
 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ב טבת תשפ"א 6/1/21 • גיליון מס' 1286

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שמות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:16
16:32
16:12

17:31
17:32
17:32

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אאאאא

מוניות כהנמן

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

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

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

בימין מלוכדים 
בשמאל מתפצלים

בליכוד כבר החלו בקמפיין ונערכים לקראת השריונים 
הצפויים של נתניהו ⋅ בכחול לבן גל של נטישות והשרה 

מירב כהן היא הפורשת התשיעית מהמפלגה שחוברת ליש 
עתיד. גם יו"ר הסיעה ח"כ איתן גינזבורג צפוי לפרוש ולעבור 
לרשימתו של חולדאי ⋅ רון חולדאי ממשיך לצרף מועמדים 

נוספים לרשימת "הישראלים" שהקים ⋅ בבית היהודי: היו"ר 
השר רפי פרץ הודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים ⋅ ראש 
עיריית חיפה לשעבר יונה יהב מקים רשימת יהודית-ערבית 
חדשה ⋅ בש"ס – מנכ"ל התנועה חיים ביטון פרש מתפקידו 
כמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף' והוא צפוי להיכלל ברשימת 

המפלגה בבחירות הקרובות | עמ' 12-14

פחות מחודש למועד סגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-24

אבי גרינצייג

משקל עודף
התפרסמה  שני,  יום  של  הערב  בשעות 
השבוע,  של  המרכזית  הפוליטית  הידיעה 
ולא, אין המדובר בהשקת מפלגת השמאל-
של  יוזמתו  פרי   - החדשה  היומית  מרכז 
ראש המוסד לשעבר דני יתום, אלא בהסכם 
ובין  ימינה  בין  שנחתם  הנחשק  העודפים 
תקווה חדשה, והותיר את הליכוד ללא בת 

זוג אפקטיבית לחתימת הסכם דומה.
הליכוד  על  ההשפעה  כי  ונדגיש  נקדים 
מזערית באופן יחסי )לשם השוואה, המפלגה 
שהשיגה את מספר המנדטים הגבוה ביותר 
במאה הנוכחית היא הליכוד בראשות שרון 
ושישה  שלושים  גרפה  כאשר  ב-2003, 

מנדטים ללא הסכם עודפים, וזכתה בשניים 
באדר-עופר(,  חוק  מכללי  כתוצאה  נוספים 
אם  טקטית,  מבחינה  כי  לציין,  חשוב  עוד 
היא  עיניו  לנגד  שהייתה  היחידה  המטרה 
'ימינה' - היה  הגדלת מספר המנדטים של 
דווקא עם הליכוד. שכן  בנט אמור לחתום 
מפלגה  מחייבות  באדר-עופר  חוק  נפלאות 
של  באופציה  לבחור  בינוני  גודל  בסדר 
חתימה על הסכם עודפים עם מפלגה גדולה 
עם  חתימה  פני  על  משמעותית,  ממנה 

מפלגה בפרופורציות זהות, פחות או יותר.

)הטור המלא בעמ' 28-29(

בעולם מחמיאים: 
מיליון מחוסנים 

בישראל
בתקשורת העולמית מתפעלים ממבצע 

החיסון בישראל: "העולם מסתכל כרגע על 
ישראל ולומד ממנה, לאחר שבמבצע החיסון 

השאפתני שלה הצליחה כבר לחסן יותר מ-10% 
מאוכלוסייתה"  | עמ' 22

מגעים למתווה 
חתונות ביום 
שאחרי הסגר

נציגי איגוד אולמות המהדרין נועדו היום עם 
פרוייקטור הקורונה, פרוייקטור הקורונה למגזר החרדי 

וגורמים במשרד הבריאות, במטרה לבחון יישום 
מתווה לקיום חתונות ביום שאחרי הסגר | עמ' 22

"יש להודות לכללית על 
ההשקה המיידית של 
מבצע החיסונים בעיר"
ד"ר יעל רייכנברג, מנהלת מחוז דן-פ"ת בכללית: "אנו 

מספקים מעטפת רפואית מושלמת ומותאמת כל ימות השנה 
לתושבי בני ברק" ⋅ הרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר החרדי 

במחוז דן פ"ת: "צוותי המרפאות ערוכים למתן החיסונים 
לקהל לקוחותינו" | עמ' 4



החנות פתוחה בהתאם להנחיות



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

אתם חייבים לטעום
את שוקו  החדש

בטעם נוגט! 

טעים גם
כשהוא חם*
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יצירתית  בעשייה  ממשיכה  ברק  בני  עיריית 
הקודש  קהילות  ילדי  רבבות  למען  ומדהימה 
עידוד  למען  תקדים  חסר  פעילות  בהיקף  בעיר, 
לימוד  בעסק  להרבות  הטהורים  תשב"ר  ילדי 
התורה הקדושה בכל הזמנים, ולהתחזק בתפילות 
פיהם  הבל  שבזכות  טובים,  ומעשים  השבת 

הקדוש העולם עומד.
בני  עיריית  של  וצעירים"  "קהילות  מחלקת 
ברק שהקימה את מערכת "בני היכלא" עבור ילדי 
והחסידות, מפיקה  בעיר התורה  קהילות הקודש 
את התכניות והפעילויות הרבות עבור ילדי העיר, 
בעיר,  תכניות המוטמעות בכלל קהילות הקודש 
בהענות אדירה הזוכה להשתתפות חסרת תקדים.

המסורת  כמיטב  האחרון,  החנוכה  בחג 
העירונית, הפיקה מערכת 'בני היכלא' את התכנית 
"מוסיף  והחסידות  התורה  עיר  של  הייחודית 
חוברת  לאור  יצאה  התכנית  במסגרת  והולך". 

לילדי  יומי  ללימוד  ומושקעת,  מיוחדת  לימוד 
לאחר  של   המסוגל  בזמן  הוריהם,  עם  תשב"ר 
מחולקת  החוברת  כאשר  חנוכה,  נרות  הדלקת 
דיומא.  מענייני  מרתק  ללימוד  שונות,  רמות  ל3 
בכל יום קיבלו הילדים פרס מפתיע, והמתמידים 
יקבלו בנוסף  ימי החנוכה  שלמדו ברציפות בכל 
מחזות  החנוכה.  בימי  התמדתם  עבור  גדול  פרס 
מרגשים ומעוררי השתאות נראו מידי יום בימי חג 
ופינה בעיר בבתי המדרשות  החנוכה, בכל פינה 
בקהילות הקודש בעיר, כאשר נראו אבות ובנים 
שוקדים על לימודם ומאירים את העולם בזמנים 
הכללים,  על  קפדנית  תוך שמירה  אלו,  מיוחדים 
נרשמו  הילדים  רבבות  וההנחיות.  ההוראות 
במערכת הטלפונית המיוחדת של "בני היכלא", 
ונהנו מחידוני טריוויה ושאלות בנושאים תורניים 
וסיפורים  שיחות  שיעורים,  לצד  פרסים,  נושאי 
והחסידות.  התורה  בעיר  המחנכים  מטובי 
מעל  בסה"כ  השתתפו  והולך"  "מוסיף  בתוכנית 
הקודש  קהילות  כ"י מכלל  ילדי תשב"ר   13,000

בבני ברק.
במקביל, ממשיכה מחלקת "קהילות וצעירים" 
ילדי  לרבבות  החורף  תכנית  בהפעלת  העירונית 
"בני היכלא". התכנית הייחודית "עמודי עולם", 
כוללת את 'טועמיה' - גיליון שבועי מיוחד ומרתק 
שנערך ע"י גדולי המחנכים ובו חידונים ושאלות 
מרתקות על פרשיות השבוע, לצד לימוד 2 הלכות 

שר  מרן  רשכבה"ג  כהוראת  שביעית  בהלכות 
התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, באופן המותאם 
בשיעור  משתתפים  הילדים  תשב"ר.  לילדי 
שבת  קבלת  בין  שמתקיים  הקודש  בקהילות 
לערבית, עונים על השאלות במערכת הטלפונית 
המיוחדת של "בני היכלא",  ומשתתפים בהגרלה 
שבועית על עשרות פרסים יקרי ערך. לצד הגיליון 
הקודש  קהילות  ילדי  רבבות  מקבלים  השבועי, 
לאלבום  עולם",  "עמודי  של  מדבקות  חבילת 
המיוחד הכולל מאות תמונות מרהיבות של מרנן 
עמודי  ויבדלחט"א  זצוק"ל  ישראל  גדולי  ורבנן 
חבילות  את  והחסידות.  התורה  עיר  של  התווך 
בריבוי  התמדתם  על  הילדים  מקבלים  הקלפים 
תורה, עבודה וגמילות חסדים, כאשר הם מוסיפים 
שעות לימוד במהלך השבוע, ומתחזקים בתפילה 
בשבת קודש ומוסיפים חסד ועזרה להורים בבית 

בהכנות לשב"ק.
רבני קהילות הקודש ואישי חינוך בעיר התורה 
החינוכית  מהפעילות  עצומה  התפעלות  מביעים 
של  וצעירים"  "קהילות  מחלקת  של  הענפה 

מאת: מנדי קליין

מבצע החיסונים הארצי נגד קורונה של מדינת 
מאות  חיסנה  כבר  וכללית,  בעיצומו  ישראל 
אלפים של מטופלים נגד נגיף הקורונה בארץ בהם 
המוכיח  שיא  נתון  ברק,  בני  בעיר  רבים  אלפים 
הבריאות  ארגון  של  המתקדמות  היכולות  את 
הגדול בישראל, האחראי לבריאותם של למעלה 
גם  הבריאות  את  ומוביל  האוכלוסייה  ממחצית 
בעיר התורה והחסידות. כללית הייתה הראשונה 
להקים מוקד חיסון בבני ברק מיד בהתחלת מבצע 

החיסונים בארץ.
ראש העיר בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין, 
סייר במרפאת כללית בבני ברק והתרשם עמוקות 
כללית  של  והמורכב  המקיף  הלוגיסטי  מהמערך 
חיסונים  מוקד  להקים  הראשונה  שהייתה 
ההשקה  על  לכללית  להודות  יש  כי  ואמר  בעיר 
העיר  ראש  בעיר.  החיסונים  מבצע  של  המיידית 
ד"ר  בכללית  דן  מחוז  מנהלת  את  במקום  פגש 
מנהל  בלושטיין,  נחמיה  הרב  ואת  רייכנברג  יעל 

המגזר החרדי במחוז יחד עם הרב יחזקאל פקשר, 
הנהלת  את  ושיבח  בעיר  הלקוחות  קשרי  מנהל 
המחוז ההירתמות והמאמצים לאורך כל התקופה 
את  ציין  העיר  ראש  הנגיף.  התפשטות  לבלימת 
לעירייה  כללית  בין  וההדוקה  השותפות המלאה 
של  לפעילות  הגדולה  הערכתו  את  שוב  והביע 

כללית בעיר.
מנהלת המחוז ד"ר יעל רייכנברג, הודתה לראש 
העיר על דבריו וציינה את שיתוף הפעולה ההדוק 
אמרה.  נפלאה",  עיר  ברק  "בני  העירייה.  עם 
להם  לספק  דואגים  ואנו  יקרים  אנשים  פה  "יש 
שירותי רפואה במעטפת מלאה כל ימות השנה". 
הרפואה  חשיבות  על  הרחיבה  רייכנברג  ד"ר 
המותאמת אישית ושיתפה מנסיונה ארוך השנים 
ברפואה על התועלת הרפואית בהתאמת השירות 
אמרה  והיסטורי",  מכונן  רגע  "זה  למטופל. 
והידע  "המחקר  הקורונה.  לחיסוני  בהתייחסותה 
מבצע  שמבצעת  כללית  עם  יחד  יחדיו  שחברו 
לוגיסטי מהמורכבים שהיו. במסירות הבאנו את 
החיסונים לעיר ונדאג לחסן את כלל האוכלוסייה 

עד שנוכל לחזור לחיי שגשוג ושגרה".
כבר ביום שני שעבר החלו במרכז הרפואי של 
בסיכון  האוכלוסיות  את  לחסן  ברק  בבני  כללית 
הבריאות.  משרד  הנחיות  כפי  הקורונה  נגיף  נגד 
העיר  ראש  למקום  הגיע  הצהריים  אחר  בשעות 
אברהם  הרב  התורה,  גדולי  מועצת  ומזכיר 

בבואם  שיחיו  הוריו  את  שליווה  רובינשטיין, 
הרב  במרפאה.  כללית  מצוות  החיסון  את  לקבל 
רובינשטיין התקבל על ידי מנהלת המחוז ד"ר יעל 
המגזר  מנהל  בלושטיין,  נחמיה  הרב  רייכנברג, 
החרדי במחוז דן פ"ת והרב יחזקאל פקשר, מנהל 

קשרי הלקוחות של כללית בעיר.
הודתה  רייכנברג,  יעל  ד"ר  המחוז  מנהלת 
לראש העיר על דבריו וציינה את שיתוף הפעולה 
על  הוסיפה  רייכנבר  ד"ר  העירייה.  עם  ההדוק 
ובמבצע  "במסירות  החיסונים:  מבצע  הצלחת 
לוגיטסי מורכב הבאנו את החיסונים לעיר ונדאג 
לחסן את כלל האוכלוסייה עד שנוכל לחזור לחיי 

שגשוג ושגרה".
החרדי  המגזר  מנהל  בלושטיין,  נחמיה  הרב 
המענה  את  לתת  ערוכים  "אנו  דן-פ"ת:  במחוז 
הנדרש לכלל לקוחותינו בעיר בני ברק וביתר ערי 
המחוז. צוות מרפאת בב"א של כללית עומד הכן 
לשירות הלקוחות שמתבקשים לקבוע תור ולבוא 
לצאת  שנוכל  וכדי  בריאותינו  למען  להתחסן 
במהירות מהמצב שנכפה עלינו בשנה האחרונה".

"יש להודות לכללית על ההשקה 
המיידית של מבצע החיסונים בעיר"

רבבות ילדי קהילות הקודש בבני ברק משתתפים בתכנית החורף 
המדהימה של "בני היכלא" – להגברת לימוד התורה ושקידתה

ד"ר יעל רייכנברג, מנהלת מחוז דן-פ"ת בכללית: "אנו מספקים מעטפת רפואית מושלמת ומותאמת כל ימות השנה לתושבי בני ברק" ⋅ 
הרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר החרדי במחוז דן פ"ת: "צוותי המרפאות ערוכים למתן החיסונים לקהל לקוחותינו"

רבבות ילדי בני ברק השתתפו  בתכנית "מוסיף והולך" ללימוד יומי  ⋅ רבבות נרשמו לתכנית החורף במסגרת "בני היכלא" ⋅ אלפי ילדי תשב"ר נהנים מהמבצע 
באלבום המדבקות הייחודי "עמודי עולם" ⋅ "בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן...

ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין:

ר"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין במרפאת כללית בבני ברק:

יצחק  הרב  רה"ע  יועץ  בראשות  ברק  בני  עיריית 
וכשרון,  עמל  ברוב  העשייה  על  המנתח  פריימן 
של  בהתפתחות  ממש  של  מהפיכה  ניכרת  כאשר 
כי  ניכר  ושעל  צעד  "בכל  בעיר.  הקודש  קהילות 
ראש העיר הרב רובינשטיין דואג להוסיף ולפתח 
את הפעילויות המרובות למען עתיד ילדינו, כיאה 
וכראוי לעיר התורה והחסידות". ראש העיר הרב 
כי מיום תחילת כהונתו  רובינשטיין אמר  אברהם 
והרחבת קהילות  פיתוח  נושא את הדגל של  הוא 
הקודש, בני הישיבות וילדי תשב"ר בעיר, והוסיף 
מתמיד  יותר  זקוקה  שהעיר  האחרונה  "בשנה 
לחסדי שמים, אין דבר ששומר עלינו יותר מריבוי 
תשב"ר  ילדי  של  טובים  ומעשים  תפילה  תורה, 

הטהורים".

 ראש העיר הרב רובינשטיין במרפא החיסונים של כללית 



רכיב אחד
בלבד -
  חלב

יוגורט קרמי במגוון אחוזי שומן: 1.5%, 3%, 5%

יוגורט
חדש! מרקם עשיר וקרמי



כ"ב טבת תשפ"א 666/1/21 בני ברק

הרב אורי לופוליאנסקי: "בשנה 
האחרונה הצלנו 3,092 קשישים"

מאת: אלי כהן

בכוחות  לקום  שאצליח  חשבתי  "בהתחלה 
משפחתי"  לקרובי  מלחייג  נמנעתי  ולכן  עצמי 
"לאחר  שרה,  יד  לנציג  הירושלמי  הקשיש  ספר 
לקום,  אצליח  שלא  כשהבנתי  שעות,  מספר 
הרצפה  על  כך  ונותרת  נגמרה,  הפלאפון  סוללת 

מנסה לשווא לקרוא לעזרה".
היה  הגדול  שהקושי  מספרת  משפחתו 
ההתמודדות עם הקור העז. רק בנס אותר הקשיש 
יצרה  האירוע  בעקבות  כבד.  אסון  ונמנע  בחיים 
שמיהרו  שרה,  יד  מוקד  עם  קשר  המשפחה 

להתקין בביתו של הקשיש את חיישן הנפילה. 
בשנה  שרק  מספר  כהן  משה  שרה  יד  מנכ"ל 
האחרונה טיפלו מתנדבי יד שרה ביותר מ-3,092 
בביתם  למצוקה  שנקלעו  קשישים  של  מקרים 
לפחות  החיים,  מציל  החיישן  בזכות  ואותרו 
"מצד  בבית:  נפילה  מקרי  בעקבות  מהם   2,000
כל  כל  סיפוק עצום לדעת שחייהם של  זה  אחד 
ומאידך  החיישן,  בזכות  ניצלו  קשישים  הרבה 
קשישים  עוד  שיש  בידיעה  בלילה  לישון  קשה 
רבים מידי שלא זוכים למענה". בשנה האחרונה 
קשישים,    157 זק"א  מתנדבי  ידי  על  אותרו 
לאחר  לעיתים  חיים,  רוח  ללא  בביתם  שאותרו 

יממות ארוכות. 

פתחו  קשישים,  לאותם  מענה  לתת  מנת  על 
ביד שרה מוקד מיוחד, שיאפשר לבני המשפחה 
ולשכנים לסייע בעזרת יד שרה להתקנת המערכת 
ללא עלות וללא דמי מנוי - בסיוע משרד הרווחה. 
של  בהכוונתו  שנעשה  מיוחד  בפיתוח  מדובר 
של  לברכתם  וזכה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
הגר"ח  התורה  שר  למרן  והוענק  הרבנים  גדולי 

נפילה  מזהה  החכם  החיישן  קנייבסקי שליט"א. 
המדווחת למוקד המצוקה של 'יד שרה', שפועל 
)בשבתות  השנה  ימות  בכל  ביממה,  שעות   24
לפי הצורך  נוכרי(. המוקד מזעיק  ידי  על  וחגים 
את כוחות ההצלה ובמקרה הצורך יספק שירותי 

ביקור רופא, הפגת הבדידות ועוד.
אלפי  האחרונים  בחודשים  שחיברו  אחרי 

על  מאמץ,  למקד  שרה  ביד  החליטו  חיישנים, 
לו.  שזקוק  בירושלים  קשיש  לכל  להגיע  מנת 
שאינם   ,  70 גיל  מעל  וותיקים  באזרחים  מדובר 

מתגוררים בקרבת ילדיהם.
שההורים  דואגים  שאנחנו  "כמו  כהן,  לדברי 
הורים  כיבוד  מצד  עלינו  מוטל  התחסנו,  שלנו 
לדאוג שיהיה מי שיסייע להם, או לשכנים שלנו 
הגדול,  לצערי  הלילה.  באמצע  יפלו  ח"ו  אם 
בהם  מזעזעים  למקרים  יום  מדי  נחשפים  אנו 
אזרחים וותיקים נופלים מדי יום בביתם, נחבלים 
ונפצעים בלי שיהיה מי שיגיש להם עזרה באותם 
רק החריף עם  גורליים. הריחוק החברתי  רגעים 
נותרו  רבים  וותיקים  ואזרחים  הקורונה  פרוץ 
ומהעולם שבחוץ.  מנותקים מהמשפחות שלהם 
מצילים  אנחנו  התקנו,  שכבר  המכשירים  בזכות 
מנזקים  רבים,  קשישים  יום  מדי  שרה  ביד 
ל"ע.  מיותרים  מוות  ומקרי  קשים  בריאותיים 
בישראל,  הגדולה  המתנדבים  אגודת  שרה,  יד 
נרתמת כעת בכל הכוח לחבר כל קשיש מעל גיל 
70 למוקד החירום הרפואי שלנו כדי לשמור על 
את  מקבלים  שהם  ולוודא  הוותיקה  האוכלוסיה 
הטיפול הראוי במידת הצורך. אני קורא לכל אחי 
ואחיותי תושבי ירושלים: תדאגו להורים היקרים 
נחבר  ואנחנו  קשר  עמנו  צרו  שלכם,  ולשכנים 

אותם ללא עלות למוקד שלנו".

תושב רמות בן 85 אותר בביתו באפיסת כוחות בזכות ערנות של קרובי משפחתו ⋅ לאחר שקרוב משפחתו של הקשיש לא הצליח להשיג אותו טלפונית, הוא הזעיק את אחד השכנים, שנכנס 
לדירה ומצא את הקשיש במצב גופני חמור, כשהוא מוטל על הרצפה, לאחר יותר מ-24 שעות מאז נפל. בעקבות המקרה, מיהרו בני משפחתו להתקין בביתו את חיישן הנפילה ההלכתי של 

יד שרה ⋅  הרב אורי לופוליאנסקי: בשנה האחרונה הצלנו 3,092 קשישים בזכות החיישן שהותקן בביתם ללא עלות. חייבים למנוע את האסון הבא"

בשנה האחרונה 157  קשישים אותרו בביתם ללא רוח חיים

 מוקד יש שרה 

מחפשים
מקצוע עם חיוך?

סייעים/ות
לרופאי שיניים

בואו לרכוש מקצוע - ההכשרה עלינו!

למכבידנט דרושים

 משרה יציבה
עם אפשרויות 

קידום

שכר מלא החל 
 מהיום הראשון

להכשרה

 העבודה בבני ברק
במשמרות

בשעות גמישות

CV@maccabi-dent.com :קו"ח יש לשלוח למייל
B100 יש לציין בנושא המייל- קורות חיים למשרת סייע/ת לרופא שיניים*



ברוכים הבאים

שהצטרפו השנה לקבוצת
הבריאות הטובה בישראל!

החברים החדשים בבני ברק
לאלפי

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

אמת
בזמן
רק מכבי

בזמן
אמת

במיוחד בחורף
כמה טוב

שהצטרפתם



מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

לבתי כנסת • לבתי מדרש  • לבתי אבות • לבתי ספר 
לישיבות • למרפאות • למסעדות • לקייטרינג ועוד...

1599-500-808 | 050-7431335התקשרו והזמינו עכשיו

פתרון מושלם!!!

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות



ברוכים
הבאים

במיוחד בחורף
יותר מומחים 

יעניקו שירות חם

ד"ר מאיר זמל – כירורג פרוקטולוג
רבי עקיבא 86

ד"ר הרצל שבתאי - נוירולוג
רבי עקיבא 86

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

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

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

ד"ר מוניקה אורנשטיין – ילדים 
אהרונוביץ׳ 19

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

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

ד"ר איגור קוזניצוב – אורתופד 
הרב שך 60

ד"ר דן סרנגה – אורתופד
רש״י 30

מכבי מברכת
 את הרופאים החדשים 

המצטרפים לצוות
המרכזים הרפואיים בבני ברק

אמת
בזמן
רק מכבי

בזמן
אמת

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי



כ"ב טבת תשפ"א 10106/1/21 בני ברק

אלפי בתי קברות יהודיים מופקרים ובתהליכי הריסה מתקדמים

מאת: חיים רייך

במהלך השנה מאז פרוץ נגיף הקורונה בוצעו עבודות גידור ב-5 
25 בתי קברות בחומות מגן איכותיות  מדינות. באוקראינה גודרו 
המשתרעות על 9,568 מטר רץ. בבלרוס גודרו 3 בתי קברות בשטח 
979 מטר רץ, בפולין  2 בתי קברות  851 מטר רץ, במולדובה  של 
בית קברות אחד המשתרע על 345 מטר רץ ובסרביה 2 בתי קברות 
בשטח של 334 מטר רץ. סך הכל נבנו חומות מגן המשתרעות על 

12,077 מטר רץ.  
בתי  "גידור  כי  שפירא  הרב  אמר  הגידור  לחשיבות   באשר 
גם  גידור  כשאין  חילולם.  ומניעת  שימורם  את  מבטיח  הקברות 
אם בית הקברות לא נהרס הוא נתון לבזיון ולמשיסה ע"י בהמות 
בבניית  הקברים.  את  ומחללים  במקום  המתהלכים  חיים  ובעלי 
זו  לא  המקומית,  הרשות  באישור  הקברות  בית  מסביב  חומה 
בלבד ששימור המקום מובטח, אלא הכבוד הראוי שחולל במהלך 
רבות  מדובר  הק'  בספרים  למקום.  הוחזר   – ואחריה  המלחמה 
כבוד  מחובת  נפרד  בלתי  כחלק  בקורות  הקברים  הקפת  בחיוב  

המת". 
בקורות  נקיון,  עבודות  הארגון  עובדי  ביצעו  השנה  במהלך 
שאכן  לוודא  כדי  וזאת  וגודרו  שומרו  שכבר  באתרים  וסיורים 
את  נוכחות מתמדת הממחישה  ולגלות  כראוי  המקומות שמורים 

המחוייבות לשימור המקום. 
בתי  וסימון  באיתור  זו השנה השנייה  הארגון  במקביל המשיך 
קברות יהודיים באירופה. במסגרת הפרוייקט הנתמך ע"י האיחוד 
האירופאי אותרו כבר בשנה וחצי האחרונה למעלה מ-2,200 בתי 
קברות. לצורך האיתור נעזרים עובדי הארגון באמצעים טכנולוגיים 

מתקדמים ובהם רחפנים ואמצעי צילום ומדידה.
השואה  תום  מאז  היהודיים  הקברות  בתי  כי  ציין  שפירא  הרב 
מצבות.  ועקירת  חילול   ונדליזם,  למעשי  מרכזית  מטרה  הפכו 
הארגון  גילה  יהודיים  קברות  בתי  של  איתורם  עבודות  במהלך  
מאות רבות של בתי קברות שכל המצבות בהם נעקרו ולא נותרה 
בהם  אף לא מצבה אחת. חוקרי הארגון, בהנחיית ובפיקוח הלכתי, 
משקיעים מאמצים לאיתור ותיחום שטח בתי הקברות כדי לאפשר 

גידורם ושימורם גם אם כל המצבות נעקרו.  
205  בתי קברות ב-8  בשש שנות פעילותו זכה הארגון לשמר 
מדינות במזרח אירופה זאת בנוסף לפעילות ענפה למניעת חילולם 
נדרשה  השנה  במהלך  רבים.  קברות  בתי  של  ההרס  ועבודות 
והמקומיים  הממשלתיים  בדרגים  שפירא  הרב  של  התערבותו 
והרס  חילול  עבודות  למנוע  כדי  מדינות  במספר  ביותר  הגבוהים 
שהיו בעיצומם. "בסייעתא דשמיא עלה בידינו למנוע חילול כבודם 
של נפטרים רבים והחזרתם למקום מנוחתם. "אחד מגדולי מאורי 
מניעת  את  חייבים  רבים  נפטרים  כי  באוזני,  ציין  שליט"א  דורנו 
חילול קבריהם לפעילות המסורה שאנו עושים", אמר הרב שפירא.

"בנוסף למצווה הגדולה שבמניעת חילולם של בתי הקברות אנו 
רשאים לזקוף לזכותנו את מצוות קידוש ה'.  כאשר תושבי המקום 
יהודים  לקבוצת  עדים  העלמין  לבתי  בשכנות  הגרים  הנכריים 
שפוקדים אחרי 75 שנה שלא דרכה שם רגלו של יהודי את המקום 
ובמסירות ובאהבה רבה מחזירים את הכבוד הראוי לקבורים שם, 

אין לך קידוש ה' גדול מזה".
אשר  גרמניה  ממשלת  את  בסיפוק  ציין  בדבריו  שפירא  הרב 

נושאת בחלק הארי של עלויות הגידור והשימור. "ממשלת גרמניה 
האחראית  מפעילותו  רב  בחיוב  והתרשמה  באחריותה  מכירה 
הממלכתי".  המימון  כללי  על  קפדנית  שמירה  תוך  הארגון  של 
וגידורם של בתי העלמין מתאפשר בין השאר גם  מימון שימורם 
בתרומתם הכספית של יחידים השותפים לחרדה לגורלם של אלפי 
וניתנים  מוזנחים  נטושים,  השואה  לאחר  שנותרו  הקברות  בתי 

לחילול. 
הארגון  פעילות  מגוון  את  סקר  הארגון,  מנכ"ל  כרמל,  פיליפ 
הייתה שנת עבודה מאומצת מאוד   "זו  כי  והדגיש  במהלך השנה 
מנגיף  שנבעו  האילוצים  עם  דופן  יוצאת  התמודדות  שדרשה 
הקורונה. "עם כל הקשיים לא רפו ידינו ובעידודו של הרב שפירא  
והגידור.  השימור  בתוכניות  לעמוד  מאמצינו  את  צמצמנו  לא 
זאת היתה שנת שיא בבניית גדרות על ידי ESJF .   אין ספק, כי 
בעקבות פעילותו הענפה של הארגון, בתי קברות יהודיים  מוגנים 
יותר מאי פעם. סקרים מעמיקים שביצעו אנשי המחקר והתיעוד  
שלנו במאות אתרים  מצביעים על כל, שאלפי בתי קברות יהודיים 

ברחבי מזרח אירופה עדיין זקוקים לשימור ולהגנה דחופה".

בתום פעילות שיא בשנת הקורונה: ESJF הארגון לאיתור ושימור בתי עלמין גידר ושימר 205 בתי קברות במזרח ובמרכז אירופה # 42 בתי קברות יהודיים במזרח ובמרכז אירופה גודרו ושומרו 
בשנה הנוכחית ע"י הארגון על אף הקשיים שנגרמו עקב מגפת הקורונה – על כך מסר הרב יצחק שפירא, מייסד ונשיא הארגון, בישיבת ההנהלה שהתקיימה השבוע 

עם ראש העיר והמושל בבית העלמין בקרמניץ הרב יצחק שפירא

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



נבחרת
 המומחים

ברפואת ילדים 
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 צוות רופאי הילדים
 ד"ר טוביה אליאל | ד"ר אסף צביון
 מגוון שירותי רפואה מקצועית

 אורתופדיה פרופ' אלחנן בראון | אנדוקרינולוגיה ד"ר יעל לוי-שרגא וד"ר יהודית ניר
 אף אוזן וגרון ד"ר פרנסין פרטוש | דיאטנית גב' שיר באס | מחלות ריאה פרופ' אריה אוגרטן

 נפרולוגיה ד"ר מיטל קידר | עיניים ד"ר מיכאל כינורי | קרדיולוגיה ד"ר  ירדן שי טיימן
 מכון אולטרסאונד פרקי ירך לתינוקות פרופ׳ אלחנן בראון | מכון דיבור גב׳ הדס תודה

 המכון להתפתחות הילד
 קלינאות תקשורת בעברית ובאידיש | ריפוי בעיסוק | פיזיותרפיה

פסיכולוגיה | עו"ס 

כדי שיקבלו את  

הטוב ביותר

 במרכז הרפואי
 מרום שיר

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

מינדי זילברפרב 055-6766273

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

מאת: חיים רייך

הליכוד: גל שריונים

להרכיב  מנסים  אחרות  שבמפלגות  בזמן 
ולצרף כוכבים חדשים, בליכוד הוחלט  רשימות 
לאמץ את הצעתו של נתניהו לבטל את הפריימריז 
היא  המשמעות  ולרשימה.  המפלגה  לראשות 
קודמים  בפריימריז  שנבחרו  מועמדים  שאותם 

יישארו באותם מקומות.
6 מועמדים  גם הצעתו של נתניהו לשריין עד 
התקבלה. ראש הממשלה מחפש כרגע מועמדים 
יו"ר  ביבס,  לחיים  שהציע  אחרי  אטרקטיביים. 
ולמשה  להצעה  שסירב  המקומי  השלטון  מרכז 
לשעבר  הבריאות  משרד  מנכ"ל  טוב,  סימן  בר 
שאף הוא סירב, נתניהו מחפש מועמדים אחרים 
של  מקומו  ברשימה,  החמישי  כשמהמקום 
מועמד  של  לשריון  מיועד  שפרש,  סער  גדעון 
אבקסיס  לוי  אורלי  השרה  של  שמה  בכיר. 
שמנעה הקמת ממשלת שמאל יחד עם הרשימה 
לאבקסיס  לשריון.  כמועמדת  עלה  המשותפת, 
הובטח מקום בליכוד אך נוכח התסיסה הפנימית 
במרכז הליכוד נגד השריון של אבקסיס, נתניהו 

אינו ממהר להכריז על שריונה.
שהחלה  הראשונה  המפלגה  היא  הליכוד 
המפלגה  של  הראשון  התדמית  סרטון  בקמפיין. 
מכלי  הדיווחים  רקע  על  שלישי  ביום  פורסם 
מבצע  את  המשבחים  העולם  בכל  התקשורת 

הסרטון  את  ישראל.  של  המוצלח  החיסונים 
מסיים הקריין בקול סמכותי על רקע תמונתו של 
 – יודעים  המדינות  בכל  השפות,  "בכל  נתניהו: 

הרבה פוליטיקאים, מנהיג אחד".

כחול לבן: גל נטישות

בני  סנטימנטים.  נטול  מקצוע  היא  פוליטיקה 
שהפכו  אנשים  מעט  לא  רכבו  גבו  שעל  גנץ, 
אחד  נוטשים  כנסת,  לחברי  האחרונות  בשנתיים 
את  ומותירים  לבן  כחול  ספינת  את  השני  אחרי 
השוקעת,  הספינה  את  לנווט  לבדו  כמעט  גנץ 
בזמן שהם מסדרים לעצמם כהונה בכנסת הבאה 

בפלטפורמה פוליטית חדשה.
לשוויון  השרה  הודיעה  השבוע,  שלישי  ביום 
לבן"  מ"כחול  פרישתה  על  כהן  מירב  חברתי 
הפורשת  היא  כהן  עתיד".  ל"יש  וחבירתה 
הליכה  על  הוחלט  מאז  לבן  מכחול  התשיעית 
אבי  גבי אשכנזי,  החוץ  לה שר  קדמו  לבחירות. 
ניסנקורן, עינב קאבלה, יזהר שי, אסף זמיר, מיקי 
זאת  קוטלר-וונש.  ומיכל  שפע  רם  חיימוביץ, 
בגוש  שהיו  האוזר  וצביקה  הנדל  ליועז  בנוסף 

כחול-לבן וערקו לרשימתו של גדעון סער.
כתבה  לבן  בכחול  לחבריה  ששלחה  בהודעה 
לא  זה  חלקכם  שאת  יודעת  "אני  כהן:  השרה 
מעטות  לא  שיחות  זה  על  ניהלנו  כי  מפתיע, 
בתקופה האחרונה. אני מלאת הערכה לכל אחד 
על  ומודה  לבן,  כחול  פעילי  ולכל  מכם,  ואחת 

יחד  ומאתגרת מאוד שעברנו  התקופה המרגשת 
לי מאוד להביע את  בשנתיים האחרונות. חשוב 
הערכתי ואת אהבתי הגדולה לבני. הגענו לנקודה 
דבר  גורע  לא  זה  אבל  חלוקות  דעותינו  בה 

מהערכה שלי כלפיו".
דווח  הפרישה,  הודעת  לאחר  אחדות  דקות 
שמכהן  מי  גינזבורג,  איתן  ח"כ  שגם  כך  על 
כיו"ר סיעת כחול לבן וכיו"ר ועדת הכנסת, צפוי 
להודיע על עזיבת כחול לבן וחבירה לרשימה של 

חולדאי.
גינזבורג, אם יפרוש הוא הח"כ העשירי שנוטש 
את גנץ. במצב הדברים הנוכחי, סיכוייו של גנץ 
לצלוח לבדו את אחוז החסימה, קלושים. אם לא 
לחילופין  או  עוצמה  רבי  מועמדים  אליו  יחבר 
הכנסת  את  יראה  הוא  נוספת,  למפלגה  יחבור 
הודיעה  השבוע  שלישי  ביום  מבחוץ.  הבאה 
של  חבירה  על  הדיבורים  כי  שקד  איילת  ח"כ 
סגרו  עתיד'  ב'יש  גם  קשקוש.  הם  'לימינה'  גנץ 
בפני גנץ את הדלת. אחרי הראיון בסוף השבוע 
אנשים",  שונא  "לפיד  כי  גנץ  אמר  במסגרתו 
סיכויים  היו  אם  כי  להבהיר  עתיד  ביש  מיהרו 
גנץ ליש עתיד, הרי שגם הסיכויים  לצירופו של 
הפוליטית  במערכת  קיימים.  אינם  כבר  הללו 
הרשימות  הגשת  למועד  שבסמוך  הדעה  רווחת 

יודיע גנץ על פרישה מהחיים הפוליטיים. 
הכנסת  חברי  על  גם  שניים  או  דבר  אומר  זה 
לפני  עד  אנונימיים  היו  ברובם  לבן.  כחול  של 
שלהם  הפוליטית  הקריירה  את  לכנסת.  כניסתם 
על  הזמן  כל  דיברו  הם  גנץ.  לבני  חבים  הם 
ככסאולוגיה  יותר  שהתבררה  אידיאולוגיה 

שהבינו  ברגע  מכוער.  ואופורטוניזם  במיטבה 
את  חצו  הם  גנץ  של  ברשימה  עתיד  להם  שאין 
עתיד,  ליש  חלקם   – אחרות  למפלגות  הקווים 

חלקם למפלגת הישראלים של רון חולדאי. 
בדיעבד, גנץ למד על בשרו עד כמה הפוליטיקה 
ולתקווה  מנדטים  משאבת  כשהיה  אכזרית. 
את  ושיבחה  היללה  התקשורת  שלם,  מחנה  של 
מנהיגותו וכישוריו. כאשר עקומת המנדטים של 
מפלגתו שוטחה במקביל לצמיחתן של מפלגות 
בקרב  ומוצג  החבטות  לשק  הפך  גנץ  חדשות, 
אותם כלי תקשורת - כתמים, פראייר וכמי שאינו 

מתאים כלל לשדה הפוליטי.

ימינה: אין מצטרפים חדשים

משהו רע עובר על הציונות הדתית. השבועיים 
וחיבורים.  פרישות  של  בסימן  עמדו  האחרונים 
חברי כנסת רבים פרשו ממפלגת האם שמכוחה 
הללו  בבחירות  להתמודד  ובחרו  לכנסת  נבחרו 
משתתף  לא  שבינתיים  היחיד  אחרת.  ברשימה 
בבזאר הזה הוא יו"ר ימינה נפתלי בנט. הפורשים 
לתקווה  עתיד,  ליש   – עבר  לכל  כמעט  נפוצו 
של  הישראלים  למפלגת  סער,  גדעון  של  חדשה 
חדשות  מפלגות  של  להקמתן  או  חולדאי  רון 
מהם  אחד  אף  שלח.  עופר  של  תנופה  כדוגמת 
לא בחר להצטרף לימינה. האם המניה שעד לפני 
מתחילה  מנדטים  ל-20  מעבר  אל  נסקה  חודש 

לאבד גובה?

בליכוד כבר החלו בקמפיין ונערכים לקראת השריונים הצפויים של נתניהו ⋅ בכחול לבן גל של נטישות והשרה מירב כהן היא הפורשת התשיעית מהמפלגה 
שחוברת ליש עתיד. גם יו"ר הסיעה ח"כ איתן גינזבורג צפוי לפרוש ולעבור לרשימתו של חולדאי ⋅ רון חולדאי ממשיך לצרף מועמדים נוספים לרשימת 

"הישראלים" שהקים ⋅ בבית היהודי: היו"ר השר רפי פרץ הודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים ⋅ ראש עיריית חיפה לשעבר יונה יהב מקים רשימת יהודית-
ערבית חדשה ⋅ בש"ס – מנכ"ל התנועה חיים ביטון פרש מתפקידו כמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף' והוא צפוי להיכלל ברשימת המפלגה בבחירות הקרובות

פחות מחודש למועד סגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-24

מחפש שריונים. נתניהו מדשדש. בנטמאבד גובה. גנץ

« המשך בעמ' 14
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 כדי 
 שתרגישי
טוב יותר

 ברוכה הבאה!
לד"ר לוטם גרוס שמצטרפת לד"ר מירב רז רופאת הנשים במרפאה

 שעות פעילות 
  ד"ר מירב רז א' 12:30-18:00
ד"ר לוטם גרוס ד' 8:00-14:00

הוספנו שירותים 
ברפואת נשים
במרפאת אבני נזר

מנהלת קשרי לקוחות זמינה לשירותכן
מינדי זילברפרב 055-6766273

מרפאת אבני נזר רח׳ אבני נזר  9
Bbavnenzr@meuhedet.co.il :דוא״ל
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בנט אמנם הכריז על ריצה לראשות הממשלה, 
אך גם הוא יודע לקרוא מספרים. גם הוא יודע 
הממשלה  ראשות  חלום  את  לממש  שסיכוייו 
הוא  קיימים.  לא  עד  קלושים  בקדנציה הבאה, 
מחנה  הנהגת  על  בקרב  עמדות  לשפר  יכול 
יכול  ולחילופין,  נתניהו,  שאחרי  ביום  הימין 

לתכנן בשקט את הפוטש לנתניהו.
חדלו  ובנט  שנתניהו  היא  הרווחת  הסברה 
לתקוף האחד את השני, מתוך הנחה שבלי בנט 
לנתניהו אין ממשלה. מצד שני, בנט שכבר חש 
את טעמה של האופוזיציה בשמונת החודשים 
ראשות  את  לנתניהו  להגיש  ימהר  לא  שחלפו, 
ניתן  לכך  עדות  כסף.  של  מגש  על  הממשלה 
השבוע,  האחרונים.  הימים  מאירועי  לראות 
כך  על  מפלגות  ארבע  הודיעו  מדויק,  בתזמון 
שחתמו על הסכמי עודפים. 'ימינה' חתמה על 
הסכם עם 'תקווה חדשה', 'יש עתיד' עם 'ישראל 
הרמז  את  היטב  הבינו  נתניהו  בלשכת  ביתנו'. 
מתואמים  וליברמן  לפיד  סער,  בנט,  העבה: 
בחרו  המפלגות  שארבעת  והעובדה  ביניהם 
להודיע על כך באותה שעה בדיוק, מלמדת על 
תכנון מוקדם, מתוך מטרה להשאיר את הליכוד 

ללא מפלגה לחתום איתה על הסכם עודפים.
ובתוך כך, השר רפי פרץ, יו"ר הבית היהודי 
מי  הפוליטיים.  מהחיים  פרישה  על  הכריז 
שהוצנח לראשות המפלגה הציונית דתית אחרי 
פורש   ,2019 בחירות  ערב  ושקד  בנט  פרישת 

מהחיים הפוליטיים, בגלל בנט ושקד. 
עם הדיווח על פרישתו של פרץ, בנט מיהר 
שתמיד  זכויות  עתיר  איש  פרץ  "הרב  לפרסם: 
מיהר  סמוטריץ  גם  המדינה".  למען  פעל 
על  גדולה  להערכה  ראוי  פרץ  "הרב  לפרסם: 

התייצבותו לדגל לפני שנתיים".
שני  עבור  מהברכות.  תתרשמו  אל 
הייתה  פרץ  של  נוכחותו  הללו,  הפוליטיקאים 
בלעדיהם,  לממשלה  שחבר  העובדה  לצנינים. 
רקע  על  ביניהם.  היחסים  את  העמיקה  לא 

המו"מ שהתנהל בשבוע האחרון, הבין פרץ כי 
סיכויו להיבחר לראשות המפלגה מול המנכ"ל 
ניר אורבך, אינם גבוהים. עם פרישתו מהמירוץ 
סיכויו של אורבך גדלו. אורבך ובנט מתואמים 
ביניהם וסביר להניח שאורבך ישולב ברשימת 
היהודי'  'הבית  תיבלע  למעשה  ובכך  ימינה 

בתוך מפלגת 'ימינה'.

העבודה: בדרך להיסטוריה

שמשלמים  מאלו  אחד  עוד  הוא  פרץ  עמיר 
ראשות  על  שוויתר  אחרי  כבד.  פוליטי  מחיר 
דמדומי  את  רואה  הוא  גם  העבודה,  מפלגת 
פעמיים  שנבחר  מי  שלו.  הפוליטית  הקריירה 
למספר  אותה  הוליך  המפלגה,  לראשות 
למצוא  צפוי  בתולדותיה,  הנמוך  המנדטים 
הדרך  כשעל  הפוליטיים,  לחיים  מחוץ  עצמו 

הוא קובר לחלוטין את מפלגת העבודה.
אל  לשלוח  צפויות   2021 בחירות  ככלל, 
הציבורית  מהתודעה  ולמחוק  הנשייה  תהום 
הבולטים.  הפוליטיים  מהמותגים  כמה 
לא  ה-24  הכנסת  מליאת  גבוהה  בסבירות 
תכלול את מפלגות כחול לבן, העבודה והבית 
שנים  שלטון  מפלגת  הייתה  העבודה  היהודי. 
רבות. כחול לבן הייתה מרחק פסיעה מכיבוש 
המפד"ל  של  גלגולה  היהודי,  הבית  השלטון. 
)עוד מותג פוליטי שאבד(, הייתה  ההיסטורית 
ממשלות  של  ופירוקן  בהקמתן  מרכזי  שחקן 
לערך  בקרוב  להפוך  צפויות  שלושתן  עבר. 

בוויקיפדיה.

ש"ס: המנכ"ל צפוי להצטרף

סמוך  מתקבלות  ההכרעות  כתמיד,  בש"ס, 
למועד הגשת הרשימות. מועצת חכמי התורה 
מתכנסת והיא זו שקובעת את הרכב הרשימה. 
ההערכה היא שחבר הכנסת איציק כהן ומשולם 
שערב  לאחר  הבאה,  בכנסת  יכהנו  לא  נהרי 
בחירות 2019 סוכם כי יכהנו כמחצית הקדנציה 
אף  ועל  מאז  חלפו  שנתיים  כמעט  יפרשו.  ואז 
מערכות הבחירות התכופות, בכוונתו של יו"ר 
הרשימה  את  להצעיר  דרעי  אריה  השר  ש"ס 

במועמדים חדשים.
מי שצפוי להצטרף לרשימה הוא מנכ"ל ש"ס 
פרישה  על  ביטון  הודיע  השבוע  ביטון.  חיים 
'בני  ש"ס  של  החינוך  רשת  כמנכ"ל  מתפקידו 
מנכ"ל  בתפקיד  ביטון  את  יחליף  ומי  יוסף'. 
רשת החינוך? השבוע עלה שמו של ח"כ מיכאל 
מלכיאלי, מהחרוצים שבחברי הכנסת של ש"ס, 
שמועצת  מה  כל  אעשה  באופייניות:  שהגיב 
חכמי התורה תטיל עליי לעשות. במידה ויחלט 
על מינויו לתפקיד מנכ"ל הרשת, מלכיאלי לא 

ייכלל ברשימת ש"ס לכנסת הבאה.
ממש  של  שינויים  צפויים  לא  לכך,  מעבר 

בהרכב הרשימה.

המפלגות החדשות

עופר שלח, שפרש מ'יש עתיד' אחרי סכסוך 
יאיר לפיד, לא מצליח להתרומם  מתוקשר עם 
מועמדים  לצרף  לו  מפריע  לא  זה  בסקרים. 
דוברת  את  צירף  השבוע  החדשה.  למפלגתו 
רב  ספק  ירון.  מלכי  רות  תא"ל  לשעבר  צה"ל 
אם הליהוק החדש יסייע לשלח להתרומם מעל 
הנמנע  מן  לא  כי  אם  החסימה.  אחוז  משוכת 
יחד  הקיימות  המפלגות  לאחת  יחבור  ששלח 

עם מועמדי הרשימה שהציג.
הכללי  החשב  של  הכלכלית  המפלגה  גם 
מצליחה  לא  זליכה  ירון  לשעבר  באוצר 
המפלגה  את  שהקים  זליכה,  להתרומם. 
הכלכלית בניסיון למשוך קולות נוכח המשבר 
מצליח  לא  הקורונה,  תקופת  בעקבות  הכלכלי 

עדיין להתרומם בסקרים.
ראש  חדשה.  מפלגה  נולדה  שלישי  וביום 
עיריית חיפה לשעבר יונה יהב מקים את מפלגת 
"אור השחר", שלדבריו תהיה מפלגה יהודית-

מהנציגים  אחוז  חמישים  שתכלול  ערבית 
יהודים וחמישים אחוז ערבים. 

פורש. רפי פרץ

לא מתרומם. שלח

צובר כוח. חולדאי
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מנהלת
את כל העולם?

אחראית
מחלקה

עם המווון אנרגיות טובות!

למחלקת תרומות בבני ברק דרושה:

מקומך איתנו!

 קו"ח למייל:
jobsu1000@gmail.com 

ימים א'-ה' < שעות 9:00-14:30 
תנאי שכר מצוינים



מגוון שירותים 
מקצועיים

*3833 k.meuhedet.co.il

לשירותכם בזמינות גבוהה
א' – ד' 8:00-19:00 ה' 8:00-16:00 ו' 8:00-12:00

 שירותים מקצועיים
 ד"ר דן סקוט רופא כירורג ומנתח פרטי גם במדיקה

ד"ר מרינה בוקסר רופאה נוירולוגית למבוגרים ומתמחה באפילפסיה מבי"ח תל השומר 
ד"ר נירית כרמי רופאה נוירולוגית לילדים, מתמחה בקשב וריכוז

ד"ר יונתן רוזנטל רופא אורולוג לילדים ומבוגרים

במרפאת ירושלים

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

מינדי זילברפרב 055-6766273

מרפאת ירושלים רח׳ ירושלים 17
BneyBrakJerusalem@meuhedet.co.il :דוא״ל

 בזכות
מרפאת ויזניץ

החדשה, 
המרווחת 
והנגישה

 בזכות
מרפאת ויזניץ

החדשה, 
המרווחת 
והנגישה

כדי 
שתקבלו 

בדיוק 
את מה   
שאתם 
צריכים
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צריכה גבוהה בעשרות אחוזים של 
מזון מתוק בקרב הציבור החרדי

זכה בהגרלה אך 
הפסיד את הזכיה

מאת: יחיאל חן

סקר מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, בראשות 
אגף  בשיתוף  שנערך  הרטל,  מייקל  פרופסור 
נתונים  חושף  הבריאות  במשרד  התזונה 
של  התזונה  להרגלי  בנוגע  במיוחד  מדאיגים 
המגזר החרדי. הסקר בוצע על ידי החוקרות הדר 

סמואל ורינה מעוז ברויאר.
מהסקר עולה כי בקרב הציבור החרדי צריכת 
גבי  על  אדום  בסמל  המסומן  בריא  לא  מזון 
האריזה, גבוהה בפער משמעותי לעומת המגזר 
הכללי בישראל. כך למשל על פי הנתונים, 80% 
רוכשים שתיה מתוקה  כי הם  ציינו  מהנשאלים 
עולה  עוד  הכללי.  במגזר  בלבד   50% לעומת 
דגני  40% מהציבור החרדי רוכשים  כי  מהסקר 
 70% הכללי,  במגזר   30% מול  מתוקים  בוקר 
צורכים מעדנים מתוקים מול 50% במגזר הכללי 
החרדים  כי  מתברר  החטיפים  בגזרת  ואפילו 
המגזר  לעומת   )90%( יותר  הרבה  רוכשים 
בשר  לרכישת  בנוגע  דווקא   .)70%( הכללי 
המגזרים  בין  וזהים  מדאיגים  הנתונים  מעובד 

-כ-50% מהציבור רוכשים בשר מעובד.
סקר נוסף שנערך על ידי מכון ברוקדייל, מעיד 
שבתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה קיימת 
תופעה של אכילה מוגברת ככלל, ושל חטיפים 
שאינן  נוספות  התנהגויות  זוהו  כן  כמו  בפרט. 
במגמת  הנמצאות  בריא  חיים  אורח  תואמות 
עליה בעקבות המשבר. התנהגויות אלו כוללות 
עישנו  כי  דיווחו  החרדים  מן   44%( עישון 
במשך  ועלייה  הרגיל(  מן  יותר  הסגר  בתקופת 
מחשבים  טלוויזיות,  כגון  במסכים,  הצפייה 
וטלפונים חכמים )70% מן החרדים דיווחו על 
בוצע  זה  סקר  במסכים(.  יותר  ממושכת  צפייה 

על ידי ד"ר מיכל לרון, חוקרת מומחית בכירה 
גולדווג  רחל  והחוקרים,  בריאות,  צוות  וראשת 

ופרופ' מייקל הרטל.
מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות, פרופ' 
רונית אנדוולט: "דווקא בעת הזו, תזונה בריאה 
חשובה מאוד לחיזוק החוסן הגופני. המחקרים 
תזונתיים  וחסרים  סוכרת  שהשמנה,  מלמדים 
הגוף  ביכולת  ופוגעים  קורונה  לסיבוכי  גורמים 
להקפיד  נכון  ועל-כן,  המחלה  עם  להתמודד 
ולהימנע ממזון  תזונה בריאה,  יותר מתמיד על 

אולטרה-מעובד".
הדר  ברוקדייל,  במכון  מומחית  חוקרת 
בנוגע  המדאיגים  הממצאים  "לצד  סמואל: 
עולה מממצאי  בריאים,  לא  מזונות  לקנייה של 
הכללי,  המגזר  לעומת  לתקווה  סיבה  גם  הסקר 
כוונה  על  דיווחו  חרדים  של  יותר  גבוה  שיעור 
הסימון  בעקבות  הקנייה  הרגלי  את  לשנות 
החדש, לקנות פחות מוצרים המסומנים באדום 
פעילות  המשך  בירוק.  המסומנים  מאלו  ויותר 
הנכונות  בשילוב  החדש,  הסימון  סביב  הסברה 
של הציבור החרדי לבצע שינויים, תוכל לקדם 

ולתרום לבריאות הציבור".

מאת: יוסף טולידנו

המשפיע הרה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן 
מוסד  על  השבוע,  פרשת  על  בשיעורו  סיפר 
לכל  גדול  כסף  סכום  על  הגרלה  שערכו  גדול 
עריכת  בעת  הגרלה.  כרטיסי  שרכשו  התורמים 
שהביע  התורמים  אחד  של  שמו  עלה  ההגרלה 
לא  אשראי  הכרטיס  אולם  כרטיס  לרכוש  רצון 
'סירוב' שהתקבל מחברת האשראי.  בגלל  עבר 

האם מגיע לו לקבל את הפרס?
שהיה  "מעשה  בידרמן:  הגר"א  סיפר  וכך 
לפני כמה שבועות, אחד ממוסדות התורה יצאו 
נכנס  מסוים  סכום  תורם  שכל  גדולה  במגבית 
להגרלה על סכום כסף גדול מאוד. בבוא היום 
המוסד  ומנהלי  ראשי  במעמד  הגרלה  נערכה 
של  שמו  ועלה  גביהם,  על  שעמד  רב  בפיקוח 
פלוני בגורל, מיד בדקו מי הוא זה ואיזה הוא, 
בכדי שיוכלו לבשר לו הודות זכייתו, אלא שאז 
הוברר שאותו אדם לא שילם על כרטיס ההגרלה 

ומחברת  אשראי,  בכרטיס  תרם  אלא  במזומן 
האשראי לא נתקבל אישור על התשלום ונמצא 
שהוא לא תרם כלל ולא הייתה לו אלא מחשבה 
טובה לתרום. שאלו את הרב מה לעשות, והרב 
אדם  לאותו  פנו   – והיא  טובה  עצה  להם  אמר 
ב'תמימות' ותודיעו לו כי הכרטיס לא עובר ולכן 
הרב  הזכייה.  על  לו  לומר  מבלי  חויב  לא  הוא 
לתרום  ברצונו  האם  אותו  לשאול  להם  המליץ 
התרומה  סכום  את  להעביר  או  אחר  בכרטיס 
לו  תבשרו  'כן',  ויענה  במידה  אחרת.  בצורה 
תוך כדי דיבור על זכייתו הגדולה בגורל.  מיד 
היה  שלא  אותו  ועידכנו  אדם  לאותו  התקשרו 
ניתן לבצע את החיוב. שאלו אותו האם ברצונו 
לתת להם מספר כרטיס אחר, או לתרום בצורה 
לא  'אם  ואמר:  דעתו  נתקררה  כבר  אבל  אחרת 
את  וניתק  לתרום'  מעוניין  אינני  כבר  לא,  אז 
הטלפון. אילו רק היה יודע שבכך תלויה זכייתו 
הרב  ועצת  בשמחה,  תורם  היה  הגדול,  בפרס 
שבחר  דעתו  שגילה  בכך  עצמה  את  הוכיחה 

בסופו של דבר שלא לתרום.

סקר מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, בראשות פרופסור מייקל הרטל, שנערך 
בשיתוף אגף התזונה במשרד הבריאות חושף נתונים מדאיגים במיוחד 

בנוגע להרגלי התזונה של הציבור החרדי

תורם שזכה בסכום עתק בהגרלה, הפסיד הכל בגלל שכרטיס האשראי באמצעותו רכש את 
הכרטיס להגרלה לא חויב מאחר וחברת האשראי לא אישרה את העסקה ⋅ מנהלי המוסד 

שערכו את ההגרלה נועצו באחד ממורי ההוראה כדי לדעת כיצד לנהוג במקרה כזה

נתונים מדאיגים 

צריכה גבוהה של מוצרים מתוקים |צילום: אילוסטרציה: 
ארכיון כל הזמן

משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, פועל למתן 
סיוע לאוכלוסיות זכאיות להבטחת ביטחון תזונתי

סיוע להבטחת ביטחון 
תזונתי

על רקע משבר הקורונה

moin.gov.il הפנים משרד באתר נוספים פרטים

הכרטיסים ניתנים למימוש בלמעלה מ-1500 נקודות מכירה

משרד הפנים מעודד צריכה נבונה ותזונה בריאה. לא ניתן לרכוש מוצרי טבק,
מוצרי חשמל ואלכוהול באמצעות הכרטיסים הנטענים

הסיוע ינתן בהתאם ובכפוף להנחיות משרד הפנים ולאמות מידה 
לחלוקת הכרטיסים לרכישת מזון המפורסמות באתר משרד הפנים

גובה הסיוע בפעימה הראשונה (עשוי להשתנות בפעימות הבאות):
לזכאי/ת ולבת/בן זוגו/ה יוטענו בכרטיס 300 ₪ לאדם 

לכל אדם נוסף המתגורר עם הזכאי/ת, לפי סעיף 1 + 3, יוטענו בכרטיס 225 ₪ 

סכום הסיוע המירבי לא יעלה על 2400 ₪ למשק בית בכל פעימה

מתי יחולק: 
כרטיסים נטענים יחולקו בשלוש פעימות במהלך החודשים הקרובים: 

החל מ-28.1.21 | החל מ-25.2.21 | החל מ-4.3.21

מי זכאי לסיוע:
הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח למקבלי הנחה מעל 70% בתשלום   .1

הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה
גמלת המקבלים ותיקים הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח לאזרחים  2

הכנסה וזכאים ל-100% הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים  הבטחת
הקבועים בתקנות - אין צורך בהגשת בקשה 

תושבים שאינם מופיעים ברישומי מחלקות הגבייה לקבלת הנחות בארנונה,   3
אשר יגישו בקשה לרשות המקומית בה הם רשומים כתושבים ויימצאו זכאים 

על פי מבחן ההכנסה שנקבע*
תושבים שאינם רשומים כתושבי רשות מקומית, יגישו את הבקשה ישירות  4

למשרד הפנים
ניתן להגיש בקשות לרשויות המקומיות, עד ליום 22.4.21 ומי שימצא זכאי על ידי הרשויות   *

המקומיות עד ליום 6.5.21, יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו



 בית מרקחת 
זמין ליד הבית

*3833 k.meuhedet.co.il

 לשירותכם בשעות פתיחה נוחות
 א'-ה' 8:30-14:00

 א',ג',ה' 16:00-19:00
ו' 8:00-12:00

כדי שלא 
תצטרכו ללכת 

רחוק

במרפאת אבני נזר

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

מינדי זילברפרב 055-6766273

מרפאת אבני נזר רח׳ אבני נזר  9
Bbavnenzr@meuhedet.co.il :דוא״ל
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הפרקליטות הגישה כתב אישום 
מתוקן נגד נתניהו בתיק 4000

המשטרה תפצה חרדי ב-15,000 ש"ח

מאת: חיים רייך

אישום  כתב  הגישה,  המדינה  פרקליטות 
נגד  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית  מתוקן 
מקרים   230 מתוארים  בו  הממשלה,  ראש 
עם  להיטיב  וואלה  מאתר  דרישות  הכוללים 
נתניהו ובני משפחתו, מתוכן – לפי הפרקליטות 
נתניהו  של  למעורבותו  אינדיקציות  קיימות   –

ב-150 מהם.
לפי כתב האישום, ההפניות 
את  להטיב  דרישות  כוללות 
הסיקור התקשורתי של נתניהו 
זמן  להגדלת  משפחתו,  ובני 
החשיפה של ידיעות חיוביות 
שינוי  או  דרדור  מחיקה,  או 
שליליות  ידיעות  של  כותרות 
משפחתו,  בני  או  נתניהו  על 
של  שלילי  לסיקור  דרישות 
דרישה  פוליטיים,  יריבים 
שנערך  ראיון  שידור  למנוע 

עם נתניהו וכך הלאה.
השפט  בית  הורה  שבועות  שלושה  לפני 
בכתב  שינויים  מקצה  לערוך  לפרקליטות 
האישום  בכתב  הפרדה  לעשות  "יש  האישום: 
בין נאשם 1 לבין בני משפחתו, שאינם נאשמים, 
הן בפירוט הדרישות המיוחסות לכל אחד מהם, 
פי הנטען, לכל  על  ה'מתן' שניתן,  והן בפירוט 
בסעיפים  המאשימה,  שטענת  ככל  מהם.  אחד 
השונים של כתב האישום, היא כי דרישות של 
ידיהם  על  הנאה  טובות  וקבלת  המשפחה  בני 
נעשו בידיעת הנאשם, עליה לציין זאת במפורש 

בכתב האישום".
עוד אמרו השופטים: "על המאשימה למסור 
הנטען  פי  שעל  ההנאה  טובות  של  פירוט 
ככל  הזמנים,  ופירוט  כשוחד  ונלקחו  ניתנו 
שהדבר  ככל  לפרט,  יש  כן  ידועים.  שהללו 
הצדדים.  פעלו  מי  באמצעות  למאשימה,  ידוע 
פירוט  והיעדר  להכללות  מקום  אין  כך,  בתוך 
'דרישות  'לרבות';  היתר';  כ'בין  ביטויים  תחת 
משמעותיות'; 'פרשות שונות'; 'עובדים אחרים 
פירוט,  ללא  שונים'  'גורמים  פירוט;  ללא 

'גורמים מטעמו ללא פירוט, וכיו"ב".
הפרקליטות  על  המשפט,  בית  הורה  גם  כך 
היועץ  אישורי  את  נתניהו  לסנגורי  להעביר 
לפתיחת  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי 
בתוך  ו-4000   2000  ,1000 בתיקים  החקירות 

שבעה ימים.
כולל  לא  ה'מתוקן'  האישום  כתב  שגם  אלא 
כבר  נתניהו  ופרקליטי  ושמות.  תאריכים 

מדקדקים בפרטים.
הממשלה  ראש  מסביבת 
"התפוצץ  לדברים:  הגיבו 
 .4000 תיק  של  הבלון 
הפרקליטות בקושי הצליחה 
למצוא 10 פניות תקשורתיות 
לוואלה  הממשלה  ראש  של 
של  ממוצע  שנים,  ב-4 
שנה,  בחצי  אחת  פנייה 
נכתבו  זו  שבתקופה  בשעה 
בוואלה  הממשלה  ראש  על 
כ-10,000 כתבות. זה חלקיק 
מזערי ממספר הפניות של פוליטיקאים אחרים 

למו״לים, עורכים וכתבים.
"כל שאר הפניות התקשורתיות שהפרקליטות 
מציינת הן פניות שגרתיות מטעם הדוברות, כגון 
דיברור נאומו של ראש הממשלה בקונגרס נגד 
המדיניים  ביקוריו  דברור  או  האיראני  הגרעין 

ביפן.
מגדירה  הפרקליטות  אבסורדי  "באופן 
כפעולות  אלה  שגרתיות  דוברות  פעולות 
פליליות. נחשף הבלוף והתברר שלא היו פניות 
חריגות מצד ראש הממשלה ולא הייתה היענות 

חריגה מטעם וואלה.
היועמ״ש  פנו  פעמים  כמה  לראות  "מעניין 
עורכים  מסויימים,  משפט  לכתבי  והפרקליטות 

ומו״לים ב-4 השנים האחרונות.
לא  בעולם  מקום  בשום   – האבסורד  "ושיא 
נגד איש ציבור בגלל סיקור  הוגש כתב אישום 
דרך  בכל  כשמנסים  שקורה  מה  זה  תקשורתי. 

לתפור תיק לראש ממשלה חזק מהימין".

מאת: מנדי קליין

שערים  מאה  בשכונת  התרחש  האירוע 
שהתרחשה  הפגנה  במהלך  כאשר  בירושלים, 
בחודש מאי 2017, הוכה ילד בידי שוטר. כאשר 
אברך חרדי ניגש למחות בפני השוטר, הוא גם 

הוכה – ושוטר משך בזקנו ופגע בו.
האברך הגיש תביעה באמצעות עו"ד איתמר 
בן גביר. בכתב התביעה, תואר כיצד השוטרים 
קפצו עליו, חנקו אותו, השכיבו אותו על רצפת 
המדרכה ואחד מהשוטרים גם הכה בו באגרופו.

על  שכוב  שהתובע  כשבעוד  היה,  השיא  אך 
משך  לעברו,  רכן  שוטר,  אליו  ניגש  הרצפה, 
קרה  לא  כאילו  לדרכו  והמשיך  בזקנו  בחוזקה 

דבר.
העצור  את  השוטרים  הובילו  מכן  לאחר 
כיפה,  ללא  כשהוא  שערים,  מאה  רחוב  לאורך 
וזאת למרות שביקש מהם שוב ושוב שיאפשרו 

לו להרים את כיפתו, שנפלה במהלך המעצר.

לא פסקה,  כתב התביעה, ההתעמרות  פי  על 
חיפוש  לעבור  התובע  נאלץ  המשטרה  ובתחנת 
לפשוט  אותו  הכריחו  כשהשוטרים  גופו,  על 
ולאחר  שעות,  מספר  לאחר  רק  בגדיו.  כל  את 
שהאברך נחקר בחשד לתקיפת השוטרים, הוא 

שוחרר לדרכו.
בית  הערות  ולאור  התביעה,  כתב  בעקבות 
בין  הוסכם  הפרקליטות,  לנציגת  המשפט 
הצדדים על הסדר פשרה, לפיו המשטרה תשלם 

לתובע 15,000 ש"ח.
עו"ד איתמר בן גביר: "בתשלום של 15,000 
ש"ח יש מסר למשטרה: להפסיק לפגוע בציבור 
זועק ומספר את הסיפור. אדם  החרדי. הסרטון 
מעיר  הכל  בסך  כלום,  עושה  לא  ידיים,  שלוב 
לשוטרים על התנהגותם כלפי הילד ואז מרביצים 
לו, פוגעים אותו, עוצרים אותו, ומשפילים אותו 

בתחנת המשטרה.
"אני מאמין שעוד סכום, עוד סכום ועוד סכום 
ובסופו של דבר המסר לשוטרים יהיה: להפסיק 

עם האלימות".

לאחר אין ספור התחמקויות, הפרקליטות הגישה 'כתב אישום מתוקן' נגד ראש הממשלה 
– אלא שגם הוא נערך ברשלנות ובחוסר מידע ופרקליטי ראש הממשלה מאמינים שבכוחם 

לקעקע את ליבת התיק ⋅ נתניהו: "התפוצץ הבלון של תיק 4000. הפרקליטות בקושי 
הצליחה למצוא 10 פניות תקשורתיות של ראש הממשלה לוואלה ב-4 שנים"

המשטרה תשלם פיצוי על סך של 15,000 ש"ח לחרדי שהוכה במאה שערים על ידי שוטר, רק 
כי שאל את השוטר מדוע הוא מכה ילד קטן • עו"ד בן גביר: "בסופו של דבר המסר לשוטרים 

יהיה: להפסיק עם האלימות"

 נתניהו )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

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

טרפז לאימון נינג'ה כדורי דרגון בול נינג'ה ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRT  פינגרבורד תאומים של חברת פינגרבורד

או על פינת אימון בבית?

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר חולמים על קיר משלכם?



*3833 k.meuhedet.co.il

 לשירותכם
 ד"ר לאה לוי רופאת משפחה | פרופ' עלי עבדאל חי רופא משפחה 

 ומומחה ברפואה פנימית מבי"ח קפלן והדסה | ד"ר צרנין גאורגי מומחה 
ברפואת ילדים מבי"ח איכילוב | ד"ר לוטם גרוס רופאת נשים מבי״ח וולפסון

ד"ר ליאור פאריינתי אורתופד מנתח ומומחה לברך וירך
 ד"ר ולאנו אדריאן כירורג פרקטולוג ופודיאטר | ד"ר יהודית ניר מומחית 

 ברפואת ילדים ובאנדוקרינולוגיית ילדים מבי"ח שמיר )אסף הרופא(
שרונה קראוס עובדת סוציאלית

כדי שתקבלו את 

הטוב ביותר

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

מינדי זילברפרב 055-6766273
מרפאת הקשתות רח' אהרונוביץ 22 

 marphatakshatot@meuhedet.co.il :דוא״ל

 רופאים
מומחים במגוון 

תחומים
במרפאת הקשתות
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בהיקף של 1.5 מיליארד שקל: שכונה חדשה עם 
מעל 1,000 יח"ד תיבנה למגזר החרדי בבית שמש

כך חדר המיסיון לתכנית הלימודים 

מאת: יחיאל חן

עם זכייתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל 
על עתודת הקרקע הזמינה האחרונה ברמת בית 
שמש ד', חברת הנדל"ן 'נתיב פיתוח', בשיתוף 
יחידות   1,000 מעל  תבנה  ברזאני,  י.ד.  חברת 
כולל  בהיקף  הפרויקט,  החרדי.  למגזר  דיור 
המוערך בכ-1.5 מיליארד שקלים, יושלם תוך 40 
חודשים ויציע מבחר דירות בסטנדרטים גבוהים 
בצביון חרדי. מדובר במכרז הגדול ביותר במגזר 
החרדי, בוודאי ברמת בית שמש, שעם השלמתו 
תיבנה שכונה מלאה עם מעטפת מלאה של מבני 

ציבור ומרכזי תעסוקה. 
המכרז, שהוא גם הגדול ביותר בהיקפו בשנים 
היותו  בשל  דרמטית  לזכייה  נחשב  האחרונות, 
למגזר  חדשה  שכונה  של  מלאה  הקמה  כולל 
ומוסדות  עסקים  מסחר,  מעטפת  עם  החרדי 
ציבוריים. מדובר בפרויקט המגורים המשמעותי 
הוא  שכן  החרדי,  המגזר  עבור  שמיועד  ביותר 
במיקום  יח"ד   1,000 היקף של  לראשונה  מציע 
אחד במרכז הארץ. בכך, הופך הפרויקט לאחד 
בישראל,  הנדל"ן  בענף  והמשפיעים  המסקרנים 
הדיור החרדית  על מצוקת  אף להשפיע  שעשוי 

עם מענה ייחודי וחסר תקדים בהיקפו.  
הזכייה בפרויקט מחייבת את 'נתיב פיתוח' ו 
'י.ד. בראזני', שזכו במכרז, למסור מפתחות כבר 
המהירה  המסירה  לרוכשים.  חודשים   40 בעוד 
מאושרת,  כבר  שהתב"ע  לכך  הודות  תתאפשר 
ניתן לקדם בנייה מסיבית בטווח זמן קצר  ולכן 
עדות  מהווה  במכרז  זכייתה  משמעותי.  באופן 
לחוסנה הכלכלי והמוניטין הרב של חברת 'נתיב 
בהובלת  המוכחות  יכולותיה  כאשר  פיתוח', 
כמובילה  אותה  מציבים  היקף  רחבי  פרויקטים 

בתחומה.
הנחשבת  פיתוח',  'נתיב  חברת  בין  השילוב 
שיזמה  החרדי  במגזר  מובילה  נדל"ן  לחברת 
פרויקטים בהיקף נרחב בעיר בית שמש, ושתקדם 

יחד  במקצועיות,  החדשה  השכונה  בניית  את 
עם חברת הנדל"ן 'י.ד. ברזאני' הידועה בביצוע 
יביא   - מתקדמות  ותשתיות  פיתוח  עבודות 
להקמת שכונה חדשה ובעלת אופי ייחודי. על פי 
המכרז, חברות הנדל"ן יבנו גם מעטפת ציבורית 
לשכונה החדשה שעומדת להיבנות, והיא תכלול 
מוסדות  גבוהים,  בסטנדרטים  מגורים  מבני 
מרכזי  ילדים,  גני  קהילתיים,  כנסת  בתי  ציבור, 
תעסוקה שיהוו את העוגן הכלכלי של השכונה, 
שיתגוררו  התושבים  לרווחת  רחבות  ותשתיות 
מגורי  תבטיח  שתיבנה,  המעטפת  בעתיד.  בה 
הנלווים  הציבוריים  השירותים  כל  עם  איכות 

בהתאם לתנאי המכרז. 
הפרויקט הינו תוצאה של הקונספט המוצלח 
שמוביל משרד השיכון מסוג "תכנן ובנה", והוא 
השני בגודלו עד היום ברחבי הארץ בו הזוכים 
במכרז יתכננו שכונה שלמה, ולא רק פרויקטים 
מהווה  השיכון  משרד  של  המתווה  בודדים. 

לעמוד  וביכולתן  הזוכות  בחברות  אמון  הבעת 
בהיקפי בנייה גדולים ומורכבים במיוחד. 

יו"ר ובעלים של  לדברי ר' שמחה גריידינגר, 
קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן, מדובר בבשורה של 
הזכייה  על  מברכים  "אנו  החרדי.  למגזר  ממש 
לבניית  שמש  בבית  ביותר  המשמעותי  במכרז 
מדובר  חרדי.  בצביון  דיור  יחידות   1,000 מעל 
שסובל  החרדי  לציבור  משמעותית  בבשורה 
דירות  לרכוש  שיוכל  חריפה,  דיור  ממצוקת 
איכות  על  להתפשר  מבלי  נגישים  במחירים 

המגורים וצביון השכונה". 
שמש,  בית  העיר  ראש  בלוך,  עליזה  הגב' 
שמחה  "אני  במכרז.  הזכייה  על  היא  גם  ברכה 
לברך את חברת נתיב פיתוח על זכייתה במכרז 
החדש לבניית עתודת הקרקע האחרונה בשכונת 
למרכזי  למגורים,  שתשמש  ד'  שמש  בית  רמת 
ורווחת  לטובת  והכל  ציבור,  מבני  תעסוקה, 
תושבי העיר בית שמש בכלל, ותושבי השכונה 

ממשיכה  השם,  ברוך  שמש,  בית  העיר  בפרט. 
להתפתח ולצמוח בכל המובנים ותשמש בשנים 
הקרובות אבן שואבת לזוגות צעירים, למגורים 
ומרכזית  מובילה  לעיר  ותהפוך  ולתעסוקה, 

בישראל".
מופחת  מחיר  של  העניין  קידום  במסגרת 
השיכון  שר  של  ובקידומו  בעידודו  לרוכשים, 
ייבנו  הזה,  לרעיון  שדאג  ליצמן  יעקב  הרב 
כחלק מהפרויקט גם דירות במחיר מוזל במיוחד 
כדוגמת דירות שלושה חדרים בכמיליון שקלים 
מפעילותו  כתוצאה  המוזלים,  המחירים  בלבד. 
של השר ליצמן, יאפשרו לזוגות צעירים ומשפרי 
משלהם  לדירה  להגיע  החרדי  מהמגזר  דיור 
במיקום מרכזי ובסטנדרטים גבוהים. בעיר בית 
שמש, הנחשבת לעיר העתיד של המגזר החרדי 
בהיקפים  קרקע  ועתודות  חדשים  מבנים  עם 
נרחבים, מובילה 'נתיב פיתוח' שורת פרויקטים 
מאות  של  כולל  בהיקף  החרדי  למגזר  נבחרים 

יחידות דיור.   
יזמית  נדל"ן  נתיב פיתוח הינה חברת  קבוצת 
בנתה  היום  עד  עשורים.  שלושה  כבר  הפועלת 
למגורים  פרויקטים  עשרות  ואכלסה  החברה 
דיור.  יחידות  אלפי  הכוללים  הארץ,  ברחבי 
הקמת  של  שונים  בשלבים  נמצאת  החברה 
החברה  מבצעת  הכל  בסך  כאשר  פרויקטים, 
יח"ד,  כ-1800  ובהם  פרויקטים   12 בימים אלה 
ים.  וקריית  מודיעין  שמש,  בית  בערים  בעיקר 
של  פרויקטים  כיום  מקדמת  החברה  כן,  כמו 
שונים  בשלבים  הנמצאים  עירונית  התחדשות 
בבית שמש, ירושלים, רמת גן, פתח תקווה ועוד. 
של  ארוכה  לשורה  מצטרף  הנוכחי  המכרז 
איתנות  עם  החברה  מובילה  אותם  פרויקטים 
עם  המלווים.  הגורמים  מצד  ואמון  פיננסית 
המגזר  חודשים,   40 בעוד  הפרויקט  השלמת 
החרדי יוכל ליהנות מהיצע רחב של מעל 1,000 
המספק  נחשק  במיקום  נוספות  דיור  יחידות 

תשתית חינוכית, קהילתית ותעסוקתית. 

מאת: מנדי קליין

מלווה  ההורים,  מאת  שהגיעה  תלונה  פי  על 
בהעתקים מחומר הלימוד שניתן לילדיהם, בבית 
הספר "ארגנטינה" בירושלים, לימדה מורה את 
של  הדת  ספר  על  כמובן,  היהודים  התלמידים, 
עבודה  דפי  עשרות  קיבלו  גם  הילדים  הנצרות. 

מנוקדים ומצוירים בנושא.
החומר הוגש בצורה המתאימה בהחלט לגישה 
מיסיונרית, המנסה לשכנע את הילדים התמימים 

וחלילה וחס לזרוע בהם זרעים של הנצרות.
כמובן  שאינם  הממלכתי,  הספר  בבית  הורים 
אל  פנו  יהודים,  הם  יהודים,  הם  אבל  דתיים, 
ארגון 'אור לאחים' ואמרו כי הם מלאים זעזוע, 
ילדיהם  את  מלמדים  יהודי  ספר  שבבית  כך  על 
נצרות. לא בשביל זה עלינו אנו, או אבותינו מן 
הגולה לירושלים. גם אם אנחנו לא רואים עצמנו 
כדתיים, לא נסכים להפסיק לרגע להיות יהודים. 
כן, אנחנו יהודים וצאצאים של יהודים שהועלו 
יהדותם בספרד של טורקוומדה,  על המוקד על 
מי  נכדים של  יהודים,  אנחנו  ואיזבלה.  פרדיננד 

שנשרפו ונשחטו במסעי הצלב. כל אלה על ידי 
נוצרים ובשם הנצרות. מה לנו וללימודי נצרות?

למאבק  האגף  מנהל  וולקן,  בנימין  הרב 
במיסיון ובכתות בארגון 'אור לאחים' פנה אל שר 
החינוך יואב גלנט ובתשובה, קיבל מענה לקוני 
ואומלל של דובר המחוז, שאול פאר, כי מדובר 
המעתיק(  של  הקריאה  סימן  לימוד)!  בספר 
את  בפני התלמידים  להציג  2001 שנועד  משנת 

היסודות לצמיחת המערב.
התגובה, החמורה לא פחות מהמעשה עצמו, 
להרחיק  החינוך  משרד  מוכן  היכן  עד  מלמדת 

לכת בתמיכה, אולי בעצימת עיניים מול לימודי 
"לימודי  של  במסווה  יהודי,  ספר  בבית  נצרות 

היסודות לצמיחת המערב".
הרב וולקן פנה אל סגן שר החינוך, הרב מאיר 
וולקן אל מנהל  פרוש, שהעביר את מכתב הרב 
מחוז ירושלים, מאיר שמעוני. הרב פרוש כותב 
כי לאחר בדיקה התברר שהשיעור הלז נמסר על 
ידי המורה באופן חד-פעמי ועל דעת עצמה. עוד 
כדי שמקרה  הכל  יעשה  ביה"ס  צוות  כי  הובהר 

גומה לא יחזור על עצמו. 

חברות הנדל"ן 'נתיב פיתוח', בשיתוף עם חברת 'י.ד. ברזאני', זכו במכרז לבניית מעל ל-1,000 יחידות דיור חדשות ברמת בית שמש ד' 5. הפרויקט, בהיקף 
כולל המוערך בכ-1.5 מיליארד שקלים, מתוכנן למגזר החרדי ויכלול מבני מגורים, מוסדות ציבור, בתי כנסת, גני ילדים, מרכזי תעסוקה ותשתיות רחבות. 

מדובר בשכונה חדשה של ממש שתוקם בעיר בית שמש, ובנייתה תושלם בתוך פחות מארבע שנים

'אור לאחים' מתריע: לימודי דת הנצרות בבית ספר יהודי בירושלים במסווה של "לימודי היסודות לצמיחת המערב" ⋅ בעקבות התערבות סגן שר החינוך 
הרב מאיר פרוש הובהר כי מדובר ביוזמה חד-פעמית עצמאית של מורה שלא תישנה 

הפתרון למצוקת הדיור החרדית: שכונת הענק החדשה בבית שמש

 מגרש הבנייה העתידית של השכונה ברמת בית שמש ד-5, כשברקע הבנייה ברמה ד-4
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בעולם מחמיאים: 
מיליון מחוסנים 

בישראל

קמפיין משרד 
הבריאות: "זה עולה

בחיי אדם"

מגעים למתווה 
חתונות ביום 
שאחרי הסגר

מאת: אלי כהן 

לאחר ההודעה על המתחסן המיליון בישראל: 
מההצלחה  מתפעלת  העולמית  התקשורת 

הישראלית במבצע החיסון לקורונה 'לתת כתף'.
ב'ישראל  רודריגז-גרסיא  אורי  של  דיווח  לפי 
היום', בתקשורת העולמית הבליטו את העובדה 
מדינות  כל  על  עצום  בפער  מובילה  שישראל 
בהשוואה  זאת   – נפש  לפי  בחיסון  העולם 
לתוצאות העגומות של מבצע החיסון העולמי עד 

כה.
העולמית  הטבלה  בראש  ניצבת  ישראל 
צרפת,  סוגרת  הטבלה  את  נפש.  לפי  לחיסונים 
שחיסנה פחות מ-100 אנשים בשלושה ימים, מאז 
החלו במדינה לחסן בסוף דצמבר. לשם השוואה, 
באותו  חיסונים  מ-130,000  יותר  חיסנה  גרמניה 

פרק זמן.
למה קצב החיסון באירופה כה איטי? ראשית, 
מבריטניה  זמן  יותר  לקח  האירופי  לאיחוד 
סוכנות  החיסונים.  כל  את  לאשר  ומארה"ב 
27 המדינות  הרגולטור של  התרופות האירופית, 
האישור  את  נתנה  האירופי,  באיחוד  החברות 
ב-21 בדצמבר, לאחר שאושר  פייזר  לחיסון של 
בדצמבר  וב-11  בבריטניה  בדצמבר  ב-2  כבר 

בארה"ב.
הספקנות  זה  לנתון  מתווסף  בצרפת, 
שנערך  סקר  לפי  לחיסון.  בנוגע  באוכלוסייה 
שיהיו  אמרו  צרפת  מתושבי   40% רק  באחרונה, 

מוכנים לקבל את החיסון.
צילם  מאטין'  'אלה  הצרפתי  הערוץ  מגזין 
השבוע במרכז החיסונים של קופת חולים הכללית 
אלפים  מחסנים  "כך  לצופיו:  וסיפר  בירושלים, 

ביום, ישראל מנצחת בקרב מול הקורונה".
התקשורת  בכלי  גלויה  ביקורת  יש  בצרפת 
כי  הודיעה  והממשלה  על מבצע החיסון האיטי, 

השבוע תשיק מבצע חדש.
 – BioNTech בגרמניה, מתחו מנהלי חברת
שפיתחה ביחד עם פייזר חיסון לקורונה – ביקורת 
בכל  האירופי  האיחוד  של  התנהלותו  על  גלויה 
מנהל  שאהין,  אגור  לחיסון.  להיערכות  הנוגע 
 ,BioNTech הגרמנית  הביוטכנולוגיה  חברת 
ההזמנה  "תהליך  כי  שפיגל"  דר  לעיתון  אמר 
במדינות  כמו  וחלק  מהר  עבר  לא  באירופה 

אחרות".
את  מהללים  בגרמניה  התקשורת  כלי  גם 
המגזין  החיסונים.  במבצע  הצלחתה  על  ישראל 
הכותרת  תחת  במאמר  פרסם   sueddeutsche
ה'שיטה'  את  שיא"  במהירות  מחסנת  "ישראל 
החיסונים:  במבצע  הצלחה  שמוכיחה  המקומית 

ואז   – המהירות  בשיא  לחסן  התחילה  "ישראל 
הגבירה את הקצב".

קטן  שטח  עם  "כמדינה  הוסיפו:  במגזין 
ואוכלוסייה הניתנת לניהול, ישראל מסתמנת כמי 
שתצא ראשונה בעולם מהמגפה. היא ככל הנראה 

תהפוך למודל עולמי לחיסון יעיל".
בהודו מחכים להתחלת מבצע החיסון בשבועות 
להשתמש  החליטו  הענק  במדינה  הקרובים. 
הלוגיסטיקה  בשל  אסטרהזניקה,  של  בחיסון 
כמו  שלא  ואחסנתו,  בהובלתו  מסובכת  הפחות 

החיסון של פייזר – הדורש קירור מיוחד.
הגדולים  אחד  טיימס',  'הינדוסטן  העיתון 
במדינה, פרסם בסוף השבוע מאמר על החיסונים 
על  כרגע  מסתכל  "העולם  וקבע:  בעולם, 
החיסון  שבמבצע  לאחר  ממנה,  ולומד  ישראל 
השאפתני שלה הצליחה כבר לחסן יותר מ-10% 

מאוכלוסייתה".

"אנחנו שוברים את כל השיאים"

השבוע, לצד המחוסן המיליון בישראל ג׳אברין 
מוחמד, בן 66, תושב אום אל פחם – אמר ראש 
גדולה,  "התרגשות  נתניהו:  בנימין  הממשלה 

ישראל.  במדינת  המיליון  המחוסן  הוא  ג'אברין 
מיליוני  הבאנו  השיאים,  כל  את  שוברים  אנחנו 
חיסונים למדינת ישראל, הקדמנו את כל העולם 
ועכשיו אנחנו מקדימים אותם עם קופות החולים 
במהירות  קדימה  זזים  אנחנו  שלנו.  המצוינות 
עצומה כדי לחסן את כלל האוכלוסייה. חשוב לי 
שגם בציבור הערבי במדינת ישראל יתחסנו מהר, 
כך  ורק  חיים  בהצלת  שמדובר  משום  חשוב  זה 

נוכל לחזור לחיים הנורמליים.
של  קריטית  למסה  יגיע  הזה  שהדבר  "ברגע 
החנויות,  המסחר,  את  לפתוח  נוכל  מתחסנים, 
המסעדות, נוכל גם לטוס לחו"ל, לעשות עסקים 
ולטייל בכל המדינות שעשינו עימן שלום. שלום 
ההיסטוריה  את  גם  ומשנה  העולם  את  שפתח 

שלנו, כחברה ישראלית וכמדינה", סיים נתניהו.
"עכשיו,  אמר:  אדלשטיין  יולי  הבריאות  שר 
אפשר  איתנו,  שנמצא  המיליון  המתחסן  אחרי 
לומר בבטחה שישראל תהיה בעזרת ה' המדינה 
המחוסנת הראשונה בעולם. זה הישג אדיר. תוך 
ויסטה"  לה  'אסטה  לומר  נוכל  חודשים  כמה 
לקורונה ולחזור לשגרה. כולנו יחד בצרה הזאת. 
וחילוניים.  יהודים, ערבים, דתיים  בין  אין הבדל 
גדולים  למספרים  להגיע  נצליח  לא  עוד  כל 
לכל  לצאת  נוכל  לא  מקום,  בכל  מתחסנים  של 

המקומות שכל כך חשובים לכולנו".

איציק גרוס

על רקע הזינוק בתחלואה ובתמותה במגזר החרדי, מטה ההסברה 
נתוני  החרדי של משרד הבריאות העלה השבוע קמפיין המציג את 

התמותה במגזר.
נכתב:  אדם'  בחיי  עולה  'זה  הכותרת  תחת  המתפרסמת  במודעה 
"מניין הנפטרים החרדים מנגיף הקורונה עולה והנתונים מדאיגים". 
במודעה מוצגים הנתונים ולפיהם "יחס התמותה במגזר – בקרב בני 
65 ומעלה - עומד על 75 נפטרים לכל 10,000 נפש, לעומת 21 לכל 

10,000 במגזר הכללי".
הקמפיין שב ומזכיר כי "עד שיושלם מבצע החיסונים, ממשיכים 
ובחללים  הציבורי  במרחב  מסיכה  עוטים  הכללים.  על  להקפיד 
מצייתים  אסורות.  והתקהלויות  בחתונות  משתתפים  לא  סגורים. 

להנחיות ומצילים חיים".
מטה ההסברה החרדי במשרד הבריאות: "השאננות גובה קרבנות 
בנפש וחייבים להילחם בה. על פי החקירות האפידמיולוגיות מקרי 
כמו  החנוכה,  בימי  משפחתיים  באירועים  התרחשו  רבים  הדבקות 
בקבוצות  שנמצאים  מי  גם  משתתפים  בהן  וחתונות  בשמחות  גם 
סיכון. הנתונים מדאיגים ומחייבים אותנו להקפיד על הנחיות משרד 

הבריאות".

איציק גרוס

מבצע  התקדמות  בצל  הסגר:  שאחרי  ליום  נערכים 
הפתיחה  לקראת  ההיערכות  המשכת  הלאומי,  החיסונים 
ההדרגתית של המשק ביום שאחרי הסגר. במסגרת זו נערכה 
בימים האחרונים פגישה בין נציגי איגוד אולמות המהדרין 
לפרוייקטור הקורונה נחמן אש, פרוייקטור הקורונה למגזר 
יו"ר  מרגלית  יוסי  הרב  הרפואי  היועץ  נומה,  רוני  החרדי 

ארגון רפואה שלמה וגורמים בכירים במשרד הבריאות.
המצוקה  את  האולמות  בעלי  העלו  הפגישה  במהלך 
והאבסורד הקשה בשטח שנוצר מהיעדרו של מתווה ראוי 
במהלך החודשים האחרונים. "10 חודשים מאז פרוץ משבר 
הזו  התקופה  ראוי…בכל  מתווה  אושר  וטרם   – הקורונה 
הזמן  בשאר  בלבד.  שבועות   3 במשך  להתחתן  מותר  היה 

נערכו רק חתונות פירטיות", טענו הנציגים.
לדבריהם, "החתונות הפיראטיות הובילו לתחלואה רבה 
שהיתה נמנעת אם היו מאמצים את המתווה שגיבשנו יחד 

שהפכו  חתונות  על  סיפרו  הם  ישראל".  במגן  גורמים  עם 
"וכל  רבים  למתים  ואף  לחולים  שגרמה  הדבקה  למדגרת 
זה יכל להימנע אם היו מאמצים את המתווה שלנו שדיבר 
קיום אירועים תוך התניית ההשתתפות בהם בתוצאות  על 

בדיקות קורונה וחלוקת האולם לקפסולות".
זה  כעת  שנחוץ  מה  כי  הסכימו  בפגישה  המשתתפים 
לדאוג שהמצב הזה לא יחזור ביום שאחרי הסגר. לדבריהם, 
מבצע החיסונים מתקדם בקצב יוצא דופן ומיד אחרי הסגר 
ניתן יהיה לקיים אירועים תוך התניית ההשתתפות ב"דרכון 
כך  הראשון,  בשלב  תקינה.  סרולוגית  בדיקה  ו/או  ירוק" 
גודל  בסדר  אירועים  זו  במתכונת  יתקיימו  בפגישה,  נאמר 
יחסית ובהמשך, עם התקדמות מבצע החיסונים,  מצומצם 
יוכלו לקיים אירועים גדולים כאשר ההשתתפות בהם כאמור 

תהיה מותנת בהתחסנות או תוצאות של בדיקה סורולגית.
שהצדדים  תוך  חיובית  באווירה  הסתיימה  הפגישה 
התנהלות  לוודא  מנת  על  ולהידבר  להמשיך  מסכמים 

מושכלת וראויה בהיבט של האירועים ביום שאחרי הסגר.

בתקשורת העולמית מתפעלים ממבצע החיסון בישראל: "העולם מסתכל כרגע על 
ישראל ולומד ממנה, לאחר שבמבצע החיסון השאפתני שלה הצליחה כבר לחסן יותר 

מ-10% מאוכלוסייתה" ⋅ ביזיון בצרפת: רק 100 אנשים חוסנו בשלושה ימים

נתוני התחלואה מוכיחים: פער משמעותי בתמותה 
במגזר החרדי לעומת המגזר הכללי

נציגי איגוד אולמות המהדרין נועדו היום עם פרוייקטור הקורונה, פרוייקטור הקורונה למגזר החרדי 
וגורמים במשרד הבריאות, במטרה לבחון יישום מתווה לקיום חתונות ביום שאחרי הסגר

נציגי האולמות בפגישה עם פרופ' נחמן אש

נתניהו ואדלשטיין במתחם חיסוני הקורונה באום אל פחם יחד עם המחוסן המיליון בישראל )צילום: חיים צח, לע"מ(



סגר נוסף? עכשיו יותר מתמיד
אתם חייבים רימון בבית!

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

1-800-222-234 קובעים זמני
גלישה

בוחרים על אלו 
מכשירים להגן

בוחרים את
רמת ההגנה

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

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

מגנים על המשפחה מהסכנות ברשת!

עכשיו לרימוןלמצטרפים

החל מ-



המומחים
של שניידר 

לשירותכם בעיר
טובי המומחים ברפואת ילדים מבית 

החולים שניידר במרפאה הסמוכה לביתכם
ADHD-אורתופדיה  |  נוירולוגיה ו

אנדוקרינולוגיה  |  ריאות  |  אלרגיה

רק בכללית
תושבי בני ברק

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!
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החולים שניידר במרפאה הסמוכה לביתכם
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אנדוקרינולוגיה  |  ריאות  |  אלרגיה

רק בכללית
תושבי בני ברק

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!



כ"ב טבת תשפ"א 26266/1/21 בני ברק

על הפרק: דיון במינוי 
הרכבי המועצות הדתיות

"למרות הקורונה, שיפצנו
 עשרות מקוואות ברחבי הארץ"

שודדי העתיקות נתפסו בתום מבצע משולב

"הועברו הכספים לביצוע 
הנגשת מערת המכפלה"

מאת: חיים רייך

נפגש  אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר 
ליועמ"ש  המשנה  עם  השבוע  שלישי  ביום 
עו"ד ארז קמיניץ לדון בסוגיות מינוי ההרכבים 
ערב  שנחתמו  הדתיות  במועצות  והממונים 

פיזור הכנסת. 
מנכ"ל  פלוס  עודד  עו"ד  השתתפו  בישיבה 
קליין  גליה  עו"ד  היוצא,  דת  לשירותי  המשרד 
ועו"ד  נויבואר  רני  עו"ד  המשרד,  יועמש"ית 
איגי פז ממשרד המשפטים, אשר מדינה רמ"ט 

השר וצוות לשכת השר. 
בישיבה ציין עו"ד קמיניץ לטובה, כי במהלך 
 17 כינון  של  מרשים  הישג  הושג  השר  כהונת 
שבהם  הארץ,  ברחבי  דתיות  מועצות  הרכבי 
דין  פי  על  הנדרשים  ההליכים  כל  התקיימו 
הלשכה  ובסיוע  בתיאום  התקין,  המנהל  וכללי 

המשפטית של המשרד.
מינוי הרכבי המועצות  סוגיית  נדונה  בנוסף, 
ערב  לאחרונה  שנחתמו  הנוספים  והממונים 

פיזור הכנסת. בישיבה סוכם, כי ביחס למינויים 
נדרשת בחינה פרטנית בשים לב לכללים  אלה 
החלים בתקופת הבחירות, ובין היתר בהתייחס 
שבמינויים,  הדחיפות  המועצות,  לצרכי 

ובהתאם להליכים הנדרשים על פי הדין. 
ביחס לרישום הפלילי, בישיבה הובהר כי לא 
הייתה כל כוונה להטיל דופי בכלל המועמדים, 
אלא אך להתריע על קושי שעלול לחול ביחס 
למיעוטם של מקרים, שאינם מלמדים על הכלל.

המיידי  לצורך  פתרון  יימצא  כי  סוכם  עוד 
מהמועצות  בחלק  העובדים  שכר  את  לשלם 
גורם  העדר  בשל  קושי  נוצר  שבהן  הדתיות, 

הממונה על תשלום שכר. 
פועלה  המשתתפים  כל  על  הוסכם  בישיבה 
של הלשכה המשפטית ובה צוות נפלא שעושה 
עוד  הדין.  להוראות  בהתאם  נאמנה  עבודתו 
בין  ובתיאום  פעולה  בשיתוף  להמשיך  סוכם, 
במשרד  המשפטית  הלשכה  ועם  הלשכות 

לשירותי דת.

מאת: יחיאל חן

דתיות  מועצות  ראשי  של  מיוחד  בכנס 
במושב  השבוע  שני  ביום  שהתקיים  איזוריות 
המועצה  יו"ר  בטיטו  יאיר  מר  ביוזמת  עולש 
הרב  הדתות  שר  השתתפו  חפר,  עמק  הדתית 
יעקב אביטן, ראשת המועצה האזורית ד"ר גלית 
שאול, מנכ"ל המשרד היוצא עו"ד עודד פלוס, 
יו"ר חבר המועצות הדתיות שלמה תנעמי, רבני 

האזור וראשי מועצות דתיות. 
ההישגים  על  אביטן  השר  סיפר  בנאומו 
של  הקצרה  בתקופה  משרדו  של  הגדולים 
כהונתו, במינוי 17 הרכבי מועצות דתיות ברחבי 
הפועלים  וטובים  ישרים  אנשים  כולם  הארץ, 

למען הכלל וכן בנושא תקצוב מבני דת. 
"למרות תקופת הקורונה ולמרות קצב הבניה 
33 מיליון שקלים  שירד, הצלחנו בס"ד לממש 
מקוואות  ושיפצנו  בנינו  שבהם  דת  מבני  עבור 
ובתי כנסת. 27 בתי כנסת קיבלו טופסי 4 השנה, 
10 מקוואות קיבלו טופסי 4 וזו בשורה גדולה. 
ברגע  שחילקנו  מיליון  ה-17  מלבד  זאת,  כל 

האחרון עבור שיפוץ מקוואות ברחבי הארץ. 
לשר  גדולה  תודה  לומר  צריך  זה  "בנושא 
שבכל  דרעי,  אריה  הרב  והפריפריה  הפנים 
ערים שהוא  אני שומע מראשי  מגיע  עיר שאני 
החכם והמנוסה ביותר בממשלה. הרב דרעי דאג 
להביא את התקציב מהאוצר בדקה ה-90 ובזכות 

זה הצלחנו לשפץ מקוואות בכל הארץ".

מאת: יוסף טולידנו

ונדירים, בני  אלפי פריטים עתיקים, מרהיבים 
מאות ואלפי שנים מהארץ ומהעולם, נתפסו ביום 
העתיקות,  רשות  של  גדול  במבצע  במהלך  שני 
המדובר  המיסים.  ורשות  ישראל  משטרת 
קברות  מבתי  נשדדו  החשד,  פי  שעל  בפריטים 
ומדרום  מאפריקה  וכן  התיכון,  הים  אגן  ברחבי 

אמריקה.
ורשות  ישראל  משטרת  העתיקות,  רשות 
אחר  האחרונים,  בחודשים  התחקו,  המיסים 
חוקי  בלתי  בסחר  חשודים  מספר  של  פעילות 
נאספו  החשודים  כנגד  בישראל.  בעתיקות 
צוותים  פשטו  משולב,  במבצע  והבוקר,  ראיות, 
של הרשויות על שלושה מוקדים באזור גוש דן 
ותפסו ממצאים ומוצגים רבים. החשודים עוכבו 

להמשך חקירה.
לדברי אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד 

המבצעים  באחד  "מדובר  העתיקות,  ברשות 
בלתי  סחר  כנגד  בארץ  שבוצעו  המשמעותיים 
נדהמו  העתיקות  רשות  מפקחי  בעתיקות.  חוקי 
לגלות במחסני החשודים ובבתיהם אלפי פריטים 
שהיו ראויים לתצוגה במוזיאונים, בהם ממצאים 
ה-1  מהאלף  החל  המתוארכים  רבים  נדירים 

לפנה"ס ועד למאה ה-11 לספירה.
עתיקים  מטבעות  מאות  התגלו  הפריטים  בין 
יקרות  אבנים   – גמות  מאוד,  נדירים  שחלקם 
צלמיות  פסלים,  חלקי  בתכשיטים,   ששובצו 
וראשי אלים מהתקופה הרומית – לפני כ2,000 
שנה, עשרות כלי חרס מצויירים נדירים, מטיפוס 
"שחורי הדמויות ואדומי הדמויות" מהמאה ה-5 
לפנה"ס, כלי פולחן, חלקי פסלים ועוד. הפריטים 
נשדדו מקברים, שנחתמו בעת העתיקה. החפצים 
שהושארו בקברים הושארו בהם כמנחות למתים, 
ללוות את המתים  היו  פי האמונה, אמורים  ועל 

לעולם הבא.
רשות העתיקות תנסה להגיע למקור הפריטים, 

ולבדוק אם הם נשדדו מאתר עתיקות בישראל או 
עם  פעולה  שיתוף  תוך  זאת,  התיכון.  הים  מאגן 

האינטרפול וגופי אכיפה בינלאומיים נוספים.
"מדובר בראשיתה של החקירה", מבהיר גנור. 
בעתיקות  סחר  תאפשר  לא  העתיקות  "רשות 
בעולם  גורם  כל  עם  פעולה  ותשתף  גנובות, 
מורשת  נכס  הן  עתיקות  אותו.  למנוע  מנת  על 
ניתן  ולא  והאנושות,  התרבויות  לכלל  השייך 
מוצרי  או  ירקות  שהו  כאילו  אליהן  להתייחס 
מדינת  לכן,  תחליף.  להם  שיש  אחרים,  צריכה 
על  בפיקוח  רבים  משאבים  משקיעה  ישראל 
הסחר בעתיקות, ועושה מאמצים, לילות כימים, 
מאתרי  ייגנבו  לא  עתיקים  שממצאים  מנת  על 
העתיקות". לדברי גנור, "כל ממצא ארכיאולוגי 
שודדי  בידי  הארכיאולוגי  מהקשרו  שמנותק 
עתיקות ונמכר בעד בצע כסף, למעשה מיצר חור 
שחור בהיסטוריה, ואת זה אנחנו פועלים למנוע 

בכל דרך".

מאת: מנדי קליין

צבי  ח"כ  בראשות  והביטחון,  החוץ  ועדת 
"סטאטוס  בנושא  דיון  השבוע  קיימה  האוזר, 
כי  קידום הנגשת מערת המכפלה". בדיון עלה 
בביהמ"ש  העתירות  יידחו  הבא  בשבוע  באם 
מוכן  הביטחון  משרד  השטח,  הפקעת  כנגד 
המעלית  התקנת  של  מידי  בביצוע  להתחיל 

והגשר למערת המכפלה. 
בפתח  אמר  האוזר,  צבי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
רביעי בחצי השנה האחרונה  דיון  "זהו  הדיון: 
מזכיר  בתור  המכפלה.  מערת  הנגשת  בנושא 
על  עלה  שהנושא  להעיד  יכול  אני  ממשלה 

שולחן המשלה כבר לפני עשר שנים והוא עדיין 
עם  נצא  זו  שמישיבה  מקווה  לאיטו.  מתנהל 
בשורה. מערת המכפלה הוכרזה כאתר מורשת 
לאומי ולכן חשוב לדעת כיצד זה יתבצע בפועל. 
של  התכנון  מהו  מראש  לדעת  אחריות  לנו  יש 
מקום  זה  המכפלה  מערת  ההנגשה.  אותה 
חשיבות  ויש  לאומי  אסטרטגי  פוטנציאל  עם 
הנראות  על  שמירה  תוך  תיעשה  שההנגשה 
כבתחילה.  שתיוותר  המכפלה  מערכת  של 
לייצר  שיכולה  שימור  של  בעולם  תפיסות  יש 
ויש  העתיק  למבנה  מאוד  מנוגד  מודרני  מבנה 
והתערבות  השתלבות  שיותר  כמה  של  תפיסה 
עלינו  בנושא,  מפקח  כגורם  מינימליסטית. 

לבדוק שלא תהיה כאן בכיה לדורות".

השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן נפגש עם המשנה ליועמ"ש עו"ד ארז 
קמיניץ לדון בסוגיות מינוי ההרכבים והממונים במועצות הדתיות שנחתמו 

ערב פיזור הכנסת 

הרב יעקב אביטן, השר לשירותי דת בכנס ראשי מועצות דתיות אזוריות: "הצלחנו בשנה 
זו לממש תקציב של 33 מיליון שקל בבניה ושיפוץ מבני דת ולתקצב עוד 17 מיליון שקלים 

לשיפוץ מקוואות"

אלפי פריטים עתיקים ונדירים נתפסו במבצע משולב של רשות העתיקות, משטרת ישראל ורשות המיסים, לאחר שנתפסה רשת של שודדי עתיקות שעסקה בסחר בלתי חוקי בעתיקות ⋅ ע"פ 
החשד, אלפי הפריטים העתיקים והנדירים שנתפסו, נשדדו מאתרי מורשת בארץ ובעולם, תוך הרס ההיסטוריה

משרד הביטחון: "הועברו הכספים לביצוע הנגשת מערת המכפלה, ממתינים לדחיית 
העתירות בכדי להתחיל בביצוע" ⋅ יו"ר הוועדה, ח"כ צבי האוזר: "יש חשיבות רבה 

שההנגשה תיעשה תוך שימור הנראות בהדר של מערת המכפלה"

שר הדתות אביטן עם המשנה ליועמ"ש

חלק מהפריטים שנתפסו )צילום: יולי שוורץ, רשות העתיקות(
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מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

  מה עושים? נזהרים
נשמעים לגדו"י הקוראים לציית להנחיות משרד הבריאות, 
לנצל את מזג האויר הנוח ולהתפלל במרחב הפתוח.

חולים הנושאים את המוטציה הבריטית
שקצב ההדבקה שלה גבוה במיוחד.

בימים האחרונים אותרו במעבדות משרד הבריאות
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הידיעה  התפרסמה  שני,  יום  של  הערב  בשעות 
הפוליטית המרכזית של השבוע, ולא, אין המדובר 
החדשה  היומית  השמאל-מרכז  מפלגת  בהשקת 
יתום,  דני  לשעבר  המוסד  ראש  של  יוזמתו  פרי   -
ימינה  בין  שנחתם  הנחשק  העודפים  בהסכם  אלא 
ובין תקווה חדשה, והותיר את הליכוד ללא בת זוג 

אפקטיבית לחתימת הסכם דומה.
מזערית  הליכוד  על  ההשפעה  כי  ונדגיש  נקדים 
שהשיגה  המפלגה  השוואה,  )לשם  יחסי  באופן 
הנוכחית  ביותר במאה  את מספר המנדטים הגבוה 
גרפה  כאשר  ב-2003,  שרון  בראשות  הליכוד  היא 
שלושים ושישה מנדטים ללא הסכם עודפים, וזכתה 
נוספים כתוצאה מכללי חוק באדר-עופר(,  בשניים 
המטרה  אם  טקטית,  מבחינה  כי  לציין,  חשוב  עוד 
מספר  הגדלת  היא  עיניו  לנגד  שהייתה  היחידה 
לחתום  אמור  בנט  היה   - 'ימינה'  של  המנדטים 
באדר-עופר  חוק  נפלאות  שכן  הליכוד.  עם  דווקא 
מחייבות מפלגה בסדר גודל בינוני לבחור באופציה 
עם  עודפים  הסכם  על  חתימה  של 
על  ממנה משמעותית,  גדולה  מפלגה 
בפרופורציות  מפלגה  עם  חתימה  פני 

זהות, פחות או יותר.
אין  כי  נוסיף,  לכת  )למיטיבי 
והוא  בהכרח,  גורף  בכלל  מדובר 
המפלגות  שתי  של  ביחסיות  תלוי 
למפלגה  משל,  דרך  המדוברות. 
מנדטים  ארבעה  של  פוטנציאל  עם 
עם  הסכם  בחתימת  מיוחד  טעם  אין 
מפלגה של ארבעים, אבל כאשר היחס 
המנדטים  מספר  ומנגד,  מצטמצם, 
הפוטנציאלי  הגוש  של  הגלובלי 
נושק לארבעים עד ארבעים וחמישה, 
למפלגה  הוא  המועדף  החיבור  אזי 

הגדולה(.
עיניו  לנגד  רואה  עודנו  בנט  אבל 
מנדטים,  פלוס  תריסר  בסקרים 
מקרב  מגיעים  לפחות  כשמחציתם 
כחול  פליטי  מרכז-שמאל,  בוחרי 
עשויים  כאלו  בוחרים  ואחרים.  לבן 
תודגש  אם  עבורו  מלהצביע  להימנע 
כפי  נתניהו,  עם  העתידית  שותפותו 
יריביו  ספק  ללא  לעשות  שצפויים 
חתימת  לפיכך,  הקולות.  למשתה 
מעין  מהווה  סער,  עם  עודפים  הסכם 
שיו"ר  לכך  עבורם  נוספת  הוכחה 
על  מחיר  בכל  ללכת  החליט  ימינה 

הדחתו של מנהיג הימין הישראלי.
מנדט  להרוויח  עשוי  שלכאורה  סער,  דווקא 
העדיפות  את  מסכן  המדובר,  העודפים  מהסכם 
נודדים.  קולות  אותם  אחר  במרוץ  שלו  הנוכחית 
שאמור  זה  הוא  היה  בנט,  ובין  בינו  הישיר  בקרב 
לזכות במצביעים שלא ישתכנעו די והותר בכוונותיו 
של הסרוג מרעננה. חתימתו על ההסכם מהווה גם 

'חותמת כשרות' לבנט בקרב אותם מצביעים.
הכלל- הלויאליות  לולי  עסקינן,  בעודפים  ואם 
חרדית הנהוגה במחוזותינו, היה רצוי לגוש ליכוד-

חרדים לייצר הסכם עודפים בין ש"ס והליכוד דווקא 
ולא בין שתי המפלגות החרדיות. בחירה כזו עשויה 
להוסיף מנדט אחד לקבוצה כולה על חשבון שאר 

הגושים היריבים, ומניסיון העבר, כל מנדט יקר.

מפלגה לכל
קוראינו יודעי הספר לבטח מכירים את המעשה 
יהושע  ורבי  הנביא  אליהו  אודות  במדרש,  המובא 
בן לוי שהתלווה אליו ותהה לפשר מעשיו. כזכור, 
חפץ  תושביה  שאת  בעיר  כי  אליהו  לו  הסביר 
לברך, העניק להם ראש אחד בלבד ובכך מנע מהם 
ברעתם,  שחפץ  העיר  תושבי  את  ואילו  מחלוקות, 
'בירך' שיהיו כולם ראשים, שכן אז מובטחת להם 

מחלוקת פורה ואינסופית.
התאמתו  הוא  הסיפור,  של  ידוע  הפחות  חלקו 
המופלאה לימין ולשמאל בישראל. בעוד גוש ימין 
חרדים מאוחד למדי )לראשונה מזה שנים ארוכות(, 
מפלגות  ורבעי  לחצאי  מפוצל  השמאל-מרכז 
ורשימות. עד כה נמנו בגוש: מרץ, יש עתיד, ישראל 
חדשה  תקווה  ושות'(,  )חולדאי  הישראלים  ביתנו, 
שלח(,  )עופר  תנופה  לבן,  כחול  ימינה,  )סער(, 
יתום,  דני  של  מפלגתו  זליכה,  ירון  של  רשימתו 
העבודה, פיצול מסתמן ברשימה המשותפת, ריצה 
'הדמוקרטית' שיסדו  עצמאית אפשרית של תל"ם, 

כמה ממפגיני בלפור ועוד היד נטויה.
בגילאי  שמאל-מרכז  איש  הנך  אם  כי  נדמה 
או  אקדמי  בינוני,  ציבורי  רזומה  עם  ההזדקנות, 
אך  עבורך,  שיצביעו  וכלב  שכנים  ושלושה  צבאי, 
מהשטן  ישראל  את  ותושיע  שתתמודד  מתבקש 
נזכה  עוד  שכזו,  באווירה  רוה"מ.  בלשכת  השוכן 
דמויות  של  מופלא  קאמבק  ממש  בקרוב  לראות 

נשכחות כאהוד ברק, ציפי לבני וסתיו שפיר.
בין  איחודים  מעט  גם  יירשמו  הסתם  מן  נכון, 
פתקים  מספר  נדרש  סוף  סוף  הלא  המתמודדים, 
הגיוני בקלפי, בפרט בקלפיות הניידות לימי קורונה, 
זאת, בהתחשב  יש סוף. עם  וגם לצירופי האותיות 
בכמויות האגו המצטברות של האישים המדוברים 
שנים  לאחר  כי  נדמה   – ביניהם  שזורם  הרע  ובדם 
רבות של מסורת לשריפת קולות מימין, הפעם נצפה 

פוליטית  התאבדות  של  המופלאה  בתופעה 
קולקטיבית דווקא משמאל. לבן גביר יש במי 

לקנא.

תם עידן הגנרלים
אפרופו מפלגות אווירה: מזה 30 שנה יסדו 
הרמטכ"לים בדימוס 'מנהג ישראל' - לפשוט 
קריירה  לתכנן  להתחיל  ותיכף  מדיהם  את 
החמירו  שאף  יש  הפוליטי,  במישור  אזרחית 
ופזלו לכנסת בעודם יושבים במטכ"ל. אהוד 
בוגי  מופז,  שאול  שחק,  ליפקין  אמנון  ברק, 
שיוסיפו  )ויהיו  גנץ  ובני  אשכנזי  גבי  יעלון, 
משתייכים  גלנט(  יואב  לרגע,  הרמטכ"ל  את 

שאילו  להניח  סביר  נכבדה.  רשימה  לאותה  כולם 
באקורד  הצבאית  כהונתו  את  מסיים  היה  חלוץ  דן 

חיובי, אף הוא היה נמנה עמהם.
המדים  חובב  ישראל  עם  גילה  הצער,  למרבה 
והבריטים  שהאמריקנים  מה  את  הקשה  בדרך 
יודעים כבר זמן מה )מבין 45 הנשיאים האמריקנים 
דוויט  במקצועו,  כגנרל  לכן  קודם  כיהן  אחד  רק 
הגיע  לא  גנרל  אף  בבריטניה  ואילו  איזנהאואר, 
על  המבוסס  ופיקוד  צבאית  התנהלות  לפסגה(, 
ועל חיילים צייתניים, אין  החלטות של שחור-לבן 
ביניהם ובין רזי הפוליטיקה המודרנית מאומה. החל 
וכלה  ברק  והכושלת של  הקצרה  מתקופת שלטונו 
בקוריוז המכונה בני גנץ, אף אחד מהרמטכ"לים לא 

היה מציאה גדולה, בלשון המעטה.
ההתבזות  שלב  לפני  עוד  העניין  את  שהבין  מי 
איזנקוט.  גדי  האחרון,  הרמטכ"ל  הוא  הפומבית 
משחק  הישראלית  התקשורת  ניהלה  לחודש  קרוב 
כי  יעלון  בוגי  הצהיר  שבשיאו  פרוע,  ניחושים 
איזנקוט יהיה מספר 2 שלו. סופו של דבר, איזנקוט 
הודיע )באמצעות מקורביו, אלא מה( כי לעת עתה 
הוא יימנע מהכבוד המפוקפק בהצטרפות למפלגת 
בכלל.  הפוליטית  ולזירה  בפרט  כלשהי  טרנד 
נדרים'  'התרת  לערוך  הספק,  מחמת  יחפוץ,  אם 
מיוחד  דין'  'בית  בנקל  להרכיב  יוכל   - וכדין  כדת 
המסתמן,  לפי  שכן  בתפקיד,  קודמיו  משלושת 

שלושתם יתקשו למצוא את מקומם בכנסת הבאה.

מרובא פרוש
בתיבת  נחתה  ב-27.7,  שנה,  לחצי  קרוב  לפני 
המייל של חברי ועדת השמונה של אגודת ישראל 
סגן השר מאיר פרוש,  זועמת. על החתום:  הודעה 
שהתלונן בחריפות על חלוקת הכספים של המפלגה 
ועל היעדר ועדת כספים פנימית, כנדרש וכמקובל. 
בעבר  כבר  הדרישה  את  העלה  כי  מציין  גם  פרוש 
השמונה  ועדת  של  הקודם  במפגש  זאת  עשה  וגם 

המיתולוגית.
למדור  הגיע  שהמייל  להניח  סביר  יסוד  יש 
לא  כה  עד  שכן  וחבריו,  ליצמן  השר  אצל  הספאם 

משקל עודף

השבוע, כאמור, הגיע הפיצוץ 
לשיאים חדשים. פרוש הציב 
אולטימטום בלתי רשמי 
ובו שלוש דרישות לביצוע 
מידי: האחת, הקמת ועדת 
כספים משותפת שתחלק את 
הסמכויות להקצבת מיליוני 
השקלים של הסיעה ולא תותיר 
אותן באופן בלעדי בידי המזכ"ל 
המשתייך ל'מרכזית'. השנייה, 
הקצאת המקומות ברשימה – 
החל מהמקום החמישי ואילך – 
לחסידויות נוספות שאינן שלוש 
הגדולות. והשלישית, פתרון הגון 
ומקובל על שני הצדדים בסוגיית 
יחסי הכוחות בעלזא-ויז'ניץ

על סדר היום

מכירת עודפים. 
יו"ר ימינה ח"כ 
נפתלי בנט
|צילום: דוברות 
הכנסת 

אבי גרינצייג
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נענו טענותיו של פרוש, ובשבוע האחרון הוא נאלץ 
שזלג  ופומבי  חריף  במכתב  הכלים',  את  'לשבור 
במהרה לתקשורת, ואשר אליו הצטרף גם בן הברית 
החדש של 'שלומי אמונים' – ח"כ ישראל אייכלר. 
הזו"  הבוטה  “ההתנהגות  כי  נטען  העדכני  במכתב 

מהווה זלזול בקהילות הקודש שהשניים מייצגים.
הרקע, כמו תמיד באגודה, נעוץ אי שם בפריימריז 
המרכזית'  'הסיעה  זכתה  אז  תשל"ו,  הנשכחים של 
על  קול   435 של  ביתרון  גור  חסידות  עם  המזוהה 
כפול  בכמעט  זכתה  האחרונה  )וזו  אמונים  שלומי 
ויז'ניץ.  עם  המזוהה  המאוחדת',  מ'הסיעה  קולות 
התמודדה  לא  כלל  המעטירה  בעלזא  חסידות 
בסיעה נפרדת באותן בחירות(. מאז ועד היום זרמו 
הקולות  ומפת  ירמיהו,  וברחוב  בירקון  רבים  מים 

והכוחות השתנתה לבלי הכר.
אשדוד,  את  לדוגמה  קחו  הבעיה:  שורש  וכאן 
בפריימריז קיבלה שלומי אמונים יותר קולות מאשר 
המרכזית בעיר, אולם עם השנים, מתוך הבנה שהנוף 
את  המרכזית  הסיעה  לקחה   – השתנה  המקומי 
הבכורה העירונית בנציגות המוניציפאלית. מאידך, 
כך טוענים בשלומי אמונים, במישור הארצי סירבו 
שהתפתחויות  גם  מה  בשינויים,  להכיר  ב'מרכזית' 
ממש,  של  פנימית  דרמה  חוללו  האחרונה  השנה 
ואכמ"ל )ומי שבכל זאת מתעקש להאריך, מוטב לו 

שיציץ בשער עיתון 'המבשר' של יום א' השבוע(.
קמוצה(,  )פ"א  הפרושים  במשך השנים החרישו 
לבריאותם,  חשש  בשל  או  טוב  רצון  מתוך  אם 
אלא שבשנה האחרונה כשל כוח הסבל. זה התחיל 
ליצמן  מידר  אמונים,  שלומי  לפי  הגיוס,  בסוגיית 
בניגוד  הקריטי,  בחוק  מהעיסוק  מבית  יריבו  את 
להוראתם של שבעה מאדמו"רי ה'מועצת' החסידית, 
רוב מוצק, שראו בפרוש את נציגם בעניין זה )כ"ק 
האדמו"רים מצאנז, ביאלה, סלונים, סערט-ויז'ניץ, 
מסדיגורא  הרבי  ולהבחל"ח  ויז'ניץ-מרכז  באיאן, 

זצ"ל(.
התפקיד  על  במאבק  גם  התגלו  פומביים  סדקים 
המיועד לח"כ אייכלר. בתחילת הקדנציה, עת נוצר 
מצב בו אייכלר נותר ללא תפקיד של ממש – בניגוד 
להתחייבויות חבריו לסיעה בהסכם הפנימי מ'ועידת 
אגו"י' שפורסם כאן בעבר – זיהה פרוש המפולפל 
ויז'ניץ  של  החיזוק  סיירת  ומול  הפוטנציאל,  את 
בדמותו של ח"כ טסלר )עוזרו לשעבר של ליצמן ובן 
בריתו כיום(, חיבק בחום את הבעלזאים המקופחים 

ובכך יצר תיקו בלתי שביר בהנהלת התנועה.

שקיבל  המיניסטריאליות  בהחלטות  גאה  הזעם 
ושיכון  בריאות  המשרדים  בחילופי  תחילה  ליצמן, 
במקצת  התמוהים  ובקאמבק  בהתפטרות  ובהמשך 
מתפקידו כשר. הרי ברי שאת תפקידו זה לא קיבל 
ליצמן בגלל עיניו הכחולות או המנדט הבודד שהוא 
מחזיק – כך לפי אנשי 'שלומי' – התפקיד ניתן לו 
מכוחה של המפלגה כולה, ולפיכך אך מתבקש הוא 
בהתייעצות  או החלטה מהותית תתקבל  צעד  שכל 
והסכמה סיעתית. מיותר לציין שליצמן עשה בפרוש 
אלו  במהלכיו  אותו  ועדכן  בגנץ  נתניהו  מעשה 

באמצעות התקשורת.
חדשים.  לשיאים  הפיצוץ  הגיע  כאמור,  השבוע, 
שלוש  ובו  רשמי  בלתי  אולטימטום  הציב  פרוש 
ועדת כספים  מידי: האחת, הקמת  לביצוע  דרישות 
מיליוני  להקצבת  הסמכויות  את  שתחלק  משותפת 
השקלים של הסיעה )כ3.5 עד 4 מיליון שקל תקציב 
ולא  חודש(  מדי  שקל  אלף  כ400  ועוד  בחירות 
המזכ"ל המשתייך  בידי  בלעדי  באופן  אותן  תותיר 
 – ברשימה  המקומות  הקצאת  השנייה,  ל'מרכזית'. 
החל מהמקום החמישי ואילך – לחסידויות נוספות 
הגון  פתרון  והשלישית,  הגדולות.  שלוש  שאינן 
הכוחות  יחסי  בסוגיית  הצדדים  שני  על  ומקובל 

בעלזא-ויז'ניץ.
פריימריז  עריכת  עקרונית  דורש  גם  פרוש 
עדכניים, אך הוא ריאלי מספיק כדי להבין שזה כבר 
לא יקרה בסבב הנוכחי - אם בשל מגבלות הזמן ואם 
בשל מגבלות הקורונה. אם לא יתמלאו משאלותיו, 
יש מי שמרמז לתוצאה אפשרית שתדמה את אשר 
בתשס"ט,  עשרה  השמונה  לכנסת  בבחירות  אירע 
בהן התאיידו שלוש שנים של גידול טבעי והובילו 
לפי  התורה.  יהדות  של  השישי  המנדט  לאבדן 
גומלין  תגובת   - דאז  הקולות  נזילת  הייתה  הנרמז, 
של חסידויות שונות לצעד שנקטו מצביעי המרכזית 
את  כשהעדיפו  ירושלים,  העיר  לראשות  בבחירות 
המועמד החילוני ניר ברקת על פני נציג הסיעה מאיר 

פרוש.
מתרגש  לא  ליצמן-טסלר  הצמד  עתה,  לעת 
זכו  לא  פרוש  של  הדרמטיות  ופניותיו  במיוחד, 
פנה  בהן  הפעמים  חמש  כל  כמו  ממש   – לתגובה 
בית  בתקדים  להיזכר  אם  נזעמים.  במכתבים  בעבר 
הראוי  מן  ב-2014,  המקומיות  מהבחירות  שמש 
של  המרומזים  איומיו  ואת  כוחו  את  לבטל  שלא 

האחרון.

300 סיפורים, אפס אשמה
המדינה  פרקליטות  הגישה  ומושפלת,  חבוטה 
כתב  את  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית  השבוע 
בתפריט  הממשלה.  ראש  נגד  המתוקן  האישום 
הטעימות: יותר משלוש מאות 'דרישות' של נתניהו 
כמתת  המוצגים  שונים,  בהקשרים  וואלה!  מאתר 

אותה קיבל נתניהו במסגרת האישום 
בשוחד.

עצים  מרוב  הפתגם,  וכמאמר 
לא רואים את היער. עודף המקרים 
יעיל לבלבל את השטן, אבל  אולי 
חדד,  עמית  הדין  עורך  את  לא 
ראשון  הישג  לזכותו  זוקף  שכבר 
בישראל.  המתוקשר  במשפט 
נתניהו  מהמקרים  בכמחצית 
את  שביקש  ומי  מוזכר  לא  כלל 
גורמים  או  דובריו  הם  התיקונים 
במחצית  גם  בסביבתו,  אחרים 
הנותרת, חלק מהדרישות לא נענו, 
חסרות  או  רלוונטיות  לא  אחרות 
ספורים  במקרים  ורק  משמעות 
ממש  היה  עצמו  נתניהו  כי  נטען 
לא  ככה  הידיעה.  בבקשת  מעורב 

בונים שוחד תקדימי.
מתייחס  אליה  התקופה  יודגש, 
כתב האישום היא למעלה מארבע 

שנים, בזמן זה עלו באתר וואלה! קרוב ל-10 אלף 
לראש  אחר  או  כזה  באופן  הקשורים  אייטמים   )!(
אחוזים  לכשלושה  הנוגעות  בקשות  הממשלה. 
בלבד, מעידות על דוברות מנומנמת במקרה הטוב 
המדובר,  לאתר  הקשור  בכל  מדעת  ייאוש  על  או 
הפחות  במקרה  אביבי,  תל  שמאל  למעוז  שנחשב 
אי  מגדלת  בזכוכית  ואפילו  כאן  אין  שוחד  טוב. 

אפשר להחשיב זאת כסיקור חיובי.
את  בפומבי  השבוע  חגגו  כבר  הימין  משפטני 
השלושה,  מבין  הכבד  התיק,  של  הצפוי  חיסולו 
העבירה  על  רק  מתבסס  שאינו  היחיד  והוא  מאחר 
מוקדם  אמנם  אמונים'.  'הפרת  של  ההגדרה  חסרת 
עדיין לצפות את התפתחות הליכי המשפט והכרעת 
השופטים, שמן הסתם אינם נמנים על מצביעי מחל. 
למסיבה  אחת  סיבה  לפחות  יש  לנתניהו  זאת,  עם 
הסגר  בתקנות  תעמוד  שזו  ובלבד  הקרוב,  בשבוע 

הנוקשות.

אגודה אחת ואגודה שתיים? ליצמן ופרוש בימים יפים יותר

נדמה כי אם הנך איש שמאל-
מרכז בגילאי ההזדקנות, עם 
רזומה ציבורי בינוני, אקדמי 

או צבאי, ושלושה שכנים וכלב 
שיצביעו עבורך, אך מתבקש 

שתתמודד ותושיע את ישראל 
מהשטן השוכן בבלפור. באווירה 

שכזו, עוד נזכה לראות בקרוב 
ממש קאמבק מופלא של דמויות 

נשכחות כאהוד ברק, ציפי לבני 
וסתיו שפיר
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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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מקפידים
על היגיינה
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מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
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בקדושת

החיים

אתם זכאים
להתחסן ראשונים
כנגד נגיף הקורונה. 

הגעתם
לגיל 60

לקבלת מנת החיסון הראשונה תאמו תור בקופת החולים.
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מאוחדת מובילה את שירותי הרפואה גם בקורונה:
שירותי רפואה זמינים ונגישים מבלי לצאת מהעיר

איציק גרוס

תושבי בני ברק אשר הינם לקוחות מאוחדת, נהנים ממגוון רחב 
צורך  אין  כאשר  שונים,  בתחומים  מתקדמים  רפואה  שירותי  של 
בשש  ללקוחות  וזמינים  נגישים  והשירותים  מהעיר  לצאת  כלל 
המרפאות, בתי המרקחת, המכונים ועוד המצויים בפריסה רחבה 

ומקיפה ברחבי העיר. 
הרפואה,  שירותי  של  רחבה  מפריסה  נהנים  מאוחדת  לקוחות 
המסורים  הצוותים  ידי  על  מירבית,  ובזמינות  למגזר  בהתאמה 
אדמיניסטרטיבי  מענה  קבלת  ומוודאים  שדואגים  במרפאות, 
ובראשם  המיטבי,  השירות  את  לתת  כדי  רציפה  ותמיכה  מהיר 
הגב'  ויז'ניץ,  מרפאת  מנהל  וינר  יצחק  הרב  המרפאות:  מנהלי 
יפית שבת מנהלת  שיפי הרברט מנהלת מרפאת מרום שיר, הגב' 
נזר,  אבני  מרפאת  מנהלת  שוהם  נתנלי  הגב'  ירושלים,  מרפאת 
שולמית  והגב'   , הרצוג,  קרית  מרפאת  מנהלת  צדוק  ורדית  הגב' 
וייס מנהלת מרפאת הקשתות. כמו כן, לרשות תושבי העיר עומדים 
מנהלי קשרי הלקוחות העושים לילות כימים בעבודת קודש, תוך 
דאגה כנה, מקצועית ואכפתיות לכל שאלה או בעיה של כל לקוח 
ולקוחה בעיר: הרב שמשון פרג, הרב נתן צישינסקי, והגב' מינדי 
זילברפרב. רמת המחויבות של עובדי מאוחדת כולם כפי שהיתה 
תמיד וכפי שהתגלתה ביתר-שאת בתקופת הקורונה - ההירתמות 
שעה  בכל  והזמינות  השליחות,  תחושת  המקצועיות,  למבצע, 
את  קיבלו  שהלקוחות  כך  לידי  שהביאו  הם   – היממה  משעות 
השירות הטוב ביותר גם בתקופת המשבר, והדגישו את מחויבותה 

של מאוחדת כלפי לקוחותיה. 
רפואה  שירותי  ומעניקות  מרבית  בזמינות  פועלות  המרפאות 
ראשוניים ומקצועיים לאורך שעות היום ברציפות, גם בימי שישי 
ובערבי חג. כמו כן, מרכז בריאות האישה במרפאת מרום שיר פעיל 
ובמקרים  הלילה  משעות  בחלק  כולל  המרפאות,  לשעות  מעבר 
דחופים גם בערבי שבת וחג ובמוצאי שבתות וחגים. התורים לכל 
נהנים לקוחות  וזמינים, כשבנוסף,  שירותי הרפואה הינם מהירים 
מאוחדת משירותיהם של עשרות רופאים מומחים ועצמאיים להם 
יש הסדר עם מאוחדת, והם נמצאים בפריסה רחבה בכל חלקי העיר. 
גם ארבעת בתי המרקחת הסמוכים למרפאות מעניקים שירות זמין 
ויעיל, כשאליהם מצטרפים כל שאר בתי המרקחת בעיר המשרתים 

את לקוחות מאוחדת.

תודעת שירות, זמינות ונגישות
הרפואיים  הצוותים  את  לאייש  רבה  חשיבות  רואה  מאוחדת 
והצוותים האדמיניסטרטיביים באנשים מתוך המגזר, מתוך תודעת 
שירות גבוהה כי אלו מבינים את צורכי המגזר הייחודיים ומדברים 
את שפתו. שירותי רפואת המשפחה ניתנים בכל המרפאות בזמינות 
גבוהה ובהשגת תורים מהיום להיום ומהיום למחר, על ידי רופאים 
אבשלום  ד"ר  החולים:  בבתי  מחלקות  מנהלי  חלקם  בכירים, 
טיפול  ומנהל  השומר  בתל  ד'  פנימית  מחלקת  מנהל   - ליבוביץ' 
נמרץ קורונה, ד"ר צחי גור - רופא משפחה ותיק ובעל שם, ד"ר 
פבלו גולימסטוק – מ"מ סגן מנהל פנימית במרכז הרפואי מעייני 
אריאלה  ד"ר  עלי,  חי  עבדאל  פרופ'  מפרע,  עבד  ד"ר  הישועה, 
סטרלינג, ד"ר מיטל עצמון, ד"ר אנה קוגן, ד"ר ניגורה מיכנובסקי 
- רופאה בכירה במיון שערי צדק, ד"ר אנה ילוב – מנהלת החוג 
שרון,  גבעון  ד"ר  לרפואה,  סטודנטים  ומלווה  משפחה  לרפואת 
ד"ר זהרי חנה וולקוביץ', וד"ר לאה שמחה לוי. נוסף לאלו נהנים 
לקוחות מאוחדת משירותיהם של רופאי המשפחה העצמאיים: ד"ר 
רונן ליבסטר - מנהל המחלקה לרפואה דחופה במעייני הישועה, 
ד"ר אריה בליי, ד"ר אריה בורשטיין, ד"ר יהודה השכל, ד"ר אריה 
ציון  וד"ר  נשימתי בתל השומר,  - מנהל המחלקה לשיקום  וולנר 
של  מיוחדות  באוכלוסיות  לטיפול  המחלקה  מנהל   - שלוסברג 
משרד הבריאות בנושא הקורונה. סך הכול עומדים לרשות לקוחות 
המעניקים  בכירים,  רופאי משפחה  עשרות   – ברק  בבני  מאוחדת 
לסטנדרטים  ומעבר  מעל  הלקוחות,  לרווחת  ומסור  זמין  שירות 

המקובלים.
לגיל  מתחת  הינם  ברק  בבני  מהלקוחות  אחוז  מ-50  למעלה 

לילדים  הרפואה  שירותי  להרחבת  מאוחדת  פעילות  משכך,   .15
אמיתית  הבנה  הכוללת  השירות  מתפיסת  נפרד  בלתי  חלק  היא 
ומהותית לצורכי התושבים והחשיבות של מענה רחב-טווח למען 
דור העתיד. רופאי הילדים של מאוחדת הינם בעלי גישה ייחודית, 
מסורה ואכפתית, וחלקם אף מגיעים מתוך המגזר, כמו; ד"ר אליאל 
הרצליך,  ז'קי  וד"ר  ויז'ניץ,  ומרפאת  שיר  מרום  ממרפאת  טוביה, 
ממרפאת ירושלים ומרפאת אבני נזר, המקבל לקוחות גם במוצאי 
מתפיסת  כחלק  הכל  בלילה.  עשר  ועד  שמונה  מהשעה  שבת, 
עוד  ילדים.  ברוכת  זמינות מרבית בעיר  השירות המיטבי להעניק 
נמנים בנבחרת רפואת הילדים בעיר: ד"ר צביון אסף, ד"ר פלאם בן 
זקן אני, ד"ר אמדין לודמילה, ד"ר איתי פלג, ד"ר שמש ארז, וד"ר 
גיאורגי  צ'רנין, אליהם מצטרפים רופאי הילדים העצמאיים: ד"ר 
לנדסמן,  ד"ר מוטי  כץ,  יוסף  ד"ר  ד"ר משולם הרט,  אליהו הלר, 
ד"ר אשר פלוצניק, וד"ר מהרן פרדיאן. נבחרת מקצועית מהשורה 
ברחבי  הפרוסים  וזמינים  מקצועיים  ילדים  רופאי  של  הראשונה 

העיר לרווחת הלקוחות.

שירותי רפואה מותאמים לקהילה
הרפואה  שירותי  רוב   מוענקים  ברק  בבני  מאוחדת  במרפאות 
עור,  גורן,  אוזן  אף  כגון:  לילדים.  והן  למבוגרים  הן  המקצועית, 
נוירולוגיה,  ריאה,  מחלות  לסוגיה,  כירורגיה  אורתופדיה,  עיניים, 
שיניים  מרפאת  גם  ועוד.  קרדיולוגיה,  פסיכיאטריה,  נפרולוגיה, 
למרפאת  סמוך  הלקוחות  לרשות  עומדת  ומתקדמת  מקצועית 
למבוגרים  השיניים  רפואת  שירותי  כל  מוענקים  בה  שיר,  מרום 
שינן   – החרדי  למגזר  בהתאמה   - בה  למצוא  ניתן  ואף  וילדים, 
לגברים ושיננית לנשים. בנוסף, נהנים הלקוחות מהסדר מיוחד של 
מאוחדת עם מרפאת השיניים העצמאית 'שלימות השן' הממוקמת 

במרכז העיר ברחוב רבי עקיבא. 
הרפואי  המרכז  משירותי  נהנים  ברק  בבני  מאוחדת  לקוחות 
ביותר,  המתקדם  הרפואי  הציוד  ובעל  המפואר,  החדש,  'מדיקה' 
ממוקם בשכונת רמת החייל הסמוכה לעיר בני ברק, ועובדים בו 
ניתן  כן,  כמו  הרפואה.  שירותי  של  רחב  ממגוון  הרופאים  טובי 
לקבל בו שירותי ייעוץ על ידי רופאים בכירים, פרופסורים ומנהלי 
מחלקות מכלל בתי החולים בארץ, ומבוצעים בו ניתוחים פרטיים 

- רובם ללא השתתפות עצמית כלל. 
במרכז!  הלקוח  תפיסת  את  דגלה  על  חרטה  שמאוחדת  מאחר 
הרפואה  שירותי  והנגשת  ללקוחותיה,  ביותר  הטוב  השירות  מתן 
השונים הינה חלק מתפיסת שירות זו. על כן ניתן למצוא במרפאות 
כגון;  מקצועיים,  רפואה  שירותי  של  רחב  מגוון  בעיר  מאוחדת 
מכון  פיזיותרפיה,  מכון  לילדים,  ירכיים  פרקי  אולטרה-סאונד 
סכרת - אותו מאייש צוות רב-תחומי לטיפול בחולי סכרת או טרום 
לשיקום  בעיסוק  ריפוי  מכון  ברזל,  עירוי  הולטר,  בדיקות  סכרת, 
בחלק  גם  הפעיל   - האישה  בריאות  מרכז  דיבור,  מכון  היד,  כף 
משעות הלילה, מכון התפתחות הילד במרום שיר, הכולל: רופא 
בעיסוק,  ריפוי  ובאידיש,  בעברית  תקשורת  קלינאית  התפתחותי, 
רחב  סדנאות  ומגוון  ופסיכולוגית,  סוציאלית  עובדת  פיזיותרפיה, 
- הפועלים גם בתקופת הקורונה ועומדים בתו התקן הסגול, כמו: 
וסדנת התעמלות  גמילה מעישון, אורח חיים בריא, חולי סוכרת, 
זה  וכל  עזרא.  ברחוב  הפיזיותרפיה  במכון  סוכרת  חולות  לנשים 

בזמינות ובנגישות וללא צורך לצאת מהעיר ולנסוע למרחקים.
שירות נוסף המהווה חלק מתפיסת השירות הזמין והמונגש של 
מאוחדת והתאמתו לצרכיו הוא, ביצוע הביקור אצל רופא הילדים, 
המקצועית,  הרפואה  משירותי  רופאים  ומגוון  המשפחה,  רופא 
באמצעות 'תור טלפוני' בלבד וללא צורך בהגעה פיזית למרפאה. 
במיוחד בתקופה זו בה רבים נמנעים ככל הניתן מיציאה מהבית, 
וחלקם אף מצויים בבידוד או כל סיבה שהיא המונעת מהם הגעה 
למרפאה, יוכלו ליהנות מביקור אצל הרופא מבלי לצאת מהבית. 
בנוסף, לקוחות מאוחדת שיש ברשותם אמצעים דיגיטליים ייהנו 
מהשירות  הזמין והנוח ויוכלו לבקר אצל הרופא באמצעות שיחת 

וידאו. 
גם ה'מיון המקוון' הוא חלק בלתי נפרד מתפיסת שירות זמינה 
ונוחה זו, כאשר לקוח הנזקק לשירותי מיון – גם בעת שהמרפאות 

סגורות - יוכל להזמין תור במוקד הטלפוני, 'לבקר' במיון המקוון 
באמצעים הדיגיטליים שברשותו, לקבל את מיטב השירותים של 

המיון, ולפגוש את הרופא מבלי לצאת מהבית.
לא   - מתקדמים  רפואה  שירותי  של  כמעצמה   - במאוחדת 
והשינויים  דינאמי  מאוד  השטח  הקיים.  לסטטוס  נתפסים 
הדמוגרפיים מחייבים תמיד ללמוד את השטח, לראות צעד נוסף 
קדימה, ולהתאים את שירותי הרפואה. כחלק מתפיסת שירות זו, 
ובעלת  רחבה  הינה  טיפול  לקבלת  המגיע  הלקוח  על  ההסתכלות 
כל  את  יבדוק  הרופא  משכך,  הרפואי.  מצבו  כל  על  השלכות 
הימצאות  לשלול  על-מנת  הלקוח  של  הבריאותי  והרקע  המכלול 

בעיות נוספות – שלרוב, לא עולות כלל בדעתו של הלקוח.

שמים את הלקוח במרכז!
למוקד חיסונים נגד נגיף הקורונה במרפאת הקשתות, הגיעו

אלפי מתושבי ב"ב, העונים לקריטריונים של משרד הבריאות, 
בכדי להתחסן במאוחדת מציינים כי הציבור החרדי נענה בהמוניו 
ומגיע למוקדי החיסונים של מאוחדת שנפתחו כפי הוראת גדולי 
דוגמה  מהווים  בעצמם  ישראל  גדולי  כאשר  שליט"א,  ישראל 
במרפאת  המוקד   מפתיחת  חוסנו  יום  מידי  להתחסן.  ומגיעים 
מראש.  תור  בזימון  שהגיעו  ברק  בבני  רבים  לקוחות  הקשתות 
הלקוחות  ממושכת  המתנה  ללא  התקהלות  ללא  התנהלו  התורים 
נרשמה  ואכן  ההתחסנות  בסיום  כבר  הבא  לחיסון  תור  קיבלו 
של  הרפואיים  הצוותים  הלקוחות".  מצד  רבה  רצון  שביעות 
מאוחדת בעיר עושים לילות כימים – בשגרה ובחירום - על-מנת 
במבצע  גם  ומותאמים.  נגישים  רפואה  שירותי  ולתת  להמשיך 
הגדול של משבר הקורונה להורדת התחלואה וקטיעת שרשראות 
ועובדים  בחזית,  כחיילים  מאוחדת  עובדי  כלל  ניצבים  ההדבקה, 
שליחת  דגימות,  בלקיחת  לנדרש  ומעבר  ליכולות  מעל  הרבה 
דוגמים לבתים, סיוע בפינוי למלוניות או לחילופין בטיפול רפואי, 
ועבודה שוטפת במרכז השליטה המשותף לעירייה ולפיקוד העורף 
פעילות  בעיר.  ללקוחות  ביותר  והזמין  המהיר  לשירות  שהוביל 
מלמדת  השראה,  מעוררת  הינה  הקורונה  במשבר  מאוחדת  צוותי 
לקוחות  לשירות  ומופת  דוגמא  ומהווה  השליחות,  תחושת  על 
ברמה גבוהה. בנחישות, במקצועיות, ובזרועות משולבים עם ראש 
העיר הרב אברהם רובינשטיין, ופיקוד העורף, הביאה מאוחדת את 
ההתמודדות עם המגפה לתוצאות מדהימות בכל הקשור לקטיעת 

שרשראות ההדבקה והורדת התחלואה.
מצבו  פי  על  אישית  שירות  חוויית  על  דגש  ניתן  במאוחדת 
הרפואי של הלקוח הספציפי ומאפייניו, כמו גם הכוונה וסיוע של 
סביבתו הקרובה. כאשר נער הסובל מהשמנת יתר, לשם המחשה, 
הנער  של  למצבו  בהתייחסות  די  אין  דיאטנית,  באמצעות  יטופל 
והתאמת הטיפול עבורו, אלא בראייה כוללת של סביבתו הקרובה 
והתומכת. שום טיפול - טוב ככל שיהיה - לא יצליח מבלי מעטפת 
תומכת. משכך, דואגים במאוחדת לרתום את הוריו ובני משפחתו, 
להחיל עליהם שינוי התנהגותי, ולמקסם את הטיפול בעזרת צוות 
אף  מסוימים  ובמקרים  דיאטנית,  אחות,  רופא,  רב-סקטוריאלי; 

עובדת סוציאלית - עד להצלחה המקסימלית.
עבור  ביותר  החשובים  המשאבים  שאחד  סוד  לא  כבר  זה 
הלקוחות הם הצוותים המעניקים שירותים מקיפים לכל לקוחותיה. 
אותם  המלווה  השליחות  תחושת  היא  לכולם  המשותף  המכנה 
מקצועית  בהכוונה  רבות  משקיעה  מאוחדת  בעבודתם.  יום  יום 
ואישית של הצוותים, על-מנת שיעניקו שירות איכותי ואמפתי, הן 
בתנופה  והיא תמשיך  והן בשירותי המזכירות,  הרפואה  בשירותי 
ולהתאימם  השירותים  את  להרחיב  בלקוחותיה,  להשקיע  אדירה 
לצורכיהם, ובעיקר, להוות גוף חזק, יעיל ועוצמתי, שיעניק שירותי 

רפואה מהטובים והמתקדמים ביותר מקרוב ומרחוק.
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת הרב משה כהן: “כקופה חזקה, 
עוצמתית ומובילה - תמשיך לשמור על קשר הדוק עם לקוחותיה, 
בימי שגרה ובעתות משבר, להתאים את שירותי הרפואה לצורכי 
הלקוחות, ולהעניק שירות אישי, זמין ונגיש מקרוב ומרחוק, לכל 

לקוח ולקוחה".

בפריסת שירותים מקיפה בעיר, עם שש מרפאות, בתי מרקחת, מכונים ועוד שירותים רבים ונגישים, ממשיכה מאוחדת להעניק כל העת ללקוחותיה, 
שירותי רפואה ראשוניים ומקצועיים המותאמים לצורכי הקהילה, בזמינות גבוהה ובלי צורך להתנייד למרחקים ⋅ הרחבת מערך הרפואה והכנסת שירותים 

מתקדמים – הם רק חלק מתפיסת השירות המיטבי עבור לקוחות מאוחדת ⋅ תחושת שליחות, אכפתיות, ושימת הלקוח במרכז בשילוב שירותים מותאמים 
ובזמינות גבוהה מובילים את מאוחדת להיות מעצמת שירות ושמים אותה בקדמת הבמה הרפואית בבני ברק

בכירי מאוחדת בהתיעצות עם מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"אהנהלת מחוז מרכז במאוחדת בהתיעצות עם רבני בני ברק



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 



כ"ב טבת תשפ"א 34346/1/21 בני ברק

מעמד מרגש של סיום הש"ס ברשת הכוללים "נרו יאיר"

מאת: אלי כהן

מרדכי  רבי  הרה"ג  של  לפטירתו  הראשון  השנה  יום  לקראת 
"סיום  מעמד  נערך  רושם  ורב  גדול  בכנס  זצ"ל,  גרינשפן  מנחם 

הש"ס" אשר נלמד ע"י אברכי רשת הכוללים "נרו יאיר".
אברכי  ממאתיים  למעלה  ובאו  התכנסו  ערוכים  שולחנות  ליד 
רשת הכוללים "נרו יאיר" בראשות הרה"ג רבי ישעיהו גרינשפן 

שליט"א.
את הערב הנחה הרה"ג רבי חיים הורביץ שליט"א רב שכונת 
דבריו,  בנועם  השומעים  את  ריתק  אשר  הכולל  ומראשי  צהלה 
של  בשבחו  והפליג  התורה,  עמלי  שכר  את  מדגיש  שהוא  תוך 
ראש הכוללים הרב ישעיהו שליט"א אשר בוערת בו אהבת תורה 
ולומדי תורה וזכה להקים ולייסד רשת כוללים העומדת לתפארה.

ראש  הנגיף הצליח  למרות קשיי  כי בשנה האחרונה  ציין  עוד 
הכוללים שליט"א לייסד את כולל "מור דרור" לע"נ אביו זצ"ל, 
ז"ל  חן  חיים  האחים  של  לזכרם  חיים"  "חדוות  הכולל  את  וכן 

וחדווה ע"ה פלח.
ראש  את  המנחה  הזמין  עת  בקהל  ניכרה  מרובה  התרגשות 
הכוללים שליט"א לשאת את דברו. בדבריו גולל ראש הכוללים 
שליט"א את מסכת חייו הנפלאה של אביו בהיותו דבוק בתורה 
והיאך שהיתה משוש חייו וגם בזמני חולי ומכאוב רח"ל לא מנעו 
בעדו מלהגות בה בעיון רב, ואת היותו מרביץ תורה רבות בשנים 
בישיבות, כשבתים רבים נבנו על אדני התורה והיראה אך בזכותו. 
ובשנותיו האחרונות מסר שיעורים כלליים בכוללים כשהאברכים 
מתענגים על חריפותו ועמקותו בפלפולא דאורייתא. ראש הכולל 

ציין אף את רוב טובו וגודל חסדיו של אביו המנוח זצ"ל.
את  לסיים  שליט"א  דב  ר'  הרה"ג  אחיו  את  הזמין  מכן  לאחר 

הש"ס וקודם למעמד הסיום הודה ר' דב לאחיו ראש הכולל, אשר 
גם בחיי אביו זכה לכבדו באופן נעלה ביותר ועל כן זיכוהו משמים 
שעל ידו נעשתה עילוי נשמה גדול עד למאוד בלימוד ש"ס שלם 
ע"י מאות האברכים. לאחר הקדיש של סיום הש"ס שנאמר ע"י 
בנו הגדול של הנפטר הדגול הרה"ג ר' רפאל שליט"א, פרץ הקהל 
בריקודים סוערים לכבודה של תורה כשבמרכז המעגל מפזזים כל 

ראשי הכוללים שליט"א לכבודה של תורה.
אליעזר  שמואל  רבי  הגדול  הגאון  בנוכחותו  כיבד  הערב  את 
שטרן שליט"א גאב"ד "שערי הוראה", אשר אף הוא העלה על נס 
את פעליו הכבירים של ראש הכוללים, וברכו שיוסיף עוד כהנה 

והנה להרבות פעלים לתורה.
בברכת המזון כובד גיסו הגדול הרה"ג ר' זבולון חרלפ שליט"א 
ולאחר ריקודי שמחה של מצווה התפזר הקהל לביתו בתוך תחושת 

התעלות על אשר זכו איש איש להיות חלק ממסיימי הש"ס.

למעלה מ-200 האברכים ברשת הכוללים "נרו יאיר" סיימו את הש"ס עם מלאות השנה הראשונה לפטירתו של הרה"ג מרדכי מנחם גרינשפן זצ"ל, אביו של מייסד 
רשת הכוללים הרה"ג ישעיהו גרינשפאן

תושב ביתר עילית יקבל 25,000 שקל בגין סירוב 
של העירייה לפרסם מודעת רחוב נגד 

ראש העיר מאיר רובינשטיין

מאת: אלי כהן

תושב ביתר עילית יקבל 25,000 ₪ מעיריית 
לאשר  העירייה  של  סירובה  בגין  עילית,  ביתר 
מודעת  לפרסם  בעיר,  מודעות  הדבקת  לזכיין 
רחוב נגד ראש העיר מאיר רובינשטיין. המדובר 
פייל  בועז  עו"ד  עם  ראיון  ובה  רחוב  במודעת 
ממשרד עו"ד יגאל ארנון, בו תוקף המרואיין את 
ביתר  עיריית  ואת  רובינשטיין  מאיר  העיר  ראש 
ילדי  כלפי  והמפלה  יחסה הפוגעני  בגין  עילית, 

החינוך המיוחד בעיר. 
להתפרסם  הכתבה  אמורה  היתה  בתחילה 
כבר  אף  והכתבה  'בקהילה'  החרדי  בעיתון 
עוצבה ע"י העיתון והוכנה בתוך מוסף החדשות 
של העיתון. אולם, לבסוף ברגע האחרון הכתבה 
פוליטיים  לחצים  בעקבות  פורסמה  ולא  הוסרה 

שקיבלו גורמים בכירים בעיתון. 
ועד  ויו"ר  העיר  תושב  פנה  מכך  כתוצאה 
לזכיין  זלמנוביץ,  אלי  החינוכי,  במוסד  ההורים 
את  לפרסם  בבקשה  בעיר  המודעות  הדבקת 
המודעות  בלוחות  בתשלום  כמודעה  הכתבה 
בביתר עלית. הזכיין פנה לעירייה בבקשה לאשר 
סירבה  העירייה  ואולם  המודעה  הדבקת  את 

לאשר את הדבקתה. 
   כתוצאה מכך הגיש התובע עתירה מנהלית 
במעלה  מקומיים  לעניינים  המשפט  לבית 
גביר.  בן  איתמר  עו"ד  ב"כ  באמצעות  אדומים 
)משה  דאז  העירייה  דובר  הודה  הדיון  במהלך 
המדביק  את  הזהירה  אכן  העירייה  כי  גלסנר( 
בפני הדבקת המודעה והתריעה בו כי הוא עלול 

להיחשף לתביעת דיבה. 
העירייה  דובר  טענותיו של  את  דחה  השופט 
של  ב"כ  הדין  עורכי  של  טענותיהם  ואת 
מיידי  באופן  להדביק  לנתבעים  והורה  העירייה 
חרף  בפועל  הודבקה  אכן  והיא  המודעה  את 
התנגדות העירייה והעומד בראשה. כן הורה בית 
 ₪  10,750 סך  לתובע  לשלם  לעירייה  המשפט 

בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 
לאחר סיום ההליך המנהלי פנה התובע להליך 
נוסף באמצעות תביעה אזרחית שהגיש ב"כ עו"ד 
איתמר בן גביר בבית משפט השלום בירושלים 
נגד העירייה ונגד ראש העיר מאיר רובינשטיין. 
במהלך התביעה הציעו ב"כ עיריית ביתר עילית 
לעו"ד איתמר בן גביר לנסות ולהגיע להבנות בין 
הצדדים ולקבל על ההסכמות תוקף של פסק דין. 
כי  נקבע  הצדדים  בין  שהתקיים  מו"מ  לאחר 

סך  לתובע  ורשמי  ישיר  באופן  תשלם  העירייה 
נוספים  שקל   10,000 ועוד  שקלים   15,000 של 
יקבל התובע באמצעות צד שלישי מחוץ לפסק 
להסדר  הסכימו  הצדדים  בוצע.  אכן  וכך  הדין 
והגישו לבית המשפט את הסכמות הצדדים ובית 

המשפט אישר אותן. 
בהתנהגות  "המדובר  גביר:  בן  איתמר  עו"ד 
מניעת  פיות,  סתימת  של  ושערורייתית  פסולה 
ובריוני  חוקי  בלתי  באופן  לגיטימית  מחאה 
בראשה.  והעומדים  עילית  ביתר  עיריית  מצד 
בסופו של יום התוצאה שביקשנו הושגה ואולם 
של  בסופו  הקשה.  בדרך  זאת  למדה  העירייה 
בסכום  זכה  גם  והתובע  הודבקה  המודעה  דבר 
הדבקת  סירוב  בגין  שקל,   35,750 של  מצטבר 

המודעה שעלותה כ-1500 שקל. 
שהוא  ילמד  רובינשטיין  מאיר  גם  "לבסוף, 
וחוקים  לחובות  וכפוף  ישראל  במדינת  חי 
ושלתושבי ביתר עילית יש גם זכויות ובהם גם 
לו.  נוחות  או  נעימות  שאינן  מודעות  הדבקת 
הנחישות והעקביות של התובע ראויות להערכה 
שכן רק באמצעים אלו מצליחים אזרחים לפרוץ 
כוחניות  רשויות  מול  שינויים  ולחולל  דרך 

וחזקות", הוסיף עו"ד בן גביר. 

בפסק הדין נקבע רשמית כי העירייה תשלם 15,000 ₪ לתובע | עוד 10,000 שקלים נוספים שולמו לתובע דרך צד שלישי | עו"ד איתמר בן 
גביר: "גם מאיר רובינשטיין ילמד בסוף שהוא חי במדינת ישראל וכפוף לחובות וחוקים ושלתושבי ביתר עילית יש גם זכויות" | קודם לכן 

שילמה עיריית ביתר עילית לתובע 10,750 ₪ בהליך מנהלי שבסופה גם הודבקה המודעה וגם העירייה חויבה בתשלום משמעותי 

מ.אינפורמטיבי

מאת יאיר שטיינר 
המחאה נגד התנהלות של עיריית ביתר־עילית 
כנגד המוסד לחינוך מיוחד 'לב החינוך החסידי' 
בעיר – הולכת וגוברת. בתקופה האחרונה הצטרף 
למאבק ההורים עורך־הדין בועז פייל, מומחה 
משפטי מנהלי שהתקשה לעמוד מנגד. למותר 
לציין שהתנהלות העירייה גרמה לחילול ה' גדול, 
כאשר עורכי דין, אישי ציבור ושופטים נחשפו 
אליה. בשיחה מיוחדת מתאר עו"ד פייל, הנחשב 
למטאור משפטי, את התנהלותה החמורה של 

עיריית ביתר עילית.
מה דעתך על התנהלות העירייה כלפי ילדי 

החיוך המיוחד בביתר עילית?
"ההתנהלות לא רק מנוגדת לדין, אלא גם מאוד 
מצערת בהיבט האנושי והמוסרי הבסיסי ביותר. 
מבחינה משפטית, ברור שהעירייה מתנערת 
לחלוטין מחובה חד־משמעית לחלוטין שמוטלת 
עליה על פי הוראות חוק חינוך מיוחד, וזאת ללא 
כל הצדקה. טענות העירייה אינן קבילות ברמה 
המשפטית ואינה מורידה כהוא זה מהחובה 
– לדאוג  והאנושית  – החוקית  של העירייה 

לתלמידיה.
"אבל מעבר לעניין המשפטי הטהור, צריך 
להסתכל גם על הסיטואציה בכללותה ולראות 

מי עומד מול מי. במילים אחרות: מתוך כלל 
האפשרויות העומדות בפני העירייה בדרך לחסכון 
או צמצום בהוצאותיה, החליטה העירייה לפגוע 
בצורה כל כך קשה דווקא באוכלוסייה החלשה 
ביותר; דווקא בתלמידים שהיה ראוי שהעירייה 

תשקיע בהם את מירב המשאבים".
האם התנהלות זו היא דבר שאנו מכירים גם 

מערים אחרות?
"אין ספק שהפרה כזו של הוראות דין ברורות 
היא נדירה. למרות שמקרה דומה לזה כבר נדון 
בעבר בבית משפט אחר. שם טענה עירייה אחרת 
לזו שטוענת עיריית ביתר עילית  זהה  טענה 

והטענה נדחתה על ידי בית המשפט.

ממה לדעתך נובעת התנהלות העירייה – גם 
בהתייחס לעובדה שחלק מילדי החינוך המיוחד 

בביתר שוכנים בקרוואנים רעועים ומוזנחים?
חברתית  אלא  משפטית,  סוגיה  לא  "זו 
שמקבלי  להעריך  רק  יכול  אני  פוליטית.  או 
ההחלטות בעירייה מרשים לעצמם לפגוע דווקא 
באוכלוסייה חלשה זאת, בהנחה שהתלמידים 
הללו של מוסדות החינוך המיוחד והוריהם לא 
יהיו אלו שירימו קול צעקה, כיוון שבדרך כלל 
מדובר באנשים שאינם מודעים באופן מלא 
לזכויותיהם ולחובות שהדין מטיל על העירייה 

ביחס אליהם".
האם ישנה התייחסות או עמדה משפטית לעניין 

החזקת ילדים בכלל וילדי חינוך מיוחד בפרט בלימודים ממושכים 
וקבועים במתחם קרוואנים?

"אין הוראת חוק ספציפית המתייחסת לקרוואנים, אבל בהחלט 
יש חובה לרשות המקומית לדאוג לכך שמוסדות חינוך בכלל 
וחינוך מיוחד בפרט, יתנהלו במבנים ראויים בתנאים נאותים ובאופן 
שיאפשר לתת לתלמידי החינוך המיוחד את כל השירותים והטיפולים 

שהדין מחייב לתת להם.
"ועל פני הדברים, נראה שבמקרה של בית הספר הזה, 'לב החינוך 
חסידי' בביתר עילית, החובה הזאת רחוקה מאוד מלהיות מקוימת. 
לדוגמא במתחם הקרוואנים החצר איננה תקנית וחסרים חדרי טיפול. 
מצב שבו ילד שיוצא לשירותים או לנטילת ידיים יוצא למעשה 
מהקרוואן לרחוב וחשוף לפגעי מזג האוויר – בהחלט אינה עונה 

להגדרת 'תנאים ראויים'".
האם מעבר ליחס שההורים רואים אותו כאכזרי כלפי התלמידים 

האם יש בהתנהלות העירייה גם עבירה פלילית?
"יש הוראות מסוימות בחוק החינוך המיוחד ובדיני חינוך נוספים 
שמוגדרות בנסיבות מסוימות גם כעבירות פליליות. אני מקווה 

שבמקרה הזה שלנו לא נגיע לידי כך".
האם יש סמכות בידי משרד החינוך לשלול או לקזז תקציבים 

מהעירייה בגין התנהלות קשה זו?
"על פי החוק משרד החינוך והרשות המקומית יחד אחראיות 
למתן חינוך מיוחד, על כל המשתמע מכך. לכן, למשרד החינוך 
ישנה אחריות כוללת לכך שמוסדות החינוך המיוחד יתנהלו בהתאם 
להוראות הדין. במקרים שבהם משרד החינוך מאתר חריגות מצד 
הרשויות המקומיות ביישום החובות על פי חוק חינוך מיוחד, יש 
לו את הסמכות והיכולת לאכוף את קיום החובות האלה. אכיפה 
זו נעשית בין היתר באמצעות קיזוז מתוך התקציבים השוטפים 

שהמשרד מעביר לרשות המקומית".
מה עמדתך בבקשת העירייה לדחות את עתירת ההורים על הסף, 
בטענת העדר סמכות משום שביתר עילית נמצאת בשטח שהוא 

"תפיסה לוחמתית"?
"מצער לראות שאל מול סוגיה כל כך חמורה וכאובה של פגיעה 
בזכויות תלמידי החינוך המיוחד, בחרה העירייה להתמקד בטיעון 
טכני־פורמלי, שככל הנראה היא עצמה לא הייתה מעלה בשום 
סיטואציה אחרת. ועם זאת, הטענות שבעתירה שלנו יתבררו לגופן 
בין אם זה בביהמ"ש המחוזי ובין אם זה בבג"צ. ולכן, מדובר בתרגיל 

לא מוצלח מצד העירייה שכל מטרתו להרוויח זמן".
העתירה מתייחסת גם להשלכות כלפי צוות המוסד, הכולל תלמוד 

תורה ושתי ישיבות קטנות, בשל התנהלות העירייה?
"העתירה בהחלט מתייחסת גם להיבט הזה שהוא תוצאה ישירה 
של מדיניות העירייה. קל מאוד להבין את ההשלכה ההרסנית הישירה 
על היכולת של הנהלת בית הספר להמשיך ולנהל את המוסד באופן 
תקין. גם העמותה מאשרת כי זכויות אנשי הצוות החינוכי והטיפולי 
עשויות להיפגע באופן חלקי בשל חובה של העירייה שהצטבר לסכום 

של כ־2.5 מיליון ₪. הטענות גם בהקשר הזה מועלות בעתירה".
האם הורים לתלמידים שאינם מקבלים את הטיפול הראוי כתוצאה 
מאי העברת הכספים, יכולים לתבוע את העירייה בגין נזקים הנגרמים 

לילדיהם?
"אכן, לטענת חלק מההורים הדבר הזה רלוונטי מבחינתם, גם 
בתביעה כלפי העירייה ואפילו בתביעות אישיות. בהיבט המשפטי מי 
 שיצליח להוכיח קשר סיבתי יוכל לתבוע.. אנו נבחן את הסוגיה הזאת 

בהמשך".

עו"ד בעז פייל ממשרד יגאל ארנון תוקף את העירייה )"נלחמת באוכלוסייה 
החלשה ביותר "( תוהה להיכן נעלם משרד החינוך )"יש למשרד סמכות לקזז 

לעירייה תקציבים"( ומזהיר מפני השלכה פלילית ותביעות כספיות מצד 
ֵמי ַאֶחיָך ֹצֲעִקים ההורים | קֹול ְדּ

תגובת עיריית ביתר  עילית לטענות
עמוד 10

פרשת הזנחת ילדי החינוך המיוחד:

"עיריית ביתר עילית נלחמת 

באוכלוסיה החלשה ביותר, 

טרם נתקלתי בדבר כזה"

הרב אלחנן ויסנשטרן מנכ"ל חינוך ועתיד בראיון לפעילים:
"חלק מהתלמידים לומדים בתנאים בלתי 

אנושיים; העירייה דורשת לוותר על חובותיה"
גורמים בעירייה טוענים כלפיכם שהמאבק הוא אישי נגד 

ראש העיר
"דברי הבל. אין לנו שום עניין אישי מול ראש העיר אני 
אפילו לא גר בביתר. מפיצים את השמועות הללו גורמים 
אינטרסנטיים בכדי לפגוע בלגיטימיות של הדרישות שלנו. 

המטרה האחת והיחידה שלי היא להעניק 
טיפול מיטבי בתלמידים".

מה השתנה עכשיו, הרי מדובר בהתנהלות 
של שנים?

הוא אומר  רגעים בהם  יש  "לכל אדם 
אין ברירה זה להיות או לחדול. אני מעדיף 

להיות". 
האם ישנה סיבה מיוחדת שהחלטת לנהל 

מוסדות לחינוך מיוחד?
למאות  להעניק  הזכות  בידי  "נפלה 
תלמידים והוריהם שאין להם את היכולת 
לייצג את עצמם, שירות שספק גדול אם 
יקבלו במקומות אחרים. זו זכות עצומה 

עבורי. בחיידר ובישיבות אצלנו לומדים תלמידים מכמעט 
כל ריכוז חרדי בארץ: מירושלים, בית שמש, בני ברק, מודיעין 
עילית ועוד. אפילו מקרית גת ומצפת. זה מדבר בעד עצמו. 
כל התלמידים האלו לא באים סתם. ההורים שלהם יודעים 
שאנחנו ניתן את נשמתנו בעד הצלחתם. ראה את הבוגרים 
שלנו שהשתלבו בישיבות רגילות. בכל שנה בתקופות של 
הגשת בקשות לרישוי מגיעים אלינו ללמוד איך מקימים מוסד 
חינוכי טיפולי מצליח. אפילו רשויות מקומיות הגיעו ללמוד 

אצלנו"
מדוע העמותה נתבעת ע"י וועד ההורים?

"במשך מספר חודשים היו לחצים קשים מצד העירייה 
לנו  חייבת  שהעירייה  שקלים  אלפי  מאות  על  שנוותר 
ושמופיעים בספרי החשבונות של העירייה, ובשלב מסוים 

החלטתי לוותר על החוב בכדי שנוכל להסתכל קדימה".
אבל למה ויתרת, מדובר בכספים שצריכים להגיע לטיפול 

בתלמידים?
"ישנם דברים שיתבררו כנראה בביהמ"ש ובקרב גורמי 
אכיפת החוק ולא נכון שאכנס אליהם כעת, אבל חשבתי 

שעדיף ציפור אחת ביד מעשרה ציפורים על העץ".
ישנה טענה שהעירייה אינה צריכה לספק מבנה למוסד 

שלומדים בו תלמידים רבים מחוץ לעיר.
"ראשית, זה מבנה ייעודי לחינוך מיוחד שמשרד החינוך 
בנה ולא העירייה. שנית, במקום להתגאות בכך שמוסדות 
לחינוך מיוחד בעיר קטנה מהווים אבן שואבת לתלמידים 
מכל הארץ, הם מתעמרים בו? שלישית, ביתר עיר קטנה ולא 
יכולה לאכלס מוסד לבד ועדיין רוב התלמידים מביתר, אז מה 

האלטרנטיבה שתלמידי ביתר ייסעו לערים אחרות?
מה הייחודיות שלכם?

"רמה רוחנית גבוהה מאוד לצד רמה טיפולית גבוהה לא 
פחות. ואנחנו שומרים על שני הדברים הללו מכל משמר".

הורים מספרים שראש העיר אמר שהוא מוכן להעביר את 
הכסף לבעלות חדשה ובלבד שאתה תתפטר.

"אכן, הוא אמר את זה לוועד ההורים. זה 
קצת פוגע. אבל נשמע לך הגיוני שעירייה 
מסרבת להעביר תקציב לתלמידים נכים, עם 
פיגור או אוטיזם בגלל שהמנהל לא מוצא חן 
בעיניה. זה מראה היטב על מי שאומר את זה. 
אגב, אם הבעיה של העירייה היא איתי, למה 
היא לא מתקצבת את המוסדות האחרים 
לחינוך מיוחד בביתר?" אם משרד ממשלתי 

היה נוהג כך, כל הארץ  הייתה גועשת. 
טוענים שלא מציתם את כל התהליכים 

מול ראש העיר
"במשך ארבע שנים שמטרת העירייה 
היא אחת – למשוך זמן. אחרי שהמאמצים עלו בתוהו פניתי 
לועד ההורים במטרה שיידעו מה המשמעויות של אי העברת 
הכספים הללו. ואכן, ההורים כולם שותפים מלאים להבנה 

שאנו נלחמים את מלחמתם ומלחמת בניהם".
איך המוסדות האחרים בביתר שורדים?

"תשאל אותם. אבל העובדה שאין מוסד אחד לחינוך 
מיוחד בביתר עילית שלא קרס במהלך השנים ועבר לבעלות 

אחרת, מדברת בעד עצמה".
מה תעשה אם ביהמ"ש יפסוק שהעירייה אינה צריכה 

לתקצב אתכם?
"אין כזו קונסטלציה. גם העירייה יודעת את זה". 

ובכל זאת
"אין שום היתכנות כזאת. מדובר בתקציב שמגיע לנו כחוק 
למטרת טיפול בילדי חינוך מיוחד ובהתאם להנחיות חוזרי 
מנכ"ל של משרד החינוך וכבר היה פסק דין בביהמ"ש המחוזי 

בחיפה בעניין זה".
המאבק הזה לא יפגע לכם ברישום?

"לא, כי אנחנו ניתן שירות טוב יותר לתלמידים שלנו  מכל 
מקום אחר, בכל מקרה".
מה האתגר הגדול כעת

"מטרת העירייה למשוך את ההליך המשפטי ככל שניתן 
בכדי לייבש אותנו תקציבית. האתגר הגדול לצלוח את משך 

הזמן הזה".
והאתגר הבא

לעשות את מה שבגללו כל הצוות החינוכי שלי ואני קמים 
בבוקר עבורו – לטפח ולקדם את התלמידים".

עו"ד בעז פייל הוא שותף במחלקת הליטיגציה במשרד 
יגאל ארנון ושות'.

המשפטית,  במערכת  עולה  לכוח  הנחשב  פייל  עו"ד 
מנהלי.  ובמשפט  מורכבת  מסחרית  בליטיגציה  עוסק 
תיקים  במגוון  בנקים  בייצוג  מתמקד  הוא  זו  במסגרת 

חו של  רה־ארגון  לרבות  הבנקאית,  לעבודה  ־הנוגעים 
־בות בנקאיים, פירוקים, הקפאות הליכים ומימושי נכ
־סים, ייצוג הבנקים בתובענות ייצוגיות ובתביעות אח

רות נגדם ובתביעות נגד גורמים שונים. כמו כן עוסק 
סכסוכי  לרבות  רבים,  מסחריים  בתיקים  פייל  עו"ד 

־שליטה וסכסוכים בין בעלי מניות, מחלוקות ביחס לפ
רויקטים קבלניים ולהסכמים מורכבים, ועוד.

המשפט  בבתי  מורכבים  בתיקים  המשרד  של  רבים  לקוחות  פייל  עו"ד  ייצג  בנוסף 
־ובבוררויות, וצבר ניסיון רב גם בנושא ליטיגציה של מכרזים, דיני חינוך, עתירות מנה

ליות ועתירות לבג"ץ.
60 שנה, הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדו־  משרד יגאל ארנון ושות', אשר נוסד לפני
־לים ביותר בישראל, בעל הישגי עבר מוכחים של חדשנות ואיכות בהיענות לצרכי לקו

170 עורכי דין, מתוכם 61 שותפים. באמ־  חותיו. משרד יגאל ארנון ושות' מונה כיום מעל
צעות קבוצות העבודה הממוקדות שלו, משלב משרד יגאל ארנון ושות' את המומחיות 

של משרד בוטיק עם היתרונות של משרד רב תחומי ובעל משאבים.

מ

תנאי זוועה, קרוואנים מוזנחים, טינופת, ומתחם פרוץ וחשוף לפגעי מזג האוויר

פסק דין תקדימי נגד רשות חרדית שסירבה לאשר פרסום מודעת ביקורת נגד ראש העיר:

תוקף של פסק דין

המודעה שסורבה והודבקה על לוחות המודעות

עו"ד בן גביר "גם מאיר רובינשטיין ילמד"

צילום: דוד דנברג



מתקני נינג'ה

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

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

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

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

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים

סטפר לנינג'ה

מסלולים למוסדות ולגני ילדים

ארגז קפיצות לטף

נדנדה סוסון רב תכליתית 

גלילי שיווי משקל

נדנדות



לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד



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



כ"ב טבת תשפ"א 6/1/21 בני ברק 1238

                  

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

פרשת שמות 




בשבת זו אנו מתחילים לקרוא בחומש השני- חומש 
שמות.

בפרשה זו מגלה לנו התורה הקדושה כיצד בוחרים 
מנהיג להנהיג בו את בית ישראל, מי ראוי ויכול לזכות 

להיות מנהיג בישראל.
משה רבינו עבר בחינות רבות וקשות בדרך להיות מנהיג האומה 

היהודית, ונפרט מקצתם:
ֶאָחיו  ֶאל  ַוֵּיֵצא  מֶֹׁשה  ַוִּיְגַּדל  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַוְיִהי  ראשונה-  בחינה 
ֵמֶאָחיו )שמות ב,  ִעְבִרי  ִאיׁש  ַמֶּכה  ִמְצִרי  ִאיׁש  ַוַּיְרא  ְּבִסְבֹלָתם  ַוַּיְרא 

יא(.
ולא  המלוכה  בארמון  נמצא  המלך,  כבנו של  היה  רבינו  משה 
נחסר ממנו מאומה, ובכל זאת יצא חוץ לארמון אל אחיו לראות 
מיצר  להיות  ולבו  עיניו  שנתן  מלמד  ְּבִסְבֹלָתם,  ַוַּיְרא  בסבלותם, 
בחור  כלל  בדרך  שם(.  ברש"י  הובא  כז,  א,  רבה  )שמות  עליהם 
יותר  לו  יהיה  איך  שלו,  והאנוכיות  האינטרסים  את  צעיר מחפש 
טוב, כיצד יהיה לו את החברותא הטובה ביותר, באיזה אופן יוכל 
וכיצד  מההורים  מיוחדת  לב  תשומת  יקבל  איך  יותר,  להתעלות 

ישיג את החדר הטוב ביותר והאוכל הטוב ביותר בישיבה. 
כמעט ואין אדם שקם בבוקר ומיד חושב על חבירו, "מה איתו, 
מסכן, הוא לא הרגיש טוב, היה לו קר בלילה", אלא מיד כשקם 
האדם בבוקר חושב הוא על עצמו, "מודה אני לפניך", ברוך ה' אני 
בריא, הגוף שלי מתפקד כמו שצריך העיניים רואות והפה מדבר, 
ברוך ה' )זה מצויין, והלוואי וכולנו נודה להקב"ה בשמחה ובלב 

שלם בכל יום, אבל עדיין, זה הסתכלות על האני ולא על השני(. 
משה רבינו לא היה מהדגם הזה של בני האדם, אלא מיד כשקם 
בבוקר מחשבתו הראשונה הייתה על אחיו, "איך הם מסתדרים, 
מטילים עליהם עבודה קשה ואיני יודע כיצד יצליחו לעמוד בזה, 
יא(, מה  א,  ְּבִסְבֹלָתם )שמות  ַעּנֹתוֹ  ְלַמַען  ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו 
אעשה, כיצד אוכל לעזור להם לעודד ולהקל מעליהם את הצער?", 
זו הייתה עיקר דאגתו של משה רבינו, על אחיו, ולכן מיד כשגדל 

יצא אל אחיו ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. 
רבינו  משה  אלא  אחיו  בצרת  רק  לראות  מספיק  זה  אין  אולם 
נדרש אף לעשות מעשה, ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו: 
ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחוֹל )שמות 
ב, יא-יב(, משה רבינו יכול היה לפטור עצמו בטענה שהוא נכדו 
של המלך וכיצד יכניס עצמו לתגר כזה, אדרבה להיפך, צריך הוא 
לגדול ולקבל מעמד גדול יותר במצרים, אבל לא, את משה רבינו 
לזולת,  העזרה  אותו  מעניין  אלא  ותפקידים,  מעמד  מעניין  לא 
העזרה לחלש, לעזור לאחיו שמכה אותו איש מצרי, לא מעניין את 

משה רבינו מה יהיו התוצאות, יש מצרי שמכה ביהודי? חייבים 
למגר ולעצור זאת, אפילו אם זה יגרום לכך שיצטרך לנוס על נפשו 

ולברוח מארץ מצרים. 
מבחן שני- ַוֵּיֵצא ַּבּיוֹם ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים ִנִּצים ַוּיֹאֶמר 

ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך )שמות ב, יג(. 
ליתן מכה  יד  מרים  ואחד  רבים  יהודים  שני  רואה  רבינו  משה 
כיצד  לראות  הרווחה  שר  תפקיד  ניתן  לא  עדיין  למשה  לחבירו, 
לראות  מסוגל  לא  הוא  אך  התושבים,  לרווחת  ולעזור  לטפל 
שליהודי לא טוב ולכן הוא ממנה עצמו לכך, במקום שאין אנשים 
ע"א(,  סג  ברכות  ובמסכת  מ"ה  פ"ב  )אבות  איש  להיות  השתדל 
ורוצה  ולבו  עיניו  שנותן  אדם  חבירו,  בצרת  לראות  שחפץ  אדם 

לראות ולעזור, הקב"ה פוקח את עיניו ומראה לו. 
של  מנהיגם  להיות  בדרך  השני  במבחן  גם  עומד  רבינו  משה 
ישראל והוכיח את היהודי שרצה להכות ולצער את חבירו, ַוּיֹאֶמר 
ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך, על אף הסיכון שיכול לצאת מהדבר שילשינו 

לפרעה ויצטרך לגלות ממצרים ולנוס על נפשו. 
מבחן שלישי- ַוִּיְבַרח מֶֹׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב 
ַעל ַהְּבֵאר: ּוְלכֵֹהן ִמְדָין ֶׁשַבע ָּבנוֹת ַוָּתבֹאָנה ַוִּתְדֶלָנה ַוְּתַמֶּלאָנה ֶאת 
ַוָּיָקם מֶֹׁשה  ַוְיָגְרׁשּום  ַוָּיבֹאּו ָהרִֹעים  ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקוֹת צֹאן ֲאִביֶהן: 

ַוּיוִֹׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם )שמות ב, ט"ו-י"ז(. 
משה רבינו מגיע לארץ זרה שאין בה יהודים, ואעפ"כ קם משה 
אפילו  לראות  מסוגל  לא  רבינו  שמשה  כיון  יתרו,  לבנות  ועוזר 
בצרת גוי, הוא לא יכול לראות בצרתו של אף נברא בעולם, ַוָּיָקם 
מֶֹׁשה ַוּיוִֹׁשָען! ולא רק שהושיען משה מיד הרועים אלא "ְוַגם ָּדֹלה 

ָדָלה ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן" )שם, יט(, עזר להם להשקות את הצאן.
אדם שלא מסוגל לראות בצרת שום נברא וחפץ לעזור לכל אדם 

בכל ליבו ונשמתו ראוי להיות מנהיג בישראל! 
מבחן רביעי- ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרוֹ חְֹתנוֹ ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג 
ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר האלוקים חֵֹרָבה )שמות ג, א(. 

עתה  עד  לו  שהיו  הבחינות  כל  את  רבינו  משה  שעבר  אף  על 
בהצלחה מרובה עדיין לא נגלה אליו ה', נכון, הוא התייחס ועזר 
לבני אדם בלי להבדיל אם הם יהודים או גויים, אבל עדיין לא בחן 
אותו ה' איך מתייחס ועוזר גם לבעלי חיים, אין הקב"ה נותן גדולה 
לאדם עד שבודקו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה )בראשית 

רבה ב, ג(, צריך לבחון אותו בעוד בחינה:
ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר, גדי קטן מהעדר ברח, רדף אחריו 
משה רבינו עד שמצאהו ליד מעיין מים שותה, הבין משה שהיה 
הגדי צמא והתאנח בליבו על שלא שם ליבו עליו שהוא צמא, מיד 

נטלו והרימו על כתיפו והחזירו בחזרה לצאן. 

זהו זה, משה רבינו עבר את כל המבחנים וראוי להיות מנהיגם 
של ישראל, ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתוְֹך ַהְּסֶנה )שמות ב, 
ִלְבֶהְמֶּתָך  ְּבָׂשְדָך  ֵעֶׂשב  ְוָנַתִּתי  הבהמות,  על  גם  דעתו  נותן  אם  ג(, 

)דברים יא, טו(, ראוי הוא להיות מנהיגם ומושיען של ישראל! 
⋅⋅⋅

מרן הרב שך זצ"ל היה מנהיג דגול, כל עולם התורה היה תחת 
ידו ואיש לא העז לזוז מהנהגתו. ואיך הוא זכה לקבל זאת? תמיד 
הוא היה רגיל לומר שעיקר זה המידות הטובות, המידות הטובות!

ובעניין זה מסופר, הגאון הרב אברהם צבי מרגלית רצה להקים 
במה  זצ"ל  שך  הרב  מרן  את  שאל  כך  ולשם  בכרמיאל  ישיבה 

להתמקד בישיבה.
ישיבה  של  הצלחה  לך,  "דע  הלשון:  בזה  שך  הרב  לו  השיב 
מי  במידות,  תלויה  ההצלחה  בכישרונות,  תלויה  אינה  בתורה 
שהוא בעל מידות הוא כלי מוכשר לקנות תורה, וכבר ראינו כמה 
לשלימות  להגיע  הצליחו  שלא  נפלאים  ויכולות  כישרונות  בעלי 
תלויה  ההצלחה  עיקר  בכישרונות,  תלוי  הכל  לא  כי  שאיפתם, 

במידות טובות.
המידות הטובות זה הכלי, התשתית והיסוד של הישיבה, ועם 
המידות הטובות יבואו גם הכישרונות, התלמידים יהיו כישרוניים, 

יצליחו בלימוד ויתעלו". 
⋅⋅⋅

בכל מעשה שעשה הרב שך זצ"ל הייתה לו כוונה לחנך אותנו, 
אמר הרב שמואל מרקוביץ' וסיפר שתמיד לאחר התפילה כשהיו 
באים המנקים לנקות את בית המדרש, היו מעלים את הסטנדרים 
בעצמו  לוקח  היה  והרב  בנקל,  לנקות  שיוכלו  כדי  הספסלים  על 
המנקים,  על  להקל  כדי  הספסל  על  אותו  ושם  שלו  הסטנדר  את 

התחשבות בזולת!
הרב  של  הסטנדר  את  לקחת  ניסה  הבחורים  שאחד  פעם  ארע 
לשים אותו על הספסל והרב התבטא במירור: "ַאי, מקלקל לי את 
זה  רוצה לחנך".  לי את מה שאני  רוצה לחנך, מקלקל  מה שאני 
בסה"כ סטנדר, אבל לא, גם בזה יש לו כוונה עמוקה שהתלמידים 
דוגמא  זוהי  הזולת.  עם  בעול  לישא  איך  יעשו  וכן  יראו  ממנו 
למידות טובות, לנושא בעול עם חבירו, דוגמא לנתן עיניו וליבו 

להיות מיצר עליהם!
ככה זוכים להיות מנהיג בישראל! יהי רצון שנזכה לזכך עצמו 
במידות טובות וישרות, נראה בצער הזולת, נתמוך נעזור ונעודד, 

ובזכות זה נזכה בקרוב בקרוב לגאולה השלימה, אמן. 

                  

"משה לאחרים"
פרשת שמות עוסקת בהרחבה בתהליך מינויו של משה 
מן  אותו  לוקחת  פרעה  בת  בתיה  ישראל.  כמנהיג  רבינו 
לו את  ובעקבות כך מעניקה  היאור ומאמצת אותו לבן, 
השם "משה" - "כי מן המים משיתהו". שם זה נקבע לדורות, ואף 

תורתנו נקראת: "תורת משה" לדורי דורות. 
למשה:  לקרוא  לה  הראוי  מן  שהיה  התוספות,  בעלי  מקשים 
שהוא  פירושו  "משה"  שהרי  עבר,  בלשון  "נמשה"  או  "משוי" 
על  בתיה  שמציינת  כפי  הוא  השם  אך  בהווה,  האחר  את  מושה 
עצמה: "כי מן המים משיתיהו" – אני בתיה משיתי אותו מן המים, 

דהיינו על שם מעשה שהיה בעבר?
ובכלל יש להתבונן בתוכן עצם השם "משה", הרי חז"ל מביאים 
שלמשה רבינו היו עשרה שמות המבטאים את מהותו וייחודיותו: 
כמו אביגדור, חבר, יקותיאל וכו', כאשר כל שם מסמל את מהותו 
של משה רבינו. אולם נאמר בילקוט שמעוני: "עשרה שמות היו 
לו למשה...א"ל הקב"ה למשה: חייך  מכל שמות שיש לך, איני 
קוראך אלא בשם שקראתך בתיה בת פרעה,  כנאמר: 'ותקרא שמו 
משה כי מן המים משיתיהו", מדוע שם זה מקבל עדיפות על כל 

השמות האחרים?
המדרש רבה משיב: "מכאן אתה למד שכרם של גומלי חסדים. 
בכל  שם  לו  נקבע  לא  למשה,  לו  היו  שמות  שהרבה  פי  על  אף 
התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה, ואף הקב"ה לא קראו 

בשם אחר". 
ויש להבין, הרי שם האדם הוא מהותו, ולכן משה רבינו גדול 
המנהיגים זכה לעשרה שמות, כיון שמהותו כל כך גדולה, והיא 
יכלה להתבטא בשם אחד. אולם השם "משה" הוא לכאורה  לא 
חסר תוכן ומשמעות, אלא מציין עובדה טכנית בעברו של משה 
רבינו שקשורה בכלל לבתיה – בת פרעה ולא למהותו של משה 

רבינו. וכי רק מפני כבודה של בתיה ניתן לו שם זה לדורי דורות 
לעומת שמות המציינים את מהותו?

רבי עובדיה ספורנו מבאר ביאור נפלא ובו מוסר השכל עצום: 
כי  "ותאמר   - מצרה  אחרים  ומושה  "ותקרא שמו משה", ממלט 
מן המים משיתיהו". הטעם שקראתיו "משה" איננו "טכני" בגלל 
שמשיתי אותו מן המים, אלא משום שהוא עתיד למלט אחרים. 
היה  זה  אך  בתוכם,  מוטל  שהיה  אחר  המים  מן  משיתיהו  אמנם 

"בגזירת עירין כדי שימלט הוא את האחרים". 
בתיה אומרת למשה כבר מקטנותו כשקראה את שמו "משה"; 
את  אלא  בעבר,  אתך  שעשיתי  הפעולה  את  רק  מציינת  לא  אני 
התעלמתי  לא  שאני  כמו  לו:  כאומרת  לעתיד,  ממך  הדרישה 
להצילך.  ידי  את  והושטתי  התיבה,  מתוך  שבקע  שלך  מהבכי 
אחרים  מושה  להיות  הכל  לעשות  עליך  כך  רוממתיך.  גידלתיך, 
מתוך מצוקתם. חייך ניתנו לך במתנה בס"ד בעקבות תשומת הלב 
שלי, ומכאן שעליך יש דרישה מיוחדת לעתיד למשות כל יהודי 
באשר הוא. משום כך נקרא משה בלשון "הווה", כי במעשה של 
בתיה ניתן לו תפקיד, וזה מהותו. ועל כן הוא לא נקרא בלשון עבר 

המבטא מעשה "הסטורי" ולא יותר, אלא בלשון הווה.
משה רבינו נולד בדור שבו העם היהודי מעונה בפרך. דור שבו 
עוללים מושלכים אל היאור. בדור הזה זכה משה להינצל מהתופת 
מלא  הוא  ומתענים  סובלים  שאחיו  ובזמן  מלכים,  בבית  ולגדול 
כל טוב ומתענג. אך בתור ילד הוא נתן עיניו וליבו להיות מיצר 
בסבל אחיו. את עוצמת האחריות לדבר הוא שמע כאשר קוראים 

לו בשמו "משה".
שמו אכן הזכיר לו את הצלתו מטביעה במצולות. אולם הקריאה 
"משה" הדהדה באוזניו לתפקידו בעתיד ולא נתנה לו מנוח. מתוך 
אחיו  אל  "ויצא  עושה:  כך, משגדל משה, הדבר הראשון שהוא 

וירא בסבלותם". הוא מבין את עומק האחריות הרובצת על כתפיו, 
ובכח זה שנמשה וניצל, הוא נהיה המושה של אחיו. 

מסופר על אחד שערך ביקור בית אצל משפחה חילונית באחד 
לסמינר.  להירשם  לשכנעם  מנסה  כשהוא  בסביבה,  מהיישובים 
ניסיונות השכנוע עלו בתוהו. התברר שסיבת הסירוב נעוצה במילה 
אחת: המחיר. למרות הסבסוד, היה הסמינר יקר להם. לאחר מסע 
שכנועים הם הסכימו לשלם את מחצית הסכום, כשאת המחצית 
השנייה לקח על עצמו. למחרת, בסיום סדר הלימוד בכולל הוא 
את  לזכות  וכדי  לתרום,  רצו  כולם  האברכים.  חבריו  את  התרים 
כולם לקח מכל אברך עשרות שקלים, ובכך הושלם הרישום של 

המשפחה לסמינר. 
המשפחה אכן השתתפה בסמינר, הפנימה את המסרים, ולבסוף 
ועברה  היא עקרה ממקום מגוריה  כל המשפחה בתשובה.  חזרה 

אל יישוב חרדי עד שאבי המשפחה הפך להיות אברך בן עלייה. 
אבי  התייצב  שנים  כמה  לאחר  הסיפור.  תם  לא  שבכך  אלא 
להצטרף  וביקש  בצפון,  "ערכים"  משרד  בפתח  המשפחה 
לפעילות: "אתם הייתם שליחים של הקב"ה, ועשיתם עמדי חסד 
טובה  כהכרת  אני  חייב  לאורה.  מאפילה  יצאנו  בזכותכם  נצחי, 
הרישום  לצוות  צורף  והוא  לאחיי".  דבר  אותו  לעשות  להקב"ה, 

בסמינרים. 
אחד  במלאכתו.  חיל  עשה  הוא  שנה,  כשלושים  עברו  מאז 
מאנשי הצוות בדק כמה משפחות הוא  זכה לרשום לסמינרים עד 

כה, והתשובה הדהימה את כולם: מאות משפחות.
בשם  לך  קראתי  לא  רבינו.  משה  את  בתיה  שלימדה  מה  זה 
"משה" על מעשי, אלא על מעשיך ותפקידך. תשתמש בנס שלך 

ותתרום בו לאחיך היהודים. 

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

>>



מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

לבתי כנסת • לבתי מדרש  • לבתי אבות • לבתי ספר 
לישיבות • למרפאות • למסעדות • לקייטרינג ועוד...

1599-500-808 | 050-7431335התקשרו והזמינו עכשיו

פתרון מושלם!!!

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות
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אגף החינוך
השירות הפסיכולוגי

השרות הפסיכולוגי של עיריית בני ברק
בשיתוף תוכנית 360 לילדים ונוער,

כאן לשירותכם בקו חם למענה טלפוני המאויש
על ידי צוות פסיכולוגים העובדים בשירות העירוני.

במענה יינתנו ייעוץ, הדרכה והכוונה
בכל נושא הקשור להתמודדות ולהסתגלות בימים אלה.

בנוסף, קיימת אפשרות לקבוע עד חמישה מפגשי הדרכה
עם פסיכולוג מטעם השרות הפסיכולוגי.

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"
צוות השרות הפסיכולוגי החינוכי

אגף החינוך
עיריית בני ברק

בטל: 03-5789228
שעות המענה המעודכנות:

בימי א‘-ה‘ 8:30-14:30
deletp@bbm.org.il :ובמייל

במקרי חירום שמעבר לשעות המענה ניתן לפנות למוקד 106.

 

גם בסגר - אנחנו כאן בשבילכם

בס“ד

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

מחפשת עבודה ומטפלת בהורה?
זה הזמן שלך

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

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

משך הסדנא 12 מפגשים דו שבועיים
כלים לחיפוש עבודה ימי שני בין השעות 09:30-12:30 פתיחה אי"ה ה' בשבט (18.1.21)

כלים בהתמודדות באמצעות פסיכודרמה בימי שלישי בין השעות 15:45-17:45
פתיחה אי"ה  ו' בשבט (19.1.21)

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

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

מחכות לכן
צוות היחידה להכשרה מקצועית ומרכז שקד

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

פניה לועדות רב מקצועיות

ולוועדות זכאות ואפיון

לשנה"ל תשפ"ב

1. אבחון מגורם מקצועי קביל ומתאים לצורך הערכה ואבחנה של המוגבלות,
(parents.education.gov.il מידע על גורמים שאבחנתם קבילה ניתן למצוא בפורטל הורים)  

2. מסמכים רלוונטיים נוספים, במידה וישנם.
3. בדיקת שמיעה ובדיקת ראיה עדכניות

4. צילום ת.ז. של אחד ההורים
5. טופס ויתור סודיות לוועדה רב מקצועית

6. שאלון הורים -ניתן להשיג באגף החינוך או בפורטל הורים (מסמך זה לא חובה)

                          לאחר קבלת המסמכים תפקיד הגננת/המלמד: 
  1. למלא שאלון הפניה לוועדה, ולהחתים עליו את מפקחת משרד החינוך של המסגרת ואת ההורים.

          שאלון ללא חתימת פיקוח והורים לא יתקבל
tsh@bbm.org.il :2. להעביר את המסמכים למתי"א העירוני – רח' הירדן 31 בני ברק, קומה א' או במייל     

             לא יאוחר מיום שני , ג' באדר תשפ"א (15.2.2021)
             

              במידה וההחלטה בוועדה רב מקצועית תהיה להעלות את הדיון לוועדת זכאות ואפיון - 
                                                    יהיה על הגננת /המלמד:

               1. למלא שאלון ראמ"ה מקוון
                  2.  לצרף את המסמכים לפורטל. בנוסף יש לצרף: 

                        1. טופס מיצוי אפשרויות. 
                        2. טופס ויתור סודיות לוועדת זכאות ואפיון חתום ע"י ההורים. 

                          ילדי מעונות/ ילד שאינו לומד במסגרת חינוכית- על הוריו להגיש
                             את המסמכים ישירות למתי"א ללא צורך

                               במילוי השאלון.

לקראת הרישום לגני הילדים, אנו מפנים את תשומת ליבכם, כי ילדים 
הזקוקים למענה בחינוך מיוחד יש להפנות לדיון

בוועדה רב מקצועית/ ועדת זכאות ואפיון

לצורך כך יש להגיש לגננת/ המלמד:

נא הקפידו על הגשת המסמכים במועד.
חומר שיתקבל לאחר המועד אין התחייבות שיטופל!

למידע נוסף:
מתי"א-טל: 03-6199955 פקס: 03-6164190
tsh@Bbm.org.il :מייל
מחלקת חנ"מ- טל: 03-6365369 פקס: 03-6143275
rachel_p@Bbm.org.il :מייל

(לשעבר שילוב)

טבת תשפ“א(לשעבר השמה)
 ינואר 2021

שמרו את המספר, אולי תצטרכו מחר: 03-5776391

-ב
 נקודת ההתחלה לכל שאלה,
תקבלו ייעוץ ללא תשלום מרואה חשבון מוסמך,
בשיתוף עמותת ס.מ.ל – סיוע מיסוי לתושבים

במס הכנסה?
במע"מ?
חושבים

לפתוח עסק?

צריכים עזרה?

האגף לשירותים חברתיים
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת בעלי מלאכה ומקצועות

מאונך מאוזן

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

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

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

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

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

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

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

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

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

זרה לט.(

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

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

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

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

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

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

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

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

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא
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דירות 
למכירה

כב’ בטבת -כד’ בטבת תשפ”א
06/01-08/01/2021  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

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

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

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

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

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

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

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 

וילות ובתים

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

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

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

בני ברק

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 באדמור מגור, 180 _____________________________________________)48-04/21ל(ש"ח 050-2722415
מ"ר במפלס אחד, קומה 

א', חזית + אופציה 
להרחבה, 3,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

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

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

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

03-5797756)51-51(_____________________________________________

 4 חד', בויזניץ, ק"ב, חזית, 
סוכה גדולה, בנין שמור, 8 

_____________________________________________)51-02/21ל(דיירים 03-5222225 "אחוזה"

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(_____________________________________________

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

דירת קרקע, 4 חד', 100 מ"ר, 
משופצת, מיידי, 1,850,000 

_____________________________________________)52-3/20ש(050-2321046

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

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

 באבטליון, דירת גינה 
5 חד', גדולה + גינה של 

80 מ"ר + יחידת דיור 
מושכרת, בבלעדיות תיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)01-02(חזקי 052-3882621

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

מ"ר, 4 חדרים + גג גדול 
פתוח, מטופחת, ק"ד + 

מעלית, מיידי, 2,050,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)01-01(והשקעות 054-4290600

 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

 ברמבם, דופלקס 6 
חד', ק"ה, נוף פתוח, 
מעלית, חניה צמודה, 

חזית, משופצת, 
מאווררת, מטופחת, 

חדרים גדולים, בבלעדיות 
בתיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 בעמיאל, דופלקס 
כ- 200 מ"ר + 50 מ"ר 

מרפסת גג, מעלית, חניה 
כפולה + משרד בקומת 

קרקע, כל קומה ג' + כל 
קומה ד', 3 דיירים בלבד 

תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)01-02(_____________________________________________

 בזוננפלד, 5 חד', כ- 
130 מ"ר, ק"ב, מעלית, 

חניה, משופצת, 2 
מרפסות סוכה בבלעדיות 

תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)01-02(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ, 
בבלעדיות, 6 חד', ק"7, 

מעלית, חזית לגינה, נוף 
מהמם פתוח עם יח"ד, 
הגג מוצמד בבלעדיות 

תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)01-02(_____________________________________________

 בעוזיאל, 5.5 חד', 
כ- 155 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה, סוכה 
גדולה, יש 2 יחידות 

הורים, סלון גדול, ק"א 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

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

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

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

במשכנתא פונים למקצוענים
חייגו עכשיו 8724*

מוניות כהנמן

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

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

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

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

משופץ + חתימות לפינוי בינוי, 
1,450,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)02-02(_____________________________________________

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

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)02-02(_____________________________________________

 בבניה באזור העריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 5 
ח', 2,600,000, פנטהאוז, 
4,250,000 ***בגמר בניה 

באזור מרכז בעלי המלאכה 
נותרו דירות אחרונות, 3 
חדרים, 1,700,000 גמיש

B.D.A 02-02(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! בסמטת אז"ר, 
ק"ק, 74 מ"ר, 5 חד', מחולקת 

ל- 3.5 ו- 1.5 חד', משופצת 
ושמורה. סוקולוב פינת אז"ר, 
ק"ב, 78 מ"ר, 3.5 חד', חזית, 

משופצת, סוכה, אופצייה 
להרחבה, ללקוחותיי דרושה 

דירה, ק"ק או ק"א, 4 חד' 
ומעלה, עם יציאה ישירה 

לחצר/גינה אריאל אמינוף 
רימקס פלטינום 

051-2137575)02-02(_____________________________________________

 מציאה!!! 
א.אבוחצירא, קומת 
כניסה, כ- 50 מ"ר, 

משופצת + מעטפת 
לכ- 45 מ"ר, 1,320,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות, באיזור 
טבריה, בית פרטי, נוף + 

אופציות רבות "דלוקס 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-8555594

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

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

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

054-4290600)02-02(_____________________________________________

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

שקטה במיוחד תיווך א.ש.ל 
058-6665070)02-02(_____________________________________________

 בבלעדיות!! חדשה!! 
בלוחמים דירת גן! 4 חד', 
90 מ"ר + חצר 60 מ"ר, 
2,370,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)02-02(נכסים 052-7684074

 בית פתוח, כולם 
באים! באוסשקין! 4 חד' 

מדהימה + גג מוצמד 
+ חניה + מעלית, 

2,280,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)02-02(- מתווכים" 03-5701010

 א.חנקין דירת גן 4 
חד', כ- 85 מ"ר + גינה 

48 מ"ר, משופצת, 
1,490,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירת גן 5 חד' + חצר 80 מ"ר 
+ חניה, 2,500,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 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

 בלעדי דופלקס 6 ח', צמוד 
לחבקוק, משופצת + מרפסת, 

קומה ג', אפשרות לחלוקה, 
3,000,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב 054-5500263

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

לטאבו משותף, 3,800,000 
_____________________________________________)02-02("פנחס נכסים" 055-6789653

 בהזדמנות! בבלעדיות! 
דופלקס מדהים, בבן זכאי, 
כ- 160 מטר, קומות 2+3, 
משופצת ומושקעת ברמה 

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

058-6665070)02-02(_____________________________________________

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

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

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)02-02(_____________________________________________

 באזור העיריה, דופלקס 
190 מ"ר, ק"ג, 5 חד' + 

יחידת דיור מושכרת + מ. 
שמש, משופצת, מושקעת, 
2,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! בגבעת רוקח 
דופלקס 140 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + אופציה מעל הגג 50 
מ"ר כולל הכנה למדרגות + 

חתימות שכנים, משופצת א. 
_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 בפרדס כץ, דופלקס 2 
דירות, 3 חד', 62 מ"ר כל 

אחת, קומה 2 ו- 3, משופצות, 
מתאים לשותפים, 2,400,000 

גמיש נדלניסט/נפתלי קליין 
054-5951599)02-02(_____________________________________________

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

ק"א, 3 כ"א, ניתנת לחלוקה, 
2,050,000 גמיש א. פנחסי 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

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

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

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 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 נדלניסט/נפתלי 

_____________________________________________)02-02(קליין 054-5951599

 א.הרי גולן, 5, כ- 110 
מ"ר, מ.אדריכלית + 

ח.בטאבו, מ.שמש/סוכה, 
מעלית, א.להרחבה, 

2,030,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)02-02(_____________________________________________

 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 02-02(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

נפרדות! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)02-02(מתווכים" 03-5701010

 ברח' שמעיה, 5 חד', 
בנין חדיש, נוף פתוח 
מאוד, מרפסת סוכה 

גדולה, מעלית + מחסן 
וחניה צמודה, מיידית, 

אופצי' ליחי"ד בבלעדיות 
תיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי 4 ח', 
קומה א', 95 מטר בארנונה 

+ מעטפת כ- 25 מטר, 
1,720,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)02-02(_____________________________________________

 ברחוב הרב קוק 
השקט, 4 חדרים, קומה 
1, כ- 100 מ"ר, מעלית 
וחניה, אופציה לסוכה, 
2,100,000 חמד נדל"ן 

050-6452128)02-02(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, חדשה, 
ק"א, 4.5 חד' + אופ' 

ל- 2 נוספים + מרפסת, 
ב- 2.1 מל' ש"ח "דלוקס 

_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-8555594

 ברב קוק השקט, 
בקומת כניסה, דירת 4 
חדרים, ענקית ונדירה! 

כ- 110 מ"ר, עם אופציה 
קלה לחלוקה לדירה + 

יחידה לשיפוץ חמד נדל"ן 
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 מציאה!! במנחם בגין 
4 וחצי חד', קומת קרקע 

+ ממ"ד, 1,520,000 גמיש 
_____________________________________________)02-02("פנחס נכסים" 055-6789653

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

מטר, 1,520,000 "פנחס 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 055-6789653

 באזור הרצוג, דירת 
נכה 4 חדרים + חצר גדולה, 

2,200,000, 5 חדרים, 
2,550,000, מפוארת ויפה 

B.D.A 02-02(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, ק"ג, 

חזית, סוכה + מעלית + 
חניה, 1,600,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 באזור טרומפלדור 4 חד', 
משופצת ויפה + סוכה + 

חניה בטאבו, 1,750,000 ש"ח 
_____________________________________________)02-02("אלמוג נכסים" 052-6402078

 בהזדמנות באזור הרב 
קוק, 4 חד' משופצת ויפה, 
3 כ"א + סוכה + חניה, רק 

1,660,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-6402078

 בחיים-לנדא!! 4 חד', 
ק"ב, 88 מ"ר, סוכה, 

בגמר בניה, 1,550,000 
ש"ח בלעדי מ.כהן-נכסים 

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 הזדמנות ביהודה הלוי! 
4.5 חד', 131 מ"ר, היתר 

בניה בגג, 2,270,000 
ש"ח מ.כהן-נכסים

052-7684074)02-02(_____________________________________________

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

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

1,720,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

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

ג.בטון, 1,750,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 במתתיהו, כ- 4 חד', 
מרווחת, 120 מ"ר, ק"ב, 

במצב מצוין "תיווך - אריה" 
053-3172172)02-02(_____________________________________________

 בקרית הישיבה! במיקום 
מעולה! דירת 4.5 חד', 110 
מ"ר, משופצת מהיסוד לפני 
8 ש', חזית, 3 כ"א, סוכה, 

סלון גדול, מעלית, קומה 3, 
2,200,000 ש"ח נדלניסט/

_____________________________________________)02-02(נפתלי 054-5951599

 בלעדי! במנחם 4 חד', 
94 מ"ר, ק"א, חזית + סוכה 

גדולה, משופצת ברמה גבוהה 
+ חניה + אופ' לקנות מחסן, 

2,050,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 מציאה!! א.אבוחצירא 
4 חד', ק"א, כ- 72 מ"ר, 
א.בצד 30 מ"ר, שמורה, 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 א.השניים 4 חד', 
85 מ"ר, ק"א, מעלית, 

מ.סוכה, ח.בטאבו, 
1,450,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 שיכון ה', חדשה!! כ- 
4 חד', 85 מ"ר, מעלית, 

מ.שמש, ח.בטאבו, 
מחסן, 1,800,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)02-02(_____________________________________________

 המציאה!! א.המכבים 
4 חד', כ- 85 מ"ר + חצר 

15 מ"ר, 1,370,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

חלקית, 1,790,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

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

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בהשלשה/סוקולוב, 4 
ענקית + נוף, מושקעת מאד 

+ מעלית "תיווך - אריה" 
053-3172172)02-02(_____________________________________________

 א.שרת 4 חד', ק"א, 
כ- 85 מ"ר, מ.מהיסוד, 

היתרים לכ- 30 מ"ר, 
א.לכ.פרטית, 1,980,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

1,750,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)02-02(_____________________________________________

 ברב שך 3.5 חד', 70 מטר 
+ 25 חצר, 1,500,000 )גמיש( 
_____________________________________________)02-02("פנחס נכסים" 055-6789653

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

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)02-02(_____________________________________________



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

כב’ בטבת -כד’ בטבת תשפ”א   06/01-08/01/2021

 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 
 מציאה! 4 חד', ק"א, 

מוארת ומאווררת, ענקית 
+ מרפסת, נוף מדהים 

_____________________________________________)35-46ל(054-4479600

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

ירושלים

+5 חדרים

עסקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

בני ברק 

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

 ברחוב חברון/
ברב קוק, 3.5 חדרים 

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

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

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

3-3.5 חדרים
 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 

מעלית, לאחר שיפוץ, 2 
מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 

_____________________________________________)50-02/21ש(מיידי 054-7871947

+5 חדרים

פתח תקווה

 בשיכון ה' חדשה, לזו"צ, 
מושקעת ומרוהטת, מזגנים, 

אמבטיה, מרפסת שירות 
050-4190161)51-02/21(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

 בעוזיאל, 3 חד' 
מרווחים ומשופצים, 

עורפית, קומה ג' עם 
מעלית + אופציה, 

1,590,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

 בטבריה/חרלפ, 3 
חד' גדולים, 70 מ"ר, 

מסודרת, ק"א, עורפית, 
1,470,000 ש"ח גמיש 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)47-47(_____________________________________________

 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

 אנו מחפשים לקנות דירה 
)כ- 80 מ'( באזור שיכון ג' 

בבנין חדש במחיר סביר לל"ת 
_____________________________________________)49-50ח(טל': 050-4158211

 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(_____________________________________________

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

טבריה

נתיבות

 בעוזיאל, דירה גדולה, 
שני חדרי שינה + מטבח 

ואמבטיה גדולים, ממוזגת 
052-2455201)50-01/21(_____________________________________________

 במרכז!!! 5 חד' 
להשקעה/מגורים, פינוי שנה, 

115 מ"ר, מעלית, כ"א
_____________________________________________)51-02/21ל(052-2786557

 בקרית הרצוג, 4 חדרים, 
112 מ"ר, מרוהטת, יח' הורים, 

5,300 ש"ח מיידי
050-9879141)51-02/21(_____________________________________________

 2 חד' לזוג, 40 מ"ר, 
ממוזגים + ריהוט מלא, 

_____________________________________________)51-02/21ל(בצירלזון 3א' 054-2208800

 דירת חדר, משופצת, 
מרוהטת קומפלט, ברח' 

_____________________________________________)51-02/21ל(עזרא/כהנמן 054-6926160

 מחפשים לקנות דירה 
כ- 60 מ"ר במערב ב"ב במחיר 

_____________________________________________)51-52ח(סביר לל"ת 050-6616906

 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(_____________________________________________

 5 חד', 120 מ"ר, נוף 
פתוח, משופצת כחדשה, 

ממוזגת + סוכה גדולה, 4,900 
_____________________________________________)52-03/21(ש"ח משבט 053-3370813

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)52-01ח(מתיווך 054-7938941

 בדוד המלך, 87 מ"ר, 
קומה א', 1,660,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבני אברהם המבוקש, 
ק"א, חזית, 3 חדרים, 

סוכה עם אישורים, כ- 70 
מ"ר, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)52-03/21(טלפון 054-8598288

 באזור העיריה, חדשה, 
3 חד' מרווחת, עיצוב 

אדריכלי מיוחד, נוף ירוק 
מדהים, מרפסת שמש 
פתוחה, סוכה מהסלון 

+ מחסן גדול, חניה 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)01-02(_____________________________________________

 ברחוב אהרון דב, 
קומה ג', חזית, 3 חד', 
משופצת ברמה גבוהה 

מאוד תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)01-02(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

ראשון לציון

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

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

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

_____________________________________________)01-02ח(054-8501272

 דרושה דירה לקניה 
קומה נוחה עם מעלית עד 

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

 בק.הרצוג, משולם ראט, 
3 וחצי חד' + מרפסת שמש 

גדולה ומדהימה, משופצת, 
ק"ג, ללא, 3,600 ש"ח

_____________________________________________)1-4ש(052-7676486

 התפנתה יח"ד במרכז 
ז"מ, 35 מ"ר, מרוהטת 

וממוזגת, חזית, 3 חלונות, 
קומת כניסה, מיידי

050-4149124)01-02(_____________________________________________

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

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)02-02(_____________________________________________

 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)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור שדרות 
גרשנטקורן/אהרונסון, דירת 
גן משופצת ויפה! 3 חדרים 

+ חצר מטופחת תיווך א.ש.ל 
058-6665070)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור 
הגר"א כ- 3 חד', יפה 
ומסודרת, כ"א טובים 
+ סוכה, למיידי, רק 

1,490,000 ש"ח גמיש 
"אלמוג נכסים"
052-6402078)02-02(_____________________________________________

 בית פתוח, כולם 
באים! בהרצל שבפ"כ, 

3 חד' + חניה, ק"א, 
חזית! רק 1,450,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)02-02(_____________________________________________

 בית פתוח, כולם 
באים! באבן גבירול, 2 

חד', ק"א + מרפסת + 
סוכה + אופציה! רק 

1,450,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)02-02(- מתווכים" 03-5701010

 בית פתוח כולם באים! 
בחברון 2.5 חד', ק"א, 

רק 1,420,000 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)02-02(מתווכים" 03-5701010

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

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

03-5701010)02-02(_____________________________________________

 מציאה בחיים-לנדא!! 
3 חד', 60 מ"ר, ק"ד, 

בגמר בניה, 1,320,000 
ש"ח **3 חד', 70 מ"ר, 
1,420,000 ש"ח בלעדי 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)02-02(_____________________________________________

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

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בגבעת רוקח, 3.5 חד', 
80 מ"ר, חזית, משופצת, ק"א 

+ מרפסת סוכה גדולה על 
רלסים הניתנת לסגירה + אופ' 

כ- 20 מ"ר, 1,750,000 גמיש 
_____________________________________________)02-02(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

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

1,495,000 גמיש נדלניסט/
_____________________________________________)02-02(נפתלי 054-5951599

 באיזור הרב שך/הירדן, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

משופצת ומרווחת + סוכה, 
1,600,000 נדלניסט/נפתלי 

054-5951599)02-02(_____________________________________________

 למבינים בלבד!! בשיכון 
ו' 3 חד', 70 מ"ר, משופצת 

+ סוכה, ק"א ואחרונה, אופ' 
לבניה 30 מ"ר מהצד ועוד 

2 קומות מעל - השכן בנה, 
סה"כ כ- 230 מ"ר נוספים, 
1,450,000 ש"ח נדלניסט/

_____________________________________________)02-02(נפתלי 054-5951599

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל, 3 חד', כ- 70 

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

052-5222690)02-02(_____________________________________________

 שיכון ה' 3.5 חד', 
כ- 78 מ"ר, ממ"ד, סוכה, 
ק"ד, מעלית, 1,680,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)02-02(_____________________________________________

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

1,450,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)02-02(_____________________________________________

 בזבוטינסקי כ- 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

רק 1,200,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 3 חד', 72 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 

מרווחת, אופ' לסוכת רלסים, 
2 כ"א, שירותים כפולים, 

1,650,000 נדלניסט/נפתלי 
054-5951599)02-02(_____________________________________________

 בר"ע 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, מסודרת ויפה, 
1,480,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)02-02(_____________________________________________

 בפ"כ, 3 חד', בתחילת 
בניה, קבלן אמין, 

ב- 1,360,000 "דלוקס 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-8555594

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

מאובזרת ברמה גבוהה, כ- 70 
מ"ר, ק"ב, 2 כ"א, פינוי גמיש 

_____________________________________________)02-02(תיווך גרוס 050-4122744

 בלעדי 2 ח' בברוט, 
40 מטר, אפשרות לחדש 
רשיון לבנות בגג, הבטון 

ובצד, שכנים אברכים תיווך 
_____________________________________________)02-02(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי ברחוב רשי, 2.5 
חדרים, מושקעת ברמה 
גבוהה, 50 מ"ר, קומה 
ב', עורפית + אופציה 

לבניה 40 מ"ר נוספים, 
1,520,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור העירייה 
2.5 חד', משופצת ויפה + 
א.לבניה מאושרת + סוכה, 

רק 1,380,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)02-02(נכסים" 052-6402078

 באזור חברון 2.5 חד', 
מרווחת, מטופחת, מושקעת 

וממוזגת + א.לבניה, רק 
1,350,000 "אלמוג נכסים" 

052-6402078)02-02(_____________________________________________

 בפרדס כץ באיזור הטוב! 
2.5 חד', 60 מ"ר, ק"א, עורף 
פתוח, שמורה מאוד, 2 כ"א 

+ אופ', 1,350,000 גמיש 
_____________________________________________)02-02(נדלניסט/נפתלי 054-5951599

 בשיכון ג' 2.5 חד', 
60 מ"ר, משופצת, ק"ב + 
א. להרחבה, גדולה, חזית, 
1,520,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)02-02(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 2 
חד', 35 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

משופצת, 1,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)02-02(פנחסי 03-5799308

 בקהילות יעקב, 2 חד', 
ק"ק, משופצת + מחסן 30 
מ"ר, 580,000 ש"ח )אין א. 
_____________________________________________)2-2ש(למשכנתא( 058-3271092

 מציאה!! א.נורדאו 
2 חד', ק"ג + יציקה 23 

מ"ר + א.לבניה בגג, 
1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)02-02(לדיור" 052-5222690

 בפרוייקט סונג-טאוור, 
פנטהאוז, קו"16, 250 מ"ר, 

יוקרתי מאוד "מאגדים נדל"ן - 
_____________________________________________)02-02(משה דסקל 050-5926021

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים
 בפוריה החדשה, 3 
חד', יפיפיה, נוף לים, 
מרפסת, מזגנים, ב- 

870,000 בלבד
052-8555594)02-02(_____________________________________________

 רמות א': 2 דירות )3 חד' 
+ 2 חד'(, משופצות, סוכה, 

ק"ב, נוף, מציאה, למשקיע!!! 
1,810,000 ש"ח )וגמיש(! 

_____________________________________________)02-02(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,190,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)02-02(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 

_____________________________________________)02-02(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )90 מ"ר( 
+ גינה )16 מ"ר( + מרפסת 

)14 מ"ר( + מחסן 6, מוארת, 
נוף, 2,090,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)02-02(הכוכבים: 02-5713375

3-3.5 חדרים
 דירה 3 חדרים, 70 מטר, 

משופצת, מושכרת 1,900 
ש"ח, 430,000 ש"ח כולל 
ניהול הנכס 052-6224648 

_____________________________________________)02-02(רועי

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

_____________________________________________)02-03ל(050-4443967

4-4.5 חדרים

 חיים כהן/שבדיה, 4 + 
5 חדרים, בבנין ת.מ.א + 

_____________________________________________)02-02(מרפסת סוכה 050-3528252

 בחפץ חיים/ביאליק, דירה 
3 חדרים, מרווחת + יחידה 

נפרדת על הגג )כניסה נפרדת 
לגג( + חנייה, 1,950,000 ש"ח 

050-3528252)02-02(_____________________________________________

 בלפור/שפירא, 4 ח', 
עם מעלית, מסודרת ויפה, 

כ- 85 מ"ר, 1,399,000 ש"ח 
050-4811122)02-02(_____________________________________________

 חייבת להימכר!!! 
ברוטשילד ליד קק"ל!!! 

מעלית, מעולה גם לשותפים, 
 050-6610501 1,450,000

_____________________________________________)02-02(סתיו

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

מ"ר, בהזדמנות, 1,390,000 
_____________________________________________)02-02(ש' בלבד!! 050-4811122

 בסמטה מהרצל, דירה 
ענקית, 4 חד', מעלית, חניה 

מקורה, משופצת מהיסוד, 
1,690,000 ש"ח, חייבת 

להימכר!!! 050-6610501 
_____________________________________________)02-02(סתיו

 ברמב"ם, 3 ח' פלוס חצי, 
קומה א', כ- 85 מ"ר, מעולה 

לדירות שותפים, השקעה 
מעולה, רק 1,320,000 ש"ח 

050-4811122)02-02(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בפרנקפורטר, 2.5 

חד', ק"ב, 80 מ"ר, מיידית, 
1,250,000 ש"ח

050-6610501)02-02(_____________________________________________

 בלב ראשל"צ, 3.5 חדרים, 
משופצת, קומה 4, ללא, 

סניף R.E.S ראשון לציון יניב 
052-9770395)02-02(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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 ש"ח 
058-7663012)02-02(_____________________________________________

 באזור רמב"ם, דירות 4 
חדרים, נוף, משגעות, חדש 

מהניילונים, מרווחת וממוזגת, 
במפרט גבוהה, החל מ- 5,000 

ש"ח בבלעדיות אלבה-נדל"ן 
054-8478100 054-8446671)02-02(_____________________________________________

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

_____________________________________________)02-05ל(052-3609796

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

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

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים, משופצת, ריהוט 

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

נכסים והשקעות
054-4290600)02-02(_____________________________________________

 בלעדי בטרפון/אליעזר, 
כ- 3 חדרים, 70 מ"ר, 
ק"ב, חזית, משופצת 

ויפה, 3,500 ש"ח, 
כ.מיידית סלומון נכסים 

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 באוסישקין 3 חד', 
ק"א, 65 מ"ר, בנין 

חדש, 3,500 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 בפלמח 3 חד', ק"ב, 
65 מ"ר, ב.חדש, מעלית, 
חניה, 3,700 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)02-02(הקריה 050-3000121

 סוקולוב/סמטת אזר, 3 
חד' + מ"ע כחדשה + מזגן 

וסוכה "תיווך - אריה"
053-3172172)02-02(_____________________________________________

 מציאות! בנורוק! 2.5 
חד', ק"א + מרפסת 60 
מ"ר *באוסשקין! 107 
מ"ר, ק"א! מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)02-02(_____________________________________________

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

מרוהטת קומפלט, ממוזגת, 
דוד"ש, 3,200 ש"ח

053-3104856)02-03(_____________________________________________

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

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

 בלעדי בחברון יחידת 
דיור גדולה, משופצת 

כחדשה, 40 מ"ר + 
מרפסת שמש, נוף 

מטורף + ריהוט מלא, 
ק"ג )ללא מעלית(, כניסה 

מיידית, 3,500 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)02-02(_____________________________________________

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

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)02-02(_____________________________________________

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

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

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

חנויות

משרדים

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

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

אולמות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

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

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

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

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

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

מחסנים

 להשכרה בחזו"א, סמוך 
לרשב"ם, 30 מ"ר, מתאים לכל 

_____________________________________________)01-02ל(מטרה, לל"ת 050-4101380

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

 להשכרה חנות משופצת, 
22 מ"ר, ברבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)02-02(דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא, 34 מ"ר, 
בפסג, במחיר קורונה, למיידי 

_____________________________________________)02-02(תיווך דורון 054-4980159

 מחסן, קומת קרקע, רק 
1,000 ש"ח, ברב קוק תיווך 

_____________________________________________)02-02(דורון 054-4980159

 בלעדי מחסן להשכרה, 
ברחוב הרב קוק, 80 
מ"ר, אופציה ל- 150 

מ"ר, גישה לרכב, מיידי, 
לפרטים סלומון נכסים 

_____________________________________________)02-02(והשקעות 054-4290600

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)02-02(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)02-02(דורון 054-4980159

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

054-4980159)02-02(_____________________________________________

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
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

צפת

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

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

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

royaldream17@gmail.com)28-02/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

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

צפון

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

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

 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

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)29-03/21ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

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

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

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

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

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

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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

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

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

 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

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

_____________________________________________)10-01/21א(מאובזרות 052-8357813

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

 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

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

ספסופה

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

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

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

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

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

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

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

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-18/21ש(052-4481113

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

מתאים לזוג + 4 ותינוק, 5 
דק' למדרחוב 054-8425184 

_____________________________________________)45-4/21ש(054-6511250

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חדרים, עד 30 איש 

- 4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 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

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)47-06/21ל(מושלם 053-3985298

 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

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

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

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

 מעוניינת לקנות שעון 
_____________________________________________)50-51ח(MK צבע כסף 054-8552388

 דרושים מכונת כביסה 
ומייבש כביסה עבור בחור 

ישיבה הלומד בבית וגן
_____________________________________________)50-51ח(050-4144052

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)50-51ח()בפתח תקוה( 052-2786557

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 דרוש כסא מנהלים איכותי 
_____________________________________________)51-52ח(וכסא למזכירה 050-5343924

 דרושה לקניה עגלת יויו 
)אפילו שבורה חוץ מהחלק 

_____________________________________________)51-52ח(התחתון( 03-6198608

 דרושה מכונת תפירה 
_____________________________________________)51-52ח(למסירה 054-8529353

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

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

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

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/21ש(058-5994740

בר יוחאי

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

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

 גמ"ח חופשה -  שנה 
ראשונה - יחידה מול הכנרת, 
הליכה מתחנה מרכזית, 300 
ש"ח לשבת, לזוגות שנישאו 

מאדר תש"פ עד אדר תשפ"א 
_____________________________________________)52-3/21ש(054-6511250 )12:00-20:00(

לימוד שפות
 מורה מדופלמת 

לקידום אנגלית מדוברת, 
מקסימום הצלחה, 

מינימום מחיר
_____________________________________________)52-03/21ל(055-6707706

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

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

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)52-01ח(052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)52-01ח(ילדים 050-6651365

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר אורות יהודים

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 למכירה הליכון - מכשיר 
ריצה, ב- 400 שקלים, במצב 

מצוין )זקוק לתיקון קל 
_____________________________________________)52-01/21(למבינים( 054-8454042

 אברך מעונין לקבל 
שולחן וכיסאות במצב טוב, 
וכן ספריה וספה במצב טוב 

052-7113508)52-01/21(_____________________________________________

 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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-05/21(במקום 050-3388668

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

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

 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

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

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/21ש(050-6241690

 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

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

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

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

 נמצאה שקית באוטובוס 
עם ספרי לימוד במתמטיקה 
בתאריך ו' טבת ע"ש שמאי 
_____________________________________________)01-02ח(הדסה לפרטים 03-5742819

 אבדה מגבעת )קינטש( 
חדש בקופסא בכ"ח כסליו 

_____________________________________________)01-02ח(בערב בקו 161 052-7680854

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)01-02ח(054-8466226

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)01-02ח(לים לפרטים 054-8446685

 אבדו לי מפתח שלט של 
רכב עם מפתח צמוד של 
פלדלת צבע תכלת באזור 
ב"ב/ירושלים המוצא הישר 

_____________________________________________)01-02ח(יבוא על שכרו 050-4141170

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)01-02ח(בני ברק 054-3605129

 ביום חמישי 24.12, נשכח 
בטרמפ מטבריה לב"ב, טלפון 

_____________________________________________)01-02ל(נייד 054-2614147

 נמצא כיסוי ניילון של 
עגלת יויו ברח' מיכה ב"ב בח' 

_____________________________________________)01-02ל(טבת 23.12 052-7679343

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף גדול באוטובוס בין עירוני 
ביום חמישי י"ז כסלו לפרטים: 

_____________________________________________)52-01ח(052-7146424 02-5710554

 אבדו חליפה ומגבעת לנער 
בקו 490 מבני ברק לנתיבות-
_____________________________________________)52-01ח(תפרח טלפון: 050-4190409

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

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 אבדה טבעת זהב + 
אבנים בירושלים בתוך שקית 

_____________________________________________)51-52ח(נייר לבנה 052-7645238

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)51-52ח(054-8466226

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

_____________________________________________)51-52ח(050-6616906

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)51-52ח(בני ברק 054-3605129

 נמצא עגיל מכסף בכהנמן 
_____________________________________________)51-52ל(לפני כחודש 052-7195006

 נאבד תוכי צהוב מאוד 
יקר לנו פרס כספי למוצא 

_____________________________________________)52-01ח(058-7323245

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

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

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-8412976

 מציאה! מכונת כביסה 
בוש 6 ק"ג רק 500 ש"ח! 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מטען למצלמת קנון רק 
_____________________________________________)01-02ח(50 ש"ח 058-3245685

 למכירה נגן מעולה 150 
שקל בלבד מצב חדש חברת 

_____________________________________________)01-02ח(ביזנס 050-4183200

 למכירה תנור אפייה 
בילדאין 200 ש"ח בלבד

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 למכירה מסך מחשב 
 HP מצויין 90 ש"ח + מדפסת

הזרקת דיו 90 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 מיחם נירוסטה חדש 
באריזה 44 כוסות 10 ליטר 

_____________________________________________)01-02ח(130 ש"ח 052-2786557

 Hsi מגהץ שיער חברת 
profeffional כחדש ממש 

_____________________________________________)01-02ח(220 ש"ח 053-3151757

 מדפסת HP סורק פקס 
דרושה תיקון קל בגלגלת ב- 

_____________________________________________)01-02ח(70 ש"ח 052-7131071

 דיו למדפסת HP דגם 652 
חדש זוג ב- 110
_____________________________________________)01-02ח(052-7131071

 למכירה רדיאטור מצב 
חדש עם מתקן לאדים חמים 
במחיר מעולה רק 110 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-8447306

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3263264

 שואב אבק רובוטו מושלם 
ותקין!!! כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-2786557 בפתח תקוה

 מערכת חדשה עם 
רמקולים של חברת סמביקס 

250 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 רדיו דיסק USB דיגיטל 
מצויין 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 רדיאטור זק"ש 12 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 מייבש שיער )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 מצלמת קנון מעולה 
זום לא נפתח 130 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 מצלמת סמסונג כחדשה 
דרוש תיקון 150 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 מטחנת בשר של קנווד 
דגם ישן 300 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק, 
חדיש ומפואר, 6 חדרים, 

מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט עם נוף לכנרת, 

1,500 ש"ח ללילה
050-4442212
050-6452128)02-02(_____________________________________________

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-13ש(וסנוקר 052-3540874

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(053-7173048

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)2-5ש(ושבתות 052-7668387

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
ומשחקיה 054-8469788 

_____________________________________________)02-13ל(052-7692051

מכירת רכבים
מזדה

 למכירה מזדה 3, 2007, 
אחרי צבע, בלי תאונות + 

_____________________________________________)02-02(טסט 055-6883937

ייעוץ ועזרה
 אימון וליווי אישי 

לחיזוק ההערכה העצמית 
ולהתמודדות בקשיים 

אישיים וזוגיים
_____________________________________________)02-03ל(054-8748069

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

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

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)02-03ח(ב"ב 054-3605129

 נמצא לפני שנה בערך, 
ארנק אשה, בקו 402, ניתן 

לקבלו לפי סימנים
_____________________________________________)02-03ל(054-8444471

 אבדה מצלמה במוצ"ש 
ויחי באוטובוס מטבריה לב"ב, 

קו 969, יקר לבעליו
_____________________________________________)2-5ש(058-3285507

 נמצא צעיף שחור קטיפה 
בר"ח שבט תש"פ באולמי 

_____________________________________________)02-03ח(מרום ב"ב 052-7602896

 נמצא כרטיס רב קו ע"ש 
יעקב טויב בחנוכה ברבי 

_____________________________________________)02-03ח(עקיבא 052-7602896

 מעוניין לקבל בתרומה 
או במחיר יד שניה שולחן אור 

_____________________________________________)02-03ח()סת"ם( 054-8481224

 למסירה מטבח + שיש 
צבע חום בהיר + כיור מידה 
_____________________________________________)02-03ח(2.70 על 2.90 052-5737813

 למסירה בב"ב כל המדפים 
של מקרר תדיראן-אפולו 

המתאים לחברות נוספות 
_____________________________________________)02-03ח(052-7673590

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)02-03ח(בפתח תקוה 052-2786557

 תנור דו תאי חברת בלרס 
מהדרין במצב טוב )4 להבות( 

_____________________________________________)02-03ח(500 ש' 052-8833975

 מטחנת בשר כחדשה 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח 050-4131038

 מחשב PC במצב חדש 
כולל תוכנות 450 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

 בלנדר יד גרץ חדש באריזה 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מקרון חום 3 דרגות 
2400W ב- 180 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(052-8380655

DVD  נייד טושיבה 150 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-8380655

 קולט אדים ארובה קופר 
דגם 7319 60 ס"מ מחיר 400 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 054-8410050

 מקרר אמקור 14 משומש 
_____________________________________________)02-03ח(ותקין 500 ש"ח 053-5601439

 מסך דק מצוין רק 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3346080

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

_____________________________________________)02-03ח(052-2786557

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 180 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 מברשת קרמית יוקרתית 
ב- 250 ש"ח גמיש

_____________________________________________)02-03ח(055-6709055

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)02-03ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מיחם איכותי לשבת 
1800W מנירוסטה 60 כוסות 

ללא שריטה יצור 2/2020 
כחדש 100 ש"ח טל':

_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור חימום 2 ספירלות 
בצבע לבן 1400 וואט פועל 

מצויין 60 ש"ח טל':
__________________________________________________________________________________________)02-03ח(050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 תנור לאמבטיה נתלה 
על קיר איכותי מנירוסטה 

2200W מצוין 40 ש"ח טל': 
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מקלדת מיקרוסופט עם 
התקן מצויינת למחשב בבית 
_____________________________________________)02-03ח(50 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר + DVD זכרון 76 גיגה 
מצוין ללא מסך 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מערכת חדשה עם 
 USB -רמקולים כרטיסים ו

250 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)02-03ח(052-7641400

 רדיו דיסק דיגיטל עם 
USB במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בבני ברק 052-7641400

 רדיאטור זק"ש 11 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)02-03ח(052-7641400

 תנור בארון בלרס 50/60 
2000W ES חזק 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)02-03ח(052-7641400

 כיריים בתוך השיש 4 
להבות מצויין 0.50/0.60 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 מצלמת קנון מעולה 150 
דרוש תיקון זום לא נפתח 

_____________________________________________)02-03ח(053-3121020

 מכשיר תמי 4 כחדש 
+ 3 סננים, במחיר מציאה 

_____________________________________________)2-3ש(050-5931436

מרכז הזמנות ארצי
050-5765449
052-7123419

סוכן השכרת רכב
בארץ ובחו"ל

בסגר אנחנו פתוחים



כב’ בטבת -כד’ בטבת תשפ”א   406/01-08/01/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

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(_____________________________________________

 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

ריהוט

תינוקות

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 למכירה כינור, חצי חדש, 
באריזה, מיתרים גרמני, כנף 

שיער טבעי, ב- 500 ש"ח 
052-7773526)50-51(_____________________________________________

 למכירה שטיח שאגי, 
במצב מצויין, צבע שמנת, 160 

ס"מ על 240 ס"מ, ב- 300 
_____________________________________________)50-51(ש"ח 052-7773526
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 בי קיור לייזר, בשימוש 
מועט מאוד, 1,000 ש"ח. 

050-4180440)51-52(_____________________________________________

 אופניים חשמליים חזקים 
במיוחד, מעט מאוד בשימוש, 

_____________________________________________)51-52(3,500 ש"ח. 050-4180440

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

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

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
pilot )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
pilot )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 למכירה ארון "כתר" מצב 
מצויין + שידת מגירות חזקה 
_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח פריט 052-5737813

 מס' כסאות יוקרתיים 
למשרד או חדר ישיבות 199 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח ליחידה 058-3263264

 לד שולחן צבע לבן נפתח 
ל- 2.4 מטר + 4 כסאות בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 054-8463368

 שידה עץ לחדר הורים 2 
מגירות צבע ונגה ב"ב 50 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8463368

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-3337530

 ארון קודש קל ונייד 
מתאים גם למניין חצר 499 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3263264

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)01-02ח(ס"מ 140 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
מצב מצוין 150 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 שולחן כתיבה )כחדש( 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 050-6245339

 שולחן סלוני 0.90/2.10 
נפתח לעוד 0.80 עץ מלא 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 4 כסאות סלון עור בז' עץ 
מלא חזקות 100 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק 052-7641400

 מזנון זכוכית עץ מלא 
1.60/1.20 עומק 0.50 450 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספריה + 4 מגירות 
1.20/1.70 עומק 0.50 200 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 ספה + ארגז נפתחת לעוד 
מיטה 80/200 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק 052-7641400

 שידה גובה 1 מ"ר אורך 
160 עומק 40 פורמייקה 300 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 2 מיטות חדר שינה 
0.90/1.90 500 ש"ח בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק 052-7641400

 שולחן עגול מפלסטיק 
למטבח 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
70*90 ס"מ 120 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 שולחן לסלון מעץ טבעי 
74*84*142 הניתן לפתיחה 

)בני ברק( 350 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 480 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336 בב"ב

 טיולון ב- 50 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 כסא לרכב במצב מצוין 
ב- 60 ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 מזרון למיטת תינוק ב- 60 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 מזרון ללול ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בב"ב 050-4158480

 עגלת שכיבה בצבע 
שחור של חברת פג במצב 

מצוין בב"ב ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-4158480

 סלקל לרכב ב- 80 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בב"ב 050-4158480

 עריסת פלסטיק עם 
מזרן ללא קרש רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 לול עץ מצב מעולה צבע 
חום של "משכל" 150 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 משאבת אוונט מצב 
מעולה 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק כחדשה 150 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 משאבת מדלה מיני 
אלקטריק דו צדדית 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 אמבטיה לעגלת גוי' צבע 
כחול רויאל 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שחורה רק 400 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 מנשא לתינוק איכותי 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 ניילון לעגלה לגשם כחדש 
_____________________________________________)01-02ח(30 ש"ח 058-3245685

 מזרן למיטת תינוק מצב 
מצוין 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)01-02ח(050-4166201

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8476805

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 350 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 פלאפון בלו כחדש כשר 
חזק ואיכותי בב"ב 195 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7690862

 תיק למחשב נייד רק 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 058-3245685

 מעיל צמר חדש! מידה 56 
לגבר רק 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3245685

 למכירה עמודון ספרים עץ 
מלא + 2 מגירות 280 ש"ח 
בלבד + מגירות "כתר" 70 

ש"ח + מסך מחשב 90 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 למכירה מכונת כביסה 
LG ב- 180 ש"ח + כסא 

משרדי עם גלגלים 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בני ברק 052-5737813

 7 יונות בית 300 שקל 
דניאל 050-5291073 אבנר 

_____________________________________________)01-02ח(050-3337530

 מכשיר שמיעה + 
סוללות 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 שטיח סלון גדול 100 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 הליכון לקשישים 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(050-6245339

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 דיו שחור מקורי למדפסת 
HP חדש מס' 650 55 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 מסגרת תמונה דיגיטלית 
קודק באריזה להצגת אלפי 

תמונות מתחלפות 250 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 270 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 שק נסורת לאוגרים 45 
ש"ח )במקום 200 ש"ח( 

_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 מקל קפיץ קפוץ בגובה 
110 ס"מ מתאים לנוער 

ולמבוגר 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-5385013

 מעיל ארוך לנשים מידה 
40-42 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5385013

 למכירה אקווריום כולל 
אביזרים אורך 47 גובה 36 350 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח טל': 058-3208736 בב"ב

 זוג קלטות שירים לסוכות 
"והיית אך שמח" 8 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 סוללה 48V 13A במצב 
מצויין 400 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(050-5343924

 סיר גדול נירוסטה 7 ליטר 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 053-3155415

 ספר קומיקס המסע 25 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-3155415

 זקט' לגבר מידה 52 צבע 
_____________________________________________)01-02ח(שחור 50 ש"ח 053-3155415

 נברשת לסלון 350 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(כולל נורות 053-3155415

 מראה ארון בגדים 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 שולחן ילדים 70 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 כספת 450 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 בלון גז 100 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 054-7216671

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ש"ח שחור 
_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח טל': 052-2727474

 אור החיים על התורה עם 
באור ישמח משה חדש באריזה 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח 054-5981054

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5981054

 למכירה מיני סטפר + 
ידיות אמון 120 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5339488

 למכירה 3 תוכים ב- 100 
ש"ח 050-3337530 אבנר 

_____________________________________________)01-02ח(050-5291073 דניאל

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 3 אוגרים ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(054-8452085

 BMX למכירה אופני 
מידה 18 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר + 
מעצורים כחדש 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 אופני הילוכים מידה 
24 מצויינות 250 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(053-3121020

 תנור בארון בלרס 50/60 
2000W ES ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 כיריים לשיש 4 להבות 
מצויין 50/60 100 ש"ח בבני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק 052-7641400

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)01-02ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

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

_____________________________________________)01-02ח(350 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

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

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 3 תאים צבע חום בהיר 
_____________________________________________)02-03ח(390 ש"ח בלבד 052-5737813

 3 מדפים בצבע לבן עם 
עיטורים מכסף מעולים לחדר 
ילדים/משרד רק ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(054-8447306

 למכירה שולחן אוכל 
למטבח 90/60 צבע אגס ו- 3 

כיסאות 350 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(054-8465115

 למכירה שולחן משושה 
נפתח בצבע חום בהיר במצב 

מעולה + 6 כסאות במחיר 
מציאה של 500 ש"ח גמיש 

מושב חמד נייד:
_____________________________________________)02-03ח(052-8370535

 למכירה שולחן מרובע 
נפתח לגדול מאוד כמעט חדש 

עקב מעבר דירה במחיר של 
500 ש"ח גמיש בבני ברק נייד: 

_____________________________________________)02-03ח(052-8370535

 שולחן 1.6 מ' צבע לבן 
נפתח ל- 2.4 מטר + 4 
כסאות 300 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)02-03ח(054-8463368 

 שידה עץ לחדר הורים 2 
מגירות צבע ונגה 50 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)02-03ח(054-8463368

 למכירה ארון "כתר" מצב 
מצויין + שידת מגירות חזקה 
_____________________________________________)02-03ח(180 ש"ח פריט 052-5737813

 מזרן אורטופדי מלא מצויין 
0.90/1.90 בבני ברק 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-7641400

 מיטת ברזל מתקפלת 
+ מזרן 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7641400

 ארון 6 דלתות 2.40 עומק 
0.50 גובה 2.20 לבן 300 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה + מראה 
1.10 גובה 0.80 עומק 50 250 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

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

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 4 מגירות לאחסנה של 
כתר )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-7216671

 תיק לעגלה בצבעים 
שחור ואדום במצב חדש מכיל 

ופרקטי רק ב- 50 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(054-8447306

 נדנדה לתנוק חשמלי 
במצב טוב )על בטריות( 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש' 052-8833975

 אמבטיה לתנוק )צבע 
לבן( במצב מצוין כולל המעמד 

_____________________________________________)02-03ח(120 ש' 052-8833975

 סלקל לתינוק צבע כחול 
כחדש של חברת אנגלזינה 

_____________________________________________)02-03ח(150 ש' 052-8833975

 כסא לאוטו לתנוק במצב 
טוב צבע סגול 150 ש' )גמיש( 

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 סוס נדנדה צבע תכלת 
במצב מצוין 100 ש'

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 מגן מיטה מפלסטיק צבע 
לבן 100 ש' כחדש

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 עגלת פג ואנגלזינה במצב 
טוב 500 ש' גמיש פתח תקוה 

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 מיטת תינוק של שילב + 
מזרון 120 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)02-03ח(050-4191418

 אמבטיה תינוק מתקפלת 
סיליקון 50 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)02-03ח(050-4191418

 למכירה לול עץ בוק + 
מזרון עם גלגלים איכותי 230 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה עגלה + אמבטיה 
+ טיולון מצב מעולה 360 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 תיק ארגונית לעגלה צבע 
כחול מלאנז' חדש באריזה 60 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3104564

 בהזדמנות עגלת תינוק 
משולבת + טרמפולינה 230 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 050-9089110

 מיטת תינוק כחדשה 
אורך מטר + מזרון 400 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(054-8457520

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-8476805

 שטיח לילדים צבע קרם 
1.20*2 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-8476805

 למכירה מזרון אורטופדי 
מיטת תנוק 90 ש"ח בלבד + 
טיולון + סלקל + כסא רכב 

80 ש"ח כל דבר
_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
חזקה 490 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-5737813

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)01-02ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)01-02ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 טלפון נוקיה C2 במצב 
מצוין בבני ברק 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(050-4106869 ישי

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 כסאות מפלסטיק לילדים 
בצבעים שונים כחדשות 30 ש' 

_____________________________________________)02-03ח(052-8833975

 מכנסי בנים בצבעים 
שונים מידה 18 במצב מצוין 

_____________________________________________)02-03ח(40 ש' 052-8833975

 חליפות לבנים 3 חלקים 
בצבעים שונים כחדשות 80 

_____________________________________________)02-03ח(שקלים 052-8833975

 נגן פיליפס עם וידאו 
תמונות רדיו ומגן 250 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(055-6727496

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(052-3463482

 זוג בלונים לגז ווסט + 
מכסה 300 ש"ח בפתח תקוה 

_____________________________________________)02-03ח(052-2786557

 רעל לנמלים של חברת 
סנו חדש ב- 25 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(050-4174525

 40 לק לציפורניים גוונים 
שונים 100 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)02-03ח(052-5119319

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)02-03ח(הערב 050-6600157

 מעיל חדש מידה 18 
כסוף ופרווה 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)02-03ח(053-3161746

 ש"ס בלום פנינים 220 
ש"ח חדש 20 כרך

_____________________________________________)02-03ח(054-2293050

 סורג חדש )טרלידור( כ- 
180*70 ניתן לקיצור 200 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(ב"ב 054-8524303

 למכירה חכה מקצועית 
עם רולר כחדשה מתקפלת 

_____________________________________________)02-03ח(ב- 150 02-9951329

 BMX למכירה אופני 
מידה 16 במצב חדש 150 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח ב"ב טל': 03-5781503

 אופני BMX מידה 18 
_____________________________________________)02-03ח(150 ש"ח 053-3121020

 אופני הילוכים מידה 24 
_____________________________________________)02-03ח(מצויינות 250 053-3121020

 50 טלכרטים ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(בני ברק 050-4174525

 תוכי דררה בן 10 חודשים 
האכלת יד + כלוב + ציוד 400 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 054-8492427 ב"ב

 מזוודה גדולה מאד במצב 
כחדשה רק 220 ש"ח פלאפון: 

_____________________________________________)02-03ח(050-9089110

 דיו HP חילופי למילוי 
מחסניות 100 מ"ל ב- 100 

_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 053-3132193

 חצי מגף חדש מחברת 
usaflex מידה 38 100 שקל 

_____________________________________________)02-03ח(053-3137710

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)02-03ח(050-28979977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)02-03ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)02-03ח(טל': 050-2897977

 זוג פינקים וכל האביזרים: 
כלוב תא הטלה 140 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(03-6180510

 תוכונים לא מאולפים 
50 לתוכון אפשרות לכלוב 

_____________________________________________)02-03ח(ותערובת 050-5594690

 סיר גדול נירוסטה 7 ליטר 
_____________________________________________)02-03ח(100 ש"ח 053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
שנת ע"ה 30 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(053-3155415

 חלוק קטיפה מידה 38 
צבע שחור 60 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)02-03ח(400 ש"ח 053-3155415

 מראה לארון 70 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-7126106

 מנורת לילה עומד 90 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 052-7126106

 בלון גז 100 ש"ח
_____________________________________________)02-03ח(052-7126106

 מתקן לנעלים 80 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-7126106

 למכירה אקווריום כולל 
אביזרים אורך 47 גובה 36 350 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח טל': 058-3208736 בב"ב

 למכירה תכולת דירה 
כולל שואב אבק + פקס + 
מסך מחשב + כסא גלגלים 
+ מזוודה + טיולון 80 ש"ח 

_____________________________________________)02-03ח(052-5737813 בני ברק

 סטנד לאורגנית ב- 100 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח בני ברק 050-4174525 

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
70*90 ס"מ 100 ש"ח

_____________________________________________)02-03ח(053-3155415

 אופנים לילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(052-7126106

 קסדה לאופניים 30 ש"ח 
_____________________________________________)02-03ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 מיני סיר טיגון עמוק חדש 
באריזה 50 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(050-4191418

 50 תגים ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(050-4191418

 למכירה אופניים לילד 
מידה 20 במצב מצויין בצבע 
ירוק במחיר מציאה של 180 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9340317

 למכירה רמקולים לסטריאו 
סמסונג חדשים באריזה 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-9340317

 BMX למכירה אופני 
מידה 18 במצב מצויין 150 

_____________________________________________)52-01ח(ב"ב 053-3121020

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינתטי חדש עובי 
20 מ"מ 4*2 מטר 300 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7188017

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 כיסוי לספה צבע בורדו 
לא חדש מצב מעולה 70 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415
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