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לשלוחה

אבי גרינצייג

גוי של קמפיין
קמפיין  היה  השבוע,  שני  יום  של  הערב  לשעות  עד 
די  לא  אם  ומגמגם,  צולע  לכנסת  החרדיות  המפלגות 
כלפי  שהועלו   - ושאינן  מוצדקות   - ובטענות  בכשלים 
הנציגות החרדית במהלך שנת הקורונה, הצטרפה אליהם 
של  האחרון  בשליש  בעליל  נעימה  ובלתי  טריה  חותמת 
פורים המשולש, עת נחסמה בברוטליות כניסתם של חרדים 
לירושלים ובוטלה התחבורה הציבורית לעיר, בצעד מעורר 

מחלוקת שפוגע – איך לא – בעיקר בחרדים.
המנדט  אבדן  את  חזו  כבר  השחורות  ורואי  הפסימיים 
התנדפות השמיני  את  ואפילו  התורה  יהדות  השביעי של 
של ש"ס, אם בשל עצלות שתשאיר מצביעים בבית, ואם 
בשל זעם שהיה עשוי להביא להצבעת מחאה עבור מפלגות 
אחרות בגוש הימין, בפרט כאלה שממילא מנסות לקרוץ 

למצביעים החרדים.
)הטור המלא בעמ' 28-29(

תיאום עמדות: דרעי, גפני וליצמן | צילום: ארכיון

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
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הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

ראשי ש"ס ויהדות התורה מבהירים לראש הממשלה נתניהו

מוזמנים להכיר סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות 
ולהנות משירות V.I.P מושלם!

אם נמאס לך להיות עוד תיק, בוא להיות הלקוח!

הנהלת חשבונות לעסקים ולחברות

הפקת תלושי שכר

התמחות וייעוץ בהגשת מענקי קורונה
) גם במקרים מורכבים(

"גרנד הול" כהנמן 111 בני ברק | 03-6342111 | 050-4196050
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מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית

אמינות, מקצועיות, מחיר.

"בלי תיקון חוק הגיור לא 
ניכנס לממשלה הבאה"

ש"ס תיזום ותקדם חוק שיבטל החלטה זו ותתמוך 
בחקיקת פסקת ההתגברות שתמנע מבג"צ להתערב 

שוב בנושא זה ⋅ ח"כ משה גפני והשר יעקב ליצמן: 
"יהדות התורה תדרוש את פסקת התגברות כדי 

לעמוד בפני האקטיביזם השיפוטי. בלי זה לא ניכנס 
לשום קואליציה" | עמ' 22-26

סערת הגיור הרפורמי
הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, בראשות הנשיאה אסתר 
חיות, קבע כי גם מי שעבר 'גיור' רפורמי וקונסרבטיבי – יוכר יהודי ויוכל 

ליהנות מחוק השבות ולקבל אזרחות ישראלית ⋅ הראשל"צ הגר"י 
יוסף: "החלטת בית המשפט העליון מצערת מאוד ופוגעת באופן חמור 

בשלמות עם ישראל" ⋅ הרה"ר לישראל הגר"ד לאו: "מי שהתגיירו 
בגיור רפורמי ודומיו אינם יהודים, שום החלטת בג"צ כזו או אחרת לא 
תשנה את העובדה הזו" ⋅ יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "אני מתחייב 

לתקן את החוק כדי שרק גיור על פי ההלכה יהיה מוכר במדינת ישראל" 
⋅ תגובות בכל המערכת הפוליטית להחלטה הדרמטית ששינתה את 

הרה"ר לישראל עם ראשי ועידת רבני אירופה | צילום: אלי איטקין סדר היום הפוליטי שלושה שבועות לפני הבחירות | עמ' 22-26

סערה בעקבות פסיקת בג"צ המכיר בגיורים רפורמים לעניין חוק השבות ואזרחות ישראלית

משלוח מנות 
לצוותים הרפואיים

לקראת פורים, יזם 
ראש עיריית בני ברק 

הרב אברהם רובינשטיין 
מבצע חלוקת משלוחי 
מנות מיוחדים מתושבי 

בני ברק לצוותים 
הרפואיים בבתי החולים 

בסביבה | עמ' 6



חבילה למחותנים:
₪2,500

החל מ-

בלבד

מיטה + מזרן + 
מצעים + כריות

בוקר טוב
מתחיל בלילה מצוין

בחירת מזרן זו החלטה שמלווה אותנו כל בוקר מחדש. 
פולירון מתמחה בייצור מזרנים אורטופדיים איכותיים 

במחירים טובים כבר 50 שנה.

תומכים ביישובי העוטף

חדש!

סנטר' 'פולירון  מסניפי  באחד  לרכוש  ניתן 
בני ברק  

מבצע קדש 56
073-782-2877

חיפה 
מתחם חוצות המפרץ 

073-758-5080

אשקלון 
מתחם סילבר
073-758-4600

קיבוץ זיקים 
חנות המפעל

073-702-7500

באר שבע 
אליהו נאווי

073-782-9397

ירושלים 
בית לחם 99 תלפיות

073-7817300

או בכל חנות מזרנים | טלפון ארצי 073-7021719



4 פרוסות גבינת עמק
3 פרוסות לחם לבן

3 כפות קטשופ
1/4 כוס זיתים מגולענים

1/4 כוס גרעיני תירס
חמאת תנובה / 2 כפות מיונז

טוסט קומותיים
אופן ההכנה:

 מניחים פרוסת לחם ועליה מורחים קטשופ
   ומפזרים זיתים, מניחים 2 פרוסות עמק ועוד פרוסת לחם.

 מורחים על הפרוסה השנייה חמאה / מיונז
    ומפזרים תירס, מניחים עוד 2 פרוסות גבינת עמק

   ומניחים פרוסה שלישית מעל.
 מכניסים לטוסטר עד להשחמה.

עמק, אחרת מה הטעם?

עמק, קל ליהנות מארוחת ערב טעימה!
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אביזר לקיצוץ ירקות
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מילוי רציף
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שנתיים אחריות



עם  10 גרם חלבון ועד 78 קלוריות בגביע

 חדש! 
 דנונה לייט אנד פרי 
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס: 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: מנדי קליין

לאורך השנה, כיכבה בני ברק בראש טבלאות התחלואה. רבים 
וחלקם אף אושפזו במחלקות הקורונה בבתי  העיר חלו  מתושבי 
החולים. כעת החליטה העירייה להוקיר תודה לצוותים הרפואיים 
במחלקות הקורונה שעמדו לצידם של תושבי העיר בשעתם הקשה.

אגף  אנשי  הכינו  המרגש,  במיזם  העיר  תושבי  את  לשתף  כדי 
תיק  מחזיק  של  ובניצוחו  רוזן  יעקב  הרב  של  בניהולו  התרבות 
תרבות הרב יעקב זכריהו, ערכת "משלוח תודות" שחולקה לבתי 
התושבים בעיר שנקראו להכין משלוחי מנות לצוותים הרפואיים 

בבתי החולים. 
הפעילות כולה התקיימה ע"י עשרות בני נוער, שהכינו ערכות 
מיוחדות ל44,000 בתי אב, תושבי העיר, ודאגו לאסוף מנקודות 
ערה של  – לאחר השתתפות  החלוקה את משלוחי המנות. אמש 
יצא ראש העיר הרב  רבים מתושבי העיר בהכנת משלוח המנות, 
מעייני  הרפואה  בית  בהנהלת  מלווה  כשהוא  רובינשטיין  אברהם 

הישועה וסגן מנהל בית החולים שיבא – תל השומר ד"ר יובל לוי, 
בבתי  הרפואה  לצוותי  המנות  משלוחי  חלוקת  מבצע  את  לפתוח 

החולים.
כתב  המנות,  למשלוחי  שצורף  העיר  מראש  מיוחד  במכתב 
הרב רובינשטיין מילים חמות ומרגשות "למלאכים בלבן": "אנו 
ניצבים כולנו מולך בהערצה. מביטים על נתינה ללא משוא פנים, 
כולו  העולם  את  הכל,  לעזוב  רוח,  שאר  של  כבירות  עוצמות  על 
שבחוץ, את תקוות החיים, את החלומות והמעוף האישי, לדומם 
החיים...  מלחמת  מתחוללת  בו  למקום  לכאן,  ולהיכנס  הכל  את 
עירנו בני ברק חוותה את הקורונה באופן קשה ומאיים. כמו סערה 
רק דמותך  פתאומית התנפץ הגל הזה לחופי העיר בקול שאון... 
נפש אתם שם,  בחירוף  עם מלאכי אדם,  יחד  דמותך  הייתה שם. 
נלחמים עם נשמה, עם רצון ותקווה, את מלחמתו שם העם כולו. זה 
הרגע בו נעתקות המילים, חיוורות גם הקלישאות והאמת מהדהדת 
באופן הכי נקי שיש. מילה אחרת פשוטה המקפלת בתוכה עולמות 

מלאים: תודה!"

בקרב  רבה  התרגשות  עורר  תודות'  'משלוח  המיוחד  המיזם 
הברור  המסר   את  והעביר  הרפואיים  והצוותים  העיר  תושבי 
הרפואיים  הצוותים  בלבן,  המלאכים  כלל  והצדעה  הערכה  של 
במחלקות הקורונה, שנלחמים על חייהם של רבים ביום ובלילה. 
בימים אלה מחלקים מתנדבי העירייה את משלוחי המנות לצוותים 

הרפואיים גם בבתי החולים האחרים.

מאת: מנדי קליין

'מוקד חינוך - בני ברק' משיק בימים אלו שלוחה חדשה 
בקיץ  שהוקם  המוקד,  נערות.  הורי  עבור  והכוונה  לייעוץ 
האחרון בידי רבני ודייני העיר שליט"א ומופעל על ידי אנשי 
חינוך ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה, זכה להצלחה מיד 
עם פתיחתו, ולברכתם של אנשי חינוך והורים רבים שכבר 
הספיקו ליהנות מהגישה שמעניק המוקד למגוון פתרונות 

ומענים בתחום החינוך ובתחומים משיקים.
ונשנות  חוזרות  ופניות  חינוך'  'מוקד  הצלחת  בעקבות 
של נשות חינוך ורבנים בקהילה, כמו גם הורים שהתקשרו 
שליט"א  העיר  ודייני  רבני  בפני  הועלה  למוקד,  ישירות 
הצורך בהקמת שלוחה מיוחדת שתופעל בידי מנחות הורים 
עבור  ומהיר  ממוקד  איכותי,  מענה  יספקו  אשר  מוסמכות 

מחנכים ומחנכות והורים לנערות.
 )2 שלוחה   -  8180 )כוכבית  נערות  להורי  השלוחה 
הראשונה  מהמעלה  ומקצוע  חינוך  נשות  ידי  על  מופעלת 
סבא.  ישראל  ברוח  ורגיש  אמין  מקצועי,  מענה  ומספקת 
בצוות ההכוונה והפיקוח ניתן למנות את הגב' חדוה וסלי, 
יועצת חינוכית וזוגית, מנחת הורים ומכשירה מנחות הורים, 
בעלת ניסיון של קרוב לשלושים שנה, ולצדה בוגרות המכון 
להכשרת מנחות הורים בבני ברק בהנהלת הגב' גיטה לויפר.

ייתן  לתחומים שבהן  ייעודית  הכשרה  עברו  המוקדניות 
הדרוש  הסיוע  תחום  את  לזהות  שיוכלו  כך  מענה,  המוקד 
ולהפנות את ההורים או אנשי החינוך למקום המתאים, תוך 
מעקב עד להשלמת הטיפול במקרה לשביעות רצונם המלא 

של הפונים.
ברק,  בני  חינוך  מוקד  של  ההסברה  ירחון   - 'במוקד' 
הקדיש  העיר,  ברחבי  עותקים  אלפי  בעשרות  המחולק 
בגליונו השישי שרואה אור בימים אלו במה מיוחדת לרב-

והחשיבות  המוקד,  פעילות  סביב  חינוך  נשות  של  שיח 
משמעותיים  כלים  ורכישת  הורית  אחריות  של  הרבה 
הקורונה  משבר  רקע  על  בפרט  וסמכות,  הורות  לשילוב 

שהציף והעצים קשיים רבים.
עם  יחד  נערות  להורי  השלוחה  מנהלת  ווגל,  חנה  הגב' 
הגב' דבורה רפפורט, אומרת כי מאז הושק 'מוקד חינוך בני 
ברק' הגיעו עשרות פניות בנושא חינוך נערות אשר דרשו 
הפעילות  הרחבת  לאור  "מעכשיו,  מיוחדת.  התייחסות 
יטופל  הנושא  נערות,  להורי  המיוחדת  השלוחה  והשקת 
על הצד הטוב ביותר על ידי טובי אנשי החינוך והמקצוע", 

אומרת הגב' ווגל.
לדבריה, "הורים לנערה שייתקלו עם אתגר חינוכי ויבקשו 
הכוונה, ייעוץ וסיוע - יוכלו לפנות לשלוחה 2 במוקד חינוך 
ולקבל ייעוץ והכוונה מטובי אנשי החינוך והמקצוע והכל 

בדיסקרטיות מלאה וללא תשלום. זוהי בשורה של ממש".

מאת: מנדי קליין

ופגישות  היערכות  ישיבות  מרתון 
בני  עיריית  בין  מקצועיות  עבודה 
בשבועות  התקיימו  והמשטרה,  ברק 
לשמירה  להיערך  במטרה  האחרונים 
בימי  ברק  בבני  הציבורי  הסדר  על 
שלום  את  ולהבטיח  הפורים  חג 

התושבים.
שהתקיימו  ההיערכות  בישיבות 
ראש  השתתפו  ברק,  בני  בעיריית 
העיר הרב אברהם רובינשטיין וצוות 
פינקל,  דוד  ראה"ע  רמ"ט  לשכתו 
ראה"ע  יועץ  סילמן,  גודי  רל"ש 
ומפקד  פריימן  איציק  חינוך  לענייני 
נכחו  בוהדנה,  יחיאל  נצ"מ  המרחב 
גם סגני ראש העיר הרב חנוך זייברט, 
הרב יהושע מנדל והרב מנחם שפירא, 
אריק  ליטוב,  שמואל  העיריה  מנכ"ל 
מפקד  בהם  המשטרה  ונציגי  אדלר 
ויצנברג,  יאיר  סנ"צ  ברק  בני  תחנת 
קצין אג"מ בני ברק רפ"ק רועי בעדני 
נתי  רפ"ק  העירוני  השיטור  ומפקד 

יקוטי.
המשטרה  להערכות  בהתאם 

חריגים  עומסים  נמנעו  והעירייה, 
בכבישי העיר וכן מכירת נפצים בליל 

החג ובמהלך יום שישי.
הוחלט  מראש,  לסיכום  בהתאם 
הצורך  לפי  תנועה  צירי  חסימות  על 
מצירי  חלק  הפיכת  העומס,  בשעות 
התנועה לנתיבי תח"צ בלבד, הגברת 
עבריינית,  פעילות  כנגד  אכיפה 
נפצים  ומכירת  ונדליזם  ומניעם 

וחומרים אסורים.
לצד שיתוף הפעולה עם המשטרה, 
קיימה העירייה גם היערכות פנימית. 
בערב  התקיימה  העיר  ראש  בלשכת 
מנהלי  עם  היערכות  ישיבת  פורים 
התשתיות,  אגף  בעירייה,  האגפים 
האגפים  ראשי  ופיקוח.  שיטור  נוער, 
על  רובינשטיין  הרב  עם  סיכמו 
שהכל  כדי  בפורים,  מוגברת  פעילות 
לטובת  ביותר  הטובה  בצורה  יעבור 

תושבי העיר.
לקראת  מבצעית  להיערכות  בנוסף 
מפקד  בפני  העיר  ראש  הציג  פורים, 
בוהדנה  יחיאל  נצ"מ  החדש  המרחב 
תקנות  לאכיפת  העיריה  פעילות  את 
העירונית  התכנית  ואת  הקורונה, 

להרחבת מערך החיסונים.

עיריית בני ברק מציגה: ומשלוח מנות איש 
לרעהו ולצוותים הרפואיים

בשורה חינוכית: 'מוקד חינוך' 
גם לנערות

הערכות מקדימה איפשרה 
פורים שקט בבני ברק

במלאות שנה למגפת הקורונה בישראל ולקראת חג הפורים, יזם ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין מבצע חלוקת משלוחי מנות מיוחדים מתושבי בני 
ברק לצוותים הרפואיים בבתי החולים בסביבה • במכתב שצורף למשלוח המיוחד כתב ראש העיר: "עירנו בני ברק חוותה את הקורונה באופן קשה ומאיים. בחירוף 

נפש אתם שם, נלחמים עם נשמה, עם רצון ותקווה, את מלחמתו שם העם כולו"

'מוקד חינוך - בני ברק' משיק שלוחה חדשה שתספק מענה מקצועי להורי נערות על ידי מנחות 
הורים מוסמכות והכל בדיסקרטיות מלאה וללא עלות 

בהתאם לישיבות הערכו שקיים ראש העיר ובכירי העירייה עם בכירי 
המשטרה, לא נרשמו בבני ברק הפר הסדר הציבורי ועומסי תנועה חריגים

משלוח מנות לצוותים הרפואיים משלוח מנות לרופאים ב'מעייני הישועה'



 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



י"ט אדר תשפ"א 883/3/21 בני ברק

"אתם דוגמה לכוח 
רצון ומסוגלות לצד 
ההבנה והחשיבות 

בשמירה על ההנחיות" 

מאת: מנדי קליין

תכנית  ננעלה  מיוחדת,  רוח  ובקורת  בסיפוק 
שהתקיימה  למחנכים,  המיוחדת  ההכשרה 
בני  בעריית   360 הלאומית  התכנית  ידי  על 
להתמודדות  מעשה  כלי  להנחיל  במטרה  ברק, 
כלים  בהקניית  החינוך,  בשדרה  והצלחה 
מקצועיים לזיהוי אתגרים וסוגיות שונות בקרב 
התלמידים, במטרה להעניק מרחב מושלם לכל 
תלמיד באשר הוא לצמיחתו ועלייתו כפי שהוא. 

את המעמד שהתקיים על פי ההנחיות בחלוקה 
לשעות ולקבוצות קטנות, כיבוד ראש העיר הרב 
נרגשים:  דברים  שנשא  רובינשטיין,  אברהם 
לסייע  איתכם  שותפים  להיות  שלנו  "הזכות 
ילדי  וקידום  בחינוך  המסורה  בעבודה  לכם 
תשב"ר ועוד בתקופה לא פשוטה שאנו נמצאים 
ילדים  יש  להצליח!!  רוצה  שלא  ילד  אין  בה. 
שזקוקים ליותר עזרה כדי להשיג את ההצלחה. 
אמצעי,  בלתי  באופן  מכם  לשמוע  והתרגשתי 
באמצעות  בהם  מקרים  מתארים  שאתם  איך 
גישה נכונה וכלים שרכשתם בתוכנית הצלחתם 
לסביבה  הכיתתי  המרחב  את  להפוך  בס"ד 
מטפחת ומאפשרת לכל ילד להצליח ולגלות את 
המצוי  החיובי  והפוטנציאל  היכולות  הכוחות, 
בו ולהוציאן מן הכוח אל הפועל". בנוסף, ציין 
הרב רובינשטיין כי "למרות הקושי לשבת שעות 
מרובות בהכשרה ולמידה עטויי מסכות ושמירת 
רצון  לכוח  דוגמה  אתם  החברים,  עם  מרחק 
והחשיבות בשמירה על  ומסוגלות לצד ההבנה 

ההנחיות". 
הודו נרגשות לראש  הקורס  משתתפי 
ההשפעה המורגשת בכיתה  על  ושיתפו  העיר 

ובעבודת הקודש עם התלמידים.
הרב שמעון קשש מנהל תוכנית 360 לילדים 
ונוער וס. מנהל אגף החינוך הודה לראש העיר 
ציון  בן  לרב  וכן  רובינשטיין,  אברהם  הרב 

המנהלים  פורום  ומראשי  חינוכי  יועץ  זינגר, 
ולרב מתתיהו גינסברגר, מומחה לתקשורת בין 
אישית והשפעה, על תכני הקורס שהועברו בחן 
ומקצועיות תוך מעורבות פעילה של המשתתפים 
שיהיה  משמעותי  למבוגר  זקוק  ילד  "כל  ואמר 
איתו, הצורך בעת הזו ביצירת מענים מותאמים 
מיטבית  להתמודדות  כלים  במתן  למחנכים 
בעת הזו נוכח אתגרי התקופה- נצרך עד מאוד. 
ביוזמת התוכנית 360 המשותפת לאגפי החינוך, 
הרווחה ומח' הבריאות ובאמצעות רואים כוחות 
– 360 ובהכוונתו ותמיכתו של ראש העיר הרב 
הובלנו  לשכתו  וצוות  רובינשטיין  אברהם 
בשיתוף פורום מנהליים חינוכיים עבודת שטח 
למיפוי  בעיר  תלמודי-תורה  מנהלי  עשרות  עם 
אנו  וב"ה בס"ד מרובה  ומיקוד מטרות,  צרכים 
למחנכים  הכשרה  תוכנית  בסיומה של  נמצאים 
כשגרירים  בהם  בחרו  שמנהלים  מובחרים 
לעבודה חינוכית מבוססת כוחות עם ילדים". כן 
וצוות המוביל של   360 הודה לחברי המינהלת 
רואים כוחות ובמיוחד לרב מני אקשטיין, עו"ס 
במסירות  שריכז   360  – כוחות  ברואים  מוביל 

קורס זה ופעילויות נוספות.
הרב בן ציון זינגר איש חינוך וותיק ומראשי 
פורום מנהלים חינוכיים, אמר: "המחנך אינו רק 
הילד מה  חינוכית המכוונת את  כדמות  משמש 
קודם  הוא  תפקידו  אלא  אסור,  או  מותר/כדאי 
כל להוות דמות משמעותית מגדלת הרואה את 
מודל  עבורו  ומשמשת  בו  החיוביים  החוזקות 

לחיקוי".
לתקשורת  מומחה  גינסברגר,  מתתיהו  הרב 
הקורס  נושא  את  סיכם  והשפעה,  אישית  בין 
יכולת ההשפעה והתקשורת במרחב  ומיקד את 
מוטיבציה  ונטיעת  חיובית  "תקשורת  הכיתתי 
בה,  להצליח  שנרצה  פעולה  לכל  המנוע  היא 
מה  והבנה  המושפע  של  לעולמו  כניסה  ללא 
המחנך  על  מאוד  ייקשה  לפעול  אותו  מניע 

להביאו להצלחה".

מעמד מרגש של סיום תוכנית הכשרה המיוחדת למחנכים חורף תשפ"א מטעם 
התכנית הלאומית 360 בעיריית בני ברק • ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: "הזכות 
שלנו להיות שותפים איתכם לסייע לכם בעבודה המסורה בחינוך וקידום ילדי תשב"ר 
ועוד בתקופה לא פשוטה שאנו נמצאים בה. אין ילד שלא רוצה להצליח!! יש ילדים 

שזקוקים ליותר עזרה כדי להשיג את ההצלחה"

רה"ע הרב רובינשטיין נושא דברים בתכנית הכשרה למחנכים

קריית ההייטק החרדית הגדולה בעולם

סטאז׳ בחברת ההייטק 
הגדולה בעולם

המסלולים שלנו:

| full stack מפתחות 

| full stack+ Devops

ללא צורך ברקעui ux -מעצבות ממשק וחווית משתמש |

ללא צורך ברקע

לבעלות רקע בתכנות

אתרא- בית של תורה ורווחה כלכלית

9421*לפרטים נוספים והרשמה:

 'אתרא' -
מוסד הלימודים 

הגדול במגזר החרדי 
 מעניק השנה

1,000 מלגות 
במימון מלא 

להכשרה ועבודה 
בהייטק לנשים 
חרדיות בלבד

סניף ראשי: רח׳ בר כוכבא 4 ב״ב, צמוד למכון מור
מתחם ההכשרה: רח׳ כנרת 15 ב״ב, מאחורי מגדלי ב.ס.ר

הכשרה וחוזה עבודה 
למסיימות בהצלחה

לימודים כשרים 
למהדרין

אין צורך בידע 
מוקדם



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



י"ט אדר תשפ"א 10103/3/21 בני ברק

"זה יום היסטורי מיום 
היווסדה של בני ברק"

מאת: מנדי קליין

יום  אתמול,  קיים  דרעי  אריה  השר  שס  יו"ר 
שלישי סיור נרחב בעיר בני ברק, במסגרתו חנך 
את לשכת רב העיר הספרדי הגאון רבי מסעוד 
וכן השתתף בחנוכת הבית  בן שמעון שליט"א 
בתי  לשני  הפינה  אבן  והניח  כנסת  בתי  לשני 

כנסת נוספים שיוקמו בעז"ה בעיר.
יו"ר שס השר אריה דרעי אמר בטקס קביעת 
ברק  בני  של  הספרדי  העיר  רב  ללשכת  מזוזה 
יוצא  לא  "אני  שמעון:  בן  מסעוד  רבי  הרה"ג 
אבל  הקורונה,  בשל  אלו  בימים  לאירועים 
ראיתי חובה לבוא לפה כי זה יום היסטורי אחרי 
שלמעלה מ-90 שנה מיום היווסדה של בני ברק 

מונה רב ספרדי בצורה מכובדת".
אחרי  עוקב  "אני  הוסיף:  דרעי  אריה  השר 

בבני  פה  האחרונה  בשנה  שנעשית  הפעילות 
ברק, ואני רואה מהפכה של ממש למען הציבור. 
אם לא נדאג לעצמנו אף אחד לא ידאג לנו כמו 
בזכות  זה  רבנים.  ובמינוי  בהקצאות  שראינו 

נציגות חזקה".
זקן חברי המועצת הגאון הרב שמעון בעדני 
ב"ב  של  ברבה  מלווה  לאירוע  הגיע  שליט"א 
הגאון הרב מסעוד בן שמעון להשתתף בחנוכת 
בית הכנסת "היכל מרן" בהשתתפות יו"ר תנועת 
בני  העיר  מועצת  וחברי  דרעי  אריה  השר  ש"ס 

ברק.
לבית  הפינה  אבן  הנחת  נערכה  מכן  לאחר 
בראשות  תורה  בני  אברכים  קהילת  של  הכנסת 
וכן  ברק  בבני  ג'  בשיכון  מזרחי  משה  הרה"ג 
"חזון  לקהילת  המפואר  הכנסת  בית  חנוכת 

יוסף" בראשות הרב אליה תודה.

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הגיע לביקור מיוחד בבני ברק לחנוכת 
לשכתו של רבה של ב"ב הגר"מ בן שמעון ואמר בטקס: "זה יום 

היסטורי אחרי שלמעלה מ-90 שנה מיום היווסדה של בני ברק מונה 
רב ספרדי בצורה מכובדת"

הגר"ש בעדני מלווה ע"י הגר"מ בן שמעון והשר דרעי

בחנוכת בתי הכנסת החדשים בעיר | צילומים: ישראל כהן

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000



בזכות מגוון 

השירותים 

המקצועיים

נבחרת
 המומחים

ברפואת ילדים 

*3833 k.meuhedet.co.il

 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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המאבק בקורונה: 
חוזרים ללימודים 

ולאולמות האירועים
הגיע לישראל: שגריר 

איחוד האמירויות
מאת: יחיאל חן

פרויקטור  של  אזהרותיו  למרות 
את  אישרה  הממשלה  הקורונה: 
מתווה  של  השלישית  הפעימה 
הממשלה  ראש  שהציג  ההקלות 

בנימין נתניהו.
מיום  החל  ההחלטה,  פי  על 
בכיתות  ללימודים  ישובו  ראשון, 
ירוקים,  ביישובים  ז'-י'  תלמידי 
אחוזי  עם  וכתומים  צהובים 

התחסנות גבוהים.
ואולמות  מסעדות  בנוסף, 
עם  מלון  בתי  כמו  אירועים, 
למתחסנים  ייפתחו  האוכל,  חדרי 

ומחלימים.
בחתונות יהיה מתווה מיוחד של 

בדיקות לילדים.
המסתמן,  פי  על  כך  במסעדות 
בתנאי  לשבת  הבאים  כל  יוכלו 
להם  שיוקצו  במקומות  גם  ריחוק 
בתוכן  אך  האוכל,  לבתי  מחוץ 
יוכלו לשבת רק מי שהתחסנו בשתי 

מנות חיסון או החלימו מהנגיף.
תגדל  ההתקהלות  מגבלת 
ותעמוד על 20 שוהים בפנים ו-50 

בחוץ, מלבד בערים אדומות שבהן 
שוהים   10 של  המגבלה  תישאר 

בפנים ו-20 בחוץ.
לכלל  שייפתח  מה  זה 
הסגול:  התו  פי  על  האוכלוסייה 
אלה  קטנות.  ומסעדות  קפה  בתי 
למתחסנים  שייפתחו  המקומות 
ומחלימים בלבד על פי התו הירוק: 
מלונות  מראש,  בהזמנה  מסעדות 
אירועים,  גני  אוכל,  חדרי  עם 

כנסים, אטרקציות
עלייה  כשברקע  באות  ההקלות 

במקדם ההדבקה.
פרויקטור הקורונה, פרופ' נחמן 
הממשלה:  בישיבת  אמר  אש, 
תלולה  בעלייה  ההדבקה  "מקדם 
בימים  יותר  עוד  לעלות  וצפוי 
הקרובים. ממליץ לא להקדים שום 

חלק בפתיחת המשק".
אש המליץ כי המדדים הנדרשים 
לפעימה הבאה שמתוכננת בשבוע 
הבא הינם ארבעה מיליון מחוסנים 
אלו  כיום  בעוד  ירוק(,  תו  )-בעלי 
הדבקה  מקדם   ,3.37 על  עומדים 
קטן מ-1 ומספר חולים קשים שלא 

גדול מ-750.

מאת: חיים רייך

אופיר  אזורי  פעולה  לשיתוף  השר 
איחוד  שגריר  עם  נפגש  אקוניס 
האמירויות בישראל מוחמד אל-חאג'ה, 
על  דנו  השניים  לישראל.  הגעתו  עם 
היחסים בין המדינות ושיתופי הפעולה 

המדיניים והכלכליים.
עם  השגריר  את  בירך  אקוניס  השר 
ותחילת  לישראל  הראשונה  הגעתו 
סיכמו  השניים  ההיסטורית.  כהונתו 
למימוש  הדוק,  פעולה  שיתוף  על 
שטמון  האדיר  הכלכלי  הפוטנציאל 

בהסכם בין המדינות.
של  כהונתו  "תחילת  אקוניס:  השר 
היסטורי  צעד  היא  הראשון  השגריר 
אמיתי  חדש  תיכון  מזרח  של  בקיומו 
שנה  חצי  בדיבורים.  ולא  במעשים   –
מאז החתימה על ההסכם, היקף הסחר 
בין המדינות כבר הגיע לכ-300 מיליון 
השגרירות  שפתיחת  ספק  ואין  דולר, 
הכלכליים  הפעולה  שיתופי  את  תאיץ 
פעולה  לשיתוף  המשרד  המדינות.  בין 
אזורי עומד לרשותכם בכל עת על מנת 
עמינו  עבור  השלום  פירות  את  לקדם 

בין  הפעולה  שיתופי  את  ולהעמיק 
המדינות".

"בין  חאג'ה:  אל  מוחמד  השגריר 
קשר  יש  האמירויות  ואיחוד  ישראל 
השלום  בהסכם  רואים  אנחנו  מיוחד, 
הסכם שותפות אמיתי. כשגריר בישראל 
שיתופי  את  להגביר  מאמצים  אעשה 

איתכם  אעבוד  המדינות,  בין  הפעולה 
העצום,  הכלכלי  הפוטנציאל  למימוש 
שמוערך ב-4 מיליארד דולר ויכול לשפר 
האמירויות  איחוד  כולו.  האזור  את 
חדשים.  ופרוייקטים  לרעיונות  פתוחה 
מצפה  ואני  מישראל,  מאוד  התרשמתי 

להתחיל את עבודתי כאן".

אושרה הפעימה השלישית של פתיחת המשק: לימודים גם 
בכיתות ז'-י', פתיחת מסעדות ואולמות אירועים למתחסנים 

ומחלימים • גם מלונות יחזרו למתכונת מלאה – כולל חדרי אוכל
השר לשיתוף פעולה אזורי אופיר אקוניס נפגש עם שגריר איחוד האמירויות בישראל מוחמד 

אל-חאג'ה ⋅ השר אקוניס: "תחילת כהונתו של השגריר הראשון היא צעד היסטורי בקיומו 
של מזרח תיכון חדש אמיתי – במעשים ולא בדיבורים"

 השר אקוניס ושגריר איחוד האמירויות בישראל | צילום: יוסי זמיר, לע"מ 

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

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

פגישה צרו 
wקשר: w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

יועצי הלימודים כאן בשבילכם לכל מידע
עזרה וליווי לאורך כל המסלול עד להצלחה

תואר ראשון

מחזור נוסף יוצא לדרך!
ריפוי בעיסוק הינו מקצוע בריאות המסייע ומשפר את איכות חיים של אנשים
בעלי מוגבלות בתפקוד עקב לקות פיזית, נפשית, קוגניטיבית או תקשורתית

בשיתוף אונ‚ חיפה מסלול לנשים

בואי גם את לשלב מקצוע עם סיפוק ונתינה, היכול לשנות חיים!

תבחרי להצליח!
מכללת מבחר מזמינה אותך לרכוש תואר יוקרתי לקראת פרנסה בכבוד, 

בלי להתפשר בדרך על הערכים ועל אווירה חרדית מלאה

חולמת על מקצוע בתחום הבריאות 
שיעניק לך סיפוק ונתינה בכל יום מחדש?

דרישה מיוחדת

למרפאות בעיסוק דווקא 

מתוך המגזר החרדי!

הידעת?

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

מסגרת 
חרדית 

וליווי רוחני
לאורך כל

הדרך!
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לשירותכם
 רפואת משפחה מגוון שירותים מקצועיים | רפואת ילדים בזמינות גבוהה

 רפואת נשים רופאה מבי"ח איכילוב | שירותי מזכירות | שירותי מעבדה 7:00-11:15
 שירותי אחיות שעות הפעילות א'-ה' 8:00-12:00, א',ג' 16:00-19:00 ו' )לסירוגין( 8:00-12:00

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

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

מינדי זילברפרב 055-6766273

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

שירותי 
בריאות 
זמינים 
במיוחד

כדי שתמיד 
תקבלו מענה

 במרפאת 
קרית הרצוג
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הסתה באוויר 
מאת: יוסף טולידנו 

12 שודר 'תחקיר'  ב'אולפן שישי' של חדשות 
ולפיו  הסגורים,  השמים  בימי  נתב"ג  מחדלי  על 
יכנס  מי  להחליט  שאמורה  החריגים  ועדת 
בקומבינות  במאכערים,  נגועה   – לא  ומי  לארץ 

ובפרוטקציות.
שמבקשים  ישראלים  בעוד  ה'תחקיר',  לפי 
להיכנס לארץ בעקבות מחלה של קרוב משפחתם 
שעומד למות ומסורבים – מגיעים מטוסים רבים 
האישור  את  להשיג  שהצליחו  באנשים  מלאים 
מעט  לא  כשנשמעו  החריגים,  מוועדת  הדרוש 
טענות לפרוטקציות וקומבינות וכי רוב הנוחתים 

שמגיעים לישראל הם חרדים.
בכתבה נטען: "הרוב המוחלט שמגיעים לארץ 
בלי  בחו"ל  תקועים  ישראלים  אלפי  חרדים.  הם 
יכולת לחזור הביתה, מסורבים שוב ושוב על ידי 
שמיים  שערי  אחד,  מגזר  בשביל  ורק  הוועדה, 

תמיד פתוחים. ומשהו פה לא נשמע הגיוני".
עובד חברת תעופה צוטט בכתבה: "זה טרפת 
הטיסה  של  בפארסה  הייתי  שם.  שרואים  מה 
אז  חריגים  ועדת  טפסי  שיבדוק  מי  אין  בשדה. 
לפקידים  הפך  הצוות  התעופה,  מחברת  ביקשו 
בודקי ניירות, 99% מהנוסעים שעולים על הטיסה 

– חרדים.
"יודעים פה בשדה על כל מיני רופאים שנותנים 
אבל  בחו"ל  שחיים  חילונים  מזויפים.  מסמכים 
יש להם הורים בארץ, מה לעשות, מבוגרים, לא 
חכור שלם  יוצא מטוס  שני  ומצד  אישור,  קיבלו 
לבר מצווה. זה שובר שיאים ברמות שאי אפשר 

להסביר".
שמעון יעיש, כתב 'ישראל היום', ערך בדיקה 
מהבדיקה  לנתונים.  חשוף  אשר  בכיר  גורם  מול 
פי  על  במציאות.  אחיזה  אין  לפרסום  כי  עלה, 
ממשלתי,  אינו  כי  להדגיש  שחשוב  הגורם, 

כמחצית בלבד מהשבים ארצה הינם חרדים.
רחוק  הוא  גבוה  בנתון  שמדובר  פי  על  "אף 
לפחות   – מכך  וחשוב  שפורסם,  מהנתון  מאוד 
לאחוז  זהה  כמעט  בנתון  מדובר  בחלק מהקווים 
היום.  בישראל  נכתב  שגרה",  בימי  החרדים 
"חשוב לציין כי לא ניתן לקבל מספרים מדויקים 
מאחר שאף נוסע אינו מזוהה במסמכים כ'חרדי' 
שאף  התיירות  בענף  בכיר  גורם  אך  'חילוני',  או 
הוא אינו קשור לממשלה, הבהיר: "חד-משמעית 
מאוד  הרבה  יש  לישראל  החילוץ  טיסות  על   –

נוסעים חילוניים, כולל משפחות שלמות".
תאגיד  של  התעופה  כתב  עידן,  שרון  גם 
שפורסמו  העובדות  את  הפריך  'כאן'  השידור 
"זכותכם לרגום אותי באבנים  וכתב:  ב"תחקיר" 
ולקרוא לי בשמות. אבל אני חי בנתב"ג. קיבלתי 
מיליון פניות מאנשים. משתדל לבדוק את כולן. 
פרוטקציות היו ויהיו. להמון סקטורים. יש חרדים 
רבים  שלא.  רבים  ויש  החילוץ.  בטיסות  רבים 
חרדים  כאילו  תמונה  כאן  לייצר  הניסיון  מאד. 

מתועדפים - בעיניי, במחילה, עוול גדול".
שי גליק, מנכ"ל ארגון 'בצלמו', פנה אל נציב 
תלונות הציבור ברשות השניה, דוד רגב – בתלונה 
חריפה כנגד אילן לוקאץ, כתב חדשות 12 ששידר 

את התחקיר.
הציבור  נגד  מסיתה  "כתבה  הכותרת  תחת 

של  הבסיסיות  הנורמות  את  שמפרה  החרדי 
'חובב  לוקאץ  "אילן  גליק:  כותב   – עיתונות" 
'חבורת  הם  שהחרדים  אמר  שכבר  החרדים', 
מפגרים חומינסטים', חבר לעיתונאי אורי משגב 
 – ממחבלים'  יותר  מסוכנים  ש'החרדים  שאמר 
וביחד הרימו כתבה שקרית על כך שרק החרדים 
נוסעים בטיסות חילוץ, דבר שמהווה שקר גמור 

לדברי גורמי המקצוע".
בכתבה  חמור  שהכי  מה  "אבל  הוסיף:  גליק 
חוסר  הוא  הזאת  והפוגענית  והמסיתה  השקרית 
תגובה. האיש משקר, משמיץ מסלף, ולא מבקש 
לא  החריגים,  מוועדת  לא   – אחת  תגובה  אפילו 

שרת התחבורה, לא רשות שדות התעופה. כלום.
"אפילו ח"כ יעקב טסלר שטוענים שהוא עוזר 
מטפל  הוא  אולי  מולו.  בודקים  לא  לחרדים  רק 
יודע  אני  אישי  מניסיון  אגב  ציבור?  פניית  בכל 
שהוא מטפל בכל פניית ציבור גם חילונים. הוא 
תפקידו  בדיוק  וזה  ציבור  לפניות  הועדה  יו"ר 

לעזור לפניות ציבור.
הינה  כתבה  למושא  תגובה  זכות  נתינת  "אי 
זה  אבל  עיתונאית.  נורמה  לכל  ומתחת  הפקרות 
כבר מקובל מותר להשמיץ ולפגוע בציבור החרדי 
לך  קורא  "אני  נדרסת!  אסקופה  הם  בתקשורת 
להטיל קנס חריף על חברת החדשות על רמיסת 
כללי האתיקה הבסיסיים בכתבה שקרית מגמתית 

ומסיתה זו!"
מנכ"ל  הרשות,  ליו"ר  נשלח  מהמכתב  העתק 
הרשות, השרה מירי רגב, סגן השרה אורי מקלב, 

ח"כ יעקב טסלר ורשות שדות התעופה.
התחקיר  את  ניצל  לפיד,  יאיר  עתיד,  יש  יו"ר 
שהתפרסם בחדשות 12 כדי להסית נגד החרדים: 

"מה שהתפרסם אתמול לא משאיר מקום לספק. 
כדי  החריגים  בוועדת  שימוש  עושה  נתניהו 
כדי  שלומו,  לאנשי  רק  הביתה  חזרה  לאפשר 
ועדת  לא  זו  בבחירות.  עבורו  שיצביעו  לוודא 
חריגים – אלא ועדת חרדים עם רכבת אווירית של 

מנדטים לממשלת נתניהו, ליצמן ובן גביר".
לעתור  מתכוונת  מפלגתו  כי  הוסיף  לפיד 
מי  לכל  נתב"ג  את  לפתוח  כדי  "נפעל  לבג"ץ: 
שמבקש לחזור ארצה לבחירות, בכפוף לבדיקות 
קורונה ובידוד שהמדינה תעמיד לרשותו, ותדרוש 

שקיפות של כל החלטות הוועדה".
התייחס  ליברמן  ביתנו  ישראל  יו"ר  גם 
לתחקיר ואמר: "לקומבינות של ליצמן ודרעי על 
חשבון הציבור החילוני חייבים לעשות סוף. עד 
מוועדת  לטוס  אישור  שרוצה  מי  כל  הבחירות, 
ויהדות  ש"ס  של  לח"כים  שיתקשר  החריגים 
התורה. אחרי הבחירות, ישראל ביתנו חזקה תטיס 

אותם לאופוזיציה ותתקן את העיוות".
יצחק  ח"כ  בכנסת,  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
עתיד  יש  של  ההשתלחות  את  תקף  פינדרוס, 
"כבר  ואמר:  החרדי  בציבור  ביתנו  וישראל 
מקרים  עשרות  מצטברים  שולחני  שעל  שבועות 
אומר  החריגים,,  ועדת  ידי  על  שנדחו  מזעזעים 
פינדרוס. "בעקבות כך נאבקתי נגד סגירת נתב"ג 
לשוב  ותושבים  מאזרחים  האפשרות  ומניעת 
לביתם ולמשפחתם. פעם אחר פעם פניתי לנציגי 
ויפילו  אלי  שיצטרפו  ביתנו  וישראל  עתיד  יש 
את התקנות הלא הגיוניות ולא מוסריות – ושוב 
ושוב הם התחמקו. אבל הערב, כש'תחקיר' הזכיר 
נזכרו  פתאום  הם  נתב"ג,  של  בהקשר  חרדים 

לפנות ליועץ המשפטי ולזעוק נגד התקנות".

האנטי- המפלגות  ראשי  אל  פנה  פינדרוס 
 – שם  יש  שלכם  "לצביעות  ואמר:  חרדיות 

'הסתה'".
"התחקיר  הגיבו:  התורה  ביהדות  בכירים 
של  בסיסיות  אדם  זכויות  לשלול  נועד  המוטה 
ההמון  את  שכנעו  בתחילה  החרדי.  הציבור 
כעת  המגיפה,  מפיצי  החרדים  כאילו  המוסת, 
חרדים  מפלה  החריגים  ועדת  כאילו  העלילו 

לטובה".
אחד  כישלון  היא  חריגים  "ועדת  לדבריהם, 
השמים  סגירת  מגזר.  לאיזה  חשוב  ולא  גדול, 
היא עוול ופשע חמור נגד כל האזרחים. מטרתה 
אלפי  הכנסת  של  המחפיר  הכישלון  על  לכסות 
מטיילים מאבו דאבי דרך דרום אמריקה ובעיקר 
אינם  רובם  כלל.  בדיקה  ללא  אירופה,  ממזרח 

חרדים".
יהדות  סיעת  חברי  "ללשכות  הוסיפו:  הם 
התורה, מגיעות זעקות שבר של משפחות חצויות 
פקידים  הכוללת  הוועדה,  הים.  עברי  משני 
להגיע  מצליחה  ולא  קורסת  ועלומים,  בודדים 
לכל המקרים. זו עובדה. תוהו ובוהו. המעט שאנו 
מסכנים  אותם  למען  לזעוק  הוא  לעשות  יכולים 
רפואי דחוף  או להיכנס לטיפול  שחייבים לצאת 
ובידוד  קורונה  לבדיקות  בכפוף  כמובן  וכיו"ב. 

ביתי וללא סיכון בריאותי.
"אנו חוזרים וקוראים שוב, לפתוח את נתב"ג 
למנוע  נוספת:  מסיבה  הפעם  בריאותי,  בפיקוח 
חרדים  מגזרים  נגד  והסתה  אנטישמיות  גזענות 

ולסכסך את אזרחי ישראל אלו באלו".

תחקיר חדשות 12 ששודר בליל שבת מבלי שאף נציג חרדי יכול להגיב האשים בכך שרוב אלו המקבלים אישור להיכנס לישראל 
בזמן הסגר הם חרדים ⋅ אלא שבדיקת העובדות הוכיחה את ההפך ⋅ שי גליק, מנכ"ל ארגון 'בצלמו', פנה אל נציב תלונות הציבור 
ברשות השניה, דוד רגב – בתלונה חריפה כנגד אילן לוקאץ, כתב חדשות 12 ששידר את התחקיר ⋅  כתב התעופה של תאגיד 'כאן' 

יצא להגנת הציבור החרדי: "הניסיון לייצר כאן תמונה כאילו חרדים מתועדפים - בעיניי, במחילה, עוול גדול"

"בצלמו" פנה לנציב תלונות הציבור: "כתבה מסיתה נגד הציבור החרדי שמפרה את הנורמות הבסיסיות של עיתונות"

 במסווה של תחקיר עיתונאי. נמל התעופה בן גוריון | צילום: באדיבות ויקיפדיה
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בתי החולים של כללית נערכים לפסח
מאת: יחיאל חן

במסגרת ההיערכות השנתית לקראת חג הפסח 
המרכזים  והכנת  והמטבח  המחלקות  בהכשרת 
סייר  לקליטת מאושפזים בחג הפסח,  הרפואיים 
יחד  שליט"א  לאו  הגר"ד  לישראל  הראשי  הרב 
דת  לשירותי  המחלקה  ומנהל  כללית  רב  עם 
שליט"א,  לפקיבקר  הגרמ"מ  בכללית  וכשרות 
במרכז הרפואי 'השרון' מקבוצת 'כללית' בפתח 
תקווה והתרשם עמוקות מההידורים הרבים של 
המסורת  שומרי  לקהל  המותאם  הרפואי  המרכז 
איתן  ד"ר  השתתפו  בסיור  בישראל.  והמצוות 
אלי  מר  'השרון',  הרפואי  המרכז  מנהל  חבר, 
דרייפוס, משנה למנהל המרכז הרפואי רבין, מר 
הרפואי  המרכז  של  האדמי'  המנהל  עוזרי,  אלון 

'השרון' וד"ר דרור דיקר.
דת  במחלקת  פועלים  הפסח  חג  לקראת 
וכשרות בכללית להיערך ולהכין את בתי החולים 
לפקיבקר  מנחם  הג"ר  כללית  רב  החג.  לקראת 
שליט"א יחד עם רבני בתי החולים, הפועלים עם 
הרב ותחת סמכותו לאורך כל ימות השנה, עמלים 
בהידורים  הנצרך  כל  את  ולהתאים  להכשיר 

וברמה הגבוהה ביותר.
בכל מוסדות כללית עומד הכן מחסן המצויד 
המטבח  כלי  את  הכולל  לפסח,  שצריך  מה  בכל 
בשרי וחלבי, כך שאין צורך להכשיר את הכלים 
של המטבח לשימוש בפסח. הציוד כולו מוחזר 
בסיום החג למחסני הפסח כדי לשמור על ניקיונו 
ועל האפשרות להשתמש בו בחגי הפסח בשנים 

הבאות.
במטבחים  שימוש  נעשה  בהם  המוצרים  כל 
כשרים לפסח וישנה הקפדה מיוחדת על כך כדי 
שכל חולה יזכה לשירות מיטבי המתאים להלכות 

בין  הפרדה  יש  כללית  של  החולים  בבתי  החג. 
אלו  לטובת  המאכלים,  לשאר  קטניות  בישול 

הנשמרים מכך.
מורגש אצל המאושפזים בחגיגיות  חג הפסח 
וכן  הסדר  ליל  וקערת  חג  ארוחות  עם  מיוחדת 
ניתן לקבל הגדה של פסח מהודרות בכל מחלקה. 
שמירה  תוך  החג  תפילות  נערכות  הכנסת  בבתי 

להנחיות משרד  בריאות המתפללים בהתאם  על 
הבריאות. 

שגם  כדי  הכל  עושים  וכשרות  דת  במחלקת 
יזכו  הרפואי,  הקושי  עם  ההתמודדות  בתוך 
להם  הנדרשת  לתזונה  ומלוויהם  המטופלים 
מתוך כבוד והתאמה לכל הקהלים הפוקדים את 
שמתעורר,  צורך  או  מקרה  בכל  החולים.  בתי 

עומדים  הכשרות,  ומפקחי  החולים  בית  רבני 
לשירות המטופלים כדי להביא פתרון טוב והולם 

לשביעות רצונם.
תהליך  עוברים  הצוות  ומטבחי  המטבחים 
הכשרה והכנה לפסח על פי הנחיותיו המפורטות 

של רב כללית הרב מנחם לפקיבקר שליט"א.
גם השנה המטבחים וכלי האוכל הרשמיים של 
בתי החולים יהיו כשרים ללא חשש חמץ. בהגשת 
הארוחות למאושפזים ואנשי הצוות הן במחלקות 
חד  בכלים  שימוש  יעשה  האוכל  בחדרי  והן 
פעמיים בלבד לרבות כלי הגשה ומגשים ותישמר 
ההקפדה המלאה שחלילה לא יוכנס חמץ לשטחי 

חדר האוכל והמטבחים.
מנהלי בתי החולים חותמים על כתב הרשאה 
את  הכשרות  למפקח  או  כללית  לרב  ומעבירים 
הסמכות למכור את החמץ לנכרי, פעולה הנעשית 
בכל בתי החולים בהידור רב והקפיטריות בבתי 

החולים פועלות תחת כשרות לפסח.
כללית:  רב  שליט"א,  לפקביקר  מנחם  הרב 
בית  כותלי  בין  לשהות  האדם  על  נגזר  "כאשר 
בכללית  וכשרות  דת  במחלקת  אנו  החולים, 
עושים הכל כדי לוודאות שמאום לא יחסר לו וכל 
יסופקו לו בגשמיות וברוחנית ביד רחבה  צרכיו 
ובנפש חפצה. בימי הפסח המשימה מאתגרת עוד 
יותר וצוות המחלקה לדת וכשרות על כל רבניה, 
מפקחי הכשרות והמשגיחים מתגייס כולו להפוך 
את השהות לנוחה ומזמינה ללא חשש ופקפוק".

לקוחות  קשרי  רכז  קופולוביץ,  שלמה  הרב 
במרכז הרפואי רבין בתי החולים בילינסון השרון 
ושניידר מקבוצת כללית: "מטופלי בית החולים 
השרון זוכים למעטפת מלאה במקצועיות ואיכות 
רפואית גבוהה לצד התאמה והקפדה על הלכות 

הפסח בין כותלי בית החולים".

הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו סייר עם רב כללית במרכז הרפואי 'השרון' מקבוצת 'כללית ועקבו יחד מקרוב אחר ההיערכות לקראת ההכנות לחג הפסח הקרוב 
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בפקס: 03-6129944
Beithillel2@gmail.com :או במייל

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



עם 20% הנחה 
על מוצרי בישול, אפיה והגשה

שנה בישראל
2
איקאה חוגגת

9:00-14:00

המחיר בתוקף עד י״ח ניסן תשפ״א 31.3.21 כולל | מינימום 20 יח׳ במלאי ממוצרי מודעה זו בכל חנות או עד גמר המלאי | המחירים כוללים מע״מ | התשלום בכל כרטיסי האשראי, 
מזומן ושיקים | שלושה תשלומים ללא ריבית לעסקה מעל 1,000 ש״ח )לא כולל מזון( | תשלומים לפי תכניות הקרדיט של חברות האשראי | ניתן להזמין שירות הובלה והרכבה בתשלום. 
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התרופה 'טריקפטה' שמצילה את חייהם 
של חולי CF נכנסה לסל התרופות

"מעל 90% מלקוחות מאוחדת 
בני חמישים כבר חוסנו"

מאת: יחיאל חן

לבשורה הזו המתינו חולי סיסטיק פיברוזיס 
התרופה  רב.  זמן  במשך  ומשפחותיהם,   )CF(

תרופה  הנחשבת  'טריקפטה', 
באופן  המשפרת  חיים  מצילת 
של  חייהם  את  ומצילה  דרמטי 
בישראל  ניתנה  לא  החולים, 
התרופה,  החולים.  קופות  ע"י 
עד  ניתנה  בארה"ב  שמיוצרת 
כה רק במסגרת טיפולי חמלה. 
קיבלו  בישראל  בודדים  חולים 
בתום  כה  עד  התרופה  את 
ע"י  שנעשו  כבירים  מאמצים 
הרב  לילד  חיים  ארגון  יו"ר 
בתרופה  מדובר  סקלר.  ראובן 
בכ- המוערכת  מאד  עד  יקרה 

בחודש,  שקלים  אלף   140
את  אין  סטנדרטית  שלמשפחה 

היכולת הכלכלית לעמוד בסכומי העתק.
התרופות  סל  ועדת  כשבועיים אישרה  לפני 
התרופות  סל  את  שמר  שוקי  פרופ'  בראשות 
התקציבית  שהתוספת  למרות   .2021 לשנת 
השנה היתה בסכום מועט ביחס לשנים קודמות, 
בשורה  להביא  לנכון  מצאו  הוועדה  חברי 
התרופה  לקבלת  המשוועים  רבים  לחולים 

'טריקפטה' אשר מאריכה את חייהם של חולי סי 
אף בעשרות שנים.

סקלר:  ראובן  הרב  לילד'  'חיים  ארגון  יו"ר 
על  הידיעה  את  עצומה  בהתרגשות  "קיבלנו 
אשר  היקרה  התרופה  הכנסת 
מצילה את חייהם של חולי הסי 
בזמן  גם  התרופות.  לסל  אף 
עבדנו  הטיסות,  וביטולי  הסגר 
לחולים  להביא  מנת  על  קשה 
מארה"ב,  היקרה  התרופה  את 
פרטיים  מטוסים  באמצעות 
ובדרכים אחרות. אין ספק שזהו 
עבור  מרגשת  בשורה  של  יום 

חולי CF ומשפחותיהם". 
כה  שעד  בתרופה  "מדובר 
לקבל  הצליחו  בארץ  בודדים 
אדירה  כספית  השקעה  לאחר 
הרב  מוסיף  על",  ומאמצי 
ממושך  מאבק  "בתום  סקלר. 
הבריאות  סל  ועדת  בדבר,  הנוגעים  כל  של 
אישרה את התרופה. מהיום שהוועדה אישרה, 
חולים  מצד  טלפוניות  בפניות  מוצפים  אנחנו 
לה  שהבשורה  לוודא  כדי  משפחותיהם,  ובני 
המקום  כאן  מתגשמת.  רב  כה  זמן  המתינו 
שנטל  מי  ולכל  הארגון  מתנדבי  לכל  להודות 

חלק כדי שהתרופה תאושר ע"י ועדת הסל".

מאת: אלי כהן

בן  א.  הגב'  של  הטראגי  האירוע  בעקבות 
שטרית ע"ה, שנפטרה לאחר שנדבקה בקורונה 
התעוררות  חלה  להתחסן,  שהספיקה  לפני  עוד 
בקרב ציבור הנשים ההרות וכן בקרב הגילאים 
שהמחלה  משום  ולהתחסן,  למהר  הצעירים 
בשלב הזה פוגעת גם בצעירים רבים שמגיעים 
למצבים מסכני חיים. ואכן, במאוחדת מציינים 
של  גדולה  עליה  נרשמה  האחרונים  בימים  כי 

נשים במצבי סיכון שהגיעו להתחסן. 
כבר  מאוחדת  לקוחות  מיליון  חצי  "מעל 
ד"ר  במאוחדת  רפואה  סמנכ"ל  אומר  חוסנו", 
דוד מוסינזון. "יש תחלואה קשה בקרב צעירים 
ולכן יש גם עלייה במספר המתחסנים הצעירים. 
כתוצאה  הרות  נשים  בקרב  עליה  גם  ישנה 
הדיווחים  ולאור  שאירעו  הטראגיים  מהמקרים 
שחובר  הרות  נשים  ועוד  עוד  על  התכופים 
אלפי  חיים.  בסכנת  ונמצאות  אקמו  למכשירי 
נשים הרות הגיעו להתחסן במתחמי החיסון של 

מאוחדת. מדובר בעליה גדולה".
לקוחות  "בקרב  כי  מציין  מוסינזון  ד"ר 
'מאוחדת' למעלה מ-90% בני חמישים ומעלה 
קרוב  מתוכם  מחלימים,  או  מחוסנים  כבר 
ל-400 אלף מחוסנים כבר בשני חיסונים. בשאר 
האוכלוסייה, קרי, בני החמישים ומטה, מעל 70 
אחוז מלקוחות מאוחדת מחוסנים או מחלימים. 

החיסונים  למבצע  רבה  הצלחה  על  מעיד  זה 
האינטנסיבי של מאוחדת מיום הגעת החיסונים 

לישראל".
משקיעה  "מאוחדת  מדגיש:  מוסינזון  ד"ר 
שיותר  שכמה  לדאוג  מנת  על  רבים  מאמצים 
מבוטחים יגיעו להתחסן ומכאן אני קורא לאלו 
רואים  שאנחנו  כיוון   – התחסנו  לא  שעדיין 
של  גם  הזמן  זה  צעירים,  בקרב  קשה  תחלואה 
כ-70  למאוחדת  ולהתחסן.  ללכת  הצעירים 
אלו  של  ההזדמנות  וזו  פעילים  חיסון  מתחמי 
מיידית.  ולהגיע  תור  לקבוע  התחסנו  שטרם 
לתחלואה  הסכנה  מלבד  הקורונה  של  הסכנות 
גם  הממושכות  התופעות  הו  ולמוות  קשה 
מצבי  הרבה  יש  מקורונה.  שמחלימים  לאחר 
פוסט קורונה לטווח הארוך, שאת חלקם אנחנו 
לאורך  פגיעה  מזהים  אנחנו  היום.  כבר  רואים 
בתפקודי  שונות  ותופעות  הלב  בפעילות  זמן 
או  מוסברת  בלתי  חולשה  לחלקם  הריאות. 
פגיעה ממושכת בחוש הטעם וחוש הריח. חלק 
מהמחלימים לא חוזרים לחיים רגילים גם לאחר 

שהחלימו מהקורונה".
תתקבל  אלו  בימים  כי  מוסיף  מוסינזון  ד"ר 
מחלימים  גם  לחסן  הבריאות  משרד  המלצת 
שלושה  וחלפו  במידה  אחת,  חיסון  במנת 
ערוכה  מאוחדת  שהחלימו.  מהיום  חודשים 
בהתאם  המחלימים  רבבות  את  גם  לחסן 
חיסונים  מלאי  עם  הבריאות,  משרד  להמלצות 

זמין ועם זמינות תורים מיידית.

לפני כשבועיים אישרה ועדת סל התרופות בראשות פרופ' שוקי שמר את הכנסתה של 
התרופה 'טריקפטה' המאריכה את חייהם של חולי סיסטיק פיברוזיס בעשרות שנים ⋅ הרב 
 CF ראובן סקלר, יו"ר ארגון חיים לילד לחולי סי אף: "זהו יום של בשורה מרגשת עבור חולי
ומשפחותיהם. מדובר בתרופה שעד כה בודדים בארץ הצליחו לקבל לאחר השקעה כספית 

אדירה ומאמצי על"

סמנכ"ל רפואה במאוחדת ד"ר דוד מוסינזון, מספר על השינוי בקרב נשים במצבי סיכון 
שבעקבות המקרים הטראגיים האחרונים של יולדות שנפטרו או שחוברו למכשירי אקמו, 

נרשמה עליה תלולה של נשים הרות שמגיעות להתחסן ⋅ "יש תחלואה קשה בקרב צעירים 
ולכן יש גם עלייה במספר המתחסנים הצעירים", אומר ד"ר מוסינזון 

בתום מאבק ציבורי: 

 הרב סקלאר עם התרופה החדשה 

ד"ר דוד מוסינזון סמנכ"ל רפואה במאוחדת: 

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 



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

 פתיחת מרפאת
הרב שך מחדש

 מגוון שירותים לכל המשפחה
מחכים לכם במרפאה המשודרגת

 רח׳ הרב שך 60 
טל: 03-633-1333

שמחים לבשר על
מרגיש טוב להתחדש!

“להיות חבר מכבי
זה לקבל שירות רפואי 

בסטנדרט הגבוה ביותר ״
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אדמו"רי ירושלים התכנסו 
לזכרו של זקן המשפיעים

מאת: יוסף טולידנו 

שול'  התניא  'בעל  העתיק  הכנסת  בית  היכל 
באדמו"רים,  השבוע  התמלא  שערים,  במאה 
התאספו  אשר  ומשפיעים  רבנים  מורי-צדק, 
יחד עם חסידים ואנשי מעשה, לסעודת הילולא 
הגאון  המשפיעים,  זקן  של  לזכרו  והתוועדות 

הצדיק רבי משה וובר זצ"ל.
המובהק  תלמידו  בראשות  נערך  האירוע 
הרב  הגאון  ההילולא,  בעל  של  וממשיך-דרכו 
רבו  של  תורתו  את  המפיץ  ובר,  עידו-יצחק 
וממשיך בפועלו בקירוב יהודים, בהפצת תורה, 

ובהבאת מזור וישועה בחייהם של המונים.
כיום,  שגם  העובדה  את  הפליאו  הדוברים 
למעלה מעשרים שנים לאחר הסתלקותו של זקן 
עיניהם  לנגד  דמותו  עומדת  עדיין   - המשפיעים 
לעולם,  מסביב  ומקושרים  תלמידים  אלפי  של 
שהעמיד  למי  הרוחניים  חייהם  את  הָחבים 
אותם בקרן אורה וקירב אותם לאורה של תורה 

בעבותות של אהבה מופלאה.
ההתוועדות  במשתתפי  אחזה  רבה  התרגשות 

זה,  אחר  בזה   - כבוד  בהדרת  שהופיעו  בעת 
מפינסק-קרלין,  האדמו"רים  מרנן  קדושת  כבוד 
הטריחו  אשר  ומזוועהיל,  קרעטשניף-סיגט 
עצמם להגיע ולהוקיר את זכרו הטהור של בעל 

ההילולא.
כ"ק האדמו"ר מזוויהעל גילה, כי זקנו הקדוש, 
העריץ את רבי משה הערצה רבה, וכאשר ביקש 
להקים 'כולל' לאברכים מבלי שיידעו כי הוא זה 
שעומד מאחוריו – העמיד בראשו את רבי משה 
זצ"ל, שהיה בוחר את האברכים בהסכמת הרבי 

מזוויהעל.
להגות  אהרן, שזכה  מתולדות  האדמו"ר  כ"ק 
מפי המשפיע בעל ההילולא זצ"ל בכתבי חסידות 
קודשו  בדברות  אמר  ביותר,  אליו  קרוב  והיה 
במעמד כי "מי שראה את רבי משה עומד ועוסק 
של  ממש  חיה  הנהגה  ראה  ובעבודה,  בתורה 
ליהודים  דאג  הוא  היתר…  בענייני  התקדשות 
נהג   – עצמו  הוא  אבל  וברוחניות,  בגשמיות 
קמאי  מחסידי  יהודי  לראות  וחסידות.  בקדושה 
שגם בשעה שהוא אוכל הוא חש יראת הרוממות 

כעומד לפני השם, במתינות, מתוך לימוד תורה 
– זה היה מחזה שכולו לימוד".

רבי  הגאון  דברים  נשאו  ההתוועדות  במהלך 
משה ברנדסדורפר, אב"ד 'היכל הוראה', הגאון 
ההוראה,  מורי  מגדולי  פרקש,  יקותיאל  רבי 
פאג"י,  כולל  ראש  אשכנזי,  יהושע  רבי  הגאון 
'שיכון  רב  זילברשטרום,  טוביה  רבי  הגה"ח 
איש  סלונים,  הגר"י  המד"א  בירושלים,  חב"ד' 
ינון  הרב  והמשפיע  ובר  ישעיהו  הרב  החינוך 

הכהן רוט.

במעמד מיוחד שנערך במאה-שערים, הוקירו תלמידיו של המשפיע הגה"צ רבי משה ובר זצ"ל את זכרו הטהור, בראשות אדמו"רים, גדולי תורה ומשפיעים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

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

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:

  על דגמים חדשים 

למביא מודעה זו

15%
הנחה

 מדרסים אורטופדיים בהתאמה אישית 
 מיפוי ממוחשב של כף הרגל ובדיקת אולטרה  מתחייבים לנוחות ואיכות

  אחריות ל-3 שנים למדרסים ביו דינמיים  בהסדר קופות החולים 
 בדיקה ללא עלות או התחייבות  נעליים אורטופדיות

 רשת המדרסים המובילה    
 והמבוססת בישראל 

 עם למעלה מ-60 שנות ניסיון 
ועשרות אלפי לקוחות יציבים ובריאים

המרכז 
האורטופדי
אורטופדיה והנעלה לבריאות כף הרגל

הגיעה קולקציהר. חסון

ר' עקיבא 144, בני ברק 052-4334371 | 03-5367566

!חדשה לחג
דגמי רוקפורט | האש פאפיס | איזי ספיריט

חיסול קולקציית חורף | מבחר נעלי חול ושבת לנשים וגברים



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

50% הנחה
על עדשות מגע ומשקפיים
לחברי מכבי שלי מעל גיל 18

חינם!
משקפי ראיה לילדים 

*בכפוף לתקנון השב״ן

“להיות חבר מכבי
 זה להיות בטוח שיעניקו לך

 רפואת עיניים מתקדמת
והטבות משתלמות”
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סערת הגיור 
הרפורמי

מאת: חיים רייך

הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, 
מי  גם  כי  קבע  חיות,  אסתר  הנשיאה  בראשות 
יהודי  יוכר  וקונסרבטיבי –  'גיור' רפורמי  שעבר 
אזרחות  ולקבל  השבות  מחוק  ליהנות  ויוכל 

ישראלית.
השופטים מתחו ביקורת מרומזת על הממשלה 
במשך  הגיור  בנושא  החקיקה  את  הסדירה  שלא 
עתירות,   11 בעקבות  באה  הפסיקה  רבות.  שנים 

שרובן הוגשו בשנת 2005. 
"נמנענו  כתבה:  ארז  ברק  דפנה  השופטת 
מהכרעה בנושא זה קרוב לחמש שנים נוספות – 
מתוך גישה מכבדת כלפי עמדתו של המשיב, על 
מנת לאפשר קידומה של חקיקה מסודרת בנושא. 
כאשר  בוש,  עד  לחכות  יכולים  איננו  אולם 
זכויותיהם של אנשים עומדות על כף המאזניים 

וחקיקה בנושא כלל לא נראית באופק".
של  שנה  מ-15  יותר  אחרי  ניתן  הדין  פסק 

עתירות נגד מערך הגיור בישראל.
מזה  ועומדות  תלויות  שבכותרת  "העתירות 
הוגשו  "רובן  בהחלטה.  נכתב  ארוכות",  שנים 
ורגישותה של  ומפאת חשיבותה  15 שנים,  לפני 
הסוגיה, ניתנה לכל הגורמים הנוגעים בדבר שוב 
למרבה  מקיף…  פתרון  לגבש  האפשרות  ושוב 

הצער, פתרון כזה לא נמצא עד כה".
אוגוסט  בחודש  כי  עוד,  נכתב  בהחלטה 
ולפנים  המי-יודע-כמה  "בפעם  נענו  האחרון 
מתן  את  לדחות  המדינה  לבקשת  הדין"  משורת 
כל  ללא  חלף,  זה  מועד  גם  "אך   – הדין  פסק 

התקדמות בנושא".
הגר"י  לישראל  הראשי  והרב  לציון  הראשון 
יוסף הגיב לפסיקת בג"צ: "החלטת בית המשפט 
חמור  באופן  ופוגעת  מאוד  מצערת  העליון 
דחה  גם  המשפט  בית  ישראל,  עם  בשלמות 
לחקיקת  עד  הכרעתו  עם  להמתין  הבקשות  את 
מכנים  והקונסרבטיבים  שהרפורמים  מה  החוק. 
שמשמעותו  היהדות  של  זיוף  אלא  אינו  'גיור' 
יש לצפות  גויים לעם ישראל.  היא הכנסת אלפי 
מאנשי הציבור לפעול לתיקון מהיר בחקיקה של 

המצב ויפה שעה אחת קודם".
הגדול  הדין  בית  ונשיא  לישראל  הראשי  הרב 
הגר"ד לאו: "מי שהתגיירו בגיור רפורמי ודומיו 
אינם יהודים, שום החלטת בג"צ כזו או אחרת לא 

שבית  כך  על  להצר  יש  הזו.  העובדה  את  תשנה 
מדינת  הצפת  את  מאשר  בהחלטתו  המשפט 
ישראל בעולים אשר בינם לבין היהדות אין דבר. 
כל אחד מאזרחי ישראל צריך לשאול את עצמו 
מדינה  היא  ישראל  מדינת  במה  זה,  עצוב  בערב 
יכול להיות אזרח מדינת  נכרי  כל  יהודית כאשר 

ישראל".
"החלטת  הגיב:  דרעי,  אריה  השר  ש"ס,  יו"ר 
וקונסרבטיביים  רפורמים  בגיורים  להכיר  בג"ץ 
וקרע  מחלוקת  ותגרום  מאד  מצערת  מוטעית, 
קשה בעם. אני מתחייב לתקן את החוק כדי שרק 

גיור על פי ההלכה יהיה מוכר במדינת ישראל".
פירסמו  ליצמן  יעקב  והשר  גפני  משה  ח"כ 

להכיר  בג"צ  "החלטת  משותפת:  הודעה 
בישראל  וקונסרבטיבי  רפורמי  בגיור  לראשונה 
הינה הרת אסון למשמעות המונח מדינה יהודית. 
בדתו  להכיר  ישראל  עם  ידע  הדורות  כל  במשך 
יימשך  זה  וכך  וחיקויים,  זיופים  ללא  ובאמונתו 
פסקת  את  תדרוש  התורה  יהדות  לעתיד.  גם 
התגברות כדי לעמוד בפני האקטיביזם השיפוטי, 
ומאיים  ובעולם  בארץ  יהודים  בהמוני  שפוגע 
לשום  ניכנס  לא  זה  בלי  מבפנים.  אותנו  לקרוע 

קואליציה".
להחלטת  בתגובה  אביטן  יעקב  הדתות  שר 
ולא  ברפורמים  מכיר  לא  היהודי  "העם  בג"צ: 
שמרו  שנים  אלפי  במשך  המגוחכים.  בגיורהם 

מה  וזה  ההלכה  פי  על  יהדותם  על  היהודים 
ששמר עליהם לאורך כל הגלויות. אבסורד לגלות 
שדווקא במדינת היהודים קמים שופטים ובמחי 
החלטה אומללה אחת שומטים את הקרקע מתחת 
ש"ס  להם.  יעזור  לא  זה  אבל  היהודית.  למדינה 
שמובילה את דגל המדינה היהודית תוביל בכנסת 
את  ותשאיר  ההחלטה  את  שיבטל  חוק  הבאה 

הסטטוס קוו על כנו".
סגן השר אורי מקלב על פסיקת בג"צ: "בג"צ 
מוכיח שוב כי הוא כלי פוליטי המנגח פעם אחר 
ופוגע  פעם את היהדות בהחלטות שערורייתיות 
בתורת ישראל המסורה לנו מדורי דורות, אנו לא 
חיים מפי שופטי הבג"ץ אלא על פי תורת ישראל 

הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, בראשות הנשיאה אסתר חיות, קבע כי גם מי שעבר 'גיור' רפורמי וקונסרבטיבי – יוכר יהודי 
ויוכל ליהנות מחוק השבות ולקבל אזרחות ישראלית ⋅ הראשל"צ הגר"י יוסף: "החלטת בית המשפט העליון מצערת מאוד ופוגעת באופן 

חמור בשלמות עם ישראל" ⋅ הרה"ר לישראל הגר"ד לאו: "מי שהתגיירו בגיור רפורמי ודומיו אינם יהודים, שום החלטת בג"צ כזו או אחרת 
לא תשנה את העובדה הזו" ⋅ יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "אני מתחייב לתקן את החוק כדי שרק גיור על פי ההלכה יהיה מוכר במדינת 

ישראל" ⋅ תגובות בכל המערכת הפוליטית להחלטה הדרמטית ששינתה את סדר היום הפוליטי שלושה שבועות לפני הבחירות

סערה בעקבות פסיקת בג"צ המכיר בגיורים רפורמים לעניין חוק השבות וקבלת אזרחות ישראלית

« המשך בעמ' 26

 הרבנים הראשיים ומאחוריהם הרב פנחס גולדשמיט, ראש הוועידה, והרב משה לבל, המנהל הרבני של ועידת רבני אירופה | צילום: אלי איטקין



ואתם מחייכיםהורדנו מחירים

חפשו בגוגל: כללית מושלם הכשר | פתוח בכל הסינונים
כללית. צעד לפני,

בשביל הבריאות שלך

לקוחות כללית מושלם פלטינום
 נהנים מטיפולי שיניים משמרים

 בהשתתפות עצמית של:

מחירים לדוגמה

*בכפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום | הטיפולים ניתנים ברשת כללית סמייל

 המציג אינו רופא שיניים

*
₪

טיפול שורש בשן קדמית
חידוש טיפול שורש בטוחנת

טיפול שורש בשן בעלת היסטוריה אנדודונטלית
עקירת שן בינה

כתר אמלגם
שחזור שן שבורה בשן קדמית

מחיר חדשמחיר קודםהטיפול
 ₪ 136
₪ 304
₪ 318
₪ 102
₪ 156
₪ 126

 ₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20

ומעלהמגיל 18 



הקורונה “הרגה” לך את העסק?יש לך את העסק הנכון “אבל נשארת לבד בעסק”
“הספקים לוחצים, שכה”ד הורג”“הלקוחות לא משלמים לך?”

“אין לך איך לשלם לעובדים”“כל ההזמנות בוטלו?”

“המדינה לא עוזרת לי להציל את העסק”

 rivka@yeadim-il.com :פניות במייל

<  עסקים הקיימים לפחות 3 שנים- ושמחזור הפעילות בשנת 2019  
2.5-25 מליון ₪

< עסקים המעסיקים 7 עובדים ומעלה
< עסקים המעסיקים לפחות 50% חרדים או שחלק גדול מהפעילות 

שלהם מופנה לשוק החרדי.

< הקרן משלבת מימון, תהליכי ייעול, ליווי חשבונאי, ליווי פיננסי, 
מחשוב, שיווק ופרסום בהשקעה אקוויטי אקטיבית.

אתם צריכים את הגוף הפיננסי / אסטרטגי 
שיהיה מנוע העזר לשיקום ולצמיחה.

זכאים לפנות:

לראשונה בישראל

אפשרויות:

יעדים א’: גלגלי עזר - מעורבות ופעילות בעסק עד 20%
יעדים ב’: מנוע עזר לצמיחה - מעורבות ופעילות בעסק עד 33%

יעדים קרן הזנק להשקעות ופיתוח חברתי
מטרת הקרן: שיקום והרחבת עסקים נפגעי קורונה במגזר החרדי



הביטוח המשלים המשתלם ביותר לילדיםתתקדמו ללאומית זהב

 55
טיפולים בהתפתחות הילד

בכל שנה, עד גיל 18

 ₪ 20
לטיפול בהתפתחות הילד
 פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, 

פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק

 ₪ 23
למבחן טובה/מוקסו

אבחון הפרעת קשב וריכוז

 ₪ 45
לטיפול תרפיה במוזיקה

וטיפולים רגשיים נוספים

 ₪ 21
למשקפי ראייה עם עדשות איכותיות במיוחד

עד גיל 18

עד 59% הנחה* 
על טיפולי אורתודונטיה לילדים

יישור שינייםאופטיקה

התפתחות הילד
חדש

 *העלויות הנ"ל אינן כוללות סמכים שקופים / קיבוע נייד / קיבוע קבוע )ככל שאלה ידרשו(. חלק מהטיפולים 
המפורטים במודעה זו כרוכים בתקופת המתנה של 6 חודשים. בכפוף לתנאי הסכם השב"ן.

להצטרפות ללאומית: אסף לוי, מנהל קשרי קהילה: טל׳ 050-6845040 
leumit.co.il איתכם מכל מקום: 507* מהנייד | באפליקציה  | באתר
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המסורה לנו מדורי דורות, שופטי הבג"ץ פוגעים 
פרצות  ופורצים  כולו  היהודי  העם  של  בייחוס 

חמורות בכרם ישראל".
להחלטה  הגיב  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
החמורה של בג"ץ להכיר בגיור הרפורמי: "אשר 
בג"ץ שוברת  בא. התפרקותם של שופטי  יגורנו 
שיאים, פשטו טלפיהם בקודש הקדשים של העם 
אחת,  רק  יש  שיהדות  להדגיש  מיותר  היהודי. 
התורה שניתנה למשה מסיני וממנו עברה אלינו 
'הכרה'  פסיק.  אף  לשנות  בלי  דור,  אחרי  דור 
והגרים  מורידה,  ואינה  מעלה  אינה  בג"ץ  של 
'יהודים של בג"ץ'. החוק  הללו יהיו לכל היותר 
להגבלת כוחו של בג"ץ יהיה תנאי שלנו לכניסה 

לממשלה עתידית".
מסר:  אשר  יעקב  ח"כ  החוקה  ועדת  יו"ר 
"פרסום ההחלטה בעת הזו היא התערבות בוטה 
במערכת הבחירות לצורך הזנת הקמפיינים של צד 
פוליטיקאים  אין  מאוד מסוים במפה הפוליטית. 
גדולים יותר משופטי בג"ץ, הגיע הזמן לצמצום 
היום  סדר  בקביעת  ביהמ"ש  של  האקטיביזם 

במדינת ישראל".
ח"כ משה ארבל מש"ס: "כבוד ראש הממשלה 
מבטלת  מהיום  המשפט  בית  פסיקת  נתניהו! 
גדר  בהקמת  שלך  האדיר  ההישג  את  לחלוטין 
כל  מהיום  מסתננים.  למניעת  בדרום  ההפרדה 
'בקשיש'  לשלם  יוכל  ואריתראה  מסודן  מסתנן 
לרבאיי רפורמי בדרום תל אביב ולקבל אזרחות 
מכח חוק השבות. רק קידום מיידי של חוק גיור 
תעצור  דרעי  השר  בשליחות  שהגשתי  ממלכתי 
הרגליים  גרירת  הזו.  המסוכנת  התופעה  את 
בנושא משך כל שנות כהונתך הביאה עלינו את 

הפסיקה הרעה הזו".
מלכיאלי:  מיכאל  בכנסת  ש"ס  סיעת  יו"ר 
חכמי  של  לאורם  הלך  ישראל  עם  שנה   3000"
משפט  בית  ואף  יהודי  מיהו  בשאלת  ישראל 
שום  מפספס  לא  בית המשפט  זה.  את  ישנה  לא 
פעם  כל  ישראל.  כרם  בקדושת  לפגוע  הזדמנות 
מחדש, האקטיביזם השיפוטי שמשתלט על חיינו, 
המדינה.  של  היהודי  מצביונה  משהו  עוד  גורע 
אין לרפורמים דריסת רגל במדינת ישראל, כי גם 
שלהם.  הסחורה  את  קונה  לא  החילוני  הציבור 
מכיר  שלצערנו  במדינה  היחיד  הגוף  הוא  בג"ץ 

בהם".
רפורמים  בגיורים  "הכרה  בוסו:  אוריאל  ח"כ 
ניתוק מוחלט  עוד פרק של  היא  וקונסרבטיביים 
מהמסורת והיהדות וכל מה שביניהם. עם ישראל 
הזהות  את  לקעקע  שמנסה  החלטה  מכל  חזק 

שעליה נלחמנו ונלחם".

"נזק בלתי הפיך"
בתגובה:  נמסר  הדתית  הציונות  ממפלגת 
מדינת  של  לעתידה  מסוכנת  בפסיקה  "מדובר 
לרמוס  ממשיך  בג"צ  יהודית.  כמדינה  ישראל 
ברגל גסה את זהותה היהודית של מדינת ישראל 
דמוקרטי  ולא  אקטיבי  באופן  לפעול  וממשיך 
להפוך  מנת  על  השמאל  ארגוני  של  כשלוחה 
בשנה  אזרחיה.  כל  למדינת  ישראל  מדינת  את 
ח"כ  הדתית  הציונות  יו"ר  התריע  האחרונה 
בצלאל סמוטריץ' שוב ושוב בפני ראשי הסיעות 
הסכנה  על  לממשלה  שותפים  שהיו  החרדיות 
לקדם  בהם  והפציר  המדוברת  בפסיקה  הצפויה 
את חוק הגיור הממלכתי כדי לקדם את פני הרעה. 
בממשלה הבאה נהיה חייבים לבטל את הפסיקה 
הזו בחקיקה שתקבע כי בישראל יוכרו רק גיורים 
ממלכתיים. רק ממשלת ימין שתורכב ממפלגות 
המחנה הלאומי תוכל לקדם חקיקה כזו, כמו גם 
השתלטות  המשך  את  שתמנע  התגברות  פסקת 
שחושב  מי  ישראל.  מדינת  של  הזהות  על  בג"צ 
שניתן להניח את הערכים בצד ולהקים קואליציה 
עם השמאל קיבל הערב הוכחה לנזק הבלתי הפיך 
מדינת  של  היהודית  לזהותה  לגרום  עלול  שהוא 

ישראל".
יו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר:  החלטת בג"ץ 
שערורייתית, היא עוד תביא עלינו אסון! כל אדם 
אישור  ויקבל  רפומי  לרב  ייגש  העולם,  ברחבי 
זמן  שבתוך  ברור  ימים.   30 בתוך  ארצה  לעלות 
יהודית ודמוקרטית.  קצר, ישראל כבר לא תהיה 
היום יותר מתמיד הציבור חייב להכריע מי ינהל 
שלפיד  מפתיע  בג"ץ.  או  אנחנו  המדינה,  את 

מוחא כפיים על ההחלטה?".
החלטת  את  תקפו  אירופה'  רבני  ב'ועידת  גם 

"'ועידת רבני אירופה' המייצגת  כי  ואמרו  בג"ץ 
מ-80%  למעלה  של  הרוחניים  המנהיגים  את 
באירופה  והכלליות  המרכזיות  מהקהילות  אחוז 
קובעת  איש  אלף  מאות  וארבע  כמיליון  המונים 
כי אין כלל דרישה להכיר בגיורים אלה שאין לה 
הקהילות  במאות  החברים  כל  הלכתי.  תוקף  כל 
שלנו באירופה מעוניינים רק בגיור על פי ההלכה 

ומסורת ישראל".
כיום  כי "ישראל  נאמר עוד  בהודעת הוועידה 
שואפים  אליה  הראשון,  העולם  של  מדינה  היא 
 - להגר  שלישי  עולם  מדינות  אזרחי  מיליוני 
הליברליזציה של תהליך הגיור לבתי דין רבניים 
שאינם רשמיים, עשויה להביא לישראל מיליוני 
גיור  שיעברו  כתיירים,  שונות  ממדינות  אנשים 
המדינה  של  דמותה  את  וידללו  פרופורמה 

היהודית היחידה בעולם".
"פעם נוספת בג"ץ מתערב בהחלטות ממשלה 
ישראל  מדינת  של  ההכרה  תפקידו.  את  ושוכח 
באופן  שנבחרו  העם  נציגי  ידי  על  תיקבע  בגיור 
ניסים  מתווה  משפטנים.  ידי  על  ולא  דמוקרטי, 
סוגיית  את  להסדיר  הנכונה  הדרך  ונשאר  היה 
הליכי  את  בחוק  למסד  נדאג  בישראל.  הגיור 

הגיור", אמרו במפלגת ימינה.
כי  אמר  יהודית  עוצמה  יו''ר  גביר,  בן  איתמר 
"בג"ץ הפך להיות הבית של התנועה הרפורמית 
ומקעקע את הזהות היהודית של מדינת ישראל. 
פתח  פותח  היום  שפורסם  החמור  הדין  פסק 
מסוכן שיאפשר למחוק את הרוב היהודי במדינה 
בבחירות  אזרחיה.  כל  למדינת  אותה  ולהפוך 
הקרובות עם ישראל יצטרך להכריע בין ממשלת 
רפורמה  תערוך  התגברות,  פסקת  שתחוקק  ימין 
היהודית  זהותה  על  ותשמור  המשפט  במערכת 
מסוכנת  שמאל  ממשלת  לבין   - המדינה  של 
שתאפשר לבג"ץ להמשיך לשלוט הלכה למעשה 

ולמחוק כל סממן יהודי במדינה".
במפלגת תקווה חדשה הגיבו גם הם להחלטה 
של  תוצאה  הוא  בג"ץ  של  הדין  "פסק  ואמרו: 
חוסר יכולת קבלת ההחלטות של ממשלת נתניהו 
את  המאפיינת  בנושא,  מעשור  למעלה  במשך 
התנהלותה בכל התחומים. ועדת נסים, שמונתה 
אך   - לפתרון  הגיוני  מתווה  הציעה  נתניהו,  ע"י 
מדיון  אפילו  נמנע  נתניהו  המלצותיה  לאחר  גם 
פסק  את  נלמד  עתה  בנושא.  החלטות  ומקבלת 

הדין והשלכותיו".
המנהלי  במשפט  מתמחה  בם  יצחק  עו"ד 
טריז  בעוד  מדובר  פניו  "על  והפלילי:  החוקתי 
אקטיבי  בסיוע  הרפורמים  הארגונים  שמנסים 
של בית המשפט העליון לתקוע בזהות היהודית. 
יפה מאד שיש ריבוי זרמים וריבוי תפיסות שכולן 
המצב  אבל  יהדות,  לעצמן  לקרוא  מתעקשות 
שבו מי שמוכרזים כיהודים על ידי בית המשפט 
העליון אינם יהודים בעיני רוב החברה היהודית 
בישראל, מעמיק את הקרעים בעם במקום לאחות 

אותם".
קבע  השבוע  "רק  הגיבו:  'בצלמו'  בארגון 
בית המשפט שנכים לא יצורפו לדיון על הנגשת 
לעניין  קשר  שום  להם  אין  כי  המכפלה  מערת 
שגיורים  קבעה  המשפט  מערכת  אותה  אבל   –
שמתאכזרת  מערכת  זו  מוכרים.  רפורמים 
קבוע.  באופן  מחבלים  על  ומרחמת  לרחמנים 
יודעים כל אזרחי ישראל שצדק לא יוצא לעולם 
לפעול  נמשיך  הישראלית.  המשפט  ממערכת 
הנלוז  הגוף  סמכויות  את  תרוקן  ישראל  שכנסת 
הזה שפוגע בכל חלקה טובה הורס ולעולם איננו 
עוכרי  לכל  אם  כי  ישראל  לאזרחי  צדק  מביא 

ישראל, מחבלים ומסתננים".
והימין החילוני  מנגד, ראשי מפלגות השמאל 
בירכו על פסיקת בג"צ. יו"ר מפלגת העבודה ח"כ 
מירב מיכאלי, יו"ר מרצ ח"כ ניצן הורוביץ, יו"ר 
יש עתיד ח"כ יאיר לפיד, יו"ר ישראל ביתנו ח"כ 
מפלגות  של  נוספים  ונציגים  ליברמן  אביגדור 
בפסק  תמיכה  הודעות  פירסמו  המרכז-שמאל 

הדין של בג"צ.
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"בלי תיקון חוק 
הגיור לא ניכנס 

לממשלה הבאה"
ש"ס תיזום ותקדם חוק שיבטל החלטה זו ותתמוך בחקיקת 

פסקת ההתגברות שתמנע מבג"צ להתערב שוב בנושא זה ⋅ 
ח"כ משה גפני והשר יעקב ליצמן: "יהדות התורה תדרוש את 
פסקת התגברות כדי לעמוד בפני האקטיביזם השיפוטי. בלי 

זה לא ניכנס לשום קואליציה"

ראשי ש"ס ויהדות התורה מבהירים 
לראש הממשלה נתניהו

מאת: חיים רייך
 

לפני  שבועות  שלושה  מוכנות.  לא  החרדיות  המפלגות  את  תפסה  בג"צ  של  הפסיקה 
הבחירות, סדר היום הציבורי השתנה באחת לסוגיות של דת ומדינה.

פורים  שושן  ביום  הגדול  התחבורתי  במשבר  היה  המרכזי  העיסוק  ושני  ראשון  ביום 
נציגי  בשיאו.  היה  ההחלטות  מקבלי  על  החרדי  הציבור  בקרב  הציבורי,  הזעם  בירושלים. 
המפלגות החרדיות התחרו ביניהם מי יוציא את ההודעה הנזעמת ביותר כנגד הממשלה, שבה 

הם יושבים.
ואז הגיעה הפסיקה המהדהדת של בג"צ שחוללה שינוי בסדר היום. הסוגיות הבריאותיות 
פינו את מקומם לסוגיית דת ומדינה. המאבק על זהותה היהודית של המדינה העלה הילוך 

ומכל הקשת הפוליטית מיהרו חברי הכנסת להגיב להחלטה.
הרפורמים  בגיורים  להכיר  בג"צ  "החלטת  בג"צ:  להחלטת  נמסר  ש"ס  סיעת  מטעם 
והקונסרבטיבים היא פגיעה אנושה בצביונה היהודי של המדינה והרס מוחלט של הסטטוס 
קוו בענייני דת ומדינה שקיים למעלה מ-70 שנה. החלטה מקוממת זו פוגעת באחדות העם 
ומהווה ביטוי נוסף לניתוק החמור של שופטי העליון מרוב העם בישראל, שמאמין במדינה 
יהודית ורוצה לשמור על היהדות על פי המסורת הנהוגה מזה אלפי שנים. ש"ס תיזום ותקדם 
שוב  להתערב  מבג"צ  שתמנע  ההתגברות  פסקת  בחקיקת  ותתמוך  זו  החלטה  שיבטל  חוק 

בנושא זה".
יעקב  והשר  גפני  משה  הכנסת  חבר  התורה'  'יהדות  ראשי  ע"י  גם  נאמרו  דומים  דברים 
ליצמן: "יהדות התורה תדרוש את פסקת התגברות כדי לעמוד בפני האקטיביזם השיפוטי, 
שפוגע בהמוני יהודים בארץ ובעולם ומאיים לקרוע אותנו מבפנים. בלי זה לא ניכנס לשום 

קואליציה".
הנאמנות  מכתב  אחרי  נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  של  לאוזניו  בעיקר  כוונו  הדברים 
הציבורית  הביקורת  ולאור  האחרון,  בשבוע  רק  לנתניהו  חתמו  החרדיות  המפלגות  שראשי 
למהלך זה, הייתה זו הזדמנות לראשי המפלגות החרדיות להוכיח לנתניהו שהם לא נמצאים 

בכיסו.



יש לכם תעודת מתחסן או מחלים? אתם זכאים לקבל את ה'תו הירוק' 
המאפשר כניסה למקומות המיועדים למתחסנים ומחלימים בלבד!

את התו ניתן להנפיק באתר ובישומון הרמזור, במוקד קול הבריאות 5400* או בטלפון 02-5082000

אירועי 
תרבות

מסעדות תערוכות

בתי כנסת
)שנרשמו לפעילות בהתאם לתו( 

חדרי כושר 
וסטודיו

בתי מלון
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עד לשעות הערב של יום שני השבוע, היה קמפיין 
המפלגות החרדיות לכנסת צולע ומגמגם, אם לא די 
שהועלו   - ושאינן  מוצדקות   - ובטענות  בכשלים 
הקורונה,  שנת  במהלך  החרדית  הנציגות  כלפי 
הצטרפה אליהם חותמת טריה ובלתי נעימה בעליל 
נחסמה  עת  המשולש,  פורים  של  האחרון  בשליש 
ובוטלה  לירושלים  כניסתם של חרדים  בברוטליות 
מחלוקת  מעורר  בצעד  לעיר,  הציבורית  התחבורה 

שפוגע – איך לא – בעיקר בחרדים.
אבדן  את  חזו  כבר  השחורות  ורואי  הפסימיים 
את  ואפילו  התורה  יהדות  של  השביעי  המנדט 
עצלות  בשל  אם  ש"ס,  של  השמיני  התנדפות 
שהיה  זעם  בשל  ואם  בבית,  מצביעים  שתשאיר 
מחאה  להצבעת  להביא  עשוי 
עבור מפלגות אחרות בגוש הימין, 
מנסות  שממילא  כאלה  בפרט 

לקרוץ למצביעים החרדים.
את  והושיע  בג"ץ  הגיע  ואז 

הקמפיין.
תקדים  חסרת  בפסיקה 
שמגוללת  פסיקה  בקיצוניותה, 
תסמיני  כל  את  בקפליה 
שבג"ץ  השיפוטית  הדיקטטורה 
מנכס לעצמו בעשורים האחרונים, 
הכריעו הוד גלימותיהם על הכרה 
בגיור  ישראל  מדינת  של  רשמית 
בעצם,  והקונסרבטיבי.  הרפורמי 
מימוש החלטת בג"ץ יהיה הפעם 
הראשונה בה גיור פיקטיבי שכזה 
על  ומוכר  רשמי  באופן  יופעל 
צורך  בלי  ישראל,  מדינת  אדמת 
"גיורי  של  בתעלולים  להשתמש 
קפיצה" )הליך גיור המתבצע כולו 
המתגייר  בסיומו  אך  בישראל, 
את  להשלים  כד  לחו"ל  "קופץ" 

ההליך הרשמי שם. א.ג.(.
שבחירות  להניח  מקובל  נכון, 
ומדינה  דת  בנושאי  העוסקות 
למפלגות  במיוחד  מועילות  אינן 
הימין  ולגוש  בפרט  החרדיות 
דווקא  כי  נדמה  אבל  בכלל, 
היא  הזו  השערורייתית  הפסיקה 
ולש"ס  התורה  ליהדות  שקרה  ביותר  הטוב  הדבר 
החרדים  היו  כה,  עד  הנוכחית.  הבחירות  במערכת 
קורונה  בענייני  בעיקר  התקשורתי  המוקד  על 
נוספים  ובהיבטים  הגיוס  בסוגיית  או  והמסתעף, 
ישראל,  תושבי  מרבית  של  בעיניהם  רע  שנתפסו 
 - הכרחיים  טבעיים  שותפים  של  בעיניהם  כולל 
דתיים לאומיים ומסורתיים. מעבר חד לדיון ציבורי 
על  להם  שניתנת  הלגיטימציה  ועל  הרפורמים  על 
החרדיות,  המפלגות  לטובת  משחק  בג"ץ,  ידי 
העמדה  עם  מזוהה  בישראל  העם  שמרבית  משום 

האורתודוקסית, וגם אינו חשוד במיוחד על אהדה 
ליושבי מגדל השן.

הפוליטי  במישור  להרוויח  צפוי  שעוד  מי 
מההחלטה, הוא יו"ר הציונות הדתית ח"כ בצלאל 
אורך  לכל  שלו  החריפה  שהביקורת  סמוטריץ", 
מוביל  שהוא  התקיף  והקו  בג"ץ  על  הקמפיין 
עשויים  הרפורמי,  הגיור  סוגיית  בצירוף  בנושא, 
להעביר לשורותיו מצביעים דתיים לאומיים שישבו 
אף  בנט.  עבור  להצביע  שקלו  אפילו  או  הגדר  על 
הוא  בג"ץ,  החלטת  את  לגנות  מיהר  האחרון  שזה 
לא נתפס כמי שהנושא נמצא בראש מעייניו, בניגוד 
להחלשת  הדתית"  "הציונות  של  הברור  למצע 

מעמדה של הרשות השופטת.

בעיה אחת, 
שלושה פתרונות

לגופו של עניין, שופטי בג"ץ הדגישו שוב ושוב 
בפסיקתם כי הם "נאלצו" לקבל את ההחלטה משום 
העתירות,  הגשת  מאז  זאת  עשתה  לא  שהכנסת 
במשך 15 שנה, למרות הפצרותיו החוזרות ונשנות 
נאלצו  הם  השופטים,  פי  על  לפיכך,  בג"ץ.  של 
לפרש את משמעות המילה "גיור" בחוק ולקבוע כי 
גם גיור רפורמי שמיה גיור. מדובר כמובן בתירוץ 
15 שנה  חלש במיוחד, אם השופטים הבינו במשך 
בית  של  מעניינו  אינה  מהותית  הלכתית  שהחלטה 
המשפט, מה השתנה? אורך הזמן אינו נימוק לעסוק 

בנושא שאינו במתחם השיפוט.
כדאי להסביר עוד כי למעשה, גם לפני ההחלטה 
העדכנית, גיור רפורמי וקונסרבטיבי שנערך בחו"ל 
הוכר על ידי המדינה בכל הנוגע למתן אזרחות על 
וגירושין,  נישואין  לעניין  לא  )אך  השבות  חוק  פי 

כמובן(. אך בנס לא נמצא עדיין מי שישתמש 
בכלי זה כדי להכשיר רבבות סודנים ואריתראים 
מקדים  רפורמי  גיור  באמצעות  מהגרים  ושאר 

שיחייב הענקת אזרחות.
ברור  פתרון  כה  עד  נחקק  לא  באמת  ומדוע 
אחידה  החרדית  העמדה  הייתה  לו  בעניין? 
הייתה  כבר  הסוגיה  הסתם  מן  ומוסכמת, 
הנציגות  בתוככי  שגם  אלא  כהלכה.  מיושבת 
החרדית, העמדה הרצויה מפוצלת לכל הפחות 

לשלושה כיוונים שונים.
המוצג  ש"ס,  של  הרשמי  הקו  ישנו  תחילה 
על ידי הצעת החוק של ח"כ משה ארבל - על 
הגיור  מערך  של  מעמדו  חוק  פי  על  יוכר  פיה 
הממלכתי וכל גיור יתבצע אך ורק באמצעותו. 
"המשמעות  כי  לנו  ומסביר  מוסיף  גם  ארבל 
של ההצעה היא שרק גיור ממלכתי יהיה מוכר 
הפסקת  חשבון  על  יהיה  אמנם  זה  בישראל. 
הפרטיים  הדין  בבתי  השבות  לחוק  ההכרה 
פרנק,  והרב  קרליץ  הרב  כדוגמת  החשובים, 

אבל זה יבטיח חסימת כניסה של גורמים רפורמים 
ודומיהם לנושא".

את  שמבקר  מי  יש  הפוליטית  שבמערכת  אלא 
כבר  סיבות.  וכמה  מכמה  המדוברת  החוק  הצעת 
בכנס דיינים שנערך בתשע"ז, תקף את הצעת החוק 
הרב  הרבניים,  הדין  בתי  של  היועמ"ש  בחריפות 
בעצם  מציעה  שהיא  משום  וזאת  יעקובי,  שמעון 
לאמץ את החלטות הממשלה המבוססות על ועדת 
חשש  מעוררת  הזו  ההצעה  יעקובי,  לפי  נאמן. 
בעדה  לחדור  לרפורמים  שתאפשר  לפרצה  כבד 
ולהשתלב במערך הגיור הממלכתי המדובר, בין אם 
עתידיות  החלטות  באמצעות  אם  ובין  מלכתחילה 

של בג"ץ.
פי  על  נוספת:  חמורה  טענה  גם  העלה  יעקובי 
הצעת החוק, כל גיור שנערך שלא באמצעות מערך 
הגיור הממלכתי - לא יוכר על פי החוק. מצב דברים 
שהתגיירה  אישה  בה  סיטואציה  לגרור  עשוי  זה 
תקבל  ליהודי,  ונישאה  פרטי  דין  בבית  כהלכה 
הרבני, שיראה  הדין  בבית  גט  ללא  נישואין  ביטול 
בה "שיקצע" לכל דבר. לטענה זו יש מי שמגיב כי 
אישה כזו לא תוכל מלכתחילה להירשם לנישואין 
כבר  כגיורת  תוכר  לא  והיא  מאחר  מוסדר,  באופן 

בשלב זה.
עם זאת, בעקבות הביקורת, ישנה הצעה חלופית 
חוק  מהעברת  להימנע  ודורשת  תאוצה  שתופסת 
גיור  "מערך  אותו  בידי  הכוח  וממתן  שכזה  גיור 
בחקיקה  לתקן  מוצע  זאת,  במקום  ממלכתי". 
הרבניים  הדין  בתי  של  בסמכויותיהם  ולהוסיף 
גם  וגירושין"  "נישואין  מלבד  בחוק  המעוגנות 
"גיור". תוספת כזו תייתר ממילא כל צורך בחקיקה 
נוספת, מאחר ובכל פעם שמערכת המשפט תידרש 
להעניק פרשנות להליכי גיור על פי חוק, היא תיאלץ 

גוי של קמפיין

הקו הרשמי של ש"ס, מוצג 
על ידי הצעת החוק של ח"כ 
משה ארבל - על פיה יוכר על 
פי חוק מעמדו של מערך הגיור 
הממלכתי וכל גיור יתבצע אך 
ורק באמצעותו. ארבל גם מוסיף 
ומסביר לנו כי "המשמעות 
של ההצעה היא שרק גיור 
ממלכתי יהיה מוכר בישראל. זה 
אמנם יהיה על חשבון הפסקת 
ההכרה לחוק השבות בבתי הדין 
הפרטיים החשובים, כדוגמת 
הרב קרליץ והרב פרנק, אבל 
זה יבטיח חסימת כניסה של 
גורמים רפורמים ודומיהם 
לנושא".

על סדר היום

שותים בקריאת 
המגילה? 
הנספח 
המשטרתי

אבי גרינצייג
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שנעשה  כפי  בדיוק  הדין,  לבתי  הזירה  את  להותיר 
בנושאי נישואין וגירושין.

גם ביהדות התורה מתנגדים להצעת החוק הנ"ל, 
הן מהטעמים שהוזכרו והן בשל הרצון שלא לפגוע 
זאת,  חלף  האורתודוקסים.  הפרטיים  הדין  בבתי 
 – אפשרי  שלישי  רעיון  התורה  ביהדות  מציעים 
חקיקה שתקבע רשמית כי גיור בישראל צריך להיות 
על פי ההלכה, ובעצם לתת גושפנקא חוקית למצב 

הנוכחי השורר כיום.
רשות הדיבור לסגן שרת התחבורה, אורי מקלב: 
"בג"ץ מכרסם מפעם לפעם בייחוס ובייחוד של העם 
שמגדירים  הבסיסיים  הדברים  תחת  וחותר  היהודי 
ופוגע  מבפנים  אותנו  מכרסם  הוא  יהודי,  הוא  מה 
בשורש קיומנו במטרה לעשות אותנו ככל העמים. 
מאשר  אמריקאית  ויזה  להשיג  קשה  יותר  הרבה 
להיות יהודי שזכאי לאזרחות במדינת ישראל, אפילו 
יותר לקבל אזרחות  באפריקה ברוב המדינות קשה 
מאשר כאן דרך גיור רפורמי... הם רוצים כאידיאל 
אחד,  לכל  היהודי  לעם  לצרף  הסמכות  את  לתת 
לעשות "רפורמה" ולהחליש את העם היהודי, לייצר 
זאבים  ללהקת  לתת  לכל".  "יהודי  של  מושג  איזה 

טורפים ומורעבים לשמור על הכבשה הייחודית".
כי  סבור  והוא  העיתוי,  על  הדגש  את  שם  מקלב 
לפני  שבועות  שלושה  במכוון  ניתנה  ההחלטה 
הבחירות, שיעמדו בסימן יחסי דת ומדינה: "בג"ץ 
פוליטית  פנקסנות  מנהל  הוא  פוליטי,  כולו  כל 
ובין  וגופים  בין כשמדובר באישים  ללא מעצורים. 
הזמן  הוא מכוון את  רגישות.  כשמדובר בהחלטות 
באותה  היה  יכול  הרי  הבחירות.  לפני  של  לתזמון 
בעוד  או  תקופה  לפני  ההחלטה  את  לתת  מידה 

חודש..."
כאמור, דווקא בהיבט הפוליטי, נראה כי בג"ץ בא 
קמפיין  החרדיות  למפלגות  אין  מברך.  ויצא  לקלל 
טוב יותר מאשר ההמחשה הזו למה שעשוי לקרות 
גם בשאר ענייני דת ומדינה, אילולי יינתן להן הכוח 

לבלום החלטות שכאלה בכנסת.

על שותים ושוטים
אפרופו מקלב, כמי שהיה חתום על המבצע הלילי 
רכבות  גויסו  במסגרתו  ראשון,  יום  חצות  לאחר 
התחבורתי  הלחץ  את  לשחרר  כדי  ואוטובוסים 
החלטת  את  תוקף  הוא  בירושלים,  שהתחולל 
הממשלה החפוזה, שהתקבלה על סמך מידע חלקי 
ושגוי - שעה קלה לפני שבת: "הסיפור הזה הציף 

את הכשל המערכתי בהתנהלות בכל נושא הקורונה 
הכל  עושים  ואז  המטרה  את  כל  קודם  מציירים   –
ורומסים כל דבר בדרך להגיע אליה. מישהו החליט 
שמסוכן שיהיה טיש בירושלים והוא עושה את הכל 
כדי למנוע את זה. זה כתם שחור גדול על התנהגות 

נתניהו ועל היחסים שלנו אתו".
מבט  להעיף  כדאי  הגיחוך,  רף  את  להבין  כדי 
שהוגש  המדוברת,  הממשלה  להחלטת  בנספח 
השאר  בין  נאמר,  ובו  ישראל,  משטרת  ידי  על 
משקאות  לשתות  המגילה  קריאת  בזמן  "נהוג  כי 
אלכוהוליים", וכמו כן מתריעים שם מפני "שימוש 
בנפצים וזיקוקים... בעיקר על ידי בני נוער בשכונת 
שמואל הנביא". איך לומר, קשה להתייחס ברצינות 
לטיעונים שכאלה כמובילים להחלטה להטיל מצור 

על העיר ועל מאות אלפי תושביה.
הכשל במקרה הזה מיוחס דווקא לש"ס, המחזיקה 
את אצבעו של היו"ר בקבינט הקורונה. גם בהתחשב 
עד  דרעי"  "שאטו  שתיית  של  המקלות  בנסיבות 
אולטימטום  להציב  מהשר  מצופה  היה  ידע,  דלא 
חד משמעי שימנע צעד דרסטי ובלתי נתפס שכזה. 
לפני  קלה  שעה  להרגע  מהרגע  שניתנה  החלטה 
שבת ומונעת הפעלת תחבורה ציבורית לעיר הבירה 

במשך יממה קריטית.
בש"ס הבינו את הברוך ומיהרו לנפנף בהחלטתו 
של יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ יעקב מרגי, שביטל מיד 
למי שעבר  הרלוונטיים  הקנסות  את  הפורים  לאחר 
לירושלים  ציבורית  תחבורה  והפעיל  החוק  על 
רוח  בכוסות  מדובר  הזה  שבמקרה  אלא  וממנה. 
אף  פאקה.  פאקה   – העדכנית  בשפה  או  למת, 
החוק  על  לעבור  לא שש  ציבורית  תחבורה  מפעיל 
בקושי  היה  הקנסות  ביטול  וממילא  מלכתחילה, 

נחמה פורתא.
לו רק היה מרגי משכיל לנקוט את הצעד המדובר 
עשרים וארבע שעות קודם לכן, בבוקר שושן פורים 
היו  אז  שכן  התהילה.  את  קוצר  היה  הוא  עצמו, 
מאימת  משוחררים  הציבורית,  התחבורה  מפעילי 
הקנס, ממהרים להפעיל אמצעי תחבורה לירושלים 
וממנה. וכבר נאמר כאן לא אחת – בפוליטיקה, הכל 

עניין של תזמון נכון.

מימד אחר
הבחירות  מערכת  של  מאמצעה  לשנתיים,  קרוב 
הראשונה ב-2019, זועק הימין חמס על ההתעלמות 
התקשורתית והמשפטית מפרשת "המימד החמישי", 

אותה חברה פושטת רגל שזכתה בהתקשרות תמוהה 
של  בסכום  ישראל  משטרת  עם  המעטה  בלשון 
ארבעה מיליוני שקלים. בראש מועצת המנהלים של 
החברה עמד בתקופה המדוברת שר הביטחון ויו"ר 
ההתעלמות  נתפסה  וממילא,  גנץ,  בני  לבן  כחול 
יצליח  אולי  שאולי  המועמד  את  לאתרג  כרצון 

להדיח את נתניהו מראשות הממשלה.
מבקר  פרסם   ,2019 בתחילת  כבר 
דו"ח  שפירא  יוסף  בדימוס  המדינה 
התנהלות  את  בחריפות  שביקר 
לציין שאיש  מיותר  בפרשה.  המשטרה 
לא עשה כל שימוש בדו"ח, למעט אחד, 
דן אלדד, שמונה על ידי שר המשפטים 
דאז אמיר אוחנה לכהן שלושה חודשים 
לדעת  בניגוד  המדינה  פרקליט  כמ"מ 
היועמ"ש, והודיע כי המשטרה, ובמידת 
חקירה  תקיים  מח"ש,  גם  הצורך 
להזכיר  כמעט  מיותר  בפרשה.  פלילית 
את  פומבית  לטהר  מיהר  שמנדלבליט 

גנץ ולהבהיר כי אינו חשוד בפרשה.
 ,2020 ביולי  שנה,  של  סחבת  אחרי 
לטיפולה  התיק  את  המשטרה  העבירה 
עסקיים  והגבלים  לתחרות  הרשות  של 
גם  להקיף  עשויה  והחקירה  מאחר   –
בשנת  התיק  שקע  כאן,  גם  שוטרים. 
חורף ארוכה, עד להתעוררות פתאומית 
כי  מתברר  השבוע.  שני  יום  בבוקר 
חיפוש  צווי  הוצאו  האחרון  בשבוע 
ולפי  בחברה  בכירים  של  למחשבים 
אחד  בבית  חיפוש  נערך  אף  פרסומים, 
מידע  להצגת  חשד  הנימוק:  הבכירים. 

כוזב וקבלת דבר במרמה.
המשפטית  במערכת  כשעוסקים 
הזווית  את  תמיד לחפש  רצוי  בישראל, 
הלחץ   – הזה  ובמקרה  הפוליטית, 
האובססיבי של גוש שמאל-מרכז על גנץ 
לפרוש מהמרוץ, מתוך חשש שהוא לא 

יעבור את אחוז החסימה וישרוף קולות. מה שעבד 
אצל חולדאי ושלח בדיבורים, אולי יעבוד אצל גנץ 
במעשים. תזכורת לחקירה המושתקת מהווה איתות 
מתוך  בהתמודדותו,  מעוניינת  אינה  שהמערכת 

תקווה שהוא יפנים את המסר.

הקמפיין החרדי ניצל בדקה ה-90, בסיוע מפלגת בג"ץ

אפרופו מקלב, כמי שהיה 
חתום על המבצע הלילי לאחר 

חצות יום ראשון, במסגרתו 
גויסו רכבות ואוטובוסים כדי 

לשחרר את הלחץ התחבורתי 
שהתחולל בירושלים, הוא תוקף 
את החלטת הממשלה החפוזה, 
שהתקבלה על סמך מידע חלקי 

ושגוי - שעה קלה לפני שבת: 
"הסיפור הזה הציף את הכשל 

המערכתי בהתנהלות בכל 
נושא הקורונה – מציירים קודם 
כל את המטרה ואז עושים הכל 

ורומסים כל דבר בדרך להגיע 
אליה. מישהו החליט שמסוכן 

שיהיה טיש בירושלים והוא 
עושה את הכל כדי למנוע את 

זה. זה כתם שחור גדול על 
התנהגות נתניהו ועל היחסים 

שלנו אתו"



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



מרכז למשפחות צעירות בני ברק
מיצוי זכויותנתיבים

חינוך פיננסי
יזמות

חינוך והורות מחלקת קהילות וצעירים

חינוך,
הכל

מתחיל
בבית

יכותי
ן א

וכ
 ת

של
המובחרים *כ- 7 שעות 

סדרת שיעורים מרתקת 
על גבי דיסק אונקי

להאזנה בבית
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 4
שיעורים

 4
שיעורים

הגב'

חדוה וסלי
  סדרת חיזוקים

לאמהות
חיזוק הסמכות ההורית, אמון אמיתי, 

האצלת אחריות ומקום האבא במשפחה

 הגב'

יעל זלץ
התארגנות

וניהול הזמן
 רכישת הרגלים לניהול זמן, 

טיפים וסודות אפקטיביים

הגב'

לאה ברזל
תזונה בריאה

 כללי יסוד למטבח בריא, 
 טיפים לעידוד ילדים לתזונה בריאה. 

קובץ מתכונים

 4
שיעורים

אין להעתיק ולהעביר את הקבצים | עלות ערכה: 19 ₪ בלבד
 n e t i v i m @ b b m . o r g . i l  : ל י י מ  0 3 - 6 3 6 5 4 5 7  : ם י ר ו ר י ב ל ן  ו פ ל  ט

טלפון להרשמה ולרכישה: 073-3476794 | ניתן להרשם עד כ"ה באדר מצורף
שי

*המלאי מוגבל 

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

מחפשת עבודה ומטפלת בהורה?
זה הזמן שלך

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

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

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

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

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

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

מחכות לכן
צוות היחידה להכשרה מקצועית ומרכז שקד

(15/03/21 22/02/21 1
2

58
.20:00 8:00

 17:00 8:00 107
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 1/1/2019 4.1     
1/9/2018 4.2     

31/12/2018 - 31/7/17 4.3     
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 7707331 |  7707330 | 7707432 | 7707437

https://education.metropolinet.co.il/#/nursery?muniCode=61002&appId=6

https://www.gov.il/BlobFolder/service/admission-

 רק במידה והרישום יבוטל
ע"י מחלקת המשפחתונים

הכוונה מדויקת ודיסקרטית בנושאי חינוך על ידי מחנכים, אנשי מקצוע ומנחות הורים מוסמכות

מוקד חינוך
בני ברק

חדש

שלוחת
התייעצות

והכוונה
להורי בנות

  חדש!
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מענה להורי בנות  בשלוחה 2,  ראשון-חמישי 15:00-9:00
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הּוִדים ִשְׂמָחה ְוָשׂׂשֹון ַליְּ

הוויסקי הנמכר בעולם 
קיבל כשרות מהדרין 

מאת: מנדי קליין

בשבוע  חולקו  יוקרתיים  מנות  משלוחי   250
ארצית  בפריסה  לאחים  יד  פעילי  בידי  שעבר 
המיסיון  כתות  ממלתעות  שהוצאו  ליהודים 

הנוצרי וכן ליהודיות שחולצו 
ערביים  בכפרים  מהשבי 

בשנה האחרונה. 
בשל המצב המורכב השנה 
למאבק  'המחלקה  יכלו  לא 
להצלה  ו'המחלקה  במיסיון' 
סעודות  את  לערוך  מטמיעה' 
לאותם  המסורתיות  הפורים 
מטפלות,  הן  שבהם  יהודים 
ולכן הוחלט כי אנשי הארגון 
יגיעו אל ביתם, ישוחחו עימם 

את  אישית  להם  ויעניקו  ומשמעותו  החג  על 
משלוח המנות. 

סך הכול חולקו 250 משלוחי מנות, כשברוב 
שפתחו  למשפחות  המשלוחים  הבאת  המקרים 
אנשי  ע"י  ישראל  לעם  וחזרו  חדשים  בחיים 
שעה  שנמשך  מרתק  למפגש  הפכו  לאחים,  יד 
והסבירו  הארגון  אנשי  עימם  ישבו  בו  ארוכה, 
ישראל  עם  ניצחון  ועל  החג  על  באריכות  להם 

על המבקשים להשמידו בכל דור ודור. 
הניצולים  של  מפיהם  הנרגשות  התגובות 

האישיים  והמפגשים  מתוק  יצא  מעז  כי  העידו 
חג  על  ומיוחד  עמוק  ממד  להם  העניקו  האלו 
בדרכם  בהם  ותמכו  אותם  שימחו  הפורים, 

החדש. 
"כל אחד בתורו סיפר כמה זה חשוב שהגענו 
אליהם הביתה. חלק מהאנשים 
על  לנו  והודו  מהתרגשות  בכו 
המתעתעת  בתקופה  שגם  כך 
ומגיעים  אותם  זוכרים  אנו  הזו 
את  להם  להעניק  כדי  אישית 
עד  העידו  הם  החג.  שמחת 
יקרים  האלו  הביקורים  כמה 
להם  העניקו  שהם  ואמרו  להם 
רבות" מעידים אנשי 'המחלקה 

למאבק במיסיון'. 
"המשפטים 'תודה למשפחת 
מעיד  ו'זה  שלי',  המשפחה  'אתם  לאחים',  יד 
כלפינו'  שלכם  והמחויבות  המסירות  על  שוב 
כמה  עד  והעידו  ושוב  שוב  עצמם  על  חזרו 
אומרים  בארץ"  פינה  לכל  להגיע  המאמץ 

ב'מחלקה למאבק בטמיעה'.
יצוין כי במקביל, כבר לפני כחודש החלו ביד 
ומשלוח מצות  לאחים לשקוד במרץ על ארגון 
שמורות, יינות ומצרכים בסיסיים נוספים לפסח, 
שקלים  אלפי  מאות  בשווי  מזון  תלושי  לצד 
לניצולי הארגון, במטרה להקל כמה שיותר על 

חייהם החדשים. 

מאת: יחיאל חן

מהדרי  ציבור  בקרב  אלפים  הפורים  בחג 
הכשרות נהנו ממגוון הלייבלים של ג'וני ווקר,  
ובאמצעותם זכו לקיים את מצוות היום בהידור, 

ובטעם מושלם. 
ג'ון  שערבב  הוויסקי  סוגי 
נפוצו  הביתית  במזקקה  ווקר 
המיוחדות  לאיכויות  הודות 
שלהם ובזכות טעמם האחיד. 
שושלת  דרכה  את  החלה  כך 
דורות  שישה  בת  מפוארת 
 ."Master Blenders" של 
סוגי  של  המובחר  טעמם 
הוויסקי אותם רקח ג'ון ווקר, 
בלטו על רקע משקאות חסרי 

של  והמוניטין  בשוק,  אז  נפוצים  שהיו  עידון 
המותג החל לצמוח במהירות.

ווקר  משפחת  של  הוויסקי  היום  ועד  מאז 
ג'וני  של  הלייבלים  סדרת   , העולם  את  כובש 
לכל  להתאים  ויודעת  מקום  בכל  נמצאת  ווקר 
מי שרוצה לשתות וויסקי נפלא בסגנונות שונים 
ווקר  ג'וני  של  הוויסקי   . רחב  מחירים  ובמגוון 
לחדשנות,   , כולו  בעולם  סטטוס  לסמל  הפך 

לדרך ולהשראה.
והמושלם,  הוותיק  הוויסקי  הוא  ווקר  ג'וני 
ממנו  ליהנות  יכולים  הכשרות,  מהדרי  אבל 
ללא חששות כשהוא נהנה מהכשרות המהודרת 

"סטאר קיי".
בשורה  מציג  ווקר  ג'וני  המותג  אלו  בימים 
אמיתית למהדרין בכשרות. האיכות הבינלאומית 
שהנכם  כך  מהודרת  כשרות  חותמת  מקבלת 
ווקר  ג'וני  של  לייבלים  ממגוון  ליהנות  יכולים 
בהידור הכשרות של ועד הכשרות "סטאר קיי": 

ג'וני ווקר רד לייבל, ג'וני ווקר בלק לייבל, ג'וני 
ווקר גרין, ג'וני ווקר 18 ומבחר מוצרים נוספים.
הכשרות  מערך  יו"ר  חסקל,  אהרון  הרב 
'סטאר קיי' בישראל ובאירופה, מרחיב על נושא 
בפרויקט  מדובר  הכשרות  "מבחינת  הכשרות: 
לשתות  מקובל  היה  שנים  במשך  מאד,  ייחודי 
ללא  אלכוהול  משקאות 
תיאוריה  זו  כשרות,  חותמת 
כלל  בקרב  שהתקבלה 
היה  הכשרות.  שומרי  ציבור 
שבחלק  לכך  מודעות  חוסר 
בעיות  ישנן  מהמזקקות 

כשרותיות.
של  הייחודית  הבשורה 
קיי  סטאר  הכשרות  מערכת 
על  ההדוק  הפיקוח  היא 
במזקקות,  הייצור  תהליך 
ברחבי  מזקקות  ב-42  מיוצר  ווקר   ג'וני  ויסקי 
היצור  שלבי  כל  על  מפקחים  ואנו  סקוטלנד, 
בכל אתרי הייצור כולל במפעל ערבוב הבלנד, 
במפעל ייצור החביות ובכל אתרי הבקבוק, על 
מנת לאפשר לציבור המהדרין לשתות משקאות 
אלכוהול משובחים כשרים למהדרין ללא חשש 

ופקפוק". 
מערך הכשרות "סטאר קיי" ניסיון של עשרות 
כל  והוויסקי.  היין  בעולם  כשרות  במתן  שנים 
התהליך מפוקח באופן הדוק תחת עינו הפקוחה 
של הגאון רבי משה היינעמאן שליט"א מגדולי 
של  הנאמן  תלמידם  הברית,  בארצות  הפוסקים 
מרן הגר"מ פיינשטין זצ"ל ומרן הגר"א קוטלר 

זצ"ל. 
מוביל,  כשרות  ועד  הרשמית של  הגושפנקא 
הוויסקי  מסורת  את  להמשיך  לכם  מאפשרת 
פיקוח  עם  מהיום  ווקר,  ג'וני  מבית  המושלם 

הלכתי צמוד.

מאות ניצולים ממיסיון ומשביה זכו לביקורי בית ומשלוח מנות ע"י פעילים של 'יד לאחים'

האיכות הבינלאומית מקבלת חותמת כשרות מהודרת כך שאתם יכולים ליהנות ממגוון 
לייבלים של ג'וני ווקר בהידור הכשרות של ועד הכשרות "סטאר קיי" ⋅ הרב אהרון חסקל 
יו"ר סטאר קיי בישראל ובאירופה: "אנו מפקחים על כל שלבי היצור בכל אתרי הייצור, 

על מנת לאפשר לציבור המהדרין לשתות משקאות אלכוהול משובחים כשרים למהדרין 
ללא חשש ופקפוק"

 הרב חנוך גכטמן, מנהל המחלקה למאבק 
במיסיון בפתח דלתה של משפחה יהודית 

 הרב חסקל במפעל הייצור של ג'וני ווקר 

12 שעות הגנה 
מפני התפתחות רובד חיידקים

SHOCKING FRESH משחת שיניים
בתוספת גרגרי מנטה מתפוצצים

לתחושת רעננות חריפה ועוצמתית

חדש!

מהפכה של
רעננות
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אלפים צעדו בשולי 
הדרכים לירושלים

מאת: חיים רייך

בכדי  נקבעו  הפורים  לימי  העוצר  הנחיות 
שהציבור יידע לתכנן את החג: בחמישי, שישי 
ועד לשעה 05:00  ושבת, החל מהשעה 20:00 

לא תהיה תחבורה ציבורית.
במסיבות  בהמוניו  שחגג  החילוני  המגזר 
רק  כאשר  הארץ  רחבי  בכל  רבות  פרטיות 
אחוז זניח מהן אותר והופסק. אליהם התווספו 
אלפי  אחת  כל  שכללו  המוניות  רחוב  מסיבות 
שלא  יום  בשעות  עיר  של  ברחובה  חוגגים 

בעשות ה'עוצר'.
שקוע  החרדי  כשהציבור  שישי,  ביום  ואז 
במצוות החג, הונחתה המהלומה: תיאסר תנועה 
אל ירושלים מצאת השבת ועד לצאת החג. לא 

תחבורה ציבורית ואף לא הסעים פרטיים.
אלפי משפחות שנתקעו מחוץ לירושלים ניסו 
שמעו  שלא  אחרים  ביתם.  אל  לשוב  מזלם  את 
על ההנחיה החדשה, יצאו בטוחים לדרך – ואז 
נחסמה דרכם. אלפים נצפו צועדים קילומטרים 

ארוכים בשמש הקופחת, אנשים נשים וטף.
החל משעות הבוקר, נערכה המשטרה בפריסה 
בתוך העיר ירושלים ולצד זה מחסומים בצירים 
הבינעירוניים, כדי לאתר הסעות שבדרכן לעיר. 
1, כמו  בעקבות כך, פקקי ענק נרשמים בכביש 

גם ביתר הכבישים המוליכים לירושלים.
התחבורה  את  לבטל  הממשלה  החלטת 
גדול  כעס  עוררה  וממנה  לירושלים  הציבורית 
בציבור החרדי, שכן ההחלטה להשבית בפורים 
בירושלים את התחבורה הציבורית אל ירושלים 
פורים  וחגיגות  התקהלויות  למנוע  כדי  וממנה, 
קצרה,  בהתראה  התקבלה   – בבירה  המוניות 

ביום שישי אחר הצהרים.
הציבורית,  התחבורה  את  להשבית  ההחלטה 
אמצעי התחבורה העיקרי במגזר החרדי, כוללת 

גם הגעת הסעות פרטיות.
סגן שר התחבורה תקף את החלטת הממשלה 

לירושלים  התחבורה  להפסקת  שישי  מיום 
הינה  הקבינט  "החלטת  וטען:   – ומירושלים 
הנוסעים,  כלפי  ומנוכרת  מנותקת  החלטה 

המונעת מאנשים וילדיהם את לשוב לבתיהם”.
ואכן, תחנות האוטובוסים היו עמוסים אמש 
אולם  לבתיהם,  לחזור  שביקשו  נוסעים  באלפי 

לא הצליחו לעשות זאת.
בהוסיפם חטא על פשע, תועדו שוטרים כשהם 
 – לירושלים  לעלות  פרטיים  מרכבים  מונעים 
בניגוד לתקנות!! "עומד שוטר חרדי עם כיפה 
ונגד החוק מחזיר רק רכבים פרטיים עם חרדים 
מאיים  ואף  שמש,  38/בית  כביש  לכיוון  חזרה 

בדו”ח”, טענו הנוסעים.
לדבריהם, "אין שום עילה חוקית למה שהוא 
או  מהבית  מרחק  של  הגבלה  שום  אין  עושה. 

איסור להגיע לירושלים ברכבים פרטיים”.
ביום  פרסם  מורגנבסר  יעקב  גפני  של  יועצו 
בפקקים  רכב  רכב  פורים:  :תעברו  שושן 
יישבר.  מהם  אחד  לא  אף  לירושלים,  האדירים 
שיגיעו  עד  בפקקים  צדיקים  כמו  יעמדו  כולם 
כמו  שמח',  ‘פורים  לאחל  להורים/למשפחה 
למה  אז  להם.  מאשרות  הקורונה  תקנות  שגם 
את  שקיבל  הרשע  המפקד  מי  הזאת?  ההצקה 
ההחלטה האומללה הזאת לייבש את עם ישראל 

בפקקי ענק? כסדום היינו לעמורה דמינו".
מודעים  הם  כי  הבהירו  ישראל  במשטרה 
לכאוס בו צועדים אלפים בשמש הקופחת – אך 
בחרו להקשות עורפם ולהטיל את האחריות על 

הנוסעים שבחרו לעלות לירושלים.
יו"ר יהדות התורה, ח"כ משה גפני, בתגובה 
הציבורית  התחבורה  ביטול  של  להחלטה 
לחלוטין  הגיון  חסרת  "התנהגות  לירושלים: 
דומים  דברים  שעשו  ראיתי  לא  הממשלה,  של 
לפגוע  שנהנים  יש  בארץ,  אחרים  במקומות 

בציבור החרדי ואחרי כן אפילו לדבר נגדו".
שנעשית  "הסלקציה  הוסיף:  גפני  ח"כ 
בכניסות לירושלים בין חרדים לחילונים, תעלה 

ביוקר למקבלי ההחלטות בממשלה".

סערה ציבורית בעקבות ההחלטה לעצור את התחבורה הציבורית לירושלים וממנה 
ביום שושן פורים, כאשר ההחלטה  התקבלה ביום שישי ורבים כלל לא שמעו על 

ההנחיה החדשה • יו"ר יהדות התורה, ח"כ משה גפני, בתגובה להחלטה של ביטול 
התחבורה הציבורית לירושלים: "התנהגות חסרת הגיון לחלוטין של הממשלה, לא 

ראיתי שעשו דברים דומים במקומות אחרים בארץ, יש שנהנים לפגוע בציבור החרדי 
ואחרי כן אפילו לדבר נגדו"

בעקבות ההחלטה על ביטול התחבורה הציבורית לירושלים:

צועדים לירושלים לאחר שהורדו מהרכבים

מהפכה של
רעננות

SHOCKING FRESH שטיפת פה
לתחושת רעננות חריפה ועוצמתית

• בטעם מנטה חריף במיוחד
• מסייעת בהגנה מפני עששת

חדש!
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הזדמנות נדירה לעלות על 
העגלה, בנקודת הזמן והמקום 

המדוייקים לעולם ההייטק

סוף לקיפוח הנשים החרדיות 
בתעשיית ההייטק

היום כבר ניתן להסתכל אחורה וללמוד דבר 
או שניים על השנה הכלכלית אותה עברנו בצל 

הקורונה. 
הטלטלה בשווקים השאירה ענף אחד יציב 
שלא רק ששמר על שוויו אלא אף עלה בצורה 
ענף  ביותר:  גבוהות  תשואות  והניב  ניכרת 

ההייטק. 
הן  ההייטק  שחברות  הבינו   בעולם 
עיננו  נגד  ממש  המתרחש  העתיד  וגם  ההווה 

והמשקיעים נוהרים בהתאמה. 
סיכונים,  מעט  לא  ישנם  זה  בענף  גם  אך 
חברות רבות קמו עם רעיונות גדולים שנתקלו 
ביישומם מסיבות שונות.  בקשיים לא מעטים 
מכספן  שהשקיעו  חברות  ישנן  זאת  לצד 
המדף  על  מוצרים  של  למצב  להגיע  והצליחו 
מנת  על  משקיעים  גיוס  הוא  להן  שנותר  וכל 
לשווק את הפיתוחים והאפליקציות המיוחדות. 
כזאת היא חברת ׳לידר׳ אשר בעזרת כספים 
לפתח  הצליחו  החברה  בעלי  של  אישיים 
המסחר  שוק  את  בעז״ה  שישנו  אפליקציות 
פיתוחים  בעזרת  העולם.  ברחבי  הדיגיטאלי 
מועט,  לא  זמן  בפרק  עמלו  עליהם  מיוחדים 
חקר שוק מדויק בעזרת טובי המומחים בתחום 

שהסיכויים  לשלב  ׳לידר׳  בחברת  הגיעו 
להצלחה מרובים מהסיכונים. 

להצטרף  שיבחרו  שאלו  השלב  בדיוק  זהו 
למשקיעים - עשויים בפרק זמן די קצר לקצור 

תשואות גבוהות ביותר. 
׳לידר׳  חברת  של  ההשקעות  זרוע  ב׳ביזנס׳ 
שפותחו  האפליקציות  בשלל  ומאמינים  גאים 
ובזכות מגוון האפליקציות, הסיכויים להצלחה 
הידיעה  מתווספת  זאת  לכל  ביותר.  גבוהים 
ניצבות  אלו  פתוחים  שמאחורי  הברורה 
מתכנתות חרדיות הטובות בתחומן שמפרנסות 
בית של תורה. השילוב של מקצועיות ותמיכה 
גדולה  דשמיא  לסייעתא  הביאו  התורה  בעמל 
במהלך  ושעל  צעד  בכל  אותה  לראות  שניתן 
פתוחי האפליקציות בחברת ׳לידר׳ כאשר את 
׳לידר׳:  חברת  של  הבעלים  מוביל  זאת  כל 
אוהב ציון שהינו אחד מעמודי התווך בעולם 
גדול  כמומחה  ונחשב  הדיגיטאלי,  השיווק 
בתחומו ובעבר אף שימש כיועץ לגדולי חברות 
ההייטק. בחברת ביזנס משוכנעים שההשקעה 
למי  פעמית  חד  הזדמנות  באמת  הינה  כיום 
בכל  ההייטק  להצלחת  להצטרף  שמעוניין 

העולם ובישראל. 

שנשים  לכך  התרגלו  רבות  הייטק  חברות 
נמוכה  במשכורת  להסתפק  מוכנות  חרדיות 
בהשוואה לעובדת חילונית. לפעמים ישנן סיבות 
אובייקטיביות המצדיקות את השכר הנמוך יותר. 
חרדיות  נשים  בין  שנערכו  השוואה  במבחני 
לחברות  להתקבל  שביקשו  חילוניות  לנשים 
שהנשים  אחת  לא  התברר  מובילות  הייטק 
החרדיות הגיעו עם מחסור בידע ובשפות תכנות 
הרווחת  ההנחה  את  לכך  מוסיפים  אם  עדכניות, 
בשוק שאותן נשים חרדיות לא יתעקשו על שכר 
השכר  של  התחתונה  לשורה  מגיעים  יותר  גבוה 
הבעייתי והלא מתגמל שקשה ביותר להחזיק אתו 

בית של תורה. 
ההייטק  מקצועות  ללימודי  ׳אתרא׳  ספר  בית 

שם לו למטרה לשנות את כללי המשחק. 

נשים חרדיות בוגרות סמינרים עוברות הכשרה 
כאשר  השונים  ההייטק  מקצועות  בכל  מעמיקה 
הן צוברות את הידע החדשני  במהלך הלימודים 
והמעודכן ביותר. דבר אשר מציב אותן בקידמת 
את  בנוסף  ובמקצועיות.  בידע  באיכות  הבמה 
שכר הלימוד מקבלות הלומדות בחזרה באמצעות 
שלושה חודשי סטאז׳ אותן הן מקיימות בחברת 
האם ׳לידר׳, כך יוצא שהן מרוויחות פעמיים גם 
ידע ומקצועיות שאין שני להן וגם מקבלות חזרה 

את שכר הלימוד. 
זוכות  והמצטיינות  הטובות  בכך,  די  לא  אם 
לעבודה קבועה בחברת ׳לידר׳ שם הן מתוגמלות 
מחולל  ׳אתרא׳  ספר  בית  תחרות.  וללא  בהתאם 
מהפך אמיתי בתפיסה של בית של תורה ורווחה 

כלכלית.

אחרי שנים בהן נשים חרדיות מופלות לרעה בשכרן בתעשיית ההיי-טק, 
יש מי שמספק להן עבודה בשכר שווה לעמיתותיהן במגזר הכללי - עבור 

לא בכל יום מציעים בעולם העסקים שותפות במוצר מוכן ומוגמר יום עבודה של 5 שעות
שכל מה שנותר בו הוא השיווק ⋅ הכלים שהותאמו לשוק ההשקעות 
בארצות הברית, עומדים מוכנים ומזומנים לשיווק ⋅ אתם מוזמנים 

להצטרף ולהינות מפירות ההצלחה

ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

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

ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRTפינגרבורד תאומים של חברת אימוני כח

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

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר

או על פינת אימון בבית?
חולמים על קיר משלכם?

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



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

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?
 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!
 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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ֹלא-ַאְלָמן: הארגון 
שמעודד את

האלמנים להתחתן

מאת: אלי כהן

מפגש עשיר מלא תוכן התקיים עבור קבוצה 
ה"י,  נתאלמנו  אשר  יקרים  אברכים  של  גדולה 
במסגרת  החרדי,  הציבור  גווני הקשת של  מכל 
מעת  שיוזם  הורים  והנחיית  התמיכה  קבוצות 

לעת הארגון הנודע 'לא אלמן ישראל'.
ובעיות  אתגרים  להעלאת  הוקדש  המפגש 
שונות עימן נאלצים להתמודד האלמנים, ובירור 
שזכו  כפי  הנכונים,  ההתמודדות  דרכי  וליבון 

לשמוע מפיהם של גדולי העוסקים בתחום.
ערב מכונן זה, הוא אחד מיני רבות המאורגן 
ע"י 'לא אלמן ישראל' אשר בהוראת מרנן גדולי 
ישראל שליט"א נטל על עצמו להקל על אלמנים 
קשיים  עם  להתמודד  נאלצים  בעוה"ר  אשר 
המקצועיות  את  דגלו  על  שחרט  וכמי  שונים. 
מקיים  וכו',  מצבים  מיני  לכל  לסייע  והיכולת 
הארגון פעילויות שונות ומערך שוטף של עזרה 
מקיים  בנוסף,  ומשפחותיהם.  לאלמנים  וסיוע 
וכן  נושאים,  במכלול  ייעוץ  סדנאות  הארגון 
ייעוץ  נופש,  באתרי  ומנוחה  שבתות התאחדות 
ונפשית כפי  פיזית  ותמיכה  מקצועי רב תחומי, 

הצורך.
הארץ,  בכל  התמיכה  וקבוצות  במפגשים 
רגשיים  נושאים  במגוון  המשתתפים  עוסקים 
כל  "קודם  אותם.  שמלווים  טכניים  ובקשיים 
מ',  אומר  הזה",  המיזם  על  מאד  שמח  אני 
בשנה  רעייתו  את  ששיכל  המשתתפים,  אחד 
שלקח  גורם  אף  היה  לא  היום  "עד  האחרונה: 
על עצמו לחזק אותנו ולחשוב על הדברים שאנו 
כל  שטחנו,  במפגש  יום.  מדי  עמם  מתמודדים 
אחד בתורו ובשקיפות מלאה, את ההתמודדויות 
שמלווים אותנו, והרגשנו שיש אנשים שמכילים 
את הדברים, ואף משתפים בניסיונם כדי לעזור. 
וכואבים,  קשים  זיכרונות  חקוקים  בליבנו  הרי 
פשוטה.  לא  רגשית  והתמודדות  בית  של  נטל 
לגברים קשה יותר לגדל ילדים לבדם, ובד בבד 
יש  זה  על  ובדיוק  בעול הפרנסה הכבד.  לשאת 
הפעילויות  במערך  ומכובד  הולם  מענה  לנו 

היחידים  הם  ישראל"  אלמן  "לא  של  השונות 
שמתמסרים אלינו בכל ליבם". ציין מ' בדבריו 

שיצאו מהלב.
"המפגש המשותף, השיח הפתוח, ההרצאות 
המאלפות, כל אלו העניקו לנו הרבה תעצומות 
נפש לצד עצות מעשיות להתמודדות עם מכלול 
הנושאים העומדים לפנינו. המפגש המקורי היה 
אבל  בלילה,   11 בשעה  כבר  להסתיים  אמור 
דבר  היה  זה  עד השעות הקטנות.  נשארו  כולם 
דבריו  את  מ'  סיכם  עוצמה".  ומלא  דופן  יוצא 
הנרגשים. וכך גם ענו ואמרו כל הנוכחים, אשר 
מבט  להם  שהעניק  המוחות  סיעור  את  ציינו 

מפוכח יותר על החיים.
הרב מאיר אקער מומחה ויועץ חינוכי, ויו"ר 
ארגון בנינו, שהנחה וניהל את הסדנה, ציין את 
הנחיצות שבהקמת הארגון. "אין ספק כי נעשית 
פריצת דרך בתחום שעד כה לא זכה לתשומת לב 
ראויה. "מעולם לא היה דבר כזה", הוא אומר. 
הטוב  במקרה  בודדים  חשים  רבים  "אלמנים 
מהם  אחד  כל  טוב.  הפחות  במקרה  ואבודים 
משלו,  קשיים  ועם  משלו  טרגדיה  עם  התמודד 
אבל זאת הייתה הפעם הראשונה שהם הרגישו 
הם  כוח.  הרב  נותן  ה"ביחד"  לבד. תחושת  לא 

מקבלים חיזוק אחד מהשני וזה דבר גדול".
בארגון,  מיוחד  אגף  הקמת  על  סוכם  כמו"כ 
ויסייע את  בראשות הרב מנחם פרדימן, שירכז 
האלמנים בעולם השידוכים בפרק השני, עם כל 
ויעמוד  יסייע  אשר  הבחינות,  מכל  המרכיבות 

לימינם.
מפגשים  סדרת  מתוך  המיוחד  המפגש  "זה 
שאנו מקיימים לטובת האלמנים בערים נוספות 
מנכ"ל  פרנקל,  מאיר  חיים  הרב  אומר  בארץ", 
משפחות  בעלי  אברכים  שם  "נכחו  הארגון, 
ילדים מכל החוגים התורניים, שהגיעו  ברוכות 
עם  והתמודדויותיהם  קשייהם  את  לפרוק 
אנשים שחוו את אותן חוויות. בין המשתתפים 
כולם חברו  – תלמידי חכמים לצד אנשי עמל, 
לעמיתים  יד אחים  ולהושיט  לקבל תמיכה  כדי 

המתמודדים עם טרגדיה דומה".

ביוזמת ארגון 'לא אלמן ישראל' נערך מפגש עשיר מלא תוכן, 
עבור קבוצה גדולה של אברכים יקרים אשר נתאלמנו ה"י, מכל 

גווני הקשת של הציבור החרדי, במסגרת קבוצות התמיכה 
והנחיית הורים שיוזם הארגון מעת לעת

 במפגש של ראשי הארגון 

 הבחירות
לכנסת ה-24
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י׳ בניסן התשפ"א

משרד הפנים

?
רוצים לדעת

היכן אתם
מצביעים

לרשותכם מגוון אמצעים לבדיקה:
SMS

FAX@

בטלפון:
1-800-222-290

 מענה אנושי בימים
 א’-ה’ 08:30-22:00,

יום ו’ 08:30-13:30. המענה 
בשפות: עברית, ערבית, 

 רוסית, אמהרית
 ואנגלית.

במסרון:
050-8085500

מענה 24 שעות ביממה. 
לבדיקה יש לשלוח מספר 
זהות בעל 9 ספרות )כולל 

ספרת ביקורת( ואת תאריך 
 ההנפקה של תעודת

הזהות.

בפקס:
1-800-222-291

 באינטרנט
www.moin.gov.il 

באתר משרד הפנים

שימו לב ובידקו היטב אם חל שינוי במקום ההצבעה שלכם   
לעומת הבחירות הקודמות!

מי שיימצא בבידוד או חולה מאומת ביום הבחירות, יצביע   
בקלפי יעודית נפרדת.

על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה ביום הבחירות, יש להצטייד באמצעי 
זיהוי תקף עם תמונה )תעודת זהות, דרכון ישראלי, רישיון נהיגה ישראלי, תעודה 

צבאית אישית(. 

במידה והנכם מעוניינים להסיר פרטיכם מפנקס הבוחרים המתפרסם 
באינטרנט, עליכם להגיש בקשה למפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים. 

פרטים באתר המשרד.



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 



י"ט אדר תשפ"א 3/3/21 בני ברק 1238

                  

מאן
דאמר

מטבע של אש 
 ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש  

ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה לה' )שמות ל, יג(.
מלמד  ברש"י(  הובא  ג.  יב,  רבה  )במדבר  רבותינו  דרשו 
שנתקשה משה רבינו במצוות מחצית השקל, ונטל הקדוש ברוך הוא 
ֶזה  כמין מטבע של אש מתחת כסא הכבוד והראה לו למשה ואמר 

ִיְּתנּו- כזה יתנו! 
ליה  אניס  לא  רז  התורה שכל  רבינו-מקבל  ולכאורה קשה, משה 
)חולין נט ע"א(, שהבין ולמד את הסוגיות הקשות והעמוקות ביותר 

בתורה, מתקשה במטבע זו?
אלא הרבי מקוצק )רבי מנחם מנדל מקוצץ, היה גאון עולם וחריף 
מאוד בפלפולו( תירץ קושיה זו והסביר שמשה רבינו לא הבין כיצד 
מטבע יכול לכפר על נפשו של אדם כדכתיב )שמות ל, ב( ְוָנְתנּו ִאיׁש 
והקב"ה  הנפש?  על  לכפר  יכולה  פשוטה  מטבע  פיסת  ַנְפׁשוֹ,  ּכֶֹפר 
השיב למשה שיתבונן בדבר ויראה שזה לא סתם מטבע רגיל, אלא 

מטבע של אש, שפירושו חום אהבה והתלהבות!
ה' יתברך חפץ שניתן את המטבע, את הצדקה, עם אש, עם חום 
ְּבִקְרִּבי  ִלִּבי  ַחם  עשיית המצווה,  על  ושמחה  עם התלהבות  ואהבה, 
ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש )תהילים לט, ד(, ולא לעשות את המצווה בעצב, 
בקרירות וכמצוות אנשים מלומדה, "עוד פעם בא העני הזה.. ", ועל 
ידי שעושה האדם את המצווה בחום והתלהבות הוא זוכה להתרומם 

ולעלות למעלות רמות וגדולות.

⋅⋅⋅

ממון- אש!

עוד בעניין המטבע של אש, הקשה הנועם אלימלך )רבי אלימלך 
מליז'נסק, נולד בשנת ה' תע"ז ונפטר בשנת ה'-תקמ"ז 1,717-1787 
זושא  רבי  הצדיק  של  אחיו  ממעזריטש,  המגיד  תלמיד  למניינם. 
מאניפולי, שניהם ידועים בכינוי: "האחים הקדושים"( מדוע הוצרך 
הקב"ה להראות למשה רבינו דווקא מטבע של אש, מדוע לא היה 

מספיק להראות לו מטבע רגיל? מה מיוחד במטבע של אש?  
העולם  לכל  שיודיע  רבינו  למשה  לרמוז  רצה  שהקב"ה  ותירץ, 

כולו, שהמטבע- הכסף והממון זה אש!

בצורה  בה  להשתמש  יודעים  לא  אם  שימושים,  שתי  ישנן  באש 
נכונה, היא שורפת ומכלה כל חלקה טובה, אך אם יודעים להשתמש 
באש בצורה נבונה וחכמה, אפשר לפעול בה גדולות ונצורות, לבשל, 

לאפות, להתיך מתכות ולעשות מהם תכשיטים. 
אך עדיין צריך לזכור שזה אש, וכשם שאדם המתקרב יותר מידי 
לאש עלול להיכוות ולהישרף, כך גם בעניין הכסף והזהב- אם יתקרב 

אליהם האדם יותר מידי עלול הוא להישרף ולשרוף את כל חייו! 
אם נדבקים בכסף יותר מידי זוהי סכנה גדולה, "זהירות תהום!", 
נהפכים  חייו  עד שכל  את שכלו  ומטשטש  האדם  את  הכסף משגע 
להיות במרדף אחר הכסף, יש לו מנה רוצה מאתיים, יש לו מאתיים 

רוצה ארבע מאות )קהלת רבה א, לב(.
אך האמת היא שאין אדם מת וחצי תאותו בידו )קהלת רבה שם(, 
כל המרדף הזה הוא לריק ולבהלה! )ובדרך אגב הקשו המפרשים, 
מדוע למי שיש מנה ורוצה מאתיים אין חצי תאוותו בידו, הרי חצי-
רוצה עוד  לו מנה, הוא  לו, אלא, הכוונה היא שכשיש  יש  כן  מנה, 
מת  שהוא  ונמצא  שליש,  רק  עכשיו  לו  שיש  נמצא  וא"כ  מאתיים, 

כשיש בידו פחות מחצי..(. 

⋅⋅⋅

בקרבה יתירה ומרדף אחר הממון מאבד האדם את הפרופורציות 
והאיזון שלו, בני אדם הלהוטים אחר הכסף שום דבר לא עומד נגד 

עיניהם, וצריך להיזהר מזה מאוד. 
לפעמים באים אלי אנשים להתייעצות וברכה, ותוך כדי השיחה 
לא  הם  וכדו',  בבורסה  מניות  ולמכור  לקנות  פקודות  שולחים  הם 
מסוגלים להיבדל מזה, עד כדי כך נצמדו לדבר. אשה אחת התקשרה 
ואמרה שהיא ובעלה ברוך ה' התקרבו קצת לתורה ולמצוות, אך יש 
משחק  הוא  היום  וכל  ולאינטרנט,  למחשב  צמוד  הוא  אחת,  בעיה 
בבורסה, ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל ְּפעוֹר )תהילים קו, כח(, פעם אחת מפסיד את 
כל הכסף ובפעם שניה מרוויח.. והיא מספרת, מסכנה, שאין לה כבר 

חיים, הראש שלו כל היום סביב זה. 
הוא מתקרב לאש, ומי שמתקרב לאש נשרף וגם שורף אחרים עמו.
האדם מוכרח להפסיק במרדף הזה ולהיכנס קצת יותר לרוחניות, 
להתרומם, וגם אם הרוויח, יופי, ברוך ה', יפסיק ולא יכנס לזה שוב, 

ֶזה  יגיע חלילה למצב שיפסיד את הכל בבת אחת, שהרי  כדי שלא 
ַדְרָּכם ֵּכֶסל ָלמוֹ  )תהילים מט, יד(, בני אדם בדרך כלל לא מסתפקים 
כל  וכך  הכל,  שמפסידים  עד  עוד  להרוויח  ורוצים  שהרוויחו  במה 

הבית והחיים נהרסים בגלל זה, ולכן צריך להיזהר מזה מאוד.

אּו ָמרוֹם ֵעיֵניֶכם  שְׂ

ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם )שמות ל, יב(. 
צריך  עת  שבכל  בדבר  יש  ורמז  והרמה,  הגבהה  מלשון  'תשא' 
האדם להרים את ראשו למעלה, לרוחניות, ְׂשאּו ָמרוֹם ֵעיֵניֶכם ּוְראּו 
ִמי ָבָרא ֵאֶּלה )ישעיה מ, כו(, כל הזמן לחשוב על רוחניות, על לימוד 

התורה הקדושה וקיום מצוותיה.
לחשוב  עליו  לביתו,  טרף  להביא  בפרנסה  אדם  עוסק  כאשר  גם 
מנחה,  תפילת  מתי  יחשוב,  העת  כל  תורה,  בדברי  עסוק  ולהיות 
תפילת ערבית, שיעור תורה בערב, תיקון ליל שישי וכדו', ויעשה את 
דוד המלך בתהילים  וזהו שאמר  ובקדושה.  הכל בהתלהבות בחום 
)קכח, ב(: ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטוֹב ָלְך, יגיע כפיך נאמר ולא 
יגיע ראשך, ללמדך שאפילו שאדם יוצא לעבוד, רק כפיו )ידיו( יהיו 
עסוקות במסחר, אך ראשו יהיה עסוק וטמון בדברי התורה, במשנה, 

בגמרא, בהלכה, באגדה, בפסוקי תהילים.
ואו אז ַאְׁשֶריָך ְוטוֹב ָלְך )תהילים שם(. ַאְׁשֶריָך, ָּבעוָֹלם ַהֶּזה. ְוטוֹב 

ָלְך, ָלעוָֹלם ַהָּבא )אבות פ"ד מ"א(. 
משל לציפור שנפלה לתוך בוץ והחלה לשקוע בה יותר ויותר- אם 
גם  ואם  כנפיה,  ידי  על  בידה לצאת מהבוץ  עדיין לא טבעו,  כנפיה 
כנפיה טבעו בתוככי הבוץ, כל זמן שראשה מחוץ לבוץ עדיין תוכל 
לזעוק 'הצילו' ויבואו להושיעה, אבל כשגם הראש נשקע בבוץ, אוי 
לה.. כך האדם, כל זמן שראשו עסוק בדברי תורה ובקיום המצוות, 
יכול הוא לעלות ולהתעלות. 'כי תשא את ראש בני ישראל', העיקר 

להגביה הראש והמוח לפקודי ה'.
יהי רצון שנזכה לעשות רצונו יתברך כרצונו ונזכה בקרוב בקרוב 
לראות בנחמת ציון בבניין בית המקדש ובביאת משיח צדקנו במהרה 

בימינו, אמן. 

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

עמוד זה טעון גניזה
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

ושמרו בני ישראל את השבת


הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בני  "ושמרו  המפורסם:  הפסוק  נאמר  בפרשתנו 
ברית  לדורותם  השבת  את  לעשות  השבת  את  ישראל 
עולם )ל"א, ט"ז(. ורבים שאלו על כפל הלשון 'ושמרו' 
בני ישראל את השבת, ו'לעשות' את השבת, ופירשו: שהשמירה היא 
לחדול מכל מלאכה, והעשייה הינה לרומם את הרוח והנפש בנועם 

השבת.
האור החיים הק' מפרש: 'ושמרו' מלשון "ואביו שמר את הדבר" 
לחכות  צריך  לשבת  גם  הדבר.  יבוא  מתי  ומצפה  ממתין  היה   -
ולהתגעגע, כמו לבואו של אורח חשוב. על האדם להיות כל השבוע 

במתח ובציפייה לשבת הבאה.
לו  שיתן  זי"ע  נזר'  ה'אבני  מהגה"ק  יהודי  ביקש  שפעם  מסופר 
אולם  לפסח,  "בארשט"  ממכר  לצורך  שהקים  למפעל  "הכשר" 
הדברים:  את  באוזניו  מטעים  כשהוא  לכך,  סרב  זי"ע  נזר'  ה'אבני 
"שמעני נא יהודי יקר! הנה כיום מכינים בכל בית יהודי "בארשט" 
את  מאז שכבשו  ההכנות...  מתחילין  החורף  באמצע  כבר  לפסח... 
שאסור  בבית  ילד  כל  יודע  לכך,  המיוחדת  בחבית  ה"בארשט" 
זו מיוחדת  להתקרב וכ"ש לגעת בחבית של ה"בארשט", כי חבית 
ונטבעים  נקבעים  כזאת  בצורה  פשרות.  אין  פסח  ועל  הפסח,  לחג 
בנפשות ילדי ישראל "חומרות" החג... ואילו אתה מבקש ליקח את 
כלל ישראל את הדבר היקר הזה?". על כן אינני נותן הכשר לבורשט, 

כיון שאני רוצה שימשיכו לעשות זאת בבית.
בפני  טען  הרשע  שהמן  אומרת  )י"ג(:  מגילה  במסכת  הגמרא 
לכולי  "דמפקי  עושים" מדוע?  אינם  דתי המלך  אחשוורוש ש"את 
שתא בשה"י פה"י" – שמוציאים את כל השנה בשבת היום ופסח 
היום. ונשאלת השאלה, הרי שבת היא רק יום אחד מתוך שבעה ימים 

ולא כל השבוע. וגם אומות העולם מציינים יום אחד בשבתון כמו 
להבדיל המוסלמים ביום שישי והנוצרים ביום א'? ופסח הרי הוא 
רק שבעה ימים בשנה, וכי אומות העולם לא מציינים חגים במהלך 
כל השנה בשה"י  מוציאים את  לזה המן שהם  קורא  השנה? מדוע 
פה"י? זאת ועוד, היכן חג הסוכות וחג השבועות וראש השנה, מדוע 

אותם המן לא הזכיר?
על  הי"ד  קלונימוס קלמיש מפיאסצנא  רבי  זה הרה"ק  על  אומר 
הרה"ק  אביו  מליז'ענסק בשם  אלעזר  רבי  פי מה שמובא מהרה"ק 
"אשר  את  המסמלים  עמלק  מזרע  היה  שהמן  זי"ע,  אלימלך  רבי 
המן  טען  כך  משום  שבקדושה.  דבר  לכל  הקרירות   - בדרך"  קרך 
ההכנה  את  מכל  יותר  המסמלים  והפסח  השבת  על  לאחשוורוש 
וההתלהבות בקיומם. "שבת" – עליה נאמר "מי שטרח בערב שבת 
יאכל בשבת" וכל השבוע מתכוננים אליה, ו"פסח" – הרי הוא יותר 
מכל החגים שיש בו הכנות וטרחות. ועל זה אמר המן: ניחא המנוחה 
והחגים, אך מדוע ההכנה וההתלהבות עד שכל השנה כולה מוקדשת 

אליהם.
ידע את האמת, כל השנה היא "פסח". הרי מחנוכה  המן הרשע 
מתחילים כבר להכין את ה"בארשט" לפסח, ומחודש שבט מתחילים 
כבר את הניקיונות, אחרי פורים כבר נודף ריחן של המצות, ובחודש 
ניסן כבר לא ניתן למצוא אי מה ולדבר עמו דבר, זולת החג הקרב. 
הרשע  להמן  לו  אכפת  היה  לא  היום".  פסח  "כולא שתא  כך:  אכן 
שישנם ז' ימי חג ליהודים, אולם על זאת חרה אפו: על ששנה שלמה 
"מתעסקים" הם באותם ז' ימים. על כך ששבוע שלם "מתעסקים" 

הם בשבת קודש. בזה צרה עינו של אותו רשע.
אזי  לקראתה,  ורוחו  נפשו  את  ולהכין  לשבת  לצפות  שיודע  מי 

זוכה הוא "לעשות" את השבת כראוי. 
ויציל  'עמוסים'...  עם  ירחם  הוא  הרחמים  "אב  תפילתנו:  זאת 
טובה  במידה  משאלותינו  וימלא  הרעות...  השעות  מן  נפשותינו 
שהם  ה',  מצוות  לקיום  והעומס  הטורח  ורחמים". שבזכות  ישועה 
למילוי  ונזכה  הרעות  מהשעות  נינצל  העמים,  מן  אותנו  מבדילים 

משאלות ליבנו לטובה.
"ללמוד  היה  זצוק"ל,  מפאריטש  הלל  רבי  הרה"ק  של  מנהגו 
ואפשר  הלאה,  ולהמשיך  מחזק  סיפור  לשמוע  אפשר  סיפורים". 
ומרגלא  שניתן...  מה  כל  מהסיפור  ו"לסחוט"  להתבונן,  לעצור, 
פרשת  בתחילת  מתחיל  בתורה  השם  עבודת  של  הנושא  בפומיה: 
ויקרא, בפסוק: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" )א', ב'(. שלא נאמר: 
"אדם מכם כי יקריב" שמשמעו הקרבת בהמה, אלא "אדם כי יקריב 

מכם" היינו שיקריב את עצמו.
בכל זאת, הדגיש רבי הלל, הדבר החשוב והבסיסי הזה – שהוא 
התורה.  בתחילת  נאמר  לא   – השם  עבודת  ועיקר  תחילת  כאמור 
ביארה  שהתורה  אחרי  רק  אלא  בשמות.  לא  ואף  בבראשית,  לא 
אברהם  האומה-  אבות  של  וסיפוריהם  תולדותיהם  את  בהרחבה 
יצחק ויעקב, של דור המדבר ויציאת מצרים, ורק לאחר כל זאת באה 
שכדי  ללמדך,  לה'".  קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  ואומרת:  התורה 
להגיע לדרגה של "אדם כי יקריב" יש ליצור קודם לכן את ההכנה 
וההתעוררות המתאימה, וזה נעשה באמצעות התבוננות במעשיהם 

ופועלם של תולדות אבותינו!
ונזכה  ושמחה  התלהבות  מתוך  המצוות  את  לקיים  שנזכה  יה"ר 
בעבור כך לחיבתו של הקב"ה אלינו ולמילוי משאלות ליבנו לטובה.
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
עובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות

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

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 | 

חופשת הפסח
מזמינים עכשיו את 

ונהנים ממבצעים מיוחדים!
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אינפורמטיבי *
  פסח נקי ורענן עם דבי וולף

אל תשכחי את הדבר החשוב ביותר בערב פסח- לקחת זמן 
לעצמך ולדאוג לעור פנים נקי ורענן.

את כ"כ עסוקה בלדאוג לכולם, לשמור על שגרה נעימה בבית 
ובמקביל- לקרצף ולנקות כל פינה לכבוד פסח. דבי וולף 

מזכירה לך לא לשכוח את הדבר החשוב ביותר- לדאוג קודם כל 
לעצמך. לקחת רגע מהמרוץ כדי לדאוג לעור הפנים שלך, כי 

מגיע במיוחד לך, להגיע לפסח עם עור נקי ורענן!

במכוני 'דבי וולף' זמינים לרשותכן מבחר טיפולי פנים: ניקוי 
והזנה לכל סוגי העור, פילינג לאקנה, אולטרסאונד לאנטי-
אייג'ינג, מזוטרפיה וג'ט-פיל. בתחום הרפואי האסתטית, 

זמינים שפע טיפולים מתקדמים: הזרקות ומילויים טבעיים 
לקמטים; בוטוקס לטיפול באזור הגבות, בצידי העיניים או 

במצח; טיפולי פילינג לפיגמנטציה; נימים; הסרת נקודות חן 
וטיפול באדמומיות וצלקות. כולם מתבצעים ע"י הדרמטולוגיות 

הטובות בעולם, העוסקות ומתמחות ברפואת עור אסתטית 
וקוסמטית עם דגש מיוחד על טיפולים בהזדקנות העור.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הקליניקות פתוחות ובהן 
הצוות המקצועי שעומד הכן בכדי להעניק ללקוחות את 

השירות הבטוח והטוב ביותר כמיטב המסורת של דבי וולף. על 
מנת שלא ליצור התקהלות בסניפים והמתנה מיותרת בסניפים, 

התורים ייקבעו במרווחי זמן תור שמירה והקפדה על כלל 
ההנחיות.

אז כדי לא להגיע לרגע האחרון, תדאגי להגיע לפסח מוכנה, 
התקשרי לקבל ייעוץ מהו הטיפול שמתאים לך ביותר וקבעי תור 
לפינוק אישי ומקצועי בסניפי דבי וולף במספר 1700-500-401: 

ירושלים - עם ועולמו 3 (כנפי נשרים), בני ברק - ר' עקיבא 74 
קומה א', מודיעין עילית - מרכז קסם.

מנצלים את הזמן לחופשה 
 RESORT בניר עציון

ניר עציון RESORT מזמין אתכם לנצל את הזמן הנכון, 
מזג האויר הנעים והתקופה הרגועה כדי לנפוש בחדרי הגן 

המפנקים והאקסקלוסיביים במחירים מיוחדים וליהנות 
מאווירה מפנקת כמו שתמיד חלמתם מול הרי הכרמל ● 

המלון פועל על פי הנחיות התו הסגול.

בין אם תבחרו במסגרת משפחתית גרעינית או מסגרת 
זוגית- אין תקופה מתאימה יותר מלצאת להתאוורר במסגרת 
ההנחיות. לאחר השהות הארוכה בבית- הגיע הזמן לצאת אל 

המרחבים ולהנות מנופש אמיתי ומפנק- כמו שחלמתם.

מלון ניר עציון RISORT חשב עליכם ומציע לכם לבוא לנפוש 
בחדרי הגן החדישים והמפוארים שמאובזרים עד אחרון 

הפרטים למקסימום של הנאה ופינוק. המלון פועל על פי 
הנחיות התו הסגול כדי להבטיח עבורכם מקסימום של חוויה 

מבלי להתפשר על הבטיחות והבריאות.

יחד עם תנאי האירוח המפנקים והגבוהים, תהנו מבית כנסת 
פעיל במקום, ערכת שתיה חמה ומיני בר בחדר ואפשרות 

להזמנת ארוחות מוכנות מהאזור. המלון ממוקם למרגלות הרי 
הכרמל המוריקים כך שתוכלו להנות ממרחבי הדשא, שטחים 
מוריקים, אוירה נהדרת במיקום מושלם בקרבה לים וליערות 

הכרמל ונקודת מוצא לטיול בהרי הכרמל ובמסלולים במקומות 
היפים ביותר בארץ.

בנוסף, בניר עציון נערכים לאירוח כמיטב המסורת בחג הפסח 
על פי הנחיות התו הסגול המעודכנות ומזמינים אתכם להקדים 

להזמין מקום כדי שתוכלו להנות מחוויית חג מושלמת.

להזמנות חייגו 04-9845555

מצרכים:
2 קופסאות טונה 

סטארקיסט 160 גר' 
בשמן/במים

2 ביצים
2 כפות קמח מצה  

(חלופה המכילה חמץ 
- 2 כפות פירורי לחם)

1 כף רסק עגבניות
חופן עלי פטרוזיליה 

טריים, קצוצים דק
מלח ופלפל שחור 

טחון טרי, לפי הטעם
שמן קנולה לטיגון

קרדיט צילום: טל סיוון ציפורין

אופן ההכנה:
1. בקערה גדולה מפוררים את נתחי 
הטונה, מוסיפים ביצים וקמח מצה. 

מוסיפים רסק עגבניות, פטרוזיליה 
קצוצה, מלח ופלפל. מערבבים היטב.

2. מצננים במקרר כחצי שעה, בכדי 
שהטעמים ייספגו והקציצות לא 
תתפוררנה. מכינים מהתערובת 

קציצות ומטגנים במחבת עם שמן 
חם משני הצדדים, עד שיזהיבו.

ערך קלוריות לקציצה:
כ- 85 קלוריות (טונה במים)

כ- 120 קלוריות (טונה בשמן)

מתכון מהיר להכנה בין הניקיונות לפסח 

קציצות טונה סטארקיסט
סטארקיסט מגישה ארוחה מהירה במיוחד לימים אלו, שמנסים לשלב בין הניקיונות לטיפול 
בילדים שבבית: ארוחה טעימה, מזינה, מהירה, מתאימה לכל המשפחה, ובעיקר – לא מכילה 

חמץ, כך שתוכלו לאכול בראש שקט מבלי להתפשר על ערכים תזונתיים

לחייך לאורך כל הדרך

צעדים ראשונים 
בדרך לחיוך מושלם

יש סוד קטן כיצד לשמור על עצמנו בעידן הקורונה רגועים 
ושמחים. סוד קטן ופשוט שיכול לשנות את החיים שלנו 

ברגע- חיוך, אופטימיות וראיה חיובית. כי אין לנו איך לשנות 
את המצב, רק לקחת נשימה עמוקה ולחכות שזה יגמר. גם 

מתחת למסיכה, כשאנחנו מחייכים, גם אנחנו מרגישים טוב 
יותר וגם הסובבים אותנו- כי חיוך זה לא רק בפה- זה מתחיל 

מהלב ומשפיע על כל הסביבה שלנו.

אם החיוך שלנו כ"כ חשוב ומשמעותי בתקופה הזאת- מה 
יותר חשוב מללמוד איך לשמור עליו מושלם ובריא?

כידוע, השיניים והחניכיים הן הראשונות להיחשף בחיוך. 
לכן, בריאותן היא הכרחית לא רק לבריאות הכללית אלא גם 
למראה החיוך. הרגלי היגיינה נאותים וביקורים תדירים אצל 

רופא השיניים והשיננית יקנו לכם את הצעד הראשון אל עבר 
עתיד מחויך.

אם צבע השיניים שלכם אינו מוצא חן בעיניכם ואתם 
מייחלים לשיניים לבנות יותר, דעו שאתם לא לבד ומדובר 

בדרישה נפוצה למדי. צבע השיניים משתנה עם הזמן ותלוי 
לרוב בהרגלי ההיגיינה שלנו ובהרגלים נוספים כגון עישון 

לדוגמא, אשר פרט לנזקים הבריאותיים גם מכתים את 
השיניים. צבענים (פיגמנטים) אשר נמצאים במזון והשתייה 

שאנו צורכים נספגים לשכבת השן החיצונית וממסכים 
את שקיפותה הטבעית. צריכה מוגברת יחסית של יין, תה, 

קפה וכו', רק מזרזת את התהליך. כיום השיטות להסרת 
הכתמים ולהלבנת השיניים פשוטות ונגישות יותר מאי פעם. 

בהתייעצות עם רופא השיניים, תוכלו לקבל טיפול מרפאתי או 
ביתי בדרך אל החיוך המושלם. 

אנשים שמחייכים יותר ובעלי חיוך יפה יותר נתפסים בעיני 
אחרים כאנשים נעימים יותר ובריאים יותר, והביטחון העצמי 
שלהם הוא ללא ספק גבוה יותר. בנוסף, חיוך הוא מדבק וזה 

מוכח מדעית. כאשר אדם מחייך אלינו, המוח שלנו משדר 
לשרירי הפנים להימתח באופן אינסטינקטיבי, ואנו מגיבים 

בחיוך חזרה כמעט מיד. 

שיטות ההלבנה הנפוצות כיום

הלבנה מרפאתית – בשיטה זו הרופא מבצע במרפאה את 
תהליך הלבנת השיניים באופן מבוקר. לרוב מדובר בהליך 

יחסית יקר יותר, אך התוצאות מתקבלות תוך זמן קצר.

הלבנה ביתית – בשיטה זו תקבלו מהרופא פלטות שקופות 
שהותאמו במיוחד לצורת השיניים שלכם וחומר הלבנה 

לשימוש ביתי. הרופא ידריך אתכם כיצד להשתמש בחומר 
ותידרשו להשתמש בו מדי יום למספר שעות עד לקבלת הגוון 
הרצוי. התוצאות מתקבלות בדרך כלל תוך שבוע עד שבועיים. 

דרך נוספת להלבנה ביתית היא שימוש במשחות שיניים 
ייעודיות להלבנה. ישנן משחות שיניים המכילות בנוסף 
לפלואוריד המחזק את השן ומונע עששת, גם חומרים 

המסירים כתמים ממשטחי השיניים וכתוצאה, מעניקות 
לשיניים מראה בוהק ולבן יותר. 

 Whiten ,לדוגמא, משחת השיניים של קולגייט אופטיק ווייט
Restore & המביאה למראה גוון אחד לבן יותר תוך שבוע! 

המשחה מסירה כתמים בבטחה ממשטח השן ומסייעת 
בהשבת חוזק אמייל השן. לשיניים חזקות ובהירות מדי יום.

לסיכום, אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ולגרום לאווירה 
נעימה סביבכם–  פשוט תחייכו :) .

אורביטול משיקה את 
”שוקינג פרש“

משחת שיניים בתוספת גרגרי מנטה לתחושת רעננות חריפה 
ועוצמתית במיוחד ולשמירה על בריאות החניכיים והשיניים

אורביטול, מותג מוביל בתחום היגיינת הפה, משיק את 
SHOCKING FRESH, משחת שיניים בתוספת גרגרי מנטה 
המתפוצצים בחלל הפה ומשחררים טעם מנטה לפיצוץ של 
רעננות חריפה קרירה ועוצמתית. משחת השיניים מסייעת 

בהגנה של 12 שעות מפני התפתחות רובד חיידקים ושמירה 
על בריאות החניכיים והשיניים. נוספת לסדרה זו שטיפת פה, 

גם היא לרעננות חריפה ועוצמתית. 

משחת השיניים SHOCKING FRESH החדשה של אורביטול, 
הוכחה מחקרית כמעניקה 12 שעות הגנה מהתפתחות רובד 
חיידקים, הגורם העיקרי למחלות חניכיים, מסייעת בשמירה 

על שיניים וחניכיים בריאות, מועשרת בפלואוריד למניעת 
עששת  ולחיזוק אמייל השן. 

משחת שיניים:

· בתוספת גרגרי מנטה ש“מתפוצצים“ בפה ומשחררים 
תוספת מנטה - לפיצוץ של רעננות.

· טעם מנטה חריף במיוחד.

· 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים.

· מסייעת בשמירה על שיניים וחניכיים בריאות.

שני מוצרי חלב חדשים מתנובה:

חלב טרי ומשקה חלב נטול 
לקטוז בטעם וניל

על מדפי מוצרי החלב נוספו בימים אלה שני מוצרים חדשים 
של תנובה: חלב טרי 3% נטול לקטוז ומשקה חלב 3% נטול 

לקטוז בטעם וניל. שני המוצרים החדשים בכשרות המהודרת 
של בד"צ ועדת מהדרין.

לקטוז הינו הסוכר הטבעי 
שבחלב. "חלב נטול לקטוז" 

מכיל כמאית מכמות הלקטוז 
המצוי שקיים בחלב באופן 

טבעי.

משקה החלב החדש, נטול 
לקטוז בטעם וניל מפנק, 

מועשר  בוויטמין D ובסידן 
ומשדרג את חוויית צריכת 

החלב: בקפה, בדגנים, ועוד. 
בשורה אמיתית לצרכני חלב נטול לקטוז, שמעתה יוכלו  להנות 

מהגיוון, השדרוג והפינוק שבחלב מיוחד בלי הלקטוז. 

בריזר – עכשיו גם 
כשר לפסח

בריזר, המרענן האלכוהולי מבית חברת בקרדי העולמית מציע 
מהדורה כשרה לפסח בטעמים המוכרים והאהובים בריזר אננס 

ובריזר לימון

לקראת חג הפסח מציעה חברת בקרדי משקאות בריזר אננס 
ובריזר לימון כשר לפסח בהשגחת רבה של ז‘נבה הגר“י דיין 

ובאישור הרבנות הראשית לישראל בפיקוחו של המשגיח הרב 
אברהם סעדה  

בקרדי בריזר, משקה אלכוהולי מרענן, 
המורכב מהרום הקלאסי של בקרדי עם 

מיצי פירות אקזוטיים, הוא כשר לכל ימות 
השנה, ולקראת פסח יוצע בגרסה כשרה 

לפסח ב-2 טעמים: אננס ולימון. 

בריזר כשר לפסח בטעם אננס ולימון בלבד 
יימכרו בבקבוקים של 275 מ“ל ויכילו 4% 

אלכוהול.

אורי אלדר, מנהל שיווק בריזר בקרדי: 
”הביקוש לטעמים המוכרים והאהובים 
של בריזר לקראת חג הפסח הוא אדיר, 

אז החלטנו להיענות לביקוש ולהציע את 
טעמי האננס והלימון במהדורה כשרה 

לפסח“.

בריזר מיוצר על ידי חברת בקרדי העולמית במגוון טעמים ונמכר 
בכל העולם. 

בריזר נחשב לאחת מההצלחות השיווקיות הלוהטות בעולם 
בעשור האחרון וכך גם בישראל. 

המשקה שולט בקטגוריית המשקאות אלכוהוליים המוכנים 
לשתייה (Ready To Drink) בארץ עם נתח שוק של למעלה מ 

.73%

מחיר של בקרדי בריזר אננס ולימון כשר לפסח: 10-12 ₪. 

את בקרדי בריזר אננס ולימון כשר לפסח ניתן להשיג בכל רשתות 
השיווק וחנויות האלכוהול.

· מועשרת בפלואוריד למניעת עששת  ולחיזוק אמייל השן.

מי פה- שטיפת דנטאלית

· לתחושת רעננות חריפה ועוצמתית. 

· בטעם מנטה חריף במיוחד לרעננות מוגברת לאורך זמן.

· מסייעת בשמירה על שיניים וחניכיים בריאות.

· מסייעת בהגנה מפני עששת.

· בתוספת פלואוריד לחיזוק אמייל השן.

סדרת ”שוקינג-פרש“ מצטרפת למשפחת ”אורביטול“ 
הכוללת מגוון רחב של מוצרים לשמירה על בריאות השיניים. 

לאורביטול משחות שיניים ושטיפות פה ייעודיות לטיפול 
בריח פה וגם להלבנה, ומברשות שיניים רכות וגמישות שאינן 

פוגעות בבריאות החניכיים. כמו גם סדרת מוצרי היגיינת 
פה ייעודיים לילדים הכוללת משחות שיניים, שטיפות פה 

ומברשות שיניים ידניות וחשמליות.

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



יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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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 - כלי נגינה במקרא

מאונך מאוזן

1. מרירות,צער. "בן כסיל ו____" )משלי יז כה(
4. התחרט,חזר בו מדעתו. "אין איש ____ על רעתו" )ירמיה ח ו(

6. נהיגה,אופן רכיבה או נסיעה. "וה____   כ___ יהוא בן נמשי" )מלכים ב ט כ(
8. כנוי לפורענות הבאה לפתע. "____   ____ כי יעבר לא יבואנו" )ישעיה כח טו(

11. ימי הקדם,הימים שעברו. "נחל קישון גרפם  נחל ____ נחל קישון" )שופטים ה כא(
12. מי שמוסר לשלטונות ידיעות סתר על פלוני כדי להרע לו,מספר רעות על פלוני באזני אחר. 

)בהיפוך אותיות(
14. מכה,מהלומה. "ו____ קבלו יתן בחמותיך" )יחזקאל כו ט(

16. עדיין לא. "השדה ____ יהיה" )בראשית ב ה(
17. שלב בסולם,מדרגה. "כל שאין לו ארבעה ____" )עירובין עז: ()בלשון יחיד()בכתיב 

חסר(

1. שקשוק,משק,שפשוף. "____ חרול" )צפניה ב ט(
2. הנעת הראש אילך ואילך לאות השתתפות בצער או להבעת בוז או ספקנות. "____ 

ראש" )תהלים מד טו(
3. יחידה גדולה של צבא. "ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים ____" )ברכות לב: ( 

)בלשון רבים(
5. נעל ברזל שנעלו הלוחמים בימי קדם להגן על שוקיהם וברכיהם. "ולא בקסדא ולא 

ב___")שבת ו ב()בלשון יחיד(
7. חומרי,גופני,פיסי.
9. מפרשיות השבוע.

10. קיצור המילים : למעשים טובים. )בהיפוך אותיות(
13. נועם הדיבור.  "ו____ שפתים" )משלי טז כא(

14. התנודד,נע,נזדעזע. "צדיק ____ לפני רשע" )משלי כה כו(
15. מערה,חלל בסלע או באדמה קשה למגורים או למחבוא.  "הנה עברים יצאים מן 

ה___")שמ"א יד יא() בלשון יחיד(

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא, תף, 

תגאעדגשסנגנאשסנתא
תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת



נמאס לכם לשבת בבית? 

לרגל התרחבות, מבחר ענק של משרות 
ברשת קו עיתונות

הכל בסדר, 
יוצאים מהסגר!

אז אל תאמרו:
"אם רק היו נותנים לי את ההזדמנות....

הייתי מוכיח לכולם..."

דרושים:

< שנתיים נסיון לפחות < יכולת אירגונית, שירותית ומקצועית < יכולת עמידה ביעדים
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

כתבים

עורכים

אנשי תוכן אינטרנטי

תחקירנים

כתבי לייף סטייל

כתבים מוניציפאליים

סמנכ"ל סחר / תפעול

מנהל/ת קשרי לקוחות

סוכני/ות מכירות

סוכני/ות לוח

מנהל/ת חשבונות סוג 3

אחראי/ת גביה

מעצבים/ות

office@kav-itonut.co.il :רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי קו"ח למייל
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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה
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03-6162228

דירות 
למכירה

יט’ באדר -כא’ באדר תשפ”א
03/03-05/03/2021  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

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

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

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

+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(_____________________________________________

אופקים

 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(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

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

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

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

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

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

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

03-5797756)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אהרון ברחוב 
יוקרתי, וילה בנויה 300 

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

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 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

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

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

03-5797756)02-02(_____________________________________________

בני ברק

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

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

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

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 
+ גג, חזית, קומה ג', ד', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,380,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 ביונה הנביא, 5 חדרים, 
משופצים ברמה גבוהה, 
בטאבו משותף, 95 מ"ר, 

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

1,270,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)06-06(קוק 23 054-6506501

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת + מעלית, 
3 כ"א, חניה משותפת, 
2,350,000 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 בהטייסים, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ד, עורפי, פתוח, 

מטבח + אמבטיה חדשים, 
מיידי! לל"ת, 550,000 ש"ח 

_____________________________________________)7-11ש(052-7158998

3-3.5 חדרים

 במשה אריה ליד רחוב 
השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

)לא אחרונה( + מעלית, 
2,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

להרחבה ענקית + חצר, 
חזית, 1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 4.5 
חד', כ- 85 מ"ר, ק"ד )בלי(, 

משופצת, היתרים, פינוי 
_____________________________________________)08-11ל(בחנוכה, תיווך 054-6687466

באר שבע

 בלעדי פנטהאוז 
מפואר במערב ב"ב, 4 
חדרים, 140 מ"ר + מ' 
שמש 20 מ"ר, מושקע 
ברמה גבוהה, חזית, 4 
כיווני אויר + גג צמוד 
בטאבו + מעלית עד 

הבית, מיידי, 3,150,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

 למכירה בבלעדיות, 
בגולומוב 1, דירה ענקית, 

115 מטר, מעוצבת 
אדריכלית, 4.5 חד' )כ- 5 

חד'(, סלון מרווח עם 
מטבח גדול ומושקע, 
מעוצב דקורטיבית, 3 

חדרי שירותים + 2 חדרי 
אמבטיה, מרפסת 10 

מטר, 2 חניות מקורות, 
טובה להשקעה, מחיר 

2,700,000 לפרטים 
נוספים צרו קשר: תווך 

_____________________________________________)09-09(רבקה נקב 053-9244430

 למכירה בבאר שבע, ברח' 
ליאור, דירה של 100 מטר, 

ק"ב, ניתן לחלק לשניים וגם 
לשלוש, יחידות דיור במחיר 
של 736, כל הקודם זוכה 

בבלעדיות של המשרד בית 
_____________________________________________)10-10(בית לאון 052-4462863

3-3.5 חדרים
 בבאר שבע, למכירה, 

בשכונת אבוהב, חדשה, ברח' 
רחבת אמציה, ק"א, 3 חדרים, 

76 מטר, משופצת מהיסוד, 
הוחלפו מזגנים, ריצפה, 

דלתות, חלונות, מטבח, חדר 
אמבטיה עם שירותים, צנרת, 

חשמל, ומים, כל זה ברמה 
גבוהה, המחיר 720,000 ש"ח 

בבלעדיות של משרד תיווך בית 
_____________________________________________)10-10(בית לאון 052-4462863

2-2.5 חדרים
 בבאר שבע, בשכונה ה', 

דירת 2 חדרים, 50 מטר, ק"ב, 
מיקום מרכזי ומנצח, במחיר 

המצחיק 520 אלף ש"ח, 
שניתן להשכיר אותו מ- 1,800 

עד 2,000 שקל משרד תיווך 
_____________________________________________)10-10(בית בית לאון 052-4462863

 בבניה באזור העריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 
5 ח', 2,600,000 גמיש 

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

אחרונות, 3 חדרים, 1,700,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)10-10(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים, 
2,700,000, כולל חניה, קבלן 

אמין 054-8449423 תיווך 
B.D.A)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד 
ב"ב, בבניין חרדי, ק"ג, 
דירה אחת, 60 מ"ר, ב- 
1,000,000 ש"ח, ודירה 

שניה, ק"ד, עם שתי 
יחידות, ב- 1,000,000 

ש"ח, הכל משופץ 
ומושכר, לחרדים, ב- 

8,000 ש"ח, יש אפשרות 
לקונה אחד על הכל ב- 

1,900,000 ש"ח בלבד, 
הכל נבנה בהתרים, 

בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 באביעד 5 חד', 130 
מ"ר, מחולקת, ק"ק, 100 

מ"ר + יחידה 30 מ"ר 
בחצר, 2 חד', מושכרת, 

במחיר מעולה, ב- 
1,880,000 בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

הושע, בניין בוטיק, קבלן אמין, 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)10-10(_____________________________________________

 א.הר סיני, בבניה, 
דירות 3-4 חד', מפוארות, 

ק.אמין, החל מ- 
1,450,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)10-10(לדיור" 052-5222690

 ברח' טבריה, גדולה, 
כ- 120 מ"ר, חזית, ק"א, 
מרווחת, מרפסות, ניתנת 
לחלוקה, בבלעדיות תיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בלעדי 60 מטר, ביהודה 
הנשיא, קומה א', משופצת 

+ אופציה לפינוי בינוי, 
1,450,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב מול החלוצים, ק"א, 

מחולקת ל- 2 דירות, 
משופצות, מרוהטות, 

הכנסה 5,500 ש"ח, רק 
1,380,000, מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג', דירות 3/4 חד', ודירת גן, 

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 052-7181411

 לחטוף!! בלוחמים, 
דירת גן 4 חד', 90 מ"ר 

+ חצר 60 מ"ר, נוף, 
ואופציה, 2,360,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)10-10(_____________________________________________

 במכבים, דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס, 
בקומה א', מחולק ל- 4 חד' + 
4 חד' + יחידה 2.5 + גג בטון 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי דופלקס 5 ח', 
במנחם בגין, קומה ג', חזית, 

משופצת, 160 מטר + 
מרפסות, 1,900,000 תיווך 

_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 בפדרמן החדש, 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ו, משודרגת ויפה, 
1,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 ברב קוק השקט, 5 חד', 
ק"א, סוכה, חניה בטאבו, 

_____________________________________________)10-13ל(מעלית שבת 054-5330767

 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 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באיזור העירייה 2 חד', 
70 מ"ר + אישורים 40 מ"ר, 

עורף, שמור, מעלית, ק"ב, 
1,630,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)10-10(_____________________________________________

 בבניין מעולה במצליח, 
5 חד', 120 מ"ר, 

משופצת, 2 שירותים 
+ מרפסת שמש, סוכה 

+ מחסן, 10 מ', רק 
1,930,000 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)10-10(_____________________________________________

 בוינרב 6 חד' 
ענקית, 140 מ"ר, ק"ב, 

מתאימה מאוד לחלוקה, 
ב- 1,790,000, עסקה 
מיידית! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 בזוננפלד 5 חד', כ- 
120 מ"ר, ק"א, מעלית, 
חזית + מחסן, משופצת 

כחדשה בבלעדיות בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בשיכון ה' בבניין חדש, 
מיקום מעולה, 5 חד', 120 

מ"ר, ק"א + מעלית + חניה, 
מושקעת, חזית, 2,950,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות בכהנמן בגינות 
דוד, כניסה מיידית, חדשה, 

5 חד', 120 מ"ר, ק"5 + 
מעלית + חניה, נוף מרהיב, 
2,550,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 באבטליון, 5 חד' גדולה 
+ גינה של 80 מ"ר, 

מרווחת ומושקעת מאוד 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)10-11(_____________________________________________

 ברח' עזרא, 5 חד', 
כ- 110 מ"ר, עם יחידת 
הורים, משופצת, סלון 

גדול, ק"א תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)10-11(_____________________________________________

 בלעדי! בפארדו 5.5 חד', 
130 מ"ר, חזית, א. להרחבה, 

ק"א + מעלית + חניה א. 
_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 עמק יזראל, ק"א, 4 חד' 
+ סוכה + אופציה כ- 35 מט' 
+ חניה, 1,770,000 זנזוריגולד 

054-2345633)10-10(_____________________________________________

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 

משופצת, 1,695,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם, 4 
חד', כ- 80 מ"ר + סוכה, 

ק"א, חזית, משופצת, 
1,495,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 במכבים, 4 חד', כ- 
110 מ"ר, ק"ב, משופצת 
חלקית, 1,770,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בדב גרונר, 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

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

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה!!! 
במנחם בגין, 4 וחצי חדרים, 
קומת קרקע, ממ"ד "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

מ"ר + 18 מ"ר מרפסת, 
קומה 4, חזית לגינה, 

2,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

באדר, ענקית, 110 מ"ר, 
מציאה, 2,000,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)10-10(_____________________________________________

 באזור שד"ל, 4 חד', 
שמורה ומסודרת + סוכה + 
מרפסות, למיידי, 2,200,000 
ש"ח "אלמוג נכסים" ר"ע 39 

052-6402078)10-10(_____________________________________________

 מציאה בלעדית!! 
בדוד המלך, 4 חד', ק"א, 

86 מ"ר, משופצת, 
1,650,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 מציאה!! ביהודה 
הלוי!! 4.5 חד', 131 

מ"ר, ק"ב, היתר בנייה 
בגג!! 2,240,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)10-10(_____________________________________________

 מציאה בסלנט!!! 
4 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חדשה ומפוארת, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 מציאת השבוע!!! 
הזדמנות פז שלא תחזור!!! 
דירת 4 חדרים, 80 מ"ר, עם 
אופציה + יחידה מדהימה, 

30 מ"ר, מרוהטת קומפלט, 
בטאבו משותף, חדשים 

לחלוטין, 1,980,000 בלבד 
לעסקה, הקודם זוכה "הדר 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 053-8070707

 4 חד', במתחם גן העיר, 
מעוצבת ומושקעת, ק"ה, נוף 
ופרטיות + משרד + מחסן + 
חניה + יח' הורים, 2,650,000 

_____________________________________________)10-13ל(ש"ח, לל"ת 054-8173757

 בשפת אמת, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת, 

מעלית, מרפסת סוכה + 
יח"ד יפיפיה, כ- 65 מ"ר 

+ מחסן בבלעדיות בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בהרב כהנמן פינת 
באר מים חיים, 4.5 חד', 
מרווחת, משופצת, ק"ב, 

חזית תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)10-11(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד', 75 
מ"ר, משופצת כחדשה + 
אופציה ממשית ל- 2 חד', 

ק"א, 3 כ"א א. פנחסי
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול, 4 חד', 98 מ"ר + 

אופציה 40 מ"ר, כולל היתרים, 
ק"ב, משופצת, 2,100,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 ברמת אהרון, 4 חד', ק"א, 
חזית, 3 כ"א, משופצת + 

אופ' 2 חד' וסוכה, 1,900,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 מגורים במחיר שפוי!! 
טאבו מחסן, ק"1-, 4 חד', 75 
מ"ר, שמור, הושכר ב- 4,500 
ש"ח, 900,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)10-10(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, טאבו 
מסודר, 4 חד', ק"א, 

90 מ"ר, חזית + סוכה, 
משופצת, מיידית, אין 

מחיר כזה! בטיפול אפיקי 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן בועז 050-4156080

 בשדרות ויזניץ בטאבו 
משותף, 4 חדרים, 

משופצים, קומה ג', 
ללא מעלית, חזית, 

1,690,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 בטרומפלדור, כ- 3 
חד', 50 מ"ר, ק"ג 

אחרונה, 1,160,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בטרומפלדור, 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,140,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין, 3.5 חד', כ- 95 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,650,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 במנחם בגין, 3 חד', 
ק"ג, ג.בטון, משופצת, 

מאוררת מאוד, 
1,420,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

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

שכנים, 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, כ- 3 
חדרים, כ- 80 מטר, משופצת 
כחדשה + אופציה להרחבה, 

1,750,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בזכרון מאיר, בדמי 
מפתח, 3 חד', 70 מ"ר, ק"א, 

חזית, שמורה, 1,100,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 הזדמנות בסוקולוב!! 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ה, 

משופצת, סוכה וחניה, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 א.המכבים, 3 חד', 
ק"ג, כ- 64 מ"ר, 

מ.מהיסוד, א.להרחבה 
כ- 40 בצד + כ- 104 
בג.בטון, 1,400,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 א.שמואל הנביא, כ- 3 
חד', ק"ד, כ- 79 מ"ר, 
היתרים לג.רעפים )לא 

לט.משותף(, 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 לסגור!! א.ביאליק 
3 חד', ק"ב, כ- 68 

מ"ר, מעלית, 3 חניות, 
משופצת, 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל, 3 חד', כ- 70 

מ"ר, קומה ב', שמורה, 
א.לסוכה, 1,370,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 לסגור!! שיכון ה', 3.5 
חד', כ- 78 מ"ר, ממ"ד, 

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,670,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 באהרון דב, 3 חד', 
ק"ג, חזית, משופצת 

ברמה גבוהה תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 "הטבה מיוחדת בעמלת 
התיווך", בבורוכוב, 3.5 חדרים, 

מרווחת, כ- 75 מ"ר, ק"א, 3 
כ"א, סוכה, מעלית, ממ"ד, 

וחניה גרוס תיווך
050-4122744)10-10(_____________________________________________



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

יט’ באדר -כא’ באדר תשפ”א   03/03-05/03/2021

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 6,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

פתח תקווה

בני ברק 

השקעות4-4.5 חדרים

קוטגים

 בהרב שר, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

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

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

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

טבריה
 דירת חדר, 45 מ"ר, 

משופץ + נוף + מרפסת, 
2,500 ש"ח, הכל כלול

_____________________________________________)6-13ש(052-2634477 052-3224835

ירושלים
 לדירת שותפים בירושלים, 

דרוש שותף מסורתי, לחדר 
מרוהט, בפסגת זאב, 1,800 

ש"ח כולל הכל 052-2634477 
_____________________________________________)6-13ש(052-3224835

4-4.5 חדרים

 בהדר גנים, 4 חד', ק"א + 
מעלית, משופצת ומושקעת, 

מרפסת סוכה, חניה, 
1,630,000 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(050-6286598

1-1.5 חדרים

 חדר פרטי לבודד, ברח' 
חברון, כניסה משותפת, כולל 

ריהוט, מים וארנונה, 1,800 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 054-4400074

2-2.5 חדרים
 באחד העם פינת 

חפץ חיים, 2.5 חד' גדולים, 
משופצת, ק"א, חזית, מזגנים, 

_____________________________________________)07-10ל(מיידי 050-4120132

 בהרב שר 7, חדר וחצי, 
מרוהט, ממוזג, מאובזר, 1,600 

_____________________________________________)07-10ש(ש"ח, מיידי 050-9734807

3-3.5 חדרים

צפת
3-3.5 חדרים

 בגינות דוד, 5 חד', ק"א, 
חזית לפארק + מחסן + 
חניה, 7,500 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)08-11ל(054-2027750

 באזור העירייה, יח' דיור 
גדולה, 34 מ"ר, מפוארת, 
משופצת, ממוזגת, 2,190 

_____________________________________________)8-12ש(ש"ח 054-8498288

עמנואל
 4 חד', מרווחת, מאווררת, 
מטבח יפה, נוף, 2 מרפסות, 
שכנים טובים, ביהכנ"ס קרוב 

054-8484077)08-11(_____________________________________________

 ברח' אחד העם, 3 חד', 
ק"ב, שמורה, חצי מרוהטת + 

מעלית וחניה, לל"ת
_____________________________________________)08-11ש(054-2150552

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)08-09ח(מתיווך( 052-3595314

■ 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(_____________________________________________

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

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

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

בר יוחאי

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

חנויות

 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(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית 

ענקית!! לכל מטרה, אפשרות 
60 מ"ר 050-3999777

_____________________________________________)08-13ל(052-2518617

מחסנים

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

דלתון

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 דירה מצויינת 
להשקעה, במרכז פ"ת, 

3 חד' גדולים, תשואה 
מעולה 050-7884866 

_____________________________________________)08-11ש(050-7884864

לפרסום
03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228

ירושלים

+5 חדרים

 ברח' סלומון, 4 חדרים, 
92 מטר - ענקית, קומה 5 + 

מעלית, בהזדמנות!!!
_____________________________________________)09-12(050-6399333 מתיווך

 בצפת, בלוחמי הגטאות, 
דירת 3 חדרים, מסודרת ויפה, 

אופציה לבניה של כ- 120 
מ"ר, מחיר מבוקש: 630,000 

ש"ח תיווך רועי סופר דור 
050-6334520)09-12(_____________________________________________

 בהרב הרצוג, 3.5, ענקית, 
קומה 3, משופצת וממוזגת, 

מיידי, חזית, 4,500 גמיש 
052-5666335)09-10(_____________________________________________

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

א', משופצים, מיידי, 
4,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

 2 חד', בקריית הרצוג, 
ק"ק, מרוהטת + מזגנים, 

2,450 ש"ח כולל ארנונה וגז 
_____________________________________________)09-10ל(050-4160387

 1.5 חדרים, מרווחת, 
מרוהטת קומפלט, משופצת, 

2,300 ש"ח כולל מים וארנונה, 
להתקשר מ- 17:00

_____________________________________________)09-12ל(054-6926160 03-5798063

 מחפשים דירה 3 חדרים 
לקנייה בגינות דוד ללא תיווך 

_____________________________________________)08-09ח(053-3171796

 דירת נופש יפיפיה, 
ליד מירון, מרפסת + גינה, 

אפשרות להשכרת וילה, שעון 
_____________________________________________)9-10ש(מים גלאט 058-5994740

 ברחוב ירושלים/
חברון, 3 חדרים, קומה 
ג' ואחרונה, גג רעפים 
+ היתר לבניה על הגג 
ובצד, 1,580,000 ש"ח 

גמיש תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)09-09(_____________________________________________

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

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

אפשרות למשכנתא, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 ברחוב ירושלים קרוב 
לגן העיר, 3 חדרים 

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

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 בהרצל 3 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית, 

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

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

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

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי, 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, מושכרת 4,400, 
1,220,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

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

050-4122744)10-10(_____________________________________________

 לבעלי סבלנות ועצבים 
חזקים! בקרית הרצוג! 

3 חד', 92 מ"ר, ק"ב, 
הרחבה ענקית קיימת, 
טאבו! רק 1,450,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)10-10(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרדס כץ, 
בבניה, 3 חד', 75 מטר "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 ברבי טרפון, כ- 85 
מ"ר, מחולקת לדירה + 

יחידת דיור + גינה מסביב 
לבית, רק ב- 1,670,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בתנאים בבניין חדש, 
דירה 65 מ"ר, מחולקת 

ל- 2 יחידות דיור, 
מכניסות 4,500 ש"ח, 

ב- 1,490,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)10-10(נכסים 050-4177750

 באזור הנביאים, 3 חדרים, 
83 מטר + מרפסת, חזית, 

1,780,000 גמיש ***3.5 
ח', משופצת כחדשה, חזית, 

1,950,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברח' חברון, 3.5 חד' + 
יח"ד 30 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה! תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

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

1,690,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות, ברח' 
הרצוג בבניין חדיש, 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

מ. שמש, מצב מעולה, חזית, 
אפשרות לחניה, 1,670,000 
_____________________________________________)10-10(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

100 מ"ר, קומה א', חזית, א. 
להרחבה א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 2 חד', 
40 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

מ.מהיסוד, היתרים ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בקובסלקי, 2 
חדרים, מרווחת + מרפסות, 

כ- 60 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א 
+ אופציה להרחבה תיווך גרוס 

050-4122744)10-10(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 
קומה 2.5 "פנחס נכסים" 

055-6789653)10-10(_____________________________________________

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

חתימות שכנים בגג בטון, 
1,250,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)10-10(_____________________________________________

 מציאה!!! בבר אילן 2.5 
חד', קומת קרקע + חצר 

_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור אהרונסון, 2.5 
חד', משופצת ויפה + 

א.לבניה כמאושרת + סוכה, 
רק 1,399,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)10-10(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 בויזניץ, 2 חד', 35 
מ"ר, ק"ק, משופצת, ללא 
משכנתא, 750,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-10(נדלניסט 050-6589497

 בלעדי 2 ח' בברוט, 
קומה ג', מקרקע, 40 מטר 
+ רשיון בנייה בגג בטון 40 

מ"ר, ובצד 25 מ"ר, בניין חרדי, 
1,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
א. להרחבה, 1,480,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-10(א. פנחסי 03-5799308

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג, גג בטון, 
ח.שכנים, 1,260,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

יחידות דיור
 מציאת השבוע!!! 

בבלעדיות!!! יחידה מושלמת 
ופרטית, בלב קהילות יעקב, 

בנין איכותי, משופצת 
ומאווררת, 32 מ"ר, רק 

570,000 ש"ח, לחטוף!!! 
_____________________________________________)10-10("הדר נכסים" 053-8070707

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חדרים 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 5 חד' )109 מ"ר 
נטו( + סוכה )5 מ"ר( + מחסן 

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,150,000 ש"ח! 

_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 6 חד' )152 
מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

+5 חדרים
 רמות ג': 5 חדרים )108 

מ"ר נטו!(, משופצת + 
מרפסות )14 מ"ר(, יחידת 
הורים, ק"ג, נוף! מציאה! 

2,190,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 

מחסן )4.5( + ת.ב.ע 24 מ"ר, 
נוף, ק"ג, מציאה! 1,760,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)10-10(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

 בברנדה )מרכז העיר(, 5 
חד', 4 כ"א, מעלית, חניה, 

מרפסות סוכה, משופצת תיווך 
_____________________________________________)10-10(יוחנן 051-2454512

 הזדמנות בלעדית!! 
בשפירא, ק"א, 6 חד', 

105 מ"ר, משופצת 
מהיסוד!!! חזית, 

1,750,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)10-10(נכסים 052-7684074

 בבורוכוב המבוקש! 
מפרטי! 4 חד', 107 מ"ר, 

משופצת ברמה, ק"ב, חניה 
בטאבו, 1,730,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-13ל(054-5924284

 בחפץ חיים, 3 חד', 68 
מ"ר, קומה 2, 1,120,000 
_____________________________________________)10-10(תיווך יוחנן 051-2454512

 בסוף פינסקר קרוב לאם 
המושבות, 3 חדרים, ק"1 

+ ממ"ד + מרפסת שמש, 
1,570,000 ש"ח

052-3528252)10-10(_____________________________________________

 מציאה! בלוחמי הגטאות, 
דירת 3 חד', בקומה א', 
משופצת מהיסוד, פונה 

לכנרת, מושכרת ב- 2,000 
ש"ח, 630,000 ש"ח שניר 

_____________________________________________)10-10(נכסים 053-4152265

 באצ"ל, דירת 3 חד', 
חצי קומה לעלות, משופצת 
ויפה, במיקום חרדי מעולה, 
625,000 ש"ח שניר נכסים 

053-4152265)10-10(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה, בנראדו, בניין חדש 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 במערב בני ברק בבניין 
חדש ומפואר, 5 חד', 
משודרגת, מיידי! ב- 

5,600 ש"ח להב נכסים 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 מציאה! באוסשין! 
4 חד', ק"א, חזית, 107 
מ"ר! רק 3,900 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול, 4 חדר', 
חדשה מקבלן, כניסה פרטית, 
מרפסת, 3,950 "הדר נכסים" 

053-8070707)10-10(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 4 חד', 104 

מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 
מסודרת, 5,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)10-10(פנחסי 03-5799308

 במשולם ראט, 3 חד', 
ק"ק, משופצת, מרוהטת, 

_____________________________________________)10-11ל(כניסה פרטית 054-8466011

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

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

_____________________________________________)10-13ל(03-6195580

 במרכז בני ברק, 
בדובק, בבניין חדש 

ומפואר, 3.5 חד', קומה 
שנייה, חזית, ב- 4,500, 

כולל חניה להב נכסים 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 באהרון דוב, 3 חד' 
ענקית, משופצת, ק"א, 

80 מ"ר + מרפסת, 
2 כיורים, דירה גדולה 

מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד, מפתחות, בלעדי 
לאפיקי נדל"ן בועז

050-4156080)10-10(_____________________________________________

 בלב נויפלד, 3 חד', קומה 
3, ללא, משופצת ומסודרת, 
2 שירותים, ואמבטיה, 3,600 
_____________________________________________)10-10("הדר נכסים" 053-8070707

 ביוסף חיים, ק"ק, 
מסודרת ומשופצת, 3 חדר' 

+ ממ"ד, 3,650 "הדר נכסים" 
053-8070707)10-10(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק. הרצוג, 
3 חד', שמורה, ממוזגת, 

במיקום מעולה, ריהוט חלקי 
_____________________________________________)09-10ל(054-2458421

 ברחוב לוי יצחק, 
2 חדרים, ק"ק מוגבהת, 

משופצת, כניסה מיידית תיווך 
_____________________________________________)10-10(גרוס 050-4122744

 בשיכון ה', 2 חדר', 3 כ"א, 
משופצת וחדישה, 3,000, 
כולל ארנונה ועד וגז תיווך 

_____________________________________________)10-10("הדר נכסים" 053-8070707

 להשכרה ברח' עוזיאל, 
יחידת דיור, 2 חדרים, כ- 40 

מטר, כחדשה, יפהפיה 
ומרוהטת קומפלט, עם סוכה 

+ מרפסת, ללא תיווך
054-3975952)10-10(_____________________________________________

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

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)10-11ל(050-4164695

 בדון יוסף, יח"ד, מרוהטת 
קומפלט, הכל חדש, קומה ב', 

_____________________________________________)10-10(במחיר טוב 052-7662451

 יחידת דיור, משופץ, 
_____________________________________________)10-13ש(ממוזג, ק"א 050-5277929

 באבן גבירול, יחידה 
מושלמת, כניסה פרטית, 

30 מ"ר, מרוהטת קומפלט 
ומאווררת, 2,600 "הדר נכסים" 

053-8070707)10-10(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/צהל, 3 
חדרים, קומה 3 נמוכה, 3,200 

_____________________________________________)10-10(ש"ח 050-3528252

 לכולל יום בב"ב דרוש 
ביהכ"נ התשלום עבור 

ההוצאות בלבד טל':
_____________________________________________)10-11ח(052-7121390

 ברמת גן, רמת עמידר, 
בית קרקע, מגרש 344 מ"ר, 

זכות בניה 200%, 4 מליון 
שקל, פינוי מיידי, בבלעדיות 
"בית בית", כל הקודם זוכה 

_____________________________________________)10-10(לאון 052-4462863

 מבחר חנויות / 
משרדים / ושטחי מסחר 

בבני ברק, מתחילים 
לחזור לשגרה, איתנו 
תקבלו את התנאים 

ומחיר שלא תאמינו תיווך 
_____________________________________________)10-10(דורון 054-4980159

 חנות 100 מ"ר, מיקום 
חזק, במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 חנות 24 מ"ר, אפשרי ל- 
50 מ"ר, ר"ע פינת בן פתחיה, 

מחיר מציאה תיווך דורון 
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)10-10(תיווך דורון 054-4980159

 מחסן 500 מ"ר + 
גישה לרכב + אופציה 
לחלקי "דלוקס נכסים" 

052-7717788)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, מחסן 
75 מ"ר, ק"א, ב- 4,000 

ש"ח דלוקס נכסים
052-7717788)10-10(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)10-10(תיווך דורון 054-4980159

 200 מ"ר למשרדים, ליד 
בסר, במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)10-10(_____________________________________________

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

_____________________________________________)10-10(דורון 054-4980159

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

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1





יט’ באדר -כא’ באדר תשפ”א   403/03-05/03/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)07-18ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 בב"ב, דרוש מחסנאי 
נמרץ, משרה מלאה, ימים א'-
_____________________________________________)07-10ל(ה' 8:30-17:00 03-5709972

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לאזור הבורסה ברמת 

גן, אפשרות למשרה חלקית. 
m304795008@gmail.com :7-10ש(קו"ח למייל(_____________________________________________

 מנקה עם נסיון רב ינקה 
לכם את חדר המדרגות 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים 052-8175709

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 כובע בורסלינו, כחדש, 
"קיינטש", מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

כללי

 רינג תאורה, מתאים 
לאיפור ותמונות, איכותי, 

26 ס"מ + מעמד 
שולחני, חדש באריזה, 

135 ש"ח לפרטים:
052-7196919)05-08(_____________________________________________

 אוזניות בלוטוס, 
איכותיות, חדשות 

באריזה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 052-7196919

 נהג לחלוקה באיזור 
גבעתיים, שעות -00:30
05:00 )לילה(, שכר טוב 

_____________________________________________)08-11ל(למתאימים 051-5797730

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת/גננת, מסורה 

ואחראית + נסיון
_____________________________________________)8-11ש(050-9722200

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)08-11(_____________________________________________

 מעוניינת להשגיח על 
קשישות בלילות ושבתות 

_____________________________________________)08-09ח(פרטים 053-3060798

 דרושים סייעים 
וסייעות לבתי"ס/גנים 
בר"ג, משרה חודשית/

מילוי מקום טל':
052-6843818)09-12(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)9-12ש(052-7560455

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

 לפיצריה בבני ברק: 
עובדי מטבח, משלוחנים, 

מנהל משמרת. תנאים טובים 
_____________________________________________)09-12(למתאימים. 054-6855447

 למאפיה בבני ברק דרושים 
עובדים: אופים, עובדי חנות, 

קופאים. עובדי משמרת לילה, 
מנהלי משמרת. תנאים טובים 

054-6855447)09-12(_____________________________________________

 דרוש טבח לישיבה 
גדולה באלעד, נסיון 

חובה! 054-2019998 בין 
השעות 19:00-22:00 

_____________________________________________)09-12ל(בלבד 

 לחנות בגדי ילדים 
בב"ב בר' עקיבא 

49, דרושות עובדות, 
משמרות בוקר / ערב 

_____________________________________________)9-12ש(058-4552550

 מטפל עם נסיון מחפש 
לשמור על קשיש בשעות 

_____________________________________________)09-10ח(הלילה ירושלים 052-8175709

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין 

לעבוד כשכיר / לפי שעה 
_____________________________________________)09-10ח(050-6651365

 מציאה! אוניברסיטה 
לתינוק עם פסנתר מנגן 50 
ש"ח בלבד 052-7108328 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב

 נילון לעגלת תינוק חדש 
באריזה 25 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-7170406

 נדנדה לתינוק + הליכון 
מצב טוב 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483665

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח 054-7216671

 פלאפון נוקיה 3310 
מאושר במצב מצוין!! כולל 

_____________________________________________)09-10ח(מגן 250 054-8590176

 שמלה לארוע ציפי שכטר 
46 מכירה 450 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים 
_____________________________________________)09-10ח(37.5 200 ש"ח 050-4131038

 מעיל צמר חדש נשים 46 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח 050-4131038

 מקפצה/טרמפולינה 
לילדים עם רשת מסביב 

כחדשה 220 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 מגלשה לילדים קטנים 
כחדשה 80 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 תחפושות: חיל איש חלל 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו גיל 4 

_____________________________________________)09-10ח(050-3337530

 למכירה 2 אקווריום 
מידות: 50 ס"מ על 50 ס"מ 

גובה: 40 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(050-3337530

 בב"ב, כובע בורסלינו 
קלאסיקו, מידה 53 )מתאים 

לגיל בר מצווה(, שוליים 6, 
_____________________________________________)9-10ש(במצב חדש 054-2859394

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(03-6199806 בערב

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינטתי חדש עובי 
20 מ"מ חדש 300 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 תחפושות לפורים 30/40 
ש"ח מצוינות במבחר

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 אוגרים וכלוב למכירה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-8407833

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)09-10ח(170 ש"ח טל': 052-2727474

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)09-10ח(250 ש"ח 052-6140800

קו עיתונות דתית / 8293203 /

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחדהמודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

למרפאת כללית סמייל 
סניף בני ברק

פקיד/ה

סייע/ת

דרושים/ות

עבודה במשמרות בוקר/ערב וימי שישי לסירוגין / קבוע
דרישות התפקיד:

• ניסיון בתפקידי אדמיניסטרציה /שירות לקוחות
• גישה שירותית

• יחסי אנוש טובים
• יכולת עבודה בצוות

התפקיד כולל: סיוע לרופא השיניים, ביצוע ופיתוח תצלומי 
רנטגן, מתן שרות למטופלים. העבודה במשמרות בוקר/ערב 

וימי שישי לסירוגין.
דרישות התפקיד:

• תעודת סייע/ת או ניסיון בתחום 
• רמה שירותית גבוהה 

• יחסי אנוש טובים
Kinerets@clalit.org.il :קו"ח למייל

פקס: 03-5434232

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)09-10ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 מובייל לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
שולחן משחקים 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 בימבה לתינוקות מנגן 
ונסגר מסביב 150 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 מטרנה גדול בד"ץ 35 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוקות 
אונבירסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 350 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 מיטת תינוק צבע שמנת 
מצב מעולה 450 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8430025

 מגן לעריסה לתינוקת 
_____________________________________________)10-11ח(שילב 25 ש"ח 053-3155415

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושים מתאמי פגישות 
לשיחות יוצאות, למשרה 

_____________________________________________)10-11ל(מלאה 054-6659070

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)10-13ל(_____________________________________________

 למעון פיצקעלאך בגבעת 
שמואל, דרושה גננת לחצי 
יום, וסייעות, תנאים נוחים 

_____________________________________________)10-13ש(050-7884864

 למפעל עיבוד זכוכית, 
דרושה פקידת גביה + נסיון, 

_____________________________________________)10-13ש(וכן דרוש שליח 050-5277929

 קופאים/יות, מלקטים/
ות, ועובדים/ות כלליים, לא 

נדרש נסיון, ווצאפ/נייד
_____________________________________________)10-13ל(050-8557084

 לחנות סנדוויצ'ים 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור, 

למשמרת ערב. קו"ח למייל: 
mail:6164990@gmail.com)10-11(_____________________________________________

 למכבסה שלגית, 
עובדים לעבודה זמנית, 

ושליח + רשיון נהיגה ב' 
_____________________________________________)10-11ש(050-8460282

 למכירה תיק גב גדול 120 
ליטר + תיק גב קטן + תיק 

_____________________________________________)10-11ח(נשים 150 ש"ח 052-5737813

 למכירה טלפון שולחני 
איכותי 70 ש"ח בלבד + 

עגלת שוק רשת 70 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(052-5737813

 למכירה אופנים 150 ש"ח 
בלבד + אופני ילדים 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 052-5737813

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 6.5 ליטר ב- 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 050-4158480

 מכונת תפירה 400 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-7938941

 מגפי גומי שחורות מידה 
41-43 חדשות גבוהות וחזקות 

_____________________________________________)10-11ח(35 ש"ח 058-3233170

 סוללה למצלמת קודק 
3.7V 7006 מידות 4*3 20 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 058-3233170

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 זוג תוכונים לא מאולפים 
וכלוב ותערובת ומבחנה 220 

_____________________________________________)10-11ח(050-5594690

 כינור כחדש למתלמדים 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 050-6256846

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם 4 35 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה שנת ע"ז 35 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 אופניים לילד 30 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 סט צלחות 80 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
ספורי צדיקים קומיקס וכו' 25 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 053-3155415

 תחפושת משה רבנו 55 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 053-3155415

 JBS אוזניות בלוטוס 
חדשות! 160 ש"ח + אחריות 

_____________________________________________)10-11ח(054-5980154

 3 אוגרים ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-8452085

 למכירה קסדה לאופניים 
חדשה לגמרי 90 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-6431557

 עגלת קניות גדולה במצב 
_____________________________________________)10-11ח(חדש 300 ש"ח 050-4160687

 כיסוי מיטה לח.שינה 
אפור אפרסק חדש בב"ב 290 

_____________________________________________)10-11ח(054-8406660

 שמלת ערב חדשה 42 
_____________________________________________)10-11ח(500 054-8406660

 חוברות "מרווה לצמא" 
שנים ע"ד-ע"ט 50 ש"ח לשנה 

_____________________________________________)10-11ח(054-8406660

 ספרי בישול ממיטב 
השפים 30-50 לספר

_____________________________________________)10-11ח(054-8406660

 אהיל לחדר ילדים ירוק 
40 ש"ח לבן 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(052-7600336

 מסכת מרין "פוראוור" 
תוצאות מדהימות שימושים 
_____________________________________________)10-11ח(בודדים ב- 55 054-8420107

 פריימר לוריאל מושלם 
בשימוש כ- 5 פעמים ב- 45 

_____________________________________________)10-11ח(054-8420107

 תיק יד למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)10-11ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 פראק חדש עם מכנסים 
60% צמר מידה L34 ב- 500 
ש"ח פלאפון: 055-6691825 

_____________________________________________)10-11ח(פתח תקוה

 שמלות ערב חדשות 
בצבע ורוד עתיק מידה 36 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 053-3325028 בני ברק

 למכירה ששה סדרי משנה 
רמב"ם משנה תורה הספרים 
במצב חדש! 100 ש"ח בלבד 

לכל סט הקודם זוכה
_____________________________________________)10-11ח(050-8806806

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)10-11ח(050-3337530

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

חדש מהסופר רק 450 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-8430025

 אשת חיל על קלף + 
מסגרת מהודרת רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(שווה לראות 054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 
גוון אפור כהה נלבשה פעם 

אחת )פ"כ( רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-8430025

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 240 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-5980154

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-5980154

 וילון חדר חלון קטן 150 
ש"ח צבע אפור בהיר כחדש 

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)09-10ח(מצב מעולה 052-6140800

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-2786557

 2 זוגות נעלי לק כחול 
מידה 41-40 עם עקב כמעט 

חדש חב' שפרס 140 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 תחפושת כחדש שוטר 
+ כובע ואביזרים 20 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 2 תחפושות בובות + 
כובע גיל 4-9 40 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה 
21 כחול לבן חדש 450 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל חדש מידות 31*51 

ס"מ 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)09-10ח(052-7108328 בב"ב

 כובע "קיינטש" של 
המקום הנכון כמעט חדש 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-8491154



רוצים תבשיל מעולה?
צאו מהקופסא!

השימורים של מעולה 
מתאימים למגוון סלטים, מרקים ומנות מעולות

מה תכינו למחר?

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו | רח’ כהנמן 151 | רח’ גניחובסקי 23 קרית הרצוג  | רח’ נויפלד 15  | רח’ יגאל אלון 
12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | רח' תורת חיים  1 | רח' קלישר  17 | אלעד: רח’ הריף 1 | 
  |  20 האר"י  רח'   |  15 לילינבלום  רח'   |  29 שוהם  רח'  נתניה:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל  רח'   |  22 הורקנוס  רח'   |  8 הורקנוס  רח'  אשדוד: 
הגיבורים  רח'  חדרה:   |  1 סופר  חתם  רח'  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת 
18 אחיסמך רח' שבטי ישראל  לוד:    |  11 | רח'נחל שורק   16 רח' מרים הנביאה  בית שמש:    |  54 | רח' טרומפלדור   16 | רח' מיכאל   9 חיפה: רח' מיכאל    |  52

חמישישי בנתיב החסד זה
סופר משתלם!

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות/6 ק"ג * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

שני-שישי
1-5.3.21

י"ז-כ"א באדר

אקונומיקה
4 ליטר

טאצ'

690

פוליויקס
4 ליטר

סנו

2990

מסיר שומנים
750 מ"ל

סנט מוריץ

10

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

700-750 מ"ל
נקה 7/

כיף

3 ב-
25

נייר טואלט
48 גלילים

טאצ'

2 ב-
50

חמישי-שישי
4-5.3.21 כ'-כ"א באדר

דג פילה סלומון
בלדי

 4490
לק"ג

חציל במיונז/קלוי/
פיקנטי/מטבוחה/
טחינה/כרוב אדום

400 גר'
אחלה

2 ב-
1690

ספרינג/תפוזינה/
שוופס מוגז פירות/

שוופס ווטר 1.5 ליטר

4 ב-
20

מפת ניילון עבה
שישיה/שמיניה

'מעולה'

2 ב-
10

שקדי מרק
400 גר'
'מעולה'

2 ב-
1290
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