
של  הירקות  של  הבשורה  זו  ההדברה.  בחומרי  הקיימים 

'ורטיקל פילד', שהם ללא כימיקליים כלל.
ההשקעה הטכנולוגית הגדולה ב'ורטיקל פילד' מאפשרת 
להשיג שטח נוסף שיש בו דונם של ירק, מאחר ולכל מוצר 
מחשב  תוכנת  באמצעות  צריך.  שהוא  ספציפי  אקלים  יש 
מקבל  פילד'  ב'ורטיקל  שגדל  מוצר  כל  שפותחה,  מיוחדת 

את התנאים האופטימליים עבורו. 
אפילו על שנת השמיטה שתחל בר"ה תשפ"ב כבר חשבו 
בסטאר-קיי, כאשר כל התוצרת של שנת שמיטה, תהיה על 

מצע מנותק, ללא כל חשש של איסורי שמיטה.
החיבור בין סטאר-קיי ל'ורטיקל פילד' מבוסס על שיתוף 
המקצועי.  בנושא  והן  הכשרותי  בנושא  הן  מלא  פעולה 
פעולה   בשיתופי  גם  ביטוי  לידי  בא  הפעולה  שיתוף 
ואפי'  באירופה  בארה"ב,  כולל  העולם  בשווקי  מתקדמים 

באיחוד האמירויות.
לסיכום אומר הרב אהרן חסקל: "דווקא היום כשהעולם 
עולם  חובק  לארגון  ויש  קטן   גלובאלי  כפר  להיות  הפך 
וחובה  שליחות  לעומק,  הכשרות  לחקור  בס"ד  היכולת 
העולם  קהילות  בכל  המהדרין  לציבור  לדאוג  עלינו  גדולה 

שהמזון יהיה בתכלית הידור הכשרות".

הרב חסקל בבדיקת חרקים במפעל מזון בחו"ל

הגר"מ היינעמאן בבדיקת סכין השחיטה

הגר"מ היינעמאן בביקור בשדה חיטה לקצירת חיטים למצות

הרב חסקל בבדיקת סימני טהרה בדגים במפעל בחו''ל

הגר"מ היינעמאן שליט"א  עם הרב אברהם פולק נשיא 'סטאר קיי' בדיון הלכתי עם מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 בדיקת כשרות במזקקת הויסקי בסקוטלנד

חביות משומשות מוכנות לשריפה עבור תעשיית הויסקי

צוות רבני 'סטאר קיי' במרתף ויסקי ליישון בחביות יין כשר למהדרין

הרב חסקל בביקור במרתף יין יקב קטלב
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03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

יב’ בתשרי -יד’ בתשרי תשפ”א
30/09-02/10/2020  

 בהזדמנות באזור 
אבטליון, 4 חד' ענקיים  

110 מ"ר, בק"ג עם 
מדרגות לחדרון + גג 
מרוצף מעליה. ללא 

מעלית, חניה וגג צמודים  
בטאבו. 2,500,000 ש"ח. 
ש. מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)6-6(_____________________________________________

 בטבריה, באזור עמי 
דופלקס )לא גג( בבניין 

ק"א סלון ומטבח ופינת 
אוכל )50 מ"ר( ומעליה 

ק"ב 4 חדרי שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,750,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 ברחוב בית הילל, 
קומה ג', 4 כ"א, 110 

מ"ר + גג 60 מ"ר 
+ אפשרות לחלוקה 

ולמעלית, 2,750,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
 03-5797756)31-31(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 ברבי טרפון בק"ג 
דופלקס 4 חד' + יח' 

מושכרת ב- 2,500 
ש"ח, מתאים גם לטאבו 

משותף 2,250,000 גמיש 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 054-6506501
03-5797756)01-01(_____________________________________________

 במנחם/בן גוריון 4 
חד', ק"ד ואחרונה+ 

מעלית  )שכנים דתיים(, 
מסודרת, בניין שמור , 

1,900,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)21-21(_____________________________________________

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,520,000 ש"ח

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)23-23(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! באזור 
רחוב אברהם בן דוד/

עוזיאל דירת 5.5 חדרים, 
קומה א', 120 מ"ר 

בהזדמנות!!! 3 כיווני 
אוויר, 2,300,000 גמיש 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)25-25(_____________________________________________

 קרית הרצוג, דופלקס 
5 חד', משופצת ברמה 

גבוהה, מרווחת, ענקית, 
200 מ"ר, ק"ד + מעלית, 

2,350,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 בעזרא דופלקס 
140 מ"ר, ק"ג + אופ' 
להרחבה של 80 מ"ר, 
2,600,000 בלעדי ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
03-5797756

054-6506501)26-26(_____________________________________________

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבלעדיות בזכרון מאיר 
באזור דסלר, 3.5 חד', 

ק"ג )ללא מעלית( ומעליה 
חדר + גג פתוח עם נוף 

פתוח + אופ' להרחבה + 
חניה, 2,100,000 ש"ח  
גמיש ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

+5 חדרים 

 בלעדי!!! באלוף 
שמחוני, 3.5 חד' גדולים, 

87 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 
חזית + היתר לבניה של 

35 מ"ר, 2,150,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בבן זכאי קרוב ליהודה 
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 
עורפית, משופצת, 

אפש' לבניית יח"ד בק"ק 
2,100,000 גמיש. תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 באימרי ברוך, 6 
חדרים, קומה ג' עם 

מעלית, 130 מ"ר, 
חזית, 3 כ"א, משופצת, 
2,700,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)31-31(_____________________________________________

בני ברק

 במהרש"ל, קומה 
ב' ואחרונה, 100 מ"ר, 
אופציה לבניה על הגג 
)עם חתימות שכנים(, 

אפשרות לטאבו משותף, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)35-35(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

חדשה ברמה גבוהה!! 
1,270,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 ברימון, 120 מ"ר נטו,  
קומה 1.5 )לא אחרונה(,  

מתאים גם לחלוקה 
1,750,000 ש"ח, בלעדי 

ש. מאירוביץ בע''מ
054-6506501
03-5797756)17-17(_____________________________________________

 איזור ברטנורה, 100 
מ"ר, ק"ק +אופציה 

להרחבה של 30 מ"ר  
2,200,000 ש"ח, תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23
054-6506501)18-18(_____________________________________________

 מציאה!! בקרית 
הרצוג בגני הזית, 5 
חדרים, קומה 4 + 

מעלית, בניין חדש, 
1,800,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)29-29(_____________________________________________

 בשיכון ג', 5 חדרים, 
ק"ק, משופצת + חצר 

של 25 מ"ר, 2,000,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)37-37(_____________________________________________

 בבן גוריון, דופלקס, 200 
מ"ר, מעלית, חניה, 3 כ"א, 

לל"ת, 2,750,000 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)37-40ל(054-8411036

 בפרדס כץ, בדנגור, 3 חד', 
ק"ב, חזית, ז.לשיפוץ + אופ', 

הבנין בהרחבה, 1,650,000 
_____________________________________________)37-40ל(052-8916104

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

הדירות משופצות 
2,600,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)03-03(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בכינור דוד/ כהנמן 3 
חד', 100 מ"ר!! קומה 

ד', בניין חדש, נוף פתוח, 
חזית, חניה, 1,950,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 ברחוב שאול וינברג, 
3 חדרים, קומה א', חזית, 

1,650,000 גמיש, וכן דירה 
מחולקת ל- 2 יחידות + גינה, 

1,600,000 בלעדיות
052-6662160)37-40(_____________________________________________

 למהירי החלטה, 
באזור עזרא דמשק 

אליעזר בבניין חדש, 5 
חדרים, קומה 4, חזית, 
מושקעת, כולל ריהוט, 

ענקית, 2,400,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)38-38(_____________________________________________

 ביהושע/יגאל דירה 
יפה וגדולה, 3 חד' גדולים 

)בקלות 4 חד'(, 3 כ"א, 
ק"ב ואחרונה, בבניין 

בוטיק, קומה אחרונה )גג 
רעפים( + אופציה על 
הגג, 1,850,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
050-5308742)30-30(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 
3 חד' בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, משופצת, 

1,075,000 ש"ח כל 
דירה, בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)30-30(_____________________________________________

 בפרל/מינץ 2.5 
חד'גדולים, חזית, ק"ג, 

גג בטון, עם הסכמת 
שכנים לבניה על הגג, 

1,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 054-6506501
050-5308742)29-29(_____________________________________________

 באחיה השילוני/
מנחם, 3.5 חדרים, 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', מעלית, 

ואופציה לחדר נוסף, 
1,790,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

054-65065601)28-28(_____________________________________________

 בהזדמנות ברבי 
עקיבא באיזור דובק 

בבניין חדיש עם מעלית 
וחניה, קומה ב', עורפית, 

מטבח גדול וסוכה, 
1,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
050-5308742
054-6506501)28-28(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 באזור רחוב אלישע, 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

ק"ב עם מעלית, חזית, 
1,600,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
קוק 23, 050-5308742, 

054-6506501)36-36(_____________________________________________

 ברחוב ביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חדרים 
גדולים, משופץ חלקי, 

קומה 1.5, 3 כ"א, 
1,450,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בלעדי במנחם 3.5 
חד' גדולים, 86 מ"ר, 

קומה א', חזית, חניה 
משותפת, 1,800,000 

ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23 

 050-5308742
054-6506501)36-36(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ב, חזית, 2 כ"א, 

משופצת, אופ' להרחבה, 
1,570,000, הטבה מיוחדת 

_____________________________________________)40-40(ד.ג. תיווך 050-4122744

 בבורוכוב, 3.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"א, סוכה, מעלית, 

ממ"ד וחניה, 1,510,000, 
הטבה מיוחדת ד.ג. תיווך 

050-4122744)40-40(_____________________________________________

 במהרשל המבוקש!! 
80 מ"ר, ק"ב, חזית 

+ אופציה לחדר נוסף 
1,550,000 ש"ח בלעדי 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 03-5797756 

050-5308742)30-30(_____________________________________________

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' ענקית, 135 מ"ר, 

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

חניות ומחסן 2,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

גבעת שמואל

 בבן זכאי/בלז, 2.5 
חד', ק"א חזית, משופצת 

+ אופציה לחדר נוסף, 
1,450,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

 בבלוי, 2 חד', ק"ק 
חזית, משופצת, אופציה 

לחלוקה ל- 3 חד', 
1,350,000 ש"ח.

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)23-23(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 

ברמה גבוהה, 1,850,000 
ש"ח. בלעדי ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב,
 ,050-5308742

03-5797756)13-13(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,500,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

חג שמח! 
לכל לקוחותינו

וברכהולכל בית ישראל
הארצי

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

4-4.5 חדרים
 מציאה! במגדל 

העמק, 4 חד', ק"א, 
מוארת ומאווררת, ענקית 

+ מרפסת, נוף מדהים 
_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

דופלקסים
 חייבת להימכר!!! 

בטרומפלדור, דופלקס מחולק 
חדיש, חייב להימכר, מעלית 

שבת, מתאים ל- 2 משפחות, 
 050-6610501 2,250,000

_____________________________________________)40-40(סתיו

 בהרצל, ק"א, 4 חד', 
בניין חדש, 100 מ"ר, מיידית, 

1,730,000 ש"ח
_____________________________________________)40-40(050-6610501 סתיו

 בלפור/שפירא המתחרד, 
4 ח', ק"א, מעלית, כ- 85 

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)40-40(ש' בלבד!! 050-4811122

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בהרצל )ליד לומז'(, ק"ק, 

3 חדרים במקור, 80 מ"ר, 
משופצת, 1,240,000 ש"ח 

_____________________________________________)40-40(סתיו 050-6610501

 בברנדה )קק"ל(, ק"א, 
50 מ"ר, 1,090,000 ש"ח!!! 

_____________________________________________)40-40(050-6610501 סתיו

דירות 
להשכרה

בני ברק 
4-4.5 חדרים

 ברחוב יוסי 4.5 חדרים 
גדולים, ק"ק, מסודרת, 

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)35-35(_____________________________________________

 להשכרה! דירה בת 
3.5 חד', ברחוב רימון 26, 

מרוהטת, מחיר 3,600 
_____________________________________________)17-36(ש"ח. 052-2224730

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 
מעלית, לאחר שיפוץ, 2 

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)38-41ש(מיידי 054-7871947

יחידות דיור

 1 חדר פרטי לבודד, כניסה 
משותפת + ריהוט, רח' חברון, 
1,800 ש"ח כולל מים, ארנונה, 

_____________________________________________)37-40ש(חשמל 054-4400074

 באזור שדרות ירושלים, 
3.5 חד', ק"ג + מעלית, 

מוארת, מטופחת, 
ממוזגת, מיידי, 4,800 

_____________________________________________)38-41ש(ש"ח 052-8308481

 בק.הרצוג, 2 חד', 
מרווחת, משופצת, מרוהטת 
וממוזגת, דוד"ש, 2,700 כולל 

_____________________________________________)37-40ל(ארנונה 052-7649863

 להשכרה בבני ברק, רחוב 
עוזיאל, יחידת דיור מושקעת, 
2 חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפיפייה, ממוזגת, מיידי
054-3555437)40-40(_____________________________________________

 בפרדס כץ, יחידה חדשה, 
מרוהטת ויפיפיה, 30 מ"ר + 

15 מ"ר חצר, מושקעת, ק"ק, 
_____________________________________________)39-40ש(מיידי 052-7155122

 2 חד', גדולה במיוחד, 
ביהודה הלוי/רבי עקיבא, 

_____________________________________________)40-41ל(מיידית 052-7679254

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 באחד העם, 3.5 חד', 
משופצת, ממוזגת ומרווחת, 

ק"א, ש"כ, 3,900 ש"ח
_____________________________________________)37-40ל(052-3762790

ביקוש 
דירות

 בטרומפלדור 3 חד', ק"ג, 
90 מ"ר, 3,600 ש"ח פינוי 

052-5801046 01/10)38-41(_____________________________________________

 דרושה דירה לקניה באזור 
אדמור מגור מינימום 140 מטר 

_____________________________________________)38-39ח(054-8467282

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב לא 

_____________________________________________)39-40ח(מתיווך 054-7938941

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 7,200 ש"ח, 
2,200,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

 בכפר גנים א', חפץ 
מרדכי 18, 4 חד', ממ"ד, 

מ"ש, 2 חניות, 2 מחסנים, 
מושקעת, 2,050,000 

ש"ח. 054-4713518
054-4723517 תיווך 

_____________________________________________)40-40(חניתה ילין 

השקעות

חנויות

נדל”ן 
מסחרי

הנדל''ן הדיגטלי שמשתלט 
על ישראל והעולם!!! 

השקעה החל מ-23 אלף

הצעה עסקית 
חסרת תקדים!!!

0503537371
לפרטים נוספים-רונן

 השקעה בנדל"ן ללא 
הון עצמי, 100% מימון 

_____________________________________________)32-43ש(054-8493120

 למכירה חנות ברח' 
ירושלים, צפת, כ- 35 מטר 

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-02/21(470,000 ש"ח 052-7169562

 פרויקט של 50 דירות 
יוקרה בדרום תל אביב כולל 
היתר ביד, ליזמים וקבלנים 

בלבד פולטוב נכסים
052-3646632)39-50(_____________________________________________

 דירות להשקעה בצפון 
- יוקנעם ועפולה, החל מ- 

500,000 ש"ח, תשואה גבוהה 
052-3503504)40-40(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

 2 סוויטות חדשות + 
בריכה + חצר ענקית, מנגל, 

בוסטן, ערסל ונדנדות
_____________________________________________)29-40ש(052-3833809

 סוויטה + גקוזי', לזוג + 
3, דירת אירוח עד 8 נפשות, 
נוף מדהים, גינה + מתקני גן 

_____________________________________________)25-39ש(050-6901390



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
 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 ג' 

בשעה 10:00. 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 או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

לפרסום
03-6162228

יב’ בתשרי - יד’ בתשרי תשפ”א   30/09-02/10/2020

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

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-43(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

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

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

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

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

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

ירושלים והסביבה

 צימרים ביבניאל 
למשפחות, לזוגות, לגיבוש, 

דונם של משחקים, קרוסלה, 
טרמפולינה, סנוקר, טניס

_____________________________________________)31-43ש(077-8228803 052-3540874

יבניאל

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

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

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

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

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

 וילה גדולה ויפה + דירות 
ארוח )35 מיטות(, חצר 

מטופחת וגדולה + מתקנים 
_____________________________________________)31-42ש(054-8450432 054-8470433

 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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

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

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

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 יחידת נופש עד 6 נפשות 
+ חצר 100 מ"ר, משופצת, 

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-20/21ל(050-9960113

 יחידה 6 נפשות + 
מרפסות לכינרת קו ראשון, 

ובמגדל יחידה מבודדת 
בחורשה פסטורלית

050-6511250)28-39(_____________________________________________

 דירת נופש נקיה, 
מאובזרת ומטופחת, נוף 

פנורמי מדהים לכנרת, 
מרפסות, לזוגות/משפחות 

_____________________________________________)29-40ל(052-7162203

 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(_____________________________________________

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת, 
אפשרות לוילה ענקית 

_____________________________________________)45-05/21ש(ומפוארת 052-6990764

 סוויטה + גקוזי', לזוג 
+ 3, דירות אירוח עד 8 

נפשות, נוף מדהים, גינה 
+ מתקני גן

_____________________________________________)28-39ש(050-6901390

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-50ש(052-6990764

גליל עליון

 וילת נופש, 10 חדרים 
ממוזגים + בריכה, חצר 

ענקית וטרמפולינה
_____________________________________________)33-37ל(052-5207326

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-33/21ש(04-6820038

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-30/21ש(053-9428753

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

_____________________________________________)03-02/21א(050-7777168

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 5 חד', גדולה, מרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)33-48ש(050-4124556

 דירת נופש + צימר, נקיה 
במיוחד, בק. שמואל, נדנדה, 

_____________________________________________)31-4/21ש(גקוזי' 050-4154145

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-29/21ש(050-4123966 052-7121247

 דירת קרקע, יפיפיה, 2 
חד' + מרפסת, שקטה, נוף 

לכנרת, מרכזית 052-8355839 
_____________________________________________)34-37ל(054-8597111

 לתקופת החגים! דירה 
מרוהטת ומאובזרת ברחוב אבן 
גבירול בני ברק, מתאים לזוג! 

054-6287000)35-38(_____________________________________________

 התפנו מספר 
קמפוסים בבני ברק 

לתפילות הימים הנוראים, 
אופציה ללינה. 
058-7658007)36-39(_____________________________________________

אור הגנוז

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

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

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת, ממוזגת, 

13 חדרים, 40 מיטות + בריכה 
_____________________________________________)27-52/21ש(052-7645585

 3 חד', בהושע, מאווררת 
וממוזגת, אפשרות רק לחגים 
_____________________________________________)37-40ל(052-7633675 052-7649066

צפת

 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)28-01/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)7-6/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-30/21ל(072-3969743

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-30/21ש(058-6830771

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

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

 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

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

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

עלמה 
 צימר 4 חד' + מרפסת 

ענקית + גקוזי' וטרמפולינה + 
בריכה חדשה בנויה

_____________________________________________)29-39/20ש(050-6686907

 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(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

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

כוכב יעקב 

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

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

 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

כפר ורדים

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

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

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-29/21ש(050-6217759 02-5361771

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 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(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-24/21ש(054-5989347 04-6987450

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, 

_____________________________________________)23-22/21ש(054-6465188

נהריה 

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

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-28/21(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)23-46ש(050-6333765

 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-03/21ש(054-6388082

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-22/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-24/21ש(077-5590283

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-26/21ש(052-4484443

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-20/21ש(050-9989500

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-29/21ש(052-5738882

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-10/21ש(052-8013000

 צימרים בצפון ירושלים, 
עד 20 איש, בריכה גדולה 

ומחוממת, גקוזי', מפלי מים, 
החל מ- 250 ש"ח ללילה 

_____________________________________________)35-40ש(055-6697474

 קרוב לציון! בית + יחידה, 
30 מיטות, לר"ה ושבתות 

)אפשרות לשטח ענק לימי 
_____________________________________________)35-46ש(ר"ה( 052-2227653

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)35-42ש(052-4604609

 יחידת ארוח + חצר פרטית 
+ טרמפולינה, עד 7-8 מיטות, 

_____________________________________________)37-46ש(קרוב לציון 052-2276532

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-34/21ש(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 בית פרטי מאבן מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

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

 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

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-03/23(_____________________________________________

 "שווה לשלם קצת יותר" 
- "רשב"י 54" - צימר בוטיק 
ברמה גבוהה בלב העתיקה. 

_____________________________________________)25-24/21ש(050-6784922 052-5452203

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-25/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

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

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

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
_____________________________________________)20-40/20ש(050-5275981 04-6961175

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)06-43/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

מכוניות

קנית רכבים

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

 "הצימר של מולי" - 
בעתיקה, מול קרליבך, 2 חד', 

חדישה, מטופחת, לזוג + 2 
_____________________________________________)37-42/20ש(050-6241690 03-9363752

שלומי
 2 יחידות נופש, אחת 2 
חד' + סלון, בק"ב, והשניה 

יחידת חדר + סלון גדול וגינה 
_____________________________________________)30-37ל(052-5674310

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-34/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

הסעות

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

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

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

_____________________________________________)39-33/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)29-02/21ל(חינם 052-2514960

 מורה לנהיגה אוטומט 
משה אלסייג. מלמד גם 

לתאוריה. אווירה נעימה! 
_____________________________________________)30-41ש(מחירים זולים! 052-2523284

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

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-33/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-27/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

עובד עם פרי הרץ שלמה סיקסט

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל

מבצע 10% הנחה
מרכז הזמנות ארצי:

0527123419 | 0505765449

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

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

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

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

_____________________________________________)50-49/20ש(050-5808315 - אודי

■ 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)30-29/21(_____________________________________________

מחשבים

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 

לחרדים ודתיים בלבד! 
מחלקה לכל העדות! גם 
לחסידים וליטאים שדכן 

מקצועי עם המון הצעות 
_____________________________________________)23-05/21ש(054-8422105

אבידות

 נאבדה מצלמת הסרטה 
מ-SONY במרינה באשדוד 

ביום שלישי כח' אב
_____________________________________________)35-36ח(053-3122529

 אבדה שקית באוטובוס 
קו 140 בב"ב, השקית כוללת 
2 מכנסים ומכשיר מפיץ ריח 

_____________________________________________)35-36ל(052-7689556/8

 נמצא חומש רש"י כפשוטו 
נפל מרכב ביום שישי ח' 

_____________________________________________)37-38ח(באלול 052-7636385

 אבדו תפילין בתאריך 
07/09/20, ברח' עוזיאל 41 
בתחנת האוטובוס, המוצא 

להתקשר לטלפון:
050-4195132 050-4195133)37-38(_____________________________________________

 אבד בלוטוס שחור כנראה 
באזור ויזניץ המוצא

_____________________________________________)38-39ח(052-7133733

 נמצא בחורף צמיד זהב 
בגהה ליד בני ברק ניתן לקבלו 

_____________________________________________)38-39ח(בטלפון 052-7111841

 נמצא בחורף צמיד פנדורה 
בהשומר/ר' עקיבא בבני ברק 

_____________________________________________)38-39ח(ניתן לקבלו 052-7111841

 נשכחה מזוודה בקו 59 
בי"ם מנווה יעקב לרוממה ביום 

_____________________________________________)38-39ח(שישי פ' ראה 054-8487890

 באזור ר' עקיבא ב"ב אבד 
שעון calvinkline שחור לפני 

_____________________________________________)38-41ש(כשבוע 054-8416181

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-30/21ש(052-7674348

 אבד תוכי האכלת יד מסוג 
_____________________________________________)39-40ח(קניור 054-8445564

 לפני כחודש נמצאו 
תכשירי טיפוח ניתן לקבלם 

עפ"י סימנים לנייד
_____________________________________________)39-40ח(054-8442460

 נמצאה שקית אפורה עם 
בגדי נשים בירושלים בכניסה 

לעיר לכיוון רמות
_____________________________________________)39-40ל(055-6783658

 אבד צמיד זהב משובץ 
יהלומים בבני ברק

050-4155564)39-40(_____________________________________________

 דרוש חוט לכריכת ספרים 
לא חדש בטלפון

_____________________________________________)40-41ח(055-6766383

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)40-41ח(ב"ב 054-8412976

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה ארון ספרים + ספה 

_____________________________________________)40-41ח(לסלון 054-8434129

 בבין הזמנים לקחתי 
כבלים מאברך בירכא ולא 
_____________________________________________)40-41ח(החזרתי לו 054-8410167

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

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

 דרוש מחשב במצב טוב 
למסירה בבני ברק

_____________________________________________)38-39ח(054-8414989

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)38-39ח(ילדים 050-6651365
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 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 ,ibm מחשב נייד 

מעולה, סוס עבודה, 500 
_____________________________________________)29-32(ש"ח 053-3120620

 IBM ,מחשב נייד קטן
+ די וי די, 2 גיגה' זכרון, 
_____________________________________________)31-33ש(500 ש"ח 053-3120620

 מצלמה קנון דגם 125 
תקינה + מטען 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בב"ב 052-7679123

 למכירה מקרנציק' חדש 
+ קלטות בתשלום נפרד 190 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 bosch מד טווח לייזר 
GLM30 חדש באריזה 200 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3342830

 bosch PSR960 מברגת 
במצב שמור ללא סוללה 80 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 053-3342830

 סורק חברת HP ב- 100 
ש"ח מעולה בפתח תקוה 

_____________________________________________)38-39ח(052-2786557

 מאוורר טורבו דיגיטלי 
עוצמתי אחריות לשנה מעולה 

לסוכות 280 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-8473304

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)38-39ח(054-4443635

 שואב אבק רובוטו - שרווד 
מצב מעולה + שטיפה 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח טל': 052-2727474

 תנור אלקטרולוקס חדש 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 052-7188017

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(450 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(320 ש"ח בלבד 054-7216671

ריהוט
 ארון ספרים יפה במיוחד 

32*90*160 300 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני 
ברק( 150 ש"ח כ"א

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה במיוחד 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 למכירה ספה פינתית 
מעור 50 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

 ספה פינתית יפה מיוחדת 
בהזדמנות 500 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(03-6191468 054-7773591

 שולחן פינת אוכל מעץ 
כחדש מצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-6140800

תינוקות

5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
6 ק"ג כחדשה )בני ברק( 500 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 רדיטאור חדש 13 צלעות 
תוצרת HYUNDAI )בני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק( 130 ש"ח 054-7216671

 מייבש שיער מקצועי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 4 כסאות לסלון 200 לכל 
כסא 03-6196964

_____________________________________________)38-39ח(054-7773591

נחסמה לך הקבוצה?
מתקשה להכניס מספרים 

ידנית לקבוצה?
ב"לאמיר רעדן-בא נדבר" 

יסדרו לך הכל
החברה שתיתן לך 

תמיכה ושירות אנושי!
התקשר עכשיו:

)יש לחייג מטל' נייח(
050-767-0767

ם
אי

קור
 1,000,000 

ם 
מילי

 10 
ל          וברכה

מז
 

03-6162228

 סליסר חדש רדד סולתם 
_____________________________________________)39-40ח(80 ש"ח 053-3155415

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

תקינה 400 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(054-3146727

 למכירה מכונת תפירה 
מצב מצוין ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)39-40ח(052-5173714

 למכירה מעבה של מזגן 
אלקו 3.5 כ"ס 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-6776841

 למכירה מזגן 1 כ"ס 
פאמלי מצב טוב מאוד 300 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6776841

 LG למכירה מזגן 
1 כ"ס מצב מצוין 400 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(050-7426063

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
חדש באריזה חברת ווגה 330 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-2786557

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)39-40ח(054-4443635

 מזגן חלון 1.4 לסוכה 500 
_____________________________________________)39-40ח(שקל 050-4128920

 מסך דק 20 אינץ 150 
_____________________________________________)39-40ח(שקל 050-4128920

 RAM 2 מחשב נייד 
זיכרון 15 אינץ ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(052-7154435

 מכשיר רול להסרת שיער 
+ שעווה + רצועות 100 

_____________________________________________)39-40ח(054-8517978

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן פלסטיק לילדים 
חברת כתר 30 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 שולחן מתקפל מעץ 
לסוכה 280 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(052-7425106

 מיטת "היי רייזר" / 
כורסא בודדת שמור וטוב 500 

_____________________________________________)39-40ח(כ"א 054-8439156

 שולחן+ 6 כסאות חדשים 
לסלון, אפש' כ"א בנפרד וכן 
_____________________________________________)36-39(ארון ספרים. 052-4227714

 ארון אמבט איכותי באורך 
מטר + כיור יפה תואם 399 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-6907470

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
מעץ טבעי 70*140 )בני ברק( 

_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מיטה ספפה במצב 
מעולה צבע בורדו 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(בלבד!! 054-8430684

 מיטה מתקפלת בלי 
המזרון 50 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)38-39ח(050-4174525

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)39-40ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(054-4381651

 מגן לעריסה/לול 20 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 עגלת בלוברי בורדו 
2 מצבים שכיבה + טיולון 
במצב מצוין!!! 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-8449969

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)37-38ח(054-7938941

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד 500 דולר

_____________________________________________)37-38ח(050-4158682

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלה "סיטי מיני" חברת בייבי 

_____________________________________________)37-38ח(ג'וגר 053-7110779

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
ג'וגר - "סיטי מיני" במצב מצוין 

_____________________________________________)37-38ח(03-5782467

 דרושה מכונת תפירה 
למשפחה ברוכת ילדים

_____________________________________________)37-38ח(050-6651365

 מעונינת לקנות מקרנציק 
בזול למשפחת אברך

_____________________________________________)37-38ח(050-4195132

 למסירה חינם מכונת 
כביסה במצב טוב

_____________________________________________)37-38ח(053-3155532

 למסירה דיו למדפסת צבע 
שחור HP 8500 חדש באריזה 

_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 050-4167556

 למסירה עריסה מתקפלת 
לתינוק רוחב 60 + מזרן מצב 

_____________________________________________)37-38ח(טוב בב"ב 050-4167556

 מעוניין לקנות אופניים 
חשמלי במצב טוב

_____________________________________________)35-36ח(053-3117750

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)38-39ח(054-7938941

 מעוניין לקנות כיסא 
_____________________________________________)38-39ח(לקלנועית יחיד 03-6199806

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית במצב חדש בקלנועית 

_____________________________________________)38-39ח(יחיד טל': 03-6199806

 דרושים 2 זוגות אופניים 
למסירה חינם לאברך ולילד בן 
12 במצב מצוין )באזור ב"ב( 

_____________________________________________)38-39ח(טל': 050-4158211

 למכירה מצלמת קנון 
מצב חדש ב- 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(054-3605344

 סליסר מקצועי שמסתובב 
רדד סולתם 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 3.7V סוללה למצלמה 
קודק 7006 4*3 ס"מ 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(058-3233170

 תנור 2 תאים וגז של 
חברת prince502 במצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(400 ש"ח 052-7127207

 מאוורר על עמוד יציב 
וחזק תעשיתי 400 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-7127207

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)40-41ח(054-4443635

 בלנדר יד גרץ חדש באריזה 
_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מסחטת פרות/
ירקות קשים של חברת: 

Healthyjuicer אמריקאית 
חדש באריזה 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(052-8380655

 מחשב נייד מסך 10.1 
LENOVO ב- 450 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(טל'": 052-8380655

 למכירה מצלמת פנסוניק 
LUMIX חצי מקצועית 
חדשה באריזה 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 מצנם 2 פרוסות תקין 50 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 300 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 052-3463482

 רדיו דיסק מקורי לרכב 
I30-2010 + פלסטיקה )חדש 

באריזה( 200 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(052-3463482

 למכירה מכונת תפירה 
מצב מצוין ב- 150 ש"ח טל': 

_____________________________________________)40-41ח(052-5173714

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ' במצב טוב 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 מצלמה דיגיטלית חדשה 
HD/20 מגה פיקסל + מטען 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 052-7154435

 תנור חימום חדש )בני 
ברק( 120 ש"ח בלבד

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מאוורר עמוד חדש )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
BLOOMBERG )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח בלבד 054-7216671

 lavamat מכונת כביסה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT במצב פנטסטי )בני 

ברק( 120 ש"ח בלבד
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(450 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 70 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב טוב 

תקינה 400 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(054-3146727

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)40-41ח(ס"מ 50 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח 050-6245339

 למכירה מזרון קפיצים 
גודל 2*1.60 מטר יוקרתי 280 

ש"ח כולל הובלה בני ברק 
054-5889418 או

_____________________________________________)40-41ח(052-5737813

 למכירה מכתביה מצוינת, 
מגירות נשלפות, שמנת ורוד 

400 ש"ח מ- 16:30
_____________________________________________)40-41ח(052-7645843

 מיטה זוגית + מזרון 
חדש 400 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)40-41ח(054-7773591

 שידה לבנה + מראה 400 
_____________________________________________)40-41ח(03-6191468 052-7698994

 4 כסאות לסלון כל כסא 
200 ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)40-41ח(052-7698994

 מזרונים קפיצים לחדר 
_____________________________________________)40-41ח(שינה 200 052-7698994

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני )לספות( 
מעץ טבעי 70*140 )בני ברק( 

_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 ארון ספרים יפה במיוחד 
32*90*160 300 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה במיוחד 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מיטת שידה מתקפלת 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה! לסוכה! 250 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-5981054

 שולחן משרדי יפה 100 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בלבד 054-4895874

 פינת אוכל ו- 6 כסאות 
מעץ מלא 500 ש"ח
_____________________________________________)38-39ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ספרית מחשב 
+ מגירות 200 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 מיטה זוגית + מזרון 
כחדש 400 ש"ח רות

_____________________________________________)38-39ח(03-6191468 054-7773591

 שידה לבנה + מראה 400 
ש"ח 03-6191468

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

 מזרונים קפיצים לחדר 
שינה 200 ש"ח 03-6191468 

_____________________________________________)38-39ח(052-7698994

5 כיסאות כתר בצבע לבן 
ושחור )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 2 כורסאות עור אמיתי 
עץ מלא בצבע חום 200 כ"א 

_____________________________________________)37-38ח(050-4146777

 שולחן מעץ כחדש מצב 
מעולה 500 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(052-6140800

 כסאות פינת אוכל מרופד 
כחדש צבע חום כהה 130 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-6140800

 שולחן כתיבה / מחשב 
עם מדפים מצב מצוין 100 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 052-7647633

 שולחן אוכל נפתח מצב 
מעולה ב- 210 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8463860 053-3180305

 מיטה ספפה במצב 
מעולה צבע בורדו 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד!! 054-8430684

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)37-38ח(150 ש"ח כ"א 054-7216671

 כיסא לנגן גיטרה עם 
כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)37-38ח(052-2437292

 פינת אוכל + 4 כסאות 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-3337530

 שולחן כתיבה 70 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(ב"ב 058-3265087

 שולחן סלוני לבן בוהק 
עם מגירות 300 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(054-8475855

 בהזדמנות, ספה סלונית, 
נוחה, מפוארת, כחדשה

_____________________________________________)37-40ל(050-6823616

 אמבטיה לעגלת ממס 
אנד פפס ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 כיסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 למכירה כסא תינוק קדמי 
לאופניים מצב חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

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

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(500 ש"ח 054-7216671

 עגלת תאומים )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה 
כחדשה )בני ברק( 130 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(בלבד 054-7216671

 כסא תינוק איקאה במצב 
מעולה רק 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 עגלת טיולון חברת גיקו 
צבע אדום 70 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 מגן לעריסה 20 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 לול מפלסטיק כולל מזרון 
70 ש"ח באלעד
_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 עגלת תינוק חדשה ב- 
_____________________________________________)40-41ח(300 ש"ח 052-7127207

 סינר הנקה של "סינרית" 
חדש באריזה ב"ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3143334

 כסא לרכב לתינוק מ- 0 
עד 5 מצב מצויין 120 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-5967114

 מיטת תינוק איכותית 
_____________________________________________)38-39ח(מעץ 199 ש"ח 054-4381651

 לול איכותי מעץ 199 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-4381651

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 מושב תינוק לרכב כחדש 
)בני ברק( 150 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 עריסת נדנדה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(50 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות מצוין 90 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7188017

 בימבה מצוינת לתינוקות 
סגורה מסביב + מקל מיוחדת 

_____________________________________________)38-39ח(170 ש"ח 052-7188017

כללי

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 טלפון סמסונג גלקסי 
טרנד פלוס S7580 מצב טוב 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 052-8380655

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 סט משניות "קהתי" 
מחולק, בכריכה רכה, 300 

ש"ח, חדש לגמרי
054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מיטת תינוק שילב 
צבע שמנת + מזרון 

אורטופדי + מגן ראש, 
מצב חדש, 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 ציוד למגדלי ציפורים 
במחיר מוזל.

_____________________________________________)34-37ש(054-8527470

 260 מ"ר בד קטיפה 
מיוחד, לכורסאות עתיקות, 

70 ש"ח למטר 050-2546021 
_____________________________________________)37-40ל(יעקב

 לגבר-נער-צבע שחור 
בלוד! נעלי נייק מידה 39 

חדשות בקופסא, 150 
ש"ח + בולם זעזועים + 

_____________________________________________)34-37ש(כרית אוויר 054-8527470

 לרגל מעבר! כל 
תכולת הבית: מקרר, מ. 
כביסה, סלון, פינת אוכל, 
_____________________________________________)29-43ש(ועוד הרבה 054-9776977

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(050-4158480

 ברז אמבטיה )סוללה( 
חם קר חברת מדגל 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה נלבשה פעם אחת! 

_____________________________________________)40-41ח(150 ש"ח 054-8430025

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק )הכל 

חדש( 470 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 אשת חיל על קלף + 
מסגרת כתב נאה במיוחד 500 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-8430025

 מזוזה מהודרת גודל 25 
ס"מ למבינים! 500 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8430025

 אורגן דגם 40FE של 
YAMAHA ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(050-6245339

 למכירה קולר למיזוג סוכה 
03-6191468 500

_____________________________________________)40-41ח(052-7698994

 מכשיר סודה מצב מצוין 
ב- 150 ש"ח טל':

_____________________________________________)40-41ח(052-5173714

 צמיגים וג'אנט לאופניים 
מס' 26 ו- 20 )ראלי( 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(ליח' 053-4182563

 ספר קומיקס המסע/
השחקן 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)40-41ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)40-41ח(חדש 250 ש"ח 053-3155415

 הרש"ר הירש על התורה 
חדש באריזה! 250 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-5981054

 למכירה חצובה למצלמה 
חדשה באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-8464909

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(058-3233170

 2 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם, שק נסורת וציוד 320 

_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 058-3233170

 גיטרה קלאסית מצב טוב 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח 052-7687807

 2 מסגרות משקפי ראיה 
)חדשות( 100/200 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-3463482

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + 2 מעצורים )בני 

_____________________________________________)40-41ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 גימבוי במצב טוב עם 
כ- 400 משחקים 150 ש"ח 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 למכירה בהזדמנות 
אקווריום כחדש 30 ס"מ רוחב 

כולל כל הציוד 300 ש"ח מ- 
_____________________________________________)40-41ח(16:30 052-7645843

 גלגל קידמי לחשמליות 
מעצור דיסק 20 אינץ 40 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 גלגלים אחוריים לאופני 
ילדים 18 16 14 אינץ 15 שקל 

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 צמיג לאופני מירוץ 700 
_____________________________________________)40-41ח(ב- 15 שקל 054-6838654

 גאנט 24 אינץ קידמי 15 
_____________________________________________)40-41ח(אחורי 20 שקל 054-6838654

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)40-41ח(054-6838654

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(175 ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 ילקוט לבית הספר חדש 
של גל-גב הכולל ידית טרולי 

+ גלגלים )בני ברק( 120 ש"ח 
_____________________________________________)40-41ח(054-7216671



יב’ בתשרי - יד’ בתשרי תשפ”א   430/09-02/10/2020 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 6 כיסאות שולחן מפוארים 
ונוחים ביותר, ניתנים ניקיון 
בקלות, היו בשימוש מועט, 

ב- 400 ש"ח לכיסא
052-7773526)37-40(_____________________________________________

 שטיח גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 תמונות גובלן 30 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

 מנורה לכאבים 100 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(050-6245339

■ 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

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

ביקוש 
עבודה

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

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

 לחברת שיווק בהתרחבות 
דרושות עובדות רציניות 

ומתמידות לעבודה מהבית
052-7103760)29-40(_____________________________________________

 מחפשת הכנסה מהבית? 
דרושות נשים לשיווק מוצר 

מהפכני, רווחים גבוהים, ליווי 
צמוד, לפרטים דינה

050-4103985)33-40(_____________________________________________

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מעוניין לישון עם זקנים 
מ- 12 בלילה עד 5 בבוקר 

_____________________________________________)36-37ח(פעם בשבוע, 052-7396092

 למזנון חלבי בב"ב, 
דרוש עובד רציני ואחראי, 

_____________________________________________)38-41(לפרטים: 054-8479820

 למאפיית מצות 
בארה"ב, עובדים מנוסים 
בעלי ויזה בתוקף בלבד. 
להתקשר 19:00-21:00 

03-9163163)36-39(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ עם רקע 
טכני להתקנות במיזוג אויר, 

_____________________________________________)37-40ל(מהמרכז 058-7348517

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
נערים מתרימים בער"ה 

ועיוכ"פ, בבני ברק וירושלים 
_____________________________________________)37-40(052-7124416 בערב

 מעוניין לנקות בתי כנסת 
בנינים וכד' )עם ניסיון(

_____________________________________________)37-38ח(052-7154435

 בחור אחראי ונמרץ 
לעבודה בחנות אופניים - ידע 
_____________________________________________)37-38ח(בתחום יתרון 050-5343924

AMERICAN TAX BENEFITS

 

08-8660940
הטבות מס עד 1400 $ לילד 

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה
מבוגר/בוגר $1,200, לילד $500

בעלי נסיון 15 שנה
IRS-מול ה

גם ללא הכנסה / ללא ילדים

 להוסטל לילדים עם 
צרכים מיוחדים באזור 
המרכז דרוש רכז בית. 
העבודה כוללת ניהול 

צוות, אחריות על תפעול 
הבית, ניהול תקציב, 

קשר עם משפחות 
ועוד. דרישות התפקיד: 
ניסיון בתחום, כישורים 
בין אישיים. קורות חיים 

 cv.labor1@gmail.com :למייל
_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 35

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)38-41(_____________________________________________

 לפיצוחיה בב"ב, 
דרוש עובד )בחור ישיבה( 
למשרה חלקית לשעות 

הערב/לילה
_____________________________________________)38-41ל(054-4596777

 דרושים מדריכים 
להוסטל במרכז לילדים 

עם צרכים מיוחדים 
לפרטים: 052-7655884 

קו"ח למייל:
 cv.labor1@gmail.com

_____________________________________________)38-39(לציין עבור משרה 30

 בב"ב מנהל חשבונות 
_____________________________________________)38-41ש(למשרה מלאה 03-5709972

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא 40 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(052-7188017

 דרושים מתרימים לערב 
יוה"כ, אחוזים גבוהים

_____________________________________________)39-39ל(054-8412245

 מיידי, בב"ב, תחזוקן חרוץ 
ומקצועי באינסטלציה, חשמל, 
ביוב, דלתות ועוד. אמין, מסור 
ויעיל. 6 ימים בשבוע, 5 שעות 

בבוקר. גמישות לתוספת 
שעות בזמני עומס. 39 ש"ח 

_____________________________________________)39-40(לשעה. לפרטים 073-2757421

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)39-40ח(052-3595314

 חד הורי צעיר וחרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/

_____________________________________________)39-40ח(שעות 054-7938941

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(120 ש"ח 054-7216671

 לאספנים מכונת כתיבה 
מכנית מקשים בתוך מזוודה 
_____________________________________________)38-39ח(300 ש"ח 03-6199806 בערב

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב מעולה 

מכיל ופרקטי רק ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 למכירה 2 בובות חרסינה 
יפהפיות לקישוט בגוונים בז' 

ותכלת 45 ש"ח כ"א
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 אגרטל קרמיקה + פרחים 
_____________________________________________)38-39ח(70 ש"ח 052-7600336 בב"ב

 כיור חרס אליפסה כחדש 
_____________________________________________)38-39ח(150 ש"ח בב"ב 052-7679123

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 10 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 צלחות רדד סולתם ל- 6 
סועדים לבן פס כסף מהמם 

_____________________________________________)39-40ח(150 ש"ח 053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)39-40ח(חדש 150 ש"ח 053-3155415

 XL מעיל צמר ארוך מידה 
לאישה 90 ש"ח
_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 נעל סניקרס מידה 28 
חדש קסטרו 40 ש"ח

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 משחק אוניברסיטה 
מתאים לגן חובה 30 ש"ח 

_____________________________________________)39-40ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7426106

 מנורת לילה 150 ש"ח 
_____________________________________________)39-40ח(052-7426106

 כלי קריסטל 150-300 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7426106

 2 מגבעות ראש לגברים 
כחדשים מידה 54 של ברון 

כובעים 250 ש"ח לכל אחת 
_____________________________________________)39-40ח(054-2941433

 דפנות לסוכה גודל 
2.10/80 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)39-40ח(054-8487627

 שטיח בלגי פרסי יפיפה 
_____________________________________________)39-40ח(500 ש"ח נייד 052-3543919

 סט 2 מזוודות אדומות 250 
_____________________________________________)39-40ח(ש"ח נייד 052-3543919

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)39-40ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 נגן DOQO בלי מסך בלי 
רדיו + אוזניות מטען חדש 30 

_____________________________________________)39-40ח(ש"ח 052-7154435

 ברז ברבור למטבח 
ROCCO נשלף חדש ספרדי 

_____________________________________________)39-40ח(400 ש"ח 054-8459092

 כינור גודל 1/2 חדש 
לגמרי נקנה ב- 500 ב- 350 

_____________________________________________)39-40ח(054-8417978

 ארון אמבטיה לבן כחדש 
45*60 כולל כיור ומראה 400 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח בב"ב 052-7679123

 BMX 18 אופני ילדים 
חדשות 190 ש"ח בלבד נקנו 
_____________________________________________)38-39ח(לפני חודשיים 053-3121020

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)38-39ח(הערב 055-6600157

 למכירה מדפי זכוכית 
למקרר אפולו תדיראן אמקור 

500 ש"ח טלפון
_____________________________________________)38-39ח(054-5457811

 למכירה שמלה מפוארת 
לנערות מידה 38 בורדו 

משיבולת 200 ש"ח בערב 
_____________________________________________)38-39ח(055-6600157

 חולצה ומכנסיים קצרים 
מידה 8 "פארטי" חדש! 70 

_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 050-3143334

 זוג פוך נוצות וכריות 
כחדשים! 120 לפוך כרית 25 

_____________________________________________)38-39ח(054-8519488

 למכירה 2 אקווריומים 
50/50 450 ש"ח אבנר

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530

 למכירה כיסא גלגלים 
לכיסא אמבטיה 500 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(050-3337530 אבנר

 אמבטיה צבע פרגמון 
1.70 חדשה ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)38-39ח(052-7669505

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)38-39ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 4 גלילי נייר לפקס רוחב 
216 מ"מ 50 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(053-3342830

 LC900 סט מחסניות דיו 
BROTHER רב פעמיות 

_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח 053-3342830

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)38-39ח(ש"ח 054-7216671

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

עם בסיס תומך 70 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
תוצרת ANGELS' )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 אוהל חוף משפחתי חדש 
באריזה 230*210*160 )בני 

ברק( 150 ש"ח בלבד
_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה, 
_____________________________________________)36-37ח(050-6651365

 אברך מנקה נקיון יסודי 
בניינים, בתי כנסת ועוד, 

בבני-ברק, המלצות בשפע, 
_____________________________________________)36-37ח(054-8597076

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

 דרושים עובדים 
למאפיית מצות בכפר 

_____________________________________________)40-43ש(חב"ד 058-7701005

 חרדי, המון ידע וניסיון 
בכביש, 33 + רישיון משא 12 
טון + מלגזה + מכונה ניידת 
+ קטנוע 33 כ"ס + ציבורי 

פנוי לזמני/קבוע, בכל תחום 
_____________________________________________)40-41ח(בירושלים 052-7197544

 חרדי, 30, פנוי לכל 
הצעות עבודה, ניקיון ומטבח 

בישיבה, יידע נרחב, אפש' 
מיידית, עדיפות בי"ם אריה 

_____________________________________________)40-41ח(050-5624966

 ניקיון בתי כנסת ובתי 
מדרש חצרות גנים בניינים וכו' 

_____________________________________________)40-41ח(052-7154435

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)40-41ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מווזדה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)40-41ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)40-41ח(70 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)40-41ח(ש"ח 054-7216671

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)38-39ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)38-39ח(בבני ברק

 סל חדש לכביסה מלוכלת 
)בני ברק( 30 ש"ח

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 הליכון רפואי חדש הכולל 
4 גלגלים + מעצורים )בני 

_____________________________________________)38-39ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 3 מדפים בצבע לבן עם 
עיטורים כסף מעולים לחדר 

ילדים / משרד רק ב- 85 ש"ח 
_____________________________________________)38-39ח(054-8447306

 אופני BMX )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(175 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)38-39ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)38-39ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)38-39ח(054-7216671

 קופסא מצוינת לנסיעות 
לשמירה על הפאה 80 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7222601 ב"ב

 תוכון מאולף שלא נושך 
ועולה מאצבע לאצבע 120 

_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 050-4157763

 טור שולחן ערוך הוצאת 
שירת דבורה 60 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(050-6096368

 "עין יעקב" המבואר חדש 
באריזה 10 כרכים 500 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(052-7640498

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)37-38ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 יותר מ- 1,000 קלטות 
חסידיות שונות זו מזו נדירות 

מכל הזמנים 500 ש"ח
_____________________________________________)37-38ח(054-8428013

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(בלבד 054-4906526

 מזוודת טרול עליה למטוס 
_____________________________________________)37-38ח(60 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג פינקים כולל כלוב 
מתקן מים ואוכל ותא הטלה 

_____________________________________________)37-38ח(85 03-5740868

 גאנט 24 אינץ קידמי 20 
_____________________________________________)37-38ח(אחורי 30 054-3177932

 גלגל קידמי 20 אינץ 
מעצור דיסק 50 שקל

_____________________________________________)37-38ח(054-3177932

 גלגל קידמי ראלי 20 אינץ 
ציר עבה 15 שקל

_____________________________________________)37-38ח(054-3177932

 גלגל אחורי מעצור רגל 18 
_____________________________________________)37-38ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 גלגל 700 מירוץ קידמי 
הגאנט עקום + צמיג ופנימית 

_____________________________________________)37-38ח(30 שקל 054-3177932

 משחק קשיות 25 ש"ח 
_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 משחק אוניברסיטה לגן 
מתאים לגן חובה 30 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 גביע לקידוש ציפוי כסף 
_____________________________________________)37-38ח(200 ש"ח חדש 053-3155415

 מעיל צמר לאישה מידה 
XL שחור 90 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 ספר קומיקס המסע 25 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכה צמר קטיפה 
ורוד 110*140 ס"מ 60 ש"ח 

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 סט צלחות לבן פס כסף 
18 יחידות 130 ש"ח

_____________________________________________)37-38ח(053-3155415

 ספרי לימוד למכירה 
לכיתה ד' נכון ונבון 10 ש"ח 
NEXT STOP חוברת 15 

ש"ח דקדוק בדרך הקלה 15 
_____________________________________________)37-38ח(ש"ח 054-8452546

 למכירה ילדותינו לכיתות 
ב' וד' 23 ש"ח כ"א

_____________________________________________)37-38ח(054-8452546
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