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אבי גרינצייג

בשירות לפיד

"מי שמתקרב להפגנות – 
שותף לחילול ה' וגדול עוונו"

גדולי ישראל שליט"א בהוראה נחרצת להורים ולבני הישיבות הקדושות

מרנן ורבנן גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין שליט"א קוראים לבני הישיבות 
שלא להתקרב לאזורי ההפגנות: " אין זה דרכה של תורה, ויש בזה משום הרחק מן הכיעור" ⋅ נשיא מועצת חכמי התורה מרן 

רה"י חכם שלום כהן שליט"א בהוראה נחרצת: "איסור חמור להימצא בסביבת הפגנות ועימותים המנוגדים בתכלית לדרך 
התורה. כל המפר את דברנו ונמצא שם - הרי הוא שותף לחילול ה' וגדול עוונו מנשוא" | עמ' 9-10

תקדים מסוכן: שוטר ירה בנשק חי בתוך שכונת מגורים בבני ברק | עמ' 4

אייל ציפורי נהג האוטובוס: "לא יודע למה זה קורה בעם שלנו" | עמ' 6

עדי ראיה: האוטובוס בער במשך למעלה משעה - הכיבוי סירבו להגיע | עמ' 6

הח"כים החרדים נועדו לכינוס חירום בעקבות אירועי הימים האחרונים | עמ' 8

מן  הרחק  משום  בזה  ויש  אלו  למקומות  להתקרב  "אין 
הכיעור", במשפט קצר ומתמצת זה הבהירו גדולי ישראל, 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג 
אדלשטיין, את דעת התורה על ה'מחאה' המבישה והמכוערת 

שהתנהלה במהלך סוף השבוע האחרון ברחובות בני ברק.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

שיא עצוב: 101 
חולי קורונה מתו 

ביממה אחת
הארכה: הסגר יוארך בשבוע ⋅ מיום 
שני ב-12 בלילה שערי נתב"ג נסגרו 

לטיסות יוצאות ונכנסות | עמ' 14

יהודה משי זהב

ניסיון כואב
 בתוך ימי השבעה על אביו הר"ר מנחם 
מנדל משי זהב ז"ל שהחלו באמצע ימי 

השבעה על אמו שרה זיסל ע"ה ובתוך ימי 
השלושים על אחיו רבי משה ז"ל, כותב 
יו"ר זק"א יהודה משי זהב על החודש 

המטלטל בחייו | עמ' 14
יהודה משי זהב עם אביו ז"ל |צילום: זק"א 

צילומים: רובי סאם, דוד קשת
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נפלה עטרת ראשנו

מרן הגאון
זצ"ל,ירושלים

אהה רבנו איננו
 נצחו אראלים את המצוקים

ונשבה ארון הקודש

ראש הכולל
הליטאי
זצ"ל , קרית ספר

המשפחה האבלה

תורה תורה חגרי שק

המשפחה האבלה

עיר במר תבכה

המלמד
המסור

ז"ל, ירושלים
המשפחה האבלה

עיר במר תבכה

המחנך
הדגול

ז"ל, מודיעין עילית

המשפחה האבלה

יתומים היינו

התינוק 
הטהור

ז"ל , מאשדוד

המשפחה האבלה

גדול כים שברנו

המשפחה האבלה

אשה כשרה
ויראת ד'

ע"ה, בני ברק

עלה המוות בחלונינו

הגאון
החסיד 

זצ"ל , חסידות ויז'ניץ

המשפחה האבלה

עלה המוות בחלונינו

אוי לספינה
שאבד קברניטה

גלה כבוד מישראל
על כן ציון במר תבכה 
וירושלים תתן קולה

אשר נלקח בסערה 
השמימה ונתבקש 
לישיבה של מעלה 

למגינת לב כל ישראל

כ"ק

האדמו"ר
זצוק"ל

תלמידיו וחסידיו

עין במר תבכה
האם הצעירה 

ע"ה

מביתר עלית

המשפחה האבלה

נפלה עטרת ראשנו

ראש הכולל
זצ"ל, מירושלים

המשפחה האבלה

בצער רב וביגון קודר

המומים ומזועזעים 
מהסתלקותו הפתאומית של 

אבינו עטרת ראשנו, 
רב חסד לתמוך ידי לומדי 

תורה, ביתו בית ועד לחכמים

מחסידי 
סדיגורא

זצ"ל , בנ ברק

המשפחה האבלה

הרב
ממתפללי ביהכנ"ס 

הספרדי זי"ע
תל אביב

יתומים היינו

אבינו רוענו
ז"ל, מודיעין עילית

המשפחה האבלה

יתומים היינו

נפלה עטרת ראשנו

הסבא
מחשובי חסידי בעלזא

מירושלים
המשפחה האבלה

פלגי מים ירדו עינינו

האברך הגאון
ז"ל, מקרית ספר

שעלה בסערה השמימה
המשפחה האבלה

עיר במר תבכה

אבינו
נצר לשושלת חסידי חב"ד

ז"ל , כפר חב"ד

נצחו אראלים
את המצוקים

המגיד שיעור 
מחסידי באיאן
זצ"ל , ירושלים

ברוך דיין האמת

הסבתא
המסורה
ע"ה , מודיעין עילית

המשפחה האבלה

יתומים היינו
אמא, מחסידות 

פיטסבורג
ע"ה , אשדוד

המשפחה האבלה

ברוך דיין האמת

האברך 
הטהור
ז"ל, גבעת זאב

המשפחה האבלה

גדול כים שברנו

הדיין החשוב
זצ"ל

פתח תקוה
המשפחה האבלה

בצער רב ויגון קודר

האחות 
הצעירה

ע"ה, ירושלים

המשפחה האבלה

 יחד עם כל בית ישראל
 עטופים אבל כבד

 ושרויים ביגון עמוק על
האבידה הגדולה

שעלה בסערה השמימה

כ"ק אדוננו מורנו ורבינו

הגאון 
הצדיק

זצוק"ל

המשפחה האבלה

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

נצחו אראלים
את המצוקים

המתאבלים מרה עם
כל בית ישראל

מרת

הרבנית 
החשובה

מטלזסטון

המשפחה האבלה

סבא
למאות נכדים

ז"ל , קרית ספר
המשפחה האבלה

עלה המוות בחלונינו

הרב החשוב
מחסידי בוהוש

זצ"ל

המשפחה האבלה

אוי לספינה שאבד קברניטה

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

עלה המוות בחלונינו יתומים היינו שוד ושבר 
הושברנו

העסקן החשוב
ז"ל, עמנואל

המשפחה האבלה

עין במר תבכה

הבחור החשוב
והמתמיד העצום

ז"ל, צפת

המשפחה האבלה

ברוך דיין האמת

בנינו הזך 
והטהור

ע"ה , ביתר
המשפחה האבלה

שר וגדול נפל בישראל

הרבנית
הצדקנית
ע"ה , מודיעין עילית

המשפחה האבלה

בעלת 
העסק
ע"ה , ירושלים

המשפחה האבלה

כבה אור העולם

אשת חבר
 ע"ה, בני ברק

המשפחה האבלה

המנהלת 
המוערכת

ע"ה, ירושלים

המשפחה האבלה

המומים ומזועזעים 
מהסתלקותו הפתאומית של 

אבינו וזקננו עטרת ראשנו, 
רחים ומוקיר רבנן

ביתו בית ועד לחכמים

המופלג
בתורה
וביראה

זללה"ה

המשפחה האבלה

אהה רבנו איננו

הרב הגאון
מביתר עלית

המשפחה האבלה

תורה תורה חגרי שק
גלה כבוד מישראל

מזקני ברסלב
זצ"ל

המשפחה האבלה

שר וגדול נפל בישראל

ראש הישיבה
זצ"ל , בני ברק

המשפחה האבלה

אוי לנו כי חטאנו

היולדת 
הצעירה
ע"ה, פתח תקוה

המשפחה האבלה

אבי אבי רכב 
ישראל ופרשיו

מחשובי
חסידות 

תולדות אברהם יצחק
המשפחה האבלה

האשה
בעלת החסד

ע"ה, בני ברק

המשפחה האבלה

אוי לנו כי הושברנו

עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

ראש ישיבה קטנה
זצ"ל, אלעד

אבי אבי רכב 
ישראל ופרשיו

המשפחה האבלה

ראש ישיבה
קטנה

זצ"ל, אלעד

הם אבא ואמא. סבא וסבתא. אח
או אחות. אחיין או אחיינית שלנו

כולנו
מכירים אותם
בשמותיהם.

מאות נפטרים חרדים ואלפי יתומים מנגיף הקורונה
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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

השליכו  שבו  בלילה  חמישי  ביום  שאירועו  המהומות  אחרי 
עשרות שוטרי יס"מ רימוני הלם ברחובות העיר וגרמו למהומת 

ענק, הגיע יום ראשון והמהומות הגיעו לשיאים חדשים.
לביהכנ"ס  סמוך  העיר  במרכז  שהתקיימה  הפגנה  לאחר 
המשטרה  כוחות  סביב  ונערים  ילדים  התגודדו  איצקוביץ, 
השוטר  השוטרים.  אחד  את  דחף  הילדים  אחד  כאשר  במקום, 
מיהר לשלוף נשק ולירות באוויר, דבר שעורר זעם עצום בקרב 
קלה.  ההדק  על  המשטרה  של  שידה  כך  על  רבים  תושבים 
מהמשטרה נמסר כי השוטר חש סכנה לחייו ולכן ירה באוויר. 
מצפיה בסרטוני הווידיאו מהאירוע עולה כי לא נשקפה כל סכנה 

בתוך  חי  בנשק  מירי  להימנע  היה  ניתן  וכי  השוטר  של  לחייו 
שכונת מגורים צפופה.

העימותים ברחובות העיר המשיכו גם אל תוך שעות הלילה 
ממשטרת  האוטובוס.  הצתת  עם  הדברים  הגיעו  לשיא  כאש 
חשודים   4 ברק  בבני  הלילה  עצרה  "המשטרה  נמסר:  ישראל 
במהלך טיפול בהפרות סדר קשות בעיר, בהן פורעי חוק רגמו 
בלב  אוטובוס  הציתו  העיר,  ראש  של  רכבו  ואת  אוטובוסים 
שכונת מגורים ואף ניסו לפרוץ אל תחנת כיבוי האש בעיר, תוך 
חסימת יציאתן של הכבאיות אל מוקדי האש. המשטרה נאלצה 
להתמודד אמש עם הפרות סדר קשות בעיר בני ברק, במסגרתן 
לרבות הצתת  לרכוש,  רב  נזק  והסבו  אזרחים  פורעי חוק תקפו 
וסיכון  וההצלה  החירום  בכוחות  פגיעה  ניסיון  תוך  אוטובוס 

הציבור שומר החוק כולו".

במהלך הפעילות עצרה המשטרה לחקירה 4 חשודים שסיכנו 
"מדובר  רכושם.   ואת  התושבים  של  חייהם  את  החשד  עפ"י 
בעבירות חמורות וקשות ולפיכך בכוונת המשטרה לבקש היום 
את הארכת מעצרם של ארבעת החשודים בבימ"ש השלום ת"א, 

בהתאם לממצאי החקירה". 
שהיו  נוספים  חשודים  שישה  המשטרה  עצרה  שני,  ביום 
"בפעילות ממוקדת  ראשון.  יום  בליל  הסדר  בהפרות  מעורבים 
תושבי  נוספים,  חשודים  שישה  השוטרים  עצרו  ברק,  בבני 
העיר - 3 קטינים ו-3 בגירים, בחשד למעורבות בהפרות הסדר 
דן", נמסר  זה הובאו לחקירה במשרדי התחנה במרחב  ובשלב 
מהמשטרה. "בהתאם לממצאי וצורכי החקירה, תבחן המשטרה 

את הבאתם לדיון בבימ"ש בבקשה להאריך את מעצרם".

מאת: מנדי קליין

אברהם  הרב  ברק,  בני  עיריית  ראש 
ומפקד  המשטרה  וסמפכ"ל  רובינשטיין 
על  סיכמו  ביתן,  דוד  ניצב  ת"א,  מחוז 
והסדר  השקט  להשבת  משותפת  תוכנית 
לעיר. בהמשך לפניית ראש העיר למפכ"ל, 
המשטרה  בכירי  שני  יום  במהלך  הגיעו 
תיאום בלשכת ראש העיר שבה  לפגישת 
הוסכם כי יש למנוע אנרכיה בעיר אבל גם 

להשיב את השקט בפעולות מתונות. 
רובינשטיין:  אברהם  העיר,  ראש 

שוליים  לגורמי  אופן  בשום  נרשה  "לא 
להכתים את העיר ולפגוע במרקם החיים 
שלנו. בתיאום עם המשטרה, בנחישות אך 
ברגישות, נמנע אלימות באשר היא ונשיב 

את הסדר לרחובות העיר".
ביתן  דוד  ניצב  המשטרה,  סמפכ"ל 
בירך על ההידברות והבטיח כי המשטרה 
תנהג מצידה באיפוק במטרה להחזיר את 
האפשרי.  בהקדם  לשגרה  בעיר  החיים 
ביתן: "אנחנו מברכים על הפגישה  ניצב 
החזרת  את  להבטיח  העיקרית  שתכליתה 

החיים והסדר לעיר עוד היום".

מפקדי המשטרה, בהם מפקד המרחב, 
נצ"מ יחיאל בוהדנה ומפקד משטרת בני 
מהמפגש  יצאו  וייצנברג  יאיר  סנ"צ  ברק 
מנהיגי  עם  לשיח  העיר  ראש  עם  ביחד 
ההידברות.  המשך  על  וסוכם  הקהילות 
בשיחה  הבהירו  בעיר  הרבנים  גדולי 
ומפקדי  יקואל  אריק  )בדימוס(  ניצב  עם 
המשטרה כי לא יקבלו כל הפרעה לשוטר 
התוכנית  במסגרת  תפקידו.  במילוי 
העיר  ברחבי  הוצבו מצלמות  המשותפת, 
ניסיון  כל  במדויק  לאתר  יאפשרו  אשר 

להפרת הסדר ולטפל בו נקודתית.

 תקדים מסוכן: ירי בנשק חי 
בתוך שכונת מגורים בבני ברק

"לא נרשה בשום אופן לגורמי שוליים להכתים את העיר"

בסיומה של הפגנה שהתקיימה במרכז ב"ב ליד ביהכנ"ס איצקוביץ דחף אחד הנערים את אחד השוטרים שבתגובה שלף את נשקו וירה באוויר • המשטרה: 
השוטר חש שנשקפה סכנה לחייו • צפייה בסרטוני הווידיאו מעידה כי לא נשקפה כל סכנה לחייו וכי ניתן היה להימנע משימוש בנשק חי

בפגישה שהתקיימה בעיריית ב"ב סיכמו ראש העירי הרב אברהם רובינשטיין וסמפכ"ל המשטרה ומפקד מחוז ת"א, ניצב דוד ביתן, על תוכנית משותפת להשבת השקט לעיר

ימים מתוחים: שורה של הפגנות וחיכוכים עם המשטרה בעקבות אירועי הימים האחרונים

המהומות ברחבי העיר וירי השוטר ליד ביהכנ"ס איצקוביץ )צילומים: רובי סאם, מחאת החרדים(

סמפכ"ל המשטרה ביום שני בעיריית ב"ב
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קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

m e e t @ m i v c h a r . o r g . i l
03-5726120 לתיאום 

פגישה 
צרו קשר:

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

אל תפספסו שנה! הצטרפו לאחת 
מהמכינות הנפתחות בקרוב!

המכינה המקוצרת לגברים / נשים 
בגילאי 30+ נפתחת!

החלה ההרשמה לשנת תשפ«ב!
מיפוי וגיאו
אינפורמציה

גברים

תואר ראשון

מדעי
המחשב

גברים

תואר ראשון

אח 
אקדמי

גברים

תואר ראשוןתואר ראשון

ריפוי
בעיסוק

נשים

בחינוך )יהדות(
חינוך מיוחד / גננות

נשיםגברים

השלמה לתואר ראשון

נשיםגברים

עבודה
סוציאלית

תואר ראשון / שני

הפרעות
בתקשורת

נשים

תואר ראשון / שני

סיעוד
אחיות

נשים

תואר ראשון / שני

ייעוץ
חינוכי

נשיםגברים

תואר שני

נשיםגברים

פסיכו-
דרמה

תואר שני

נשים

טיפול
באמנות

תואר שני

במסלולמוגדלותקיום מלגות
זה!

בשיתוף המוסדות 
האקדמיים המובילים

יועצי הלימודים כאן בשבילכם לכל מידע
עזרה בקבלת מלגות קיום ושכר לימוד לזכאים

תבחרו
להצליח!
אם גם לכם חשוב ללמוד לקראת מקצוע מכבד ומפרנס,

במכללה שחרטה על דגלה מצוינות אקדמית תוך עזרה וליווי אישי, 
בלי להתפשר בדרך על הערכים ועל אווירה חרדית מלאה,

מקומכם כאן, במכללת מבחר החרדית!
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אייל ציפורי נהג האוטובוס: "לא יודע למה זה קורה בעם שלנו"
מאת: יוסף טולידנו 

נהגי  בארגון  וחבר  אפיקים  חברת  נהג  ציפורי,  אייל 
האוטובוסים מבית ההסתדרות הלאומית שהותקף ביום ראשון 
בלילה והאוטובוס שלו נשרף מסר לאור המקרה הקשה: "כרגע 
אני לא חוזר בכלל לנהוג. אני רוצה לנוח. עברתי טראומה לא 
קלה ואין לי חשק לשרת את הנוסעים בבני ברק. זה פיגוע לכל 
דבר. כמו פיגוע לאומני. הייתי בהלם מוחלט. לא יודע למה זה 

קורה בתוך העם שלנו".
ביום  הגיעו  )ש"ס(  אזולאי  וינון  ארבל  משה  הכנסת  חברי 
בתקופה  בנהגים  לתמוך  'אפיקים'  חברת  למשרדי  בבוקר  שני 

קשה זו בכלל ובנהג שנפגע אמש בעיקר. חברי הכנסת גינו את 
המקרה וקוראים להפסקת האלימות כלפי נהגי האוטובוסים ואף 
יפעלו להכרת נהג האוטובוס כעובד ציבור ולהגנה מפני אלימות 

בתחבורה הציבורית.
בפגישה עם חברי הכנסת השתתפו מנכ"ל אפיקים עודד כהן, 
יוני קריספין יו"ר וועד אפיקים, דוד נסימי מנהל אשכול אשדוד 

יבנה מרכז.
מנכ"ל אפיקים עודד כהן שיבח את חברי הכנסת על יוזמתם 
להגיע ולחבק בשעה קשה זו את הנהגים. יו"ר הוועד הודה אף 
המכבדים  החרדי  לציבור  דוגמא  שמהווים  הכנסת  לחברי  הוא 

את החוק והסדר. 

חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי הגיעו לביקור במשרדי חברת 'אפיקים' כדי לתמוך בנהג שנפגע ובנהגי החברה לאור האירוע הקשה של תקיפת הנהג ביום ראשון בלילה

עדי ראיה: האוטובוס 
בער למעלה משעה

מאת: מנדי קליין

אירוע הצתת האוטובוס, שהתרחש לאחר 12 
בלילה, התרחש לאחר שמרבית כוחות המשטרה 
עזבו את העיר לאחר שעות ארוכות של עימותים 

עם תושבי העיר.
בער  שוליים,  נוער  ע"י  שהוצת  האוטובוס 
במשך למעלה משעה, בזמן שתושבים מתחננים 
לתחנת הכיבוי שתשלח ניידת כיבוי לכבות האש 
בראיון  סיפר  אפיקים,  חברת  נציג  גם  הבוערת. 
לגלי צה"ל שבתחנת הכיבוי השיבו לו כי קיבלו 

הנחיה שלא לצאת לטפל באירוע השריפה.
בסמוך  חנה  שהאוטובוס  העובדה  בעקבות 
דיירי  כהנמן,  הרב  ברחוב  מגורים  לבניין 
מבתיהם  להימלט  נאלצו  הסמוכים  הבניינים 
לאחר  רק  הקטנים.  ילדיהם  עם  לילה,  באישון 
וניידות  המשטרה  כוחות  הגיעו  ארוכה  שעה 
עשרות  הנמצאת  הכיבוי  מתחנת  אש  כיבוי 

מטרים מהמקום שבו עמד האוטובוס הבוער.
ארביב,  בנימין  ועו"ד  ויצמן  יוסף  עו"ד 
שמייצגים את תושבי הבניינים שנמלטו לרחוב, 
פנו למפקד תחנת הכיבוי עם השאלות הנוקבות: 
כהנמן  ברחוב  הבניינים  דיירי  מרשיי,  "בשם 
בבני ברק, הריני לפנות אליך כדלקמן", כותבים 
עוה"ד וייצמן וארביב: "המדובר באירוע שריפה 
חריג של אוטובוס, בלב אזור מגורים עם ילדים 
וצפוף, ללא כל מענה מכיבוי האש העירוני של 
בני ברק. מקור האירוע הוא קבוצת המתפרעים 
בבני ברק שהחליטה להפגין בבני ברק. ההפגנה 
ידוע כבר בשעה  והמצב הרגיש בבני ברק היה 
שהיה  יכתב  הדברים  מתחילת  כבר   17.00
עליכם להיערך בהתאם, ולתאם את היציאה של 
נמצאים  שחלקם  משטרה,  גורמי  עם  הכבאיות 

בכלל בתוך שטח תחנת כיבוי האש". 
וארביב:  וייצמן  עוה"ד  מציינים  במכתבם 
עלה  לערך,   00.58 בשעה   .25.1.21 "בתאריך 
האוטובוס  אפיקים.  חברת  של  אוטובוס  באש 
נשרף עם מיכל דלק. האש נכנסה לתוך הבתים 
 51,53 בניינים  במספרי  כהנמן  רחוב  דיירי  של 
התריסים  את  ושרפה  נכנסה  האש   ,38,40,42
נאלצו  הבניינים  דיירי  הבית.  מתכולת  וחלק 
לרדת באמצע הלילה לרחוב, עם הילדים, מבלי 
שהספיקו להתלבש כראוי, כזכור מדובר באחד 
יודגש כי היו גם דיירים  מימות החורף הקרים. 
מבוגרים שנאלצו לרדת לרחוב בעזרת השכנים, 
של  לכיבוי  עד  ארוך  זמן  ברחוב  מקור  ורעדו 

האש.
"מסתבר, שחרף מאות השיחות 

ברק,  בני  האש  לכיבוי  שנערכו 
הייתה התעלמות מוחלטת, ולא 
וזאת  לכיבוי,  ניידת  נשלחה 
כיבוי  שתחנת  העובדה  חרף 
ספורים  מטרים  נמצאת  האש 

באותו  ואף  האירוע,  ממקום 
רחוב.

כיבוי  רכב  מרשיי,  "לטענת 
האש הגיע למקום השריפה רק בחלוף 

נתפס,  ולא  ארוך  זמן  פרק  דקות.   50 לפחות 

בלתי  לאסון  לגרום  יכול  שהיה 
שזכותם  לתושבים,  הפיך 
שירות  לקבל  היא  החוקית 

עירוני של כיבוי אש.
העירוני,  הכיבוי  "תחנת 
שוכנת בשטח גדול במקום 
ומקבלת  בעיר,  מרכזי 
שקלים  אלפי  מאות 
מאגרות  בחודש מהתושבים 
לתת  חייבת  שונים,  והיטלים 
של  אירוע  לכל  עירוני  מענה 

שריפה.

מסוכן של  כה  הדעת שאירוע  על  יעלה  "לא 
צפוף,  במקום  דלק,  מלא  אוטובוס  של  שריפה 
יקבל  לא  הלילה  באמצע  גבוהים,  בניינים  בין 
שזכות  העירוני,  האש  כיבוי  מאת  מידי  מענה 
הקיום שלו הוא שירות של כיבוי שריפות בעיר.

"נראה כי מדובר במחדל חמור, מחדל שיכול 
לבדוק  אותי  הנחו  מרשיי  אדם.  חי  לגבות  היה 
את האירוע, ולתבוע את מלוא הנזק הבריאותי, 

הכלכלי והנפשי שנגרם להם ממחדל חמור זה.
על  לתבוע  השכנים  של  בדעתם  "כאמור 
ונפשיים  כלכליים  נזקים  להם,  שנגרמו  הנזקים 
מהאירוע החמור, לרבות תביעה אישית למפקדי 
להתעלם  ההחלטה  את  שקיבלו  אלו  התחנה, 
מאירוע חמור ומסוכן, ולהשאיר מאות תושבים 

להתמודד עם שריפה של אוטובוס.
כנגד  משפטיים  הליכים  ינקטו  "בטרם 
המעורבים, לרבות תביעות אישיות כנגד מפקדי 
שם  את  בחוזר,  תשובה  לקבל  התחנה,  אבקש 
להזניק  שלא  ההחלטה  את  שקיבל  האחראי 
או  התחנה,  מפקד  והאם  לאירוע,  כיבוי  ניידת 

דרג גבוה יותר היה מעורב בקבלת ההחלטות. 
יצאה  מהאירוע  להתעלם  וההחלטה  "ככל 
הוא  הגורם  מי  לדעת  אבקש  אחר,  חוקי  מגוף 
של  חיים  הצלת  למנוע  שלו  הסמכות  ומה 

תושבים", מציינים עוה"ד וייצמן וארביב.
בתגובה  נמסר  והצלה  כבאות  מנציבות 
לאירועי הלילה בבני ברק: "סגל הפיקוד הבכיר 
את  בחומרה  רואה  לישראל  והצלה  בכבאות 
הניסיון לפגוע בכוחות החירום ולחבל בפעולות 
בני  בעיר  האש  לוחמי  של  וההצלה  החילוץ 
ברק. לוחמי האש פעלו הלילה במספר אירועים 
משטרתי  לליווי  נזקקים  שהם  תוך  מבצעיים 
רכבי  נרגמו  ובמהלכם  האש  למוקדי  צמוד 
ידי פורעי חוק. בנוסף, חוו  הכיבוי באבנים על 
מול  מפגינים  של  אלימה  התגודדות  הלוחמים 
תחנת הכיבוי בעיר שאף ניסו לפרוץ לתחנה תוך 

חסימת יציאתן של הכבאיות אל מוקדי האש.
האירועים אמש ובכלל זה שריפת האוטובוס 
נמצאים כעת בבחינה ובתחקיר לשיפור המענה 
מהציבור  מבקש  והצלה  כבאות  נציב  המבצעי. 
לגלות אחריות ולאפשר לכוחות הביטחון לבצע 

פעולות חילוץ והצלה מצילות חיים".

אירוע שריפת האוטובוס ביום ראשון בלילה סיכן את חיי תושבי הבניינים הסמוכים שלטענתם כבאי תחנת הכיבוי הסמוכה הגיעו רק לאחר 50 דקות 

 חברי הכנסת ארבל ואזולאי עם ראשי 'אפיקים' 

 האוטובוס עולה בלהבות ופינויו לפנות בוקר |צילומים: רובי סאם ודוד קשת

 עו"ד יוסף ויצמן 



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

חשוב לזכור כי ההגנה מפני הנגיף היא רק כ-7 ימים לאחר קבלת 
בעטיית  חייבים  שניה  במנה  מחוסנים  גם  השניה.  החיסון  מנת 
וממשיכים  לשאננות  נכנסים  לא  פיזי.  ריחוק  ובשמירת  מסיכה 

לשמור על כל ההנחיות! 
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ליצמן: "מי נתן את ההוראה 
להשתמש בנשק חם בבני ברק?"

"המשטרה הורסת את האמון 
שבנינו בחודשים האחרונים"

מאת: מנדי קליין

המצב  התדרדרות  לאור  בערב,  ראשון  ביום 
אברהם  הרב  ב"ב  העיר  ראש  כינס  בשטח, 
של  הכנסת  חברי  את  חירום  לכנס  רובינשטיין 

יהדות התורה וש"ס.
'דגל התורה' ח"כ משה  יו"ר  בדברים שנשא 
בעיריית  שהתקיים  החירום  כינוס  בפתח  גפני 
בני ברק, אמר: "אני רוצה לראות אם המשטרה 
הייתה מעיזה להעניש קולקטיבית את כל תושבי 
אני  בשכונה.  הפרה  שהייתה  בגלל  אביב  רמת 
מ-210,000  למעלה  ברק,  בני  תושבי  את  מכיר 
תושבים, שומרי חוק וסדר, אין להם שום קשר 
למה שנעשה על ידי כמה בחורים צעירים שכבר 
הסגירו את עצמם למשטרה. שוחחתי עם השר 
המחוז  מפקד  ועם  אוחנה  אמיר  פנים  לביטחון 
דוד ביתן, אנחנו יכולים להיות צודקים אבל יש 
לנו יותר יכולת להיות חכמים, צריך להוריד את 

גובה הלהבות".
הגר"ח  למרן  "נכנסתי  גפני:  ח"כ  אמר  עוד 
את  לעצור  שצריך  לומר  שביקש  קנייבסקי 
האלימות.  עם  תפסיק  ושהמשטרה  ההפגנות 
בכירי המשטרה אמרו לי שהם רוצים להוריד את 
גובה הלהבות, אני רוצה לראות שהיו מתנהגים 

כך ברמת אביב".
שר השיכון יעקב ליצמן אמר בכינוס: "אנחנו 
להשתמש  ההוראה  את  נתן  מי  לבדוק  צריכים 
בנשק חם פה בבני ברק. מי שנתן את ההוראה 
הזו לא יכול להמשיך בתפקידו במשטרת ישראל. 
המשטרתית  האלימות  את  שיבדוק  גוף  צריך 
שהייתה בבני ברק, ולא מח"ש, אלא גוף בלתי 

תלוי, אולי מבקר המדינה".
אמר  אשר  יעקב  ח"כ  החוקה  ועדת  יו"ר 
בכינוס: "רוב מוחלט של תושבי בני ברק מגנים 
הדאגה  שבשם  וההתפרעויות  ההפגנות  את 
כביכול לעולם התורה הפכו את העיר לשדה קרב 
גדול. על המשטרה לנקוט  וגרמו לחילול השם 
במשנה זהירות ולא להיגרר למסע נקמה בריוני 
חטאו  שלא  וילדים  אזרחים  נגד  רסן  ומשולח 
זה עוול בלתי נסלח שאסור לעבור  ולא פשעו, 
עליו לסדר היום. כעת המשימה היא להחזיר את 
ולהשיב אותם למסלולם.  החיים בעיר לשפיות 
המשטרה  על  כך.  לשם  להירתם  חייבים  כולם 

לכבד את התושבים השומרים על כללי הבריאות 
כהוראת גדולי ישראל ומעוניינים בשגרת חיים 
היחסים  שמערכות  לקוות  יש  כן,  כמו  שקטה. 
שנבנו  למשטרה  העירייה  בין  ההדדי  והאמון 
לתקנם  ישובו  רבות,  שנים  לאורך  רב  בעמל 

לטובת כלל תושבי בני ברק".
רובינשטיין  אברהם  ברק  בני  העיר  ראש 
קוראים  "אנו  החירום:  כינוס  במהלך  אמר 
להתעשת,  הממונה  ולשר  ישראל  למשטרת 
את  העיר  להנהלת  ולהותיר  הכוחות  את  להסיג 
ניהולה. המשטרה נושאת באשמה לקטסטרופה 

המתחוללת בעירנו זה כמה ימים". 
סגן השר מאיר פרוש אמר: "אין מצב שיזרקו 
במגזר  אוכלוסייה,  עם  בנוי  בשטח  רימונים 
הערבי זה לא קורה. אם זו הדרך אנחנו נדע גם 

להסיק את המסקנות".
"מה  בכינוס:  אמר  מקלב  אורי  השר  סגן 
זו אלימות  בימים האחרונים בבני ברק  שראינו 
תושבים  מול  חיה  באש  שימוש  רסן,  חסרת 
למצות  ולרה"מ  הבט"פ  לשר  קוראים  אנחנו 
המשטרה  ממתי  הזו,  השיטה  ולשנות  הדין  את 

מתנקמת באזרחים?"
המשטרה  ב"ב:  בעיריית  טסלר  יעקב  ח"כ 
שלא  בחוק  ומשתמשת  אדום  קו  כל  חצתה 
כחוק. באיזה טיעון הופכים את כל תושבי ב"ב 
שאנחנו  שנה  חצי  כבר  ועבריינים.  לפושעים 
לקיר.  ודיברנו  סלקטיבית  אכיפה  נגד  צועקים 
הודענו הערב עד כאן. אני קורא למפכל החדש 

להתעשת ולמנוע יציאה משליטה כוללת.
בכינוס  דברים  שנשא  בוסו  אוריאל  חה"כ 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  "בהוראת  אמר: 
סביב  שעסק  מהיר  דיון  הפנים  בוועדת  הוקמה 
ישבו  המשטרה,  של  האלימים  האירועים 
בסרטונים  וצפו  חשוך  באולם  המשטרה  בכירי 
לטפל  הבטיחו  בהלם,  היו  הם  גם  המזוויעים 
נקמה,  למסע  ברק  לבני  נכנסו  ואז  בבעיה 
הקמת  הוא,  היעיל  שהפתרון  סבור  עדיין  אני 
מנהלת לחברה החרדית עם דרג מקצועי שיטפל 
כללי  לדעת,  צריכים  המשטרה  בכירי  בתופעה. 
המשחק השתנו, והם יתרגלו לראות אותנו מולם 
בכל אירוע חריג שהתקיים גם אם זה לא יצטלם 

טוב, יהיו לכך השלכות".

מאת: חיים רייך

תקף  הכנסת  במליאת  שנשא  סוער  בנאום 
מסע  את  גפני  משה  ח"כ  התורה'  'דגל  יו"ר 
ההסתה והשנאה כלפי הציבור החרדי בימים 
האחרונים. "מסע הדה לגיטימציה נגד הציבור 
אוטובוסים,  ושריפת  התפרעויות  על  החרדי 
פה  נמצאים  הצילומים,  שאלו  מתברר  כעת 
בכלל  הם  אם  שבספק  צעירים  של  חבורה 
תושבי בני ברק עם סימון X על הקפוצ'ונים, 
שהוא  מ'ווינט'  בלומנטל  איתי  הכתב  וכותב 
שהובילו  השוליים  נערי  הם  אלו  דתי,  לא 
אתמול את המהומות בבני ברק במהלכן שתי 
אוטובוסים נרגמו ואחד מהם אף הועלה באש, 
ירו  אשפה,  פחי  ושרפו  זהות  חולצות  לבשו 
שלי  הילדים  אשם?  ואני  עבר,  לכל  זיקוקים 

אשמים? אנחנו לא יכולים לצאת לרחוב?!
חקירות  שעושה  משטרה  פה  "יש 
אפידמיולוגיות ולא יודעים להביא את חבורת 
הפושעים הללו למאסר? למה אנחנו מקבלים 
את התדמית הזו? מהפוגרומים הללו השבוע 
לטפל  אמור  שהיה  ומי  החרדי  הציבור  סבלו 

בושה  אוחנה.  אמיר  של  המשטרה  זה  בהם 
שהוא  החרדי  הציבור  על  זה  את  שזורקים 
ציבור שקט ולא אלים. זה לא דבר חדש כולנו 

יודעים זאת.
בהמשך דבריו התייחס ח"כ גפני להעלאת 
הקנסות  העלאת  של  הזה  "החוק  הקנסות: 
פיקוח  של  במצב  מדובר  אם  מיסודו,  פסול 
נפש - לא יפתחו את מוסדות החינוך. אם לא 
מדובר במצב כזה נראה לכם שהקנס הזה זה 
מה שישנה? *יש מי שרוצה לעשות על זה הון 
עכשיו,  החרדים  על  מדברים  כולם  פוליטי, 
במהלך  תקופות  שלוש  עברנו  הנושא.  זה 
גבוהה,  בתחלואה  היינו  בהתחלה  הקורונה, 
אח"כ הגיעה תקופה שהחרדים היו הכי נמוך, 
לא שמענו מילה אחת בתקשורת על המשפחה 
ילדים  ו-2  ילדים  שמונה  לה  שיש  החרדית 
עכשיו  ופתאום  במטבח,  בבידוד  נמצאים 
אותנו.  לתקוף  חזרו  גבוהה  שוב  שהתחלואה 
לא אנחנו אשמים, אתם שהכנסתם אותנו לגור 
בצפיפות כזאת, אתם אשמים. ואח"כ מעיזים 
לתקוף אותנו על דברים שאינם נכונים. עורבא 

פרח".

מאת: יוסף טולידנו

בדברים שנשא בישיבת הממשלה התייחס 
לאירועי  דרעי  אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר 
הימים האחרונים בבני ברק: "מהיום הראשון 
אני עושה כל מאמץ שבעולם כדי שישמרו על 
הפרה  כל  הזדמנות  בכל  מגנה  אני  ההנחיות, 
של חתונות והתפרעות, יחד עם זאת אני חייב 
התקשרתי  בב"ב  האירוע  אחרי  שמיד  לומר 
לשר אוחנה ואמרתי לו שאני הראשון שגינתי 
את האלימות כלפי השוטרים ואחרי הצטרפו 
לאלימות  מקום  אין  ש"ס.  של  הכנסת  חברי 
זאת  עם  יחד  ישראל.  משטרת  שוטרי  כלפי 

זה  נקם,  פעולות  לעשות  שאסור  לו  חידדתי 
יזיק לכולנו".

שלי  הדברים  "אולם  דרעי:  השר  לדברי 
מאות  עם  לב"ב  הגיעו  הם  הקרח.  על  נפלו 
חפים  אזרחים  ותקפו  הלם  ורימוני  שוטרים 
מפשע, אני מוחה על מה שנעשה בבני ברק. 
זה בושה וכלימה. הם הורסים את כל האמון 

שבנינו בחודשים האחרונים".
השר דרעי הוסיף: "ראינו את בני ברק כמו 
ורימונים  באוויר  הליקופטרים  עלילה  בסרט 
מה  אשם?  הזה  הציבור  מה  תושבים.  על 
סתם  אותנו  מענישים  מחר?  יגיד  הציבור 
את  עלי  מקשים  הללו  הדברים  כקולקטיב. 

המלאכה בעניין".

ביום ראשן בערב התכנסו ח"כי יהדות התורה וש"ס לכינוס חירום בעקבות האירועים הקשים ברחובות העיר ⋅ השר יעקב ליצמן: "צריך לבדוק מי נתן את 
ההוראה להשתמש בנשק חם בבני ברק. מי שנתן את ההוראה הזו לא יכול להמשיך בתפקידו במשטרת ישראל" ⋅ ח"כ משה גפני: "נכנסתי למרן הגר"ח 
קנייבסקי שביקש לומר שצריך לעצור את ההפגנות ושהמשטרה תפסיק עם האלימות" ⋅ סגן השר מאיר פרוש: "אין מצב שיזרקו רימונים בשטח בנוי עם 
אוכלוסייה" ⋅ ר"ע ב"ב הרב רובינשטיין: "אנו קוראים למשטרת ישראל ולשר הממונה להתעשת, להסיג את הכוחות ולהותיר להנהלת העיר את ניהולה" ⋅ 
סגן השר אורי מקלב: "מה שראינו בימים האחרונים בבני ברק זו אלימות חסרת רסן" ⋅ ח"כ יעקב טסלר: "המשטרה חצתה כל קו אדום ומשתמשת בחוק 

שלא כחוק" ⋅ ח"כ אוריאל בוסו: "בכירי המשטרה צריכים לדעת, כללי המשחק השתנו"

בנאום סוער שנשא במליאת הכנסת תקף יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני את מסע 
ההסתה כלפי הציבור החרדי: "נערי שוליים שלבשו חולצות זהות ושרפו פחי אשפה, ירו 

זיקוקים לכל עבר, ואני אשם? הילדים שלי אשמים? אנחנו לא יכולים לצאת לרחוב?"

בישיבת הממשלה נשא יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי והתייחס לאירועים בבני 
ברק: "המשטרה הגיעה לב"ב עם מאות שוטרים ורימוני הלם ותקפו אזרחים חפים 

מפשע, אני מוחה על מה שנעשה בבני ברק"

בעקבות אירועי הימים האחרונים כינס ר"ע ב"ב את ח"כי יהדות התורה וש"ס לכינוס חירום

 ח"כי ש"ס ויהדות התורה בכינוס החירום בעיריית ב"ב 

"אלו הם נערי שוליים שהובילו 
את המהומות בבני ברק"
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"אין זו דרכה של תורה 
להשתתף בהפגנות"

 "המראות ברחובות העיר 
היו קשים ומיותרים"

מרנן ורבנן גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין 
שליט"א קוראים לבני הישיבות שלא להתקרב לאזורי ההפגנות "ויש בזה משום הרחק מן הכיעור"

ראש העיר בני ברק, אברהם רובינשטיין שוחח עם מפכ"ל המשטרה רב ניצב קובי 
שבתאי בדרישה לחקור מיידית את הירי והשלכת הרימונים חסרי ההבחנה בליל שישי

מאת: חיים רייך

התורה  שר  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן רה"י הגר"ג 
לבני הישיבות  קוראים  אדלשטיין שליט"א 
שלא להתקרב ולא להימצא כלל באזור שבו 
של  מקומם  אין  אשר  הפגנות,  מתקיימות 
לא  אף  אלו,  במקומות  להיות  ישיבות  בני 

כסקרנות גרידא.
השבוע  שלישי  ביום  שפורסם  במכתב 
הישיבות  לתלמידי  להורים  המיועד 
שר  מרן  גדולי  דעת  על  התורה,  ותלמודי 

התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה 
שכמובן  "אף  נכתב:  אדלשטיין,  הגר"ג 
שמגיע  השם  לדבר  החרדים  מקהל  מי  אין 
להשתתף בהפגנות אשר כידוע אין זה דרכה 
של תורה ובוודאי שלא עלתה על דעת מאן 
דהוא להתחבר עם הפוחזים מחוץ למחננו 
יש  גם  בנוסף  האלימות,  אש  שמציתים 
ויש  אלו  למקומות  להתקרב  שאין  לעורר 
וראוי למנוע  בזה משום הרחק מן הכיעור, 
ראיית  עצם  כי  לזה,  הסקרנות  מידת  את 
השמים  ומן  לנפש.  מזיקה  אלו  מעשים 
ירחמו , שילמדו תועים בינה, וילכו בדרכה 

של תורה".

מאת: מנדי קליין

הותקפו  שבו  האירוע  לאחר  מיד 
הוציאה  בחורים,  מס'  ע"י  השוטרים, 
שהתרחש  לאירוע  גינוי  הודעת  העירייה 
ביום חמישי בערב: "העירייה מגנה בכל 
כנגד  הערב   האלימה  התקרית  את  תוקף 
של  במצב  אנו  ישראל.  משטרת  שוטרי 
פיקוח נפש וחובת כולנו לפעול ולעשות 
הכל למנוע את המשך התחלואה והסכנה 
אינם  אלו  מעשים  בעקבותיה.  הקיומית 
את  משקפים  אינם  העיר,  של  דרכה 
אלפי  ומאות  העיר  רבני  של  הרוח  הלכי 
קבוצת  של  חמור  מקרה  זהו  תושביה. 
נערים החייבת לתת את הדין על כך. לא 
יחסים  להכתים  הזה  החריג  לאירוע  ניתן 
המשטרה  עם  פעולה  ושיתוף  כבוד  של 

וכוחות הביטחון בחודשים האחרונים".
בכוחות  נכנסה  שהמשטרה  לאחר 
יידו  ארוכות  שעות  ובמשך  מתוגברים 
ראש  ביקש  העיר,  ברחובות  הלם  רימוני 
השלכת  את  לחקור  מהמפכ"ל  העיר 
הרב  העיר  ראש  העיר.  ברחבי  הרימונים 
שישי  ביום  שוחח  רובינשטיין  אברהם 
בבוקר עם מפכ"ל המשטרה רב ניצב קובי 
הירי  את  מיידית  לחקור  בדרישה  שבתאי 
והשלכת הרימונים חסרי ההבחנה הלילה 

ברחבי העיר.  
העיר  ברחובות  הלילה  "המראות 
העיר.  ראש  אמר  ומיותרים",  קשים  היו 

ברחובות  הבחנה  חסרי  וירי  "רימונים 
מתוך יצר נקמה וללא קשר לניטרול מפרי 

סדר או הוראות הסגר". 
היה  העיר  "ראש  נמסר:  ב"ב  מעיריית 
האלימה  התקרית  את  לגנות  מהראשונים 
אמש נגד השוטרים מצידם של פורעי חוק 
ראש  העיר.  תושבי  את  מייצגים  שאינם 
העיר עמד בקשר שוטף הלילה עם גורמי 
יצאו  מהם  המוסד  ומנהיגי  המשטרה 
לכאורה הנערים המעורבים. למרות זאת, 
קשים,  ענישה  במעשי  המשטרה  בחרה 
מיותרים ומקוממים נגד כלל תושבי העיר. 
אסור שהמשטרה תפעל באופן לא מידתי 
המסר  את  ותשדר  שלמה,  אוכלוסיה  נגד 

ש"אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף".
"מעגל האלימות כנגד אזרחים תמימים 
חייב להיחקר. בני ברק אינה שטח הפקר 
אבחנה.  ללא  להשתולל  מותר  שבו 
שפגעו  אלו  כנגד  בתקיפות  לפעול  חובה 
תושבי  כלל  על  להגן  ומנגד  בשוטרים, 
את  המכבדים  והסדר  החוק  שומרי  העיר 

השוטרים", נאמר בהודעת העירייה.

מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"ג אדלשטיין )צילום ארכיון: אלי קובין(

טי
תנ
או

טי
תנ
או

אכלי
את העוגה
והשאירי

אותה
שלמה...

לאחר הסגר!פתיחה מיד 

חשבות שכר

הנהלת חשבונות

מזכירות רפואית

מסלול שמכשיר אותך ביסודיות
לקלוט נתוני עובדים בארגון,
להפיק תלושי שכר חודשיים

ודוחות שנתיים ולדווח לרשויות

מגוון קורסים מקצועיים
שמעניקים לך כלים מתקדמים

ומוציאים אותך מנה"ח מבוקשת
עם משרה מכובדת ומשכורת גבוהה

קורס רחב היקף שדואג לך
לידע ויכולות ניהול משרד כלליות
לצד התמצאות בהליכים רפואיים

ומשלב אותך בבתי חולים, מרפאות ועוד

קורסי אחר הצהרים
 שמאפשרים לך ללמוד

ולהמשיך לעבוד!

ירושלים       בני ברק      אשדוד      מודיעין עילית      חיפה      בית שמש

להרשמה: 2245*)שלוחה 3(
הלימודים מתקיימים בשלוחת בני ברק



י"ד שבט תשפ"א 101027/1/21 בני ברק

"איסור חמור להימצא בסביבת הפגנות 
ועימותים המנוגדים בתכלית לדרך התורה"

"הפורעים הם נוער שוליים 
מחללי ה׳ ויש להתנער מהם" 

 מאת: יוסף טולדינו 

האלימים  האירועים  שורת  בעקבות 
בריכוזים  האחרונים  בימים  וההתפרעויות 
חכמי  מועצת  נשיא  היום  פירסם  החרדיים, 
התורה מרן רה"י חכם שלום כהן שליט"א, בו 
הוא מביע את מורת רוחו מההפגנות והעימותים 
בנפש  לפגיעה  הגורמות  המשטרה  כוחות  עם 

ורכוש וגורמות לחילול ה' גדול.
המועצת  נשיא  מרן  כותב  מכתבו  בפתח 
מגיפת  לנוכח  בעוונות הרבים,  "הנה  שליט"א: 
ישראל  בעם  רבים  חללים  המפילה  הקורונה 
מרובה  קללתו  שאין  יום  לך  אין  כאשר  ל"ע 
מחבירו, אורבת לנו אף סכנה רוחנית המאיימת 
עליהם  ילדינו  חינוך  יסודות  כל  את  להרוס 
עמלנו ומסרנו את נפשנו, עם התגברות תופעת 
אנשים  כאשר  ברחובותינו,  האלימות  ההפגנות 
פורקי עול שלא מקרב מחננו עושים דין לעצמם, 
נזק  וגורמים  מתעמתים עם שוטרים, מתפרעים 
חמורה,  נפשות  סכנת  כדי  תוך  ורכוש  לנפש 
חילול שם שמים נורא והוצאת שם רע על כלל 

היהדות הנאמנה. אוי לעיניים שכך רואות. 
ישנה  מכך,  הנגרם  הגדול  ה'  חילול  "ומלבד 
העלולים  הצאן  לצעירי  חמורה  רוחנית  סכנה 
לתוכן  להיגרר  ואף  ההתרחשויות  אחר  לנהות 

חלילה, וההרס החינוכי מי יישורנו, כאשר עמל 
של שנים עלול לרדת לטמיון ברגע אחד.

"ומכאן אזהרה חמורה לכל שומעי לקחנו יראי 
ה' ולכל תומכי ואוהדי תנועת ש"ס הק', להדיר 
רגליכם ממקומות עימות אלו ולא לשהות בהם 
בסביבת  להימצא  חמור  איסור  אחד.  לרגע  ולו 
לדרך  בתכלית  המנוגדים  ועימותים  הפגנות 
התורה, וכל המפר את דברנו ונמצא שם - הרי 

הוא שותף לחילול ה' וגדול עוונו מנשוא".
"ולהזהיר  מכתבו:  את  שליט"א  מרן  ומסיים 
גדולים על הקטנים, חובה על ההורים להשגיח 
אלא  אלו,  במקומות  ימצאו  שלא  בניהם  על 
וינהגו  ההנחיות,  פי  על  תלמודם  על  ישקדו 
כפי  הבריאות  כללי  בשמירת  יתירה  הקפדה 

שציוותנו התורה, ותורה מגנא ומצלא".

 מאת: יוסף טולדינו 

ברק  בבני  האחרונים  הימים  אירועי  בעקבות 
שהגיעו לשיא ביום ראשון בלילה, נשא הראשון 
לציון הגר"י יוסף שליט"א דברים נוקבים אודות 

המצב.
רב  בכאב  "שמעתי  הראשל"צ:  אמר  בדבריו 
ובזעזוע על האלימות הקשה והחילול ה' החמור 
־שנעשה בימים האחרונים בכמה מקומות ברח

בי הארץ, והתנהגותם האלימה של קומץ נערים 
־מנוערים מן התורה ומהמידות ודרך ארץ שמב

בוודאי  בימים האחרונים.  אלימות  צעים מעשי 
שאין שום הצדקה למעשים חמורים מעין אלה, 
אותם שעושים מעשים כאלה בשם התורה, הם 

מחללים שם שמים ברבים.
ה׳  חילול  עוון  מבואר  ע״א  פ״ו  יומא  "בגמ׳ 
הוא עוון הכי חמור שיש, אפילו יהיה לו ייסורים 
יום הכיפורים ויחזור בתשו ־אפילו יעבור עליו 

בה לא מתכפר לו העוון הזה. לכן יש להוקיע את 
־אותם פורעים ולהתנער מהם. דרכנו כדרך התו

רה ודרך ארץ קדמה לתורה. וחובה קדושה על 
ראשי העיר ועל רשויות הרווחה בעיר בני ברק 
זה, שאחרי הכל  להתגייס לטיפול מיידי בנוער 
ואינו  מיעוט  שהוא  וכמובן  מבשרנו  חלק  הוא 
מלמד על הכלל, מיעוט זה מכתים את תדמיתו 
של הציבור החרדי כולו, שרובם ככולם רחוקים 
בקריאת  קורא  ואני  אלה.  מהתנהגויות  מאוד 
אלימות  מעשי  מכל  לחדול  נוער  לאותו  קודש 
בדרך  לנקוט  בעולם  הצדקה  ולדעת שאין שום 
של אלימות. כי אנשים אחים אנחנו, כולנו בני 
־אברהם יצחק ויעקב, דרכיה דרכי נועם וכל נתי

לרעך  ואהבת  על  מצווים  וכולנו  שלום.  בותיה 
כמוך. 

 "כמו כן, על שוטרי משטרת ישראל  אני קורא 
אנחנו,  אחים  אנשים  כי  באיפוק  לנהוג  אליכם 
כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, דרכיה דרכי נועם 
וכל נתיבותיה שלום. וכולנו מצווים על ואהבת 

לרעך כמוך. 
אתר  בכל  החינוך  במוסדות  המחנכים  "ועל 
התלמידים  כלל  עם  רצוף  בקשר  לעמוד  ואתר, 
ללמדם  עלינו,  העוברת  הקשה  התקופה  בכל 

תורה מידות ודרך ארץ.
"ויהי רצון שיקויים בנו מה שנאמר בגמ׳ יומא 
שמים  שם  שיהא  אלהיך  ה'  את  וואהבת  שם 
מתאהב על ידך, ונזכה להרבות בקידוש ה׳ ולא 
־חלילה להיפך. ואני תפלה שהשי"ת יאזין לתפי

העולם  מעל  והמשחית   המגפה  ויעצור  לותינו 
וכל  כולו ומעל עמו ישראל בכל מקום ומקום. 
החולים הקב״ה ישלח להם רפואה שלימה אמן 

ואמן".

"כל המפר את דברנו ונמצא שם - הרי הוא שותף לחילול ה' וגדול עוונו מנשוא", כותב נשיא 
מועצת חכמי התורה במכתבו הנוקב לאור אירועי הימים האחרונים

בדברים שאמר בעקבות אירועי הימים האחרונים בבני ברק אמר הראשל"צ: "דרכם אינה 
דרך התורה, קורא לרשויות הרווחה לטפל בהם ולמחנכים ללמדם מידות ודרך ארץ. אין 

שום הצדקה למעשי אלימות ויש לחדול מכך מיד"

מרן רה"י חכם שלום כהן שליט"א בהוראה נחרצת:

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגר"י יוסף: 

מרן רה"י חכם שלום כהן
צילום: יעקב כהן

הראשל"צ הגר"י יוסף

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

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:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 אלון

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 



מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

050-7431335 | 1599-500-808

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

התקשרו והזמינו עכשיו

לבתי כנסת 
לבתי מדרש
לבתי אבות
לבתי ספר 

לישיבות
לחנויות

לאכסניות
למרפאות

למסעדות 
לקייטרינג 

ועוד...

פתרון מושלם!!!



י"ד שבט תשפ"א 121227/1/21 בני ברק

"גדולי ישראל לא הסתפקו בהוראה 
להתחסן אלא נתנו לנו דוגמא אישית לזה"

מאת: יוסף טולידנו 

עצרת חירום לנשים נערכה השבוע במרחב 
מטה  ובשיתוף  מדרשא"  "בי  ידי  על  הקולי 
תחת  הבריאות,  במשרד  החרדי  ההסברה 
הכותרת "בת עמי לא תחשה". לשידור האזינו 
למעלה ממאה אלף נשים והוא הועבר בשידור 

חי גם ברדיו קול חי. 
שליט"א,  ורבנן  מרנן  דברי  הובאו  בעצרת 
ונשמעה  ישראל  גדולי  של  השתתפותם  לצד 
ההשתדלות  חובת  בדבר  נחרצת  קריאה 
לנשים  גם  והחיסונים,  ההנחיות  בשמירת 

הנמצאות במצבים מיוחדים.
את הכינוס פתח הרב חנניה צ׳ולק שליט"א 
עכשיו  "עומדת  שאמר:  מציון'  'עזר  יו"ר 
מאוד  "ונשמרתם  של  גדולה  מצוה  לפנינו 
כפי  להתחסן  הולכים  כשאנחנו  לנפשותיכם" 
או שאנחנו שמים  ישראל,  גדולי  לנו  שמורים 

מסיכה כל שניה זה מצוה". 
הגאון  "מרן  כי:  בדבריו  ציין  צ'ולק  הרב 
רבי חיים קנייבסקי שליט"א הורה שגם נשים 
אמר  והוא  להתחסן,  צריכות  מיוחד  במצב 
שהוא מברך שלא יארע דבר לנשים שהולכות 
השיבנו  לקב"ה  אומרים  אנחנו  בזה  להתחסן. 
גם  אומרים  אנחנו  אבל  ונשובה,  אליך  ה' 
שוב מחרון אפך. אולי יחוס ויתן לנו בשורות 

טובות".
החינוך  מנכ"ל  סורוצקין  אליעזר  הרב 
העצמאי ויו"ר לב לאחים הביא בדבריו במהלך 
הוראת  את  ומחנכות  לנשים  הגדול  הכינוס 
גדולי ישראל שליט"א: "גדולי ישראל שליט"א 
כי חובת כל אחד  לנו עכשיו,  ומורים  קוראים 
התפילה  של  ההשתדלות  את  לעשות  ואחד 
של  ההשתדלות  את  גם  אבל  טובים,  ומעשים 
רבותינו  להתחסן.  יקפיד  אחד  שכל  החיסון. 
נתנו  הם  אלא  בהוראה  הסתפקו  לא  שליט"א 
את  שיחזיר  מה  זה  לזה.  אישית  דוגמא  לנו 

ילדינו לספסלי בית המדרש אי"ה, ואת בנותינו 
לספסל הלימודים".

מראשי  שליט"א  אזרחי  יצחק  רבי  הגאון 
במהלך  האימהות  לאלפי  אמר  מיר  ישיבת 
חי":  ו"קול  מדרשא"  "בי  של  הגדול  הכינוס 
הקב"ה  עכשיו  טובה,  כפויי  שונא  "הקב"ה 
אומר  הוא  מתחסן  שלא  מי  רפואה,  לנו  שלח 
הדבר  למה  טובתך.  את  רוצה  לא  אני  לקב"ה 
איזה  לו  שישלח  לה'  שמתפלל  לאדם  דומה 
מישהו  אליו  ניגש  להתפלל,  גומר  הוא  ענין, 
זה  ממך.  רוצה  לא  אני  אומר  והוא  לו,  ונותן 
זה  מהרופאים?  זה  מהקב"ה!  זה  ממנו,  לא 

מהקב"ה!"
מאת  חיזוק  דברי  הושמעו  סיום,  לקראת 
הרבנית לאה קולדצקי תחי' ביתו של מרן שר 
התורה שליט"א שאמרה: "ה' שלח לנו עכשיו 
לכולם  אומר  שליט"א  ואבי  למכה,  תרופה 
מיוחדים  במצבים  נשים  וגם  להתחסן  שצריך 

צריכות להתחסן.

הרבנית קולדצקי הוסיפה ואמרה בשם אביה 
הרופא.  את  רפואית לשאול  בעיה  יש  "אם  כי 
זה  יהי רצון שיהא עסק  ולומר בשעת החיסון 
אנחנו  אתה.  חינם  רופא  כי  שלימה  לרפואה 
עושים את שלנו והקב"ה יעשה את שלו וישלח 
שעושה  מי  וכל  החולים,  לכל  שלימה  רפואה 
את החיסונים לא יארע לו דבר בע"ה, ולא יהיה 

שום בעיות ותופעות לוואי".
לדברים  מצטרפים  הרבנית  של  דבריה 
שאמרה בשבוע שעבר: "גם אני הלכתי לשאול 
את אבי מורי, ואמר לי ללכת להתחסן. לבשתי 
בגדי שבת, אמרתי 'הריני הולכת לקיים מצוות 
ככל אשר יורוך' והלכתי. בשעת החיסון אמרתי 
את נוסח התפילה 'שיהיה לי עסק זה לרפואה, 
כי רופא חינם אתה' הבטחתי לומר לאחר מכן 
ואנחנו מחכים  וב"ה הכל בסדר  נשמת כל חי 

לחיסון הבא. זו ההשתדלות שלנו".

למעלה ממאה אלף נשים האזינו לדבריהם של הגאון רבי יצחק אזרחי מראש ישיבת מיר, יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק, מנכ"ל החינוך 
העצמאי הרב אליעזר סורוצקין, ולדבריה של הרבנית קולדוצקי בתו של מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א אודות החובה ללכת ולהתחסן

בשיתוף המטה החרדי של משרד הבריאות: כנס נשים ענק על חובת החיסונים

"תורידו כבר את העניין 
החרדי, זה לא קשור"

יו"ר ועדת החוקה ח"כ אשר דורש "פתרונות דיפרנציאליים במקום הענשה דיפרנציאלית" ⋅ על חוק הקנסות: "הצעת החוק בעבר שדיברה על 20,000 
₪ קנסות כמעט על כל הפרה הייתה דבר לא נורמאלי, נדון בהצעת החוק החדשה בצורה שקופה ופתוחה ⋅ על משבר בתי החולים: "לעשות קופי-פייסט 

ל-2020, פקידי האוצר רוצים לשבת בנפרד על כל בית חולים, זה לא נכון לא חכם ויעלה יותר כסף. במקום פלסטר צריך אינפוזיה לווריד"

מאת: חיים רייך

יעקב אשר התייחס לחוק  יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ח"כ 
הקנסות ואמר: "הצע"ח שהוגשה בעבר על 20 או 25 אלף ש"ח 
קנסות שכל שוטר יכול להסתובב עם פנקס, על כמעט כל הפרה 
מחברי  חריפה  ביקורת  כך  על  והייתה  נורמאלי  לא  דבר  היא 
הוועדה בגלל שהייתה מופרזת ואולי בגלל שנעשתה כדי לרצות 

לחץ הגענו לכל הסאגה הזו".
עוד אמר ח"כ אשר: "אישרנו עשרות קנסות בעשרות דברים, 
שיהיו  שידענו  בלי  אישרנו  הוועדה  חברי  פה  אנחנו  אישר?  מי 
בחירות ולא היו על כך ויכוחים בינינו. ההצעה הראשונית הייתה 
רעה ולא טובה ובהצעה השנייה נדון ונבדוק כמו כל דבר אחר 
בצורה שקופה ופתוחה. האופן בו מכוונים על אוכלוסייה אחת, 
זה חלק ממסע הסתה, אני מכיר את החברים והם לא כאלה, זה 
סוג של מוטציה בבניין הזה, זה לא היה כך. הייתה תקופה שאף 
אחד לא הצליח להבין מה קרה אצל החרדים שלא הייתה הדבקה 
וה-R צמח במקומות אחרים. אם היו הפרות הן היו גם אז, של 

אותם מפרים. לא השתנה כלום".
אולי  הבריטית,  המוטציה  כאן  נכנסה  האחרונה  "בתקופה 
עם  מתמודדים  אבל  אחרים,  ממקומות  יותר  החרדי  בציבור 
מוטציה שמתפשטת במהירות במיוחד אצל ילדים", הוסיף ח"כ 
בילדים  שפוגעת  שמוטציה  מבין  יומיים  בן  מתמחה  "כל  אשר. 

 300 יש  בבניין סטנדרטי  גבוה במקום שבו  לביטוי  מהר, תבוא 
העניין  את  כבר  תורידו  משותף.  בניין  בכל  גנים   4-5 ילדים, 
החרדי, זה לא קשור. אנחנו הולכים לחיות יחד עוד הרבה שנים, 
הפרות יש בכל מקום והן בולטות יותר במקומות מסוימים כי זה 
בולט במקומות של חינוך, אך אם נבדוק עכשיו במשרדים בת"א, 

ימצאו שם רק עובדים חיוניים?"

בהתייחסו למשבר בתי החולים אמר: "היסטורית יש פה בנייה 
של פלסטר על פלסטר אבל אני לא רואה במצב בחירות ובתקופת 
קורונה, שעושים היום את התמיכה הממשלתית באותם מקומות 
שלא נעשו שנים לאחור ולכן הצעתי ואני מבין שקיבלו את הרעיון 
ומנהלים על כך מו"מ, שכמו שידענו לבנות תקציב על סמך 2020 
וודאות. אחד ממנהלי  עם מקדמים כאלו ואחרים, לאפשר להם 
כסף  לו  יהיה  לא  ימים  כמה  שתוך  אמר  הבכירים  החולים  בתי 
לאוכל. זה דבר בלתי אפשרי. אני מבקש גם את התערבותך כשר 
הבריאות, לעשות קופי פייסט ל-2020 ולהזרים כסף כדי שיוכלו 
בינתיים לחיות ובעזרת השם כשייגמרו הבחירות והקורונה, ידונו 
לשבת  רוצים  האוצר  פקידי  ולתמיד.  אחת  אותם  לתקצב  באיך 
עכשיו בנפרד על כל בית חולים, זה לא נכון לא חכם ובסוף יעלה 

יותר כסף. במקום פלסטר כרגע צריך אינפוזיה לווריד". 
בהתייחסו לדיפרנציאליות אמר: "מאוד קשה לסגור במדינה 
עובדים  על  הדוגמאות  פיקס.  מסוימים  מקומות  קטנה  יחסית 
מסבירות.  ועוד  קשישים  הורים  ביקור  חולים,  בתי  חיוניים, 
לראות  צריך  דבר.  לא עשה  עילית  ביתר  העיר  על  הסגר הארוך 
דיפרנציאלית.  הענשה  במקום  הדיפרנציאליים  הפתרונות  מה 
ויוחלט שאפשר לקחת סיכון  יוחלט על פתיחה של החינוך  אם 
פתרון  למצוא  צריך  וצהובים,  ירוקים  באזורים  בבתי"ס  מחושב 
דיפרנציאלי גם לערים כתומות ואדומות, כך שיעבדו חלקית. אם 
יש מתחסנים ומחלימים שיכולים ללמוד, בתיה"ס יוכלו לתפקד 

חלקית".

 יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר | צילום: דוברות הכנסת
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שיא מפרוץ המגיפה: 101 חולי 
קורונה מתו ביממה האחרונה

הסתרה שבתוך ההסתרה

מאת: יחיאל חן

על אף העובדה שלמעלה מ-2 מיליון מאזרחי 
ישראל כבר חוסנו ולמרות הסגר המתמשך, נתוני 
גבוהים.  להיות  ממשיכי  בישראל  התחלואה 
בתחילת השבוע היה נדמה שהשיא שנשבר – 69 
מתים ביום אחד, הוא השיא השלילי האחרון. אלא 
שאז הגיע יום שלישי ומשרד הבריאות פירסם את 
ביממה  נפטרו  דם  בני   101 נתפס:  הבלתי  הנתון 
בני אדם אובחנו בקורונה   8,667 ועוד  האחרונה 
ביממה האחרונה. מתוך 91,597 שהתקיימו ביום 

שני השבוע, שיעור החיוביים לנגיף הוא 9.8%.
הנדבקים  מספר  הבריאות  משרד  נתוני  ע"פ 
הגיע  המגפה  מתחילת  בישראל  המאומתים 
הוא  הפעילים  החולים  מספר  ל-610,760. 
74,059. בבתי החולים מאושפזים 1,785 חולים, 
מתוכם 305 מונשמים ו-1,179 חולים קשה. נכון 
ליום שלישי מתו 4,493 בני אדם מנגיף הקורונה 

בישראל.
נתוני  ולפי  החיסונים  מבצע  נמשך  במקביל, 
ביממה  שלישי  ביום  שפורסמו  הבריאות  משרד 
אלף   226 חוסנו  הנתון,  פרסום  למועד  שקדמה 
בישראל,  החיסונים  מבצע  מתחילת  ישראלים. 
מיליון   1.26 כאשר  איש,   מיליון  כ-2.7  חוסנו 

מתוכם קיבלו כבר את המנה השנייה.

לצד הבקשה לשמור על ההנחיות כדי להוריד 
הענות  על  הבריאות  שר  בירך  התחלואה,  את 
הציבור לבוא ולהתחסן ואמר: "זאת הדרך שלנו 
להילחם בנגיף. אני מבקש מכם להיות יחד איתנו 

במלחמה ולהקפיד על הנחיות הסגר".
שהתפשטה  הבריטית  המוטציה  כך,  בתוך 
בישראל מדביקה בקצב מהיר יותר וככל הנראה זו 

הסיבה לכך שעל אף מבצע החיסונים האינטנסיבי, 
נתוני התחלואה ממשיכים להיות גבוהים. יחד עם 
זאת, חברת 'פייזר', יצרנית החיסון בו משתמשת 
שביצעה,  מחקרים  פי  על  כי  פירסמה  ישראל, 
החיסון שפיתחה יעיל גם נגד המוטציה הבריטית 
והדרום אפריקנית. ע"פ פייזר, כל מי שקיבל את 
2 מנות החיסון, הוא אמור להיות מוגן מפני כל 

המוטציות שהתגלו עד כה.
אותותיו  את  יתן  החיסונים  שמבצע  עד 
להתחיל  ניתן  שבהם  למספרים  תרד  והתחלואה 
אין  כי  מבינים  הבריאות  במשרד  לשגרה,  לחזור 
בשבוע  לפחות  הסגר  את  להאריך  וחייבים  מנוס 
ימים. המלצה ברוח זו הועברה לראש הממשלה 

בנימן נתניהו ששוקל לאמץ את ההצעה. 
מוטציות  הבאת  למנוע  מנת  על  במקביל, 
על  החלטה  הממשלה  קיבלה  לישראל,  נוספות 
סגירת שדה התעופה של ישראל לטיסות נכנסות 

ויוצאות, למעט טיסות חירום באישור מיוחד.

במשך 32 שנות פעילות של זק"א אני חווה יום 
יום שכול ויגון באסונות של אחרים. כמה אסונות 
מנסה  אתה  פעם  ובכל  בחיים,  ראיתי  וטרגדיה 

להזדהות ולחבק את המשפחה.
אדם,  בחיי  הזלזול  את  להבין  מצליח  לא  אני 
כל מי שנדבק יכול להגיע לסכנת מוות. אל תלכו 
ותראו  הקורונה  במחלקות  סיבוב  תעשו  רחוק! 
את  להמשיך  צריך  למה  הדבר,  אותו  שכולנו 

ויכוחי הסרק הפוליטיים?
שדרים  על  מתווכחים  ערים  ראשי  שומע  אני 
וברדיו ובטלוויזיה ולמה בלפור ולמה חוף הים? 
יקפוץ מהגג  מה אכפת לך מבלפור? אם מישהו 
תעמוד  בוא  המחיר.  מה  תראה  בוא  גם?  תקפוץ 
כזה  מושג  שיש  להן  וספר  שלי  האחיות  מול 
שעדיף שמישהו ימות והעיקר שלא יבטלו תורה 

– מאיפה התורה הזו?
ממכחישי  גרועים  יותר  מאורות,  ליקוי  זה 
את  מכחישים  השואה  מכחישי  הרי  השואה, 
ההיסטוריה - ופה הם מכחישים את ההווה... רק 
לראות את המשפחות של אותם חולים שיושבים 
בפרוזדור - כמה כאב, כמה זעקות, כמה דמעות. 
ונגמר להם הטישו.  השבוע הייתי בבית החולים 

פשוט נגמר להם. הבאתי להם טישו.
לא  'ידינו  להגיד,  יכולים  לא  קורונה  מכחישי 
אנשים  פה  מסתובבים  הרי  הזה'  הדם  את  שפכו 
מת,  בו  שאין  בית  אין  דמים.  ששפכו  שחשודים 
בשכונות  מסתובב  אתה  שכונה.  אין  בניין,  אין 
מתחלפות  והן  מודעות,  לוחות  ורואה  החרדיות 

נע. כל כמה שעות מתאפס הלוח עם  כמו בסרט 
שמות חדשים של נפטרים.

השבוע.  אחת  ביממה  נפטרים  ממאה  למעלה 
100 משפחות שעולמן חרב עליהן, 100 משפחות 
 - דבר  אותו  להיות  יחזור  לא  כבר  דבר  ששום 
הוא  אחד  כל  רואים?  לא  הם  מזלזלים.  ואנחנו 
במקום  האבל,  במודעות  מתקתקת.  פצצה  ממש 
ייקום  'ה'  כותב  הייתי  לברכה',  'זיכרונם  לכתוב 
במחלקות  הזעקות  את  לשמוע  רק  דמם'... 
את  קורע  זה  אחות.  שירותים,  מים,   - הקורונה 
בקומה  יושב  ואני  אליהם,  שייגש  מי  אין  הלב. 
החמישית, ורואה כיצד אמבולנס אחר אמבולנס 

מוציאים נפטר ועוד נפטר.
יזלזלו.  לא היה דבר כזה בציבור שלנו שככה 
וכל   - שלהם  הקהל  את  שמדביקים  אנשים  אלה 
בליסטי  טיל  מתקתקת.  פצצה  הוא  מהם  אחד 

שמזיק ופוגע במישהו.
הרי  הוא  ייאמן.  לא  פשוט  זה  שלנו,  הציבור 
אמור להיות אמון יותר מכל אחד על 'ונשמרתם 
אנחנו  רפואית  בעיה  כל  על  לנפשותיכם'.  מאוד 
יודעים לרוץ למיטב הרופאים - לפרופ' הכי גדול, 
פה  קרה  מה  אז  העולם.  את  הופכים  פירר,  לרב 

בסיפור הזה?
שבחנוכה  רק  במשפחה,  שמרו  ז"ל  אמא  על 
חנוכה  מסיבת  וערכו  המים'  ש'קלו  נדמה  היה 
בה כולם נדבקו. לא סיפרו לה על פטירת בנה עד 
לקראת סיום השבעה. היא הייתה אישה חיונית, 
ללא  נתינה  של  שלם  עולם  גדולה,  חסד  פעילת 

נפגעה  בקורונה,  נדבקה   – בריאות  בעיות  שום 
בריאות ולאט-לאט זה נגמר. במהלך השבעה על 

אמא ז"ל, נפרדנו על כורחנו גם מאבא ז"ל.
ריבונו של עולם, אני יודע שאתה מעמיד אותנו 
בניסיון, ניסיון קשה וכואב. אוי, כמה כואבבבב. 
שבתוך  בהסתרה  שאפילו  לך  מבטיח  אני  אבל 
כי  יתברך.  ה'  נמצא  שם  גם  בוודאי  ההסתרה, 
מאהבה.  רק  זה  מכות  נותן  שכשאבא  יודע  אני 
אמשיך לאהוב אותך בכל לבבי, בכל נפשי ובכל 

להגביר  והמצוות,  התורה  בדרך  ללכת  מאודי. 
פעלים במעשי החסד והרחמים, כפי שחינכו אותי 
הורי היקרים ז"ל. הנאהבים והנעימים שבחייהם 

ובמותם לא נפרדו.
שפרצה  שריפה  על  מספרת  האגדה  אשם?  מי 
כאשר  בלהבות.  עלה  מדרש  ובית  חלם,  בעיר 
הישיבה  ראש  נעמד  לברוח,  התלמידים  חשבו 
וללמוד, שהרי  וקרא לתלמידים להישאר  בפתח, 
"תורה מגנא ומצלא" )התורה מגנה ומצילה מפני 
יצא  הנוקבים,  דבריו  את  וכשסיים  הפורענות(. 

החוצה, ולמד לבדו בביתו.
את  לפנות  ההצלה  וכוחות  הכבאים  כשהגיעו 
התנגדו  חייהם,  את  להציל  מנת  על  הלומדים, 
בבית  ללמוד  להמשיך  התעקשו  הם  התלמידים. 
למחלצים  באלימות  מתנגדים  כשהם  המדרש 
והאשמות.  גנאי  קריאות  בהם  מטיחים  כשהם 
בחורים  ועשרות  כליל,  הבניין  נשרף  בתוך שעה 

נהרגו תוך כדי מסירת נפשם על התורה.
אשם  מי  חלם  בעיר  השאלה  עלתה  למחרת 
אשמים,  התלמידים  אמרו:  אלו  הנורא.  במוות 
שאילו למדו יותר תורה היו ניצלים. ואלו אמרו: 

הכבאים אשמים, בכך שהעזו להפריע ללימוד.
דנו חכמי חלם בדבר במשך שבעה ימים ושבעה 
לילות, ולבסוף נמנו וגמרו: האשם הוא אותו שכן 
שנבהל מהשריפה והזמין את מכבי האש. אילולי 
הוא הכול הלימוד היה ממשיך. וקבעו החלמאים 
ואילך כשתפרוץ שריפה בבית המדרש,  שמעתה 

יש לסגור מיד את החלונות.

משרד הבריאות עדכן כי בסך הכול מתו בישראל 4,520 בני אדם שנדבקו בווירוס. ביממה האחרונה נערכו יותר מ-91 אלף בדיקות ושיעור החיוביים 
לקורונה הוא 9.8%. יותר מ-220 אלף איש התחסנו לנגיף ב-24 שעות האחרונות, וכ-2.7 מיליון מתחילת מבצע החיסונים

גם 32 שנים שבהן ראה את כל סוגי המוות והטרגדיות, לא הכינו את יו"ר זק"א יהודה משי זהב לחודש הקשה והמטלטל בחייו ⋅ בתוך ימי 
השבעה על אביו הר"ר מנחם מנדל משי זהב ז"ל שהחלו באמצע ימי השבעה על אמו שרה זיסל ע"ה ובתוך ימי השלושים על אחיו רבי 

משה ז"ל, כותב יו"ר זק"א יהודה משי זהב על הניסיון הקשה והכואב והשיעור הגדול באמונה בהקב"ה

משרד הבריאות: אין מנוס מהארכת הסגר בשבוע נוסף

יהודה משי זהב

מתחם חיסונים של מאוחדתמתחם חיסונים של מכבי

 יהודה משי זהב עם אביו ז"ל |צילום: זק"א
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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 | 
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נשיא תוניסיה התנצל 
על דבריו נגד היהודים

מאת: יוסך טולידנו 

בעקבות הפרסום הבינלאומי על דאגה בעולם 
היהודי בעקבות דברי נשיא טוניסיה קייס סייד 
בגנות יהודי ארצו, התנצל נשיא תוניס והבהיר 
כי הדברים שפורסמו  את דבריו מחדש בטענה 

אינן נכונים.
הנשיא התוניסאי שוחח עם הרב הראשי של 
בפניו  והתנצל  ביתן,  חיים  רבי  הרה"ג  ג'רבה, 
היהודית  בקהילה  שהטיח  הקשים  הדברים  על 

בארצו.
"בעקבות  כי:  סייד  כתב  שפרסם  בהודעה 
שנשיאות  חשוב  שמסתובבות,  כוזבות  חדשות 
ראשית:  דיוקם.  על  דברים  תעמיד  הרפובליקה 
ולא  כלשהי,  לדת  נחשף  לא  הרפובליקה  נשיא 
להעלות  אדם שפוי  לכל  סבירה  הצדקה  הייתה 
בנוסף  הללו,  ההפגנות  לאור  הדתות  נושא  את 
לעובדה שהוא סבור שנושא זה כלל לא הועלה 
בתוניסיה. שנית: עמדתו של נשיא הרפובליקה 
יהדות  בין  מבדיל  הוא  שכן  זה,  בעניין  ברורה 

מחד, וציונות מאידך. 
"נשיא הרפובליקה הבהיר בשיחת טלפון עם 
תוניסיה הם  יהודי  כי  ביטן,  חיים  הרב הראשי, 
המדינה  וההגנה של  הנהנים מהטיפול  אזרחים 
התוניסאית כמו כל האזרחים האחרים.  זכות זו, 

אינה ניתנת לערעור.
שלא  בתוניסיה  כאלה  יש  הצער,  "למרבה 
שהם  פנים  ולהעמיד  ולהשמיץ  לשקר  מהססים 
פוליטיים  יעדים  להשיג  מנת  על  משמעיים  חד 

המוכרים לכולם". לשון ההודעה.
טוניסיה  נשיא  שערך  בסיור  אתמול  כזכור, 
ההמון  בפני  סייד  האשים  סייד,  קייס  החדש 
את  תוניס  בבירה  'מנהילה'  מגוריו  בשכונת 
היציבות  לחוסר  באחריות  בפומבי  היהודים 
נגד  אלימות  הפגנות  מתקיימות  בעיר  במדינה. 
הממשלה עקב המצב הכלכלי המלוות במעשי 

ביזה.
'ועידת רבני אירופה'  ארגונים יהודיים ובהם 
גינו את דברי הנשיא סייד והביעו דאגה לשלומה 
בהודעה  בתוניסיה.  היהודית  הקהילה  של 
'ועידת רבני  כי;  שפרסמה כתבו ראשי הועידה 
בעקבות  העמוקה  דאגתה  את  מביעה  אירופה' 
דבריו הפומביים שנשא נשיא תוניס, קאיס סייד, 
לחוסר  היהודים באחריות  והאשים את  הבוקר, 
לנשיא  קוראת  הועידה   - במדינה  היציבות 
תוניסיה לחזור בו מדברים אלה, המהווים איום 
אזרחי  של  והמוסרי  הפיזי  שלמותם  על  מיידי 

יהודי תוניסיה'.
רבי  הגאון  מוסקבה  של  ורבה  הועידה  נשיא 
תוניסיה  'ממשלת  כי  אמר  גולדשמידט  פנחס 
היא הערבה לביטחונם של יהודי המדינה; דברי 
הנשיא מאיימים על שלמותה של אחת הקהילות 

היהודיות הוותיקות בעולם'.
רבה  בראשות  בתוניסיה  היהודית  הקהילה 
מרוכזת  ביתאן  חיים  רבי  הרה"ג  תוניסיה  של 
המאוכלס  ג'רבה  שבאי  הגדול'  היהודי  ב'רובע 
כולו ביהודים שומרי תורה ומצוות. מהקהילות 
מאופיינת  והיא  בתבל.  והעתיקות  המופלאות 
בשמירה הדוקה על מסורת ישראל אלפי שנים. 
מאז פרוץ המגיפה התושבים נשמעו בצייתנות 
להוראות משרד הבריאות כפי שגובשו ע"י ועד 
הקהילה בראשות הרב ביתאן . משרד הבריאות 
ועד הקהילה החליטו על שורה של צעדים  עם 

חשובים למניעת התפשטות המחלה באי. 
לפני כארבעה חודשים ביקר סגן נשיא 'ועידת 
רבני אירופה' ויועצו המיוחד של רבה של צרפת 
שנת  סיום  ובמסיבת  בג'רבה  לוין  משה  הרב 
יונה'  'כנפי  לבנות  הספר  בית  של  הלימודים 
שהוקם ע"י 'ועידת רבני אירופה' באמצעות 'קרן 
ונחנך  והנגיד צבי עמר ע"ש אמו ע"ה  מתנאל' 
בעת ביקור משלחת 'ועידת רבני אירופה'. בתום 
עלו  התורה  ובמוסדות  התורה  בתלמוד  ביקורו 
המשתתפים תחת אבטחה כבדה אל בית הכנסת 
השלטונות  פתחו  אותו  גריבה',  'אל  העתיק 
בראשות  מיוחדת  לתפילה  מיוחדת,  במחווה 
רבי חיים ביתאן והדלקת נרות לשלום הקהילות 

והחולים ברחבי העולם היהודי. 
לפני כשלוש שנים ביקרה משלחת של 'ועידת 
ארגונים  וראשי  מישראל  רבנים  אירופה'  רבני 
רבי  הגאון  הועידה  נשיא  בראשות  יהודיים 
הוזמנו  הרבנים  בטוניסיה.  גולדשמידט  פנחס 
על ידי ממשלת טוניסיה כדי לחזק את הקהילה 
היהודית ורבה של טוניסיה רבי חיים ביתאן ואת 
שיתוף הפעולה בין יהודים ומוסלמים במלחמה 
והאנטישמיות  הקיצוני  האסלם  של  הטרור  נגד 
ולאירוח  פנים  לקבלת  זכו  הרבנים  באירופה. 
מלכותי ע"י משרד התיירות הטוניסאי. עשרות 
הביטחון  וכוחות  טוניסיה  משטרת  שוטרי 
אבטחו את המשלחת וכל נסיעה לוותה ביללות 
הביטחון  וכוחות  המשטרה  ניידות  של  צופרים 

וסגירת צירי תנועה בעת מעבר השיירה.
הרבנים  ג'רבה.  באי  היה  הביקור  של  שיאו 
התושבים  כל  כאשר  השכונה  ברחובות  הילכו 
ומציעים כיבוד שאפו או רקחו  יצאו לקראתם, 
להם  להודות  ומבקשים  שבת,  לכבוד  בביתם 
תורה  בתלמוד  ביקרו  הם  המחזק.  הביקור  על 
מתקיימים  בו  תורה'  'אור  המקומי  ה'חיידר' 
מסורת  עפ"י  הקודש  טהרת  על  לימודים 
מקרוב  ועמדו  שנים  אלפי  מזה  ג'רבה  יהודי 
של  הנפלאות  ידיעותיהם  נוכח  ובהתפעמות 
בית  של  תינוקות  של  הערב  וקולם  התלמידים 
רבן המשננים את פרשת השבוע בטעמי המקרא 

כמיטב המסורת ופרקי אבות. 

בשבוע שעבר האשים הנשיא קייס סייד בפני ההמון את היהודים באחריות לחוסר 
היציבות במדינה ⋅ בעקבות הדברים התעוררה סערה בעולם היהודי ובהם אמר נשיא 

'ועידת רבני אירופה' הרב פנחס גולדשמידט  כי "ממשלת תוניסיה היא הערבה 
לביטחונם של יהודי המדינה" וכי "דברי הנשיא מאיימים על שלמותה וביטחונה של 

אחת הקהילות היהודיות הוותיקות בעולם"

בעקבות הסערה העולמית: 

 נשיא תוניסיה עם הרה"ר הרה"ג רבי חיים ביתן בימים אחרים 

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



 
  

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

מרכז למידה עירוני ”שירת יוסף“ - לומדים להצליח
מוכנות ללמידה | טיפוח חוזקות לימודיות | העצמה ריגשית | מוקסו | הדרכת הורים

הרב לנדא 14 בני ברק, 03-6770303

ילדים?! 

בבית?!משעמם?! 
תודה לכם, אלפי הילדים המשתתפים בפעילויות השונות שלי

חפשו את שמות הזוכים בהגרלה הראשונה בשלוחה 9 ובעיתונות 
ההגרלה הבאה תערך בעז"ה בר"ח אדר

077-2021000
מחכה לכם, תעסוקומחכה לכם, תעסוקו

גם בסגר
יש תעסוקו
למידה זה שם המשחק

אגף החינוך

בס“ד

””

עכשיו אני מחכה לכם
עם משחק טריוויה חדש ומרתק,

סיפורים חדשים ועוד...

אז הרימו את השפורפרת, שחקו והפרסים בדרך אליכם
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משום  בזה  ויש  אלו  למקומות  להתקרב  "אין 
זה  ומתמצת  קצר  במשפט  הכיעור",  מן  הרחק 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  ישראל,  גדולי  הבהירו 
אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קנייבסקי 
את דעת התורה על ה'מחאה' המבישה והמכוערת 
ברחובות  האחרון  השבוע  סוף  במהלך  שהתנהלה 
בני ברק. "כל הנמצא שם הרי הוא שותף לחילול ה' 
וגדול עוונו מנשוא", כתב מרן נשיא מועצת חכמי 

התורה, חכם שלום כהן.
שקלתי  החרדית,  בתקשורת  מעמיתיי  כרבים 
הללו.  למהומות  להתייחס  וכיצד  האם  והתלבטתי 
הנזק  ועל  השם  חילול  על  הדגש  את  לשים  האם 
בעמודת  בסקרים  כבר  שמתבטא  האלקטורלי 
או  עתיד',  'יש  של  להפליא  המתפתחת  המנדטים 
שמא לדבר על הכשל החינוכי ועל קבוצות השוליים 
לעצמן.  דין  ועושות  בתוכנו  שצמחו  מדי  הגדולות 
האם לחדד את ההתנהלות הלא חכמה במיוחד של 
שהטילה  הקולקטיבית  בענישה  ישראל  משטרת 
ההזנחה  על  לזעום  דווקא  ואולי  העיר  תושבי  על 
הפושעת מצדה לאורך העשור האחרון 
של  זרועם  מנחת  סבל  עוד  כל  ויותר, 
הפורעים רק הציבור החרדי עצמו ולא 

הותקף שוטר, רח"ל.
מול  נפשטים  הספקות  כל  אבל 
דבריהם החדים כתער של גדולי הדור. 
עוונו  "גדול  הכיעור",  מן  "הרחק 
מקרים  כמעט  זוכר  אינני  מנשוא", 
כה  בשפה  ישראל  גדולי  נקטו  בהם 
צדוקים,  של  מלבם  להוציא  חריפה. 
הסתה  לענייני  וכתבים  מתחכמים 
רובו  החרדי,  הציבור  חרדים.  נגד 
ולא  פעיל  לא   - שותף  אינו  ככולו, 
אין  ואלימות,  טרור  למעשי   – סביל 
אוטובוסים  בשריפת  ונחלה  חלק  לו 
שעושים  אלו  אבנים.  בהשלכת  או 
המסך.  על  חדשים  אינם  ובכן,  כן, 
לדמותם  נחשף  הממוצע  הישראלי 
ובחסימות  בהפגנות  בעבר,  כבר 
השתנו,  והתירוצים  הסיבות  כבישים. 
התוצאה נותרה בעינה – "חילול השם 

וגדול עוונו מנשוא".
מדור זה אמנם עוסק בימים כתיקונם 
ומכל  והמסתעף,  פוליטיקה  בענייני 
לייחד התייחסות  לנכון  מקום מצאתי 
הדברים  וכאמור  מאחר  זו,  לסוגיה 
משמעותי  באופן  להשליך  עשויים 
הקרובות.  הבחירות  תוצאות  על 
אינני מצפה ממי שמוכן לסכן את חיי 
חבריו, שכניו ובני משפחתו להתעשת 
גם  )מה  אלקטורליים  שיקולים  בשל 
אינם  הכי  בלאו  המעורבים  ומרבית 
אני  החרדיות(,  למפלגות  מצביעים 
חוץ,  כלפי  נכון  באופן  יוצגו  שהדברים  מקווה  רק 
להסיט  נצליח  הבחירות  עד  שנותרו  ובחודשיים 
כולו, שלא  נקלע הציבור החרדי  - אליה  את האש 

באשמתו.

איש על דגלו
מיותרים  וכינוסים  ונשנות  חוזרות  דחיות  אחרי 
בעיריית בני ברק, התאספה צמרת דגל התורה ביום 
החברים  המערכה.  עתיד  על  גורלית  לפגישה  שני 
היה  לא  פניהם  שעל  ההלם  קשה,  בתחושה  הגיעו 
כבר  זה  בשלב  טועה.  משטרתי  רימון  של  תוצאה 
ברור לכולם כי גם אם המשק יחזור לחיים, לא יוכלו 
להתקיים מעמדי 'ובחרת בחיים' ועצרות ענק קודם 

הבחירות.
"הקמפיין הפעם מאתגר פי כמה וכמה", מסביר 
שלנו  הכוח  "עיקר  בפגישה,  המשתתפים  אחד  לנו 
והיכולת לגייס את ה'בייס' עוברת דרך הקהילתיות, 
הענק  עצרות  העירוניים,  השכונתיים,  הכנסים  דרך 
בו  אבסורדי  למצב  הגענו  ישראל.  גדולי  בנוכחות 
חרדים  נגד  כשהשנאה  גרוע,  הכי  בטיימינג  דווקא 
מגיעה לשיאים שלא האמנו שהם אפשריים, דווקא 
אז יש איזו תחושה שהציבור שלנו שוקע באדישות 
נוסף חוסר היכולת הטכנית  זה  ועל כל  ממורמרת, 

להדליק את הלהבה מחדש".
את  לפצח  בניסיון  הראש  את  שברו  הנציגים 
חלופיות  במדיות  שימוש  נשקל  הנכונה,  הגישה 
שונות כדי להגיע להמונים, והוסכם על כל הנוכחים 
הקורונה  מהרגיל.  שונה  חשיבה  ידרוש  שהקמפיין 
הציפה שורה של מורכבויות ובעיות לציבור החרדי, 
להסביר  יידרשו  והח"כים  כפרטים,  והן  ככלל  הן 
הטיפול  ההתמודדויות,  השיקולים,  את  לציבור 

באלפי פניות והלחצים הבלתי נתפסים מבחוץ.
נושא נוסף שעמד על הפרק הוא הקולות שהושגו 
בעמל רב וביזע במגזר החרד"לי. בסיבוב הבחירות 
נתפס  בלתי  הישג  התורה  יהדות  רשמה  השלישי 
הכיפות  חובשי  בקרב  מנדט  מחצי  יותר  וגייסה 
רשימת  תרוץ  שמסתמן,  כפי  הפעם,  הסרוגות. 
'הציונות הדתית' בראשות סמוטריץ' בנפרד ותגרוף 
גם שבמסגרת  מה  טבעי.  באופן  הללו  הקולות  את 
התורה  יהדות  תידרש  הפנים-גושית,  האחריות 
שלא לשאוב את מצביעי סמוטריץ', כדי שלא לסכן 

חלילה את אחוז החסימה שלו.
גם  עלו  ישראל  אגודת  מול  היחסים  וכמובן, 
ביצוע  את  התורה  דגל  תדרוש  רשמית,  לדיון,  הם 

ואת  הסיעות  בין  ההסכם  בסיס  על  הרוטציה 
אחד:  ובסייג  ברשימה,  המקומות  חילופי 
תהיה  ישראל  אגודת  כי  הקובע  הסעיף 
יבוצע רק החל  ראשונה בבחירת התפקידים, 
מהתפקיד השלישי. כך, תישאר ראשות ועדת 
גפני  משה  ח"כ  של  האמונות  בידיו  הכספים 
בניצוחו  לבנות  ימשיך  השיכון  משרד  ואילו 

של השר ליצמן. ולא, חלילה, ההיפך.
עם זאת, במישור המעשי, מאחר ובאגודת 
וטרם  להבנות  הגיעו  טרם  עצמה  ישראל 
הפנימי,  העימות  עם  כהלכה  התמודדו 
הטענות,  ובאורך  הזמן  בקוצר  ובהתחשב 
יחליטו כלל חברי  כי לבסוף  יש מי שמעריך 
את  עתה  לעת  להקפיא  הרשימה  של  הכנסת 
כל הדרישות והעימותים, לרוץ כמקשה אחת 

בצילום מצב מהבחירות הקודמות ולהתפלל לנס.

קנס למראית עין
עוד  החרדית  הנציגות  רשמה  בערב,  שני  ביום 
ניצחון פרלמנטרי קטנטן על מבקשי רעתה, במקרה 
'כחול לבן' שהובילו מהלך פופוליסטי  נציגי  הזה, 
להגדלת הקנסות על מפרי תקנות הקורונה. שלושה 
נימוקים עמדו בבסיס ההתנגדות: תחילה, נטען כי 
גם כך המשטרה לא מיצתה את הכלי הכלכלי שעמד 
לרשותה, ואילו המוסדות שנפתחו בניגוד לחוק היו 
להם,  לתת  הקנס שהתאפשר  את  יום  מדי  מקבלים 

מרביתם כבר היו נעולים על מסגר ובריח.
דרעי.  השר  הביע  להתנגדות  נוספת  סיבה 
לטענתו, אי אפשר לשים בשורה אחת מפרי תקנות 
סיטונאיים העורכים אירועים בהשתתפות מאות בני 
אדם יחד עם חתונה משפחתית בה נספרים עשרים 
נימוק  נוסף  זה  כל  על  איש.  שלושים  או  וחמישה 
לפי  ישראל,  משטרת  של  מצידה  דווקא  שהגיע 
צמרת הפיקוד, שוטר – קשוח ככל שיהיה – יתקשה 
ובמקום  גודל של חמש ספרות  קנסות בסדרי  לתת 
זאת השוטרים פשוט יוותרו, כך שהעלאת הקנסות 

לא תביא כל תועלת בפן המעשי.
לינץ'  הובילה  הכללית  התקשורת  המזל,  לרוע 
של ממש על המוסדות החרדים ודרישה מקיר לקיר 
נתלו  לבן'  ב'כחול  רק  לא  כך,  הקנסות.  להחמרת 
מאחוז  מעט  להתרחק  בתקווה  החקיקה  בקידום 
לחשוש  החלו  בליכוד  אפילו  המאיים,  החסימה 
כניעה  של  מהתדמית  כתוצאה  מנדטים  מאבדן 

לחרדים, והכריעו בעד תמיכה בחוק במליאה.
הסיוע הגיע מכיוון לא צפוי – הרשימה המשותפת 
חברה לסיעות החרדיות בהתנגדותה. אמנם בשלב 
הראשון לא היה די בכך, והחוק להעלאת הקנסות 
בתמיכת  הכנסת  במליאת  ראשונה  בקריאה  עבר 
נכנס  כאן  בלבד.  מתנגדים   23 לעומת  ח"כים   54
לפעולה הניסיון ארוך השנים של הנציגות החרדית.

כבכל חקיקה, נדרשת העלאת הקנסות לצלוח את 
פי התקנון, כאשר ח"כ אחד  על  הוועדות.  משוכת 
לפחות דורש להעביר את הדיון לוועדה אחרת - על 
זה  בסוגיה. בשלב  ולהכריע  להתכנס  הכנסת  ועדת 

בשירות לפיד

 "הקמפיין הפעם מאתגר 
פי כמה וכמה", מסביר 
אחד המשתתפים בפגישה, 
"עיקר הכוח שלנו והיכולת 
לגייס את ה'בייס' עוברת דרך 
הקהילתיות, דרך הכנסים 
השכונתיים, העירוניים, עצרות 
הענק בנוכחות גדולי ישראל. 
הגענו למצב אבסורדי בו 
דווקא בטיימינג הכי גרוע, 
כשהשנאה נגד חרדים מגיעה 
לשיאים שלא האמנו שהם 
אפשריים, דווקא אז יש איזו 
תחושה שהציבור שלנו שוקע 
באדישות ממורמרת, ועל כל 
זה נוסף חוסר היכולת הטכנית 
להדליק את הלהבה מחדש"

על סדר היום

התרסקות 
מפוארת. ראש 
העיר ת"א 
רון חולדאי | 
צילום: סיון 
שחר, ויקימדיה 
ישראל

אבי גרינצייג
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המשך  יתנהל  היכן  להכריע  הכנסת  ועדת  נדרשה 
החוק  היה  בה  עצמה,  הכנסת  בוועדת  האם  הדיון, 
חוקה,  בוועדת  שמא  או  ביום,  בו  להכנה  מסתיים 
בראשות איש 'דגל התורה' ח"כ יעקב אשר, שעשוי 
לפתחו  המונחות  מטלות  בעודף  לפתע  להיזכר 
ימי  בתחילת  שם  אי  בקנסות  הדיון  את  ולהציב 

הכנסת הבאה... אלא אם הדברים ייעשו בהסכמה.
ליו"ר דגל התורה ח"כ גפני נודע כי יו"ר הכנסת 
ח"כ יריב לוין לא נעל את המליאה אלא הודיע על 
לכנס  תכנן  גינזבורג  וח"כ  מאחר  בלבד,  הפסקה 
כדי  עקרוני  ברוב  הוא מחזיק  בה  ועדת הכנסת  את 
להכריע לטובתו ולהותיר את הדיון בחוק בסמכותו, 
כבר  שתושלם  החקיקה,  את  לקדם  להמשיך  ומיד 

השבוע.
גפני פעל מהר ויעיל וניהל שיחה לעיני המצלמות 
יכולים  שאינם  הבינו  בליכוד  רוה"מ.  לשכת  עם 
בפרט  החרדית,  הנציגות  מול  הכלים  את  לשבור 
גנץ  לזכות  יירשם  המפוקפק  ה'הישג'  כך  שגם 
וחבריו )ולאחר נטישת ח"כ רם שפע השבוע, נראה 
דצ"ל וחברו(, וברוב של תשעה מול שבעה, בסיוע 
אצבעות המשותפת והיעדרות אנשי ימינה - הוחלט 

כי החוק יועבר לוועדת חוקה. ובא לציון גואל. 

ללא שינוי, כמעט
בעוד רוה"מ בנימין נתניהו מתקוטט עם היועמ"ש 
השבוע,  בתחילת  שהציג  הכלכלית  התוכנית  על 
ולבעלי  התחתונים  לעשירונים  סיוע  על  בדגש 
מנדטים,  אלו  אי  עוד  לאסוף  בתקווה  העסקים, 
ובקריצה למצביעים טבעיים של ש"ס, בזו האחרונה 
כבר נכנסו לתפקוד מלא. הח"כים הצעירים נשלחו 
במגבלות  התחשבות  תוך   – השטח  את  לחרוש 

הקורונה, והרשימה מתגבשת לאיטה.
החלטת  למרות  כי  מעריכים  במפלגה  בכירים 
מהליך  דרעי  השר  יימנע  התורה,  חכמי  מועצת 
איציק   – הוותיקים  שני הח"כים  דרסטי של הדחת 
צפוי  הוא  אחד  שינוי  ולמעט  נהרי,  ומשולם  כהן 

להותיר את כל הרשימה על כנה.
והתנועה  החינוך  רשת  מנכ"ל  המסתמן,  פי  על 
לשעבר, חיים ביטון, יוצנח למקום השני והמכובד, 
אחד  מקום  הרשימה  חברי  שאר  את  דוחק  כשהוא 
אך   - לרשימה  מחוץ  יישאר  אביטן  השר  לאחור. 
מעמדו כשר דתות בממשלה עתידית מובטח למדי, 
בפרט לאור ההתקדמות האינטנסיבית שרשם בכמה 

גזרות )המועצות הדתיות, רבנות לוד ועוד(.
ולאור  הרחוק,  לטווח  מתכננים  כבר  בש"ס 
התנהלות המשטרה מול המגזר החרדי, וכן הקושי 
ובמערכת  בשב"ס  במשטרה,  רפורמות  לבצע 

למשרדי  עיניים  שם  שלוטש  מי  יש   – המשפט 
מהם.  אחד  ולמצער,  הפנים,  וביטחון  המשפטים 
אפילו סגנות במשרד המשפטים עשויה להיות בעלת 
מצעירי  אחד  בה  יוצב  אם  בפרט  משמעותי,  ערך 
המפלגה הבקי בניואנסים משפטיים ומלומד בפסקי 

דין וחוות דעת, ח"כ ועוה"ד משה ארבל, למשל.
קו מקורי כזה עשוי גם לסייע לבידול של המפלגה 
מהאחות האשכנזית. בש"ס זיהו בשלב מוקדם יחסית 
את המיאוס שפשט בציבור מהשוליים האנרכיסטים, 
התנהלה  המשטרה  גם  זאת,  שבכל  התחושה  לצד 
המשרד  על  דגש  שימת  חכם.  ולא  הגון  לא  באופן 
לביטחון פנים כבר בקמפיין הבחירות, תעניק לדרעי 
ואנשיו דחיפה של ממש בציבורים רחבים, גם בקרב 

מצביעי ליכוד.

אחד עשר מי יודע
לנסות  הישראלי  לשמאל  נותר  בדיוק  שבוע 
לאחות את השברים ולמנוע איבוד מנדטים דרסטי. 
בשורות הבאות ננסה לעשות קצת סדר בהשלכותיו 
של פיצול מחנה 'רק לא ביבי' ובאפשרויות שצופן 

בחובו השבוע הקרוב.
את  עובר  שסמוטריץ'  )בהינתן  חרדים  ימין  גוש 
אחוז החסימה וללא בנט( שוקל בסקרים כחמישים 
מפלגה  שכל  היא  הישירה  המשמעות  מנדטים. 
שנמצאת על הסף ולא עוברת, מחלקת את ארבעת 
המנדטים שהביאה לקלפי פחות או יותר בשווה בין 
הגושים ומעניקה לגוש נתניהו קרוב לשני מנדטים 

במתנה.
ממש  של  מצביעים  חסרות  מפלגות  מלבד 
ישראל',  ו'ותיקי  הדמוקרטית  תנופה,  תל"ם,  כמו 
מתמודדות על פחות מארבעים מנדטים )אחרי קיזוז 
חמישים פלוס של גוש הימין, כעשרים של בנט וסער, 
ועוד לפחות עשרה לרשימה או לרשימות הערביות( 
שבע מפלגות: יש עתיד, ישראל ביתנו, כחול לבן, 
העבודה, מרץ, הישראלים וירון זליכה. הנחת היסוד 
המקובלת במערכת הפוליטית כי ללפיד יש 'רצפה' 
ולליברמן  מנדטים  עשר  שנים  לפחות  של  קשיחה 
חמישה, מה שמותיר חמש מפלגות המתקוטטות על 

עשרים ושלושה מנדטים ביום כתום.
נע בין  ייפול דבר  נכון לעת עתה, הציר שסביבו 
גברה  זה  שאך  מיכאלי,  מרב  לחולדאי.  העבודה 
וזכתה  מתחריה  על  סורי  ברוב  הפנימי  בפריימריז 
למו"מ  להגיע  מנסה  הגוססת,  המפלגה  בראשות 
מעמדת  בסקרים  הקורס  אביב  תל  העיר  ראש  עם 
כדי למצב את עצמה כמוליכת הגוש. כרגע  יתרון, 
שני הצדדים מצויים בשוויון יחסי, אך אם להתחשב 
ומנגד  לעבודה  טוב  רק  עשו  הפריימריז  במגמה, 

נפילה  עם  התורן  השקר  כמשיח  מסתמן  חולדאי 
המסלול  את  ימצאו  הצדדים  שני  אם  מהדהדת. 
לריצה משותפת, הרי שבסבירות גבוהה הם יצליחו 
לגבש סביבם עוד כמה מהרשימות הקיקיוניות של 

הגוש ויצברו תאוצה.
הקרוב,  בשבוע  איחודים  יירשמו  ולא  במידה 
הרי שרק חלוקה מסודרת להפליא של 4-5 מנדטים 
שריפת  תמנע  הביניים  מפלגות  מחמש  אחת  לכל 
תסריט  בכל  המרכז-שמאל.  מצביעי  בקרב  קולות 
בחירות  מערכות  של  בנטייתן  בהתחשב  אחר, 
בלפחות  נצפה  האחרון,  הרגע  של  טרנדים  לייצר 
שתי מפלגות נתקעות מתחת אחוז החסימה, כשהן 
או  ומעלה.  קול  אלף  מאתיים  לטמיון  מורידות 

את  מגדילות  הגושים:  לשפת  בתרגום 
גוש הימין בלפחות שלושה מנדטים.

שלוש  נתניהו,  של  הורוד  בתסריט 
מפלגות כושלות על סף אחוז החסימה 
ושורפות כ-400 אלף קול לגוש מרכז-

כשישה  לתרומת  ערך  )שווה  שמאל 
בצירוף  ימין-חרדים(,  לגוש  מנדטים 
אחוז הצבעה נמוך במגזר הערבי ומעבר 
לשורות  מנדטים  שלושה  שניים  של 
לתת  עשוי  עוד  כזה  דברים  מצב  מחל. 
שישים  ליכוד-סמוטריץ'-חרדים  לגוש 
אצבעות,  ואחת  שישים  אפילו  ואולי 

בלי בנט ובלי סער.
לוודא  צריך  נתניהו  תחילה,  אבל 
שהתסריט השחור לא יתרחש. לשמאל, 
הבחירות  במערכות  שהוכח  כפי 
חזקה  אזרחית  תודעה  יש  האחרונות, 
לא  מפלגות  רסיסי  עמוקה.  ואחריות 
יותר  גבוה  ההצבעה  ואחוז  מתמודדות 
מבבני ברק. מנגד, לימין כבר יש ניסיון 
ועד  גביר  מבן  מנדטים,  באיבוד  עגום 
לישון  רוצה  הממשלה  ראש  אם  בנט. 
יציב  חיבור  לייצר  צריך  הוא  רגוע, 
חגית  את  לסמוטריץ'  ולהצמיד  מימינו 
לא  איתמר  ואת  משה  פתקים  שני 

מדברים איתי בן גביר.
שניהם  של  האלקטורלי  הכוח  נכון, 
הנמנע  מן  ולא  גדולה,  לא מציאה  הוא 

משה  חגית  קיבלה  ירושלים  לעיריית  שבבחירות 
יותר קולות מאשר תזכה לאסוף בהתמודדות נפרדת 
הסיבוב  אחרי  של  גביר  בן  גם  הארצית.  בזירה 
כוח  סמוטריץ'  שמול  מאוד  טוב  יודע  השלישי 
המיקוח שלו שווה מעט פחות מחצי מנדט, ועדיין, 
בקרב שעשוי ליפול על חודו של קול, אין לימין את 

הפריבילגיה לוותר על האיחוד.

תמונת הקמפיין של שונאי החרדים, האוטובוס השרוף בבני ברק | צילום: דוד קשת

בש"ס כבר מתכננים לטווח 
הרחוק, ולאור התנהלות 

המשטרה מול המגזר החרדי, 
וכן הקושי לבצע רפורמות 

במשטרה, בשב"ס ובמערכת 
המשפט – יש מי שלוטש שם 

עיניים למשרדי המשפטים 
וביטחון הפנים, ולמצער, אחד 

מהם. אפילו סגנות במשרד 
המשפטים עשויה להיות בעלת 
ערך משמעותי, בפרט אם יוצב 

בה אחד מצעירי המפלגה הבקי 
בניואנסים משפטיים ומלומד 

בפסקי דין וחוות דעת, ח"כ 
ועוה"ד משה ארבל, למשל
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"מפעל השליחות של הרבי ממשיך לצמוח"

מאת: מנדי קליין

בכל  האחרונים  בימים  נערכו  אירועים  אלפי 
רחבי העולם, לציון שבעים שנה ליום עלותו של 
הרבי מליובאוויטש לכס הנשיאות ביום י' שבט 
תשי"א ואמירת 'מאמר' חסידות 'באתי לגני' בו 
הבסיס  ואת  השביעי  דור  של  היעדים  את  קבע 
חב"ד'  'שלוחי  פרויקט  סביב  העמוק  הרעיוני 

העצום שהקים לאחר מכן בכל רחבי תבל.
בישראל התכנסו וירטואלית 70 אלף תלמידי 
רשת החינוך של חב''ד - רשת אהלי יוסף יצחק 
בתי  ומקהלות  מקצועיים  שחקנים  עם  באירוע 
על  מצגות  עם  מרגשת  בצורה  שהופיעו  הספר 
העולמי  חב"ד  במרכז  הרבי.  של  ופועלו  חייו 
מליובאוויטש  הרבי  של  הקדוש  בציונו  ובפרט 
מיגבלות  למרות  העולם  רחבי  מכל  הגיעו 
הקורונה עשרות אלפי אורחים לפקוד את הציון 

ולהתוועד יחדיו.
רב  את  שכתב  מי  הררי  יחיאל  ד"ר  החוקר 
המכר 'סודו של הרבי' בהוצאת ידיעות אחרונות, 
משמעותי:  כך  כל  שבט  י'  היום  מדוע  מסביר 
הכל  בחב"ד,  היום  מכירים  שאנחנו  מה  "כל 
הרבי  תשי"א,  י' שבט  של  לילה  מאותו  התחיל 
התקיימה  שבו  לילה  באותו  מליובאוויטש 
ההתוועדות בה קיבל על עצמו את עול ההנהגה, 
חב"ד  אדמו"רי  שרק  חסידות'  'מאמר  אמר 
הראשון  לגני'  'באתי  ובמאמר  לומר  נוהגים 
שאמר קיפל בתוך הרעיונות העמוקים והקבליים 
שלו את כל התכנית האדירה שלאחר מכן קרמה 

עור וגידים בכוחו ובהכוונתו".
היו  המאמר  את  ושמעו  שישבו  "החסידים 
פליטים שיצאו זה עתה מאימי השואה וחסידים 
ידו הקשה של הקג"ב והיבסיקציה,  שעברו את 
הם בסך הכול רצו להתחיל סוף סוף חיים רגועים 
שירטט  הרבי  הראשון  במאמר  אבל  באמריקה, 
את המשימות האדירות של עולם השליחות ולא 
השאיר אף אחד מהיושבים על זרי דפנה ושלח 
את כולם לכל רחבי תבל לשדה הקרב במלחמה 

נגד ההתבוללות והשואה הרוחנית".
בסוף השבוע האחרון דיברו באמצעות ה'זום' 
הראשיים  הרבנים  בעולם,  חב"ד  מקורבי  בפני 
לישראל ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר על 
הקשר המיוחד של משפחתם עם הרבי ושלוחיו.
גם ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר בערגה 
נושא  שהוא  והמסרים  הרבי  עם  מפגשיו  על 

אותם יום יום כחסיד ממש.
לאו  ישראל מאיר  רבי  הרה"ר לשעבר הגאון 
אמר כי בביקורו האחרון בקורדובה שבארגנטינה 
היתה  לא  היהודי  בעולם  כי  ההכרה  בו  הכתה 
מליובאוויטש,  הרבי  כמו  כזו  דמות  מעולם 

יהודי  כל  על  אישית  אחריות  עצמו  על  שלקח 
ויהודיה ושלח את טובי בניו-תלמידיו למשימות 
עד קצה העולם, לי אין ספק שהרבי הוא התרופה 
על  שעבר  מה  לאחר  ישראל  לעם  הקב"ה  של 

עמינו בשואה האיומה" סיים הגרי"מ לאו.
לצד אלפי שלוחי הרבי ברחבי העולם בולטת 
בישראל,  שצומחת  השלוחים  מעצמת  השנה 
מדובר באימפריה אדירה, השנה בעיתוי מפתיע 
בישראל.  רק  האלף!  השלוחים  משפחת  תצא 
המזרח  ולא  סיישל  איי  לא  מפתיע,  די  באופן 
כיום  לשליחות,  נחשק  כיעד  נחשבים  הרחוק 
ישראל נמצאת על מפת השליחות יותר מאי פעם 
והשלוחים  במיוחד,  אטרקטיבי  ליעד  ונחשבת 
עם  כבירות  הצלחות  כיום  רושמים  בישראל 

מאות מוסדות חינוך וחסד.
בישראל,  חב"ד  אגודת  צעירי  הודיע  השבוע 
השליחות  עולם  את  תחתיו  המאגד  הארגון 
הקרובה  בשנה  שיצא  שליח  כל  כי  הישראלי 
עשרות  בסך  מרומים  מקרן  מיוחד  מענק  יקבל 
אלפי שקלים שישמש בסיס להתחלת הפעילות.

שבט  יו"ד  יום  מאותו  עברו  שנה  שבעים 
שבעים  במשך  רושמת  חב"ד  ותנועת  תשי"א 
היהודית.  בהיסטוריה  מפואר  פרק  הללו  השנה 
ההתפתחות של תנועת חב"ד ופעילותה בעולם 
הינה חסרת פרופורציות, והיא הולכת וגדילה על 
פי דרכו והדרכתו גם 26 שנה לאחר הסתלקותו, 
בכל קנה מידה, על התעצמות השפעתו של הרבי 

ניתן ללמוד ממפעל תורתו.
כיום  פרוסה  מליובאוויטש  הרבי  של  תורתו 
חלקי  כל  את  כוללת  והיא  כרכים  כ-250  על 
ורובדי התורה, דבר בלתי נתפס שאין דומה לו 
ביהודי,  בעולם  פעם  אי  תורנית  דמות  אף  אצל 
רשימותיו  של  כרכים  שכ-100  הוא  המדהים 
יצאו  מעולם  אור  ראו  שלא  והתוועדויותיו 
לאחר הסתלקותו ונכתבו על ידי צוות של ת"ח 

מובחרים מתוך סלילי הקלטה ורשימות.
במפעל  גם  כך  תורתו  במפעל  כמו  בדיוק 
השליחות שהקים, שהוא המפעל היחיד שמצליח 
ההתבוללות  לתופעת  אמיתית  בלימה  לתת 
הפושה בעולם היהודי, לפי הנתונים שהתפרסמו 
שפורסמה  מחקר  בעבודת  שעברה  בשנה 
מאוניברסיטת  באשוביץ  ד"ר  של  בהכוונתו 
הצליחה  האחרונות  בשנים  חב"ד  הווארד, 
התנועה  על  בארה"ב  מרכזיה  במספר  לעלות 
מוצאים  היהודיים  הצעירים  וכי  הרפורמית, 
בקמפוס'  'חב"ד  במרכזי  ויותר  יותר  עצמם  את 
הפזורים בכל האוניברסיטאות בארה"ב ומדירים 

את רגלם מהטמפלים הרפורמים.
נחתמו  עימם  הערביות  המדינות  בכל  גם  כך 
נערכת  שנים  מזה  כי  התברר  שלום  הסכמי 

חב"ד  שלוחי  של  פעילות 
לרדאר  מתחת  במקום 
בידיעת  נעשית  ופעילותם 

השלטונות.
הכי  התופעות  אחת 
דווקא  היא  מרתקות 
השליחות בישראל שהפכה 
הכי  המקום  היום  להיות 
חבדיים  לזוגות  אטרקטיבי 
הבון  היום  אידיאליסטים, 
חו"ל,  לא  כבר  הוא  טון 
האמיתי  הסיפור  היום 
בישראל,  דווקא  הוא 
כמעט  יש  נכון  וכאמור 
אלף משפחות שלוחים רק 

בארץ ישראל.
אומר  בחב"ד  בכיר 

טילים  מערכות  אלף  אומר  זה  חב"ד  בתי  אלף 
חכמים שמגיעים עד ליהודי האחרון, ממש קיום 
הפסוק "כי לא ידח ממנו נידח". אלף אימפריות 
אלפי  עשרות  של  חינוך  מוסדות  עם  מקומיות, 
תלמידים ואלפי מוסדות חסד ובתי תמחוי שלא 

שוקטים על השמרים לרגע.
בישראל  השליחות  מפת  על  שמסתכל  מי 
אין  מחדש,  עצמה  את  המציאה  שחב"ד  מבין 
מבצע  על  ויתרו  לא  הם  אחרת,  הגדרה  פשוט 
התפילין או על החנוכיה והסופגניה בחנוכה לכל 
מקצועית  בצורה  מחדש  ארוז  הכל  אבל  יהודי, 
במיתוג  ממותג  הכל  היעד,  לקהל  ומותאמת 
המפורסם של חב"ד בצבעים הכתום בורדו עם 

מוצרים שממוקדי אוכלוסיית יעד.
ובעלי  איכותיים  מאוד  בישראל  השלוחים 
נבחרו  ניסיון רב, לא פלא שעשרות רבות מהם 
או  בעריהם  ראשיים  כרבנים  לכהן  סוחף  ברוב 
הם  בהם  והישובים  המקומיות  המועצות  רבני 

פועלים.
השלוחים מגיבים בצורה מאוד חכמה להלכי 
הרוח בישראל, אם רק ניקח לדוגמה את 'סערת 
רפורמים  גורמים  ידי  על  הממומנת  ההדתה' 
מהמרחב  להרחיק  הנלחמת  דתיים,  ואנטי 
ארגונים  יהודי.  סממן  כל  הישראלי  הציבורי 
השלוחים  אבל  בתופעה.  להיאבק  מנסים  רבים 
של חב"ד בישראל הפכו את הלימון ללימונדה, 
רשת  עם  יחד  הצליחו  ונחושה  חכמה  בפעולה 
החינוך של חב"ד ובתי חב"ד בשטח למנף את 
הקמפיין הזה ולהצמיח ממנו רשת מדהימה של 

בתי ספר בשם "שלהבות חב"ד".
והייטקי,  מודרני  בסגנון  ספר  בתי  רשת  זוהי 
ברמה  חינוך  שרוצה  החילוני  למגזר  הפונה 
מילדיהם  שנגזלת  היהודית  המסורת  עם  גבוהה 

הייחודית  הרוח  ועם  הממלכתיים  הספר  בבתי 
של חב"ד.

במידה  מזכירות  מ'שלהבות חב"ד'  התמונות 
חב"ד  בבתי  לראות  רגילים  שאנו  אלו  את  רבה 
חסר  ומתקדם  אינטליגנטי  צעיר,  קהל  בחו"ל. 
טבעי  כך  כל  שמרגיש  ביהדות  בסיסי  רקע  כל 
הסטיגמות.  כל  למרות  חב"ד  עם  בחיבור  ונוח 
ברמה  מתקדם  בחינוך  שמעוניין  ציבור  זה 
גבוהה ועם מנה גדושה של יהדות. בלי הבטחות 
יהודי  חינוך  פשוט  חמות,  מנות  ובלי  להסעות 

טוב ואיכותי.
ההדתה  שסערת  ברגע  כי  אומרים  בחב"ד 
יצרו  יהודי,  בחינוך  חוסר  של  וואקום  יצרה 
אלטרנטיבה  בדמות  להורים  תשובה  השלוחים 
ראויה ואיכותית של רשת חינוך, ברגע שעושים 

זאת בצורה נכונה, הדרך סלולה להצלחה.
בכיר בחב"ד אומר לנו "רואים בעיניים שהכל 
על  מדובר  דבר  של  בסופו  הרבי,  של  בכוחו 
אברכי כולל שהפכו להיות בין רגע אנשי כספים, 
מנהלי מוסדות ומעסיקים, וגם נואמים מהוללים 
מבחינה  הכשרה  כל  ללא  טורים,  וכותבי 
הם  כתיבה,  או  רטוריקה  לימודי  ללא  פיננסית, 
עומדים מול קשיים עצומים ללא עזרה כלכלית 
בהצלחה  זאת  ועושים  הראשיים  מהארגונים 
מעוררת השתאות, זה חלום אוטופי בלתי נתפס"

השליחות  מפעל  של  המעצמה  בראש 
של  למודל  נחשבת  ספק  שללא  הישראלי 
הצלחה וגאווה לכל אירגוני חב"ד בעולם, ניצב 
הדרכות  לקבל  שזכה  אהרונוב  יצחק  יוסף  הרב 
האדמו"ר  מכ"ק  אישיות  ושליחויות  אישיות 
ישראל  ממשלת  לקבל  וזכה  מליובאוויטש, 

אותות הערכה ופרסים על תרומתו הייחודית.

אלפי אירועים נערכו בימים האחרונים בכל רחבי העולם, לציון שבעים שנה ליום עלותו של הרבי מליובאוויטש לכס הנשיאות ביום י' שבט 
תשי"א • חוקר חסידות חב"ד ד"ר יחיאל הררי: "במאמר הראשון הרבי שירטט את המשימות האדירות של עולם השליחות ולא השאיר 

אף אחד מהיושבים על זרי דפנה ושלח את כולם לכל רחבי תבל לשדה הקרב במלחמה נגד ההתבוללות והשואה הרוחנית"

70 שנה לעלייתו לנשיאות של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל

הרב אהרונוב עם ראש הממשלה נתניהו

כינוס השלוחים בארץ בימים שהיה מותר להתכנס. בעיגול: כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל
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עתירה לבג"צ: לאסור שימוש במכת"זיות כלפי הציבור החרדי

גרמניה תקים במולדובה: מרכז לפעילות יהודית

שריד לדור דעה

מאת: יחיאל חן

נגד  עתירה  הוגשה  העליון  המשפט  לבית 
השימוש במכתזית ובבואש בהפגנות של הציבור 
והרב  וצדק  משפט  עמותת  העותרים  החרדי. 
העליון  המשפט  מבית  מבקשים  מנקיס  אברהם 
להפסיק  גביר  בן  איתמר  הדין  עורך  באמצעות 
פוגע  שלמעשה  הפוגעני  באמצעי  השימוש  את 
ובניגוד  אבחנה  כל  ללא  קולקטיבית  בצורה 

לחוק.
בין היתר נכתב בעתירה כי "המשטרה עושה 
של  שונות  בהפגנות  ובמכתזית  בבואש  שימוש 
כל  אין  אלה,  בהפגנות  כאשר  הירושלמי  הפלג 
וכל שמדובר הם מחאות  ידיים ואלימות  הרמת 

דברים  הובאו  בעתירה  הביטוי".  חופש  בעד 
בעתירה  העליון  המשפט  בית  ידי  על  שנאמרו 
מעודכן  נוהל  ועל  במכתזית  שימוש  על  קודמת 
שיצא לפיו המשטרה הודתה כי שימוש באמצעי 
במקרים  רק  הוא  הבואש  בהתזת  ובוודאי  זה 

חמורים של הפרת סדר ציבורי. 
המשטרה  התנהלות  כי  טוענים  העותרים 
אינה כדין והמשטרה פועלת בניגוד לנוהל עליו 
נקטו  והמפגינים  מאחר  כי  נטען  חתומה.  היא 
מחאה פאסיבית אין כל היתר לשימוש באמצעי 
הפוגעני. עוד נטען כי הפעלת המכתזית והבואש 
אינה  סבירה  אינה  הירושלמי  הפלג  בהפגנות 
מידתית ואינה עולה בקנה אחד חוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו.

בסופה של העתירה אף נטען לאפליה ולאכיפה 
בררנית כאשר המפגינים מופלים לרעה אל מול 
הם  כאשר  גם  שנגדם  בבלפור  השמאל  מפגיני 
במכתזית  משתמש  לא  איש  כבישים  חוסמים 
ובואש. נטען כי אפליה על רקע פוליטי והשקפת 
מאוד  חמורה  אפליה  היא  מפגינים,  עולמם של 
להתנהל  המשטרה  ועל  לאלתר  לבטלה  שיש 
שהיא  כפי  בדיוק  הירושלמי  הפלג  מפגיני  מול 

מתנהלת מול אנשי השמאל בבלפור. 
כי  לעתירה  בתגובה  אומר  גביר  בן  עו"ד 
אדם  בזכויות  לפגוע  מפסיקה  לא  "המשטרה 
ענישה  מענישה  ולמעשה  החרדי  הציבור  של 
ובין  אזרחים  בין  להבחין  מבלי  קולקטיבית 
המשפט  בבית  נקבע  כבר  השונים.  המפגינים 

העליון שהמכתזית והבואש הם אמצעים חמורים 
אך  קיצונים  במקרים  רק  בהם  להשתמש  שיש 
המשטרה הפכה את השימוש בהם כשגרה כלפי 

הציבור החרדי. דם החרדים אינו הפקר".

מאת: יחיאל חן

הבינלאומי  השואה  יום  לקראת 
שחל מחר, אירחה הקהילה היהודית 
מר  את  מולדובה  בירת  בקישינב 
גרמניה  בשגרירות  בכיר  קין  אולריך 
במולדובה שבא להתרשם מהתפתחות 
סיוע.  אפשרויות  ולבחון  הקהילה 
רבה של מולדובה  זלצמן  פנחס  הרב 
קיבל את האורח החשוב שהודה לרב 

ולקהילה על האירוח יוצא הדופן.
היהודית,  בקהילה  הפגישה  את 
במוסדות  בסיור  קין  מר  פתח 
הקהילה המקומית. הרב זלצמן הציג 

הכנסת,  בית  את  האורח  לדיפלומט 
בית התמחוי, בית הספר ואת המקווה 

החדש ששוקם ונחנך לאחרונה.
האורח  את  שיתף  זלצמן  הרב 
של  המפוארת  בהיסטוריה  המכובד 
הקהילה שלמעלה ממחציתה הושמדה 
בימי השואה ושארית הפליטה סבלה 
הקומוניסטי  השלטון  תחת  מדיכוי 
העולם  מלחמת  לאחר  שעלה 
השניים  שוחחו  בהמשך  השניה. 
בשנים  היהודית  ההתעוררות  על 
האחרונות והאתגרים שעומדים בפני 
מזרח  במדינות  היהודיות  הקהילות 
הזהות  על  לשמור  שמנסות  אירופה 

היהודית והקהילתית שלהן.
מאוד  התרשם  הגרמני  הבכיר 
כי  וסיפר  במקום  הענפה  מהפעילות 
גרמניה  בשגרירות  גם  בעבר  שירת 
ומתוך  זאת  היכרות  ומתוך  בישראל 
עוולות  לתיקון  היסטורית  מחוייבות 
הגרמני  הממשל  הנאצי,  המשטר 
היהודיות  לטובת  רב  זמן  מקדיש 
לנוכח  היהודיות.  הקהילות  ורווחת 
כי  סוכם  המקומיים  האתגרים 
ממשלת גרמניה באמצעות השגרירות 
היהודית  לקהילה  תקים  המקומית 
מורשת  לפעילות  שישמש  מועדון 
ומסורת בעיקר לבני נוער וסטודנטים.

מאת: יוסף טולידנו 

עין  הדסה  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
תוניס,  רבני  זקן  לעולמו  הלך  בירושלים  כרם 
בשנת  כשהוא  הכהן  דן  מרדכי  רבי  הגה"צ 

ה-צ"א לחייו.
הגאון הצדיק רבי דן מרדכי הכהן נולד בעיירה 
הוא  תרצ"א.  ניסן  בי"ג  שבתוניסיה  בנגרדן 
הגאון  העיר  רבני  שני  של  ברכיהם  על  התחנך 
מושב  של  רבו  לימים  זצ"ל,  הכהן  ניסים  רבי 
זצ"ל,  יאנה  מכלוף  רבי  הגאון  ועמיתו  שרשרת 
לפרקו,  בהגיעו  פורת.  מושב  של  רבו  לימים 
נלקח כחתן לביתו של הגאון הצדיק רבי שלום 
הכהן זצ"ל בעל ה'דברי שלום' ואחת מהדמויות 
היותר מוכרות באותה תקופה של תחילת המאה 

העשרים.
כשעלה רבי דן מרדכי לישראל בשנת תשכ"ב, 
בית  את  הקים  הוא  גת.  קריית  בעיר  התיישב 
שמם  על  וחיים'  רחמים  'בית  הגדול  הכנסת 

קהילה  האחרון,  בדור  תוניס  רבני  גדולי  של 
שאיגדה תחתיה את רוב רובם של עולי תוניסיה 
המתגוררים בעיר אשר ראו בו את רבם ומורה-

דרכם כשהם סרים למרותו.
מרדכי  דן  רבי  עלה  ספורות  שנים  לפני 
מושבו  קבע  שם  ירושלים,  בעיה"ק  להתיישב 
נודע שמו  'רוממה'. עד מהרה  בשיפולי שכונת 
אל  לנהור  החלו  והמונים  הבירה  עיר  ברחבי 
על  שמעו  שבירושלים  התורה  גדולי  גם  ביתו. 
דבר הרב מתוניס שקבע יתדו בבירה, אחד מהם 
היה הגאון הצדיק רבי יהושע מאמן זצ"ל אשר 
נפשו נקשרה בנפשו והם החלו ללמוד יחד מידי 
יום באחד מבתי הכנסיות המיתולוגיים שבירכתי 
ביקר מספר  דן מרדכי  רבי  יהודה'.  'מחנה  שוק 
זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  במעונו  פעמים 
עם  גם  גבולות.  ידעה  לא  אליו  כשהערצתו 
הגאון הצדיק רבי ישראל שניאור זצ"ל רבה של 
מוסררה היה רבי דן מרכי בקשרי ידידות, כשהם 

מבקרים אחד אצל רעהו ומתכתבים בהלכה.
הקים  הכהן  מרדכי  דן  רבי  הגה"צ  המנוח, 
וייסד את מוסדות התורה 'יד מרדכי', ע"ש רבו 
של  רבה  זצ"ל  הכהן  אמיס  מרדכי  רבי  הגאון 
המדרש  בית  את  כוללים  המוסדות  תוניסיה. 
הגדול בשערי ירושלים, כולל אברכים מצויינים, 

ומכון  תוניס  חכמי  ספרי  רוב  של  ענק  ספריית 
חכמי  של  ידם  כתבי  לההדרת  כהנים'  'ממלכת 
מספר  המכון  הוציא  היום  עד  תוניס.  וגדולי 
כשגולת  הקודם  הדור  חכמי  של  נדירים  ספרים 
הכותרת הייתה הוצאת ספריו של מייסד המכון 
רבי דן מרדכי, בהם סדרת ספריו 'דברי מרדכי' 

חמשה חלקים על התורה.
מרדכי  דן  רבי  חש  ימים  כשבועיים  לפני 
עין  'הדסה  החולים  לבית  הובהל  והוא  ברע 
עליות  ידעו  האחרונים  הימים  בירושלים.  כרם' 
ומורדות והוא נאבק על חייו עד שביום שלישי 
ונשבה  המצוקים  את  אראלים  נצחו  'בא'  לסדר 

בבוקר  שבע  לשעה  סמוך  כאשר  הקודש,  ארון 
הלוויתו  מסע  השמימה.  בסערה  נשמתו  עלתה 
הספידוהו  שם  מרדכי',  'יד  מדרשו  מבית  יצא 
מסכת  את  המשפחה.  בני  לצד  רבנים  מרורים 
ההספדים חתם בנו וממשיך דרכו, ראש הכולל 

הרה"ג רבי חי הכהן שליט"א.
בסיום מסע ההספדים, יצאה מיטתו אל עבר 
למנוחת  נטמן  שם  המנוחות,  בהר  החיים  בית 
הדמות  אבדה  הסתלקותו,  כשעם  עולמים 
האחרונה שסימלה את הדור הקודם, דור שחלף 

ואינו. שריד לדור דעה. 
ת.נ.צ.ב.ה

עוד איתמר בן גביר המייצג את העותרים: "המשטרה לא מפסיקה לפגוע בזכויות אדם של הציבור החרדי ולמעשה מענישה ענישה קולקטיבית מבלי להבחין בין 
אזרחים ובין המפגינים השונים"

לקראת יום השואה הבינלאומי: ממשלת גרמניה תקים מרכז לפעילות יהודית במולדובה • במפגש מיוחד שנערך בין רבה של מולדובה הרב פנחס זלצמן לבכיר 
בשגרירות גרמניה במולדובה, הצהיר הדיפלומט על מחויבות ארצו להחייאת היהדות במדינות מזרח אירופה

בד"ה: הלך לעולמו הגאון הישיש, רבי דן מרדכי הכהן זצ"ל בעל ה-'דברי מרדכי' • נולד בתוניסיה, התחנך על ברכי רבני העיר, 
עלה לארץ הקודש וזכה לידידות אמיצה עם רבים מגדולי הדור • לפני כשבוע הלך לעולמו כשהוא בשנת ה-צ"א לחייו

הרב זלצמן עם מר אולריך קין

המכת"זית בפעולה )צילום: דוברות המשטרה(

עם מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל )צילומים: דוד ארזני, ארכיון המשפחה( החברותא. בסוד שיח עם ידידו הגאון רבי יהושע מאמאן זצ''ל

הרה"צ 
רבי דן מרדכי 

הכהן בלימודו



י"ד שבט תשפ"א 222227/1/21 בני ברק

למרות הסגר: 
מניין יהודים עלו לציון 

בשטפנשט ברומניה

מאת: מנדי קליין 

בית  התרגשות עצומה בקרב שוחרי חסידות 
רוזין ושטפנשט עם היוודע הבשורה המרנינה כי 
מעל מנין יהודים זכו לפקוד את ציון קדשו של 
ביום  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  מרן 
רומניה  ששערי  לאחר  וזאת  קדישא,  ההילולא 
הנוראה  המגיפה  פרוץ  מאז  ומסוגרים  סגורים 
לפני כעשרה חודשים אין יוצא ואין בא, עם שחר 
הילולת האדמו"ר הראשון משטפנשט, יום שני 
נכנסה הקבוצה הראשונה  י"ד כסלו תשפ"א,   -
לרומניה מאז פרוץ מגיפת קורונה, שכללה את 
יעקב  אברהם  הרה"ג  בראשות  שטפנשט  רבני 
ויו"ר  שטפנשט  קהילת  רב  שליט"א  סלמון 
האגודה למקומות הקדושים ברומניה לצד מתי 
מעט שהעיזו והגיעו מארה"ב מאנגליה ואפילו 

מפולין.
רבים  תפילות  נערכו  ההילולא  יום  במהלך 
בציון בעל ההילולא ביאס רומניה למען חסידי 
ישראל  בית  עמך  וכל  שטפנשט  בית  ואוהדי 
הישועות  מוקד  דרך  דרחמי  פתקי  ששלחו 
שפורסם לטובת המוני המבקשים להזכר בציון 
ישועה  בדבר  להיוושע  ההילולא  ביום  הקודש 

ורחמים. 
ברומניה'  הקדושים  למקומות  ה'אגודה  בית 
שהיה סגור מזה קרוב לשנה מאז המסע האחרון 
שנערך במסגרת סיום הסיומים לציון מעמד סיום 
תש"פ,  שבט  בחודש  שאץ  בעיר  שנערך  השס 
פעלה  אורחים  והכנסת  מחדש  שעריו  את  פתח 
במהלך כל יממת ההילולא לטובת העולים לציון 
הקדוש ומתי מעט מתושבי המקום והאזור כולו.
השומרת של בית העלמין התרגשה לקבל את 
וסיפרה  המגיפה  פרוץ  מאז  הראשונה  הקבוצה 
שחלקת  מעולם  לא  זכור  לא  כי  בהתרגשות 
הציון והאהל של הצדיק משטפנשט לא יהיו בו 
מתפללים כל יום ויום אולם למרבה הצער בשנה 
האחרונה המקום שומם ואין מבקרים ולכן היא 
למען  התמיד  נר  את  להדליק  עצמה  על  לקחה 
יהיה לה ולכל התושבים לזכות ולשמירה ודבר 
הייתה  המגיפה  אורך  לכל  יאס  העיר  כי  פלא 
ירוקה עם מיעוט נדבקים בקורנה לעומת ערים 

אחרות בהם המגיפה משתוללת בעוז.
עצמם  את  שהטריחו  היהודים  מנין  מעל 
בכדי  ואנגליה  מארה"ב  ואף  הקודש  מארץ 
לזכות לפקוד את ציון הקודש ביאס רומניה עלו 
לציון הקודש ובמשך שעות ארוכות קראו פרקי 
תהילים אמירת י"ג מידות של רחמים וסליחות 
כיפורים  ליום  דמה  המקום  התעניות,  לימי 
חי  בשידור  הועברה  העצומה  וההתרגשות 
למוקד טלפוני מיוחד להמוני המבקשים להיות 
לישועות  ידוע כמסוגל  בו  מיום ההילולא  חלק 
ארוכות.  שעות  נמשכה  הברכה  שמות  והקראת 
התמיד  נרות  והדלקת  התפילה  פרק  סיום  עם 
וריקודים  עצומה  שמחה  אווירת  השתררה 
בשירה לקל חי שזכו לקיים את ההילולא קדישא 

למרות הקשיים והסגר הכללי השורר בעולם.
האגודה למקומות הקדושים ברומניה ביקשה 
להודות לרבה של מולדובא הרב זלצמן שליט"א 
שעמד בקשר עם משרד החוץ בקישנוב יחד עם 
הרב סלמון שהפעיל את קשריו עם משרד החוץ 

האישור  את  לארגן  הצליחו  רומניה  בממשלת 
המיוחל למשלחת 12 היהודים שנכנסו לרומניה 

לישועת עם ישראל. 
שעות  לרומניה  הפלאי  למסע  קודם  עוד 
בודדות לפני הטיסה המיוחלת לרומניה נערכה 
סעודת הילולא מרכזית בבית המדרש שטפנשט 
קודש  עובדות  נשמעו  במהלכה  ברק  בבני 
וסיפורי פלא מבעל ההילולא קדישא בהם נשמעו 
הגאונים  הרבנים  מפי  חיזוק  ודרשות  עובדות 
שליט"א כ"ק האדמו"ר מנדבורנא ביתר שאביו 
הרה"ק הדבר חיים זכה לבקר בהיכלו קודש של 
הרה"ק משטפנשט בנו של בעל ההילולא בעיר 

שטפנשט ברומניה בימי אברכותו. 
פע"ח הרה"צ רבי יוסף בריאר שליט"א בנו של 
כ"ק האדמו"ר מבאיאן שליט"א הביא את ברכת 
אביו שאף שלח קוויטל להזכרה בציון הקדוש 
שליט"א  טוביאס  יואל  רבי  הגה"צ  ברומניה. 
רב שכון ו' בני ברק  שאף הקריא את הקוויטל 
הידוע של הרה"ק משטפנשט והונהג להקריאו 
הגה"ח  חיותו.  בחיים  כמו  ההילולא  בסעודות 
מנחם  הפני  מרן  כ"ק  בן  אלטר  דוד  יצחק  רבי 
שליט"א  ברנסדורפר  משה  רבי  הגה"ח  זצ"ל, 
לפני  בחן  שאף  בירושלים  ההוראה  היכל  ראש 
המסיימים  שטפנשט  הכוללים  אברכי  את  כן 
ראש  בראשות  טהרה  הלכות  לימוד  מחזור  את 
הכולל הגרי"מ שטיין שליט"א, הגר"ז הורוביץ 
הרה"ג  באלעד,  החסידים  קהילות  רב  שליט"א 
רא"י סלמון שליט"א רב קהל שטפנשט שערך 
את ההדרן על סיום מסכת עירובין מסדר לימוד 
הגרי"י  הדומ"צ  בביהמ"ד,  הנלמד  היומי  הדף 
מגיד  כליפא  בן  ר"מ  והרה"ג  שליט"א,  כהן 
סיום  של  הקדיש  באמירת  היומי  בדף  השיעור 
המסכת כובד הגרא"י טורצין לעילוי נשמת אביו 

רבה של יהוד שנסתלק בחודש האחרון.

הסגר ברומניה נפרץ לראשונה: משלחת רבני שטפנשט עלו לציונו של האדמו"ר הראשון 
ביאס שברומניה ביום ההילולא קדישא

האדמו"ר משאריגראד - מונסי בפתח האוהל של הרה"ק בית הכנסת אורחים שטפנשט ביאס רומניה
משטפנשט ביאס

קבלת הדרכונים ופתיחת הגבול לקבוצת שטפנשט בהילולא

ממשיכים בעוצמה

במבחר משרות גדול במיוחד!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

למשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביה

סוג 3

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 
חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה

ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360

ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRTפינגרבורד תאומים של חברת אימוני כח

כדורי דרגון בול נינג'ה אחיזת חבל למסלול נינג'ה

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר

או על פינת אימון בבית?
חולמים על קיר משלכם?



ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!
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כדורי דרגון בול נינג'ה אחיזת חבל למסלול נינג'ה
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חולמים על קיר משלכם?
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע                  
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

אכל, לקה, ושילם! 

אז ישיר



ידינו  נאמרת על  שירת  הים 
הפליגו  ובספרים  יום,  מידי 
אמירתה.  וחשיבות  בגודל 
להתייחסות  זוכה  היא  מדוע  להבין  ויש 
לזכור  צווינו  אמנם  כך?  כל  מיוחדת 
אנו  שאכן  כפי  יום,  מידי  מצרים  יציאת 
עושים, אך מדוע יש חובה לומר בנוסף 
כשסגולה  יום,  מידי  הים  שירת  את  גם 

גדולה כשהיא נאמרת בכוונה גדולה?
שמזה  אמרו  צ"א(  )סנהדרין  חז"ל 
ישיר"  "אז  אלא  שר"  "אז  נאמר  שלא 
התורה.  מן  המתים  שתחיית  למדנו 
ששירה זו לא הייתה רק על העבר אלא 
גם על העתיד וההווה. ונשאלת השאלה: 
ימים  שבעה  ישראל  בני  לקחו  מהיכן 
היציאה ממ"ט שערי טומאה את  לאחר 
ניחא  העתיד?  על  לשיר  והחזון  הכוח 
היד  לנוכח  והעבר  ההווה  על  שירה 
החזקה אשר ראו במצרים בעשר המכות 
על  לשיר  כבר  אבל  סוף,  ים  ובקריעת 

העתיד...?
להעצים את השאלה, מסופר על הרבי 
זי"ע שהגיע  הקדוש רבי אהרן מבעלזא 
תש"ד  בשבט  בט'  חיפה  העיר  לשערי 
אחרי ששתה את כוס התרעלה עד תומה 
ובשבת  משפחתו.  כל  את  בה  ואיבד 
פניו  דברים.  נשא  בשלח  פרשת  קודש 
סבלות   , שחוחה  קומתו  מיוסרות,  היו 
עם ישראל נראו היטב על כתפיו, אך הוא 

נשא דברי עידוד ותחיה.
בשלח  פרשת  שבת  הן  אמר:  וכך 
ישראל  בני  לצאת  השביעי  היום  היא, 
הים  שפת  על  עומדים  והנה  ממצרים, 
ישראל  ובני  משה  ישיר  "אז  ושרים! 
חז"ל  לימדונו  לה'".  הזאת  השירה  את 
ישראל  בני  עלו  "וחמושים  הפסוק:  על 
- "אחד  י"י(  י"ג  מארץ מצרים" )שמות 
מתו  חלקים  וארבעה  יצאו  מחמישה 
שבעה   כלומר  האפילה".  ימי  בשלושת 
כשמונה  מתוכם  מתו  לכן  קודם  ימים 
אחים,  ובשרם.  עצמם  נפש!  מיליון 
כל  וידידים.  מכרים  בנים,  הורים, 
קבר  ממצרים  שיצאו  מהשרידים  אחד 
בשלושת ימי האפילה הרבה מהקרובים 

אליו ביותר.
אם כן, זועקת לה השאלה והתמיהה, 
בלבד  ימים  שבעה  לשיר  מסוגלים  איך 
לאחר שקברו את יקיריהם ? כלום צערם 
הצלתם?  שמחת  עקב  נדחקו  ואבלם 
להם  קרה  אשר  את  לשכוח  יכלו  כיצד 

שבוע ימים קודם? וכי ליבם לב אבן?
שר'  "אז  חז"ל:  התכוונו  שלכך  אלא 
לא נאמר אלא 'אז ישיר', מכאן לתחיית 
המתים מן התורה". סיים הרבי את דבריו 
הנוקבים שירדו עד לתהום הנפש ואמר 
וכולם  יום  יבוא  הנה  מרעיתו:  לצאן 
זה את  נזכה לראות  יקומו לתחיה ושוב 
עולם  בבורא  האמונה  בכוח  אכן,  זה. 
המחיה מתים במאמרו, יכול אדם לשיר 
גם  לפניו.  מוטל  מתו  כאשר  גם  ולהלל 
למותם  עד  והיה  יקיריו  את  קבר  כאשר 
של מיליונים מישראל –זו שירת האמונה 

בהתגלמותה.
יש להתבונן בדברים אלו, ניחא הרבי 
שאינם  אדם  בני  אבל  זי"ע  מבעלז  הק' 
בדרגה כזו כיצד ניתן להתבונן ולשמוח 
על סמך התקווה לעתיד המושלם כאשר 
בהווה הפצע והכאב עדיין טרי ושותת?

בפתיחת  נעוצים  הדברים  שורשי 
העם,  את  פרעה  בשלח  "ויהי  הפרשה: 
ולא נחם האלוקים דרך ארץ פלשתים... 
ושבו  מלחמה  בראותם  העם  ינחם  פן 
בהליכה  התועלת  כן  אם  מה  מצרימה" 

במדבר?
סופר'  ה'כתב  בעל  בשם  מובא 
ידוע  לדברים:  נפלא  הסבר  זצוק"ל 
למשברים  שנקלע  אדם  לעודד  שקשה 

בייאוש  שרוי  הוא  ובעקבותיהם  רבים, 
דברים  בסגנון  לנחמו  ינסו  אם  מוחלט. 
של: "אל תתייאש, עוד יהיה טוב" הוא 
יענה מרוב ייאושו: "לי אין תקוה, הכל 
את  לראות  מסרב  הוא  מדוע  אבוד..." 
שביב התקוה? משום שמעומק המשבר 
הוא הגיע למצב שבשבילו התקווה היא 

מעבר לדמיון.
בכל זאת ישנה דרך לעזור לו. כשיבוא 
אני  גם  אחי,  "תראה  לו:  ויאמר  אדם 
היייתי בדיוק במצב שלך. והנה הבט, אני 
תסתכל  מהסבך.  יצאתי  וב"ה  וקיים  חי 
עלי ותראה שהאפשרות לקום ולהתחיל 
מפרט  וכשהוא  ריאלית!".  היא  מחדש 
כראוי,  הסבך  מן  לצאת  הדרכים  את  לו 
אחרת  משמעות  מקבלים  הדברים 

והתקוה מקבלת מימד חדש ומציאותי.
את  אלוקים  "ויסב  של  ההסבר  זה 
הצופה  הקב"ה  המדבר".  דרך  העם 
יתקלו  ישראל  יודע שבעתיד עם  ומביט 
לחלחל  אז  ועלולה  רבים  קושי  במצבי 
בהם התחושה שהכל אבוד. המושג של 
"בראותם מלחמה" הוא לא רק ביציאת 
שאנו  הגלות  תקופת  בכל  אלא  מצרים 
להם  הכין  כן  ועל  בה,  מצויים  עדיין 
הקב"ה מראש את התקווה, שתעודד את 

רוחם באותם רגעים קשים. 
בין  ישראל  בני  כמו שבים סוף עמדו 
ופרעה  לפניהם  כשהים  לסדן,  הפטיש 
לא  ריאלי  באופן  מאחוריהם.  וקלגסיו 
כדי  עד  תקוה,  של  בדל  ולו  להם  נשאר 
באמרו:  מהעם  חלק  של  התפרצות 
"המבלי אין קברים במצרים". הם חשו 
והנה  מוחשית.  הכי  בצורה  המוות  את 
דוקא ברגעים אלו באה הישועה באופן 
הוא  כך  בדעתו,  העלה  לא  פלאי שאיש 

בכל מצב ובכל עת.
לעם  משמשת  הזו  הישועה  שמחת 
ישראל משענת נצח. מאז ולדורי דורות 
כל אימת שיקלעו יהודים למצבי ייאוש, 
יוכלו להתעודד ולהתנחם: "וכי מצבינו 
גרוע ממצבם של בני ישראל בים סוף? 
וכשם שלא עזב אותם הקב"ה אז ושלח 
כיום  גם  כך  צפויה,  בלתי  ישועה  להם 

תבוא לנו הישועה מאתו יתברך".
לאורם של דברים אלו ניתן ליישב את 
בני  בראות  ישיר".  "אז  המילים  פירוש 
עשר   - מצרים  ניסי  שלמות  את  ישראל 
סוף.  ים  וקריעת  מצרים  יציאת  המכות, 
מייאש  נראה  שהיה  הממצב  היציאה 
ואין מוצא ממנו, אל עבר נסים ונפלאות, 
למרות הקטרוגים הגדולים על כך שלא 
שערי  מ"ט  מפני  אלו  להם  מגיע  היה 
גם  הם  זכו  בה,  שרויים  שהיו  טומאה 

למבט חדש על החיים. 
המבט  את  להם  הראו  אלו  ניסים 
שבו  בעולם.  ה'  הנהגת  של  הרוחני 
הפשוטה  בעין  שנראה  שמה  מבינים 
להווה היא מציאות מדומה ולא אמיתית. 
סוף  ים  קריעת  של  הנשגבים  ברגעים 
הארץ  מעל  טפחיים  להתרומם  זכו  הם 
והעתיד  ההווה  העבר,  כיצד  ולראות 
"אז  לומר  כוחם  היה  ומכאן  יחד.  חברו 

ישיר" ולא "אז שר".
התפרצה  השירה   , זאת  כשחשו 
ואמונה.  תקוה  שכולה  שירה  מאליה. 
שירה על העבר, ההווה והעתיד. היציאה 
החירות  חיי  אל  בעבר  העבדות  מחיי 
בהווה . אך גם התנחמו על אחיהם אשר 
אינם עמם ויזכו לראותם באחרית הימים 
. זהו פשר "אז ישיר"- שירה על ההווה 

ושירה על העתיד לבא. 
עם ישראל לאורך כל הדורות הוא עם 
שחי בהווה ומאמין גם בחשכות הגלות 
במהרה  לו  המצפה  המופלא  בעתיד 

בימינו אמן.


ָנָחם  ְוֹלא  ָהָעם  ֶאת  ַּפְרעֹה  ְּבַׁשַּלח  "ַוְיִהי 
ִּכי  הּוא  ָקרוֹב  ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלקים 
ִמְלָחָמה  ִּבְראָֹתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאֹלקים  ָאַמר 

ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה" )שמות יד, יז(. 
המפרשים עומדים בפסוק זה על המילה "ויהי", אין 
ַוְיִהי  ויהי אלא לשון צער )בראשית רבה מב, ג(, כמו 
ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורוֹׁש )אסתר א, א(, ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים 
)רות א, א(, ולכאורה קשה, מה שייך כאן לשון צער, 
הרי יציאת מצרים הייתה שמחה גדולה לישראל, לאחר 
שעבדו בפרך מאתיים ועשר שנים זכו לצאת ממצרים, 
ואם כן יותר מתאים היה לומר "והיה ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה", 

שהוא לשון שמחה )ויקרא רבה יא, ז(. 
בן  חיים  רבינו  ואף  בזה,  נאמרו  רבים  תירוצים 
עטר בספרו אור החיים הקדוש תירץ מספר תירוצים, 

ונכתוב כמה מהם: 
תירוץ א'- "ויהי" לא מוסב על עם ישראל אלא על 
ישראל  שהיו  זמן  כל  פרעה.  של  הוא  הצער  פרעה, 
שונות  עבודות  לעבוד  פרעה  להם  נתן  במצרים 
עם  את  מספיק  לנצל  השכיל  לא  הוא  אך  ומשונות, 
דברים  באמצעותם  לפתח  אפשרות  לו  היה  ישראל, 
גדולים מאוד, אך במקום זאת הוא פיתח באמצעותם 

דברי הבל.
ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס )שמות א, יא(, נתן להם לבנות 
בולעו,  תהום  פי  ִּפתֹם-  הבניין,  מתקיים  שלא  במקום 
ע"א(,  יא  )סוטה  מתרוסס  ראשון  ראשון  ַרַעְמֵסס- 
מה  כל  כלום..  שאין  רואים  ופתאום  למחרת  מגיעים 
שבנו נמחק ונהרס ועוד פעם היו צריכים לבנות מחדש.  
עם  בעבדות  פרעה  תכליתו של  כל  בעצם  היה  וזה 
ישראל, ְלַמַען ַעּנֹתוֹ ְּבִסְבֹלָתם, והוא לא השכיל לחשוב 
גדולים  דברים  המבריק  מוחם  באמצעות  לפתח  איך 
הסתדרו  הם  ישראל ממצרים  כשיצאו  מיד  וחשובים, 
בסדר מופתי, כל אחד הכיר את שבטו והצטרף אליו, 

ובקריעת ים סוף כל שבט הלך בשביל המיוחד לו. 
את  אבדתי  איך  "חבל,  בליבו:  ואמר  פרעה  נאנח 
איך  ו(,  ד,  מדברים  )מושאל  הזה  והחכם  הנבון  העם 
המפליא,  וסדרם  המבריק  מוחם  את  לנצל  ידעתי  לא 
יותר  בצורה  מצרים  את  ולשדרג  לטפח  יכול  הייתי 
גבוהה ומרוממת בעזרת ישראל, הם כל כך מסודרים 
ואני  כדוגמתה,  שאין  לוגיסטיקה  ומדוקדקים, 
השתמשתי בהם לעבודות בניין שלא התקיימו? חבל, 
פספסתי את המטרה...", אין זה אלא ויהי-לשון צער. 

⋅⋅⋅

רבותינו )מדרש תנחומא, בשלח סימן ח'( ממשילים 
משל נפלא, משה רבינו אמר לפרעה: ּכֹה ָאַמר ה' ַׁשַּלח 
ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני, ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ִהֵּנה ָאנִֹכי נֵֹגף 
ֶאת ָּכל ְּגבּוְלָך )שמות ז, כו-כז(, דע לך, בסופו של דבר 

תצטרכו לשלח את ישראל ולשלם על כך ביוקר!
משל למלך ששלח את עבדו לקנות דג גדול מהשוק, 
הלך העבד וראה בתחילת השוק דג גדול, אך היה זה 
דג ישן נושן שריחו סרוח, התעצל העבד לתור ולחפש 
הסרוח  הדג  את  לקח  יותר,  משובח  אחר  דג  אחר 
ואמר בליבו: "לא נורא, העיקר שאקרא שעשיתי את 
הדג,  של  הסרוח  בריחו  ירגיש  לא  המלך  המלאכה, 

אשים תבלינים, שום כמון ובצל והכל יסתדר.." 
הדג  את  ובישל  קרצף  המלך,  לארמון  העבד  חזר   
הסירחון  אך  המלך,  לפני  והגישו  רבים  תבלינים  עם 
את  לאכול  מסוגל  היה  לא  המלך  גבר,  מהדג  הנודף 
בעבדו  המלך  ורגז  גער  מטעמו.  התעלף  וכמעט  הדג 
הדג  שזה  וטען  העבד  הצטדק  הדבר.  לפשר  ושאלו 

היחידי שמצא.
מיד הורה המלך לאחד מעבדיו ללכת לשוק ולהביא 
טריים  אחרים  דגים  ומצא  העבד  הלך  אחר,  דג  לו 
ומצוינים. זימן המלך את אותו עבד וגער בו שוב, "איך 
מלאה ליבך לעשות כן )מושאל מאסתר ז, ה(? את הדג 
איזה  להחליט  עליך  למלך?  הבאת  שמצאת  הראשון 
עונש תקבל על המעשה הנפשע שעשית, יש בפניך ג' 

אפשרויות: 
משוטרי  אחד  ידי  על  נאמנות  מכות   50 תקבל  א( 
המלך. ב( תאכל את כל הדג הסרוח שבישלת, כאשר 
מ  )גיטין  בראשו  לו  ישיב  גמולו  לו  יעשה  כן  עשה 

ע"א(, ִּכי ְפִרי ַמַעְלֵליֶהם יֹאֵכלּו )ישעיה ג, י(, ּבוֹר ָּכָרה 
ַוַּיְחְּפֵרהּו ַוִּיּפֹל ְּבַׁשַחת ִיְפָעל )תהילים ז, טז(. ג( תשלם 

קנס גדול על סך 100 זהובים".
אמר העבד בליבו, "על הכסף אני עובד כל כך קשה 
וכעת אתן את כל חסכונותיי למלך? אני מעדיף לאכול 
את הדג", התחיל העבד לאכול, הגיע לחצי הדג ולא 
היה מסוגל יותר לאכול את הדג הסרוח, "אדוני המלך 
אחר..",  עונש  רוצה  אני  עוד,  לאכול  מסוגל  לא  אני 
אמר העבד, וחשב בליבו: "מה אני אבחר כעת? לתת 

לו כסף? חבל, נבחר במכות.. הם יעברו אח"כ..".
הביא המלך שוטר גיבור והחל להכות בו, מכה ועוד 
לאחר  נט(,  כח,  )דברים  ְוֶנֱאָמנוֹת  ְּגדֹלוֹת  ַמּכוֹת  מכה, 
להמשיך  עוד  מסוגל  היה  לא  מכות  שלושים  שקיבל 
ואמר בקול גדול "תפסיקו את המכות, אני אשלם את 
מהדג  אכל  גם  דבר  של  שבסופו  נמצא  הכסף..",  כל 
מתחילה  פיקח  היה  אם  שילם,  וגם  לקה  גם  הסרוח, 
היה מסכים לשלם וחוסך לעצמו את כל עוגמת הנפש.

 זהו המשל, והנמשל, לפרעה גם כן הייתה ברירה, 
יכול היה לשלח את ישראל בתחילה ולא לקבל מכות, 
אך הוא לא היה מוכן, ולכן קיבל מכות נוראיות עד שלא 
יכול היה לסבול ואמר קּומּו ְּצאּו ִמּתוְֹך ַעִּמי )שמות יב, 
לא(. בסופו של דבר פרעה גם לקה, גם שילם- ַוְיַנְּצלּו 
כמצודה  מלמד שעשאוה  לו(,  יב,  )שמות  ִמְצָרִים  ֶאת 

שאין בה דגן )ברכות ט ע"ב(, וגם שילח את ישראל..
ויהי  זה אפשר להבין את לשון הצער במילה  ולפי 
הפותחת את הפרשה, פרעה התאונן ואמר: "ָוי, בסופו 
וגם שילחתים  גם שילמתי לישראל כסף רב  של דבר 
מארצי, חבל שלא שילחתים מיד ובכך הייתי חוסך את 

כל המכות הנוראיות שהביא ה' על מצרים, חבל.."
לאדם  נותן  יתברך  שה'  למדנו  הדברים  ומכלל 
אפשרות לבחור מה יקבל, רק צריך להיות קשוב לרצון 
ה' וללכת על פיו, איזהו חכם הרואה את הנולד )תמיד 
לב ע"א(, האדם רגיל להסתכל רק באופן העכשווי, אך 
החכמה היא להסתכל על התוצאות שתהיינה. לכן כל 
מגמתנו שאיפתנו ורצוננו צריכה להיות לרצות את ה' 
לנו  ושיהיה  כרצונו  יתברך  רצונו  את  לעשות  יתברך, 

דביקות ואמונה שלימה בו יתברך.

⋅⋅⋅
של  סנגורם  מברדיצ'וב,  יצחק  לוי  רבי  ב'–  תירוץ 
ואמר:  הרב  פתח  נפלאה,  במליצה  הסביר  ישראל, 
"אני מתפלא על פרעה, איזו טיפשות היא לשלח את 
התפלאו  שולחם..".  הייתי  לא  במקומו  אני  ישראל, 

התלמידים ושאלו, "רבינו, למה?"
"פרעה ראה ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם בעולם" 
השיב להם הרב, "ראה צפרדעים נכנסים לבטנו והוא 
מן  נזרקים  ברד  של  בלוקים  ראה  ושלם,  בריא  נשאר 
השמים ואעפ"כ לא קורה לו דבר, ראה ניסים ונפלאות 
כל כך גדולים פרעה, ואם כן כיצד הסכים לשלח את 
ישראל? אני במקומו הייתי משאיר את ישראל עוד כדי 

לראות את נפלאותיו של הבורא יתברך".
"ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה"- ָוי אמר פרעה, "חבל, כל זמן 
שהיו ישראל במצרים ראיתי את יד ה' בניסים ונפלאות 
גדולים שעשה לעמו ישראל, אך עתה שיצאו ישראל 

ממצרים לא נוכל לראותם עוד, וזה צער גדול". 
כל המכות שנתן הקב"ה על מצרים חיזקו את ליבם 
מכל  ורחוק  אפיקורוס  שהיה  פרעה  וגם  ישראל,  של 
וכל בסופו של דבר ביקש שיברכו אותו ויתפללו עליו 
ישראל, ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אִֹתי )שמות יב, לב. על פי פירוש 

רש"י והאבן עזרא שם(. 
ודומה הדבר לאדם שאינו מאמין בתורה הקדושה 
ְּבקֹלוֹ  ֶאְׁשַמע  ֲאֶׁשר  ה'  ִמי  הזמן  כל  וטוען  ובצדיקים 
)שמות ה, ב(, ולפתע לאחר תקופה שרואה בה ניסים 
שיברך  מהצדיק  שיבקש  מחבירו  מבקש  ונפלאות 
אותו.. כך היה פרעה, לא האמין בה' ולא רצה לשלח 
את ישראל, ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת ה' ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹלא ֲאַׁשֵּלַח 
והנפלאות  זאת לאחר שראה את הניסים  ובכל  )שם(, 
וביקש  אמונתו  התחזקה  במצרים  לישראל  ה'  שעשה 
מעם ישראל שיברכו ויתפללו עליו, ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם אִֹתי.  

יהי רצון שנזכה להתחזק באמונה וביטחון בו יתברך, 
ונראה בקרוב בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



ממשיכים בעוצמה

במבחר משרות גדול במיוחד!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

למשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביה

סוג 3

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 
חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה
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אינפורמטיבי *
מהלך היסטורי לשיתוף פעולה בין

 דואר ישראל ומינהל הדואר באמירויות

חברת דואר ישראל החלה 
לשלוח ולקבל חבילות ודברי 

דואר מאיחוד האמירויות

חברת דואר ישראל יוצאת במהלך היסטורי לשיתוף פעולה עם 
מינהל הדואר באמירויות (Emirates Post), במסגרתו ניתן 
מעתה לשלוח ולקבל מאיחוד האמירויות מכתבים וחבילות, 

שיישלחו בדואר רגיל, וכן בדואר רשום ומשלוחי EMS מהירים. 

דני גולדשטיין מנכ"ל דואר ישראל אמר "אנו שמחים 
ומתרגשים על שיתוף הפעולה עם איחוד האמירויות שיאפשר 
להרחיב את פעילות הסחר המקוון בישראל למדינות נוספות. 

לחברה הסכמים עם למעלה מ-150 מינהלי דואר בעולם, וזו 
עדות נוספת ליכולות של דואר ישראל כגורם מרכזי בתחום 

הסחר המקוון בישראל התורם להורדת יוקר המחיה. מערכת 
היחסים שנרקמת בין ישראל לבין איחוד האמירויות, והחיבור 

בין מינהלי הדואר יאפשרו להדק את קשרי המסחר בין 
המדינות".

גלעד תירוש, סמנכ"ל הסחר והשליחים בדואר ישראל אמר 
"אנו מצפים לתחילת העבודה מול דואר איחוד האמירויות 

שהפגינו מקצועיות רבה בכל התהליך. שיתוף הפעולה יאפשר 
לנו להרחיב את סל הפתרונות שלנו ולהציע ללקוחותינו 

הפרטיים והעסקיים את המגוון הרחב ביותר של מדינות אליהן 
יוכלו לשלוח ולקבל חבילות ודברי דואר ובמחירים המשתלמים 

ביותר".

בימים אלה השיקה חברת דואר ישראל את "דואר בקליק" 
שירות מקוון, המאפשר ללקוחות פרטיים ועסקיים, השולחים 

טובין ומסמכים לחו"ל, לבצע פעולות עצמיות מהבית או 
מהמשרד עוד לפני ההגעה לסניף הדואר. השירות מאפשר 

למלא מראש באתר הדואר (www.israelpost.co.il) פרטי 
מידע מקדים לפני משלוח החבילות לחו"ל, לבחור את שיטת 
השילוח הרצויה, לשלם מראש את דמי המשלוח וכן להדפיס 
את מדבקת המשלוח וכל זאת לפני ההגעה לסניף. השירות 

ניתן ללא תשלום וצפוי לייעל משמעותית את תהליכי המשלוח 
לחו"ל, שכן הלקוחות יכולים לבצע מגוון פעולות בעצמם, 

תוך שליטה מלאה בתהליכי המשלוח, בזמן ובמקום שנוחים 
להם, ולהזמין תור מראש לסניפי הדואר לצורך ביצוע מסירת 

המשלוחים כמעט ללא המתנה. 

שירות "דואר בקליק" מושק על רקע דרישות החובה של 
איגוד הדואר העולמי, רשויות המכס ומינהלי הדואר בעולם 

למתן מידע מקדים על משלוחי טובין לפני משלוח לחו"ל החל 
מ-1.1.2021, והוא יסייע בשיפור השירות הכלל עולמי, יצירת 

סטנדרטיזציה ואחידות בעולם השילוח הבינלאומי, תוך שיפור 
תהליכי השחרור מהמכס. כל לקוח ששולח טובין לחו"ל החל 

מינואר באמצעות דואר ישראל, נדרש לדווח טרם המשלוח על 
פרטי התכולה וערכה, ולציין פרטי שולח ונמען, לרבות שמות, 

כתובות ומספרי טלפון.

פרוייקט החסד מטרנה מצווה 22 

הרבנית קולודצקי תחי' למנכ"לית מטרנה:

זכיתם, כל מטרנה מחוזקת 
בגלל החסד שלכם

כמן כן הוסיפה הרבנית "כל האנשים שעוסקים במצווה 
הגדולה הזאת  ואוספים שיהיה להם לזכויות"

כבר 22 שנה שחברת מטרנה ממשיכה את הפעילות הברוכה 
של "מטרנה מצווה" בשיתוף הפעולה הייחודי עם ארגון 

החסד הגדול "חסדי נעמי".

הרבנית קולודצקי תחי', בתו של רשכבה"ג מרן שר התורה 
הגר"ח קניבסקי שליט"א 

שמכירה כבר שנים רבות את הפעילות המפורסמת של 
מטרנה וחסדי נעמי, בירכה בשיחה טלפונית מרגשת את 
מנכ"לית מטרנה על  פעילות החסד 'מטרנה מצווה 22' 

ואמרה "זכיתם, כל מטרנה מחוזקת בגלל החסד שלכם, 
תמשיכו עוד שנים רבות עם הפעילות הזאת, כל האנשים 

שעוסקים במצווה הגדולה הזאת  ואוספים, שיהיה להם 
לזכויות".

מנכ"לית מטרנה הגב' קרן זופניק, הודתה לרבנית על 
הברכות החמות ואמרה "22 שנים של חסד המאפיינים את 

הקשר בין מטרנה לציבור החרדי ובתוך הקהילה עצמה, 
מקבלות השנה ביטוי עוצמתי יותר לאור הקורונה. אני שמחה 
על הזכות שיש לנו להמשיך את הפעילות המיוחדת ומוקירה 

את החשיבות בפעילות שרואה הרבנית קולודצקי ועל ברכתה 
שנמסרה לי עבור כל המשתתפים בפעילות".

פעילות החסד 'מטרנה מצווה' בשיתוף ארגון חסדי נעמי 
שמתקיימת למעלה משני עשורים, מעוררת בכל שנה 

מחדש תגובות רבות בציבור אשר מודה על הזכות העצומה 
להשתתף בפעילות שמקנה לו אפשרות להיות שותף 

בגמילות חסדים חשובה - תרומת מזון תינוקות למשפחות 
נזקקות. 

במסגרת המבצע, שהפך למסורת של חסד, נאספות במהלך 
כל השנה כפיות ואריזות מטרנה ומועברות לארגון החסד 

הגדול חסדי נעמי ותמורתם מעניקה מטרנה תחליפי חלב 
ודייסות למשפחות נצרכות במגזר החרדי.

עשייה למען הקהילה:

בנק מרכנתיל תרם מאות שמיכות 
וערכות לנזקקים ברחבי הארץ 

באמצעות עמותות החסד
בנק מרכנתיל, כנושא דגלה של התרומה לקהילה, חבר 

לעמותת 'עזר מציון', 'בית לחם יהודה', 'אילני חסד', 'עמך' 
ו'עידן', דרכן תרם מאות שמיכות חמות וערכות למשפחות 

נזקקות ולקשישים עריריים הזקוקים לכך. התרומה 
התקיימה כאמור בשיתוף עם עמותות החסד הידועות 

ועיריות שונות ברחבי הארץ, שנרתמו לסייע בתכנון ובביצוע 
של המהלך שחימם את הלב והפך את החורף המאתגר 

לתקופה חמה ונעימה יותר. 

לאורך השנה האחרונה חווה העולם כולו משבר רפואי 
שהביא עימו משבר כלכלי. בנק מרכנתיל, כמי שניצב בחזית 
העשייה הכלכלית, הגביר את פעילותו ונרתם לסייע לקהילה 

באמצעות תרומת שמיכות וערכות ופעילויות נוספות שנערכו 
על ידי מרכנתיל במהלך התקופה המורכבת לטובת הקהילה. 

בכל השנים פעל הבנק במישור הקהילתי כחלק מפעילותו 
השוטפת, ואילו השנה יש לכך משמעות חסרת תקדים 

בשל השלכות הבדידות, המועקה והאתגר הכלכלי כתוצאה 
מהנגיף.   

גם בימים אלה ממשיך הבנק בפעילות בקהילה, כאשר 
לאחרונה חולקו מאות שמיכות איכותיות וערכות למשפחות 
נזקקות וקשישים עריריים החווים קושי משמעותי בתקופה 

זו. בפעילות השתתפו פעילי ומתנדבי עמותות החסד שהגיעו 
לבתיהם של הנזקקים, ואף נציגי הבנק נטלו חלק במסירת 

השמיכות בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

תומר פרג, ע. בכיר למנכ"ל ומנהל אגף השיווק במרכנתיל: 
"כחלק מהפעילות למען הקהילה, הובלנו חלוקה לנזקקים. 
אנו שמחים להמשיך בעשייה הענפה לטובת אלה שזקוקים 

לכך, בפרט בתקופה הנוכחית בצל נגיף הקורונה והשלכותיו, 
ורואים בתרומה חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת של 
מרכנתיל. גם בהמשך נוסיף לפעול למען הקהילה בדרכים 

שונות, מתוך אחריות ונאמנות לערכים של הבנק".   

האם דגים עדיפים על בשר?
מאת: רותי אבירי, דיאטנית קלינית, יועצת תזונה לחברת "סטארקיסט"

מחקר שהתבסס על נתונים של מעל 400,000 איש ופורסם 
החודש במגזיןEuropean Heart Journal, מצא שאכילת 

דגים במקום בשר או עוף מלווה בסיכון נמוך יותר למגוון 
סיבוכים קרדיווסקולאריים (כגון היארעות ותמותה ממחלות 

לב וכלי דם, אוטם לבבי, אירוע מוחי ואי-ספיקת לב), בעוד 
שצמחונות לוותה בסיכון נמוך יותר להיארעות מחלות לב וכלי 

דם בלבד.

רוב האוכלוסייה לא צורכת מספיק דגים למרות שכולם 
יודעים ש"דגים זה בריא". הסיבה לכך פשוטה מאוד- אנחנו 

לא מספיק יודעים כיצד לשלב אותם בתפריט היומי באופן 
שבאמת יגביר את צריכת הדגים שלנו. 

אילו מחסומים יכולים להיות לנו בצריכת דגים?

אנחנו לא מורגלים לקנות דגים טריים. דגים טריים כדאי 
לקנות רק כשאנחנו מתכננים להכין אותם קרוב ככל האפשר 

למועד הקנייה ולכן זה דורש תכנון מראש שלא תמיד 
אפשרי. אפשרות אחרת היא לקנות דגים קפואים ואולי לשלם 

במידה מסוימת את מחיר הטעם, אבל לדעת שזה נמצא 
במקפיא וברגע שנרצה נוכל להפשיר ולהכין מיד.

האפשרות הכי פשוטה ונוחה, היא להחזיק במזווה טונה 
בקופסה.

יש לה אורך חיי מדף של כמה שנים והיא יכולה תמיד להיות 
פתרון זמין- היא דג לכל דבר ולמרות היותה בקופסה אין בה 

חומרים משמרים ומירב הערכים התזונתיים בה נשמרים כמו 
בדג טרי.

"זה מסובך להכין דגים". האמת היא שרובנו יודעים שזה לא 
מסובך להכין דגים. 
מתבלים ומכניסים 
לכ-20 דקות לתנור 

ויש לנו ארוחה 
מוכנה. ובכ"ז זה 

נתפס לחלקנו יותר 
מסובך מאשר להכין 

שניצלים או קציצות. 
בדיוק בגלל זה, טונה 
סטארקיסט בקופסה 

מהווה פתרון. רק 
לפתוח את הקופסה 

ולהוציא את הדג 
הכבר מבושל ומוכן לאכילה ולשלב בארוחה קרה או חמה.  

חשוב לדעת שניתן לחמם את הטונה לאחר שמוציאים אותה 
מהקופסה ובכך היא יכולה להוות גיוון מצוין למנת דגים 

בארוחה החמה ביום. 

"ילדים לא אוהבים דגים". בהחלט יש ילדים שלא אוהבים 
דגים. רק כדאי להיזהר לא לקבוע את זה לפני שניסינו והצענו 

להם כי אנחנו עשויים להיות מופתעים.
ישנן דרכים חשובות שיכולות לעודד ילדים לנסות ולאכול 

דגים: לנסות לשתף אותם בהכנה ולאכול את הדגים בעצמנו 
כדוגמה אישית והכי פשוט- להציע להם טונה בקופסה: 

היא לא נראית או מריחה כמו דג, ניתן להכין ממנה שפע של 
מאכלים במרקמים ידידותיים עבור ילדים כגון קציצות או 

"טונהלז", לשלב בסלט קר או חם או כממרח לכריך.

אנחנו לא אוהבים לראות עיניים וזנב בצלחת שלנו. דגים לא 
חייבים להיות מוגשים ולהיאכל בצורתם השלמה. ניתן לטחון 

אותם להכנת קציצות, להגיש רק את החלקים הנקיים כגון 
הפילה או להגיש טונה בקופסה שלא נראית כמו דג.

"אנחנו לא אוהבים את הטעם או הריח". על טעם וריח 
אין להתווכח. יחד עם זה ניתן להכין דגים כמעט בכל מגוון 

הטעמים: מלוח, חריף ואפילו מתוק או חמוץ וכמובן שניתן 
להשתמש במגוון תבלינים ורטבים. אם בחרנו לאכול טונה 

בקופסה, לטונה סטארקיסט יש מגוון טעמים.
בנוגע לריח, יש מגוון שיטות להוציא את הריח מדגים כגון 

שימוש במיץ לימון, השרייה בחומץ או מלח ושטיפה.

"אנחנו לא אוהבים אוכל מבושל או לבשל". יש דג אחד 
שאפשר וטעים לאכול אותו קר והוא הטונה בקופסה. במקום 

ארוחה חמה מבושלת ניתן להכין איתו ממרחים לכריכים, 
תוספת לסלטי ירקות או סלטים מדגנים קרים (פסטה או 

קינואה למשל).

לסיכום – את רוב המחסומים באכילת דגים ניתן לפתור 
ותוצאות המחקר שפורסם החודש רק מעודדות את 

החשיבות והכדאיות הבריאותית לעשות זאת. כפי שניתן 
לראות, בטונה סטארקיסט יש הזדמנות מצוינת להגברת 

צריכת הדגים. היא אינה מכילה חומרים משמרים, ועשירה 
בחלבון מלא ואיכותי, ניתנת לחימום ולכן משתלבת היטב 

כמנת חלבון בכל ארוחה חמה, וכן כתוספת מזינה ומעשירה 
לכל סלט.

עלית מבית שטראוס מרחיבה את סדרת הפינוקיות המצליחה:

פינוקיות שוקו תות- 
עוגיות שוקו עשירות ופריכות 

במילוי מפנק בטעם תות 

רגע לעצמך לפני העבודה, נשנוש טעים בין הארוחות, חווית 
טעם בסוף יום- נמצא הפינוק המושלם.

בשנה האחרונה נכנסה עלית מבית שטראוס לסגמנט 
העוגיות הממולאות והשיקה את סדרת הפינוקיות – עוגיות 
עשירות, מפנקות ופריכות הממולאות בקרם איכותי בטעמי 

מותגי עלית האהובים.

כעת, סדרת הפינוקיות המצליחה מרחיבה את המשפחה 
ומשיקה את פינוקיות שוקו תות– מהדורה מוגבלת של 

עוגיות עשירות, מפנקות ופריכות הממולאות בקרם איכותי 
בטעם תות האהוב של עלית, במיוחד לאוהבי שוקולד במילוי 

תות של עלית.

הטעם החדש מצטרף לשלושת הטעמים המוכרים 
והאהובים: מילוי פסק זמן – קרם אגוזים ושברי אגוזי לוז, 

ומילוי קפה נמס – קרם קפה ושבבי שוקולד מריר, מילוי 
טורטית- קרם טורטית בתוספת שברי שקדים. 

חוויית טעם מושלמת לחובבי התות - ביס מושלם, מפנק 
ופרווה! כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

תזונה נכונה לקראת ט"ו בשבט
ט"ו בשבט מתקרב ואיתו המנהג המסורתי של אכילת פירות 

מכל טוב הארץ. בבואנו לאכול פירות שעברו תהליך של ייבוש, 
גם כאן, עלינו להקפיד על צריכה מאוזנת המשלבת את 

היתרונות התזונתיים שעושים טוב לגוף שלנו ובצורה מדודה. 
שני ארד, דיאטנית שטראוס, מסבירה ומעניקה מספר 

המלצות מקצועיות שיאפשרו לכם ליהנות בצורה אידאלית 
מהיתרונות של הפירות. 

באופן כללי, לאכילת פירות ישנם יתרונות רבים. "קבוצת 
הפירות הינה מוצר צריכה בסיסי וחשוב בתפריט היומי שלנו", 

אומרת ארד. "צריכת הירקות והפירות המומלצת לאדם היא 
5-9 מנות ליום, והיא מספקת לא מעט יתרונות תזונתיים. 

הפירות והירקות, 
שנחלקים לחמש 

קבוצות צבע, 
מכילים נוגדי חמצון 
החיוניים מאד לגוף, 

כאשר בכל קבוצת 
צבע ישנו נוגד 

חמצון דומיננטי. 
אחד מנוגדי 

החמצון המוכרים, 
הנו ה'ליקופן' 

אשר מצוי בפירות 
והירקות האדומים. ה'ליקופן' שייך למשפחת הקרוטנואידים, 

המעניקים לפירות את הצבעים אדום, צהוב וכתום". 

יתרון תזונתי נוסף בפירות הוא הויטמינים והמינרלים שהם 
מכילים. "אלה תרכובות קטנות וחשובות לחילוף החומרים 

בגופינו, לכיווץ השרירים, לצפיפות העצם, למערכת החיסון 
ולמגוון תהליכים נוספים", היא מסבירה. "למשל, בבננה 
 ."C נמצא אשלגן, ובתפוז נמצאים סידן, אשלגן וויטמין

גם בגזרת הסיבים התזונתיים, הפירות ממלאים תפקיד 
חשוב. "הסיבים התזונתיים הם חומרים צמחיים אשר אינם 

עוברים תהליך עיכול וספיגה על ידי מערכת העיכול", מסבירה 
ארד. "זו הסיבה שהפירות מהווים מרכיב תזונתי בעל חשיבות 

גבוהה בתפריט היומי". 

באשר לפירות ט"ו בשבט, הדברים שונים מעט מאשר בפירות 
הרגילים שאנו רגילים לצרוך בשגרה היומיומית. "פירות ט"ו 

בשבט שאנו מכירים יותר הם תמרים, משמשים, תאנים, 
שזיפים, צימוקים וחרובים. הפירות היבשים קטנים בגודלם, 

תהליך הייבוש גורם לאיבוד מרבית הנוזלים שבפרי, אך כמות 
הסוכר נותרת גבוהה ולכן רצוי לאכול פירות יבשים בצורה 

מאוזנת. הפירות היבשים עשירים בסוכרים פשוטים, מינרלים 
 ."A כדוגמת ברזל, סידן, אשלגן וויטמינים כדוגמת ויטמין

אז כיצד ניתן לשלב פירות בתפריט היומי שלנו? ארד ממליצה 
על שילוב של פרי רגיל או יבש עם חלבון. "שילוב אופטימאלי 

של פירות יהיה מומלץ יחד עם חלבון לארוחה מאוזנת", 
היא אומרת. "ביוגורט כמו דנונה יש לנו חלבון איכותי, עשיר 

בחומצות אמינו חיוניות אותן הגוף לא יודע לייצר וכמובן 
מכיל ויטמינים ומינרלים כמו סידן, וכמובן חיידקים ידידותיים. 

בנוסף, הסוכר ביוגורט הנו הלקטוז – דו סוכר טבעי שמספק 
אנרגיה ותורם לכמות הפחמימות היומית בתפריט. כדי 

להשיג את השילוב התזונתי המתאים לפירות, מומלץ לשלב 
בבוקר או כארוחת ביניים יוגורט יחד עם מנת פרי טרי או 

מנת פרי מיובש. כשמנה אחת של פירות יבשים יכולה להיות, 
לצורך הדוגמה, 3 יחידות של שזיפים או משמשים, 2 כפות 

צימוקים, 2 יחידות תמרים". 

דליפקאן של תלמה – אין דגנים כאלה!
דגני בוקר איכותיים הם דרך מעולה לפתוח את היום! הם 

מתאימים גם כארוחה קלה במהלך היום וכפינוק לכמה דקות 
של שקט. 

תלמה מבית יוניליוור מגישה את דליפקאן – שילוב מפנק של 
פתיתי שישה דגנים מצופים בדבש עם שקדים פרוסים ופקאנים 

מקורמלים. כל מה שצריך לארוחה קלה, מפנקת ועשירה 
בטעמים, וכמובן – בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית.

 ידוע כי ארוחת בוקר היא ארוחה חשובה, וגם זו שמספקת את 
האנרגיה להמשך היום, לכן כדאי להקפיד על ארוחת בוקר 

מזינה וליהנות מהיתרונות של ארוחת בוקר משביעה וטעימה.

מנת דליפקאן בשילוב עם כוס חלב/תחליף חלב או יוגורט, 
כוללת מגוון דגנים עם תוספות מפנקות בטעמים עשירים,  קלה 

להכנה ומעניקה כוח ואנרגיה להתחיל את היום.

יוניליוור ישראל הינה אחת מ-5 
החברות המובילות בארץ למוצרי 
צריכה הנמצאת בשליטת קונצרן 

יוניליוור האנגלו-הולנדי ומעסיקה 
בישראל כ-2500 עובדים במטה 

החברה ובחמישה אתרי ייצור. 
בין המותגים המובילים של 

יוניליוור: תלמה, קנור, ליפטון, 
הלמנס, קליק, בייגל בייגל, גלידת 

שטראוס, דאב, רקסונה, אקס, 
קליר, בדין, פינוק ועוד.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20
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1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

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

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

11. קיצור המילים : תפילת נעילה.
12. מפרשיות השבוע.

13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(
15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה". "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( )בלשון זכר(

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

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

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

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

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

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

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

אותיות(
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דירות 
למכירה

יד’ בשבט -טז’ בשבט תשפ”א
27/01-29/01/2021  

 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 

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 בבלז, 95 מ"ר, קומה 
א', חזית, 1,900,000 

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(_____________________________________________

 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

 באבן גבירול, אבני נזר, 4 
חד', לל"ת, כיווני אויר מצויינים, 

_____________________________________________)03-06ל(מטבח חדש 054-5418110

 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

 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(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
פנטהאוז 3-3.5 חד', מרפסת 

גדולה, 3 כ"א, חזית תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 בבלעדיות!! בדונולו, 
90 מטר, 3 חדרים + 
מרפסות, קומה ג', 3 

כ"א + אופציה, גג בטון, 
2,170,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים קרוב 
לגן העיר, 3 חדרים 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', 1,540,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בהרצל 3 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית, 

חזית, שמורה + חניה 
משותפת, 1,410,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בק. הרצוג, ביגאל אלון, 3 
חד', חזית, כ- 70 מ"ר, ק"ב + 
סוכה, 1,450,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)04-07ל(050-4168134

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
3 חד' יפות, חזית, מרפסת 

שמש תיווך ישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)04-07(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 עסקת השבוע! לרציניים 
ולמבינים בלבד! דירת 4 חד' 
+ דירת 3 חד' + יחידה 30 

מ"ר + יחידה 35 מ"ר, היחידות 
מרוהטות, הכל חדש מהקבלן, 
_____________________________________________)05-05(3.6 מליון, תיווך 053-8070707

 בס"ד, עומדים לפני 
קניית / מכירת דירה? 

ותוהים איך מתחילים מי 
ילווה אותנו! לפגישה 

ראשונית ללא כל 
התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)05-05(_____________________________________________

 עלינו על הקרקע, 
אכלוס תוך 24 ח', ברחוב 

צפת, דירות 4 ו- 5 חד' 
_____________________________________________)05-05(תיווך דורון 054-4980159

 בדניאל, ק"ב, עורפית, 
70 מ"ר + אישורים ל- 40 

מ"ר + מעלית, 1,690,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, יח"ד 18 
מ"ר, בטאבו נפרד, 550,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, 200 
מ"ר, מחולק ל- 2 דירות ו- 2 
יח"ד, 3,300,000 ש"ח "מוטי 

_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

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

לפינוי בינוי עתידית + אופצייה 
להפוך אותה כעת ל- 3 ח', 
1,410,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 5 
ח', 2,600,000, פנטהאוז, 
4,250,000 ***בגמר בניה 
באזור מרכז בעלי מלאכה 

נותרו דירות אחרונות, 3 
חדרים, 1,700,000 גמיש

B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בסלומון נכסים 
והשקעות, בצירלזון 

בסיום בניה, דירות 4/3 
חדרים ופנטהאוס, כניסה 

תוך כ- 3 חודשים, נוף 
מדהים, מיידי, החל 
מ- 1,550,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג )2 

מפלסים(, 150 מ"ר, 3 
למטה + 1 למעלה + גג 

פתוח, ק"ד + מעלית, 
מיידי, 2,050,000 גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ד, 
דופלקס 130 מ"ר, 6 חד', 

מחולקת, 2,020,000 ש"ח 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 במינץ, דופלקס 135 
מ"ר + היתרי בניה לעוד 

20 מ"ר, מיידי! בבנין 
מטופח + מעלית וחניה, 
ב- 2,150,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)05-05(נכסים 050-4177750

 בשיכון ה', דופלקס 260 
מטר, בקומה א', מחולקת 

ל- 4 חד' + 4 חד' + יחידה, 
מתאים לטאבו משותף, 
3,750,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 בלעדי! באזור בן פתחיה, 
דופלקס 5.5 חד', 140 מ"ר, 
ק"5 + מעלית )ניתן לקנות 

+ 2 מחסנים מושכרים(, 
משופצת, נוף, 2,420,000 

_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

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

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב, ורצפה כ- 35 מ"ר, 
ואופציות, 1,690,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב, 
5.5 חדרים, 140 מ' + יחידת 

דיור כ- 25 מ', מושכרת 
ב- 2,500, משופצת כחדשה, 

חזית, 2,850,000 גמיש
B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

+ יח"ד 2 חד', 30 מ"ר, 
מתוכננת היטב, מושכרת ב- 

2,800 ש"ח, 1,880,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(נדלניסט 050-6589497

 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 

050-6589497)05-05(_____________________________________________

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

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

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בחזוא/קרית משה, ק"ג, 
חזית, 5 חד' + מ.שמש, 

מעלית וחניה, 2,480,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"א, חזית, 
5 חד', 115 מ"ר, ישנה, 

1,850,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בזוננפלד, ק"ב, 5 
חד', 125 מ"ר + מעלית, 

2,200,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 בחזו"א/נחמיה, 4 
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 

050-6589497)05-05(_____________________________________________

 באבן גבירול, 5 חדרים, 
קומה 1, חזית, 140 

מ"ר!! משופצת חלקית, 
2,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת לשתי דירות, 
שלוש ושתיים, כניסות 

נפרדות! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)05-05(מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בשכונת אור 
החיים, בפרדו, 5 חדרים, 

כ- 130 מ"ר, שמורה, ק"ג 
+ מעלית, חזית לשדרה 
+ יחידת דיור כ- 30 מ"ר 
בק"ק, מיידי, 2,750,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)05-05(והשקעות 054-4290600

 פלמח, ק"א, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 
שמש, 1,670,000 זנזוריגולד 

054-2345633)05-05(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"ג, חזית, 
4 חד', 95 מ"ר, שמורה, 

1,770,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)05-05(פרוינדליך" 050-8909993

 במתתיהו, ק"ג, 4.5 חד', 
115 מ"ר, ישנה + אופ' בצד 
ובגג, 2,500,000 ש"ח גמיש 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)05-05(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בקובלסקי, 
100 מטר נטו + מעלית, 
חזית + שלד לעוד כ- 25 

מטר, 1,740,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)05-05(אלטרנטיב 054-5500263

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

ממ"ד, 1,520,000 גמיש 
_____________________________________________)05-05("פנחס נכסים" 055-6789653

 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 
050-6589497)05-05(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חדרים 
בטאבו משותף, קומה א', 

חזית, 1,300,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 באזור רשי 4.5 חד', 80 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,900,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 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)05-05(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו, כ- 4 

חדרים + 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)05-05(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

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

1,700,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

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

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,580,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בטרומפלדור 4 חד', 
94 מ"ר, ק"א, מסודרת 
ויפה, 1,750,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)05-05(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)05-05(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)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בהחלוצים, 
3.5 חד', גדולה במיוחד, כ- 
100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א + 2 
מרפסות, חניה בטאבו, פינוי 

גמיש גרוס תיווך
050-4122744)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

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

050-4122744)05-05(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, ק"ב, 
עורפית, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, 1,420,000 ש"ח 
גמיש "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 בירושלים, ק"ג, חזית, 3 
חד', 75 מ"ר + אישורים בגג 

בטון, לא לחלוקה, 1,730,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)05-05(_____________________________________________

 למביני עניין! בגולומב 
בבנין בוטיק יוקרתי, 3 חד', 

ק"ג, מפוארת + ריהוט יוקרתי, 
פינוי ארוך תיווך אנג'ן

072-3168837)05-05(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור הרב 
קוק, 3.5 חד', משופצת ויפה, 
רק 1,650,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 052-6402078

 בלעדי 3.5 ח', בנורדו 
השקט, בניין אברכים, קומה 
ג', חזית, כ- 90 מטר + גג 

בטון, 1,620,000, מפתחות 
במשרד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 
חזית + אפשרות לריהוט 

מלא חדיש + מחסן + חניה, 
1,950,000 גמיש

B.D.A 05-05(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

בטאבו, קומה א' עם מעלית, 
חזית, 1,450,000 "פנחס 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 בקרית הרצוג! 3 חד' 
+ הרחבה מוכנה של עוד 
60 מ"ר, אופציות חלוקה 

מגוונות, 1,900,000 
ש"ח "אביחי - מתווכים" 

03-5701010)05-05(_____________________________________________

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

1,720,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)05-05(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד, חזית, 1,680,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בגבעת רוקח ליד ר' 
עקיבא, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, חזית, משופצת, סוכה, 
1,590,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
בבניין חדיש, 3 חד', 80 מ"ר, 
ק"ב + מעלית + מ. שמש, 

מצב מעולה, אפשרות לחניה, 
1,790,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

 בפרדס כץ בבניין חדש 
בסיום בניה, דירת נכה 3 חד', 
70 מ"ר + חצר 40 מ"ר, חזית 

+ חניה, 1,500,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)05-05(פנחסי 03-5799308

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)05-05(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד, ג.בטון, חתימות 

שכנים, 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)05-05(_____________________________________________

 ברחוב קלישר בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 80 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופץ, 1,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי באזור חגי, 3 ח', 
78 מטר, משופצת, קומה א', 

חזית + סוכה, 1,790,000 
גמיש תיווך אלטרנטיב

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, דירת דמי 
מפתח, 3 חד', 78 מ"ר, חזית, 

קומה א', משופצת, ניתן 
לקבל משכנתא, 1,150,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 באיזור הרב שך, 3 
חד', 80 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
משופצת ומרווחת + סוכה, 

1,600,000 נדלניסט
050-6589497)05-05(_____________________________________________

 בגבעת רוקח 3 חד', 
52 מ"ר, ק"4, בניין חדש, נוף 
פתוח מגובה, דירה מושלמת, 

מאווררת ומרווחת, 1,475,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 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

 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(_____________________________________________



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

יד’ בשבט -טז’ בשבט תשפ”א   27/01-29/01/2021

 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, 6,500 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

2-2.5 חדרים

 בחברון/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

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

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

 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

 בקרית הרצוג בנוייפלד, 3 
חד', ק"א, מושקעת ומסודרת 

_____________________________________________)02-05ל(052-3609796

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! דירה 
4 חד' גדולה + מרפסת, 
מתאימה להשקעה, עם 
תשואה נאה, לרציניים 

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

 מיידי! וילה על חצי דונם, 
בשכ' הורד, 6 חד' + יח"ד 

נפרדת 3 חד', מושקעת
_____________________________________________)03-06ל(052-4668429 052-3587878

 בק. הרצוג, 3 חד', חדשה 
ומפוארת, מפרט גבוה + 
מרפסת, אפשרות לריהוט 

_____________________________________________)03-06ל(052-7690396

פתח תקווה

 דרושה דירה להשכרה 4-6 
ח' ממושך לל"ת שיכון ו'/ה' 

_____________________________________________)03-04ח(052-7691997

 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

 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

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

בר יוחאי

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

פינוקים, נוף מהמם + חצר 
_____________________________________________)50-5/ש(אטקרציות 050-3332884

 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

 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

 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

 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 

_____________________________________________)05-05/22(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

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

ספסופה

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

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

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

 בשיכון ה', 5 חד', ענקית, 
משופצת כחדשה, ממוזגת + 

נוף פתוח + סוכה גדולה, ק"ג, 
_____________________________________________)04-07(ללא 053-3370813

4-4.5 חדרים

 בהירדן 4 חד' + יחידה 
חדשה ומפוארת, ק"א, לטווח 

ארוך, 5,200 ש"ח
_____________________________________________)04-05(053-4174181 תיווך נכסים

 בסירקין, 3 חד', ק"א, 
מטופחת ומאווררת, כחדשה 

+ סוכה, פינוי גמיש
_____________________________________________)03-06ל(058-3278633

 ברמב"ם, 2 חד', 60 מ"ר, 
ריקה, ממוזגת, מחיר גמיש, 

_____________________________________________)04-07ל(מיידי 054-8430972/1

 בקרית הרצוג, יח"ד 2 חד' 
+ מקלחת, שרותים ומטבח, 
3 מזגנים, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)04-07ל(ק"ב 054-8455518

 יח"ד יפיפיה, בבילו, 
קומה 5 + מעלית, כחדשה, 

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)03-06ל(050-4164695

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

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

השקעות

 בחדרה בבלעדיות, 
4 חדרים, בפינוי בינוי, 

מושכרת 2,600, רק 
830,000 "עוגן נכסים" 

052-7123737)05-08(_____________________________________________

 מחסן ברזובסקי, כ- 9 
מ"ר, 700 ש"ח. משרד מפואר 
+ שרותים באוסם, כ- 7 מ"ר, 

_____________________________________________)04-05(900 ש"ח 052-7632114

 במגדל שלם )הטורים(, 
125 מ"ר, קומה נוחה, נוף! 

בריכה, ג'ים ועוד, 4,150,000 
_____________________________________________)04-07(ש"ח. 053-5224782

 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(_____________________________________________

 בנורדאו, 2.5 חדרים, 
קומה 2, 60 מ"ר, 

באיזור השקט, 3 כיוני 
אויר, שמורה ומוארת, 
1,430,000 תיווך חמד 

_____________________________________________)05-05(נדל"ן ציון 054-3321212

 בבלעדיות!!! מציאת 
השבוע!!! באבן גבירול, ק"ק 
מוגבהת, 2.5 חדרים, אופציה 

ענקית, עם תקרת בטון 
_____________________________________________)05-05(ועמודים, תיווך 053-8070707

 בהזדמנות! באזור 
העירייה, 2.5 חד', משופצת 

ויפה + א.לבניה מאושרת + 
סוכה, רק 1,399,000 ש"ח 

_____________________________________________)05-05("אלמוג נכסים" 052-6402078

 בלעדי 2 ח' בברוט, קומה 
ג', מקרקע, בניין אברכים, 
כ- 40 מטר + גג בטון + 

אפשרות לחידוש רשיון שהיה 
על הגג ובצד תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)05-05(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,400,000 "פנחס 
_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בטרומפלדור 
2.5 חד', 52 מטר, קומה 3, 

חתימות שכנים בגג בטון, 
1,270,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)05-05(נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
זבוטינסקי 2 חד', קומה א', 

עורפית, 50 מטר, 1,080,000 
_____________________________________________)05-05("פנחס נכסים" 055-6789653

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג ואחרונה, גג 

בטון, 1,260,000 נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב, חזית, 

רק 1,190,000 נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

1-1.5 חדרים
 בלעדי! באזור רמבם דירת 

חדר 19 מ"ר, ק"ק, טאבו, 
מסודר, משופצת, מושכרת 

ב- 2,000 ש"ח, 720,000 ש"ח 
_____________________________________________)05-05(א. פנחסי 03-5799308

פנטהאוזים ודירות גן
 רמות א': 6 חד' )152 

מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 
פינתי, נוף, כיוונים, סלון 

גדול, 3,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)05-05(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! 
_____________________________________________)05-05(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 
_____________________________________________)05-05(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 

_____________________________________________)05-05(הכוכבים: 02-5713375

 בלפור/שפירא, 3 דקות 
מהאיזור החרדי, 4 ח', מעלית, 

בניין מטופח, רק 1,390,000 
_____________________________________________)05-05(ש"ח 050-4811122

 בבלפור-שפירא! 4 
חדרים + חצי, משופצת, 

מעלית, חנייה בטאבו, 3 כיווני 
אוויר, 1,670,000 לפרטים: 

054-5566145)05-05(_____________________________________________

 3 חד' גדולה ובמיקום 
מעולה, כניסה מיידית, 

ההסתדרות 2, קומה חמישית, 
מעלית, חניה, חניתה ילין

054-4723518 054-4723517)05-05(_____________________________________________

 רמב"ם 3 ח' + חצי, 
מעולה לכל מטרה )4 יח' 

חוקיות דירת שותפים(, 
קומה א', 3 כיווני אויר, רק 

1,320,000 ש"ח
050-4811122)05-05(_____________________________________________

דופלקסים
 מציאה! ברבי עקיבא 

אזור ישעיהו, בבניין 
חדש, דופלקס 5 חדרים 
+ מרפסות שמש, יחיד 

בקומה! + חניה, ב- 
6,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)05-05(_____________________________________________

 בגניחובסקי, קומה 
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
053-8070707)05-05(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 חד', 
ק"ד, 3 כ"א, מעלית, 
ב.חדש, 4,500 נדל"ן 
_____________________________________________)05-05(הקריה 050-3000121

 בהירדן 4 חד' + יחידה 
חדשה ומפוארת, ק"א, לטווח 

ארוך, 5,200 ש"ח
_____________________________________________)05-06(058-3237205 תיווך נכסים

 במירון 10, ק"א, 4 
חד', לאחר שיפוץ, ממוזגת, 

מאווררת, ונעימה, 4,400 ש"ח, 
_____________________________________________)05-06ל(מיידי 055-6771791

 בקרית הרצוג, בקובלסקי, 
3 חד', ק"ב + מעלית, 

מטבח חדש, מרפסת סוכה, 
3,600 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

 בסלנט 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

ב', בבנין חדש, חזית, 
4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים, משופצת, ריהוט 

חלקי, ק"ג, חזית, מיידית, 
4,300 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)05-05(_____________________________________________

 מציאה, 2 חד' באברבנאל, 
מושקעת, מלאה אור ואויר, 
מ.אמריקאי, מעלית, 2,300 

_____________________________________________)05-08ל(ש"ח 050-4196040

 מול העירייה, 2 חד', 
חזיתית, משופצת, מרוהטת, 

ק"ג )בלי(, מרפסת סוכה, 
3,400 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, קומה ג', בבנימין 

_____________________________________________)05-08(אברהם, 2,650 052-7691171

 בחברון 2 חדרים 
ענקיים, קומה ב', חזית, 
מיידי, 3,200 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

 מציאות! בנורוק! 2.5 
חד', ק"א + מרפסת, 60 

מ"ר *באוסשקין! 107 
מ"ר, ק"א! מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)05-05(_____________________________________________

 דירת 2.5 חדרים גדולה, 
בקרית הרצוג, מטבח חדש, 

אמבטיה, מרפסת גדולה 
לסוכה, כיווני אויר מעולים, 

_____________________________________________)05-07(ללא תיווך 050-9423335

 יח' דיור חדר וחצי, 
מרוהטת, משופצת 
קומפלט, ממוזגת, 

סוקולוב 47, 2,600 כולל 
_____________________________________________)5-8ש(מים 050-4164507

פנטהאוזים ודירות גן
 באורלנסקי/אחד העם, 

4 ח' + גג )סוכה(, כניסה לגג 
מתוך הבית וגם כניסה נפרדת 

מבחוץ, מושקעת ויפה, רק 
4,750 ש"ח 050-4811122 

050-6610501)05-05(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 ב"ה מבקשים לקנות 
דירה בב"ב כ- 60 מ"ר רציניים 

במחיר סביר לל"ת
_____________________________________________)05-06ח(050-6616906

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה שלושה חדרים עם 
מעלית לל"ת 054-7385609 

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים

 ברעננה, דירות להשקעה, 
במחירי מציאה, השקעה 

מובטחת, תשואה גבוהה. 
_____________________________________________)05-06(לרציניים בלבד 053-3961414

 מחסן ברוזובסקי, כ- 9 
מ"ר, 700 ש"ח. משרד מפואר 
+ שרותים, באוסם, כ- 7 מ"ר, 

_____________________________________________)05-06(900 ש"ח 052-7632114

 מבחר חנויות / 
משרדים / ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)05-05(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
בבניין חדש, משרד/

מחסן, כ- 180 מ"ר + 
חניה וגישה לרכב, ב- 

7,000 ש"ח, מיידי! להב 
_____________________________________________)05-05(נכסים 050-4177750

 למכירה מרתף 156 
מ"ר, מחולק ל- 6 דירות, 

הכנסה נטו 120,000 
ש"ח בשנה! רק 

1,550,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)05-05(- מתווכים" 03-5701010

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)05-05(תיווך דורון 054-4980159

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)05-05(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)05-05(דורון 054-4980159

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)05-05(_____________________________________________

 דירת נופש חדשה 
ומפוארת, בקריית 
שמואל, 110 מ"ר, 

מתאים ל- 11 נפשות, 
_____________________________________________)05-04/21ל(נוף לכנרת 054-7151300

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

 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
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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 

_____________________________________________)04-29ל(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
 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

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

_____________________________________________)52-11/21ש(052-7011232

 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(_____________________________________________

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 נמצא ארנק לכרטיסי 
זיכרון בר"ע בב"ב המאבד יפנה 

_____________________________________________)02-03ח(לטל': 053-3161746

 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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 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

 מכשיר לייבוש לק ג'ל, 
חדש באריזה, 120 ש"ח, 

עם לוחית אלקטרונית 
לסימון הדקות
054-6337121)03-06(_____________________________________________

ריהוט

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
חדשים, צבע ונגה, אפשרות 

_____________________________________________)51-02/21ל(בנפרד 052-4227714 

תינוקות

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + מזרון מיטת תנוק 

אורטופדי 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

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(_____________________________________________

צפת

 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

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)04-05ח(בני ברק 054-3605129

 לסופר סתם דרוש לקניה 
שולחן אור לכתיבת מגילות 
וספר תורה וכן ספר יריעות 

_____________________________________________)04-05ח(שלמה לפרטים 058-3280001

 מעוניין לקנות אורגן 5 
_____________________________________________)04-05ח(אוקטבות תקין 050-8750507

 קונה מכתבים בחתימת 
הרבי מחב"ד ז"ל

_____________________________________________)04-05ח(050-4158682

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)04-05ח(054-7432035

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר אורות יהודים

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מכשיר פקס, כולל 
טלפון, דרוש תיקון קל, 

100 ש"ח גמיש
_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 מכשיר מסז' לרגליים, 
כמה מצבים, כולל 

אולטרא, כחדש ממש, 
של ד"ר גב, 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 HP 4500 למכירה פקס 
+ דיו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 קונייקטור 2000W לחדר 
ילדים סגור בצלעות פועל 

_____________________________________________)04-05ח(מצוין 100 ש"ח 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)04-05ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 תנור חימום 2 ספירלות 
בצבע לבן 1400 וואט פועל 

מצויין 60 ש"ח טל':
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 מיחם איכותי לשבת 60 
כוסות 1800W מנירוסטה 
ללא שריטה יצור 2/2020 

כחדש 100 ש"ח טל':
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצויין 
120 ש"ח קליטת לחנים 

מצויינת טייפ עובד מצויין טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 למכירה מקרר גדול תקין 
תא הקפאה מקרר ניתן לתקן 

400 ש"ח לפרטים
_____________________________________________)04-05ח(058-3222758

 רדיאטור 7 צלעות 100 
ש"ח + רדיאטור 13 צלעות 

_____________________________________________)04-05ח(150 שקל 050-4128920

 גז 5 להבות 250 שקל 
_____________________________________________)04-05ח(050-4128920

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה ספה 2 משובים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)04-05ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה צבע חום בהיר 3 תאים 

340 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 למכירה שולחן לבן + 
2 מגירות + כסא גלגלים 
וידיות 100 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 כסא משרדי מרופד מנגנון 
סינכרוני מלא כחדש 220 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(050-6205446

 ספה דו מושבית של 
איקאה מצב מצוין 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בני ברק 054-8428616

 למכירה ארון "אמבון" 
מצב מצויין + שידת מגירות 

חזקה 180 ש"ח כל פריט 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 כוורת לבנה, 16 
קוביות, כחדשה ממש! 
מאיקאה, 1.6 על 1.6, 

600 ש"ח בלבד!
052-7133153)04-07(_____________________________________________

 שולחן מחשב נייח 
מזכוכית, 80 ש"ח

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 בהזדמנות!! מטרנה 
אקסטרה קר, חדש באריזה, 

50 ש"ח, בבני ברק
052-7178624)04-07(_____________________________________________

 למכירה עגלה של תינוק 
שתי חלקים במצב מצויין מחיר 
_____________________________________________)04-05ח(400 שקל טל': 050-8447574

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)04-05ח(499 ש"ח 03-9092321

 לול עץ + מזרן חדש בניילון 
_____________________________________________)04-05ח(130 ש"ח 052-7655652/3

 עגלת תינוק מתאים מגיל 
לידה + שק שינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464408

 ערכת ניו בורן של עגלת 
יו יו צבע אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464408

 מיטת תינוק צבע שמנת 
_____________________________________________)04-05ח(450 ש"ח 054-8430025

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)04-05ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 שק אמבטיה לתינוק 
מאונטיין באגי חדש ללא 

שימוש מחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(לפרטים: 052-6607979

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + מזרון מיטת תנוק 

אורטופדי 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 למכירה טיולון מצוין 100 
ש"ח + עגלת אמבטיה 260 
ש"ח + סלקל וכסא רכב 90 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מזרון תינוק 
אורטופדי + צעצועים 80 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 370 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-8452085

 סלקל/כסא בטיחות לרכב 
סייבקס צבע תכלת ב- 50 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7125823

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)04-05ח(150 ש"ח 050-4135002

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-16ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

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

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

הובלות
 "אור הובלות", הובלות 

קטנות בכל רחבי הארץ, 
_____________________________________________)05-08ל(מחירים זולים 054-9769624

 נמצא נגן MP3 של חברת 
דוקו לפני כשנתיים בקו 402 

_____________________________________________)05-06ח(לבני ברק 052-7657518

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
הרצוג ב"ב בחמישי ליל י"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בכסלו 050-6616906

 נמצא רב קו עם השם 
ברוך יוסף פישר אפשר לקבלו 

_____________________________________________)05-06ח(בפלא': 050-4141737

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)05-06ח(ב"ב 054-8412976

 למסירה שתי מיטות חדר 
_____________________________________________)05-06ח(שינה בבני ברק 052-7617553

 למסירה כורסאת עור 
בצבע ורוד בבני ברק טלפון 

_____________________________________________)05-06ח(053-3140763

 למסירה תנור אפיה ביתי 
_____________________________________________)05-06ח(טלפון 053-3160767

 מעוניין לקנות ביקיור לייזר 
ספורט במצב חדש
_____________________________________________)05-06ח(03-6199806 בערב

 רמקול בלוטוס גדול 
באריזה ב- 150 שקל

_____________________________________________)05-06ח(050-8776286

 מטען למצלמת קנון 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3245685

 FRIMA מגהץ אדים 
חדש באריזה 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)05-06ח(052-2786557

 מכונת תספורת אוסטר 
דגם 97 סכין חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3274726

 מיקסר ציקנייד' צבע כסוף 
_____________________________________________)05-06ח(חדש 500 ש"ח 058-3274726

 מיחם נירוסטה 10 ליטר 
44 כוסות חדש באריזה 130 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-2786557

 סורק חברת HP מעולה 
100 ש"ח בפתח תקוה

_____________________________________________)05-06ח(052-2786557

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

_____________________________________________)05-06ח(054-4443635

 רדיאטור 11 צלעות 
חסכוני בחשמל! 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(במצב חדש! 055-2824484

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 למכירה תנור חימום 
 USA אינפרא אדום

 ATL 2710 דגם Goldline
5 גופי חימום 3 בחזית + 2 
למעלה )כפתורים נפרדים( 
טרמוסוטט בטיחותי חלק 

עליון רחב במיוחד לשימושים 
שונים 120 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)05-06ח(054-8412976

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני בק( 150 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מטען נייד 20,000 אמפר 
טעינה מהירה חדש באריזה 

_____________________________________________)05-06ח(130 054-7289931

 מטען חדש 3 יציאות 
USB מהיר 15 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7289931

 rowenta מגהץ אדים 
במצב מצויין )בני ברק( 120 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים בניילונים )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(150 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(300 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח 054-7216671

lavamat מכונת כביסה 
7 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)05-06ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח 054-7216671

 סוללה למצלמת קודק 
3.7V 7006 מידות 4*3 20 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3233170

 למכירה מצלמת סמסונג 
דרוש תיקון 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(053-3121020

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

_____________________________________________)04-05ח(054-4443635

 מכונת תפירה זינזר 
במצב טוב מחיר 500 שקל 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-5385055

 תנור חימום אינפרא אדום 
 atl 2710 דגם usa Goldline

5 גופי חימום 3 בחזית + 2 
למעלה כפתורים נפרדים 180 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בב"ב 054-8412976

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב 

טוב ותקינה 250 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)04-05ח(054-3146727

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 תנור חימום על סולר 500 
_____________________________________________)04-05ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג ב- 
_____________________________________________)04-05ח(180 ש"ח 058-3216830

 LG של DVD צורב חדש 
_____________________________________________)04-05ח(ב- 100 ש"ח 058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)04-05ח(ב- 140 ש"ח 058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
ב- 300 ושל סוני ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3216830

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת + 2 מגירות כולל 

מזרונים 500 ש"ח נייד:
_____________________________________________)05-06ח(050-6990740

 למכירה מזרון חדש 180 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 שולחן לסלון + 2 מגירות 
במצב חדש! 250 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(055-2824482

 4 כסאות קוקטייל חדשות 
למטבח ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-4130810

 שולחן קוקטייל למטבח 
כחדש 400 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(050-4130810

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)05-06ח(050-3337530 אבנר

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 050-3337530

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

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

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-712610

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 470 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בב"ב 052-7600336

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח 052-4747667

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)05-06ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 סלקל/כסא בטיחות לרכב 
סייבקס צבע תכלת ב- 50 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7125823

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 שטיח לילדים צבע קרם 
20 1*2 50 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-8476805

 כסא בטיחות לרכב 
britax איכותי במצב מצויין 

500 גמיש מעט
_____________________________________________)05-06ח(058-7003030

 למכירה מיטת תנוק עץ 
בצבע חום + מזרן רק 100 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 058-3245685

 עריסת פלסטיק ללא עץ 
_____________________________________________)05-06ח(רק 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 
כחדשה 90 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק צד אחד 100 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק דו צדדית 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 משאבה חדשה דו צדדית 
_____________________________________________)05-06ח(רק 200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם 25 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 058-3245685

 מיטת תינוק איכותית + 
מזרון צבע שמנת מצב חדש 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח נייד: 050-6990740

 לול עץ + מזרון מצב חדש 
_____________________________________________)05-06ח(250 ש"ח נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(נייד: 050-6990740

 עגלת silvercross )אפור 
שחור( כולל כל האביזרים 500 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח נייד: 050-6990740

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)05-06ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)05-06ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)05-06ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 מיטת תינוק צבע שמנת 
במצב מצוין כולל מזרון 

ב- 260 ש"ח בלבד בב"ב 
_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 מזרונים למיטת תינוק 
וללול מ- 40 עד 60 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 עגלה 3 גלגלים בצבע 
שחור ב- 50 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 טיולון איזי בייבי' בצבע 
שחור ב- 80 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(050-4158480

 לול מתקפל )לקטן מאד( 
טוב גם לנסיעות ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב סלקל לרכב 
ובוסטר לרכב )עם אפשרות 

למשענת( מ- 20 ועד 60 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(בב"ב 050-4158480

 נוקיה C2 מחודש תומך 
סלקום! במצב מצוין 180 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(052-7191305

 נוקיה C2 מחודש במצב 
מעולה כולל סוללה חזקה 

נוספת 250 שקל י"ם
_____________________________________________)05-06ח(050-3626967

 פלאפון גלקסי A7 מצב 
חדש ברמה )ללא מטען( ב- 

_____________________________________________)05-06ח(250 שקל 050-8776286

 למכירה נוקיה 3310 תומך 
כשר כחדש 210 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(058-3298041



יד’ בשבט -טז’ בשבט תשפ”א   427/01-29/01/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ 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

 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(_____________________________________________

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 

_____________________________________________)07-18ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 דרושים/ות מטפלים/
ות מסורים לטיפול 

בקשישים לסניף סיעוד 
בבני ברק 03-5791502 

03-5791477)02-05(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 דרוש גרר אחראי, 
מסור וסבלני, לקשיש 

סיעודי, צלול, שכר הולם 
_____________________________________________)2-5ש(050-4005167

 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

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 דרושה מזכירה בפ"ת, 
 SAP -משרה מלאה, נסיון ב

shmuel@polimil.co.il :04-05ל(יתרון, קו"ח(_____________________________________________

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)04-07(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
ראשי/ת למשרד 

עו"ד בבני ברק. ניסיון 
לפחות 4 שנים, 

שליטה בחשבשבת, 
ואקסל ברמה גבוהה. 

אחראית, וחרוצה, 
אסרטיבית ובעלת כושר 

ניהול. סביבת עבודה 
חרדית. קו"ח למייל: 

 pnyotmuamadim@gmail.com
_____________________________________________)04-07(לציין עבור משרה 555

 אברך מנקה חדרי מדרגות 
דירות ועוד עם ניסיון

_____________________________________________)04-05ח(052-7154435

קו עיתונות דתית / 8289487 /

לפנימייה לבנות דרושה 

לפרטים: 03-6749811 
misrotkh@gmail.com

אישה ירש', גיל +40

עובדת מטבח+נקיון. לשעות הערב.  
במיידי!!

קו עיתונות דתית / 8289484 / 

לפנימייה חרדית בבני ברק דרושה 

לשליחת קו"ח: 
misrotkh@gmail.com

עו"ס )בעלת תואר(

ל50%/100%, כולל שעות אחה"צ. 
במיידי!!

רוצה להתקדם מקצועית?
לעבוד עם המותגים הכי גדולים במשק?

דרוש/ה גרפיקאי/ת
למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל

 לעבודה בשעות הערב
)15:00-21:00(

דרישות התפקיד:
   ניסיון ושליטה ברמה גבוהה בפוטושופ,

אלוסטרייטור, אינדיזיין
 ניסיון וידע בעיצוב לדיגיטל
 יכולת עיצוב ברמה גבוהה

 אחריות ודיוק

העבודה בבני ברק

drushim46@gmail.com :קו"ח למייל
לציין עבור משרת גרפיקאי/ת

drushim46@gmail.com :קו"ח למייל

מנהל/ת תפעול

אוהב/ת אתגר?
מחפש/ת עבודה בסביבה דינמית?

יודע/ת לייצר סדר ולנהל גם בתנאי לחץ ועומסים?
מצליח/ה לראות את התמונה הגדולה וגם לשלוט לעומק בפרטים?

מקומך איתנו!

למשרד הפרסום בולטון פוטנציאל

להובלה ותיאום של פעילות 
הקריאיטיב והסטודיו

דרישות התפקיד:
  משימתיות ויכולת הוצאה לפועל   יחסי אנוש מעולים

  סדר וארגון   יכולת לעבוד תחת לחץ

לציין עבור משרת מנהל/ת תפעול

העבודה בבני ברק  |  משרה מלאה

דרוש/ה 

מנהל מטבח 
וחדר אוכל,
סדר וניקיון

⋅זריז ⋅חרוץ ⋅אחראי

לישיבת ת"א 
מעלה אליהו

 דרוש: 

קו"ח למייל: 
office@ytlv.co.il

 למותג איפור מוביל, 
דרושה סוכנת מכירות + נסיון, 

שכר בסיס + בונוסים, קו"ח 
hagit.office88@gmail.com)05-08ש(_____________________________________________

 מעוניינת להרוויח 
משכורת של 10,000? עבודה 

מהבית, לא מכירות
_____________________________________________)05-06ל(052-7692038

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל, לחצי 

משרה, 5 ימים, ארבע שעות 
ביום, המשרה זמנית + 
אופציה למשרה קבועה

 054-4697827
ilanakatz22@gmail.com)05-08(_____________________________________________

 דרושים עובדים לפיצריה 
בבני ברק, פלוס רישיון 

לאופנוע, לפרטים
054-2147058)05-08(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מבשלת, תנאים טובים 

052-7641817)05-06(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 מזכירה מחפשת עבודה/
_____________________________________________)05-06ח(פנסיונית לאה 053-6559966

 מנהלת חשבונות בעלת 
נסיון רב מחפשת עבודה 

_____________________________________________)05-06ח(ליומיים בשבוע 052-7112136

 בן 30 לאחר קורס ייעוץ 
משכנתאות באיתנים מחפש 
_____________________________________________)05-06ח(עבודה בתחום 053-3173210

 אברך מנקה בתי כנסיות 
_____________________________________________)05-08ל(באזור ב"ב 053-3127511

 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

כללי

 שעון יד חברת קסיו חדש 
ברמה ב- 100 שקל

_____________________________________________)05-06ח(050-8776286

 שמלת אירוע סגולה 
קצרה נקנתה מאנג'לס 
מהממת לילדה מידה 8 

למכירה ב- 110 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7125823

 מעיל צמר חדש אפור 
כהה לגבר רק 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(058-3245685

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)05-06ח(050-3337530

 אקווריום + שיש יפה 
ומפואר עם כל התפאורה 500 

_____________________________________________)05-06ח(כ"א 058-3274726

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(052-3463482

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 רינג תאורה, מתאים 
לאיפור ותמונות, איכותי, 

26 ס"מ + מעמד 
שולחני, חדש באריזה, 

135 ש"ח לפרטים:
052-7196919)05-08(_____________________________________________

 אוזניות בלוטוס, 
איכותיות, חדשות 

באריזה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 052-7196919

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(ב"ב 054-8412976

 למכירה סוללה לאופניים 
C3 48/15 במצב טוב מאוד 

_____________________________________________)05-06ח(500 ש"ח 052-7116853

 נעלי עבודה חדשות מידה 
41 עם מגן ברזל 130 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-7289931

 סט 20 ביטים עם מברג 
מתאים למשקפיים וכו' 20 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 054-7289931

 גמרא מסכת קידושין 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7118267

 סיר גדול נירוסטה מתאים 
גם לחמין 80 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3155415

 מחבת פסים מרובע עם 
_____________________________________________)05-06ח(מכסה 80 ש"ח 053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)05-06ח(350 ש"ח 053-3155415

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
מתאים גם למשפחתון 70*90 

_____________________________________________)05-06ח(ס"מ 90 ש"ח 053-3155415

 מראה 110*40 ס"מ 70 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 תלת אופן לילדים 100 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 ספרונים לילדים 8 ש"ח 
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 450 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7126106

 זויות למדפים זוג ב- 20 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 052-7126106

 קסדה לילד לאופניים 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 053-3155415

 עגלה לתיק בית ספר 20 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכה קטיפה לבת 30 
_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 053-3155415

 נגן דוקו מסך פגום ב- 50 
ש"ח בלבד בפלאפון:
_____________________________________________)05-06ח(050-4111235 בב"ב

 touch ture למכירה נגן 
במצב ממש חדש עם אחריות 
במחיר מוזל 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)05-06ח(טל': 054-8541279

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(03-6199806 בערב

 ספרי ליבי קליין לולא 
אמנתי ואל תסתר ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(054-8448604

 ספר "המבוקש" של יונה 
ספיר חדש! ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(054-8448604

 משנה ברורה גדולה 
הוצאת אדרת מנוקד חדשה 

מהחנות 100 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(050-4183837

 ש"ס עוז והדר פנינים ו' 
כרכים חדש מהחנות 270 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח 050-4183837

 למכירה בהזדמנות 
אופניים חשמליות 500 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בלבד 058-3298041

 מגפי גומי שחורות מידה 
41-43 חדשות גבוהות וחזקות 

_____________________________________________)05-06ח(35 ש"ח 058-3233170

 למכירה אופניים כולל 
פעלולים במחיר מציאה 280 

ש"ח בפתח תקוה
_____________________________________________)05-06ח(054-2819921

 אופני הרים במצב מצויין 
280 ש"ח פרטים בטלפון 

_____________________________________________)05-06ח(054-2819921

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)05-06ח(170 ש"ח טל': 052-2727474

 אוגרים סיביריים מתוקים 
לא נושכים 15 ש"ח לאוגר 

_____________________________________________)05-06ח(בפ"ת 058-6577158

 למכירה מנוף בנאים 
לילדים + שלט גובה 1.2 

_____________________________________________)05-06ח(כחדש 95 ש"ח 053-3121020

 אורגן + כסא + רמקול 
לילדים כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)05-06ח(053-3121020

 אקווריום 60*40*38 + 
פילטר חמצן ועיצוב תקלה 

בתאורה 200 ש"ח
_____________________________________________)05-06ח(052-7170406

 למכירה לאספנים 2 
שטרות של 20 עם הכיתוב 60 
שנה למדינת ישראל בסך 200 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח לאחד 052-7136554

 שמלה מפוארת לנערות 
מידה 38 בורדו משיבולת 150 

_____________________________________________)05-06ח(ש"ח בערב 055-6600157

 ספרי נוער וילדים כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)05-06ח(הערב 055-6600157

 למכירה אוגרים סיביריים 
מתוקים בפ"ת 10 ש"ח לאוגר 

_____________________________________________)05-06ח(053-5456749

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)05-06ח(052-7600336

 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 250 ש"ח 

_____________________________________________)05-06ח(058-3233170

 j3 סמארטפון גלקסי 
pro מושגח רק 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-7659977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

בקראון פלאזה אילת

077-5100355
ב'-ה' באדר 14-17/2/21 

1,111!&



איך תערכו 
את השולחן 
לט”ו בשבט?

המליות של מעולה
לשולחן ט"ו בשבט מושלם

המליות של מעולה מתאימות 
למגוון מאפים מעולים

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
28-29.1.21 ט"ו-ט"ז בשבט

שני-שישי
25-29.1.21

י"ב-ט"ז בשבט

תפוזינה/
שוופס מוגז פירות

1.5 ליטר

מארזי תבניות 
אלומיניום

ללא מכסה
גדלים שונים

'מעולה'

20
3 ב-

דג פילה סלמון
בלדי

3990
לק"ג

כרעיים עוף
אחדות

2990
לק"ג

אבקת כביסה 
אריאל

6 ק"ג

3490

חמישיית טישו
פיור

790

4 ב-
20

תפוצ'יפס
50 גר'
עלית

4 ב-
10
חומוס/אפונה/אפונה 

וגזר/תירס/שעועית 
ברוטב עגבניות

550-580 גר'
'מעולה'

5 ב-
20
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