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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
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סניף י-ם: 02-6742747
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&299

אבי גרינצייג

פייזר התחייבה:

ינון פלח

עונת התרחישיםעונת החיבורים
על אף שנותרו עוד כשלושה שבועות עד סגירת הרשימות, 
בגוש  שונות  רשימות  שבע  לפחות  שנראה  להמר  לי  תרשו 
מרכז שמאל. הרביעייה הפותחת של לפיד, ליברמן, חולדאי 
אליהם  נתון.  תסריט  בכל  בנפרד  הנראה  ככל  תרוץ  ומרץ 
ירון  של  רשימותיהם  מתוך  יותר  או  שלוש  להצטרף  צפויים 
זליכה, בוגי יעלון, בני גנץ, דני יתום, מפגיני בלפור ושרידי 

העבודה שאחרי הפריימריז. 
אם נצרף לכל זה את הפיצול המסתמן בשורות המשותפת, 
במגזר  צפוי  הבלתי  והזרזיף  בסקרים  כוחה  ירידת  עם  יחד 
המרכז  ממצביעי  ששבריר  נניח  ואם  הליכוד,  לעבר  הערבי 
החיסונים  בסוגיית  פועלו  על  הממשלה  לראש  תודה  יכירו 

וינדדו ימינה, אולי עוד נראה כאן ממשלת ימין-חרדים.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

איחוד בין בנט לסער עשוי לאלץ את מחנה המרכז-שמאל 
לחבור לגוש מאוחד בראשות לפיד וחולדאי, בתקווה שהשלם 
ייווצרו שלושה   – כזה  גדול מסך חלקיו. במקרה  יהיה הפעם 
גושים מרכזיים – הליכוד, המרכז-שמאל, והימין המסורתי של 
סער ובנט. התמודדות תלת ראשית על ראשות הממשלה כשכל 
אחד מחזיק בחפיסה 30 מנדטים, פותחת את המשחק הפוליטי 
מחדש. גם נתניהו מבין לאן נושבת הרוח. אין לו הרבה ברירות 
בחזרה  היהודי  והבית  סמוטריץ  את  לדחוף  הניסיון  מלבד 
כבר  הוא  אחת  ברשימה  הדתי  כשהימין  בנט.  של  לזרועותיו 

ידע לפרק את מרכיביו לאחר הבחירות.
זה  ממשלה  הרכבת  אמן.  רב  הוא  נתניהו  מפלגות  בפירוק 

כבר סיפור אחר.
)הטור המלא בעמ' 12(

מאות אלפי 
חיסונים 
בכל שבוע

סערת החמץ

ענקית התרופות 'פייזר' התחייבה לספק לישראל 
אספקה שוטפת של מאות אלפי חיסונים בכל שבוע 
ובתמורה ישראל תעביר ל'פייזר' נתונים סטטיסטיים 

אודות הישראלים שהתחסנו  | עמ' 8

בג"צ דחה את בקשת הרבנות הראשית 
ופסק: אין למנוע הכנסת חמץ  לבתי חולים 

בפסח | עמ' 6

"עינוי דין של חמש שנים"
מנדלבליט דחה את המלצת 
המשטרה להעמיד את דרעי 

לדין  בעבירות של מרמה, 
הפרת אמונים, הלבנת 

הון, שיבוש מהלכי משפט 
ושבועת שקר, והותיר רק את 
עבירות המס בכפוף לשימוע

| עמ' 16

מים 
בטוחים

תאגיד המים 'מי ברק' נבחר על ידי רשות המים כפיילוט לאומי 
לבחינת התמודדות מול מתקפות סייבר על משק המים | עמ' 4

גוש הימין מרוויח 
מהפיצולים בשמאל

במחנה המרכז-שמאל ממשיכים 
להתפרק לרסיסי מפלגות למרות 

קריאתם של בני גנץ ועופר שלח לאחד 
את המחנה לרשימה אחת גדולה • 
בינתיים, כמה מהמפלגות בגוש לא 

עוברות את אחוז החסימה בסקרים ⋅ 
גם בימין נרשם השבוע פיצול כאשר 

ח"כ בצלאל סמוטריץ' הודיע כי יתמודד 
בנפרד מבנט ושקד במפלגת "הציונות 

הדתית" | עמ' 11

ניסיון במחנה המרכז-שמאל לעצור את הסחף למפלגות הימין המתנגדות לנתניהו

מתחנן לחיבורים. גנץ השבוע בכפר המכביה | צילום: אלעד מלכה



סגר נוסף? עכשיו יותר מתמיד
אתם חייבים רימון בבית!

*בכפוף לתנאי השימוש, לא כולל תשתית בזק/סיבים. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

1-800-222-234 קובעים זמני
גלישה

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

בוחרים את
רמת ההגנה

התקופה  הנוכחית בחיינו גורמת להרבה מאד שינויים. אנחנו עובדים הרבה יותר, ופחות יוצאים 
החוצה. אם יש לכם אינטרנט בבית- אתם חייבים את ההגנה של רימון:

אתם תחליטו על רמת ההגנה בבית, על אילו מכשירים תרצו לסנן, על זמני הגלישה בכל מחשב 
ואפילו אם לפתוח או לסגור אתר ספציפי לגלישה. חייגו עכשיוושמרו על משפחתכם מוגנת.

מגנים על המשפחה מהסכנות ברשת!

עכשיו לרימוןלמצטרפים

החל מ-



*בטרם החימום יש להעביר את המשקה לכלי המותאם לחימום במיקרוגל בהשגחת מבוגר.
המשקה עשוי להיות חם מאוד )כתלות בעוצמת מכשיר המיקרוגל(.

אתם חייבים לטעום
את שוקו  החדש

בטעם נוגט! 

טעים גם
כשהוא חם*
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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: ינון פלח

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 
חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: מנדי קליין

בכינוס שהתקיים במתוכנת 
נשאו  ווירטואלית,  טלפונית 
הרב  העיר  ראש  דברים 
הרב  רובינשטיין,  אברהם 
יו"ר עזר מציון  חנניה צ'ולק 
ואריק אדלר גזבר העיר וראש 
החמ"ל העירוני. בכנס שמעו 
ראשון  מכלי  הבניינים  רכזי 
התחלואה  מצב  על  עדכונים 
לרכזים  הדרכה  וניתנה  בעיר 
לסיוע  דרכים  במגוון 

במלחמה בנגיף. 
בנושא  היה  מיוחד  מיקוד 
להמריץ  בסיוע  הצורך 
שכנים מגילאי 60 + לקבלת 
החולים.  בקופות  החיסונים 
מדי יום יעבירו נציגי הבניינים 
עם  הקורונה  לחמ"ל  דיווח 
ובכך  המתחסנים  רשימת 
תהיה שליטה מלאה על אופי 

ומספר המתחסנים
הנושא  חשיבות  מפאת 
חי  בשידור  הועבר  הכינוס 
מניידת  הטלפונית  במערכת 

שידור ובתוכנת הזום.

מאת: מנדי קליין

מבני ברק תצא הבשורה: לאחר שורת אירועים 
מרכזיות  בתשתיות  לפגוע  ניסו  זרים  גורמים  בהם 
המחשוב  מערכות  תקיפת  באמצעות  בישראל 
בחינת  על  המים  ברשות  הוחלט  סייבר(.  )מתקפת 
מחשוב  פגיעות  למניעת  מערכות  של  הטמעתן 
חירום  למוכנות  להגיע  במטרה  סייבר,  ואיומי 
גבוהה והבטחת רציפות תפקוד של משק המים גם 

במקרים של ניסיונות פגיעה של גורמים עוינים.
חירום לאומי כאשר  נחשב למשאב  משק המים 
במעלה  ניצבת  תקלות  ללא  האספקה  רציפות 
הסייבר.  בתחום  הלאומיים  באתגרים  הראשונה 
ואכן, מתוקף תפקידו של תאגיד "מי ברק" האמון 
שירות  לתושבים,  שתיה  מי  אספקת  שירותי  על 
הנחשב שירות קריטי, מבצע התאגיד באופן שוטף 
על  ההגנה  להבטחת  מונעים  וטיפולים  ניטורים 
ביטחון  בהיבטי  והביוב  המים  אספקת  מערכות 
חרום  במצבי  מים  לאספקת  הערכות  וכן  וסייבר 

כולל מלחמה, אסונות טבע ותקלות שונות.
מים  לביטחון  האגף  החליט  האחרונים  בימים 
"כפיילוט  ברק  "מי  לבחור בתאגיד  ברשות המים, 
איומי  למניעת  חדשנית  מערכת  לבחינת  לאומי 
סייבר. הפיילוט יתבצע באמצעות מערכת ניסיונית 
הבקרה  במערכת  השימוש  את  המנטרת  חדשה 
היכולים  אירועים  ומונעת  המים  אספקת  על 
ואספקתם  המים  הפקת  בתהליך  לשיבוש  להביא 
רשות  ידי  על  שיתבצע  החדשני  הניסוי  לתושבים. 

המים בשיתוף עם תאגיד מי ברק, חברת אלתרנט 
יבחן  אילן,  בר  באוניברסיטת  לחדשנות  והיחידה 
גבי  על  החדשה  המערכת  יכולות  את  לראשונה 
של  והשליטה  הבקרה  מערך  את  המדמה  מתקן 
סייבר  ואנשי  מקצועיים  צוותים  בעוד  התאגיד, 
יזומות  בליווי אנשי התאגיד יבצעו תקיפות סייבר 
בניסיון לבחון את התמודדות מערך ההגנה כנגדם.

ארצי  לפיילוט  ברק'  'מי  בתאגיד   הבחירה 
חיוני זה, מעידה על היותו גוף מקצועי פורץ דרך 
את  שהציב  מה  העבודה,  ובמתודות  בחדשנות 
בישראל  המים  תאגידי  ברשימת  כבולט  התאגיד 
הזוכה להערכה מקצועית רבה. תאגיד מי ברק נחשב  
למוביל ברמת המוכנות לחירום, בשל היכולת לנהל 
בזכות  ברציפות,  יממות  למספר  סגור  מים  משק 
ובקידוחי  בעיר  המים  במאגרי  הקבוע  השימוש 
בארות, מערך טכנולוגי ייחודי שהביא לעיר הידור 

הלכתי מיוחד בשבת ובחג.
עם ההחלטה על בחירת התאגיד לתהליך, אמר 
ברק"  "מי  "תאגיד  כי:  צלניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל 
רואה חשיבות עליונה במערך בטחון המים לאספקה 
לקידום  רבות  ופועל  לתושבים  ורציפה  סדירה 
הפעולה  שיתוף  בנושא.  חדשניות  טכנולוגיות 
הרשות  של  והבחירה  המים  רשות  עם  ההדוק 
בתאגיד "מי ברק "לבדיקת טכנולוגיות מתקדמות 
להערכת  ביטוי  הינה  סייבר,  באיומי  במלחמה 
חדשנות  מוביל  כתאגיד  המים  רשות  ע"י  התאגיד 
מקדם  שאותם  טכנולוגיים  פרויקטים  במגוון 

התאגיד עבור תושבי העיר והבאים בשעריה".

מים בטוחים

מגבירים מאמץ לחיסון כלל תושבי העיר בני 60 ומעלה

תאגיד המים 'מי ברק' נבחר על ידי רשות המים כפיילוט לאומי לבחינת התמודדות מול מתקפות סייבר על משק המים

לאור התחלואה הגבוהה בבני ברק, התקיים כנס חירום לאלפי רכזי הבניינים שגויסו בראשיתה של המגיפה

מערכת חדשנית למניעת איומי סייבר הותקנה במערכות של תאגיד המים של בני ברק

חנוכת חדר מצב חרום של 'מי ברק' בדצמבר 2019 

מגדל המים ברחוב חזון איש 

רה"ע הרב רובינשטיין, הרב צ'ולק וגזבר העירייה אדלר בכינוס



*3833 k.meuhedet.co.il

 כדי 
 שתרגישי
טוב יותר

 ברוכה הבאה!
לד"ר חנה שמולביץ שמצטרפת לד"ר לוטם גרוס רופאת הנשים במרפאה

 שעות פעילות 
  ד"ר חנה שמולביץ ג' 9:00-12:30

ד"ר לוטם גרוס א' 8:00-13:00 ה׳ 8:00-12:30

הוספנו שירותים 
ברפואת נשים
במרפאת הקשתות

 מנהלת קשרי לקוחות זמינה לשירותכן
מינדי זילברפרב 055-6766273

מרפאת הקשתות רח' אהרונוביץ 22 
 marphatakshatot@meuhedet.co.il :דוא״ל
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השקעה בטוחה: 
דף יומי ללימוד משניות

נעצרו פיטורי מאות
 עובדים בקרית שמונה

מאת: יחיאל חן

בערב ראש השנה, עם פטירת אימם מרת 
הרב  של  רעייתו  הלפרין,  סימונה  ברטינה 
רפאל הלפרין ז"ל, יצאו בני משפחת הלפרין 
במיזם מיוחד של לימוד ש"ס משניות בשנה 
סיום  מעמד  התקיים  שעבר,  בשבוע  אחת. 
בהשתתפות  האומה,  בבנייני  מועד  סדר 
בעלי המנגנים זאנוויל ויינברגר חיים ישראל 

עמירן דביר ואמנים נוספים.
יצאו  אימם,  מות  על  השבעה  ימי  בתום 
מיוחד  במיזם  ז"ל  הלפרין  רפאל  של  בניו 
בתוך  משנה'  סדרי  שישה  כל  את  'לסיים 
השנה לפטירתה. תחילת הלימוד היה בראש 
בראש השנה  הלימוד  וסיום  השנה תשפ"א 

תשפ"ב הבעל"ט.
לבית  האחים  כתבו  המיזם  בתיאור 
השנה  מראש  החל  יקר,  "חבר  הלפרין: 
וזוכים  ביום  דקות   15 להשקיע  מתחילים 
השקעה  בשנה.  משניות  ש"ס  את  לסיים 
הלימוד  תורה,  לימוד  שכר  עם  בטוחה, 
מתבצע דרך כרך אחד המחולק לדף ליום".

הדגישו  אחת"  בשעה  עולמו  קנה  "יש 
האחים במודעה, "מוזמנים להצטרף למיזם, 

לע"נ אימנו היקרה. ולקבל ספר חינם".
ליום,  לדף  מחולקות  משניות  של  המיזם 
המחבר  ע"י  שנים  ארבע  לפני  כבר  החל 
המבוארות  המשניות  של  לאור  והמוציא 
הרב ישראל מאיר כהן, העומד בראש מכון 
"מאור חיים" שקיבל את ברכתם של גדולי 

ישראל למיזם המיוחד.
במהלך השבעה, פנו בני משפחת הלפרין 
לרכוש  וביקשו  כהן  מאיר  ישראל  הרב  אל 
המבוארות  המשניות  של  כרכים  אלפי 
מוקירי  אלפי  ליום.  אחד  לדף  והמחולקות 
זכרה וידידי המשפחה נענו ליוזמה המבורכת 
אחד  משניות  דף  ללמוד  שהתחייב  מי  וכל 
כל ששה  בתוך שנה אחת את  ולסיים  ליום 

סדר משנה, קיבל את המשניות מתנה.
בימים אלו עמל הרב ישראל מאיר כהן על 
הוצאה לאור של התנ"ך המבואר עם פירוש, 
ובשבועות  ארוכות,  שנים  של  עמל  פרי 
הראשונה.  המהדורה  לאור  תצא  הקרובים 
של  מיוחדת  מהדורה  לאור  תצא  כן,  כמו 

המשניות המבוארות בשפה האנגלית.

מאת: חיים רייך

ינון  חה"כ  של  ממושך  מאבק  לאחר 
הודיע  הכספים  בוועדת  )ש"ס(  אזולאי 
המאפייה  למנהלי  הביטחון  משרד  מנכ"ל 
המרחבית בקריית שמונה כי הוא דוחה את 
לצורך  החדש  המכרז  מימוש  תחילת  מועד 

בדיקה נרחבת מול כלל הגורמים. 
ח"כ אזולאי: "כנציג תנועת ש"ס שהדאגה 
חלק  היא  הפרפריה  לערי  והדאגה  לחלש 

מרכזי מהעשייה היום יומית שלי. אני שמח 
עשרות  של  פרנסתם  את  להציל  שהצלחנו 
קשה.  כלכלי  משבר  בתקופת  משפחות 
המאפיה  למען  לפעול  אמשיך  ה׳  בעזרת 

ולמען כלל ישראל. 
הכספים  ועדת  ליו"ר  להודות  רוצה  "אני 
הרב גפני שהובלנו ביחד את המאבק, על כל 
הסיוע בוועדה. כמו כן מגיעה תודה לידידיי 
שהצטרפו  סופר  ואופיר  כץ  אופיר  חה"כ 
למאבק החשוב הזה ועזרו לכל אורך הדרך".

המיזם של בני משפחת הלפרין לעילוי נשמת אימם ע"ה, צבר תאוצה ואלפים הצטרפו 
ללימוד דף יומי במשניות המבוארות שיצאו לאור ע"י ראש מכון 'מאור חיים' הרב ישראל 

מאיר כהן

 ח"כ ינון אזולאי )צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת(

מעמד סיום סדר מועד של משפחת הלפרין בבנייני האומההמשניות המבוארות

מתקני נינג'ה

 « ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
 « מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות     

     לפיזיוטרפיסטים | לתרפיסטים | ועוד...
« מגיל קטנטנים ועד לגילאי 10

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, ויעבדו על כוחות הנינג'ה שלהם...

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים

סטפר לנינג'ה

מסלולים למוסדות ולגני ילדים

ארגז קפיצות לטף

נדנדה סוסון רב תכליתית 

גלילי שיווי משקל

נדנדות

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה
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מנהלי קשרי לקוחות זמינים לשירותכם
שמשון פרג 052-7171496 | נתי צישינסקי 053-3102444

מינדי זילברפרב 055-6766273

המרכז הרפואי מרום שיר רח' יעקב לנדא 4 
BneyBrakRavYaackov@meuhedet.co.il :דוא״ל

נבחרת הרופאים המקצועיים שלכם במרפאה
 אורולוגיה ד"ר אייל מילך | אורתופדיה ד"ר מרדכי ויגלר – מומחה כף יד 

 אף אוזן גרון ד"ר פרנסין פרטוש | דיאטנית גב' זהבה קרלסבד 
 דיאטנית סוכרת גב' אביבה ארבל | כירורגיה ד"ר אדריאן ולאנו וד"ר דנה פלדמן מדורסקי 

 כירורגיה פלסטית ד"ר אסתר כהן הרשקוביץ | מרפאת סוכרת ד"ר דימיטרי פלדמן 
  נפרולוגיה ד"ר פיליפ שול | עור ד"ר ירון בן מרדכי 

פסיכיאטריה ד"ר טוביה יצחקי וד"ר ויויאן דמלין | ריפוי בעיסוק גב׳ רחל זליגר - שיקום כף יד

מגוון שירותים 
מקצועיים

 בזכות
מרפאת ויזניץ

החדשה, 
המרווחת 
והנגישה

 בזכות
מרפאת ויזניץ

החדשה, 
המרווחת 
והנגישה

כדי 
שתקבלו 

בדיוק 
את מה   
שאתם 
צריכים

 במרכז הרפואי
מרום שיר
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פייזר התחייבה: מאות אלפי מנות חיסון בכל שבוע

מאת: אלי כהן

בהסכם  התחייבה  'פייזר'  התרופות  ענקית 
חודש  ועד  מעכשיו  לספק  ישראל  מדינת  עם 
חיסונים  אלפי  מאות  של  שוטפת  אספקה  מרץ 
בכל שבוע. בתמורה ישראל תהיה מדינת מודל 
נתונים  התרופות  לענקית  ותעביר  פייזר  עבור 

סטטיסטיים אודות המתחסנים אזרחי ישראל.
ל-700   400 בין  לארץ  שיגיעו  היא  ההערכה 
בדומה  במטוסים,  שבוע  מדי  חיסונים  אלף 

למשלוח שהגיע השבוע מ'פייזר'.
הוא:  בהסכם  הזה  הסעיף  של  המשמעות 
יפוג כנראה המתח במשרד הבריאות בין הרצון 
לחסן עוד אוכלוסיות במנה ראשונה ובין הצורך 
שיודעים  ברגע  שנייה.  למנה  חיסונים  לשמור 
של  שוטפת  אספקה  שיש  הבריאות  במערכת 
חיסונים  עוד  לשחרר  יהיה  אפשר   – חיסונים 

למנה הראשונה.
השבוע  אמר  אדלשטיין  יולי  הבריאות  שר 
כי  החיסונים,  מבצע  של  מצב  הערכת  בישיבת 
למנה  חיסונים  יותר  להקציב  להתחיל  אפשר 
הראשונה בזכות ההסכם החדש. היעד הוא לחסן 
בישראל 200 אלף איש ביום – גם במנה ראשונה 

וגם במנה שנייה.
ואת  המורים  את  לחסן  יתחילו  השבוע  כבר 
בני ה-55 ומעלה. בשבוע הבא מקווים להתחיל 

לחסן גם את בני ה-50 ומעלה.
איך פייזר מרוויחה מההסכם הזה?

של  סוג  לחברה  מבטיחה  השוטפת  האספקה 

זאת,  בישראל.  החיסונים  מבצע  על  בלעדיות 
מכיוון שבשלב הזה הכמויות שמגיעות מחברת 
נחת  )בשבוע שעבר  הן מאוד קטנות  ‘מודרנה’ 
כך  מנות(,  מ-100,000  יותר  קצת  של  משלוח 
בחיסונים  תתחסן  בישראל  האוכלוסייה  שרוב 
את  להציג  לה  תאפשר  זו  עובדה  'פייזר'.  של 
ישראל המצליחה, כמודל העולמי שלה וכמדינה 

הראשונה שמנצחת את הקורונה.
ולמה 'מודרנה', עמה חתמה ישראל ראשונה,  
להקדים  סירבה  החברה  ובכן,  מאחור?  נותרה 
בין   – לישראל  המשלוחים  את  רב  זמן  במשך 

היתר כי לא האמינה שישראל תהיה מדינה כה 
מובילה בנושא המתחסנים.

של  אחד  משלוח  הגיע  כאמור,  כה,  עד 
ובעוד  בית,  מרותקי  לחיסון  שיופנה  'מודרנה' 
שיהווה  נוסף  משלוח  לנחות  צפוי  שבועיים 
המשלוח  מרותקים.  לאותם  השנייה  המנה  את 
במשרד  גורמים  לדברי  הבא,  המשמעותי 
הבריאות, יגיע רק ברבעון השני של השנה. ולכן 
עד מרץ רוב האוכלוסיה בישראל תהיה מחוסנת 

בחיסונים של 'פייזר'.
מתי תתחיל היציאה מהסגר?

בהקלות  להתחיל  שקלו  הבריאות  במשרד 
ימשיכו  התחלואה  נתוני  אם  שבועיים,  בעוד 
וגם  נתוני התחלואה  ישקלל את  לרדת. המהלך 

את תוכנית החיסונים שהוקדמה.
גורם במשרד הבריאות אמר לכאן חדשות כי 
לקראת סוף השבוע צפויה הערכת מצב בנושא, 

שתבחן את מגמת התחלואה.
את  להאריך  יבקשו  הבריאות  ובמשרד  ייתכן 
להסתיים  עתיד  הוא  כעת   – ימים  בכמה  הסגר 
והוא  שייתכן  כך  בחצות,  הבא  חמישי  ביום 
ומערכת  מכן,  שלאחר  שבת  מוצאי  עד  יימשך 

החינוך תשוב לפעול ביום ראשון שלמחרת.
בממשלה מסתמנת מחלוקת בין שתי אסכולות 
ב-2.5  שדי  שסבורה  מקלה,  אסכולה  בסוגייה: 
כדי  המנות  בשתי  מחוסנים  אזרחים  מיליון 
לעומתה  המשק.  של  רחבה  פתיחה  לאפשר 
קיימת אסכולה מחמירה, המדברת על 5 מיליון 
בין שתי האסכולות,  ישראלים מחוסנים. הפער 

בקצב הנוכחי – עומד על 4-3 שבועות.
התנועה  על  משפיע  הנוכחי  הסגר  כמה  ועד 

בכבישים?
לפיהם  נתונים  ראשון  ביום  הציגו  במשטרה 
הרכב  כלי  בתנועת   30% של  ירידה  נרשמה 
אומרים  במשטרה  קודמים.  ראשון  ימי  לעומת 
ניצול  בשל  זאת  דרמטית,  בירידה  מדובר  שלא 
כגון  הסגר,  בתקנות  הפריצות  את  אזרחים 
עיר  לא  שהן  בערים  קניות  לבצע  האפשרות 

המגורים של הנהג.

ענקית התרופות 'פייזר' התחייבה בהסכם עם מדינת ישראל לספק מעכשיו ועד חודש מרץ אספקה שוטפת של מאות אלפי חיסונים בכל שבוע בתמורה 
לכך שישראל תהיה מדינת מודל עבור פייזר ותעביר לענקית התרופות נתונים סטטיסטיים אודות הישראלים שהתחסנו

נתניהו הכריז על מבצע "חוזרים לחיים" לאחר הגעתם הצפויה של עוד מיליוני חיסונים

נתניהו עם נחיתת משלוח החיסונים של פייזר )צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ(
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אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

המבצעים של אשפר 
מגיעים אליכם עד הבית

מבצע ענק של פעם בסגר
קרטון עוף קפוא נוה ציון...................................................................
קרטון חזה עוף קפוא נוה ציון........................................................

פילה סלמון נורבגי קפוא עדה חרדית............................................
פילה טונה פריסה במקום, נוה ציון/עדה חרדית.................................
כבד עוף צלוי נוה ציון....................................................................... 

קרטון עוף טרי מפורק לשניצל שארית/הרב רובין.................
קרטון עוף טרי עדה חרדית.............................................................

מכסה הצלע קפוא נוה ציון...............................................................

17.90 לק"ג
25.90 לק"ג
39.90 לק"ג
29.80 לק"ג
16.90 ליחי'
24.90 לק"ג
26.90 לק"ג
27.90 לק"ג

*המשלוחים רק בעיר בני ברק

בקניה מעל 490 ₪ 
המשלוח חינם

דרוש/ה פקיד/ה 
לפרסום בולטון פוטנציאל

דרישות התפקיד:
  אדיבות ושירותיות  שליטה מלאה ביישומי אופיס 

תחילת עבודה – מיידית  |  העבודה בבני ברק

drushim46@gmail.com :קו"ח למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:
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 במיוחד עבורכם הוספנו רופא ילדים חדש במרפאה
ד"ר יעקב הרצליך מצטרף לד"ר לודמילה אמדין

שעות פעילות
ד"ר לודמילה אמדין

א', ב', ה' 8:00-14:00 ג' 9:00-14:00, 16:00-19:00 ו' 8:00-12:00
ד"ר יעקב הרצליך

א' 16:00-18:00 ב', ד' 15:30-17:30

מנהלי קשרי לקוחות זמינים לשירותכם
שמשון פרג 052-7171496 | נתי צישינסקי 053-3102444

מינדי זילברפרב 055-6766273

מרפאת אבני נזר, רח׳ אבני נזר  9
Bbavnenzr@meuhedet.co.il :דוא״ל

הרחבנו 
שירותים 

ברפואת ילדים 

מרפאת אבני נזר
ב

כדי לתת את 
הטוב ביותר 

בשבילם

במרפאת אבני נזר



עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

אתם זכאים 
 להתחסן
כנגד נגיף קורונה

הגעתם
לגיל 50

לקבלת מנת החיסון הראשונה תאמו תור בקופת החולים.

חמישים
ומתחסנים 

משרד הבריאות מרחיב את מבצע החיסונים!
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לשירותכם
 רפואת משפחה מגוון שירותים מקצועיים | רפואת ילדים בזמינות גבוהה
 רפואת נשים רופאה מבי"ח איכילוב | שירותי מעבדה | שירותי מזכירות

 שירותי אחיות שעות הפעילות א'-ה' 8:00-12:00, א',ג' 16:00-19:00 ו' )לסירוגין( 8:00-12:00
בית מרקחת שעות הפעילות א',ג' 8:00-13:00, 16:00-19:00 ב',ד',ה' 8:00-14:00 ו' 8:00-12:30 

מנהלי קשרי לקוחות זמינים לשירותכם
שמשון פרג 052-7171496 | נתי צישינסקי 053-3102444

מינדי זילברפרב 055-6766273

 מרפאת ק. הרצוג רח' הרב נורוק 20 
BneyBrakNurok20@meuhedet.co.il :דוא״ל

שירותי 
בריאות 
זמינים 
במיוחד

כדי שתמיד 
תקבלו מענה

 במרפאת 
קרית הרצוג
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מאת: חיים רייך

היועץ  הכריע  השבת,  כניסת  לפני  אחדות  שעות  שישי,  ביום 
המשפטי לממשלה בתיק החקירה שנפתח לפני חמש שנים כנגד 
שר הפנים אריה דרעי. סחבת של חמש שנים הסתיימה בהחלטה 
יוגשו  לא  המשטרה,  חקירות  נפתחו  שבגינן  החשדות  מרבית  כי 

כנגדם כתבי אישום, מלבד החשדות בנושא עבירות מס בלבד.
הכותרות שבישרו על תחילת החקירה דיברו על שוחד, מרמה, 
הפרת אמונים, הלבנת הון. מכל זה לא נותר דבר. השר דרעי נחקר 
מאנשי  שקיבל  כספיות  העברות  בשל  לשוחד,  בחשד  בתחילה 
עסקים שונים. בנובמבר 2018 הודיעה המשטרה כי נמצאה תשתית 
ראייתית לעבירות של מרמה והפרת אמונים, עבירות מס, הלבנת 
כוזב למבקר המדינה  ומסירת תצהיר  הון, שיבוש מהלכי משפט 
וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו והכנסותיו. התיק הועבר לפרקליטות, 
וביום שישי מכל החשדות לא נותר דבר, מלבד נושא המיסוי, עליו 
נגד דרעי  הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי הוא שוקל להגיש 

כתב אישום בכפוף לשימוע.
" לאחר  המשפטי:  היועץ  הודעת  לאחר  הגיב  דרעי  הפנים  שר 
על  עולם  לבורא  מודה  אני  קשות,  חקירה  שנות  מ-5  למעלה 
כי  ומשוכנע  נגדי  השקריים  האישומים  כל  את  לבטל  ההחלטה 
לאחר  המס,  עברות  בעניין  התיק  סגירת  על  גם  יוחלט  בשימוע 
שכל העובדות יוצגו בפני היועץ המשפטי.  אני מתכוון להמשיך 
להתמקד בתפקידי כשר הפנים והדאגה לחלשים שזקוקים לסיוע, 
בעיקר בתקופת הקורונה ושמירה על זהותה היהודית של המדינה".

בתגובה  מסר  תל-צור,  נבות  עו"ד  דרעי,  אריה  של  פרקליטו 
ומייסרות,  להחלטה: "לאחר למעלה מחמש שנות חקירה קשות 
קבע היועץ המשפטי לממשלה בפתח החלטתו כי הוא מנקה את 

השר אריה דרעי מכל חשד לשחיתות שלטונית".
שהחלטתו  הדגיש  המשפטי  "היועץ  צור:  תל  עו"ד  אמר  עוד 
אינה סופית והוא שוקל העמדה לדין בעבירות מס בלבד וגם להן 

בעזרת השם, תינתנה בשימוע תשובות הולמות".
כהן  הגר"ש  הישיבה  ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
ימים  להאריך  שימשיך  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  את  בירך  שליט"א 
זכויות גדולות על הקמת  יש  בתפקידו: "לרבי אריה דרעי היקר, 
ישראל.  עם  למען  החשובה  העשייה  ועל  והחינוך  התורה  עולם 
הקדוש ברוך הוא ייתן לו כוחות חזקים להמשיך לעמוד עוד שנים 
 רבות בראש התנועה הקדושה ולדאוג לצרכי הציבור שזקוק לו".

יו"ר  את  הוא  אף  בירך  בעדני  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
ש"ס ואמר: "בעזרת השם גם הקצת שנשאר יימחק ורבי אריה יוכל 

להמשיך ולהוביל את התנועה הקדושה". 

"עינוי דין"

מיד עם פרסום הידיעה על החלטת היועץ המשפטי לממשלה, 
תמיכה  הודעות  התורה  ויהדות  ש"ס  של  הכנסת  חברי  פירסמו 

ביו"ר ש"ס. 

יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני התקשר לשר דרעי לחזק אותו 
שעבר  הדין  עינוי  עם  הרבה  והזדהותו  תמיכתו  את  בפניו  והביע 

ומחה על העוול שנעשה לו במשך שנים.
כי  היועמ"ש  של  הודעתו  בעקבות  מסר  פרוש  מאיר  השר  סגן 
"אני  דרעי:  אריה  הרב  השר  של  המלאה  בחפותו  מאמין  הוא 
הציבור  כלל  לטובת  דרעי  השר  של  האיתנה  עמידתו  את  משבח 
דין  עינוי  שנות   5 אף  ועל  למרות  המרובה.  עשייתו  ואת  החרדי 
הוא  כיצד  מקרוב  ראיתי  ממש,  בו  שאין  משוכנע  שאני  בעניינו, 
ומתעלם לחלוטין מחקירות הללו.  כולו בענייני ציבור  שקוע כל 

ידידי ר' אריה, עלה והצלח".
"5 שנים של  פינדרוס:  יצחק  'יהדות התורה', ח"כ  סיעת  יו"ר 
שפיכת דם, 5 שנות עינוי דין והתעללות, 5 שנים של חקירה שאין 

בה כלום הסתיימו בקול ענות חלושה".
יו"ר ועדת חוקה ח"כ יעקב אשר: "פרסום ההחלטה בעניין השר 
דרעי בעיתוי של בחירות אינו ראוי ב'לשון המעטה'. אחרי חמש 
שנות הדלפות בלתי פוסקות על "חומרת ההאשמות..." ומשההר 
הוליד בקושי עכברון, מן היושר היה להודיע על סגירת התיק ואף 

להתנצל בפני השר דרעי על עינוי הדין".
השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן: "היום התבשר עם ישראל 
הרב  השר  ש״ס  תנועת  שיו״ר  הדרך,  כל  לאורך  שידענו  מה  את 
ואנו  אשמה  מכל  נקי  בממשלה,  האחראי  המבוגר  דרעי,  אריה 
ייסגרו לאחר השימוע.  סמוכים ובטוחים שגם שתי עבירות המס 
קיבל  אותם  ונפש,  גוף  ייסורי  של  שנים  חמש  עבר  דרעי  הרב 
לעשייה  ומרצו  זמנו  כל  את  מקדיש  כשהוא  ובדומיה,  באהבה 
מהפכנית בטיפול בקורונה והבאת הישגים אדירים לכלל הציבור 
ומנוסה  אציל שקול  למנהיג  שזכינו  אשרינו  החלשות.  והשכבות 
שכל מפלגה היתה מתקנאת בו, ואנחנו בטוחים שימשיך להנהיג 
את תנועת ש״ס לעוד שנים רבות וברוכות. חזק ואמץ רבי אריה. 

כל כלי יוצר עליך לא ייצלח".
דרעי  "השר  מלכיאלי:  מיכאל  ח"כ  בכנסת  ש"ס  סיעת  יו"ר 
ברוכה  עשיה  של  שנים  לעוד  ש"ס  תנועת  את  להנהיג  ימשיך 
המוחלשות.  השכבות  ולמען  ישראל  עם  למען  גדולים  והישגים 
היועץ המשפטי לממשלה החליט לבטל את כל האישומים הקשים 
נגד יו"ר תנועת שס, השר אריה דרעי. לאורך כל הדרך היה ברור 
אנו  כעת  וגם  ההאשמות  מכל  ינוקה  דרעי  שהשר  זאת  ואמרנו 
השימוע  לאחר  יסגרו  המס  עבירות  שתי  שגם  ובטוחים  סמוכים 

בפני היועץ המשפטי לממשלה".
מסתיים  גדול  רעש  בקול  שהתחיל  "מה  אבוטבול:  משה  ח״כ 
שוחד  שוחד  שפימפמו  מהתקשורת  מצפים  חלושה,  ענות  בקול 
להתנצל לאחר שמנדלבליט ריקן מתוכן את ההאשמות הנלוזות. 
בטוחני שש"ס תגדיל את כוחה כפי שנאמר בפרשתנו וכאשר יענו 
וכן יפרוץ, והרב אריה דרעי ימשיך להגדיל תורה  אותו כן ירבה 

ולהאדירה ולהחזיר עטרה ליושנה אמן".
היועץ  של  הבוקר  ההחלטה  על  "מאושר  אזולאי:  ינון  חה"כ 
דרעי,  אריה  השר  תנועתנו,  יו"ר  את  לנקות  לממשלה  המשפטי 
השר  של  כיועצו  שכיהן  כמי  עליו.  לטפול  שניסו  האשמות  מכל 
הדבר  ברור  היה  בעניין,  דבר  לי  התחדש  לא  זו,  בתקופה  דרעי 
המס  עבירות  שגם  בטוח  ואני  אשמה,  מכל  ינוקה  דרעי  השר  כי 
להנהיג  ימשיך  דרעי  שהשר  לכולנו  מאחל  אני  בשימוע.  יבוטלו 

אותנו לעוד שנים של עבודה פוריה ומסורה בעוז ובגאון כמנהיגם 
של האוכלוסיות המוחלשות כצוואתו של מרן רבינו עובדיה יוסף 

זצוק"ל".
מהיום,  לממשלה  המשפטי  היועץ  "הכרעת  ארבל:  משה  ח"כ 
הברורה לנו מאליה, לפיה לא נמצא בסיס ראייתי לביצוע עבירות 
לצד  דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר  ידי  על  שלטונית  שחיתות  של 
יחד  וממלכתיות  שתיקה  לצד  נפש  ייסורי  שנות  מחמש  למעלה 
עם עשיה ללא לאות למען אזרחי ישראל כולם מלמדים כי מדינת 
כמו  קומה  בשיעור  למנהיג  שאת  ביתר  הזו  בעת  זקוקה  ישראל 
האינטרס  לצד  הדין המתמשך  עינוי  דרעי.  אריה  הרב  הפנים  שר 
הציבורי מחייבים להניח לו להמשיך לפעול למען אזרחי ישראל 

ללא כל הפרעות. ובעזרת השם כך יהיה".

"בושה וחרפה"

המשפטי  היועץ  את  תוקף  סגל,  עמית   ,12 חדשות  פרשן 
כי התנהלותו בחקירת השר  ואומר  לממשלה, אביחי מנדלבליט, 
ליועץ  לקח  תמימות  שנים  "חמש  דין".  "עינוי  היא  דרעי  אריה 
השר  נגד  חשדות  לכתב  מחקירה  להגיע  לממשלה,  המשפטי 
עובר  מס  עבירות  על  הזה  המטורף  הדין  עינוי  איך  דרעי.  אריה 
הדין  לעינוי  רגיש  היה  רק מנדלבליט  "לו  סגל.  בשתיקה?" תקף 
של אחרים במשך חמש שנים, כמו שהיה רגיש לכמה חודשים של 

עיכוב בהחלטה בעניינו שלו. בושה וחרפה".
גם פרשן חדשות 13 ברוך קרא כתב: "קראתי את הודעת היועץ. 
דעתי היא שאין שום הצדקה לקבל החלטה בתיק כזה אחרי חמש 
לכן,  בתיק.  למריחה  צורה  בשום  אחראי  לא  דרעי  חקירה.  שנות 
על שומות  אתו  ולהתחשבן  לאלתר  לגנוז את התיק  צריך  לדעתי 

המס".
היועמ"ש  יחליט  דבר  של  בסופו  אם  גם  כי  דווח  כך,  בתוך 
להעמיד את דרעי לדין ויהיה עליו להתפטר מתפקיד שר הפנים, 

הוא ימשיך לכהן כיו"ר ש"

היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט )צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת(

"עינוי דין של 
חמש שנים"

ביום שישי הודיע היועמ"ש לממשלה לשר אריה דרעי כי כל האישומים נגדו מבוטלים וכי הוא שוקל להעמידו לדין בפרשיות המס בלבד ⋅ דרעי: מודה לבורא עולם על 
ההחלטה לבטל את כל האישומים השקריים נגדי ומשוכנע כי בשימוע יוחלט גם על סגירת התיק בעניין עברות המס, לאחר שכל העובדות יוצגו בפני היועץ המשפטי ⋅ נשיא 

מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן וחבר המועצת הגר"ש בעדני איחלו ליו"ר ש"ס שימשיך לעמוד בראשות התנועה עוד שנים ארוכות ⋅ באופן חריג, גם כתבי המשפט 
המסקרים פרשיות של אישי ציבור ציינו כי לאחר חמש שנים שבהם נמרח תיקו של יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, על היועמ"ש היה לסגור את התיק לחלוטין

מנדלבליט דחה את המלצת המשטרה להעמיד את דרעי לדין 
בעבירות של מרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ושבועת שקר

שר הפנים אריה דרעי
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ייעוץ תרופתי אישי
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יהדות אמריקה מתגייסת
 למען יהדות אירופה

תכלית ההידור

מאת: מנדי קליין 

מילה  עם  ממשיך  בשחיטה,  מתחיל  "זה 
ירחק היום  נפעל במלוא הנחישות לא  ואם לא 
הספר  בתי  את  לסגור  גם  חלילה  עשויים  והם 
היהודיים באירופה; בפסיקה המקוממת של בית 
המשפט הגבוה לצדק של האיחוד האירופי נגד 
השחיטה שוב מוכיחה אירופה כי זכויות בעלי 
אמר  כך   – היהודים"  מזכויות  חשובות  החיים 
פנחס  רבי  הגאון  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
גדולי  מועצת  של  מיוחד  בדיון  גולדשמידט 
באמריקה שהתקיים  ישראל  אגודת  של  התורה 
האיחוד  של  המשפט  בית  פסיקת  בעקבות 
פגיעה  אינה  בשחיטה  פגיעה  ולפיו;  האירופי 

בחופש הדת.
עניין הפגיעה בשחיטה הכשרה החל  כזכור, 
חוקים  הועברו  שם  בבלגיה,  כשנתיים  לפני 
באזורי פלנדריה ווולוניה המחייבים הימום לפני 
השחיטה, ואסרו למעשה על שחיטה כשרה על 
פי ההלכה. חוקים אלה פגעו באופן משמעותי 
בחיי היהודים בבלגיה, כמו גם על אלה התלויים 

בשחיטה הבלגית במדינות אירופה אחרות. 
להעביר  שנתבקש  גולדשמידט  הגר"פ 
סקירה מקיפה על הפסיקה, השפעתה המיידית 
וארוכת הטווח על יהודי אירופה ודרכי המאבק 
האפקטיביים אמר כי 'הדחף להחלטה המבישה 
אמנם  המנסה  הישנה'  'אירופה  אותה  הוא  הזו 

המוסלמים  מיליון   40 של  חייהם  על  להקשות 
היא  ההשפעה  אך  האירופי,  באיחוד  החיים 
עלינו היהודים. עתידם של 1.5 מיליון היהודים 
ביבשת  החיים   – אורתודוקסים  מהם   90%  –

אירופה בסכנה'.
אור  נתנה  רק  לא  האירופי  האיחוד  'החלטת 
ירוק למדינות אירופאיות אחרות להטיל איסור 
על שחיטה יהודית ומוסלמית, היא גם מייצגת 
נסיגה גדולה וחסרת תקדים בחופש הדת באופן 
המקוממת  והמיידית  הברורה  הסכנה   – כללי 
'קובעים'  ובה  בהחלטה  בסעיף  היא  במיוחד 
השופטים, לנו היהודים, כיצד עלינו לשחוט. זו 
חדירה בלתי נסבלת ובלתי חוקית לתחום הדתי 
על ידי בית משפט חילוני. זהו 'מדרון חלק' של 

התערבות גסה באורחות חיינו'.
בדיון  קרא  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
לעזרתה של מועצת גדולי התורה ואגודת ישראל 
מאמריקה בכדי לעורר את דעת הקהל בארה"ב 
אין  'להערכתנו  הזו.  המגמה  את  לעצור  בכדי 
המשפטית  מהמערכת  לסיוע  לצפות  מה  יותר 
הפוליטי  למישור  לעבור  ועלינו  האירופית 
ולפעול כדי שהקונגרס האמריקאי יעביר החלטה 
נגד בלגיה. ויש להם את הכלים המשפטיים לכך 

בחוקים הקיימים. גם בהטלת סנקציות'.
התורה  גדולי  מועצת  של  ארוך  דיון  בתום 
החליטו הרבנים כי המאבק למען יהודי אירופה 
יעמוד בראש סדר העדיפויות של אגודת ישראל 

באמריקה.

מאת: מנדי קליין 

הגאון רבי עמרם פריד שליט"א הצפין מבני-
בה  'מילועוף'  של  החדשה  המשחטה  אל  ברק 
מתנהלת השחיטה החדשה והקבועה של מותג 
של  למהדרין'  'אגודים  המהודרת  השחיטה 
לכדי  התארך  הביקור  אגודת-ישראל.  בד"ץ 
שעה ארוכה, כאשר הגאון שליט"א עוקב אחרי 
הגדולה  התפעלותו  את  ומביע  ופרט  פרט  כל 

מההידור המופלג.
שערי  האחרונים  בחודשים  נפתחו  מאז 
מותג  עבור  'מילועוף'  של  הגדולה  המשחטה 
אגודת- 'אגודים למהדרין' של בד"ץ  השחיטה 
מכלול  את  בתוכה  המאגדת  השחיטה  ישראל, 
באה  בתחום;  הקיימים  וההידורים  החומרות 
המקפידות  רבות  משפחות  בבתי  ואורה  ברכה 
להעלות על שולחנם רק את המהודר שבמהודר, 
כאשר המשחטה החדשה והשחיטה היום-יומית 
עופות.  של  גדול  מלאי  שיהיה  לכך  מביאה 
צרור  ושל  החדשה  המשחטה  של  שמועתה 
ההידורים הרבים שהתקבצו לפונדק אחד, הגיע 
ומורי  רבנים  הדור,  ומאורי  גדולי  לאוזני  גם 
השחיטה.  למלאכת  המומחים  ורבנים  הוראה 
הוראה  ויראי  רבנים  מופיעים  ימים  מספר  מדי 
מביעים  כשכולם  המשחטה  בשערי  לביקורים 
הרבות,  החומרות  למראה  מרובה  התפעלות 
ההידורים הרבים וחוסר ההתפשרות על כל פרט 

ופרט.
הגאון רבי עמרם פריד שליט"א הגיע השבוע 
בצפון  הממוקמת  במשחטה  מיוחד  לביקור 
מקרוב  להתבונן  ארוכה  שעה  והתעכב  הארץ 
הבדיקה,  השחיטה,  משלבי  אחד  כל  אחר 
ההכשרה והאריזה; כשהוא מביע את התפעלותו 

הרבה מההידור הנמצא ברף הגבוה ביותר.
שליט"א  פריד  הגר"ע  התחיל  ביקורו  את 
בהידור  אשר  השמים  יראי  השוחטים  בעמדת 

כל  במשך  למהדרין'  'אגודים  של  מיוחד 
השלבים,  כל  על  מפקח  רב  נמצא  השחיטה 
הלכה. השחיטה  ופוסק  הוראה  מורה  רב  שהנו 
ההידור,  בתכלית  מהודרות  בסכינים  מתבצעת 
אחת לשלושים שחיטות נבדקת כל סכין מחדש 
כאשר מדי רבע שעה מוחלפות הסכינים כליל. 
מסלול  אל  שליט"א  הגר"ע  המשיך  משם 
המתונה  הבדיקה  את  לראות  והתפעם  הבדיקה 
והמדוקדקת, כאשר כל עוף ועוף נבדק בבדיקת 
המעיים, צומת הגידין, הריאות ובוקא דאטמא. 
להתבונן  ופנה  סיורו  את  המשיך  פריד  הגר"ע 
במלאכת ההשריה המדוקדקת לקראת המליחה 
- לאחר פתיחת הגב וחיתוך הגרוגרת והכנפיים 
- כאשר המליחה עצמה מתבצעת על-ידי יהודים 
במלאכה  שמדובר  למרות  דווקא,  שמים  יראי 
לסייר  המשיך  שליט"א  האורח  ומפרכת.  קשה 
ופרט  פרט  שכל  בראותו  האריזה  לשלב  עד 
בשלבי הפירוק עד האריזה הסופית - מושגחת 
העומדים  כשרות  משגיחי  על-ידי  בדקדקנות 

בעיניים פקוחות.
בצאתו מהסיור, התבטא הגאון רבי עמרם פריד 
שליט"א לרבני המשחטה בהתפעלות מרובה על 
לכשרות  שהתאספו  וההידורים  החומרות  כלל 
אחת ולפונדק אחד, ולמרות שההידורים הרבים 
את  ומורידים  השחיטה  מלאכת  את  מאיטים 
התפוקה היומית - עומדים הרבנים והמשגיחים 
שולחן  על  העולה  שהעוף  כדי  המשמר  על 
במצוות  ומדקדקים  ושלמים  יראים  יהודים 

ובכשרות - יהא כשר בתכלית ההידור.

בדיון מיוחד בעקבות פסיקת בית המשפט של האיחוד האירופי ולפיו; 'פגיעה בשחיטה אינה 
פגיעה בחופש הדת', החליטה מועצת גדולי התורה של ארה"ב כי המאבק למען שחיטה 

כשרה יעמוד בראש סדר העדיפויות של אגודת ישראל באמריקה

הגאון רבי עמרם פריד שליט"א הגיע לסיור מיוחד בו הביא התפעלותו מהידורי הכשרות 
במשחטת 'אגודים למהדרין'

הרה"ג עמרם פריד בביקור במשחטה

רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:
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חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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המחבל שלי לא 
יקבל חיסון לפני

עימות בין השר לביטחון פנים ליועמ"ש 
לממשלה בסוגיית חיסון האסירים

"נמצא הסדר לחיסון עובדי ההוראה 
במוסדות הפטור וישיבות קטנות"

חייו של אדם תלויים על בלימה. אתה יכול לקום בבוקר 
ליום רגיל ובן רגע לא רק שהיום משתנה, אלא כל חייך 
לעיתים  להינטל,  יכולים  חייך  אפילו  לעיתים  משתנים. 
לא תשוב לביתך בערבו של אותו יום כפי שקרה לי ביום 
שנפצעתי. כל יום וסיבותיו, כל יום וסיכוניו. כבר תשעה 
חודשים הקורונה משתוללת, אתה מוצא עצמך בין סגר 
שבחיסון  האור  אפילו  להידבקות,  בריאות  בין  לשגרה, 

עטוף בחשש ממוטציות. 
תגובות  מעורר  פוסט  כתבתי  שבועות,  כמה  לפני 
שאושפז  עריקאת,  סאיב  המחבלים  רב  על  מנוגדות 
אני  שגם  חולים  בית  באותו  קורונה  עם  עת  באותה 
אושפזתי בו אחרי פציעתי. לכאורה, רגשות הכעס והנקם 
האישי היו צריכים לבעור בתוכי, כפי שבקבוק התבערה 
נוסף  ובמבט  ונרגעו,  עלו  הרגשות  במכוניתי.  בער 
יותר מנקם, הנה אני כאן ועריקאת שם,  הרגשתי ניצחון 

והוא  ופועל  חי  אני 
בנשימותיו  מתחנן 
האחרונות לקבל מזור 
ישראלי  חולים  בבית 
מרופאים וצוות יהודי. 

אנחנו מוסריים אבל 
לא פראיירים. 

נפגעי הטרור  בקרב 
האחרונים,  בימים 
בחלל  מרחפת 
מי  השאלה  האוויר 
משפחה  למי,  קודם 
שכולה, הפצוע הקשה 

מהטרור, או המחבל שאסור בבית הכלא ופגע בהם? אצלי 
לא  הם  "פישלו",  הביטחון  כוחות  קיימת.  לא  השאלה 
מצאו את המחבל שלי, הוא מסתובב חופשי ברחבי יו"ש 
האחרים  הפלשתינאים  כאחד  חיסונו,  את  יקבל  וכנראה 
שלהם  שהמחבל  השכולות,  למשפחות  אבל  שברשות. 
נתפס והם עברו איתו דיונים ארוכים בבתי המשפט והיו 
שרצו  היו  מוות,  דין  בגזר  מותו  את  שימצא  שרצו  מהם 
שהמחבל  שכועסים  היו  כלא,  בבית  חייו  כל  שיתייסר 
שלהם שוחרר בעסקת חילופי אסירים, אבל בטוחני שאף 
אחד מבני המשפחות השכולות לא רוצה שהמחבל שלו 

יתועדף בחיסון ויתחסן לפניו בשרשרת המתחסנים.
ממשלת  לעיננו,  נגלה  ההפוך  והעולם  הגורל  לעג 
ישראל החליטה שהמחבלים שעדיין נמצאים בבתי הכלא 

יחוסנו תחילה, וזאת לפני המשפחות השכולות. 
במקרה שלי, המחבל לא נתפס, אז אין דילמה והמחבל 
שלי לא יתחסן לפני. גם למשפחות השכולות שהמחבל 
חשש  אין  מפוקפקות,  שחרור  בעסקאות  שוחרר  שלהם 
בבית  יושב  לא  שהוא  כיוון  לפניהם,  יתחסן  שהמחבל 
בחו"ל.  או  ביו"ש  שם  אי  נמצא  אלא  הישראלי,  הסוהר 
לעומת זאת, ממשלת ישראל באווילותה ובסדרי התיעדוף 
יחוסנו  הכלא  בבתי  שעדין  שהמחבלים  החליטה  שלה, 
לפני המשפחות השכולות ופצועי הטרור, כך שהמשפחות 

יהיו מתחת למחבלים במדרג המחוסנים. 
כתבתי שזו איוולת אבל זה יותר מזה, נתינת חיסונים 
למחבלים יושבי הכלא שנתפסו בגין רצח או פציעה, לפני 
שהמשפחות או הפצועים יחוסנו, היא פגם ערכי ומוסרי! 

הכאב זועק לשמיים.

מאת: יוסף טולידנו

לביטחון  השר  הנחה  כשבועיים  לפני  האסירים:  חיסוני  סערת 
רק  אלא  האסירים,  את  זה  בשלב  לחסן  שלא  אוחנה  אמיר  פנים 

אנשי סגל.
בעת  הקורונה  "חיסוני  וטען:  החלטתו  את  נימק  אוחנה  השר 
הזאת הם משאב ציבורי מוגבל. השאיפה היא להעניק אותם לכל 

אך  האסירים.  לרבות  כן,  ישראל.  אזרחי 
האם יש איזשהו היגיון לתעדף את האנשים 
סגל  אנשי  פני  על  לחיסון  בתור  הללו 
שירות בתי הסוהר, שעוד לא קיבל די מנות 
ונכנס  שיוצא  זה  הוא  הסגל  הרי  חיסון? 
ההידבקות  סכנת  כן  ועל  הסוהר,  לבתי 
ראוי  האם  בקרבו.  יותר  גבוהה  וההדבקה 
המורות,  לפני  הללו  האנשים  את  לתעדף 
המורים והגננות הבאים במגע עם ילדינו? 
התחבורה  נהגי  והשוטרים?  השוטרות 
הציבורית? או, במחילה – האם יש איזשהו 
פני  על  לחיסון  בתור  אותם  לתעדף  היגיון 

קורבנותיהם ובני משפחתם?!"
ומספר  סערה  עוררה  ההחלטה  כצפוי, 
האזרח,  לזכויות  האגודה  וביניהם  גופים 
הדין  עורכי  ולשכת  אדם  לזכויות  רופאים 
הבריאות  ולשר  אוחנה  לשר  במכתב  פנו 
יולי אדלשטיין ודרשו לשנות את ההחלטה.

בתי  שירות  של  המשפטית  היועצת  גם 
הסוהר, עו"ד יוכי גנסין, הצהירה: "אין לנו 
שום כוונה לא לתת לאסירים מה שהם היו 

מקבלים אם הם היו נמצאים בקהילה".
גם הסנגוריה הציבורית פנתה למנכ"ל המשרד לביטחון הפנים 
לעתור  מאיימת  ואף  הכלואים,  אוכלוסיית  את  לחסן  בדרישה 

לבג"ץ אם הדרישה לא תיענה.
לממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  הודיעה  לכך,  בתגובה 
לעניינים פליליים, עו"ד עמית מררי, במכתב ששלחה ביום שישי 
נגד  לחסן  שלא  החלטתו  כי  אוחנה,  אמיר  הפנים,  לביטחון  לשר 
אינה  ולפיכך  סמכות,  בחוסר  "ניתנה  ואסירים  עצורים  קורונה 

יכולה לעמוד". 
"זכותם של אסירים ועצורים לקבלת טיפול רפואי מעוגנת בחוק 
ובפסיקה", כתבה מררי, על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, 
לספק  הסוהר  בתי  שירות  על  לכך  "ובהתאם  מנדלבליט,  אביחי 
להם שירות רפואי באופן שיבטיח כי זכות זו לא תיפגע כתוצאה 
מכליאתם. אין בחקיקה כל מקור סמכות המאפשר לפגוע בזכות זו 

בהנחיה המנוגדת למתווה משרד הבריאות בנושא".

עוד כתבה המשנה ליועמ"ש כי אין סמכות "להעניש" אסירים 
בין  להבחנה  משפטי  בסיס  כל  "אין  נוספות:  זכויות  בשלילת 
שירותי  למתן  הנוגע  בכל  הכללית  האוכלוסייה  ובין  הכלואים 
החיסון  מנות  הבריאות  משרד  ידי  על  שהוקצו  מרגע  בריאות. 
הנדרשות לאסורים ועצירים, הרי שעל שירות בתי הסוהר לפעול 

לחיסונם ללא דיחוי, בכפוף להיערכות הלוגיסטית הנדרשת".
השר אוחנה השיב כי לא ייסוג מההנחיה, והדגיש כי האחריות 
תחום  תחת  נמצאת  ההחלטה  לקבלת 
סמכותו. לדבר השר לביטחון פנים נושא 
אנשי  חיסון  לאחר  ייבחן  האסירים  חיסון 
ההחלטה  את  שתיאם  והדגיש  הסגל, 
הבריאות  משרד  למנכ"ל  המשנה  עם 
יולי  הבריאות  ושר  גרוטו  איתמר  פרופ' 
שבסימוכין,  "במכתבכם  אדלשטיין. 
ובתפוצה מרובת נמענים, אתם משיגים על 

הנחיה זו ונותנים הנחיה המנוגדת לה".
אוחנה לא הסתפק בכך ותקף את היועץ 
שמעוניין  מי  ולכל  לכם,  "יש  המשפטי: 
שמכם  את  להגיש  בפברואר   4 עד  בכך, 
באחת מרשימות המועמדים לכנסת ה-24, 
ולממשלה,  לכנסת  ותיבחרו  ובמידה 
הואיל  אז,  עד  כן.  לעשות  תוכלו  בהחלט 
הכפופים  הגופים  כלל  על  והאחריות 
למשרד לביטחון הפנים מונחת על כתפיי, 
ולא  אני,  אתן  לציבור  וחשבון  הדין  ואת 
למותר  בעינה.  תעמוד  החלטתי   - אתם 
לציין כי אהיה מוכן לגבות את עמדתי זו 
מול כל פורום שהוא, ציבורי או משפטי".

"אנו  הגיבו:  עדאלה  במרכז  מנגד, 
של  המתבקשת  ההבחנה  על  מברכים 
להורות  המשפטים  שר  של  בסמכותו  אין  כי  המשפטים  משרד 
תמוה  ואולם  עצמו.  דעת  על  האסירים  לציבור  נוספת  ענישה  על 
ולנוכח  מצויים  אנו  שבה  הקשה  החירום  שעת  תחת  כי  בעינינו, 
שבועיים  לקח  הכלא,  בבתי  התרחשו  שכבר  נרחבות  התפרצויות 
העובדה  גם  מצערת  ברורה.  עמדה  להשמיע  ליועמ"ש  למשנה 
לשלול  אוחנה  השר  שהציג  הכוונה  כי  לחדד  נמנעת  שהמשנה 
את החיסונים מקבוצת האסירים המוגדרים כ'ביטחוניים' אף היא 

פסולה מעיקרה".
עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח: "טוב עשה היועמ"ש 
שהזכיר לשר לביטחון פנים מושכלות יסוד - גם אסירים הם בני 
אדם ואסור להפלות אותם. תגובתו של אוחנה מבישה ומשתמשת 
חוקית,  איננה  אוחנה  של  החלטתו  פוליטי.  ככלי  באסירים 
אסירים  לחיסון  לדאוג  הבריאות  ולמשרד  לשב"ס  קוראים  אנו 

בדחיפות".

דב קלמנוביץ, הפצוע הראשון של האינתיפאדה 
הראשונה, שנפצע באורח אנוש לפני 33 שנים 

בינואר 1987, לאחר שמחבל השליך בקבוק 
תבערה אל תוך רכבו בפאתי אל בירה שליד 

רמאללה, פירסם בדף הפייסבוק שלו פוסט אישי 
נוקב, סביב הסערה שקמה לחסן את האסירים 
עוד בטרם חוסנו האסירים ⋅ פוסט על חיי אדם, 

על חיסונים ועל מחבלים

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים פליליים, עו"ד עמית מררי, הודיעה על דעת היועמ"ש לממשלה 
אביחי מנדלבליט לשר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, כי החלטתו שלא לחסן נגד קורונה עצורים ואסירים 

"ניתנה בחוסר סמכות, ולפיכך אינה יכולה לעמוד" ⋅ השר אוחנה לא נשאר חייב: "האחריות לקבלת 
ההחלטה נמצאת תחת תחום סמכותי. יש לכם, ולכל מי שמעוניין בכך, עד 4 בפברואר להגיש את שמכם 

באחת מרשימות המועמדים לכנסת ה-24. עד אז, האחריות מונחת על כתפיי, ואת הדין וחשבון לציבור אתן 
אני, ולא אתם - החלטתי תעמוד בעינה"

דב קלמנוביץ

חיסון למורים

מאת: חיים רייך

בהמשך להודעתו של שר החינוך יואב גלנט על מבצע חיסונים 
נמסר מלשכת סגן שר  לעובדי הוראה באמצעות קופות החולים, 
החינוך מאיר פרוש כי נמצא ההסדר שייתן מענה למוסדות הפטור 

והישיבות הקטנות בחיסון עובדי ההוראה וצוותות החינוך. 
על מנהלי מוסדות הפטור, הישיבות הקטנות, החינוך העצמאי 

להעביר  או  עו"ה,  בפורטל  המורים  על  לדווח  הילדים,  וגני 
בדחיפות את שמות עובדי ההוראה וצוות העזר במוסדות להתחסן 
למשרד  אותם  שיעבירו  המוסדות,  איגודי  דרך  מרוכזת  בצורה 

החינוך ולקופות החולים.
ונוער  המיוחד  בחינוך  ההוראה  צוותות  יחוסנו  ראשון  בשלב 
שלא  אלה  על  בדגש  ההוראה,  צוותות  כל  הבא  ובשלב  בסיכון 

נדבקו עד עתה.

דב קלמנוביץ

השר אמיר אוחנה )צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת(



ד"ר קרן צדיקביץ גפן
ד"ר אורנה שקד

ד"ר מישל דון וולף

ד"ר גלית מימוני
ד"ר רוית נחום

ד"ר יהודית בירנבוים
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מרכז מתקדם 
לבריאות האישה

תושבות בני ברק
רק בכללית

מרכז גני טל עם שירותי בריאות האישה המתקדמים 
ביותר על ידי נבחרת מקצועית של רופאות ורופאים

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!
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גנץ קורא לאיחוד המחנה

יוזמה: לאפשר הסכמי עודפים עם יותר ממפלגה אחת

מאת: חיים רייך

יו"ר 'תנופה', עפר שלח, קרא לשיתוף פעולה רחב בשמאל. זמן 
קצר לאחר מכן, קרא גם יו"ר כחול לבן לאיחוד הגוש. נכון לשעת 

כתיבת השורות, קריאתם נפלה על אוזניים ערלות.
בפניה למפלגות הישראלים והעבודה –  אמר עופר שלח: "בואו 
לשבת. כולכם מכירים אותי. כבר עשיתי איתכם, הסכמים ופעולה 
נגיע  וניתן,  נישא  נשב,  מוקדמים.  תנאים  שום  לי  אין  פוליטית. 
יוכלו  כך  אחר  לו.  מייחל  שלם  הגוף שמחנה  את  ונקים  להסכמה 
יעצור את  גוף כזה  נוספים, אבל בואו נתחיל. רק  להיות חיבורים 

הריצה המבוהלת ימינה בשם 'רק לא ביבי'".
לאחמ"כ נשא יו"ר כחול לבן בני גנץ דברים בכפר המכביה, תקף 

את ראש הממשלה בנימין נתניהו – וקרא לאיחוד בשמאל.
שר הביטחון פתח את דבריו בפנייה למי שהצביעו עבורו: "אתם 
שנלחמים כבר חודשים ארוכים כדי להשתחרר מהאיש הזה, מביבי, 
האיש שמחזיק מדינה שלמה בגרון רק כדי שיוכל להימלט מאימת 
בית המשפט, אתם שהאמנתם בי והתאכזבתם, אתם שנתתם לי את 
הדבר הכי חשוב לאזרח במדינה דמוקרטית, את קולכם ואמונכם 
לעשות שינוי שלש פעמים ברציפות, ואכן 3 פעמים הצלחנו לחסום 
קיצונית  ממשלה  להקים  ממנו  למנוע  הצלחנו  פעמים   3 אותו, 
3 פעמים היינו קרובים שהוא יסיים,  מסוכנת שתעניק לו חסינות, 
יעבור הלאה וילך. ואז קורונה – מגפה ומשבר עולמי, מלחמה על 
החיים של כולנו, על בריאותנו, על פרנסתנו, ואני חייל של מדינת 

ישראל, התייצבתי”.
גנץ המשיך: "לחצתי את ידו של האיש הזה שהבטחתי להחליף, 
לחצתי את ידו של מפר הבטחות סדרתי. לחצתי כי מדינת ישראל 

במלחמה ואני קודם כל חייל שלה. טעיתי".
"בזמן שעשרות אלפי עסקים קרסו ומאות אלפי אזרחים נשארו 
ללא פרנסה, ביבי היה עסוק בלסדר לעצמו הטבות מס במיליונים. 
ביבי  הסדר,  ליל  את  לבדם  חגגו  שלנו  והסבתות  שהסבים  בזמן 
בזמן  עליו.  חלים  לא  כולנו  של  החוקים  כאילו  להתנהל  המשיך 
שמגפה אמיתית וקטלנית משתוללת ומאיימת על החיים של כולנו 

– ביבי ממשיך לפלג ולהסית כי זה משרת את האינטרס האישי שלו 
וכדי שהוא יוכל להימלט מאימת בית המשפט", הסית נגד נתניהו.

יותר  "הוא רימה אותי, הוא רימה אתכם, הוא רימה פעם אחת 
מדי", אמר גנץ. "מעכשיו יהיה תשלום במזומן על התרגיל שהאיש 
ושר המשפטים  הביטחון  כשר  ישראל.  למדינת  ועושה  עשה  הזה 

אני הולך להילחם לצד תושבי ישראל".
ואף הצהיר  גנץ קרא למנהיגי מפלגות המרכז-שמאל להתאחד 

שהוא מוכן לוותר על המקום הראשון ברשימה.
לדברי גנץ, מדובר בשעת חירום: "אסור לנו לתת לו לפרק אותנו 
לרסיסי מפלגות. לכן אני קורא לכל מי שישראל חשובה לו, לכל מי 
שלא ילך יותר עם ביבי, לוותר על האגו ולהתאחד. לפיד, חולדאי, 
בוגי, שלח, ליברמן, הורוביץ, שמולי, זליכה – כל אלו שבאמת לא 
וניפגש, נמצא את השיטה, את הדרך. בואו  יישבו עם ביבי, בואו 
כבר מחר ניכנס לחדר ונמצא פתרונות, בואו נתאחד לטובת מדינה 
בלי משקעי עבר. אם האגו ילך – ביבי ילך. אם האגו לא ילך – ביבי 

לא ילך".
יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הגיב למסיבת 
את  להחליף  הזדמנות  לנו  הייתה  כבר  "גנץ  גנץ:  של  העיתונאים 
ביבי אבל בחרת להיות ראש ממשלה רזרבי. הדבר היחידי שאתה 
יכול לעשות עכשיו למען המדינה זה להודיע שאתה לא מתמודד 

בכנסת הבאה".
"נעשה  לבן:  כחול  יו”ר  של  לנאומו  הגיבה  עתיד  יש  מפלגת 
וליברלית  שיובילו לממשלה שפויה  לחיבורים  להוביל  כל מאמץ 
שתשנה את המדינה". יחד עם זאת ח"כ לפיד נמנע מקביעת פגישה 

עם גנץ.
ירוצו  הפעם  כי  והשיבו  גנץ  של  הצעתו  את  דחו  לעומת  במרצ 
לאחר  מקורביו  עם  שוחח  הורוביץ  ניצן  ח"כ  מרצ  יו"ר  לבד. 
הצהרתו של יו"ר כחול לבן בני גנץ ואמר: "הלקח לגבי איחודים 
הבחירות  כשאחרי  הקודמת,  בפעם  הסתיים  זה  איך  ראינו  נלמד. 
הכל התפרק והתפזר. מי שמקבל שברי אחוזים, שיפרוש, ולא יבזבז 
קולות. מרצ היא מפלגת שמאל והפעם נלך לבד עם אנשים שלא 

מתביישים להגיד מה הם".

ירון  גם  גנץ.  עם  להיפגש  בכוונתו  אין  כי  הודיע  ליברמן  גם 
זליכה הודיע כי אינו מתכוון להיפגש עם גנץ. היחידים שמעוניינים 
יעדיף  שלח  נראה,  שזה  כפי  ושלח.  גנץ  הם  פוליטיים  בחיבורים 
לפרוש מהחיים הפוליטיים על פני חיבור עם גנץ. המצב של שתי 

המפלגות – כחול לבן ותנופה, אינו מבשר טובות לגוש. 
"בזמן  לבן:  כחול  יו"ר  של  לנאומו  הגיבו  בליכוד  גם 
שהפוליטיקאים עסוקים בפוליטיקה, ראש הממשלה נתניהו מביא 
מיליונים חיסונים לכל אזרחי ישראל – בלי יוצא מן הכלל – ומנהיג 
את ישראל לצאת ראשונה בעולם מהקורונה, לפתוח את הכלכלה 

ולחזור לחיים".

פיצול גם בימין

ח"כ  כאשר  פיצול,  השבוע  נרשם  הימין  במחנה  גם  כך,  בתוך 
לרוץ  בכוונתו  וכי  מבנט  דרכיו  שנפרדו  הודיע  סמוטריץ  בצלאל 

בראש רשימת "הציונות הדתית".
את הדברים אמר סמוטריץ' בראיון לתקשורת ולטענתו ברצונו 
ההתנחלויות,  על  ברורה  אמירה  עם  יותר,  ימניות  עמדות  לייצג 

מערכת המשפט וזהות המדינה היהודית.
בימינה טענו כי סמוטריץ' לא עדכן אותם על החלטתו וכי הם 
שמעו עליה דרך התקשורת. סמוטריץ' בחר הערב לפצל את הימין. 
אנו מאחלים לו בהצלחה בהמשך הדרך", נמסר ממפלגת 'ימינה'. 

לאחר מכן, בתגובה נוספת למהלך של סמוטריץ אמרו ב'ימינה': 
יסוד  קווי  למצוא  האחרונים  בשבועות  שביכולתנו  כל  "עשינו 
שמאל  לממשלת  ללכת  לא  התחייבות  ולקבל  משותפים,  ערכיים 
אחרי הבחירות אלא רק לממשלה לאומית ימנית, כדי שאפשר יהיה 
בזריקת  נשחק  לא  בפנינו.  נסגרה  הדלת  לצערנו  בשותפות.  לרוץ 
לימין  מאחלים  אנחנו  זה.  את  זה  נכבד  האשמות.  ובמשחקי  בוץ 
ולשיקום  החדש הצלחה בדרכם החדשה בפנייה לקהלים חדשים 

הכלכלה".

מאת: חיים רייך

פרופ' אבי דיסקין, פרופ' למדע המדינה במרכז 
בעבר  ששימש  ומשפט,  מדע  שערי  האקדמי 
המרכזית,  הבחירות  ועדת  של  כסטטיסטיקאי 
מציע לתקן את חוק הבחירות לכנסת והתקשרות 
באופן  עודפים(,  )הסכמי  מועמדים  רשימות  בין 
שבו מפלגה תוכל לחתום על הסכמי עודפים עם 
שלא  מפלגה  שגם  ובאופן  אחת  מרשימה  יותר 
עברה את אחוז החסימה, קולותיה ייספרו במניין 

הכולל של שתי המפלגות.
בשיחה עם "קו עיתונות" מסביר פרופ' דיסקין: 
הרבה  בחירות  מערכת  מידי  פשוט:  "הרעיון 
קולות הולכים לפח משום שמפלגות לא עוברות 
את אחוז החסימה. גם כאשר אחוז החסימה עמד 
על 2 אחוזים, היו מפלגות שלא עברו. זה משפיע 
או  שפחות  משום  כולה,  פוליטית  המערכת  על 
יכול  קולות  ובזבוז  הגושים  בין  תיקו  יש  יותר 

להשפיע על התוצאה הכללית של הבחירות".
בעבר, בשל אחוז החסימה, היו מפלגות שלא 
נכנסו לכנסת והקולות של מצביעי המפלגה ירדו 
מפלגות   1992 בבחירות  כאשר  קרה  זה  לטמיון. 
ועל  החסימה,  אחוז  את  עברו  לא  התחיה  כמו 
אף שמחנה הימין קיבל יותר קולות בסך הכללי, 
ניצחה. גם העובדה שימינה לא  מפלגת העבודה 

בחירות  א' של  במועד  החסימה  אחוז  את  עברה 
2019, היא דוגמא מובהקת לאיבוד קולות לאחד 

המחנות.
"הגורל של  דיסקין,  פרופ'  "למעשה", מדגיש 
הבחירות מאז 77 מונח על חוט השערה. הרעיון 
שרירותי  באופן  נקבעו  העודפים  שהסכמי  הוא 
מבלי לרדת לעומק ולכן אני מציע שני תיקונים. 
עודפים  הסכם  על  לחתום  יהיה  ניתן  ראשית: 
שלא  מפלגה  גם  שנית,  אחת.  ממפלגה  יותר  עם 
הקולות הכשרים של  אחוז החסימה,  את  עוברת 
ייחשבו  והם  לטמיון  יירדו  לא  המפלגה  מצביעי 
לפי  תהיה  והחלוקה  הכולל  הקולות  במניין 

הנוסחה הקיימת בחוק באדר-עופר".
חוק  חוקה  בוועדת  הזה  הנושא  על  "דיברתי 
שני  את  להוסיף  הכנסת  לחברי  והצעתי  ומשפט 
התיקונים  את  יאמצו  אם  לחוק.  האלו  התיקונים 

האלו לחוק, המערכת הפוליטית כולה תרוויח".
אחוז  "העלאת  נוספת:  נקודה  מחדד  דיסקין 
המפלגות  של  בייצוג  רק  לא  פוגעת  החסימה 
כי הכוח של  גדולות  גם במפלגות  הקטנות אלא 

המפלגות הבינוניות מתעצם". 
כמה  להשאיר  הוא  אותי  שמנחה  "הקו 
דיסקין,  פרופ'  אומר  בגוש",  מנדטים  שיותר 
העודפים  הסכמי  בימין,  המוצק  הרוב  "לאור 
המסורתיים והפילוג בגוש במרכז שמאל. ההסדר 

מקרי  ורוב  לפח  כשרים  קולות  "זריקת"  ימנע 
הבוחרים  שרוב  למרות  בכנסת  המחנות  לאחד 

"הכשרים" תמך במחנה האחר.
ברית  מעשית  יחייב  "ההסדר  דיסקין,  לדברי 
בניגוד  רעיונית  קרבה  משיקולי  גם  עודפים 
בעיקר  שהם  לשיקולים  שדוחף  הנוכחי  למצב 
כדאי  לא  קטנה  שלמפלגה  משום  אריתמטיים, 
ולהפך.   – גדולה  מפלגה  עם  הסכם  לעשות 
קיצוניות  שאינן  למפלגות  יתרון  מקנה  ההסדר 

בשל מגוון גדול יותר של בריתות אפשריות".
למפלגות  מועיל  ההסדר  כי  מסביר  דיסקין 
הבינוניות והגדולות והוא מעלה את כוח המיקוח 
את  ומוריד  הקואליציה  מרכיבת  המפלגה  של 
המחיר שעליה לשלם לשותפות הקואליציוניות. 
יותר  גדולות  למפלגות  מאפשר  ההסדר  בנוסף, 
להן  שאין  קרובות  מפלגות  של  מקולות  ליהנות 

סיכוי לעבור את אחוז החסימה".
ההצעה  יוזם  אומר  גדולות,  למפלגות  באשר 
לגזור  יחסית  גדולות  למפלגות  יאפשר  "ההסדר 
לשבט דינן של מפלגות העלולות לכרסם בכוחן 
ידי הימנעות מהכללתן בברית, מה שלדעתי  על 
רק  מחנה  לעומת  ביבי  מחנה  בין  בלגאן  יצור 
שמאל  המרכז  בגוש  שורות  וריכוז  ביבי  לא 
שנמצא כרגע בסכנה מוחשית של אובדן קולות 

משמעותי".

במחנה המרכז-שמאל ממשיכים להתפרק לרסיסי מפלגות למרות קריאתם של בני גנץ ועופר שלח לאחד את המחנה לרשימה אחת גדולה # בינתיים, כמה 
מהמפלגות בגוש לא עוברות את אחוז החסימה בסקרים ⋅ גם בימין נרשם השבוע פיצול כאשר ח"כ בצלאל סמוטריץ' הודיע כי יתמודד בנפרד מבנט ושקד 

במפלגת "הציונות הדתית"

פרופ' אבי דיסקין, פרופ' למדע המדינה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ששימש בעבר כסטטיסטיקאי של ועדת הבחירות המרכזית, מציע 2 תיקונים בחוק 
הבחירות לכנסת: ניתן יהיה לחתום על הסכם עודפים עם כיותר מרשימה אחת ומפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, קולותיה ייספרו במניין הכולל של שתי 

המפלגות, כדי למנוע אובדן קולות לאחד הגושים

ניסיון במחנה המרכז-שמאל לעצור את הסחף למפלגות הימין המתנגדות לנתניהו

פרופ' אבי דיסקין
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חסר להם גוש ללירה

הסקרים, כמו הסגרים, הם פועל יוצא של מדיניות הממשלה 
מפלגת  של  המנדטים  מספר  גוברת,  כשהתחלואה  העכשווית. 
עקומת  צונחת,  כשהתחלואה  ירידה.  במגמת  נמצאת  השלטון 

המנדטים של הליכוד שוב נמצאת במגמת עליה. 
בסיומו של הגל הראשון, כשנתניהו הוכתר כמנצח הרשמי של 
הקורונה, הליכוד הריח את אוויר הפסגות של המנדט הארבעים. 
ככל שישראל העמיקה אל תחלואת הגל השני והשלישי, עקומת 
השלישית  העשירייה  ויושבי  השתטחה  הליכוד  של  המנדטים 

ברשימה החלו לחוש זעזועי הכיסא המתנדנד.
התחלואה  חרף   – באופק  שנראה  השלישי  הגל  של  סיומו 
הגבוהה בימים אלו – יחד עם מבצע החיסונים היעיל, מזניק את 
קשה  ברורה:  המשמעות  המנדטים.   30 עבר  אל  בחזרה  נתניהו 
למועד  עד  מחודשיים  יותר  נותרו  כאשר  עתיד  מגמות  לחזות 
עד תחילת חודש מרץ, חמישה  לפי התכנית,  פתיחת הקלפיות. 
זו  השניה.  החיסון  מנת  אחרי  להיות  אמורים  ישראלים  מיליון 
מסה קריטית שתפתח את המרוץ מחדש ותאפשר לנתניהו להציג 
הישגים רבי עוצמה. גם הסכם שלום נוסף עשוי לשחק לטובתו. 
סיכוייו  גדלים  מפלגתו,  של  המנדטים  את  יעבה  שנתניהו  ככל 

להישאר בבלפור גם לאחר ליל הסדר הקרוב.

המחנה שמבקש להחליף את נתניהו, מונה כעת עשר מפלגות 
מפלגות.  רסיסי  נכון,  יותר  בקירוב.  מנדטים   20 על  שמתחרות 
את  להחליף  שכדי  סבור  ביבי'  לא  'רק  שמחנה  נדמה,  לעיתים 
נתניהו יש צורך ב-61 מפלגות ולא ב-61 מנדטים. לפחות חמש 
החסימה  אחוז  את  מריחות  המרכז-שמאל,  בגוש  מהמפלגות 
מפלגת  שלח,  עופר  של  תנופה  יעלון,  בוגי  של  תלם  מלמטה. 
ואפילו  זליכה  ירון  של  הכלכלית  יו"ר,  בחרה  שטרם  העבודה 
כחול לבן של בני גנץ מדשדשת על גבול ארבעת המנדטים. גם 
מרצ מטיילת באזור אחוז החסימה. יאיר לפיד היחיד שיושב על 
אחוז  מעל  מנדטים  שני  רק  נמצא  חולדאי  אפילו  יציבה.  קרקע 
החסימה. סחף קולות לעבר אחת המפלגות האחרות בגוש, ויו"ר 
מפלגת 'הישראלים' מבין שישראל היא לא רק מדינת תל-אביב 
ומבצע סיבוב פרסה בחזרה לעבר המבנה הגדול הסמוך לכיכר 

רבין.
הסיכוי היחיד לייצר אלטרנטיבה שלטונית, היא רק באמצעות 
ניצן  חולדאי,  רון  לפיד,  יאיר  במחנה:  הכוחות  כלל  של  איחוד 
שלח  עופר  יעלון,  בוגי  פרץ,  עמיר  ליברמן,  אביגדור  הורוביץ, 
בערב  שני  ביום  גנץ  שקיים  עיתונאים  במסיבת  זליכה.  וירון 
האגו  את  לשים  להם  וקרא  הגוש  מפלגות  ראשי  כל  פנה   הוא 
הוא הציע לאחד את  נתניהו,  יושב בממשלה תחת  בעודו  בצד. 
כל מרכיבי הגוש שמבטיחים לא לשבת עם נתניהו. גנץ התנצל 
בשידור חי על כך שלחץ את ידו של מי שהוא היה אמור להיות 
נתניהו  החלפת   – העל  מטרת  למען  אחרות:  במילים  מחליפו. 
– הוא מוכן לוותר על המקום הראשון. הוא לא מתעקש גם על 

המקום השני או השלישי. 
הפוליטיקה אכזרית: בינואר 2019, בדיוק לפני שנתיים, נשא 

כניסתו  לישראל.  חוסן  כיו"ר  הראשון  הפוליטי  נאומו  את  גנץ 
למשחק הפוליטי והסחף הציבורי לכיוונו, אילצו את לפיד ויעלון 
לחבור לרשימה משותפת כשהוא עומד בראשה. 'חוסן לישראל', 
'יש עתיד' ו'תלם' התכנסו לרשימה מאוחדת. כחול לבן נולדה, 
עם  כמפלגה  לנתניהו  שלטונית  אלטרנטיבה  ייצרה  ולראשונה 
למעלה משלושים מנדטים יציבים. שנתיים אחרי, והנאום החגיגי 
גנץ  נראה כהיסטוריה רחוקה לעומת הנאום המתחנן של  ההוא 
לפיד  את  גנץ  הגדיר  וחצי  שבוע  לפני  רק  השבוע.  שני  ביום 
בראיון - "בן אדם ששונא אנשים". היום, הוא מתחנן לחבור אליו 

ולהתכנס תחתיו.
לא רבים במערכת הפוליטית נותנים סיכוי לאיחוד נרחב. ייתכן 
גם  ואולי  שלח  עופר  העבודה,  כדוגמת  מפלגות  רסיסי  וכמה 
זליכה, יחברו לחולדאי במחיר נמוך, מתוך מטרה שלא לשרוף 
פוליטית  תוחלת  שום  אין  אולם  המרכז-שמאל.  במחנה  קולות 
יכולים  לא  הורוביץ  וניצן  ליברמן  הכוחות.  כלל  בין  בחיבור 
לדור בכפיפה פוליטית אחת. חולדאי לא עוזב את מניית הזהב 
2 במפלגה קיימת. לפיד  של ראשות העיר ת"א כדי להיות מס' 
עדיין מצולק מהאיחוד עם גנץ שאילץ אותו לוותר על הבכורה. 
פרץ,   – איבדה שלושה מחבריה  מנדטים,  מרצ שקיבלה שישה 
שמולי, אורלי לוי – לטובת ממשלת נתניהו. הניסיון לאיחוד עם 
סתיו שפיר ואהוד ברק, היה מביך וכושל עוד יותר. אין להם שום 

כוונה לחזור להצגה שלישית.
השאלה הגדולה – עד כמה גנץ נחשב לכוח אלקטורלי ואיזו 
לבן  כחול  מניית  את  הפוליטית  בבורסה  לרכוש  תסכים  מפלגה 
נכון  קונים.  לה  אין  בורסאי  שנמצאת בהתרסקות. אפילו כשלד 
המפלגות  ראשי  הפומבית,  קריאתו  לאחר  יממה  שלישי,  ליום 
עבורו  לקבוע  ביקשו  גנץ  של  אנשיו  כאשר  התחמקו  בגוש 
פגישות. אפילו ירון זליכה, סירב בנימוס. לפיד קבע וביטל. עוד 
כמה מראשי המפלגות התחמקו מטעמי לו"ז עמוס. גנץ, לפחות 
בינתיים, נותר בבדידות מזהרת. כמו מחויב בידוד לאחר שנחשף 
חשיפה  לאחר  פוליטית  בדידות  נגזרה  גנץ  על  מאומת,  לחולה 

מאומתת לנתניהו.
לו  יש  אך  בסקרים,  מנדטים   4 בקושי  איתו  מביא  אמנם  גנץ 
קלף מנצח איתו הוא מבקש להיכנס למשא ומתן: תקציב בחירות 
עתיר מזומנים שנאמד בכמה מיליוני שקלים. לפיד מעדיף להביא 
ברשימה.  כמועמד  גנץ  את  להציב  מבלי  לבן  כחול  מצביעי  את 
התשלום  להיות  עשוי  שקלים  מיליוני  כמה  של  הפיתוי  אולם 
רק  היה  גנץ  של  הנאום  ה-24.  לכנסת  גנץ  של  הכניסה  לכרטיס 
מועד  בפברואר,  ה-4  עד  הגוש.  לאיחוד  במו"מ  הפתיחה  יריית 

הגשת הרשימות, צפויים לנו ספינים רבים.
לגנץ אצה הדרך לכל חיבור פוליטי. באופן תיאורטי, במידה 
וישראל נקלעת לתיקו פוליטי ומתגלגלת לבחירות חמישיות, גנץ 
ייכנס באופן אוטומטי בנובמבר ללשכת ראש הממשלה ולמעון 
בבלפור מתוקף החוק הקיים. כל עוד לא הוקמה ממשלה חדשה 
במועדה  תתקיים  הרוטציה  הממשלה,  יסוד  חוק  את  שמשנה 
כדי  חליפי.  ממשלה  ראש  בתפקיד  עצמו  למצוא  עשוי  ונתניהו 
שהתסריט הזה יתממש, על גנץ להישאר חבר כנסת. כל תסריט 
על  הקץ  את  מקיץ  הנבחרים,  לבית  מחוץ  נשאר  הוא  אחר שבו 

חלום ראשות הממשלה של גנץ.
רק שכפי שאמר השבוע ידידי זלמן וולף, גנץ שכח דבר אחד: 
יש הבדל בין מוטציה לרוטציה. המוטציה עוברת מאחד לשני. 

הרוטציה לא עוברת מאחד לשני.

עשוי  מבוטלת  לא  שבסבירות  ריאלי  יותר  תסריט  והנה 
להתרחש: בנט וסער, שחתמו ביניהם על הסכם עודפים, שומרים 
לתחילת  חדשה'  ל'תקווה  'ימינה'  בין  האיחוד  הפתעת  את 
לפרידה  הסיבה  זו  הרשימות.  הגשת  לפני  רגע  פברואר,  חודש 
סמוטריץ'  האמת,  שברגע  חושש  בנט  מסמוטריץ'.  המתוקשרת 
לחבור  כדי  שירותיו  על  לוותר  מעדיף  הוא  נתניהו.  על  ימליץ 
להמשך  שמתנגד  לנתניהו  מימין  ומאוחד  גדול  ימין  למחנה 
כהונתו. אל תתרשמו מההאשמות ההדדיות של פירוק הציונות 
הדתית. שני הצדדים מעדיפים להתגורר בבתים פוליטיים שונים. 
במחנה המרכז-שמאל, זה שגנץ קרא לאחד את כלל מרכיביו, 
קוראים את המפה ומבינים שאיחוד בין סער לבנט מציב אותם 
בעמדת זינוק כאלטרנטיבה לנתניהו. איחוד כזה עשוי לאלץ אותם 
בתקווה שהשלם  וחולדאי,  לפיד  בראשות  לגוש מאוחד  לחבור 
שלושה  ייווצרו   – כזה  במקרה  חלקיו.  מסך  גדול  הפעם  יהיה 
גושים מרכזיים – הליכוד, המרכז-שמאל, והימין המסורתי של 
סער ובנט. התמודדות תלת ראשית על ראשות הממשלה כשכל 
30 מנדטים, פותחת את המשחק הפוליטי  אחד מחזיק בחפיסה 

מחדש.
גם נתניהו מבין לאן נושבת הרוח. אין לו הרבה ברירות מלבד 
לזרועותיו  בחזרה  היהודי  והבית  סמוטריץ  את  לדחוף  הניסיון 
של בנט. כשהימין הדתי ברשימה אחת הוא כבר ידע לפרק את 
מרכיביו לאחר הבחירות. הוא עשה את זה עם השר רפי פרץ. הוא 
ינסה לעשות זאת עם יו"ר הבית היהודי שיירש את מקומו. גם את 

סמוטריץ ונציגיו ברשימת 'ימינה' הוא ינסה ללכוד.
בפירוק מפלגות נתניהו הוא רב אמן. הרכבת ממשלה זה כבר 

סיפור אחר.

עצמאית  ברשימה  והליכה  מבנט  פרידה  על  הודיע  סמוטריץ 
בשם "הציונות הדתית". בתגובה האשימו ב'ימינה' את סמוטריץ 

בפיצולה של הציונות הדתית.
מהבית  פרשו  ושקד  בנט  אחרת:  זה  את  תזכור  ההיסטוריה 
החדש'  'הימין  חדשה:  פוליטית  מסגרת  על  והימרו  היהודי 
שבהמשך הפכה ל'ימינה'. הסיבה: השניים מאסו בדרך ובשיטה 
היהודי  הבית  מפלגת  רבנים.  עם  מתייעצים  פוליטיקאים  שבה 
ל'איחוד  שמה  את  שינתה  היו"ר,  לכס  פרס  רפי  את  שהצניחה 
'ימינה' לא  ונכנסה לכנסת עם חמישה מנדטים.  מפלגות הימין' 
צלחה את אחוז החסימה. התמונות בהן נראה בנט מבלה שעות 
בחדר ועדת הבחירות המרכזית בניסיון לקושש פתקים אבודים 
של מפלגתו, היו מכמירות לב. בנט ושקד כבר היו בדרך לקריירה 
נוסף. השניים  ישראל לסבב בחירות  נקלעה  אזרחית. אלא שאז 
קיבלו הזדמנות שניה ובאיחוד מחודש עם פלגי הציונות הדתית, 

גרפה המפלגה שישה מנדטים. הסדר שב על כנו.
א',  מועד  את  צלחה  לא  ש'ימינה'  העובדה  מסוימת,  במידה 
נראה  טרם  שסיומו  הפוליטי  לפלונטר  הסיבות  אחת  הייתה 
הראשון,  בסיבוב  מנדטים  ארבעה  היו  ושקד  לבנט  אם  באופק. 
נתניהו לא היה משווע לקואליציה של 61 בסיבוב הרביעי. ככה 

זה כשחסר את הגרוש ללירה.
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קמפיין הישגי. נתניהו מקבל את מנת החיסון השנייה



ברוכים
הבאים

במיוחד בחורף
יותר מומחים 

יעניקו שירות חם

ד"ר מאיר זמל – כירורג פרוקטולוג
רבי עקיבא 86

ד"ר הרצל שבתאי - נוירולוג
רבי עקיבא 86

ד"ר טל ברגר – ילדים
צבי הרלינג 5, קרית הרצוג

ד"ר מירב מירון – כירורגית
חזון אי״ש 56

ד"ר שי תמיר – כירורג פלסטי
צבי הרלינג 5, קרית הרצוג

ד"ר מוניקה אורנשטיין – ילדים 
אהרונוביץ׳ 19

ד"ר עמית דרויאן – המטולוג
דמשק אליעזר 12, מרפאת ויז׳ניץ

ד"ר רועי שורצברד גולן - רופא ילדים
רש״י 30

ד"ר איגור קוזניצוב – אורתופד 
הרב שך 60

ד"ר דן סרנגה – אורתופד
רש״י 30

מכבי מברכת
 את הרופאים החדשים 

המצטרפים לצוות
המרכזים הרפואיים בבני ברק

אמת
בזמן
רק מכבי

בזמן
אמת

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
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מאז הניח הכלכלן הסקוטי אדם סמית את יסודות 
הכלכלה המודרנית, לפני 245 שנה, יודע כל תלמיד 
שנה ראשונה לכלכלה את מה שמבין באינטואיציה 
בריאה כל 'סויחר' מתחיל – תחרות בין שני עסקים 
עושה טוב לארנק של הלקוח. המוכרים מתקוטטים 
ביניהם, נאלצים להוזיל את מחיר הסחורה והלקוח 
יואיל  ואם  מרעהו,  ברצותו  מזה,  יקנה  ברצותו 

בטובו – יעשה חסד עם שניהם, בחצי מחיר.
ניצבת  ישראל  אגודת  אמורים?  דברים  במה 
ליצמן- ציר  פיצוץ.  סף  על  האחרונים  בשבועות 

טסלר מול ציר פרוש-אייכלר, כשהעימות כבר יצא 
מזמן משליטה. שני הצדדים מגובים היטב בקודש 
למדי.  קלוש  כניעה  או  לפשרה  והסיכוי  פנימה, 
ואכמ"ל.  בהרחבה  כאן  תואר  כבר  לעימות  הרקע 
מן  לצפות  'דגל'  אנשי  בוחרים  תמוה,  באופן 
מן המניין שנקלעו במקרה  יהודים  היו  הצד, משל 

למהומה לא להם.
בשנתיים האחרונות, מאז הניצחון הבלתי נשכח 
בירושלים,  המקומיות  בבחירות 
דואגים גורמים משורות 'דגל התורה' 
להזכיר בדרכים שונות שוב ושוב את 
על  בחתימה  שנקטו  המופלג  הויתור 
מלהשפיל  כשנמנעו  ה50-50,  הסכם 
הקערה  את  ולהפוך  האגודאים  את 
בהובלה   60-40 ולדרוש  לגמרי, 
טוב  זה  השלום  למען  ויתור  ליטאית. 
אולם  שורר,  אכן  כשהשלום  ויפה 
כשקיים  הנוכחי,  הדברים  במצב 
כלל-חסידי  לעימות  מוחשי  חשש 
שיוביל להצבעת מחאה עבור מפלגתו 
וגידים של ח"כ בצלאל  עור  הקורמת 

סמוטריץ', לא ניתן עוד לחשות.
ליהנות  הכל  בסך  אמורים  ב'דגל' 
מהסיטואציה - בה הם נמצאים בעמדת 
להם  ימכרו  אגודה  פלגי  ושני  הלקוח 
ממולח  סויחר  הסחורה.  את  ברצון 
)לא  גפני  ח"כ  הכספים  ועדת  כיו"ר 
מעט מפקידי האוצר מוכנים להישבע 
בנקיטת חפץ שהגן הדומיננטי בדנ"א 
של מוישה מוצאו בפולין( אמור היה 
נפרד  מו"מ  לנהל  הסחורה,  על  לעוט 
עם ליצמן ועם פרוש. לתת לכל אחד 
על  בדגש   – בידו  תאוותו  חצי  את 
החצי שמחליש את יריבו, ולדרדר את 
אגודת ישראל כולה למקומות 2,4,7,8 
על  לדבר  שלא  המשותפת,  ברשימה 
לדגלאים  מוחלטת  בכורה  הבטחת 

בחלוקת התפקידים.
לכל  בו  מצב  הבטחת  הוא  כזה  במקרה  הבונוס 
לקדנציה  יזכו  דגלאיים  נציגים  ארבעה  הפחות 
כדי  מנגד,  מוטציה.  ובלי  רוטציה  בלי  מלאה, 
להכניס את טסלר ואייכלר, יידרשו האגודאים לספק 
השביעי  המנדט  עבור  בשטח  ולהזיע  הסחורה  את 
והשמיני. שלא לדבר על הפוטנציאל הנורבגי לשלב 
)ואולי אפילו השישי( של  גם את המקום החמישי 

'דגל' בעבודה פרלמנטרית שוטפת.

בשל  גם  מלהתערב  ב'דגל'  נמנעים  עתה,  לעת 
דבר  של  שבסופו  החשש  בשל  גם  העיקרון, 
האגודאים יתאחדו נגד האויב המשותף, ויש אומרים 
הרע  לשון  אבק  מלקבל  נמנעים  כמובן  ואנחנו   –
שכזה – שיש בצמרת הסיעה הליטאית מי שמעדיף 
האחרון  כשזה  ליצמן,  השר  מול  ויציב  יעיל  ערוץ 
נשען בבטחה על הגב הליטאי במאבקו מול שלומי 
אמונים. אם אכן כך, יתקשו הדגלאים להסביר ב'יום 
שאחרי' מדוע לא הציבו את האינטרסים של ציבור 

שולחיהם תחילה.

יתומים היינו

אירופה  יהודי  'נהנו'  כידוע,  למויסר:  ומסויחר 
על  פסחה  ולא  שכמעט  מתופעה  השואה  שקודם 
כל  נאלצה  והשוחט,  החזן  הרב,  מלבד  עיירה.  אף 
'לא  לו דמי  ולתת  'מויסר' מקומי  גם  קהילה לממן 
יחרץ'. מפעם לפעם, כדי להמחיש את אי שביעות 
לשונו  חרצובות  את  משחרר  המויסר  היה  רצונו, 
והקהילה הזדעקה תיכף ומיד לרצות את פיו וכיסיו.

ויהי היום, הגיע המויסר באחת העיירות הזניחות 
מקבל  שהוא  הכסף  בפיו,  ודרישה  העיר  טובי  לז' 
בקושי מספיק לו לקנות 'שלישי' וגם לנסוע מפעם 
כך.  כל  קשה  שעובד  ליהודי  כיאות  לנופש,  לפעם 
משכך, הוא דורש להכפיל את הסכום, ולא, יכביד 
עליהם את עולו. בלית ברירה, נכנסו הפרנסים לרב 
ושטחו בדמע את כאבם, הן גם כך קופת הקהילה 
עוד  ומה  קורונה,  בימי  ירושלים  כרחובות  ריקה, 
נותר להם לעשות מול סחטנותו של מנוול זה. קרא 
“אם מתרצה  הלשון:  בזה  לו  והודיע  למויסר  הרב 
לא,  ואם  ניחא,  דנא,  מקדמת  שקיבלת  במה  אתה 

נמצא לנו כבר מויסר אחר בחצי מחיר..."
והנמשל: בניגוד לימין הישראלי חסר האחריות, 
בשמאל הקפידו עד כה שלא להריץ רשימות חסרות 
)מה  רבבות פתקי הצבעה  תוחלת שיורידו לטמיון 
גולן מעוניין  יאיר  כה(.  עד  להם  עזר  שלא בהכרח 
להתמודד? מרץ תשלב אותו ברשימה. קיים חשש 
שהעבודה או מרץ לא יעברו חסימה? הן מתאחדות. 

גנץ מאיים על לפיד? השניים רצים במשותף. 
סתיו שפיר שוקלת להתמודד? חלומה נגנז עד 

מהרה ועל זו הדרך.
מערכות  ריבוי  ושות',  לפיד  של  לצערם 
של  ארוכה  שורה  הוביל  הרציפות  הבחירות 
ושאר  בהקיץ  חולמים  בדימוס,  פנסיונרים 
משיחים בעיני עצמם לעלות על הדרך הקלה 
רון חולדאי, מעופר  ועד  יתום  לאקזיט. מדני 
ביס,  רוצה  אחד  כל  זליכה,  ירון  ועד  שלח 
בשוויו  בטוח  בוגי-צוללות-יעלון  אפילו 
שלא  כך  לידי  הדברים  הגיעו  האלקטורלי. 
על  מתמודדות  שונות  רשימות  מעשר  פחות 
מנדטים  וחמישה  כארבעים  של  קולותיהם 
ביום כתום. לא מן הנמנע כי מחציתן יישארו 
יבטיח  והימין  החסימה  לאחוז  מתחת  הרחק 

בעזרתן רוב מוחץ שיהדהד למשך קדנציה שלמה.
הקטסטרופה  את  למנוע  שהתגייסה  התקשורת, 
בעוז  מקדמת  כבר  עליה,  המועדף  במחנה 
ורוטציות  חיבורים  איחודים,  על  ספקולציות 
לסוגיהן: גנץ ולפיד, לפיד וחולדאי, חולדאי ושלח, 
חלילה.  וחוזר  וזליכה  העבודה  והעבודה,  שלח 
כמעט אין תסריט שלא נבחן בסקרי עומק, במבדקי 
הבעיה  שונים.  מכלים  כלים  ובשאר  קהל  דעת 
רשימות  אגו,  של  מצטברים  עודפים  המרכזית: 
בכל  חליפות  תפרו  שכבר  מועמדים  של  ארוכות 
סיעה ולא יידחקו בנקל לאחור ודם רע שהצטבר בין 

רבים מהמועמדים.
היה  הסיטואציה  את  להפנים  הראשון  במפתיע, 
גנץ. מתברר ששנתיים בפוליטיקה בכל  בני  דווקא 
על  לוותר  מלפיד  שדרש  ומי  שלהן,  את  עשו  זאת 
להדיח  בסיכוייו  לפגוע  לא  כדי  בזמנו  הרוטציה 
את נתניהו, יצא ביום שני בערב בהצהרה משפילה 
מי  שיהיה  ובלבד  ההובלה  על  לוותר  מוכנותו  על 
לו להדיח את  לסייע  )וכמובן,  אותו  שיבחר לאמץ 
של  מבוטלת  לא  נדוניה  מביא  גם  גנץ  נתניהו...(. 
תקציב בחירות נאה, ולא מן הנמנע כי לפיד יחליף 
בוגי,  במקום  בני  את  וישבץ  במשנהו  רמטכ"ל 

כמספר 2 לקישוט.
כדאי גם לזכור ששילובו של גנץ ברשימה עשוי 
גם  באם  נוספת:  מסיבה  ויריביו  לפיד  את  לפתות 
אחרי בחירות מועד ד' ניקלע למבוי סתום ומדינת 
ישראל תיגרר לסיבוב בחירות חמישי, יגיע בינתיים 
הממשלה  ראש  יוחלפו  חוק,  פי  על  ואז,  נובמבר 
האחרון  שזה  ובלבד   – החלופי  הממשלה  וראש 

יהיה עדיין בכנסת.
כשלושה  עוד  שנותרו  אף  ועל  זאת,  למרות 
להמר  לי  תרשו  הרשימות,  סגירת  עד  שבועות 
מרכז  בגוש  שונות  רשימות  שבע  לפחות  שנראה 
ליברמן,  לפיד,  של  הפותחת  הרביעייה  שמאל. 
חולדאי ומרץ תרוץ ככל הנראה בנפרד בכל תסריט 
נתון. אליהם צפויים להצטרף שלוש או יותר מתוך 
גנץ,  בני  יעלון,  בוגי  זליכה,  ירון  של  רשימותיהם 
שאחרי  העבודה  ושרידי  בלפור  מפגיני  יתום,  דני 

הפריימריז.
בשורות  הפיצול המסתמן  את  זה  לכל  נצרף  אם 

האגודה להגנת הצרכן

לעת עתה, נמנעים ב'דגל' 
מלהתערב גם בשל העיקרון, גם 
בשל החשש שבסופו של דבר 
האגודאים יתאחדו נגד האויב 
המשותף, ויש אומרים – ואנחנו 
כמובן נמנעים מלקבל אבק 
לשון הרע שכזה – שיש בצמרת 
הסיעה הליטאית מי שמעדיף 
ערוץ יעיל ויציב מול השר ליצמן, 
כשזה האחרון נשען בבטחה 
על הגב הליטאי במאבקו מול 
שלומי אמונים. אם אכן כך, 
יתקשו הדגלאים להסביר ב'יום 
שאחרי' מדוע לא הציבו את 
האינטרסים של ציבור שולחיהם 
תחילה

על סדר היום

שואף להנהיג, 
יו"ר 'הציונות 
הדתית' 
ח"כ בצלאל 
סמוטריץ' - 
צילום:עדינה 
ולמן, דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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והזרזיף  בסקרים  כוחה  ירידת  עם  יחד  המשותפת, 
ואם  הליכוד,  לעבר  הערבי  במגזר  צפוי  הבלתי 
לראש  תודה  יכירו  המרכז  ממצביעי  ששבריר  נניח 
הממשלה על פועלו בסוגיית החיסונים וינדדו ימינה 
חזון  את  כן  נראה  עוד  אולי  למפלגה(,  לא  )לגוש, 

אחרית הימים בדמותה של ממשלת ימין-חרדים.

רוץ בצלאל, רוץ

הדדיים,  כבוד  משחקי  של  לחודש  קרוב  אחרי 
רגש  נוטפי  מכתבים  ושאינן,  מרומזות  עקיצות 
ברשימה,  מיקומים  על  וממושכת  בריאה  וקטטה 
יו"ר הציונות הדתית )תתרגלו( ח"כ בצלאל  הודיע 
סמוטריץ' על ביצוע התנתקות חד צדדית מהשותף 
שנכפה עליו למחצה בסבב הקודם, יו"ר ימינה ח"כ 

נפתלי בנט.
בשלל  ורגליו  ידיו  את  שאיבד  למי  רקע,  קצת 
הסרוג  הספקטרום  הדתית:  הציונות  רשימות 
מתחיל באגף החרד"לי, בואכה בן גביר, עבור דרך 
ועד  יש"ע  מגבעות   – לאומי  הדתי  המיינסטרים 
גבעת שמואל - המזוהה עם הבית היהודי והאיחוד 
הלאומי, וכלה בקהל המתקדם יותר, בואכה רעננה, 
עוד  נקדים  ימינה.  דוגמת  למפלגות  יותר  המחובר 
מונה  בארץ  הדתי  הציבור  הנייר,  על  כי  ונציין, 
קרוב לעשרים אחוז מהאוכלוסייה, ובתרגום לשפת 
תמימים  מנדטים  וארבעה  עשרים   – המנדטים 

בפוטנציאל, אך בקושי רבע מזה במציאות.
שהמצביע  עשורים  כמה  מזה  פשוט:  העניין 
הממוצע, בישראל וגם בעולם, חדל מלהצביע עבור 
רשימה מסורתית והוא בוחר במנהיג, במעין הצבעת 
אמון אישית. טראמפ, ג'ונסון, מרקל, נתניהו ואפילו 
נקבע על  גורלה של המפלגה  גנץ, איווט או דרעי. 

פי הכריזמה ויכולות ההנהגה של העומד בראשה.
במצב דברים בו אין מנהיג טבעי לציבור הדת"לי, 
עומדות בפני המצביע חובש הכיפה הסרוגה בבואו 
תורת  אם  סבירות:  חלופות  שתי  הפרגוד  מאחורי 
בנקל  מקומו  את  ימצא  הוא  בעיניו,  עדיפה  ישראל 
ישראל  ארץ  אם  החרדיות,  הרשימות  משתי  באחת 
)הגם  הטבעי  ביתו  הוא  הליכוד  יותר,  לו  חשובה 
ששניים מנציגי המגזר הבולטים ברשימת הליכוד, 

אלקין וחוטובלי, כבר אינם(.
הצליח  ב2013,  הפוליטית,  למערכת  כשהצטרף 
בנט לסחוף אחריו את הציבור הדתי לאומי, משום 
שהצטייר כמנהיג הנכסף, אחרי סדרת כישלונות של 

דמויות שלא הצליחו להמריא. כמחצית מהסרוגים 
שנים  של  מכובד  סך  לו  והעניקו  אמון  בו  הביעו 
התקשה  הוא  מאז,  שחלפו  בשנים  מנדטים.  עשר 
הכלל  במסלול  להתמקד  בחר  הסחורה,  את  לספק 
בבלפור  לבית  אותו  להוביל  אמור  שהיה  ישראלי 
והזניח את ה'בייס' הטבעי, וה'בייס' לא סלח לו. את 
המחיר הוא שילם בריבית דריבית בסיבוב הבחירות 
עצמאי  באופן  לרוץ  כשניסה  ב2019,  הראשון 
ובנפרד מהנציגות המסורתית והאפורה ונותר מתחת 

אחוז החסימה.
סדרת  בעקבות  כזכור,  האחרונות,  בבחירות 
מפלגת  מין  נוצרה  מלמעלה,  ובחישות  תקלות 
סמוטריץ'  ובצלאל  פרץ  רפי  את  שהחזיקה  שעטנז 
ואיילת שקד. הציבור לא אהב  נפתלי בנט  יחד עם 
שישה  קיבלה  הכושלת  והמפלגה  התוצאה  את 
אולי  בנט,  לחמישה.  במהרה  שהפכו  מנדטים, 
ייאוש ממצביעיו הטבעיים, ממקד בחודשים  מתוך 
'רק לא ביבי'  האחרונים את מאמציו בדיג מצביעי 
שנפלטו מכחול לבן. לביש מזלו, גם בזירה הזו הגיע 

גדעון סער ועקף אותו בסיבוב.
בסיסיות:  אופציות  שתי  עמדו  סמוטריץ'  בפני 
ושות',  בנט  עם  אחת  ברשימה  להישאר  האחת, 
הדרך  על  על מקומו בשולי הצמרת,  נאבק  כשהוא 
מאבד את המעמד שבנה לעצמו בשנתיים האחרונות 
כקול הטרי והרענן של חובשי הכיפות הסרוגות – 
בדגש על הדור הצעיר ועל האגף השמרני, ומסתפק 
במקרה הטוב בתפקיד סגן שר. האפשרות השנייה, 
הקמת מסגרת עצמאית בראשותו, הכרזה על ריצה 
נפרדת ומכאן - כל האפשרויות פתוחות. סמוטריץ' 
חתול  אתו  משחק  שבנט  וכשראה  קמעה,  היסס 

ועכבר, חתך ביוזמתו והכריז על עצמאותו.
אם המרוץ יצבור תאוצה ומעמדו כמנהיג החדש 
של הציונות הדתית יתפוס, יוכל סמוטריץ' להשאיר 
אם  בין   – גבו  על  לטרמפ  המצפים  כל  את  מאחור 
מדובר בשרידי הבית היהודי, באנשי עוצמה יהודית 
או בפורשים עתידיים מימינה. אם הסקרים חלילה 
של  גוש  סביבו  לגבש  תמיד  יוכל  הוא  רע,  יבשרו 
התשעים  בדקה  להתמקם  אפילו  ואולי  טלאים, 
השריונים  בסיס  על  הליכוד,  רשימת  בצמרת 

השמורים לראש הממשלה.
סמוטריץ'  של  שבסביבתו  אף  נתניהו,  אפרופו 
שהוא  ספק  אין  למהלך,  שלו  קשר  כל  מכחישים 
אחרי  לקבל  במקום  מההחלטה.  הגדול  המרוויח 
הבחירות את המנדטים הסרוגים ואולי גם את גורלו 
הפוליטי בידיו של בנט, הוא צפוי לקבל נתח ניכר 

מהם בידיים אוהדות בהרבה. בנוסף, לא מן הנמנע 
בתקיעת  יושקע  בלפור,  באדיבות  הבא  המאמץ  כי 
הבטחה  באמצעות  בנט-שקד,  הצמד  בין  טריז 
לשעבר,  המשפטים  שרת  עבור  בליכוד  לשיריון 
למשל. במקרה כזה, בנט יכול רק לקנא בגנץ ובשלל 

המפלגות שהוא עשוי לחבור אליהן.

שני מיליון

נתונים  התפרסמו  השבוע 
חיוביים על כלכלת ישראל, מתברר 
הגירעון  היה  הקורונה,  למרות  כי 
בתמ"ג  הירידה  וגם  מהצפוי  נמוך 
כי  מתברר  יחסי.  באופן  נסבלת 
מהצפוי,  חזק  הישראלי  המשק 
המשגשג  ההיי-טק  באדיבות 
שגם  בתיירות,  התלות  וחוסר 
רעש  יותר  עושה  כתיקונם  בימים 

ממצלצלין.
יותר  החשובה  ההשוואה  אבל 
לדוגמה  קחו  אדם.  בחיי  עוסקת 
מתגוררים  בה  רבתי,  יורק  ניו  את 
8.4 מיליון איש, מעט פחות מ8.9 
בישראל  בעוד  ישראלים.  מיליון 
מ4,000  פחות  כה  עד  נפטרו 
כבר  יורק  ניו  מקורונה,  אדם  בני 

מנגד,   )!( מתושביה  אלף   26 קברה 
את  כבר  לחסן  מסיימת  כשישראל 
לרבע  קרוב  מיליון,  השני  האזרח 
לא  עוד  יורק  בניו  מהאוכלוסייה, 

הגיעו לעשירית המספר הזה.
 - החיסונים  על  וכשמדברים 
נדיר  בהישג  שמדובר  ספק  אין 
מדינה  רוה"מ.  של  מידה  קנה  בכל 
האוכלוסייה,  בהיקף  חריגה  שאינה 
בעושרה, בגודלה או אפילו בהיותה 
היא  החיסון,  פותח  שבתחומיה  זו 
את  לחסן  בעולם  הראשונה  המדינה 

מהקורונה.  היציאה  מסלול  את  ולהתוות  אזרחיה 
בזמן שהישראלים, אי"ה, יוכלו לחגוג את ליל הסדר 
האנגלים,  המורחבת,  המשפחה  במסגרת  כהלכתו 
יסיימו סגר קשוח של חודשיים ברצף, בלי  למשל, 

אופק של תקווה.    

יתאחדו שוב? יו"ר יש עתיד ויו"ר כחול לבן

בפני סמוטריץ' עמדו שתי 
אופציות בסיסיות: האחת, 

להישאר ברשימה אחת עם 
בנט ושות', כשהוא נאבק על 

מקומו בשולי הצמרת, על 
הדרך מאבד את המעמד שבנה 

לעצמו בשנתיים האחרונות 
כקול הטרי והרענן של חובשי 
הכיפות הסרוגות – בדגש על 

הדור הצעיר ועל האגף השמרני, 
ומסתפק במקרה הטוב בתפקיד 

סגן שר. האפשרות השנייה, 
הקמת מסגרת עצמאית 

בראשותו, הכרזה על ריצה 
נפרדת ומכאן - כל האפשרויות 

פתוחות. סמוטריץ' היסס קמעה, 
וכשראה שבנט משחק אתו חתול 

ועכבר, חתך ביוזמתו והכריז על 
עצמאותו
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החמצה 
גדולה

מאת: חיים רייך

ביום  שדחה  בג"צ  פסיקת  בעקבות  סערה 
דיון  לקיים  הראשית  הרבנות  בקשת  את  ראשון 
אין  חולים  לבתי  כי  שקבע  הדין  בפסק  נוסף 
סמכות לאסור הכנסת חמץ לתחומם בחג הפסח. 
השאלות  כי  קבעה  חיות  אסתר  העליון  נשיאת 
ונגעו  ממוקדות  היו  הדין  בפסק  המשפטיות 
לא  הן  ולדבריה  החולים,  בתי  של  לסמכותם 

מצדיקות דיון נוסף בהרכב מורחב.
החלטת בג"צ עוררה סערה רבה והתגובות של 
החרדיות  המפלגות  של  הכנסת  וחברי  שרי  כל 

והדתיות לא איחרו לבוא.
מהרבנות הראשית לישראל, שבקשתם נדחתה 
הראשית  "הרבנות  בתגובה:  נמסר  בג"צ  ע"י 
המשפט  בית  החלטת  על  מאוד  מצרה  לישראל 
נוסף  דיון  לקיום  הבקשה  את  לדחות  העליון 
בהרכב שופטים רחב יותר בפס"ד המתיר הכנסת 
חמץ בפסח לבתי חולים. כזכור, בבקשת הרבנות 
הראשית לקיום דיון נוסף תמך היועץ המשפטי 
לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט. למרבה הצער, 
בדחיית החלטה לקיום דיון נוסף ובקבלת פסק 
אזרחי  למרבית  מספק  משקל  ניתן  לא  הדין, 
עם  ומגע  מצריכת  נמנעים  אשר  ישראל  מדינת 
החולים  בבתי  להתאשפז  ונזקקים  בפסח  חמץ 
ברוב  אנושה  פגיעה  נוצרה  ובכך  הפסח  בחג 

הציבור.
"הרבנות הראשית מביעה את חששה כי מעבר 
ישראל,  מדינת  של  היהודי  בצביונה  לפגיעה 
הפסח  חג  במהלך  החולים  לבתי  חמץ  הכנסת 
מבתי  עצמם  את  להדיר  כשרות  לשומרי  תגרום 
רפואי,  טיפול  מקבלת  הימנעות  תוך  החולים 
הצער,  למרבה  בריאותם.  את  לסכן  אף  ובכך 
לקיום  הבקשה  ומדחיית  הדין  מפסק  כתוצאה 
להבטיח  תתקשה  הראשית  הרבנות  נוסף,  דיון 

מזון כשר בבתי החולים.
"אנו תקוה כי יימצא פתרון לעניין באמצעות 
זה  מכשול  למנוע  אחרת  דרך  בכל  או  חקיקה 
שמהווה פגיעה אנושה במרבית אזרחי ישראל. 
קוראת  הראשית  הרבנות  המצב,  לתיקון  עד 
לציבור הרחב הפוקד את בתי החולים להישמר 

חג  בימי  חמץ  עם  במגע  ולבוא  מלהיכשל 
הפסח".

הרבנים הראשיים לישראל הוסיפו בקריאתם: 
"אנו קוראים לכל נציגי הציבור אשר לבם חם אל 
תורת ומסורת ישראל לפעול לתיקון ההחלטה".

בג"צ  לפסיקת  הגיב  דרעי  אריה  הפנים  שר 
ואמר: "לא יעלה על הדעת כי במדינה יהודית, 
חמץ  לתחומם  להכניס  יחויבו  חולים  בתי 
סיעת ש"ס  מיד לאחר הבחירות תדרוש  בפסח. 
בכנסת את קידום הצעת חוק זכויות החולה כפי 
שהוריתי לח"כ משה ארבל להגיש בכנסת ה-23, 
אשר מבקשת לשמור על הסטטוס קוו ולהסמיך 
בית  שהרי  זה.  בנושא  החולים  בתי  מנהלי  את 
דומה  אינו  יהודית  אוכלוסייה  המשרת  חולים 

לבית חולים המשרת אוכלוסיות מיעוטים".
להחלטת  בתגובה  אביטן,  יעקב  הדתות  שר 
בג"צ להתיר הכנסת חמץ בפסח בבתי החולים: 
בזהות  האחרונים  החוטים  את  פורם  "בג"צ 
בהחלטה  מדובר  העם.  ובאחדות  היהודית 
שערורייתית הפוגעת אנושות בציבור הישראלי 
נזהר מחמץ בפסח, ודורסת ברגל  שרובו ככולו 
באופן  בג"צ  הקיים.  קוו  הסטטוס  את  גסה 
הרבנות  בקשת  את  לדחות  החליט  שרירותי 
בסוגיה  נוסף  דיון  לקיום  לישראל  הראשית 
היועץ  אף  הצטרף  אליה  בקשה  זו,  משמעותית 
מנדנבליט.  אביחי  עו"ד  לממשלה  המשפטי 
של  חמורה  הכשלה  היא  ההחלטה  משמעות 
הקפדה  המקפידים  ישראל.  בית  עמך  רבבות 
יתירה על אי אכילת חמץ בפסח, וכעת אין דרך 
בפסח.  כשר  יאכלו  אלו  שמאושפזים  להבטיח 
האחרונים  החוטים  את  פורם  בג״צ  הזה  באופן 
בזהות היהודית ובאחדות העם. אני קורא לבג"צ 
להתעשת ולכבד את רצון הרוב בישראל ולקיים 
היהודים  יתכן שבמדינת  לא  נוסף בסוגיה.  דיון 
לא יתאפשר לציבור לשמור על אי אכילת חמץ 

בפסח".
הגיב  ליצמן  יעקב  והשיכון  הבינוי  שר 
חמץ  הכנסת  לחייב  "ההחלטה  בג"צ:  להחלט 
ומתריסה.  מקוממת   - הפסח  בחג  חולים  לבתי 
הציבורי.  במרחב  מוצהרת  חילונית  כפייה  זוהי 
נגד  משפטית  להיאבק  הצלחנו  השנים  במשך 
החולים  בבתי  קוו  הסטטוס  להפרת  המזימה 

למניעת  דרך  בכל  לפעול  נמשיך  הממשלתיים. 
פגיעה כה אנושה במסורת ישראל".

בתגובה  גפני  משה  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר 
לפסיקת בג"צ: "שופטי בג"צ החצופים מנצלים 
את התקופה שבין כנסת אחת לשניה, שאי אפשר 
להעלות את התיקון לחוק שלי בעניין הזה, ולא 
הנזקקים  כשרות  שומרי  ביהודים  מתחשבים 
להגיע לשירותי בתי החולים בפסח. נדרוש בכל 
תוקף את פסקת ההתגברות כדי לעצור ולעשות 

סדר בכח הלא מוגבל שלהם".
הגיב:  אשר  יעקב  ח"כ  חוקה  ועדת  יו"ר 
"בג"ץ החמץ הוא עוד דוגמה לניתוק ולאטימות 
את  כופים  הליברליזם  שבשם  השופטים  של 
אני  ישראל.  במדינת  המסורתי  הרוב  על  דעתם 
חמישה  שיתקיימו  האלו,  שמהבחירות  בטוח 
ומחוזקים  גדולים  נצא  הפסח,  חג  לפני  ימים 
ונסגור בחקיקה את הפירצה שמאפשרת לבג"ץ 

להשליט את מרותו על העם".
"מדינת  בתגובה:  אמר  אייכלר  ישראל  ח"כ 
ישראל על פי בג"צ הופכת למדינת כל אזרחיה 
בג"צ  פסיקת  בלבד".  בפסח  החמץ  אוכלי 
להישמר  החולים  היהודים  זכות  את  השוללת 
את  משמיטה  החולים,  בבתי  בפסח  חמץ  מפני 
בג"צ  פסיקת  יהודית.  למדינה  הקיומי  הבסיס 
בשם השוויון הופכת את מדינת ישראל למדינת 

כל אזרחיה כמו בשבדיה וארצות הברית. 
"בג"צ הורס בשיטתיות את כל יסודות הזכות 
מדינת  ישראל.  בארץ  יהודית  למדינה  הקיומית 
תהפוך  בג"צ  השוויון"  "עקרון  פי  על  ישראל 
בביטול  והים.  הירדן  בין  אזרחיה  כל  למדינת 
איסור חמץ בבית חולים, קובע בג"צ כי לתורת 
ישראל אין שום מקום במערכת המשפטית. בכך 
החקיקה  זכות  את  גם  שולל  הבגצ"י  המישטר 
שמבטיח  מי  כל  בכנסת.  הדמוקרטית  היהודית 
פסיקת  בלי  לרש.  לועג  בעניין,  חקיקה  תיקון 
בג"צ  מול  תעמוד  לא  חקיקה  שום  התגברות 
רק  יהודית.  כמדינה  ישראל  מדינת  את  ששולל 
בכוח להשחית,  להילחם  יוכל  בבחירות  ניצחון 
ותומכיו  בג"צ  ואנטי דמוקרטי, של  דתי  האנטי 

הדיקטטורים".
בית המשפט  "פסיקת  מקלב:  אורי  השר  סגן 
אינה מגיע על רקע חוקתי, אלא מתוך השקפת 

מייצרים  שאינם  השופטים  של  מנוכרת  עולם 
בפסח.  כשרות  השומר  ישראל  בארץ  הרוב  את 
לאפשר  באה  לא  זו  ומנוכרת  אטומה  פסיקה 
חמץ  על  להקפיד  רוצה  שאינו  למי  חופשיות 
בפסח – אלא פוגעת באופן ממשי ברוב ישראל 
השומרים מחמץ בפסח, ופוגעת באופן המעשי 
לשמור  החולים  בבתי  המאושפזים  מהחולים 
מייצג  זו  בית המשפט בפסיקתו  כשרות בפסח. 

את עצמו בלבד".
בג"ץ:  להחלטת  בתגובה  טסלר  יעקב  ח"כ 
"פעם אחר פעם בג"ץ מתערב בתחומים שאינם 
בחקיקה  לקבוע  הכנסת  את  ודוחף  בסמכותו 
השנים.  כל  במשך  בקונצנזוס  שהיו  נורמות 
חמץ  מאיסור  נזהרים  ישראל  אזרחי  מרבית 
בפסח וקבלת עתירה קנטרנית הפוגעת במרבית 
הציבור, רק מוכיחה את הצורך המיידי בהגבלת 

כוחו של בג"ץ וצמצום זכות העמידה".
והשירותים  הרווחה  העבודה,  שר  סגן 
החברתיים, חה"כ משולם נהרי בתגובה להפרת 
הכנסת  לאפשר  בג"ץ  "החלטת  קוו:  הסטטוס 
חמץ בפסח לבתי החולים בארץ רק מחדדת את 
הצורך לעגן בחקיקה את כל הנושאים העומדים 
גורמים שונים  זמן מנסים  ואשר בכל  על הפרק 
לפגוע בסטטוס קוו ולשנות את המציאות בשטח. 
בכך הם מנסים לפגוע ביכולת של כלל האזרחים 
מאז  שהיה  כפי  זה  את  זה  ולכבד  ביחד  לחיות 
קום המדינה. ישנם גורמים המעוניינים "לקדם" 
את המדינה ולהפוך אותה למדינה ככל העמים. 
הם אינם יכולים לגייס את שליחי הציבור, ולכן 
לשלול  ובכך  המשפט  מבית  סיוע  לקבל  פונים 

את סמכות הכנסת בכל דבר ועניין".
סגן שר הפנים יואב בן צור בתגובה: "מדינת 
זה  יהודית ואחרי  ישראל היא  קודם כל מדינה 
עם  והגלויות  הדורות  כל  לאורך  דמוקרטית. 
נחלת  ישראל  לארץ  להגיע  ונלחם  חלם  ישראל 
אבותינו בכדי שיוכלו לשמור את תורת ישראל. 
הציבור  ע"י  שנבחרו  אלו  הם  הציבור  נבחרי 
החוק.  את  שיקבעו  אלו  והם  דמוקרטי  בהליך 
שופטי בג"ץ שוב פעם בוחרים להתערב בצורה 
בתורת  פגיעה  תוך  הדת  בנושאי  שערורייתית 

ישראל ועם ישראל".

ברבנות הראשית לישראל קיוו ששופטי בג"צ יקבלו את בקשתם לקיים דיון נוסף 
בפסק הדין שקבע כי לבתי חולים אין סמכות לאסור הכנסת חמץ לתחומם בחג 

הפסח, אולם בג"צ פסק כי אין מקום לדיון נוסף ולמעשה קבע שאין למנוע הכנסת 
חמץ לבתי חולים בפסח • ברבנות הראשית לישראל הגיבו: "כתוצאה מפסק הדין, 

הרבנות הראשית תתקשה להבטיח מזון כשר בבתי החולים" • שר הפנים אריה 
דרעי: "לא יעלה על הדעת כי במדינה יהודית, בתי חולים יחויבו להכניס לתחומם 

חמץ בפסח" • שר השיכון יעקב ליצמן: "זוהי כפייה חילונית מוצהרת במרחב 
הציבורי" • שר הדתות יעקב אביטן: "מדובר בהחלטה שערורייתית הפוגעת אנושות 
בציבור הישראלי שרובו ככולו נזהר מחמץ בפסח, ודורסת ברגל גסה את הסטטוס קוו 
הקיים" • יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: "נדרוש בכל תוקף את פסקת ההתגברות 

כדי לעצור ולעשות סדר בכח הלא מוגבל שלהם"

בג"צ דחה את בקשת הרבנות הראשית 
 ופסק: אין למנוע הכנסת חמץ 

לבתי חולים בפסח

בית החולים בלינסון. )צילום אילוסטרציה: ד"ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי(
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זהירות, עירוב קרוע לפניך!

נתניהו: 
נבנה עוד 800 

יח"ד ביו"ש

יולדות בחל"ת 
יהיו זכאיות 
לדמי לידה 

מבצע חיסונים מיוחד נערך 
לחניכים והצוות ב'אהל שרה'

מאת: יוסף טולידנו 

בש ואף  בארץ  היהודיים  והיישובים  לערים  המסביב 
עי מותקן  בעולם  מסוימים  באזורים  יהודיות  הכונות 

רוב, שנועד למנוע את איסור הוצאה מרשות לרשות 
בשבת. האחריות על בדיקת תקינות העירוב הינה בידי 
רב,  זמן  אורכת  זו  בדיקה  אולם  הדתיות.  המועצות 
היישוב.  לגודלו של  אורך העירוב הוא בהתאם  שכן 
אחת הבעיות הנפוצות ובעיקר בחורף, היא שלפעמים 
מגלים בדיעבד כי במהלך השבת העירוב נקרע והיה 

לא תקין.
Easy-Ruv הם קבוצת סטודנטים מהה  חברי קבוצת
המרכז האקדמי לב )לשעבר מכון לב( בירושלים להנד

סת תוכנה, תעשייה, אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה. 
הבמסגרת ההאקתון של מרכז היזמות 'לב-טק' של המ

רכז האקדמי לב, נענו חברי הקבוצה לאתגר שהוצע 
טכנולוגי  פתרון  לייצר  במטרה  צומת  מכון  ידי  על 

לבעיית העירוב שנקרע מבלי שאף אחד ידע על כך.
השנה  זו  לדרך  יצא  הטכנולוגיה,  מירוץ  ההאקתון, 
 48 במשך  לגברים.  לב  בקמפוס  ברציפות  החמישית 
לב התמודדו עם  שעות הסטודנטים במרכז האקדמי 
בפ שהציבו  ומורכבים,  שונים  טכנולוגיים  האתגרים 

ביניהן  במשק.  הגדולים  והארגונים  החברות  ניהם 

מציון  עזר  צומת,  מכון  אקסליבריס,  אינטל,  אמזון, 
הואלביט מערכות. בהתאם להגבלות התקופה, ההאק

תון התקיים באופן מקוון.
בהנדסת  ג'  שנה  סטודנט  הקבוצה,  חבר  שרון,  שקד 
אלקטרו-אופטיקה, מסביר: "פיתחנו חיישן כח אשר 
יותקן על העמודים הקיימים של העירוב. על החיישן 
העירוב  אם  שמזהה  אלקטרונית  מערכת  מותקנת 
המתוח וכאשר המתח משתחרר במהירות, כלומר העי
הרוב נקרע, המערכת משדרת תקלה בזמן אמת. המער

כת מזהה את מיקום הקרע ויכולה לזהות מספר קרעים 
מוסמך  טכנאי  צריך  ולא  פשוטה  המערכת  במקביל. 
הכדי לתפעל אותה. במידה ומתגלה קרע בעירוב, עוב

די המועצות הדתיות יוכלו לטפל בהן בקלות".
"המערכת  שרון.  מדגיש  שבת",  עירוב  רק  "לא 
ויכולה  מקבילה לחיישני ציפה מבחינה טכנולוגית 
בי גם מבחינה  יעילה  ולכן  מים  הצפות  גם  הלמנוע 

טחונית".
מנהל מרכז היזמות לב-טק במרכז האקדמי לב, ערן 
זכו  הסטודנטים  ההאקתון  "במסגרת  יומטוביאן: 
עוב כשהם  ייחודיות,  וטכנולוגיות  מוצרים  הלפתח 

דים לצד אנשי תעשיה מובילים. כמו כן הסטודנטים 
הזכו להתנסות מעשית בנושאים שפוגשים את רובי

נו בחיי היום-יום. למרות הקושי בתקופת הקורונה 
העבדנו רבות כדי לערוך את ההאקתון בהתאם להג

בלות, ואנו גאים בכך שהצלחנו להוציא לפועל את 
האקתון לב זו השנה החמישית ברציפות"

במכון צומת שמחים מאוד על הרעיון החדשני של 
של  קודמים  לרעיונות  מצטרף  אשר  הסטודנטים, 
מ-40  "למעלה  השנים:  במרוצת  שפותחו  המכון 
למצוא  מנת  על  פועלים  צומת,  במכון  שאנו,  שנה 
חדשנות  באמצעות  הלכתיים  לאתגרים  פתרונות 
על  הסטודנטים  את  מברכים  אנו  תורנית-הלכתית. 
למועצות  שיסייע  טכנולוגי  פתרון  לייצר  יוזמתם 
תרומתם בש ועל  כשר,  עירוב  על  ההדתיות לשמור 

מירה על כבודה של השבת".

מאת: אלי כהן

ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה 
על קידום בנייתן של מאות יחידות דיור 
למעלה  היתר:  בין  ושומרון,  ביהודה 
יישוב  מנשה,  בטל  יח"ד  מ-100 
מגוריה של אסתר הורגן ז"ל, וכן בניית 
ובנופי  ברחלים  יח"ד  מ-200  למעלה 

נחמיה, כחלק מהסדרת היישוב.
בנוסף, הנחה רה"מ להביא לאישור 
בישיבתה  העליונה  התכנון  מועצת 
בנייתן של כ-400  הקרובה את ביצוע 
שבי  אביתר,  אל,  בבית  נוספות  יח"ד 
ברקן  א.ת  הוותיקים,  שכונת  שומרון, 

)מסחרי(, קרני שומרון וגבעת זאב.
לפיד  יאיר  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר 
תקף את ההחלטה וכינה אותה חסרת 
הממשלה  כניסת  רקע  על  אחריות, 
חסר  צעד  "זה  הלבן:  לבית  החדש 
נכנס  לא  עוד  ביידן  ממשל  אחריות. 
לתפקיד וכבר הממשלה מובילה אותנו 
לעימות מיותר. גם בזמן בחירות צריך 
לשמור על האינטרס הלאומי. ממשלה 
עם  מיותר  קרב  מתחילה  לא  שפויה 

נשיא אמריקאי חדש".

מאת: אלי כהן

נשים  הקורונה  משבר  בעקבות 
רבות נמצאות בחל'ת לתקופה רצופה 
תחילת  מאז  עובדות  ואינן  וממושכת 

המשבר.
יולדת אשר תלד  לפי החוק הקיים, 
דמי  ושקיבלה   ,2021 מינואר  החל 
ממושכת  לתקופה  ברציפות  אבטלה 
זכאית  תהיה  לא  לעבוד,  חזרה  ולא 

לדמי לידה.
בנוסף, לפי החוק חל איסור להעסיק 
נשים בתקופת הלידה וההורות, ועל כן 
הן אינן עומדות בהגדרה של 'מובטלת' 
משכך,  אבטלה.  דמי  קבלת  לצורך 
הקורונה,  ובשל  כיום  החוקי  במצב 
לא  יולדות  אותן  שלפיו  עיוות  נוצר 
לדמי  והן  לידה  לדמי  הן  זכאיות  יהיו 

אבטלה.
כץ,  האוצר  שר  החליט  זאת  לאור 
לאחר דיון שקיים יחד עם אנשי משרד 
האוצר ומנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר 
יולדות,  שלפיו  פתרון  לקדם  שפיגלר 
לתקופה  רצוף  בחל"ת  שהו  אשר 
 1 שבין  בתקופה  וילדו  ממושכת 
יהיו   ,2021 ביוני  ל-30   2021 בינואר 

זכאיות לדמי לידה.

מאת: מנדי קליין
יום  היתה  לישראל,  החיסונים  הגעת  על  הבשורה 
בשורה עבור מאות בעלי הצרכים המיוחדים במערכי 
השנה  לאורך  שרה'.  'אהל  של  והתעסוקה  הדיור 
החניכים יחד עם הצוותים המסורים  סבלו מבידודים 
חוזרים ונשנים. סכנת ההידבקות והדבקה של הצוותים 
היו  הצמודים  והתמיכה  הליווי  וצוותי  הרפואיים 
ופעל  המשיך  הדיור  מערך  הכל  אף  ועל  מוחשיים, 
כדי לאפשר לחניכים ולדיירים לשמור על שגרת חיים 

מיטבית. 
לאור קריאת גדולי ישראל על חשיבות ההתחסנות 
ובפעילות נמרצת של משרד הרווחה להקצאת חיסונים 
לחסן  שרה  אהל  הנהלת  המליצה  מוגבלויות,  לבעלי 
את הדיירים והדיירות  במערך הדיור של הארגון ואת 

אנשי הצוות המלווים אותם. 
הכנת  שכללו  מקצועית,  היערכות  של  ימים  מספר 
ותהליך  החיסון  מהות  על  הסברה  ושיחות  הדיירים 

ההתחסנות וכן הכנת ציוד במתחם החיסונים על מנת 
להנעים למתחסנים המיוחדים את האווירה, הסתיימו 
אתמול במבצע חיסונים נמרץ בסיוע צוותים של מד"א.
אהל  במשרדי  שנפתח  המיוחד  החיסונים  במתחם 
צוותים רפואיים של  פני המתחסנים  שרה, קיבלו את 
מד"א יחד עם צוותי תמיכה מקצועיים של 'אהל שרה', 
ההתרגשות  למרות  מתוק.  שי  למתחסנים  שהעניקו 
החיסונים  מבצע  מההליך,  הדיירים  של  והחששות 
הסתיים תוך שעות בודדות לשמחת כולם, וב"ה ללא 

אירועים מיוחדים.
למשרד  הודתה  ויינברג  מלכה  שרה  אהל  סמנכ"ל 
המיוחדים  המאמצים  על  הארגון  והנהלת  הרווחה 
משמח  רגע  "זהו  ואמרה:  החיסונים  מבצע  לקיום 
הצוותים  עבור  וגם  הדיירים   החניכים,  עבור  ומרגש 
האחרונה  השנה  כל  לאורך  נפש  במסירות  שפעלו 
לחזור  משתוקקים  כבר  הדיירים  הסיכונים.  למרות 
ממתינים   וקפסולות.  סגרים  נטולת  לפעילות  לשגרה, 
לפגוש מחדש את המשפחה ללא חשש מפני הקורונה".

במסגרת ההאקתון של המרכז האקדמי לב בו השתתפו חברות מובילות מתעשיית ההייטק ומכון צומת, פיתחו סטודנטים חיישן שיורכב על עמודי עירוב ויתריע על עירוב קרוע

ראש הממשלה נתניהו הנחה 
לקדם בנייה של כ-800 יחידות 

דיור ביהודה ושומרון ⋅ בין 
היישובים שקיבלו היתר לבניה 
– הישוב טל מנשה, היישוב בו 
התגוררה אסתר הורגן הי"ד 

שנצרחה בחודש שעבר 

שר האוצר ישראל כ"ץ ומנכ"ל 
הביטוח לאומי מאיר שפיגלר 

סיכמו – נשים שהוצאו לחל"ת 
מתחילת משבר הקורונה בחודש 

מרץ 2020 ולא עבדו במשך 
10 חודשים ברצף לפחות יהיו 

זכאיות לדמי לידה

ימים של היערכות לוגיסטית הגיעו לשיאם במבצע חיסונים למאות דיירים בעלי מוגבלויות והצוות

הטכנולוגיה שתדווח על קרע בעירוב בשבתהטכנולוגיה שתדווח על קרע בעירוב בשבת

חיסונים מיוחדים 

הרב דוידוביץ מקהל חסידים מתקין עירוב ברמב"ש

 טכנולוגיה חדשה תגלה מיידית קרע בעירוב )באדיבות ויקיפדיה( 

אחד החניכים לאחר שהתחסן כל חניך קיבל מזרק עם ממתקים
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

בית הארחה באוירה קיבוצית 
בואו למנרה לודג'
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

חושבים על 
חופשה בפסח?

ותהנו ממבצעים מיוחדים!

הזדרזו והזמינו עכשיו את 
חופשת הפסח שלכם

חדש במנרה: מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות באבטחה 
אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות -ממתחילים ועד מקצוענים.  

ארוחת בוקר מפנקת בחדרים | חדרי התכנסות | טרקטור רכבת | פינות פיקניק | מסלולי אופניים | 



כ"ט טבת תשפ"א 282813/1/21 בני ברק

רבבות ערכות 'שמירת שבת' חולקו למשפחות מתחזקות

מאת: איציק גרוס

עם פרוץ מגפת הקורונה ולאור קריאת גדולי 
קודש  שבת  בשמירת  להתחזק  שליט"א  ישראל 
הרבנים  ועדת  החליטה  הפורענות,  בפני  כתריס 
'ערכות  על הגברת פעילות  הידברות  של ארגון 
המקבלות  למשפחות  חינם  המופצות  השבת', 
לסיוע  וזקוקות  כהלכה  שבת  שמירת  ע"ע 
ברוב  המוביל  זה,  משמעותי  בצעד  והדרכה 
ומבורכת,  כוללת  רוחנית  להתחזקות  המקרים 

בזכות קדושת השבת וסגולתה. 
בישיבה מיוחדת שקיימה הנהלת הידברות עם 
חברי ועדת הרבנים של הארגון הוצגו המספרים 
המרשימים של פעילות השבת, כאשר מאז תחילת 
ערכות  אלף  מחמישים  למעלה  הופצו  המגיפה 
שבת. רכז הפעילים הציג לנוכחים בישיבה את 
בהם  היישובים  פריסת  עם  הגיאוגרפית  המפה 
מתגוררות המשפחות המתחזקות, מפה הכוללת 
מספר  כולל  הארץ,  רחבי  בכל  יישובים   216
פעילי  של  לביקור  השנה  שזכו  בצפון  קיבוצים 

משפחה  לעוד  בדרכם  הידברות,  של  השבת 
מלך  של  ללגיונו  להצטרף  ע"ע  שקיבלה  יקרה 

ולהתחיל לשמור שבת כדת וכהלכה.  
הורו  רח"ל  התחלואה  בהיקפי  העלייה  לאור 
ההסברה  מאמצי  את  להגביר  הידברות  רבני 
את  ולהרחיב  השבת  שמירת  לחשיבות  בנוגע 
מתקרבות,  למשפחות  השבת  ערכות  חלוקת 
בהמשך לקריאת גדולי ישראל. במהלך הישיבה 
מיוחד  משלוח  הכנת  על  המשתתפים  התבשרו 
של אלפיים 'ערכות השבת' עבור חברי הקהילות 
ביוזמתו של אחד  זאת  אנג'לס,  היהודיות בלוס 
שנענה  בארה"ב,  הידברות  תורמי  מחשובי 
כוחו  בכל  לפעול  ונרתם  ישראל  גדולי  לקריאת 
פעילי  עם  יחד  בעיר,  השבת  חומות  לחיזוק 
קירוב מקומיים, המקבלים סיוע והדרכה צמודה 
וגם בפרויקט  מרבני הידברות לכל אורך השנה 

חשוב זה. 
הרה"ג רבי ירון אשכנזי, חבר וועדת הרבנים 
התקופה  כל  במהלך  כי  מדגיש  הידברות,  של 
בנושא  המרגשות  הפניות  זרם  לרגע  פסק  לא 
שנים  עשרות  של  "מניסיון  השבת.  שמירת 

בשדה הקירוב אנחנו יכולים להעיד כי משפחה 
עליה  משפיע  הדבר  שבת  לשמור  שמתחילה 
מקרים  בהרבה  כאשר  המובנים,  בכל  לטובה 
זכינו  ממש.  של  רוחנית  למהפכה  מביא  הדבר 
שבתקופה הזאת עוד ועוד יהודים מבינים שאין 
שבשמיים,  אבינו  על  אלא  להישען  מי  על  לנו 
הביתה  שיחזרו  אהוביו  לבניו  ומצפה   היושב 
ויקדשו את שמו בעולם באמצעות שמירת שבת. 
ומעניקים  המשפחות  את  מלווים  כמובן  אנחנו 
להם סיוע והדרכה בכל הדרוש, באמצעות צוות 
הקירוב  במחלקות  שלנו  המסורים  הפעילים 

השונות בהידברות". 
ר' מוטי מנדל, מראשי הנהלת הידברות, הציג 
בעיקר  השנה,  שהגיע  הגדול  הפניות  היקף  את 
בנושא הנחת תפילין ושמירת שבת. "לאור המצב 
האחרונה  בשנה  קיימנו  הארגון  רבני  ובהוראת 
במהלכם  מיוחדים,  קירוב  משדרי  של  שורה 
'התרמנו' את הציבור קבלות טובות להתחזקות 
ב"ה  המגפה.  לעצירת  מצוות  תורה  בשמירת 
רבים  כאשר  מאוד,  אותנו  הפתיעה  ההיענות 
שזיכה  מה  שבת,  שמירת  ע"ע  קיבלו  מהפונים 

אותם מיידית בערכת השבת הייחודית, שהגיעה 
נוסף  מקור  תשלום.  כל  ללא  הבית  עד  אליהם 
נזקף לזכותו של עלון  של פניות בנושא השבת 
ברבע  שבוע  מדי  המופץ  הידברות,  של  השבת 
מיליון !  עותקים באמצעות 4,000 מפיצים בכל 

הארץ". 
ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  קריאת  לאור 
קרנה  והרמת  שבת  בשמירת  להתחזק  שליט"א 
פעילויות  מגוון  הידברות  ארגון  מקיים  ברבים, 
קדושתה,  השבת,  מעלת  על  והרצאות  הסברה 
שביעי  מקדשי  לעם  המצפה  והשכר  סגולותיה, 
מעבירים  והמרצים  הרבנים  גדולי  ובבא.  בזה 
לרבבות  קודש  שבת  בנושא  שיעורים  מגוון 
בהתאמה  ובעולם,  הארץ  רחבי  בכל  מאזינים 
לילדים  מיוחדות  פעילויות  כולל  היעד,  לקהל 
רבני  מעניקים  במקביל  השבת.  שמירת  בנושא 
אישית  והכוונה  הדרכה  הידברות  של  השו"ת 
שמירת  בהלכות  שאלות  על  ומשיבים  לפונים 
בהכוונת  ביממה,  שעות   24 והמסתעף  שבת 

גדולי הפוסקים ומורי ההוראה בדורנו.

כל ערכה כוללת פלטת חימום איכותית, חוברת הדרכה עם עיקרי הלכות שבת, סדר הדלקת נרות וזמירות שבת ודיסק עם הרצאות מרתקות על מתנת השבת • משלוח 
מיוחד של 'ערכות שבת' יצא השבוע בעז"ה לקהילות היהודיות בלוס אנג'לס ביוזמת אחד מתורמי הידברות בארה"ב • שבת היא מלזעוק

דווקא עכשיו - מבצרים את חומות השבת ביוזמת ארגון 'הידברות': 

רבני מדינות המפרץ, מדינות ערב, 
אפריקה ודרום אמריקה יצורפו 

כחברים עמיתים ב'ועידת רבני אירופה'

תפילה קורעת לב על קברו 
של הגר"ע עטיה זצוק"ל

מאת: מנדי קליין

המתמדת  הועדה   - לרבנן'  טבא  'יומא 
של 'ועידת רבני אירופה' אישרה היום )יום 
א( את צירופם של רבנים חדשים מרחבי 
העולם לשורות הועידה כחברים עמיתים, 
ערב  ממדינות  הרבנים  אסיפת  בראשות 
אמריקה,  ודרום  אפריקה  המפרץ  מדינות 
ד"ר  הרב  אפריקה  דרום  של  רבה  יעמדו 
דוד  רבי  והגאון  גולדשטיין  )וורן(  זאב 
בית  ראש  החכמים,  מועצת  חבר  יוסף, 
שכונת  של  ורבה  דעת'  'יחווה  המדרש 
כחברים  שיצורפו  בירושלים,  נוף  הר 
'ועידת  של  המתמדת  לוועדה  עמיתים 

רבני אירופה'.
ואב"ד  רב  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  מוסקבה 
מלחמת  לאחר  הקמתה,  'מאז  כי:  אמר 
רבני  'ועידת  סייעה  השנייה,  העולם 
אירופה' לקהילות רבות באירופה כמובן, 
תחת  גם  חלקן  בעולם,  רבות  ולקהילות 
משטרים אפלים, במסירות נפש של ממש. 
הקורונה  למגיפת  כי  יודעים  'כולנו 
ובימים  עצומה  עולמית  השפעה  יש 
מאוד  החיוני  הצורך  יותר  ניכר  כאלה 
שקהילות יהודיות בינלאומיות ומנהיגיהן 

יפעלו  הרוחניים 
לתמוך  כדי  יחד 
בתקופה  בזה  זה 
היא  זכות  זו.  קשה 
בהצטרפות  לנו 
החשובים  הרבנים 
בראש  שיעמדו 
החשובה  האסיפה 
ולהודות  הזה 
לב  מקרב  להם 
הסכמתם  על 
בראשו.  לעמוד 
עימם  מביאים  הם 
ויהוו  עשיר  ניסיון 

נכס עצום לקהילות הקודש ול'ועידת רבני 
אירופה'.

ביה"ד  אב"ד  המתמדת  הועדה  יו"ר 
כי  אמר  געללי  מנחם  רבי  הגאון  לונדון 
מישראל  הרבנים  את  בברכה  מקדם  הוא 
כחברים  הצטרפותם  עם  אפריקה  ודרום 
רבים  'אתגרים  המתמדת  בועדה  עמיתים 
לפנינו במדינות אותם הם מייצגים ו'איש 

את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק'.
ראש  הועידה  של  הרבני  המנהל 
רבי  חיים במוסקבה הגאון  'תורת  ישיבת 
הבינלאומית  כי באסיפה  לבל אמר  משה 

המיועדת לרבנים מחוץ למדינות אירופה 
המסורתיות יהיו חברים רבנים ממדינות; 
איחוד  טורקיה,  איראן,  תוניסיה,  מרוקו, 
אפריקה  דרום  הערביות,  האמירויות 
ומרחבי דרום אמריקה - 'האסיפה נועדה 
ולייצר  העולם  ברחבי  ברבנים  לתמוך 
רשת בינלאומית שתאפשר לרבנים ללמוד 
כאמור,  שגבר,  צורך  בזה,  זה  ולתמוך 
חברי  הקורונה.  מגיפת  בעקבות  במיוחד 
ובהשתלמויות  בכנסים  ישתתפו  האסיפה 

רבניות של 'ועידת רבני אירופה'.

מאת: יוסף טולידנו

לפני  ספורות  שעות 
לתוקפו  הסגר  היכנס 
זביחי  שלמה  הרב  יזם 
של  רבה  שליט"א 
"תפארת  מוסדות 
של  נסיעה  רפאל" 
ישיבה  בחורי  צעירים, 
על  ולהעתיר  להתפלל 
הגדול  הגאון  של  קברו 
הרב עזרא עטיה זצוק"ל 
ראש ישיבת פורת יוסף. 
פרקי  קראו  הבחורים 
להשי"ת  וזעקו  תהלים 
שיחוס וירחם על לומדי 
לא  התורה  וקול  התורה 
יפסק ולא יחלש חלילה.

זביחי  שלמה  הרב 
של  וחביבו  תלמידו 

רבנו  על  רבות  מעשיות  מרן  מפי  שמע  זצוק"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן 
יוסף,  פורת  ישיבת  ראש  זצוק"ל  עטיה  עזרא  חכם  הגדול  הגאון 
אשר אמר עליו מרן החזו"א זצוק"ל שסברותיו כסברת הרשב"א, 
לכן בחר הרב זביחי להביא את הבחורים להתפלל על קברו. קולם 
של המתפללים נשמע למרחקים כשהם זעקו והזכירו את שמו של 
ראש הישיבה זצוק"ל שיהיה מליץ טוב ושליח לפני השי"ת עליהם 

שימשיכו ללמוד ללא הפרעה.
כ"כ מוסדות "תפארת רפאל" מתגמלים ומעניקים מילגה כספית 
למספר כוללים בהם האברכים קיבלו על עצמם תענית דיבור בשעת 
לימודם וזאת כדי לחזק ולתמוך בלומדי התורה בתקופה קשה זאת.

בראשות 'אסיפת החברים הבינלאומית' של הועידה יעמדו רבה של דרום 
אפריקה הרב זאב )וורן( גולדשטיין והגאון רבי דוד יוסף חבר מועצת חכמי 

התורה שיצורפו גם כחברים עמיתים לוועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' 
• נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט: "מאז הקמתה סייעה הועידה לקהילות 

רבות בעולם גם תחת משטרים אפלים. חיוני מאוד שקהילות יהודיות ומנהיגיהן 
הרוחניים יפעלו יחד כדי לתמוך זה בזה בתקופה קשה זו"

ביוזמת הרב שלמה זביחי, ראש מוסדות 'תפארת רפאל' עלו 
תלמידי ישיבה להתפלל על ציונו של ראש ישיבת פורת יוסף הגאון 

רבי עזרא עטיה זצוק"ל

התפילה על קבר הגר"ע עטיה זצ"ל

 בכינוס הועדה המתמדת במינסק )צילום: אלי איטקין(

הגר"ד יוסף הרב זאב גולדשטיין



קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

אותו  לעצור  ניתן  כיצד  מגל התפרצות,  סובל  הציבור החרדי   
ולמנוע הדבקה?

הכלל החשוב ביותר הוא: כשיש תסמינים, נשארים בבית – ונבדקים גם אם 
לא ידוע לכם ששהיתם בסביבת חולה מאומת. בנוסף לכך, נמנעים ממפגשים 
להנחיות.  ובהתאם  פתוח  תמיד שטח  מעדיפים  הצורך  ובמידת  חיוניים,  לא 
כמו כן, עטיית מסיכה על הפה והאף - בעת שהייה בחוץ - והקפדה יתירה 
בעת שהייה בחלל סגור. שמירת מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם, שמירה על 

היגיינה.
חשוב לזכור: כעת, כשהמוטציה הבריטית נמצאת בישראל והנגיף מופץ בקצב 
מואץ לא לוקחים סיכונים ונזהרים שבעתיים; חוזרים למנייני החצרות כהוראת 
גדולי ישראל, דואגים לשמור את המבוגרים במרחק בטחון מצעירים שעלולים 

להדביק אותם ונמנעים מקיום שמחות והתקהלויות אסורות.

 האם חלו שינויים בתסמיני הקורונה או בתופעות הלוואי?
אם בתחילה היינו בטוחים שלקורונה יש ארבעה תסמינים בלבד: חום, שיעול, 
עמה  נושאת  שהקורונה  יודעים  אנו  כיום  וריח,  טעם  ואובדן  בנשימה  קושי 
ארגז שלם של הפתעות: עייפות, בעיות בזיכרון, כאבי שרירים, פריחה בעור, 
ומסוגלת לגרום לקרישי דם ואף התקפי לב. חלק מהתסמינים מופיעים בקרב 

מעטים ותסמינים אחרים נפוצים יותר.
הקורונה היא לא רק מחלה נשימתית אלא פוגעת בעוד אזורים בגוף. כיום אנו 
לוואי ארוכות בקרב מחלימים, חודשים אחרי שלכאורה  יודעים על תופעות 

הבריאו הם עדיין סוחבים איתם תופעות של המחלה.

 האם המוטציה הבריטית מסוכנת יותר?
לפי ההערכות הווריאנט הבריטי מסוכן במידה זהה לזה שהכרנו אך בשונה 
ממנו, הוא מתפשט בקצב מהיר יותר. החשש הוא שבשל קצב ההתפשטות 
המהיר יהיה קשה לעצור אותו ללא משמעת ברזל בשמירה על ההנחיות, עם 

זאת,  הגעת החיסונים והרחבת השימוש בהם אמורה לפתור את הבעיה.

 עד כמה נגיף הקורונה קטלני ומה היקף התמותה במגזר החרדי?
נכון להיום חלו בעולם 84.5 מליון איש מתוכם נפטרו 1.84 מליון. המשמעות מוות 
של אחד מתוך כל 45 חולים. הנתונים מתעתעים מאחר ויש אחוז משמעותי 
של נשאים ללא תסמינים שיכולים להדביק אבל חווים מחלה קלה. הקטלניות 
של הנגיף תלויה בעיקר בגיל החולה, ובמצב בריאותו הכללי. בכל מקרה, לא 
מדובר בשפעת שכן נתוני התמותה גבוהים פי חמישה לערך משפעת. בציבור 
החרדי ישנה תמותה גבוהה ביחס לציבור הכללי בקרב גילאי 65 ומעלה. בעוד 
בציבור הכללי יחס התמותה עומד על 21 נפטרים לכל 10,000 איש בני 65

ומעלה, בציבור החרדי ישנם 75 נפטרים לכל 10,000 איש בני 65 ומעלה. 

 האם עישון מחריף את סיכוני הקורונה?
ומתמותה  מחלה  מסיבוכי  סובלים  קורונה  חולי  לכך שמעשנים  עדויות  ישנן 
מחקר  מעשנים.  שאינם  קורונה  חולי  מאשר  יותר  הרבה  גבוהים  בשיעורים 
שנערך בסין מצא כי חולי קורונה מעשנים נמצאים בסיכון גדול לסבול מסיבוכי 

המחלה פי 14 מאשר חולים לא מעשנים.

כידוע, עישון גורם למחלות רקע רבות ומשמעותיות שהסובלים מהן חשופים 
דם,  כלי  ומחלות  לב  במחלות  היתר,  בין  מדובר,  הקורונה.  לסיבוכי  במיוחד 
זאת  כל   .)COPD( כרונית  חסימתית  ריאות  ומחלת  הנשימה  בערכת  פגיעה 

מעבר לעובדה שעישון מחליש את מערכת החיסון.

 האם המסכות יעילות למניעת הדבקה?
בקרב כל החוקרים ישנה תמימות דעים שדרך ההדבקה היא באמצעות נתז 
דרך שיעול, התעטשות  באוויר, המועברים  אירוסולים המרחפים  וכן  נשימתי 
והפרשות. המשמעות ברורה – מסכות יעילות מאוד ובעיקר בחללים סגורים. 
ישנן עדויות רבות מהעולם כולו על חולים שהדביקו את כל סביבתם מלבד 

מי שעטו מסיכות. עטיית מסיכה בצורה נאותה על הפה והאף מצילה חיים!

 האם הקורונה מסוכנת לילדים?
ילדים מעל גיל 10 נדבקים באותה מידה כמו מבוגרים והם גם מדבקים כמותם, 
סבורים  היום  יותר.  נמוך  ההדבקה  אחוז  יותר,  צעירים  שאצל  ייתכן  אולם 
המומחים שילדים בהחלט יכולים לדבק אחרים ומניעים גם הם את המגפה. 
הסימנים הנפוצים ביותר הם חום ושיעול ובשכיחות נמוכה יותר - גם קוצר 
שלשול,  נזלת,  למבוגרים:  בדומה  יותר,  נדירים  הם  אחרים  סימנים  נשימה. 

הקאות.
פוסט  לתופעות  עדים  אנו  האחרונים  החודשים  במהלך  כי  להדגיש  חשוב 
קורונה מהן סובלים ילדים לאחר החלמתם מהנגיף, כשבמקרים קיצוניים אף 

אושפזו בטיפול נמרץ כשהם מורדמים ומונשמים. 

 מה המשמעות של מחלים והאם מחלים יכול להדבק בשנית?
מחלים לא יחוייב בבידוד במידה ונחשף לחולה אחר. עם זאת, מחלים ינהג ככל 
אדם אחר לעניין חובת עטיית מסכה במרחב הציבורי וכללי הריחוק החברתי. 
חשוב להדגיש כי מחלים המפתח תסמינים המחשידים לקורונה יפנה לרופא 

מטפל לבדיקה ולשקילת בדיקת קורונה חוזרת.
הנחיות אלה חלות גם על מי שהתחסן כנגד קורונה.

כידוע, לאחר שחולים במחלות נגיפיות מסוימות, מתחסנים מפניהן לכל החיים 
נגיפיות אחרות שלא מתחסנים מפניהן,  יש מחלות  וחזרת, אך  כמו באדמת 

וניתן לחלות בהן שוב ושוב כמו צינון ושפעת.
באשר לקורונה התפיסה המקובלת בארץ ובעולם שחולה מאומת שהחלים 
נחשב למחוסן, ולכן במקרה של חשיפה חוזרת לחולה מאומת הוא אינו צריך 

להיכנס לבידוד.
מסכה  לעטות  להמשיך  למחלימים  ברורה  הנחיה  כאמור  קיימת  זאת,  עם 
ולנקוט את כל שאר אמצעי ההתמגנות המקובלים )ריחוק חברתי, שמירה על 
היגיינה(. לעת עתה לא ידוע כמה זמן נמשך האפקט החיסוני בעקבות תחלואה 

בקורונה. ההנחה המקובלת היא שהוא נמשך לפחות שלושה חודשים.

 האם יהיו חיסונים לכולם?
היעד של משרד הבריאות הוא לספק חיסונים לכל האוכלוסייה. בשלב הראשון 
חוסנו הצוותים הרפואיים, כעת מחוסנים אנשים בגיל 60 ומעלה ובעלי רקע 

רפואי ולאחר מכן תחוסן כלל האוכלוסייה. 

משרד הבריאות עונה
אתם שואלים
משרד הבריאות עונה
אתם שואלים

המוטציה הבריטית
וכיצד נבלום את ההתפרצות

והפעם: 

משרד הבריאות עונהמשרד הבריאות עונה

אותו  לעצור  ניתן  כיצד  מגל התפרצות,  סובל  הציבור החרדי   

המוטציה הבריטית
וכיצד נבלום את ההתפרצות

משרד הבריאות עונה



כ"ט טבת תשפ"א 303013/1/21 בני ברק

מאת: אלי דוידוביץ

ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה, בראשות ח"כ צבי האוזר, 
קיימה ביום שני דיון חגיגי בהשתתפות שגריר ארה"ב בישראל, מר 
דיוויד פרידמן, לקראת סיום תפקידו בישראל עם חילופי השלטון 
לוין,  יריב  ח"כ  הכנסת,  יו"ר  בנוכחותו  כיבד  הדיון  את  בארה"ב. 
והשלושה נשאו דברים בפתח הדיון, ולאחר מכן המשכו היה חסוי.

את  מיוחדת  לישיבה  לארח  "שמח  האוזר:  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
השגריר דיוויד פרידמן. ישיבה זו אינה אירוע שגרתי כאן בוועדת 
גם  אבל  ונדיר,  ייחודי  אירוע  שאפילו  לי  נדמה  והביטחון,  החוץ 
השגריר הוא ייחודי ונדיר. נשמע היום סקירה מסכמת על למעלה 
מ-3.5 שנות שירותו כאן בישראל ונטעים – כאן בירושלים. לא רק 
נשמע אלא גם נאמר תודה, ונכיר את הטוב על תרומה יוצאת דופן 

להידוק וחיזוק הקשרים בין ארה"ב ומדינת ישראל".
מדיניות  של  תוצאה  הם  אברהם  "הסכמי  האוזר:  אמר  עוד 
אמריקאית עיקשת להכיר בזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית 
ודברים  אלה,  כל  ועל  ובביטחון,  בשלום  ריבונותו  את  ולחדש 
השנים  את  תשכח  שלא  בטוח  לך.  נתונה  תודותינו  נוספים  רבים 
המרתקים שעברו עליך כאן בישראל, כמו שכל אזרחי ישראל לא 

יישכחו זאת לעולם".
באופן  תוקיר,  ונכון שהכנסת  "ראוי  לוין:  ח"כ  הכנסת,  יו"ר 
של  האדירה  לתרומתו  ומיוחדת  עמוקה  תודה  ופורמלי,  רשמי 
השגריר פרידמן ליחסי ארה"ב וישראל. היחסים היום בין ארה"ב 
וישראל, ובין ישראל והמזרח התיכון שונים לגמרי טרם שנכנסת 
חזון  של  תולדה  והם  במקרה  קרו  לא  האלו  הדברים  לתפקיד. 
אישי שלך והשקעה בדברים שנראו כמעט בלתי אפשריים. עדיין 
אנחנו לא מעכלים באמת את ההשפעה והמשמעות שיש לכל מה 
שעשית. תחילה זה התיאום במישור הביטחוני, שחיוני לקיומה 
כמעצמה  ארה"ב  של  האינטרסים  ושמירת  ישראל  מדינת  של 
טכנולוגיות  חילופי  המדינות,  בין  הפעולה  ושיתוף  עולמית, 
ועוד – כל אלה הגיעו לשיאים שלא היו כדוגמתם הודות להרבה 

מאוד פעולות שלך, שעל רובן לא ניתן לדבר".
ארה"ב  הכרת  לו:  שני  שאין  היסטורי  באירוע  נמשך  "זה 

כמאוחדת  ת בירושלים  ר י ב כ ו
והעברת  ישראל 

ת  ו ר י ר ג ש ה
בה  התגוררת לירושלים,  אתה 

ת  ל י ח ת פרידמן מ השגריר  הדרך. 

רשם את עצמו בספר הזהב של ההיסטוריה של ירושלים. זהו 
שחשובה  שכזו,  היסטוריה  עם  בעיר  לו.  זכו  שמעטים  דבר 
חלק  לך  "היה  עוצמתי.  דבר  זהו  תבל,  רחבי  בכל  לרבים 
ברמת  ישראל  של  בריבונות  טראמפ  הנשיא  בהכרת  נכבד 
מדינית,  חשיבות  שלו  היסטוריה,  עוול  תיקון   – הגולן 
שהתקבלה  ההחלטה  כן  כמו  רבה.  ואסטרטגית  ביטחונית 
ע"י הממשל האמריקאי שההתיישבות ביו"ש אינה נוגדת את 
החוק הבינלאומי – דבר עצום שהגיע לשיאו בביקור מזכיר 
המדינה פומפאו בבנימין, שהיה לך חלק חשוב בקיומו. את 
הפעולות החשובות האלו עשית מתוך הסתכלות רחבה על 

האזור ודאגה בראש ובראשונה לאינטרסים של ארה"ב".
השגריר פרידמן שכובד לשאת דברים אמר: "יו"ר הכנסת 
ויו"ר הוועדה האוזר, תודה לשניכם אני מגדיר חברים  לוין 
קרובים אשר למדתי להכיר בשנים האחרונות, יחד עם רבים 
עמוקים  קשרים  וליצור  מחברתם  ליהנות  לפגוש,  שזכיתי 
איתי  עבודתם  על  הכנסת  חברי  לכל  מודה  אני  בכהונתי. 
מאוד  אני  האחרונות.  בשנים  האמריקאים  מקביליכם  ועל 
מתרגש כעת וסלחו לי אם בשל כך מילותיי לא יתארו נכון 
את תודתי על הרגע הזה". "אני עוזב את תפקידי בעוד תשעה 
ימים, ואינני מאמין שחלפו כמעט ארבע שנים מאז הועלתה 
מועמדותי לתפקיד. היו יחסים יוצאי דופן, בין הנשיא וראש 
לשבת  העונג  גם  לי  והיה  הממשלות,  שרי  בין  הממשלה, 
בין מנהיגי הצבא  יודע –  לא  קיומן הציבור  בפגישות שעל 
השיח  את  לשמוע  השונים  האמריקאים  לכוחות  בישראל 

והקשר ביניהם ברמה האישית והמקצועית".
גם  ודאי  חשובה,  הייתה  הגולן  רמת  בריבונות  "ההכרה 
ושומרון, אך אם  ביהודה  נושא האי חוקיות של התיישבות 
ישאלו אותי מה היה ההישג הכי חשוב, זו ההכרה בירושלים 
הזו,  הנשיאות  של  הכיוון  קריאת  הייתה  זו  ישראל.  כבירת 
וצפון  איראן  מול  העולם,  כל  מול  הנשיר  את  חיזקה  אשר 
קוריאה, בכך שהבהירה כי אמריקה לצד ידידיה ולצד האמת 

ולא תירתע מאויביה".
"בסופו של דבר המסר שיצא בבירור למזרח התיכון הוא 
שישראל היא לא הבעיה אלא פתרון לבעיות במזה"ת. זה לא 
וכמובן,  מסחר,  טכנולוגיה,  גם  אלא  הביטחוני,  הנושא  רק 
והבנה  חשיבה  שנים,  במאה  פעם  של  מגיפה  של  בהקשר 
של טובי המדענים של פתרונות למגיפה, שתודה לאל, כבר 

רואים את האור בקצה המנהרה לגביה".
"לשרת כשגריר של מדינתי לישראל זה הכבוד הכי גדול 
שזכיתי לו בחיי, אשר הפך משמעותי אף יותר עם כל היחסים 
והחברויות שיצרתי עם נציגי הממשל השונים, כולל הנוכחים 
פה בחדר. כבן של רב, אשר נולד וגדל בתפוצות, אני פונה 
בידיכם,  היהודי  העם  של  שעתידו  ואומר  אליכם 
העם  לעתיד  אחראית  ישראל  זו  זמן  ובנקודת 

היהודי ולעתיד היהדות". 

"ההישג הכי חשוב,

ארה"ב בישראל, מר דיוויד פרידמן,"לשרת כשגריר של מדינתי לישראל זה הכבוד הכי גדול שזכיתי לו בחיי", אמר שגריר 

השגריר פרידמן מקבל שי מיו"ר הכנסת ויו"ר הוועדה )צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב(

ישראל"בירושלים כבירת
זו ההכרה 

למדיניות ואסטרטגיה בכנסתלקראת סיום תפקידו בישראל, בדיון חגיגי מיוחד שקיימה ועדת המשנה 
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

בחובת הכרת הטוב





"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך 
ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ְיאֵֹריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל 
ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָדם  ְוָהָיה  ָדם  ְוִיְהיּו  ֵמיֵמיֶהם  ִמְקֵוה  ָּכל 

ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים" )שמות ז, יט(. 
כשנשלך  משה  על  היאור  שהגין  לפי  אמור(  )ד"ה  פירש"י 
לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא במכת דם ולא במכת צפרדעים, 
אלא לקה על ידי אהרון, וזהו שאמר ה' למשה "ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן", 

הוא יכה ולא אתה. 
וכן הוא אומר )שמות ח, יב( ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן 
ִמְצָרִים,  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ְלִכִּנם  ְוָהָיה  ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת  ְוַהְך  ַמְּטָך  ֶאת  ְנֵטה 
עליו  שהגין  לפי  משה,  ידי  על  ללקות  כדאי  העפר  היה  שלא 
כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול, ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחוֹל 

)שמות ב, יב(, לכן לקה על ידי אהרן )רש"י שם(. 
נ"ו-נ"ז(  עמ'  שימורים  ליל  )קונטרס  זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי 
מקשה קושיה עצומה, מובן הדבר שיש להכיר טובה ולא לזלזל 
באדם שעשה לך טובה, אך מה שייך להכיר טובה לחפץ דומם, 
לו  ומוקירים  עמו חסד  להבין שגומלים  ונשמה  לו שכל  יש  וכי 
טובה? וכן מצינו שאמרו חז"ל )ב"ק צב, ע"ב( בור ששתית ממנו 
נפגע  הבור  וכי  בזה,  ההבנה  מהי  ולכאורה  אבן.  בו  תשליך  אל 

מהאבן?
אלא מתרץ הרב שאע"ג שאין לדומם נשמה ושכל להבין, מ"מ 
חיוב הכרת הטוב כלפם הוא בשביל האדם עצמו, שהוא בר דעת 
ומבין. אם האדם לא יגמול ויחזיר טובה לאותם חפצים דוממים 
עלול הדבר להרגילו ולהשריש בליבו שלא לגמול טובה גם כלפי 
בני אדם חיים וקיימים, לכן אין מן הראוי שמשה רבינו יכה את 
המים והעפר, כדי שיזכור וישריש בעצמו וילמדנו לדורות שלא 

להיות כפוי טובה למי שגמל עמנו חסד. 

חיוב הכרת הטוב הוא לא רק ענין של בין אדם לחבירו, אלא 
יסודו הוא על האדם בינו לבין עצמו, להיות "מכיר טובה", שלא 

לפגוע בתחושות העדינות של הצלם אלוקים שבו.

•••

ַתֲעֶלה  ְוֹלא  התורה  במצוות  יתרו  פרשת  בסוף  מצינו  זה  כעין 
וזה לשונו:  ופירש שם רש"י  כג(,  כ,  ִמְזְּבִחי )שמות  ַעל  ְבַמֲעֹלת 
והרי דברים קל וחומר ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד 

על בזיונן אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג 
בזיונו, על אחת  על  ומקפיד  יוצרך,  בזיון, חבירך שהוא בדמות 

כמה וכמה. 
נבאר, המזבח היה גבוה חמש אמות, וכדי לעמוד על גביו היה 
צורך לעלות במדרגות או בסולם, אך התורה אסרה לעשותם ולא 
הכהן  יגלה  שלא  כדי  זה  וכל  שטוח,  כבש  עשיית  אלא  התירה 

ערוותו במקום המקדש.  
ולכאורה לא מובן איזה גילוי ערווה יש כאן, הרי הכהנים היו 
לובשים מכנסי בד, ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרוֹ )ויקרא טז, ד(. אלא, 
וזה  גסה  חייב לפסוע קצת פסיעה  עולה במדרגות הוא  כשאדם 
נראה מעט כגילוי ערווה, ולכן במקום המקדש צריך ללכת עקב 
בצד אגודל כדי שלא יראה כגילוי ערווה )ואפילו אם הולך מהר, 
ע"א,  כ,  שבת   - מאוד  זריזים  שהיו  הכהנים  הולכים  שהיו  כמו 

ְוַהַחּיוֹת ָרצוֹא ָוׁשוֹב ְּכַמְרֵאה ַהָּבָזק - יחזקאל א, יד(.
ועד כדי כך הדבר חמור שכהן העולה במעלות בבית המקדש 
לוקה, ולא מובן, מדוע התורה כל כך מקפידה בדבר זה עד כדי כך 

שמקבל מלקות כמו אדם האוכל נבילות וטריפות?
לנזהר  ק"ו  זו,  במצווה  התורה  אותנו  לימדה  גדול  יסוד  אלא 
בכבוד חבירו, כמה צריך להיזהר בכבוד החבר מפגיעה כל דהו, 
יש  ו(, בכל אדם  ט,  )בראשית  ָהָאָדם  ֶאת  ָעָׂשה  ֱאֹלקים  ְּבֶצֶלם  ִּכי 
ִנְׁשַמת  ְּבַאָּפיו  ַוִּיַּפח  ובעצמו,  יתברך בכבודו  כביכול חלקיק מה' 
ַחִּיים )בראשית ב, ז(, מאן דנפח מדיליה נפח )זוה"ק בראשית יח 
ע"ב, וע"ע ברמב"ן שם ב, ז(, וכמה צריך להיזהר בכבודו )כגון: 
בחושבו  נפגע  חבר  ואותו  מחבירו  ראשו  מסובב  אדם  פעמים 
לחכם  ותן  רבה,  זהירות  בזה  צריך  וכדו',  בעיניו  חשוב  שאינו 
בחיי  ושכיחות  המצויות  רבות  דוגמאות  כהנה  עוד  עוד,  ויחכם 

היום יום(. 
וכדי להמחיש את העניין, מסופר על הגאון הצדיק רבי שמחה 
לצורך  הרב  חוייב  זקנותו  לעת  מקלאם,  הסבא  מקלאם,  זיסל 
בריאתו והתמדתו בתורה לאכול דייסא בבוקר, בכל יום היה רגיל 
את  לו  שנתנה  הדייסא  את  ולהכין  לביתו  לבוא  מתלמידיו  אחד 

הכח להגות בתורה הקדושה ולהפיצה ברבים.
יום אחד אותו בחור היה צריך לצאת לעיר אחרת וביקש מאחד 
את  אותו  ולימד  לרב,  הדייסא  בהכנת  אותו  שיחליף  מחבריו 
המתכון לפי הטעם של הרב. למחרת הבחור עשה את כל הדברים 
בזהירות והתרגשות רבה, הגיש את הדייסא לפני הרב, אך הסבא 

מקלאם טעם מעט, משך ידו וצעק "יש בזה סם המוות".

והסביר  מקלאם  הסבא  הושיבו  הבין,  ולא  נבהל  בחור  אותו 
הסבא  לו  אמר  רוצח!  ויהיה  יגדל  שלא  בחיים,  גדול  יסוד  לו 
מקלאם: "אתה הכנת את הדייסא בזריזות והתרגשות רבה, אך כל 
מחשבתך הייתה שמה שהכנת יהיה יותר טעים משל חברך, יש 
בזה משום מתכבד בקלון חברו, בכוונתך לא היה רק איך להטיב 
אלא להיות יותר טוב מהחבר, הנטייה העמוקה בלב הייתה איך 
חס  רצח,  עד  בעתיד  את האדם  לגרור  יכול  וזה  את השני  לנצח 

ושלום. 
לנשמה הקדושה אשר נמצאת בקרבנו ישנו מאגר נתונים אדיר 
ופרט מה עתיד  ומחשבנת הנשמה בכל פרט  וחשיבה מדהימה, 
יודע מה  )ולכן לפעמים אדם מרגיש שהוא  להיות ולצאת ממנו 
וכישלון  ניצוח  של  הנשמה  בתוך  עמוקה  נטייה  להיות(,  עתיד 
יכולה לגרום בעתיד גם לרצח ח"ו. מכאן נלמד עד כמה  החבר 
צריך להיזהר בכבוד הזולת, ועל ידי שנזהר בכבוד הזולת נזכה 

להתקרב יותר להקב"ה.

•••

ר"ג  סימן  חאו"ח  סופר  חתם  בשו"ת  )יעו'י  סופר  החתם 
ח  )ברכות  בתלמוד  רבותינו  רל"ג( מבאר שדברי  סימן  ובחיו"ד 
דווקא  נאמרו  שמים,  מירא  יותר  כפיו  מיגיע  הנהנה  גדול  ע"א( 
ידי  ועל  הארץ,  ישוב  מצוות  בה  שמקיימים  ישראל  בארץ 
גומלים  וכדו'  הריצוף  החשמלאות  הבנאות  במלאכת  שעוסקים 
חסד עם היהודים השוכנים בה שימשיכו לשכון בארץ הקודש, 
שבכל  נמצא  לארץ,  לעלות  רבים  עולים  ומעודדים  גורמים  וגם 
שכרו  גדול  ולכן  מצוה  מקיימים  ישראל  בארץ  שעושים  עבודה 

של הנהנה מיגיע כפיו. 
להיות  חייבת  עמנו  שהטיב  יהודי  לכל  טובה  לגמול  הזיכרון 
וכפי  הוא,  באשר  יהודי  כל  לכבד  עלינו  עינינו,  לנגד  תמיד 
שמצוונו התנא באבות )אבות פ"ד מי"ב( יהי כבוד חברך חביב 

עליך כשלך- כאילו שזה אתה בעצמך.
ועל ידי זה נזכה למידה כנגד מידה שגם ה' יתברך יכבדנו וירים 
את קרננו וכבודנו בגאולת ישראל השלימה, ּוְבֵכן ֵּתן ָּכבוֹד ְלַעֶּמָך, 
ְּתִהָּלה ִליֵרֶאיָך ְוִתְקָוה טוָֹבה ְלדוְֹרֶׁשיָך )מתפילת הימים הנוראים(, 

במהרה בימינו, אמן. 

                  

מצוות ושליחות
ערוב  ויבוא  "אמר  בתהילים  אומר  ע"ה  המלך  דוד 
כינים בכל גבולם".  )ק"ה, ל"א( שואל המגיד מדובנא, 
למכת  "ערוב"  מכת  את  המלך  דוד  מקדים  מה  מפני 
כינים, הלוא מכת כינים הייתה המכה השלישית שקדמה למכת 

ערוב שהייתה הרביעית שבמכות? 
מבאר זאת המגיד מדובנא כדרכו על פי משל, לשר נכבד שערך 
חתונה לבנו. אלפי מוזמנים היו לו, ובממלכה אין בנמצא אולם 
לשלושה  החתונה  את  חילק  עשה?  מה  מושבים.  אלפי  המכיל 
ואליה  עניים,  סעודת  תיערך  הראשון  ביום  כי  והודיע  ימים, 
היום  לסעודת  העם.  פשוטי  ושאר  השכנים  העניים,  כל  יוזמנו 
השני, שתהיה מפוארת יותר, יוזמנו קרובי המשפחה, ובכלל זה 
המורחבת,  רעייתו  משפחת  רחוקה,  והיותר  הקרובה  משפחתו 
מכולן,  הגדולה  שתהיה  השלישי,  היום  לסעודת  ילדיו  וחברי 
סעודה מלכותית, אליה יוזמנו אך ורק הנכבדים ביותר – המלך 

ירום הודו, שרי המלוכה ונכבדי העם. 
ההזמנות הודפסו, ולכל יום הייתה הזמנה בצבע אחר: הזמנה 
בצבע ירוק לסעודת היום הראשון, הזמנה בצבע כתום לסעודת 
היום השני, והזמנה בצבע זהב לסעודה המלכותית שתיערך ביום 
השלישי. ובשולי ההזמנות לסעודות היום הראשון והשני, נוספה 

הערה באותיות בולטות: 'המוזמן לסעודת היום הראשון או השני 
– יבוא אך ורק בתאריך שנקבע לו. מי שיבוא פעמיים וייתפס – 

יגורש בבושת פנים. ראו הוזהרתם!'.
אחד מפשוטי העם הגיע לסעודת העניים ביום הראשון.  הוא 
הניילון  שקיות  את  מילא  הסעודה  ובסיום  להנאתו,  ואכל  ישב 
האולם. אחד  מן  לצאת  ופנה  ובמגדנות,  עמו במאכלים  שהביא 
משומרי הפתח ראהו יוצא עם השקיות התפוחות. אמר לחברו: 
לכמה  שלל  עם  מכאן  יוצא  הוא  איך  יוסף,  פורת  בן  "תראה, 

שנים...".
מופיע  ומיודענו   – המשפחה  לבני  הסעודה  נערכה  למחרת 
מיד  הניילונים...".  עם  זה  "הנה  אותו:  מזהים  השומרים  שוב. 
כשהלה מתיישב ליד השולחן, ניגש אליו השומר, אוחז בצווארו 
ומתחיל לגרור אותו החוצה. אומר לו הקבצן: "מדוע אתה מגרש 
אותי?", השומר עונה מיד בתקיפות: "כי כבר היית כאן אתמול". 
"אבל יש לי הסבר מדוע הגעתי פעמיים", אמר הקבצן. אתמול 

הגעתי בתור עני, היום אני כאן בתור קרוב משפחה...
אותו החוצה.  לגרור  ומנסה  אוזן להסברים,  לא מטה  השומר 
בעל השמחה רואה שתופסים מישהו בצוואר ורוצים לזרוק אותו, 
לא  לי,  חסר  זה  רק  ירושלים,  חרבה  קמצא  ובר  'אקמצא  אמר: 

נעים...' הוא יורד מבימת הכבוד, רץ לכיוון השומר ושואל אותו 
– מה קרה? השומר סיפר דברים כהווייתם: "אתמול הגיע ברנש 
זה בתור עני, והיום הוא מגיע בתור קרוב משפחה. אמור נא לי – 

הוא פונה לבעל השמחה – "האם באמת הנך מכיר אותו?"
האורח מביט על בעל השמחה ואומר: "אשתי ואשתך – בנות 

דודות שניות..." הפטיר בעל השמחה: "טוב, תשאיר אותו". 
אומר המגיד מדובנא: הקב"ה אמר לכינים שיבואו בתור מכה 
שלישית, והנה מגיעה מכת ערוב, כל הבהמות והחיות, מכל רחבי 
אנו חלק מהחיות,  "גם  הכינים:  מגיעות למצרים. אמרו  העולם 
מותר לנו לבוא פעם נוספת ולהכות באויבי ישראל - המצריים".

בכל  כינים  ערוב,  ויבוא  "אמר  ע"ה:  המלך  דוד  שאמר  זהו 
נוספת במכת ערוב,  היו אבל באו פעם  גבולם". אמנם הם כבר 

כשאר החיות שבעולם.
אם כך עשו החיות במכות מצריים, ק"ו בן בנו של ק"ו - אנו -  
המחויבים לקיים את מצוות ה' ושליחותינו בעולם הזה. במצוות 
כמה  לקיים  משתדלים  אחת.  בפעם  מסתפקים  לא  ובשליחות 

שיותר.

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

מחפשת עבודה ומטפלת בהורה?
זה הזמן שלך

תוכנית הפלוס ב60  ומרכז שקד כאן בשבילך
אנו מזמינים אותך לסדנא מרתקת בה תרכשי כלים בחיפוש עבודה
וכלים בהתמודדות במישור הרגשי באמצעות פסיכודרמה

בין הנושאים:
• היכרות עם עולם העבודה העכשווי • מיתוג עצמי ושיווק • כתיבת קורות חיים והכנה לראיון עבודה

הסדנא תתקיים אחת לשבוע בימי שני למשך 6 מפגשים
במתכונת יום לימודים ארוך.

כלים לחיפוש עבודה - בין השעות 12:30-9:30
כלים להתמודדות באמצעות פסיכודרמה - בין השעות 15:00-13:00

הסדנא בעלות 200 ₪ והיא תתקיים באגף לשירותים חברתיים, רח' כהנמן 107
ההשתתפות מותנית בראיון אישי. פתיחת הסדנא ואופן קיומה ע"פ כללי משרד הבריאות. 

לקבלת פרטים נוספים ולהרשמה:
lehav@bbm.org.il :03-5776135/6381/6137 | מייל

מחכות לכן
צוות היחידה להכשרה מקצועית ומרכז שקד  

  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים !
בהתאם לחוק חינוך חובה חייבת כל תלמידה שתסיים השנה את לימודיה בביה"ס היסודי להמשיך את לימודיה בבית ספר 

על יסודי (סמינר) בכיתה ט'.
לידיעתכם הרישום מתבצע בשני שלבים.  בשלב הראשון מתקיים תהליך פניה של התלמידה לסמינר אליו היא מבקשת 
להתקבל. אחרי כן יתבצע תהליך של מבחן וראיון באותו סמינר. בשלב השני לאחר שהתלמידה תקבל תשובה חיובית בכתב 

מהסמינר אליו פנתה עליה לבצע את גמר הרישום באגף החינוך בעירייה אצל מזכירת מנהל האגף. 
 החל מיום ראשון, ד' בשבט תשפ"א (17/1/21) מתקיים תהליך הפניה לבתי הספר העל יסודיים (סמינרים) לקראת שנה"ל 

ה'תשפ"ב.
התהליך יימשך עד לסוף אותו שבוע. טפסי הפניה ניתן לקבל במזכירות ביה"ס היסודי בו לומדת בתכם או במזכירות הסמינר 
אליו אתם רוצים להירשם או באגף החינוך בעירייה. יש להגיש את הטפסים בצרוף צילום ספח תעודת הזיהוי בו רשומה 
בתכם, למזכירות בית הספר העל יסודי (סמינר) בו חפצים אתם שבתכם תלמד בשנה"ל הבאה. מומלץ למלא טופס פניה 

ליותר מבית ספר אחד.
החלטה  מכתב  לקבלת  עד  התהליך  המשך  על  לכם  יודיעו  הנ"ל  הטפסים  עם  פניתם  אליהם  יסודיים  העל  הספר  בתי 
בבקשתכם. עם קבלת מכתב תשובה מבית הספר המאשר או לא מאשר את קבלת בתכם, עליכם להגיע אתו  לאגף החינוך 

על מנת להסדיר את הרישום באופן סופי לא יאוחר מיום שלישי, א' באייר תשפ"א 13/4/21).
תלמידה שתקבל מכתב תשובה שלילי זכותה לערער בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה בפני הנהלת הסמינר.

במידה והערעור ידחה ע"י הסמינר תשובץ התלמידה ע"י העיריה. גם על שיבוץ זה זכותה לערער  באגף החינוך בעירייה 
בתוך 7 ימים.

לאחר החלטת ועדת הערר העירונית השיבוץ הינו סופי.
לתשומת לבכם חובת הרישום חלה על ההורים בלבד.

הננו מאחלים לכם ולבתכם הצלחה בכל אשר תפנו.

רשימת הסמינרים בעיר אליהם ניתן לפנות ולהירשם:
1. תיכון וסמינר אור החיים החדש רחוב עזרא 51, טל: 0732394480.

2. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רחוב אהרונוביץ 33, (בהנהלת הגב' אלקיים), טל: 6181158.
3. תיכון וסמינר בית מלכה (בעלז), רחוב הרב פוברסקי 38 טל: 6782076.

4. תיכון וסמינר בית יעקב חסידי גור, רחוב חזון איש 50, טל: 6190140.
5. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רחוב הרב הירש 27, טל: 6183211. קיימת גם מגמת חינוך מיוחד.
6. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רחוב אהרונוביץ 31, (בהנהלת הרבנית בורנשטיין), טל: 5774800.
7. תיכון וסמינר בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רחוב אמרי ברוך 30, (בהנהלת הרב ח. כהנא), טל:6714500. קיימת גם מגמת חינוך מיוחד.

8. תיכון וסמינר למורות וגננות ויזניץ, רחוב חזון איש 99, טל: 6778791.
9. תיכון וסמינר בית יעקב עטרת רחל, רחוב אהרונוביץ 31, טל: 5700706

10. תיכון וסמינר תהילה, רחוב צפת 15, טל: 5707836
11. תיכון וסמינר כלל חסידי למורות וגננות, רחוב קלישר 22 (פ. זבולון המר 2), טל: 5786278. 

12. תיכון וסמינר בית יעקב גברא רחוב הר' כהנמן 100 (בית חדד) טל. 5794002, (קיימת גם מגמת חינוך מיוחד).
13. תיכון וסמינר 'אהל רחל' רחוב מתתיהו 8 , טל: 7787787

14. תיכון וסמינר חסידי באידיש, רחוב כהנמן 92, טל: 6747430
15. תיכון בנות לאה אסתר מרכז חסידי ויזניץ , רחוב הרב כהנמן 106 טל: 0733383834

16. תיכון חב"ד בנות חנה, רחוב הירדן 26 , טל: 0774601070 (תיפתח מגמת עיצוב)
17. תיכון חדש שע"י גב' צ. אקשטיין, רחוב נויפלד 10 טל:0527166998

18. תיכון חדש 'תפארת בית יעקב', טל: 0527182577 

הרב אליהו דדון
סגן ראש העיר

וראש אגף החינוך

רישום תלמידות
לבתי הספר העל-יסודיים 

מוכר שאינו רשמי (סמינרים) 
לשנת הלימודים ה'תשפ“ב

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר

 
  

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

בברכה,
אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

רישום לגני הילדים

הורים נכבדים, שלום רב!
בשנת הלימודים תשפ"ב יגיע ילדכם לגיל גן חובה/תת חובה, קבלו נא את ברכותינו.

לפי חוק חינוך חובה על ההורים לרשום את ילדיהם לגן ילדים בעיר.
זכאים לרשום הורים שילדיהם נולדו בתאריכים הבאים:

גילאי קדם חובה:
גיל 3– ילדים שנולדו בין התאריכים י"ד בטבת תשע"ח (1.1.2018) עד כ"ג בטבת תשע"ט (31.12.2018).

גיל 4– ילדים שנולדו בין התאריכים ג' בטבת תשע"ז (1.1.2017) עד י"ג בטבת תשע"ח (31.12.2017).
גיל חובה: גיל 5 – ילדים שנולדו בין התאריכים כ' בטבת תשע"ו (1.1.2016) עד ב' בטבת תשע"ז( 31.12.2016).

כדי להקל על ההורים הרישום יתבצע כדלהלן:

ההורים יתקשרו למענה טלפוני ממוחשב במספר 074-7601959, במשך 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע (עד 
כניסת השבת).

במענה הטלפוני הנ"ל יש להזין את הנתונים הנדרשים. יש להכין לפני ההתקשרות את תעודות הזיהוי של שני 
ההורים עם הספח, וכן את מספר הסמל של הגן המבוקש בין 5 או 6 ספרות.

מועדי הרישום: מיום חמישי, א' בשבט תשפ"א (14.01.2021) עד יום רביעי, כ"א בשבט תשפ"א (3.02.2021)
רצ"ב רשימת הגנים  העירוניים+ כתובת הגן + סמל הגן בן 5 או 6 ספרות.

לתשומת לבכם !
מדובר ברישום בלבד ולא בשיבוץ ולכן אין התחייבות של הרשות להיענות לכל בקשה של גן מסוים.

 יש לשמור את מס' האישור לאחר הרישום.
הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן ילדים שאינו בבעלות העירייה חייבים לפנות על כך לבעלויות או למשרדי תלמודי התורה.

אין אפשרות לרשום גם לגן עירייה וגם לעמותה.

הורים שרשמו לגן עירייה לא תינתן אפשרות לבטל לטובת רישום בגן עמותה.
הודעה על ביצוע אישור קבלת בקשתכם ישלח לביתכם. באם לא יתקבל אישור עד לתאריך 30.04.2021.

על ההורים להתקשר ולוודא שהרישום בוצע.
לבירורים: 

בטלפון: 5776151 - חיה.         5776453 - אסתי.   
         naee@bbm.org.il      abe@bbm.org.il :במייל

לשנת הלימודים תשפ“ב
חינוך חרדי

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים, שלום רב,
הננו מתכבדים בזה להודיעכם על נהלי הרישום לכיתות א' לשנה"ל ה'תשפ“ב.

1. הרישום חל על כל הילדים שנולדו בין התאריכים: י' בטבת תשע"ה (1/1/15) לבין י"ט בטבת תשע"ו ( 31/12/15).

2. תקופת הרישום מיום חמישי, א' בשבט ה'תשפ"א (14/01/2021) ועד ליום חמישי, כ"ב בשבט ה'תפש"א (04/02/2021).

3. מקום הרישום משתנה בין סוגי בתי הספר. 
שמספרו  טלפוני  מוקד  דרך  ייערך  הרישום  המצ"ב,  ברשימה  המופיעים  העצמאי  החינוך  של  יעקב  בית  הספר  בבתי 
074-760-1900, במשך כל תקופת הרישום 24 שעות ביממה. (נא להכין מס' זיהוי של התלמידה לפני הכניסה למוקד הרישום).

      בית יעקב אהלי אליעזר, רח' חי טייב 8.
      בית יעקב זכרון מאיר, רח' אדמור מגור 29.

      בית יעקב ע"ש הרב כהנמן, רח' קהילות יעקב 65.
      בית יעקב מסורת ישראל, רח' נויפלד 10.

      בית יעקב מרכז, רח' רמב"ם 22.
      בית יעקב נווה מאיר, רח' אהרונוביץ 31.

      בית יעקב נווה אחיעזר, רח' אורליאן 1.

      בית יעקב רמת אהרון, רח' סורוצקין 9.
      בית יעקב רמת אלחנן, רח' אשל אברהם 17. 

      בית יעקב שכון ג', רח' דקר 12.
      בית יעקב תפארת תמר, רח' מימון 31.

  
4. בשאר בתי הספר יתבצע הרישום, כבכל שנה, במזכירות בית הספר בתקופה הרשומה לעיל.

בזמנים כדלהלן:
בימים ראשון עד חמישי,  בשעות 9:00 – 12:00 לפנה"צ.

בימי שלישי,  גם בשעות 16:00 – 18:00 אחה"צ.
ובימי שישי, בשעות 9:00 – 11:00 לפנה"צ.

יש להגיע לרישום עם תעודת זיהוי של שני ההורים ובה כתובת מגורים מעודכנת. בא כוחה של המשפחה, 
שאינו הורה, המבקש לרשום עליו להצטייד בייפוי כח מטעם ההורים. אפוטרופוס של ילד יציג אישור בית משפט.   
הורה החי בנפרד מההורה האחר ורוצה לרשום את ילדו, חייב למלא טופס רישום ידני ולשם כך עליו להגיע 

לאגף החינוך ללשכת מנהל האגף.
הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה לא יירשמו לכיתה אלא עליהם להירשם במוקד 

הרישום של הגנים: 074-760-1959.
רשימת  את  הספר   לבתי  החינוך  אגף  יודיע  הרישום  תקופת  לאחר  הטלפוני  המוקד  דרך  לנרשמים   .5

התלמידים השייכים לו והם יוזמנו לראיון אצל הנהלת בית הספר, כדי לסיים באופן סופי את הרישום.
6. במידה והורים קיבלו תשובה שלילית לבקשתם ניתן לערער תוך 10 ימים מקבלת המכתב השלילי בפני 
הנהלת בית הספר במכתב רשום או במסירה אישית של מכתב הערעור. כמו כן זכותם של ההורים לאחר 

מכן לערער בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך. 
7. הורי תלמיד שנותר ללא מענה חינוכי  יפנו למחלקת הביקור הסדיר בעירייה, כדי לקבל שיבוץ חליפי 

עבור ילדם 03-5776447 

בברכת הצלחה בלימודים ורוב נחת מהילדים
הרב אברהם רובינשטיין 

ראש העיר

רישום לכיתה א'
לשנת הלימודים ה'תשפ“ב

ראש אגף החינוך
  הרב אליהו דדון

בבתי הספר מוכר שאינו רשמי, ממ"ד ומ"מ העירוניים בעיר
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אינפורמטיבי *
מוצרי דבי וולף במשלוח ישיר 

וחיוני עד הבית!
ב'דבי וולף' מאמינים כי גם בבית, חשוב במיוחד 

לשמור על שגרת טיפוח ולכן- ממשיכים במבצעים 
מיוחדים עד לסיום הסגר • בשיחת טלפון אחת תהנו 
מהטבות ייחודיות ובלעדיות על מוצרי הקוסמטיקה 

 והטיפוח במחיר מיוחד 
שלא יחזור!

נכון שכולם בבית ומכוני הקוסמטיקה הוצאו מחוץ לתחום 
לעת עתה, אבל דווקא כעת, במצב המתוח ובחוסר הוודאות 
הקיימים, חשוב יותר מתמיד לשמור על עור הפנים ולתחזק 

את שגרת הטיפוח, כי הרי אין כמו מראה רענן בכדי להשפיע 
על מצב הרוח וההרגשה החיונית. גם בתקופה זה, במכון דבי 

וולף ממשיכים להעניק את השירותים בכדי לאפשר לכל אחת 
לשמור על שגרת טיפוח מתוחזקת ונכונה ומציעים שירות 

משלוחים עד הבית של ליין מוצרי הטיפוח, התכשירים והאיפור.

במספר הטלפון 050-4425144 או במספר 1700-500-401 
תוכלי לקבל ייעוץ אישי בהתאמה לעור הפנים שלך ולקבל את 

המוצרים במשלוח חינם עד  הבית. ובנוסף, מכון 'דבי וולף' 
ממשיך במבצע המיוחד של 40% הנחה על מוצר הקוסמטיקה 

השני!

ליין המוצרים של דבי וולף פותח בנוסחה ייחודית, בטכנולוגיה 
בלעדית הרשומה כפטנט רשום. המוצרים מעניקים מענה 

מדויק בהתאמה לסוג העור ולמטרת הטיפול. הנוסחה 
הייחודית, מחדשת את רקמת העור, מעודדת ייצור תקין של 

סיבי קולגן, מנטרלת רעלים, מגנה מפני השמש, מבהירה, 
מזינה, משקמת ומעלה את רמת הלחות בעור באופן ניכר. 

התכשירים כולם היפו אלרגניים, מכילים קוליגניים, מיוצרים 
מחומרי גלם טבעיים ומובחרים בלבד, בטוחים ויעילים קלינית, 

בטוחים לשימוש גם לעור רגיש במיוחד, מאושרים ע"י משרד 
הבריאות ועומדים בתקנים בינלאומיים מחמירים במיוחד.

התקשרי עוד היום לקבלת ייעוץ טלפוני במספר 050-4425144 
או למספר 1700-500-401 לקבלת תכשירי הטיפוח עד הבית 

ותהני מעור מטופח ומתוחזק בכל מצב! 

חברת דואר ישראל ממשיכה 
לצמצם את התורים בסניפים 
ומרחיבה את שירות זימון תור 

מראש לעשרות סניפים
בין הערים בהם תתאפשר הגעה רק בהזמנת תור 
מראש: סניפים נבחרים בירושלים, נתניה, חיפה, 

אשדוד, קרית גת, טבריה, תל אביב ועוד

אחרי פיילוט מוצלח בן חודשיים, וכחלק משיפור השירות, 
חברת דואר ישראל תרחיב במהלך החודש הקרוב את שירות 

זימון תור מראש לעשרות סניפי דואר נוספים. הגעה תתאפשר 
לסניפים רבים ברחבי הארץ, רק בהזמנת תור מראש בשיחה 
טלפונית למוקד 171 או באמצעות האמצעים המקוונים. בין 

הערים בהם תידרש הזמנת תור מראש לפני ההגעה: סניפים 
נבחרים בירושלים, נתניה, חיפה, אשדוד, קרית גת,  טבריה, תל 

אביב ועוד.

בני לוי, סמנכ"ל חטיבת הדואר והקמעונאות בדואר ישראל: 
"כחלק ממהלך מקיף שהחברה מבצעת לשיפור השירות, 
תתאפשר הגעה לשישים סניפים נוספים, בנוסף לתשעת 

סניפי הפיילוט, רק בהזמנת תור מראש, וזאת על מנת לאפשר 
ללקוחות לתכנן את מועד הגעתם, ובכך להימנע מהמתנה 

ממושכת בתור. מהלך זה יאפשר לנו להיערך נכון לביקושים, 
להסיט משאבים ליחידות עמוסות, ובכך לקצר זמני המתנה 

ולהגביר את שביעות רצון הלקוחות. בתקופת הקורונה הנושא 
הינו קריטי לצורך שמירה על הנחיות התו הסגול, ועל מנת 

למנוע המתנה בשטחים הציבוריים מחוץ לסניפים. במהלך 
השנה ובהתאם לביקושים ביחידות השונות, יתווספו מאות 

סניפים נוספים בהדרגה". 

במסגרת הפיילוט שבוצע בחודשיים האחרונים, השתתפו 
תשע יחידות שונות ברחבי הארץ. לקוחות שהזמינו תור מראש 
המתינו בממוצע כשש דקות. בחודש דצמבר שורתו 2.5  מיליון 
לקוחות בסניפי הדואר, מתוכם כ-375 אלף הזמינו תור מראש 

)כ-15% מכלל המגיעים(. לשם השוואה בחודש ספטמבר 
שורתו כ-2 מיליון לקוחות בסניפים, מתוכם הזמינו תור רק 

כ-200 אלף לקוחות )כ-10% מכלל המגיעים(. 

כאמור מעתה, ניתן יהיה להגיע כאמור לעשרות מסניפי הדואר 

חדש על מדף הממרחים:

 יד מרדכי מרחיבה את 
 קטגוריית הדבש

 ומשיקה מהדורה מיוחדת 
של ממרח דבש עם קקאו

הממרח החדש מכיל שני רכיבים בלבד: דבש טהור 
וקקאו ואינו מכיל חומרים משמרים

דבש הוא תוצר נפלא של הטבע. טעמו המשובח, מרקמו 
וצבעו העמוק, מעניקים לו ייחוד קולינרי למגוון שימושים 
ותועלות. יד מרדכי, המותג שמוביל את קטגוריית הדבש 

בישראל זה שנים רבות, משיק מוצר חדש על המדף: ממרח 
דבש עם קקאו.

הממרח החדש מכיל שני 
רכיבים בלבד: דבש טהור, 

המורכב מזני דבש מובחרים 
של מכוורת יד מרדכי 

ו-קקאו.

תהליך הפיתוח ארך כשנה, 
תוך שהוא משמר את 

תכונותיו הייחודיות של 
הדבש הטהור ומוביל לתוצר 

של ממרח דבש קטיפתי, 
בעל טעם שוקולדי עדין 

ומרקם נימוח בפה. הממרח 
החדש מהווה אלטרנטיבה 

טעימה ואיכותית למעוניינים בפינוק שוקולדי, מתוק ומאוזן, 
על גבי כריך או בכפית היישר מן הצנצנת.

ליזי בית עדה מנהלת השיווק של יד מרדכי: "מדובר 
בהשקה מרגשת בעולמות הדבש. השקה שתיתן לצרכנים 

שלנו אלטרנטיבה לגיוון בדבש ואופציה נוספת לממרח 
שוקולדי, העשוי משני רכיבים בלבד. כמובילי שוק הדבש 

במדינת ישראל וכמומחים בקטגוריה, אנו גאים להוביל את 
ההתפתחות הטבעית של מוצרים מבוססי דבש, למדפים 

נוספים בנקודת המכירה". 

כשרות: בד"ץ 'מחזיקי הדת' בעלזא

ניתן להשיג ברשתות השיווק 

חדש מ'יטבתה':

 שוקו בטעם קרמל לחוויית 
טעם מושלמת

יטבתה, מותג משקאות החלב המוביל בישראל, 
ממשיך להוביל את החדשנות והגיוון בקטגוריה 

ומשיק מהדורה מוגבלת של שוקו יטבתה בטעם 
קרמל. 

שוקו יטבתה בטעם קרמל משווק בבקבוק משפחתי 
נוח של 1 ליטר ובבקבוק אישי של 350 מ"ל, המספקים 

אפשרויות צריכה מותאמות ונוחות. השוקו החדש נועד 
למחפשים ריגוש בטעמי 

השוקו האהובים, ומעוניינים 
להתנסות בטעמים חדשים 
ומפתיעים. הצורך האנושי 

בגיוון מביא את יטבתה 
להוביל את קטגוריית 

משקאות החלב עם חדשנות 
של טעמים נפלאים האהובים 

במיוחד על הצרכן החרדי. 

את שוקו יטבתה בטעם 
קרמל ניתן להשיג ברשתות 

השיווק ובחנויות המובחרות. 

כשרות: בד"ץ מהדרין 
בראשות הגר"א רובין שליט"א.

רק בהזמנת תור מראש במוקד הטלפוני 171 או באמצעים 
המקוונים כאשר כחלק מהערכות החברה הורחבו הקצאות 

התורים באתר החברה ובמוקד, על מנת לספק את הביקושים. 
בנוסף יוצבו דיילות להדרכת הציבור ויתלו שלטי הסבר. חלק 
מהתורים ביחידות אלה יוקצו להגעה מזדמנת של לקוחות, 

שהינם זכאים לפטור מעמידה בתור, בכללם אזרחים ותיקים 
מעל גיל 80 ובעלי מוגבלויות. 

 מתכון לשקשוקה 
עם טונה פיקנטית

בחורף, אנחנו זקוקים יותר מתמיד, לארוחות חמות 
ומזינות. טונה סטארקיסט מהווה בסיס נפלא לארוחה 
חמה, משביעה ומלאה בערכים תזונתיים- היא אינה 
מכילה חומרים משמרים, ניתנת לחימום כשמוציאים 
אותה מהקופסא ומשתלבת נהדר כמנת חלבון במגוון 
תבשילים כעיקר הארוחה או כתוספת מזינה ומעשירה.

סטארקיסט מגישה מתכון לארוחה משפחתית חמה, טעימה 
ומזינה במיוחד לערבי החורף הקרירים ועם זאת- קלה ופשוטה 

להכנה.

כותב המתכון: פרידה רז

 מצרכים: 
 1 קופסא נתחי טונה בהירה סטארקיסט עם פלפל חריף

 6 עגבניות קלופות וחתוכות
 1 פלפל חריף קצוץ

3 פלפלים אדומים מתוקים 
 חתוכים לקוביות

 5 שיני שום קלופות וקצוצות
 1 כף פפריקה מתוקה

 קורט פפריקה חריפה )לא חובה(
 כפית סוכר
 מלח פלפל

 5 ביצים
רבע כוס שמן

 אופן הכנה:
לחמם במחבת את השמן, 

 להוסיף פלפלים ושום ולערבב.
 להוסיף עגבניות ותבלינים לכסות במכסה ולאדות כמה דקות.

 לערבב עד איחוד טעמים.
להוסיף נתחי טונה וביצים, לכסות במכסה ולבשל 3 דקות עד 

קבלת מרקם רצוי.

בתאבון!

מצווה גדולה מתחילה בכפית קטנה

 'מטרנה מצווה' יוצא לדרך 
בפעם ה-22 ברציפות 

מטרנה, מותג תזונת התינוקות המוביל בישראל, יוצא 
לדרך עם "מטרנה מצווה" – מבצע איסוף הכפיות 
שמוסב לתרומות עבור משפחות נזקקות. בשיתוף 
פעולה חסר תקדים הנמשך למעלה משני עשורים, 

מטרנה בשיתוף חסדי נעמי תורמים למשפחות 
נזקקות הודות להירתמות הברוכה של משפחות 

למבצע איסוף הכפיות. במשך 22 שנה אלפי 
משפחות נעזרות בכפיות הקטנות שלכם, ודווקא 

בימים אלו, ישנה חשיבות גדולה אף יותר בתרומת 
מזון תינוקות למשפחות נוספות הזקוקות לכך.

חברת מטרנה, חברת מזון התינוקות המובילה בישראל, 
מציינת 22 שנה לשיתוף הפעולה המבורך "מטרנה מצווה" 

עם ארגון החסד הגדול "חסדי נעמי". שיתוף הפעולה 
הייחודי, בזכותו אלפי משפחות נעזרות בתזונת תינוקות 

איכותית, מבטא את הקשר ההדוק בין מטרנה לחסדי נעמי – 
קשר של מצווה שמתחיל בכפית קטנה.  

מדי שנה, על פני יותר משני עשורים, מקיימת חברת מטרנה 
את הפרויקט המיוחד, במסגרתו מתבקש הציבור לאסוף 

כפיות מטרנה או אריזות דייסות מטרנה ולהביאן לנקודות 
האיסוף של חסדי נעמי.  ככל שמתקבלות יותר כפיות או 

אריזות דייסות, כך גדלה גם תרומת מטרנה לארגון החסד, 
ובכך מעניקה לאלפי משפחות נזקקות במגזר החרדי תמ"ל 

)תרכובת מזון לתינוקות( ודייסות לתינוקותיהן.

מאז הושק מבצע 'מטרנה מצווה', קיבלו הן מטרנה והן 
ארגון חסדי נעמי אינספור תגובות מהציבור החרדי על הזכות 

העצומה בהשתתפות במבצע המיוחד, המאפשר לקהילה 
שלמה להיות שותפה בתרומת מזון תינוקות למשפחות 

נזקקות. במשך כל השנה, משפחות רבות מקפידות לשמור 
כפיות ואריזות דייסות מטרנה במיוחד עבור פעילות חשובה 

זו, וכך הן הופכות לשותפות ישירות בתרומה לנזקקים. 

מטרנה מלווה דורות של תינוקות בישראל ומהווה את בחירתן 
של רוב אימהות המגזר החרדי.  ככזו רואה מטרנה חשיבות 

עליונה בחיבור אל הציבור החרדי, הן באמצעות מגוון מוצריה 
המתהדרים בכשרות בד"צ העדה החרדית ובהרכב המתקדם 
ביותר, והן במתן יעוץ והכוונה לאימהות בנושאי תזונה, הזנה 

טבעית ושינה במסגרת המרכז לייעוץ תזונתי, וכמובן גם 
בחיבור הרגשי – לחסד ולנתינה במגזר החרדי. 

מסיבה זו, מטרנה יוצאת זו הפעם ה-22 בפרויקט מטרנה 
מצווה, במסגרתו יקבלו משפחות נזקקות תחליפי חלב 

ודייסות לתינוקות. מטרנה, רואה בפעילות זו, בייחוד בימים 
אלו, חשיבות גבוהה. מטרנה פועלת מתוך שאיפה תמידית 

להיות הכי קרוב לאמא, מכאן עולה באופן טבעי החובה 
לדאוג לתזונת התינוקות, ופרויקט "מטרנה מצווה" הוא 

הדרך הטובה והמתאימה ביותר להגשים שאיפה זו.

איך משתתפים? אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה או 
אריזות דייסות מטרנה, ושולחים לחסדי נעמי רח' בר יוחאי 
10 בני ברק, וניתן להביא גם לניידות או לתיבות חסדי נעמי 

עבור מטרנה מצווה 22.  

יעל דוד, מנהלת שיווק במטרנה: "היוזמה הברוכה 
שמתקיימת זו השנה ה-22 ברציפות, מעידה על הקשר 
העמוק של מטרנה למגזר החרדי. כמדי שנה, גם בשנה 

הנוכחית שהתרומות בה חיוניות אולי יותר מכל שנה בשל 
משבר הקורונה, שיתוף הפעולה עם ארגון החסד "חסדי 

נעמי" זוכה להיענות מרשימה בקרב הציבור שנרתם לאסוף 
כפיות של תחליפי החלב ואריזות דייסות של מטרנה. אני 
מזמינה את המשפחות להירתם לפעילות מטרנה מצווה 

כמדי שנה ויחד להמשיך לתת ולתרום לקהילה". 

טבעי שתכירו:

 סדרת הפירות היבשים 
של "מעולה"

ט"ו בשבט בפתח וסדרת הפירות היבשים של "מעולה" 
היא חג לאילנות של ממש.

עבור חלק מאתנו הפירות היבשים הם נשנוש אהוב בעוד 
שעבור אחרים זהו חומר גלם הכרחי להכנת סלטים, 

תבשילים ומאפים. כך או כך, כמעט כולנו צורכים פירות 
יבשים. בנוסף להיותם טעימים במיוחד, הם גם מיטיבים 

עם הבריאות ומיוחסות להם סגולות חיוביות רבות. פירות 
יבשים, במידה, הם תוספת מומלצת לתזונה שלנו. עבור 

כל חובבי הטבע, הפירות היבשים והטבעיים ללא תוספות, 
הם ממש כמו הממתק של הטבע וישנם מתכונים טעימים 

במיוחד שמשתמשים בהם.

כעת לקראת ראש השנה לאילנות זה הזמן למלא את 
המדפים עם הפירות היבשים של 'מעולה' המתאפיינת 

במוצרי איכות, בריאים וטעימים. האיכות כמו הטריות 
מובטחים לכם בתוך האריזות והטעם? מעולה! 

בסדרה: צימוקים כהים ובהירים, שזיפים מיובשים, 
משמשים מיובשים וחמוציות.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

להשיג: ברשתות המזון המובחרות.

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בכפוף לתקנון.
האיסוף עד ו׳ אדר תשפ״א )18.2.21(.

מטרנה
מצווה

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20



כ"ט טבת תשפ"א 353513/1/21 ב' כסליו תשפ"א 18/11/20בני ברק בני ברק12 26

זה
גני

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

מאונך מאוזן

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא
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דירות 
למכירה

כט’ בטבת -ב’ בשבט תשפ”א
13/01-15/01/2021  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

כניסות )לא גג( בבניין ק"א 
סלון ומטבח ופ"א )50 מ"ר( 

ומעליה ק"ב 4 ח.שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,625,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 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

 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 ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 
וילות ובתים

 באימרי ברוך, לאנ"ש, 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

משופצת, 2,700,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 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

 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 
2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

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

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

אלעד

 בסמטת אזר/העליה 
השניה, דירת 3 חדרים, 
75 מ"ר, קומה ג', ללא 

מעלית, משופצת, 
ומעליה 2 יח"ד חדשות!! 

ומעליה גג מרוצף, 
2,600,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 ביהודית 11 פינת 
שמחוני, 4 חד', חזית, 87 

מ"ר בנוי, היתרים לעוד 
40 מ"ר, ניתנת לחלוקה, 

3 כ"א, ק"א, 9 דיירים, 
מושקעת, 2,250,000 

_____________________________________________)48-04/21ל(ש"ח 050-2722415

 באדמור מגור, 180 
מ"ר במפלס אחד, קומה 

א', חזית + אופציה 
להרחבה, 3,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

 באזור הנביאים!! 4 
חד', משופצים, ק"ב עם 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,820,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 ברדק ברמת גן, באזור 
הרב קוק השקט בב"ב, 4 
חד' חדשה ומשופצת ק"ג 

עם חניה. 2,250,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)46-46(_____________________________________________

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

עורפית, משופצת, אפש' 
לבניית יח"ד בק"ק, 

1,950,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
054-6506501)47-47(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 
ברמה גבוהה + אופציה, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

מעלית, בקומה ד', 5 
חדרים, ומעליה סלון ענק 

+ חדר + גג גדול, הכל 
מפואר וברמה גבוהה, 
חניה צמודה + נוף + 

אוויר, 4,050,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אהרון ברחוב 
יוקרתי, וילה בנויה 300 

מ"ר בשלושה מפלסים + 
אופציות, לא משופצת, 
5,800,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבן דוד, דירת 160 
מ"ר, 4 חד', ק"ג ומעליה 

2 חד' + גג, חזית, ללא 
מעלית, 2,600,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' יהונתן 
בקרבת מגדלי ב.ס.ר, 

דירת קרקע, 4 חד', 100 
מ"ר, משופצת, מיידי, 

1,850,000
_____________________________________________)03-06ש(050-2321046

 ברחוב בלז, 95 מ"ר, 
קומה א', חזית תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה, לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 מציאה!! 4 חדרים, 
ברחוב יגאל/ירושלים, 
ק"ג )לא אחרונה(, עם 
מעלית, חזית, 3 כ"א, 

שמורה, 1,840,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________
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אחוזי הריבית אינם קניות בשוק...

במשכנתא פונים למקצוענים
חייגו עכשיו 8724*

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

 במרכז רימונים, 
דופלקס 240 מ"ר, מחולק 

ל- 2 דירות נפרדות, 11 
חד', משופצת מהיסוד, 

4,200,000 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)02-05ל(לל"ת 050-4146361

 בבית הילל, 4.5 
חדרים, קומה ב', חזית, 

3 כ"א, שמורה ומסודרת, 
2,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)02-02(_____________________________________________

בני ברק

4-4.5 חדרים
 באבן גבירול, אבני נזר, 4 

חד', לל"ת, כיווני אויר מצויינים, 
_____________________________________________)03-06ל(מטבח חדש 054-5418110

 בס"ד, עומדים לפני 
מכירת דירה? ותוהים איך 
מתחילים מי ילווה אותנו! 

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)03-03(_____________________________________________

 עלינו על הקרקע, דירות 
5/4/3 חדרים, ברחוב צפת, 

איכלוס 24 ח' תיווך דורון 
054-4980159)03-03(_____________________________________________

 בלעדי כ- 60 מטר, 
ביהודה הנשיא, קומה ב', 

אופציה להפוך בקלות ל- 3 
ח' + חתימות לפינוי בינוי, 

1,450,000, מפתחות במשרד 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בגבעת סוקולוב, דירת 
גן, 5 חדרים, חצר 80 

מטר, מרווחת, מושקעת 
מאוד, עם יחידת דיור 

30 מטר, מושכרת תיווך 
_____________________________________________)03-04(אשכנזי 03-5791770

 בהזדמנות!!! באזור 
חברון, דירת גן מדהימה! 
4 וחצי חדרים, משופצת 
ויפיפיה! + חצר קסומה! 

שקטה במיוחד תיווך א.ש.ל 
058-6665070)03-03(_____________________________________________

 המציאה!! א.השניים 
דירת גן, 2, כ- 50 מ"ר, 3 
כ"א + חצר 120 מ"ר + 
מעטפת 40, 1,270,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג, כ- 160 

מ"ר, 3 חדרים למטה 75 
מ"ר + חדר גדול למעלה 

וגג גדול פתוח כ- 75 מ"ר, 
מטופחת, ק"ד + מעלית, 
מיידי, 2,050,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)03-03(_____________________________________________

 מציאה!!! 
א.אבוחצירא דירת גן, 
כ- 60 מ"ר, משופצת 

+ מעטפת לכ- 38 
מ"ר, 1,320,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות! מדהימה! 
באזור שדרות גרשנטקורן / 

אהרונסון, דירת גן, משופצת 
ויפה! 3 חדרים + חצר מרווחת 

_____________________________________________)03-03(תיווך א.ש.ל 058-6665070

 בשיכון ה', דופלקס 260 
מטר, בקומה 1, מחולקת ל- 4 
חד' + 4 חד' + יחידה, מתאים 

לטאבו משותף, 3,800,000 
_____________________________________________)03-03("פנחס נכסים" 055-6789653

 למכירה, מיידי! בבלעדיות! 
דופלקס מדהים, בבן זכאי, 

כ- 160 מטר, קומות ב' + ג', 
משופצת ומושקעת ברמה 

גבוהה! מרפסת וסוכה גדולים 
במיוחד! תיווך א.ש.ל

058-6665070)03-03(_____________________________________________

 בהזדמנות דופלקס 
בסוקולוב, 5 חד', ק"ג, 

כ- 100 מ"ר, חניה, 
1,850,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)03-03_____________________________________________

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב, ורצפה כ- 35 מ"ר, 
ואופציות, 1,750,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)03-03_____________________________________________

 בלעדי! באזור עזרא 
דופלקס 330 מ"ר, 150 

מ"ר בנוי + רצפה והיתרים 
לעוד 180 מ"ר, ק"ג, מתאים 
לחלוקה, 3,100,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)03-03(פנחסי 03-5799308

 באזור הרצוג, דופלקס 
6.5 חד', 240 מ"ר, ק"5 + 

מעלית + חניה, בניין מטופח, 
3,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 באזור אהרונוביץ דופלקס 
240 מ"ר, מחולקת ל- 2 

דירות, 5 חד' למטה ולמעלה 4 
חד', מושכרת ב- 5,600, ק"ג 
+ מעלית + חניה, משופצת, 
_____________________________________________)03-03(חזית א. פנחסי 03-5799308

 בגינת דוד 5 חד', כ- 
150 מ"ר, מהממת!!! 

ק"ב, חניה, מחסן, 
2,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)03-03_____________________________________________

 בחזו"א/נחמיה, 6 
חד', 110 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 3 כ"א, חניה בטאבו 
+ מעטפת של כ- 40 מ"ר, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט/
_____________________________________________)03-03(נפתלי קליין 054-5951599

 בקרית הרצוג בבניין 
חדש, דירת 3 חד', 70 מ"ר, 

מרווחת + יח"ד של 2 חד', 30 
מ"ר, מתוכננת היטב, מושכרת 

ב- 2,800 ש"ח, 1,880,000 
ש"ח נדלניסט/נפתלי קליין 

054-5951599)03-03(_____________________________________________

 בהזדמנות!! באבני נזר 
5 חד', 140 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 

מעלית, שמורה, מרווחת 
ומתוחזקת, 35 מ"ר מעטפת 

+ מטבח פסח + סוכה, 
2,550,000 ש"ח נדלניסט/
_____________________________________________)03-03(נפתלי קליין 054-5951599

 בלעדי! בפנקס 6 חד', 
130 מ"ר, בנוי 65 מ"ר, 

מעטפת 65 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 
ניתנת לחלוקה, 2,050,000 

_____________________________________________)03-03(גמיש א. פנחסי 03-5799308

 מציאה!!! במנחם בגין 
4 וחצי חדרים, קומת קרקע, 

ממ"ד, 1,520,000 גמיש 
_____________________________________________)03-03("פנחס נכסים" 055-6789653

 בשלמה בן יוסף 4 חד', 
קומה 2, מרפסת שמש, 90 

מטר, 1,520,000 "פנחס 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 055-6789653

 באזור הצבי 4 חד', 
משופצת ויפה + סוכה + 

חניה בטאבו, 1,750,000 ש"ח 
_____________________________________________)03-03("אלמוג נכסים" 052-6402078

 בלעדי בבן נריה 
)אסם(, חדשה, 4 חדרים 
גדולה, 110 מ"ר, חזית 

לכיוון הגינה + סוכה, 
קומה 6 + מעלית, מיידי, 

2,220,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)03-03(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', 100 
מ"ר, בבניין חדש, ק"6, חזית, 

מרווחת + מעלית + חניה 
+ מחסן, יח"ה + סוכה, 

2,300,000 ש"ח נדלניסט/
_____________________________________________)03-03(נפתלי קליין 054-5951599

 בדב הוז 4 חד', כ- 90 
מ"ר, מפוארת!!! ק"ג, 

ג.בטון, 1,720,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03_____________________________________________

 בשלוש השעות ד.נכה 
כ- 4 חד', 200 מ"ר, 

משופצת, א.ליחידה, 
2,100,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________03-03(הקריה 050-3000121

 במכבים 4 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"ב, משופצת 

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,600,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)03-03_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו, כ- 4 

חד' + מרפסת שמש + 
סוכה, ק"ד + מעלית + 

חניה צמודה + מחסן/
משרד 22 מ"ר בק"ק, 

1,920,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)03-03(_____________________________________________

 ברחוב מינץ, 4 חדרים, 
קומה ג', מעלית, בנין 

חדיש, במצב מצוין תיווך 
_____________________________________________)03-04(אשכנזי 03-5791770

 בלעדי בקובלסקי 4 ח', 
קומה א', חזית + מעלית, 

95 מטר נטו + כ- 25 
מ' מעטפת, 1,750,000, 
מפתחות במשרד תיווך 

_____________________________________________)03-03(אלטרנטיב 054-5500263

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________03-03(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"א, א.גדולה, 

1,770,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________03-03(הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בחרל"פ, 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 2 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)03-03(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

כ- 70 מ"ר, ק"ב, 2 כ"א, פינוי 
גמיש, שווה לתאם! גרוס תיווך 

050-4122744
)03-03(_____________________________________________

 ברחוב אהרון דב, 
קומה ג', חזית, 3 חד', 
משופצת, עם גג צמוד 

בטאבו תיווך אשכנזי 
03-5791770)03-04(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא, 
קומה 5, חזית, בנין 

חדש, 3.5 חדרים, כ- 85 
מטר, מרווחת ומטופחת 

מאוד, סוכה מהסלון תיווך 
_____________________________________________)03-04(אשכנזי 03-5791770

 מציאה שלא תחזור!!! 
ברב שך 3.5 חד', 70 מטר + 
25 חצר, 1,500,000 )גמיש( 

_____________________________________________)03-03("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות!! בשלמה בן 
יוסף 3 חד' + סוכה וחניה 

בטאבו, קומה שניה עם 
מעלית, חזית, 1,450,000 

_____________________________________________)03-03("פנחס נכסים" 055-6789653

 חזית להושע, 3 חדרים, 
חזית, כ- 80 מ"ר, ק"א, סוכה, 

יפה ומשופצת, 1,800,000 
ש"ח גמיש 052-7193105 

_____________________________________________)03-03(תיווך ישיר במרכז

 בשניים 3 חד', כ- 
70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03_____________________________________________

 בלעדי בבנימין 
אברהם, 3 חדרים, ק"ב, 
חזית + מעלית + חניה, 
1,420,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)03-03(_____________________________________________

 באיזור הרב שך/חיד"א, 
3 חד', 66 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
משופצת + גנרטור + סוכה, 

1,495,000 גמיש נדלניסט/
_____________________________________________)03-03(נפתלי 054-5951599

 בזכרון מאיר, דירת דמי 
מפתח, 3.5 חד', 70 מ"ר, 
חזית, קומה 3, משופצת, 
1,200,000 ש"ח נדלניסט/
_____________________________________________)03-03(נפתלי קליין 054-5951599

 במרכז העיר, דירת 2 
חד', 60 מ"ר, ק"ק, משופצת 
מהיסוד לפני שנה, אופ' ל- 3 

חד' בקלות, אופ' להרחבה 
ויח"ד, 1,470,000 ש"ח 

נדלניסט/נפתלי קליין
054-5951599)03-03(_____________________________________________

 באיזור הרצוג 3 חד', 68 
מ"ר, ק"ק, עורפית, משופצת, 

אופ' להרחבה כ- 23 מ"ר, 
חצר לא בטאבו, 1,470,000 
ש"ח נדלניסט/נפתלי קליין 

054-5951599)03-03(_____________________________________________

 מציאה!! א.טרפון 
כ- 3 חד', ק"א, 67 
מ"ר, מ.חלקית, 20 

א.להרחבה, 1,420,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)03-03(_____________________________________________

 שיכון ה' 3.5 חד', 68 
מ"ר, ק"ג, מ.אדריכלית, 3 
כ"א, מ.סוכה, 1,540,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)03-03(_____________________________________________

 א.המכבים 3 חד', ק"ג, 
כ- 64 מ"ר, מ.מהיסוד, 
א.להרחבה כ- 40 בצד 

+ כ- 104 בג.בטון, 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)03-03(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר, קומה ב', שמורה, 
א.לסוכה, 1,380,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
+ סוכה גדולה, בניין מטופח, 

1,750,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)03-03(_____________________________________________

 באזור הרב שך 3.5 חד' 
+ מרפסת סוכה, 95 מ"ר, 

ק"א, חזית + חניה, משופצת, 
2,050,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 מציאה, במנחם בגין 3 
חד', יפה ומשופצת + חצר 
מרוצפת, 1,360,000 ש"ח 

בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 
052-7193105)03-03(_____________________________________________

 בהזדמנות, באזור הרב 
קוק, 3.5 חד', משופצת ויפה, 
רק 1,640,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)03-03(נכסים" 052-6402078

 בלעדי בפ"כ, בניין חרדי, 
3 ח', קומה א', חזית + 

מעלית + סוכה, בניין מפואר, 
1,500,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)03-03(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בקובלסקי 
+ מעלית, קומה א', חזית, 

1,450,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)03-03(_____________________________________________

 במשולם ראט כ- 3 
חד', 50 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, היתרים, 

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)03-03_____________________________________________

 בחברון/הרב קוק, 
3.5 חד' משופצים, ק"א, 
ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

גדולים, משופץ חלקי, 
קומה 1.5, 3 כ"א, 

1,450,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 

של 3 חדרים, בקומה א', 
אפשרות לקניה משותפת 

)2 משפחות(, בטאבו 
משותף, 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)51-51(_____________________________________________

 באליעזר 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת, 1,490,000 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________



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

כט’ בטבת -ב’ בשבט תשפ”א   13/01-15/01/2021

 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

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 4,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

ירושלים

עסקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק 

2-2.5 חדרים

 להשכרה דירת 3 חדרים 
)55 מ"ר(, ברחוב רימון, 3,500 

_____________________________________________)45-04/21(ש"ח 052-2224730

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 

משופצים, קומה א', ללא 
מדרגות )מידי, מתאים גם 

למוגבלים(, 4,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

נתיבות

 בשיכון ה' 5 חד', 120 
מ"ר, נוף פתוח, משופצת 
כחדשה, ממוזגת + סוכה 

גדולה, ק"ג ללא 4,900 ש"ח 
_____________________________________________)52-03/21(מיידי 053-3370813

 בפרדס כץ, בדנגור, לזוג, 
2 חד', ק"ק, מסודרת + 
מטבח חדש, 3,000 ש"ח

_____________________________________________)52-07/21ל(058-4125331 03-5790424

 לזו"צ, 2 חד', גדולה, 
קומת קרקע, ממוזגת, מוארת, 

_____________________________________________)52-3/21ש(מרכזי ושקט 054-4797080

 באמרי חיים, יח"ד לזו"צ, 
מרוהטת וממוזגת + חדר 

ליחיד, מרוהט וממוזג, מיידי 
_____________________________________________)52-03/21ל(052-3632080

 בגורבין, יח"ד, חדשה 
ויפה, מרוהטת קומפלט, מיידי, 

_____________________________________________)52-03/21ל(2,100 ש"ח 052-7621142

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

_____________________________________________)52-01ח(מתיווך 054-7938941

פנטהאוזים ודירות גן

 באונטרמן, 4 חדרים, 
118 מ"ר, משופצת + יחידת 
הורים ק-6 + מעלית שבת, 

1,600,000 ש"ח
_____________________________________________)01-04ל(054-4983472 054-4882941

 דרושה דירה 3 חדרים 
בפרדס כץ/ק.הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)01-02ח(054-8501272

 דרושה דירה לקניה 
קומה נוחה עם מעלית עד 

1,600,000 ש"ח לל"ת
_____________________________________________)01-02ח(054-7385609

 במיידי בק.הרצוג, 2 וחצי 
חד' + מרפסת שמש גדולה 

ומדהימה, משופצת, ק"ג, ללא, 
_____________________________________________)1-4ש(3,000 ש"ח 052-7676486

 4 חד', ברח' החיד"א, 
קרובה לקהילה, משופצת, 
ק"א, לל"ת, 820,000 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ל(050-4443967

4-4.5 חדרים
 בקרית הרצוג בנוייפלד, 3 
חד', ק"א, מושקעת ומסודרת 

_____________________________________________)02-05ל(052-3609796

 3 חד', במימון, ש"כ, 
סוכה, מעלית, מסודרת, מיידי, 

4,000 ש"ח גמיש בערב
_____________________________________________)02-05ל(03-5783190 058-6596329

 בנורוק, קומה א', 2 חד' 
חדשה, ענקית, כ- 50 מ"ר, 

מרוהטת קומפלט, ממוזגת, 
_____________________________________________)02-03(דוד"ש, 053-3104856

 1 חד', פרטי, לבודד, ברח' 
חברון, כניסה משותפת, ריהוט 

מלא, 1,800 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)02-05ל(וארנונה 054-4400074

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה שלושה חדרים עם 
מעלית לל"ת עד 1,600,000 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 054-7385609 ירושלים

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
)לא לחנויות( בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

כולל שירותים ומזגן, ב- 
_____________________________________________)30-03/21(470,000 ש"ח 052-7169562

 ברבי עקיבא/גן וורשא, 
חנות 20 מ"ר, מיקום 

מעולה, חזית, עם חלון 
ראווה גדול, 6,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

חנויות

משרדים

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

כ"א שבט, כולל הגינה 
_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

אולמות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

+ גקוזי', נוף מרהיב, קרוב 
לרשב"י 050-9070487

_____________________________________________)50-9/21ש(050-3070487

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

מחסנים

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

 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(_____________________________________________

 בטבריה/חרלפ, 3 
חד' גדולים, 70 מ"ר, 

מסודרת, ק"א, עורפית, 
1,470,000 ש"ח גמיש 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)47-47(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בדוד המלך, 87 מ"ר, 
קומה א', 1,660,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבני אברהם המבוקש, 
ק"א, חזית, 3 חדרים, 

סוכה עם אישורים, כ- 70 
מ"ר, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)52-03/21(טלפון 054-8598288

 בר"ע 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, מסודרת ויפה, 
1,480,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,400,000 "פנחס 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 055-6789653

 בהזדמנות! באזור העירייה 
2.5 חד', משופצת ויפה + 
א.לבניה מאושרת + סוכה, 

רק 1,399,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)03-03(נכסים" 052-6402078

 בלעדי ברחוב רשי 2.5 
חדרים, מושקעת ברמה 
גבוהה, 50 מ"ר, קומה 
ב', עורפית + אופציה 

לבניה 40 מ"ר נוספים, 
1,520,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)03-03(_____________________________________________

 בשיכון ג' 2.5 חד', 
60 מ"ר, משופצת, ק"ב + 

א.להרחבה גדולה, חזית, 
1,520,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 2 
חד', 35 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

משופצת, טאבו רגיל, 
1,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)03-03(_____________________________________________

 רמות א': 2 דירות )3 חד' 
+ 2 חד'(, משופצות, סוכה, 

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,810,000 ש"ח )וגמיש(! 

_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,190,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)03-03(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 
מחסן + ת.ב.ע 24 מ"ר, נוף, 
ק"ג, 1,790,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)03-03(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים
 בהזדמנות!!! דירה 

4 חד' גדולה + מרפסת, 
מתאימה להשקעה, עם 
תשואה נאה, לרציניים 

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

וילות ובתים
 מיידי! וילה על חצי דונם, 

בשכ' הורד, 6 חד' + יח"ד 
נפרדת 3 חד', מושקעת

_____________________________________________)03-06ל(052-4668429 052-3587878

 חיים כהן/שבדיה, 4 + 
5 חדרים, בבנין ת.מ.א + 

_____________________________________________)03-03(מרפסת סוכה 050-3528252

 בחפץ חיים/ביאליק, דירה 
3 חדרים, מרווחת + יחידה 

נפרדת על הגג )כניסה נפרדת 
לגג( + חנייה, 1,950,000 ש"ח 

050-3528252)03-03(_____________________________________________

 בלפור/שפירא, 4 ח', 
עם מעלית, מסודרת ויפה, 

כ- 85 מ"ר, 1,399,000 ש"ח 
050-4811122)03-03(_____________________________________________

 ברמב"ם 3 ח' פלוס חצי, 
קומה א', כ- 85 מ"ר, מעולה 

לדירות שותפים, השקעה 
מעולה, רק 1,320,000 ש"ח 

050-4811122)03-03(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ג 3, ללא, 
5 חדרים ענקית, משופצת, 

מרווחת, מוארת ומאווררת, 3 
כ"א, מטבח ענק, יחידת הורים 
מושלמת, מרפסת שמש, ועוד 

המון תוספות, לל"ת, 6,300
058-7663012)03-03(_____________________________________________

 בסירקין, 3 חד', ק"א, 
מטופחת ומאווררת, כחדשה 

+ סוכה, פינוי גמיש
_____________________________________________)03-06ל(058-3278633

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)03-03(הקריה 050-3000121

 בק. הרצוג, 3 חד', חדשה 
ומפוארת, מפרט גבוה + 
מרפסת, אפשרות לריהוט 

_____________________________________________)03-06ל(052-7690396

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים, משופצת, ריהוט 

חלקי, ק"ג, חזית, מיידית, 
4,300 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)03-03(_____________________________________________

 מציאה! יפיפיה, כחדשה, 
מתוכננת במיוחד ומרוהטת 
קומפלט, לזוג צעיר בלבד, 

באיזור ויזניץ, 2,350 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)03-04(050-5677030 מיידי

 באבן גבירול, יחידה 
מושלמת, מרוהטת ומאווררת, 

_____________________________________________)03-03(2,500 תיווך 058-7663012

 במעונות ויזניץ', גדולה, 
חדשה ומפוארת, מרוהטת 

קומפלט וממוזגת, כ- 40 מ"ר, 
3,400 ש"ח, מיידי

_____________________________________________)03-04ל(050-2362378

 יח"ד בשיכון ג', 
מפוארת, גדולה, חדשה, 
מעלית, סוכה, מרוהטת, 

מאווררת וממוזגת
_____________________________________________)03-04ל(054-8484119

 יח"ד יפיפיה, בבילו, 
קומה 5 + מעלית, כחדשה, 

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)03-06ל(050-4164695

 בלעדי בחברון יחידת 
דיור גדולה, משופצת 

כחדשה, 40 מ"ר + 
מרפסת שמש, נוף 

מטורף + ריהוט מלא, 
ק"ג )ללא מעלית(, כניסה 

מיידית, 3,500 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)03-03(_____________________________________________

 יח"ד, 2 חד' + מרפסת, 
קומה 5 )ללא(, ליד העירייה, 

2,200 ש"ח, מיידי
_____________________________________________)03-04ל(052-5560283

פתח תקווה

 בכפר אברהם, 3.5 חד', 
גדולה ומרווחת, 3 כ"א, ק"ג, 

3,300 ש"ח, מיידי
_____________________________________________)03-04ל(054-8119885

3-3.5 חדרים

 דרושה דירה להשכרה 4-6 
ח' ממושך לל"ת שיכון ו'/ה' 

_____________________________________________)03-04ח(052-7691997

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)03-03(_____________________________________________

 להשכרה חנות, משופצת, 
22 מ"ר, ברבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)03-03(דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)03-03(תיווך דורון 054-4980159

 מחסן, קומת קרקע, רק 
1,000 ש"ח, ברב קוק תיווך 

_____________________________________________)03-03(דורון 054-4980159

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)03-03(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)03-03(דורון 054-4980159

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)03-03(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-04/21ש(050-8954654

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-18/21ש(052-4481113

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

מתאים לזוג + 4 ותינוק, 5 
דק' למדרחוב 054-8425184 

_____________________________________________)45-4/21ש(054-6511250

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חדרים, עד 30 איש 

- 4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)47-06/21ל(מושלם 053-3985298

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

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

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/21ש(058-5994740

בר יוחאי

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

פינוקים, נוף מהמם + חצר 
_____________________________________________)50-5/ש(אטקרציות 050-3332884

 גמ"ח חופשה -  שנה 
ראשונה - יחידה מול הכנרת, 
הליכה מתחנה מרכזית, 300 
ש"ח לשבת, לזוגות שנישאו 

מאדר תש"פ עד אדר תשפ"א 
_____________________________________________)52-3/21ש(054-6511250 )12:00-20:00(

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

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)50-10/21ש(050-4124556

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק, 
חדיש ומפואר, 6 חדרים, 

מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט עם נוף לכנרת, 

1,500 ש"ח ללילה
050-4442212
050-6452128)02-02(_____________________________________________

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

_____________________________________________)31-05/21ש(גקוזי' 050-4154145

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-14/21(_____________________________________________

כלנית

 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

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

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

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

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)47-06/21ש(050-6333765

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-13ש(וסנוקר 052-3540874

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(053-7173048

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)2-5ש(ושבתות 052-7668387

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

 דירות להשכרה, 4 
חדרים ו- 5 חדרים, בבנין חדש, 
סוקולוב רבי עקיבא תיווך דורון 

054-4980159)03-03(_____________________________________________

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-05/21(במקום 050-3388668

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

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

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

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

ספסופה

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

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)28-02/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
ומשחקיה 054-8469788 

_____________________________________________)02-13ל(052-7692051
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

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

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)08-08/21ש(053-3147542

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

הסעות

 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 

_____________________________________________)29-03/21ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

■ 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)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

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

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

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

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

_____________________________________________)46-05/21ל(050-6023060

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

משכנתאות
 "משכנתא כהלכה", 
זולה, דיגיטלית, וחסכונית, 
גם למסורבים, ללא מאמץ 

_____________________________________________)47-6/21ש(050-2234052

שלומי
 יחידת נופש חדשה, 
מתאים לזוג + 4, דירה 

גדולה, נוף מהמם פסטורלי, 
אטרקציות, 5 דק' מהים

_____________________________________________)50-5/ש(052-4595914

אירועים
 באולמי היכלי מלכות 

בבני ברק, התפנה תאריך 
כ"א שבט, כולל הגינה 

_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

לימוד שפות
 מורה מדופלמת 

לקידום אנגלית מדוברת, 
מקסימום הצלחה, 

מינימום מחיר
_____________________________________________)52-03/21ל(055-6707706

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

_____________________________________________)52-11/21ש(052-7011232

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)52-01ח(052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)52-01ח(ילדים 050-6651365

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר אורות יהודים

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 למכירה הליכון - מכשיר 
ריצה, ב- 400 שקלים, במצב 

מצוין )זקוק לתיקון קל 
_____________________________________________)52-01/21(למבינים( 054-8454042

 אברך מעונין לקבל 
שולחן וכיסאות במצב טוב, 
וכן ספריה וספה במצב טוב 

052-7113508)52-01/21(_____________________________________________

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

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

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

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

 נמצאה שקית באוטובוס 
עם ספרי לימוד במתמטיקה 
בתאריך ו' טבת ע"ש שמאי 
_____________________________________________)01-02ח(הדסה לפרטים 03-5742819

 אבדה מגבעת )קינטש( 
חדש בקופסא בכ"ח כסליו 

_____________________________________________)01-02ח(בערב בקו 161 052-7680854

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)01-02ח(054-8466226

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)01-02ח(לים לפרטים 054-8446685

 אבדו לי מפתח שלט של 
רכב עם מפתח צמוד של 
פלדלת צבע תכלת באזור 
ב"ב/ירושלים המוצא הישר 

_____________________________________________)01-02ח(יבוא על שכרו 050-4141170

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)01-02ח(בני ברק 054-3605129

 ביום חמישי 24.12, נשכח 
בטרמפ מטבריה לב"ב, טלפון 

_____________________________________________)01-02ל(נייד 054-2614147

 נמצא כיסוי ניילון של 
עגלת יויו ברח' מיכה ב"ב בח' 

_____________________________________________)01-02ל(טבת 23.12 052-7679343

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף גדול באוטובוס בין עירוני 
ביום חמישי י"ז כסלו לפרטים: 

_____________________________________________)52-01ח(052-7146424 02-5710554

 אבדו חליפה ומגבעת לנער 
בקו 490 מבני ברק לנתיבות-
_____________________________________________)52-01ח(תפרח טלפון: 050-4190409

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 נאבד תוכי צהוב מאוד 
יקר לנו פרס כספי למוצא 

_____________________________________________)52-01ח(058-7323245

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-8412976

מכירת רכבים
מזדה

ייעוץ ועזרה
 אימון וליווי אישי 

לחיזוק ההערכה העצמית 
ולהתמודדות בקשיים 

אישיים וזוגיים
 נמצא ארנק לכרטיסי _____________________________________________)02-03ל(054-8748069

זיכרון בר"ע בב"ב המאבד יפנה 
_____________________________________________)02-03ח(לטל': 053-3161746

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)02-03ח(ב"ב 054-3605129

 נמצא לפני שנה בערך, 
ארנק אשה, בקו 402, ניתן 

לקבלו לפי סימנים
_____________________________________________)02-03ל(054-8444471

 אבדה מצלמה במוצ"ש 
ויחי באוטובוס מטבריה לב"ב, 

קו 969, יקר לבעליו
_____________________________________________)2-5ש(058-3285507

 נמצא צעיף שחור קטיפה 
בר"ח שבט תש"פ באולמי 

_____________________________________________)02-03ח(מרום ב"ב 052-7602896

 נמצא כרטיס רב קו ע"ש 
יעקב טויב בחנוכה ברבי 

_____________________________________________)02-03ח(עקיבא 052-7602896

 מעוניין לקבל בתרומה 
או במחיר יד שניה שולחן אור 

_____________________________________________)02-03ח()סת"ם( 054-8481224

 למסירה מטבח + שיש 
צבע חום בהיר + כיור מידה 
_____________________________________________)02-03ח(2.70 על 2.90 052-5737813

 למסירה בב"ב כל המדפים 
של מקרר תדיראן-אפולו 

המתאים לחברות נוספות 
_____________________________________________)02-03ח(052-7673590

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)02-03ח(בפתח תקוה 052-2786557

 תנור דו תאי חברת בלרס 
מהדרין במצב טוב )4 להבות( 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש' 052-8833975

 מטחנת בשר כחדשה 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח 050-4131038

 מחשב PC במצב חדש 
כולל תוכנות 450 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

 בלנדר יד גרץ חדש באריזה 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מקרון חום 3 דרגות 
2400W ב- 180 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

DVD  נייד טושיבה 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-8380655

 קולט אדים ארובה קופר 
דגם 7319 60 ס"מ מחיר 400 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 054-8410050

 מקרר אמקור 14 משומש 
_____________________________________________)02-03ח(ותקין 500 ש"ח 053-5601439

 מסך דק מצוין רק 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3346080

 מגהץ אדים חדש באריזה 
FRIMA ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)02-03ח(052-2786557

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מברשת קרמית יוקרתית 
ב- 250 ש"ח גמיש

_____________________________________________)02-03ח(055-6709055

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)02-03ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מיחם איכותי לשבת 
1800W מנירוסטה 60 כוסות 

ללא שריטה יצור 2/2020 
כחדש 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור חימום 2 ספירלות 
בצבע לבן 1400 וואט פועל 

מצויין 60 ש"ח טל':
__________________________________________________________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מכשיר תמי 4 כחדש 
+ 3 סננים, במחיר מציאה 

_____________________________________________)2-3ש(050-5931436

מרכז הזמנות ארצי

052-7123419|050-5765449

סוכן השכרת רכב
בארץ ובחו"ל

בסגר אנחנו פתוחים

ירדו המחירים קטן אוטומט 
127₪ ליום

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/21ש(050-6241690

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

 בס"ד, למכירה מזדה 3, 
2007, 1600, אוטומטית, 
מטאלית + צבע + טסט 

055-6883937)03-03(_____________________________________________

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)03-04ח(לים לפרטים 054-8446685

 נמצא צמיד בשבת ויחי 
ברחוב רבי עקיבא ב"ב

_____________________________________________)03-04ח(052-7118588

 נמצא כרטיס קניות וכסף 
לפני כחצי שנה בגרשטנקורן 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב 052-7118588

 נמצא לפני כשבועיים, 
מעיל שחור של ילדה, גיל 

שנתיים, בגן שפירא בק. הרצוג 
_____________________________________________)03-04ל(052-7659608 03-5792452

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)03-04ח(054-7432035

 מעוניין בשעון סייקו קוורץ 
צלילה ל- 200-300 מ' עד 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-7671681/2

 אברך מעונין לקבל 2 
כיסאות משרדיות פשוטות 

_____________________________________________)03-04ח(050-4160457 ירושלים

 למסירה רדיאטור חימום 
חדש למשפחת אברך או 

_____________________________________________)03-04ח(לבחורי ישיבה 050-4195132

 קונה קלטות של סיפורי 
_____________________________________________)03-04ח(ילדים 054-8490512

 למכירה פקס + מדפסת 
+ מסך מחשב מצב מצויין 

190 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מכונת תספורת "אוסטר 
97" חזקה סכין חדש 400 

ש"ח בני ברק לפרטים
_____________________________________________)03-04ח(058-3274726

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)03-04ח(350 ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק ציקלון חדש 
ממש 400 ש"ח הובלה 30 

_____________________________________________)03-04ח(058-3287846

 מקרר למשרד 250 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 מכשיר לייבוש לק ג'ל, 
חדש באריזה, 120 ש"ח, 

עם לוחית אלקטרונית 
לסימון הדקות
054-6337121)03-06(_____________________________________________

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 womenta מגהץ אדים 
במצב מצויין )בני ברק( 120 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים בנילונים )בני ברק( 

_____________________________________________)03-04ח(150 ש"ח 054-7216671

 רדיאטור 7 צלעות 100 
ש"ח + רדיאטור 13 צלעות 

_____________________________________________)03-04ח(150 שקל 050-4128920

 גז 5 להבות 280 שקל 
_____________________________________________)03-04ח(050-4128920

 מזגן 2.5 כ"ס במצב מצויין 
_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח בלבד 050-4197788

 למכירה תנור ברלס חדש 
עם 4 להבות 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)03-04ח(052-7602848

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 מערכת חדשה עם 
רמקולים עובד עם כרטיסים ו- 
USB ב- 250 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 רדיו דיסק דיגיטלי עם 
USB וחיבורי כרטיסים במצב 

טוב 150 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 רדיאטור זק"ש 11 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 תנור בארון בלרס לבן 
2000W ES 50/60 ב- 200 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 כיריים גז בתוך השיש 4 
להבות של קינג 0.50/0.58 

100 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

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

_____________________________________________)03-04ח(300 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

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

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)03-04ח(250 ש"ח 054-7216671

 lavamat מכונת כביסה 
7 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
pilot )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מערכת חדשה עם 
 USB -רמקולים כרטיסים ו

250 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)02-03ח(052-7641400

 רדיו דיסק דיגיטל עם 
USB במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בבני ברק 052-7641400

 רדיאטור זק"ש 11 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)02-03ח(052-7641400

ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

חדשים, צבע ונגה, אפשרות 
_____________________________________________)51-02/21ל(בנפרד 052-4227714 

 טוסטר כחול נדיר לפונצים 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור לאמבטיה נתלה 
על קיר איכותי מנירוסטה 

2200W מצוין 40 ש"ח טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מקלדת מיקרוסופט עם 
התקן מצויינת למחשב בבית 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח טל': 050-2897977

 תנור בארון בלרס 50/60 
2000W ES חזק 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)02-03ח(052-7641400

 כיריים בתוך השיש 4 
להבות מצויין 0.50/0.60 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 מצלמת קנון מעולה 150 
דרוש תיקון זום לא נפתח 

_____________________________________________)02-03ח(053-3121020

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 4 מגירות אחסנה של 
כתר )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 שולחן עגול מפלסטיק 
למטבח 100 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 למכירה שולחן לבן + 
2 מגירות + כסא גלגלים 
וידיות 230 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 למכירה ארון "אמבון" 
מצב מצויין + שידת מגירות 

חזקה 180 ש"ח כל פריט 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שני מזרוני ספוג 190/80 
חדשים ללא שימוש כ"א 400 

_____________________________________________)03-04ח(054-7413732

 ויטרינה מזנון נוסטלגיה 
זכוכית עץ מלא 1.70/1.20 
עומק 0.50 450 ש"ח בבני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק 052-7641400

 ספריית ספרי קודש 
+ מגירות 1.20/1.70 עומק 

0.50 200 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 ספריית ספרי קודש 
+ דלתות 1.20/1.70 עומק 

0.50 200 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 ספה קטיפה חום + 
ארגז + עוד מיטה נפתחת 
0.80/2.00 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק 052-7641400

 שידה נוסטלגיה לסלון 
1.60/1.00 עומק 0.40 

פורמייקה חום 300 ש"ח בבני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק 052-7641400

 2 מיטות ח.שינה 
0.90/1.90 נוסטלגיה חום עץ 

מלא 500 ש"ח ביחד בבני ברק 
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 2 מזרנים תואמים 
אורטופדיים ד"ר ברונדי 

0.90/1.90 עובי כ- 0.20 500 
ש"ח כל אחד בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 מיטה מתקפלת ברזל 
נוסטלגיה + מזרן 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(ביחד בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה 0.80/1.10 
עם מראה לגובה 1.70 

נוסטלגיה עומק 0.50 250 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

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

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 3 תאים צבע חום בהיר 
_____________________________________________)02-03ח(390 ש"ח בלבד 052-5737813

 3 מדפים בצבע לבן עם 
עיטורים מכסף מעולים לחדר 
ילדים/משרד רק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(054-8447306

 למכירה שולחן אוכל 
למטבח 90/60 צבע אגס ו- 3 

כיסאות 350 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(054-8465115

 למכירה שולחן משושה 
נפתח בצבע חום בהיר במצב 

מעולה + 6 כסאות במחיר 
מציאה של 500 ש"ח גמיש 

מושב חמד נייד:
_____________________________________________)02-03ח(052-8370535

 למכירה שולחן מרובע 
נפתח לגדול מאוד כמעט חדש 

עקב מעבר דירה במחיר של 
500 ש"ח גמיש בבני ברק נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(052-8370535

 שולחן 1.6 מ' צבע לבן 
נפתח ל- 2.4 מטר + 4 
כסאות 300 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)02-03ח(054-8463368 

 שידה עץ לחדר הורים 2 
מגירות צבע ונגה 50 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8463368

 למכירה ארון "כתר" מצב 
מצויין + שידת מגירות חזקה 
_____________________________________________)02-03ח(180 ש"ח פריט 052-5737813

תינוקות

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 למכירה טיולון מצוין 100 
ש"ח + עגלת אמבטיה 260 
ש"ח + סלקל וכסא רכב 90 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מזרון תינוק 
אורטופדי + צעצועים 80 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(בלבד 052-5737813

 עגלת אמבטיה מאמס 
מצב טוב 280 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-7691997

 מחמם מזון לתינוק 
)אוונט( כחדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7691997

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + מזרון מיטת תנוק 

אורטופדי 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב חדש מכיל 

ופרקטי רק ב- 50 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(054-8447306

 נדנדה לתנוק חשמלי 
במצב טוב )על בטריות( 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש' 052-8833975

 אמבטיה לתנוק )צבע 
לבן( במצב מצוין כולל המעמד 

_____________________________________________)02-03ח(120 ש' 052-8833975

 סלקל לתינוק צבע כחול 
כחדש של חברת אנגלזינה 

_____________________________________________)02-03ח(150 ש' 052-8833975

 כסא לאוטו לתנוק במצב 
טוב צבע סגול 150 ש' )גמיש( 

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 סוס נדנדה צבע תכלת 
במצב מצוין 100 ש'

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 מגן מיטה מפלסטיק צבע 
לבן 100 ש' כחדש

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 עגלת פג ואנגלזינה במצב 
טוב 500 ש' גמיש פתח תקוה 

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 מיטת תינוק של שילב + 
מזרון 120 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)02-03ח(050-4191418

 אמבטיה תינוק מתקפלת 
סיליקון 50 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)02-03ח(050-4191418

 למכירה לול עץ בוק + 
מזרון עם גלגלים איכותי 230 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה עגלה + אמבטיה 
+ טיולון מצב מעולה 360 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 תיק ארגונית לעגלה צבע 
כחול מלאנז' חדש באריזה 60 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3104564

 בהזדמנות עגלת תינוק 
משולבת + טרמפולינה 230 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
אורך מטר + מזרון 400 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(054-8457520

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 M7K1 בשימוש 
כחודש + מגן 250 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-8439777

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 

050-3626967 עדיף לשלוח 
_____________________________________________)03-04ח(וואטצפ

 פלאפון בלו כחדש כשר 
חזק ואיכותי בב"ב 195 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7690862

 טלפון נוקיה C2 במצב 
מצוין בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(050-4106869 ישי

כללי
 בי קיור לייזר, בשימוש 
מועט מאוד, 1,000 ש"ח. 

050-4180440)51-52(_____________________________________________

 אופניים חשמליים חזקים 
במיוחד, מעט מאוד בשימוש, 

_____________________________________________)51-52(3,500 ש"ח. 050-4180440
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 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 כובע בורסלינו, כחדש, 
"קיינטש", מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 למכירה כינור, חצי חדש, 
באריזה, מיתרים גרמני, כנף 

שיער טבעי, ב- 500 ש"ח 
052-7773526)50-51(_____________________________________________

 למכירה שטיח שאגי, 
במצב מצויין, צבע שמנת, 160 

ס"מ על 240 ס"מ, ב- 300 
_____________________________________________)50-51(ש"ח 052-7773526

 כסאות מפלסטיק לילדים 
בצבעים שונים כחדשות 30 ש' 

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 מכנסי בנים בצבעים 
שונים מידה 18 במצב מצוין 

_____________________________________________)02-03ח(40 ש' 052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
בצבעים שונים כחדשות 80 

_____________________________________________)02-03ח(שקלים 052-8833975

 נגן פיליפס עם וידאו 
תמונות רדיו ומגן 250 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(055-6727496

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 זוג בלונים לגז ווסט + 
מכסה 300 ש"ח בפתח תקוה 

_____________________________________________)02-03ח(052-2786557

 רעל לנמלים של חברת 
סנו חדש ב- 25 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(050-4174525

 40 לק לציפורניים גוונים 
שונים 100 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)02-03ח(052-5119319

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)02-03ח(הערב 050-6600157

 מעיל חדש מידה 18 
כסוף ופרווה 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(053-3161746

 ש"ס בלום פנינים 220 
ש"ח חדש 20 כרך

_____________________________________________)02-03ח(054-2293050

 סורג חדש )טרלידור( כ- 
180*70 ניתן לקיצור 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(ב"ב 054-8524303

 למכירה אקווריום כולל 
אביזרים אורך 47 גובה 36 350 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח טל': 058-3208736 בב"ב

 למכירה תכולת דירה 
כולל שואב אבק + פקס + 
מסך מחשב + כסא גלגלים 
+ מזוודה + טיולון 80 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813 בני ברק

 סטנד לאורגנית ב- 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בני ברק 050-4174525 

■ 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

 ■

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 

ם
רי

גב
ם ו

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

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

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 באזור ב"ב, אברך מעוניין 
לשטוף בתי כנסיות וכן בנינים 

_____________________________________________)46-50ש(053-3127511

 מורה פרטי לקידום 
תלמידים או סטודנטים 
בחשבון ומתמטיקה או 

במקצועות הקודש לפרטים 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

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

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)43-06/21ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 התפנה טבח עם ניסיון 
רב, יר"ש לפרטים

_____________________________________________)49-50ח(050-4165749

 מעוניין ללמוד כיצד לתקן 
פלאפונים תמורת שעות 

עבודה בתחום לאחר הלימוד 
_____________________________________________)49-50ח(058-3201953

 מזכירה/מזכירה רפואית 
עם ניסיון רב מחפשת משרה 

_____________________________________________)52-01ח(חלקית 050-2266440

 אברך מעוניין לנקות בתי 
כנסיות ובניינים באיזור ב"ב 

_____________________________________________)52-02/21ל(053-3127511

 למותג איפור מוביל 
דרושה סוכנת מכירות 
+ נסיון, שכר בסיס + 

בונוסים. קו"ח:
hagit.office88@gmail.com)51-03/21ש(_____________________________________________

 קופאים/ות, מלקטים/
ות, ועובדים/ות כלליים, לא 

נדרש ניסיון ווטסאפ/נייד: 
050-8557084)52-03/21(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי ילדים 
דרושות עובדות עם נסיון 

לשעות אחה"צ, תנאים טובים 
_____________________________________________)52-03/21(למתאימות 054-7694963

 דרושים סייעים 
וסייעות לבתי"ס/גנים 
בר"ג, משרה חודשית/

מילוי מקום טל':
052-2185794)52-03/21(_____________________________________________

 דרושים/ות מטפלים/
ות מסורים לטיפול 

בקשישים לסניף סיעוד 
בבני ברק 03-5791502 

03-5791477)02-05(_____________________________________________

 בן 39 מעוניין לישון עם 
_____________________________________________)52-01ח(זקנים בלילה 052-7396092

 בחור ספרדי מעוניין לקרוא 
בתורה נוסח ספרדי ירושלמי 

_____________________________________________)01-02ח(בב"ב 052-7668759

למעון דתי, 
משפחתי וחם
באזור רכבת מרכז 
דרושה מטפלת 

לתינוקייה
תנאים מעולים 

למתאימות!
לפרטים

052-4641649

קו עיתונות דתית / 8287736 / 

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

למרפאת כללית סמייל 
סניף בני ברק

סייע/ת
דרוש/ה

סיוע לרופא השיניים, ביצוע ופיתוח תצלומי רנטגן, 
מתן שרות למטופלים. 

העבודה במשמרות בוקר/ערב וימי שישי לסירוגין.
דרישות התפקיד:

• תעודת סייעת או ניסיון בתחום.
• רמה שירותית גבוהה.

• יחסי אנוש טובים.
nofaryeh@clalit.org.il :קו"ח למייל

פקס: 03-5434232

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

 למעון בק. הרצוג 
דרושה סייעת לבוגרים, 
חמה ומסורה, למשרה 

מלאה, תנאים טובים 
למתאימים

_____________________________________________)2-5ש(050-4146721

 למשרד עו"ד בר"ג, 
דרושה פקידת קבלה נמרצת 

ויצוגית, לפעמיים בשבוע 
10:00-14:00, ידע בוורד חובה 

_____________________________________________)02-05ל(03-5707070

 אם בית לבית אבות, 
8 שעות ביום, משרה 
מאתגרת, קו"ח מייל 

ganeymargoa@neto.net.il)02-05(_____________________________________________

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. הרצוג, 
מטפלות/סייעות, למשרה 

חלקית/מלאה, תנאים 
_____________________________________________)2-5ש(מעולים! 054-8426675

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מיכפל, וורד, 
ml2460@partner.net.il :02-05ל(למייל(_____________________________________________

 אברך מנקה חדרי מדרגות 
דירות ועוד עם ניסיון

_____________________________________________)02-03ח(052-7154435

 דרוש גרר אחראי, 
מסור וסבלני, לקשיש 

סיעודי, צלול, שכר הולם 
_____________________________________________)2-5ש(050-4005167

 לארגון תורני 
בראשל"צ, דרוש איש 

גיוס/מיון לראיונות 
עבודה, אפשרויות קידום! 

עבודה לתווך ארוך. 
סביבה תורנית צעירה 

ומאתגרת, נדרש ניסיון 
קודם בעולם המוקדים/
מכירות/גיוס/תפעול, 

מיועד לגברים, מטעמי 
צעינות, קו"ח למייל: 

shon@radio2000.co.il)03-04(_____________________________________________

 למערך שירותים לאנשים 
עם צרכים מיוחדים בב"ב דרוש 

עובד/ת סוציאלי/ת. עבודה 
בחצי משרה, נכונות לעבודה 

גם בשעות אחר הצהרים. 
עבודה מאתגרת ומענינת, 

עבודה כחלק מצוות מוביל. 
 cv.labor1@gmail.com :קו"ח למייל

_____________________________________________)03-04(משרה 37

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה(, לעבודות 

נקיון בישיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

_____________________________________________)03-06ל(058-5556006

 מעוניין למסור שיעורי עזר 
לתלמידי ת"ת או ישיבה קטנה 

_____________________________________________)03-04ח(052-7671681/2

 מעונינת לעבוד במשק 
_____________________________________________)03-04ח(בית לפרטים 053-3198615

 איש דתי מעונין לעבוד 
בסופר כאחראי קופאי פ"ת 

_____________________________________________)03-04ח(והסביבה 052-3501362

 התפנה עובד סיעודי עם 
נסיון לטיפול בקשישים, באיזור 

_____________________________________________)03-04ל(המרכז 052-2725232

 למכירה מזוודה גדולה 
צבע שחור 90 ש"ח + מדפסת 

HP ב- 90 ש"ח + מסך 
_____________________________________________)03-04ח(מחשב 90 ש"ח 052-5737813

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 למכירה 3 יח' סורג בטן 
צבע ירקרק מידות שונות 

500 ש"ח כ"א 052-7116853 
_____________________________________________)03-04ח(050-7593351

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 למכירה כסא גלגלים + 
ידיות 110 ש"ח + שולחן לבן 
עם 2 מגירות 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 4500HP למכירה פקס 
+ דיו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 למכירה אופנים מצויינים 
_____________________________________________)03-04ח(120 ש"ח בלבד 052-5737813

 שמלת ערב סגולה 
מהממת לילדה מידה 8 ב- 

_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח 052-7125823

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)03-04ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 מראה גדולה לאופניים 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 058-3287846

 אוזניות בלוטוס עם 
דיבורית לקסדה חדש ממש 

_____________________________________________)03-04ח(190 ש"ח 058-3287846

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

כתב נאה במיוחד 450 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה חדשה 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-8430025

 ברז לאמבטיה יוצא מהקיר 
חם קר מדגל מצב מעולה 100 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8430025

 מזון לתוכים )כופתיות( 
1 ק"ג 40 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(050-3143334

 מעיל צמר שחור אפור 
 honigman לאישה של

כחדש 300 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(052-7611156

 קלמדין משקה סידן 
מועשר של סופרהב 500 מ"ל 

_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח 052-7611156

Snow soit  לבן לתינוק 
3M ללא שימוש 30 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7611156

 למכירה אופני ילדים במצב 
מצוין בבני ברק מידה 20 

ב- 150 ש"ח מידה 16 ב- 110 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח לפרטים 050-4146099

 ש"ס עוז והדר פנינים ו' 
כרכים חדש מהחנות 270 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 050-4183837

 משנה ברורה גדול הוצאת 
אדרת מנוקד חדשה מהחנות 

_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח 050-4183837

 תוכונים צעירים עובדים 
כל הצבעים במחיר מציאה 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8483305

 30 מגזינים "המשפחה" 
באנגלית 30 ש"ח להשאיר 

הודעה קולית/סמס
_____________________________________________)03-04ח(052-4377121

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל-גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(220 ש"ח 054-7216671

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 350 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 מגש לפיצה כולל גלגלת 
חברת גולף חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 סט צלחות 18 חלקים 
חדש באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 תחפושת ספר תורה לגיל 
_____________________________________________)03-04ח(גדול 45 ש"ח 053-3155415

 סוללה למצלמה קודק 
3.7V 7006 מידות 4*3 20 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 058-3233170

 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(058-3233170

 מגפי גופי שחורות מידה 
41-43 חדשות גבוהות וחזקות 

_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח 058-3233170

 XL מעיל צמר ארוך מידה 
לאישה 70 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 סיר גדול נירוסטה 7 ליטר 
מתאים גם לחמין 120 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)03-04ח(350 ש"ח 053-3155415

 מראה לארון 70 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 פמוטים קריסטל חדש 80 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 053-3155415

 ארון שרות 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(80 ש"ח 054-7216671



איך תערכו 
את השולחן 
לט”ו בשבט?

אילן אילן במה אברכך?
במבחר פיצוחים ופירות יבשים של מעולה

הפירות היבשים של מעולה 
מתאימים לשולחן חג מעולה

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג  | רח’ נויפלד 15  | רח’ יגאל אלון 
12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | רח' תורת חיים  1 | רח' קלישר  17 | אלעד: רח’ הריף 1 | 
  |  20 האר"י  רח'   |  15 לילינבלום  רח'   |  29 שוהם  רח'  נתניה:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל  רח'   |  22 הורקנוס  רח'   |  8 הורקנוס  רח'  אשדוד: 
הגיבורים  רח'  חדרה:   |  1 סופר  חתם  רח'  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת 
18 אחיסמך רח' שבטי ישראל  לוד:    |  11 | רח'נחל שורק   16 רח' מרים הנביאה  בית שמש:    |  54 | רח' טרומפלדור   16 | רח' מיכאל   9 חיפה: רח' מיכאל    |  52

חמישישי בנתיב החסד זה
סופר משתלם!

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

חמישי-שישי
14-15.1.21 א'-ב' בשבט

שני-שישי
11-15.1.21

כ"ז בטבת-ב' בשבט

לפתן אפרסק 850 גר'/
מנגו 425 גר'

'מעולה'

2 ב-
1090

מארז צ'יטוס/שוש/
תפוצ'יפס קידס/

דוריטוס
10*20 גר'/10*25 גר'

עלית

1790
2 ב-

בלדי
דג פילה סלמון

3990
לק"ג

בלדי
לחמיתדג פילה סלומון

1 ק"ג/920 גר'
אסם

1790
ליח'

רטבי אסם
ללא הסדרה האסייתית ובישולים

290 מ"ל

790
ליח'

מיץ לימון
500 מ"ל

מיה

2 ב-
10

שניצל תירס 1.3 ק"ג/
נקניקיות 1.2 ק"ג

טבעול

3 ב-
100

יין באזז/אקסלנס
כולל פיקדון

750 מ"ל
יקבי כרמל

1990
ליח'
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