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חשש בקהילה היהודית במיאמי: יחלוף זמן רב עד שיחולצו ההרוגים שנקברו תחת ההריסות
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קרוב לגשר גבעת שמואל
חנייה חינם שעתיים ראשונות

• בוקר בארז
• ראשונות

• כריכים
• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..

חדש!חדש!חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

פרטים בעמוד 8
03-6760232/050-6666292

שבתי 
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ישיבת פוניבז' וישיבת חברון ממשיכות להוביל עם שיעורי א' הגדולים ביותר של כ-280 בחורים בכל ישיבה  באופן מפתיע ובזינוק נדיר בעולם הרישום בישיבות הגדולות, הגיעה השנה 
ישיבת בית מאיר בבני ברק לפסגת הישיבות המובילות וקיבלה ביקוש שיא של כל הזמנים בכמות ובאיכות  בישיבת בית מתתיהו, למרות חולשתו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר כל 

התלמידים נכנסים למבחן אצל רה"י שליט"א  ובאלו ישיבות החלו בניהם של ראשי הישיבה לכהן לצד אבותיהם? | עמ' 32-34

תקופת המבחנים: פרויקט מיוחד אודות החידושים והשינויים בהיכלי הישיבות הליטאיות לקראת זמן אלול הבעל"ט

אבל בקהילה היהודית במיאמי
עד כה חולצו רק 11 מההרוגים 
בבניין המגורים בן 12 הקומות 
שקרס בשדרות קולינס 8877 

במיאמי שבפלורידה • שמותיהם 
של הנעדרים הרבים מוכרים היטב 
לחברי הקהילה היהודית הגדולה 

שגרה במקום • משלחות מיוחדות 
של מד"א ושל זק"א יצאו למיאמי 

על מנת לסייע לכוחות החירום 
במקום • "ייתכן כי אין ניצולים 
כלל, אבל עדיין יש לי תקווה", 

אמר צ'ארלס קאסל, בכיר מקומי 
 CNN -בסרפסייד ל

| עמ' 20-22

פרויקט 
מיוחד

הקורונה 
שוב כאן

המסכות חזרו לשטחים סגורים, מי 
שמבקש לצאת או להיכנס לישראל 
נדרש למלא טופס הצהרה ולהציג 

תוצאת בדיקת נשאות שלילית וכפי 
הנראה בקרוב יוטלו הגבלות נוספות 

| עמ' 16



להשיג אצל המתקינים המורשים,
ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות.

המחיר אינו כולל התקנה, האחריות בכפוף לתקנון.
לייעוץ והזמנות

התקשרו: 2095*

ניתן להשיג התקן 
שבת מהודר. 

בהזמנה מראש. 
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מזגן מבית טורנדו 
1,365 1₪ כ"ס במבצע

החל מ-

טורנדו,
מחמירים 

באיכות

סדרת  ואמינות.  איכות  של  חדש  סטנדרט  מציגה  'טורנדו' 
ומתקדמת,  חכמה  טכנולוגיה  בעלת  הינה  סמארט'  'טורנדו 
סטנדרט ייצור גבוה תוך הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר 
שקטה,  פעולה  לכם  יעניקו  אלה  כל  קפדנית.  איכות  ובקרת 

אמינות לאורך זמן ואחריות מושלמת.

פעולה שקטה 
טכנולוגיה חכמה

סדרת טורנדו סמארט

7 שנות 
אחריות

תהליך 7
שרשרת הערך

תו 
איכות

שירות 
תוך יום
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בלונד בתוספת גלילי וופל

בד
בל

ה 
ש

מח
לה

ה 
ונ

תמ
ה



עקב העליה בתחלואת קורונה בקרב ילדים ונוער, 
משרד הבריאות קורא לצעירים 
בגילאי 12 ומעלה לבוא ולהתחסן

אמא, את כבר יודעת שהחיסון יעיל ובטוח. 
הוא הגן עלייך ויגן גם על ילדייך!

פרופ' צחי גרוסמן, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים:
"החיסון נגד נגיף קורונה הורחב לבני  12–16 לאחר בדיקות 
מחמירות שבחנו את יעילות החיסון ואת בטיחותו בקבוצת 
ונערות.  נערים  מליון   2.5 כה  עד  חוסנו  בארה"ב  זו.  גיל 

החיסון יעיל נגד נגיף קורונה.

איש שאפשרו את החזרה לשגרה.  מליון  כ-5.5  כה  בישראל התחסנו עד 
להתפרץ  עלולה  המגפה  צעירים,  בקרב  קורונה  בתחלואת  העלייה  עקב 
שוב. החיסון הוא הדרך להיות מוגנים מפני זנים מסוכנים של קורונה, להימנע 
מבידוד, ולהפחית את ההדבקה בישראל. החיסון הוא הדרך להגן על בריאות 

בני הנוער ולשמור על השגרה".

מתחסנים
ושומרים
קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי  03-509-7000על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!



ללא תוספת מתיקות ו/או פרי



כ' תמוז תשפ"א 30/6/21 בני ברק6

מאת: מנדי קליין

מסיימי  תלמידים   מ-600  למעלה 
בב"ב  התורה  בתלמודי  ח'  כיתות 
'צידה  במעמד  שישי  ביום  השתתפו 
הישיבה  שערי  התוכנית  של  לדרך' 
לקראת  ב"ב,  בעיריית   360 בתוכנית 
באולם  לצעירים  לישיבות  מעברם 
אלחנן,  רמת  העירוני  האודיטוריום 
גלאי  ר"ש  הצדיק  הגאון  מרן  בראשות 

שליט"א, שנשא את המשא המרכזי.
'דרכי  בנושא  מיוחד  חינוכי  פאנל 
בהשתתפות,  נערך  בישיבה'  ההצלחה 
הרה"ג ר' חיים יוסף יעקובוביץ,  הרה"ג 
הרה"ג  הוניגסברג,  יצחק  ישראל  ר' 
יצחק  הרה"ג  בהנחיית  מילר,  שלמה 

שרייבר, ר"מ בישיבת אורחות תורה.
שו"ת  הוקרן  המעמד  של  בשיאו 
של  במעונו  שהתקיים  מיוחד   הדרכה 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 

קנייבסקי שליט"א.

מרן  מדברי  הביא  המעמד  מנחה 
רה"י הגרי"ג אידלשטיין שליט"א שאף 

השתתף בעבר במעמד זה. 
הרב  העיר  ראש  נשא  ברכה  דברי 
המעמד  במרכז  רובינשטיין  אברהם 
החינוכיות  היוזמות  שלל  על  שדיבר 
המתקיימות בפעילות עיריית ב״ב כיאה 

לעיר התורה והחסידות.
אי"ה  יתקיימו  נוספים  מעמדים 
בברכתם  אלול  לחודש  עד  ברק  בבני 
שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרן  של 
ומנהלי  הישיבות  ראשי  של  ובעידודם 
הת"תים ביוזמת ראש העיר הרב אברהם 
פריימן  יצחק  הרב  ובסיוע  רובינשטיין 
שערי  פעילות  במסגרת  הלשכה,  וצוות 
ולנוער  לילדים   360 בתוכנית  הישיבה 
בעיריית בני ברק שבהנהלת הרב שמעון 
וישמעו  החינוך,  אגף  מנהל  סגן  קשש 

בהם פרקי הדרכה והכוונה לתלמידים.

מאת: מנדי קליין 

שעבר  בשבוע  סייר  שפיגלר,  מאיר  הלאומי,  הביטוח  מנכ"ל 
מעיני  לזכיית  בהמשך  ברק  בבני  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית 
הישועה במכרז להקמת 'מרכז רב שירותי' במערך בריאות הנפש 
ללמידה  רצון  שותפות,  בסקרנות,  לווה  הסיור  החולים.  בית  של 
ערכים  עמו  הביא  שפיגלר  כי  אמרו  הישועה  במעיני  וחדשנות. 

שהשפיעו על הסיור והפכו אותו שונה ומאתגר לחשיבה. 
כך, להמחשה, במחלקת נשים ניגשה לשפיגלר ופמלייתו קבוצת 
נערות בנות 19-21 שבחרו להציג את עצמן, לספר על ההתמודדות 
ותכנון  לעתיד  תכניות  שאיפות,  בפניו  פורשות  שהן  תוך  שלהן 
קריירה! שפיגלר נדהם מהגישה הטיפולית החיובית שבאה לידי 
הלב  את  בפניו  לפתוח  ובנכונותן  הבנות  של  באופטימיות  ביטוי 
הגישה השירותית  גם בשיקוף  נתקל  מיוזמתן. במקביל, שפיגלר 
אישה  אליו  ניגשה  המחלקות  באחת  הלאומי.  בביטוח  שלו 
מתמודדת והזכירה לו טיפול בתיק שהגישה לביטוח לאומי. הוא 
זכר את מספר הפניה שלה בעל־פה, ציין כי הבין את המורכבות 
והתנצל שלא היה זמין עבורה לשיחה אתמול, אך הבטיח שהעביר 
הלאומי  הביטוח  שמנכ"ל  העובדה  המחלקה.  לטיפול  התיק  את 
נגיש למתמודדי הנפש ואף זוכר את פנייתן, הפתיעה את הנוכחים 
אך עם זאת שיקפה נאמנה את גישתו של שפיגלר ותפיסת השירות 

של הביטוח הלאומי בהנהגתו.
להפרעות  במחלקה  הלאומי  הביטוח  פמליית  סיירה  בהמשך 
וצוותו  המנכ"ל  את  המתמודדות  הנערות  שיתפו  שם  אכילה, 

במחלה, בתסמינים ובקושי היומיומי. הן אף אתגרו את המנכ"ל 
ולא  העיניים"  "בגובה  עמן  ושוחח  לאתגר  נענה  והוא  בשאלות 
הרגשית  המודעות  הקוגניטיבית,  מהרמה  התפעלותו  את  הסתיר 
ורוח הלחימה שזיהה אצלן. אחת הנערות שתיארה את כל מסלול 
נצא  והאשפוז, אמרה לשפיגלר: "אנחנו  וניהול המחלה  הטיפול 

מכאן חזקות יותר, בריאות בהרבה ומנצחות. השמיים הן הגבול 
עבורנו". שפיגלר נפעם מהדברים ואיחל להן כי ימצאו את עצמן 

מלוות בנות צעירות אחרות ממקום של החלמה וריפוי. 

הלאומי  הביטוח  מנכ"ל  חתם  והמאתגר  המרגש  הסיור  את 
הירוק",  "הבית  הישועה  וילדים' שמכונה במעיני  הורים  ב'מרכז 
ֶשם שמבטא תקווה וצמיחה. ָשם פגש במשפחות שבאו לטיפול 
עם ילדיהן הרבים במטרה לשקם ולבנות ביחד "משפחה בריאה 
קנה  כבר  הישועה  מעיני  של  הירוק  הבית  כי  נציין  ומתפקדת”. 
לילדים לגדול באקלים משפחתי מצמיח  לו שם ככזה שמאפשר 
ומקבלים  הסמכות  להיות  חוזרים  ההורים  שבו  כזה  ומחזק. 
שנחשף  שפיגלר  המשפחה.  של  והכלה  הבית  לייצוב  הכוח  את 
נוספים  ייפתחו מרכזים  כי  הזו הציע  הייחודית  לגישה  לראשונה 
כאלו ברחבי הארץ. כאיש חזון וחדשנות אמר שפיגלר: "עשרות 
ומאות משפחות יכולות לעצור את שרשרת החולי. לבנות משפחה 
בריאה שתעניק לילדים בדור הבא כוחות להתמודד, להילחם ולא 

להיכנס למנעד ההפרעות הנפשיות”.
עם סיום הסיור אמר שפיגלר בהתייחס לגישה הטיפולית אליה 
מכוונים  הלאומי  בביטוח  שאנחנו  הפסיכיאטריה  "זו  כי  נחשף 
תכניות.  ומתכננים  תקציבים  משקיעים  אנחנו  כך  לשם  אליה. 
החלשות  לחוליות  מתייחסת  שהיא  בדרך  נמדדת  בריאה  חברה 
רב  מרכז  של  בהקמתו  יסייע  הלאומי  הביטוח  כאמור,  שלה”. 
שירותי במערך בריאות הנפש של מעיני הישועה. מטרת המרכז 
פסיכיאטרי  לאשפוז  זקוקים  שאינם  לאנשים  טיפול  להעניק  היא 
בבית  ולתפקד  להמשיך  להם  שיאפשר  בלבד  יומי  לטיפול  אלא 

ובקהילה מבלי להתאשפז.

תלמידי הישיבות הקטנות בעיר קיבלו "צידה לדרך"

מנכ"ל הביטוח הלאומי סייר בבית החולים 'מעיני הישועה'

ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין: מאות תלמידים העולים לישיבות קטנות השתתפו ביום שישי, ערש"ק, במעמד הראשון של 'צידה לדרך'

בסיור עבודה שערך מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, במרכז לבריאות הנפש של בית החולים מעיני הישועה, אמר שפיגלר כי יש להעתיק את מודל 
"הבית הירוק" שמפעיל בית החולים לכל מרכזי בריאות הנפש בארץ. הביטוח הלאומי ישתתף בבנייתו של 'מרכז רב שירותי' עבור מטופלי המרכז לבריאות 

הנפש של בית החולים

האם מרכזי הבריאות בארץ יעתיקו את המודל של מעיני הישועה?

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

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

מעמד צידה לדרך שאורגן ע"י העירייה לתלמידי הישיבות הקטנות

מנכ"ל ביטוח לאומי בביקור במעיני הישועה
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 רח׳ אהרונוביץ׳ 19
03-5605001

 רח׳ הרב שך 60
03-6331333

 רח׳ רבי עקיבא 86
03-5771313

רח׳ רש״י 30
03-6181844

רח׳ חזון איש 56
03-5795630 

 רח׳ כהנמן 64 ו'
03-5771313

רח׳ דמשק אליעזר 12 
 קריית ויז'ניץ

03-7462220

 רח׳ מצדה 7
03-7299644

ש
אי

ון 
חז

 רח׳ כהנמן 90
*6395 | *6300

חדש!

רח׳ נתן הנביא 1
03-5782928

הלח״י

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

רח׳ צבי הרלינג 5 
 קריית הרצוג

03-6227222

 ״להיות חבר מכבי
זה לדעת שכל השירותים
פרוסים בפניך״
חברי מכבי בבני ברק
לשירותכם
מפת שירותי 
הרפואה בעיר



כ' תמוז תשפ"א 8830/6/21 בני ברק

מסיבת בסידור בת"ת דרכי איש

מתרחבים חילולי השבת 
במשרד התחבורה 

חבר מועצת העיר הרב יעקב 
זכריהו מונה למשנה לראש העיר

מאת: מנדי קליין

בת"ת  התקיים  מאד  ומרגש  מרומם  מעמד 
לילדי  סידור  קבלת  של  ברק  בבני  אי"ש  דרכי 

המכינה.
הגאון  מורנו  בנוכחותו  כיבד  המעמד  את 
הגדול רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ יורה דעה 
ילד  לכל  הסידור  את  מסר  אשר  השכונה,  ורב 
וילד כאשר הוא מרעיף עליו מברכותיו לעתיד 

של בן תורה וירא ה'.
הרב אף מסר דברי הנהגה חשובים ומרתקים 
של  במעלתה  מתמקד  הוא  כאשר  לאימהות 

הנדרשת  האישית  הדוגמה  ובכח  בבית  האמא 
שחשוב  והעידוד  השפה  על  עמד  הרב  ממנה. 
וטרדות  קושי  בעת  גם  ולהישמר  לילדים,  לתת 
פחותה  הסבלנות  בהם  בית  בכל  חסרים  שלא 
זה  דבר  כי  בבית,  כראוי  שלא  להתבטא  שלא 
פוגם הרבה, אלא תמיד להיות הדמות המחבקת 
התפילה  כוח  את  ציין  הרב  כן  כמו  והמגדלת. 
לראות  עולם  לבורא  שתחנונם  האימהות  של 
עושים  בוודאי  התורה  בדרך  גדלים  בניהם  את 

השפעה גדולה.
מהילדים  התפעל  שמאד  הרב  אמר  בצאתו 
שניכרת יראת  ה' על פניהם עם עדינות ואצילות 

וניכר שמקורם טהור מבתים של תורה ויראה.

מאת: מנדי קליין

הודיעה  מיכאלי  מירב  התחבורה  שרת  בעוד 
בשבת  ציבורית  תחבורה  להפעיל  בכוונתה  כי 
בחר  בתחומו,  עיר  ראש  כל  להחלטת  בהתאם 
של  בעיצומה  לשגר  התחבורה  משרד  סמנכ"ל 
המבשרת  המשרד  עובדי  לכל  הודעה  השבת 
על הקלות שונות בעבודת המשרד דווקא בימי 

החול. 
על פי ההודעה שנשלחה לעובדים בעיצומה 
ישיבות  לקבוע  העובדים  על  יאסר  השבת  של 
ופגישות בימי שלישי אחר הצהרים ובימי חמישי 
וזאת בכדי לאפשר לעובדים "זמן איכות ואיזון 
לצד  ומשפחה  פנאי  חיי  קיום  ולאפשר  חיים 
העבודה". כמו כן, בהמשך ההודעה נכתב כי אין 
משתתפים"  רבות  אסטרטגיות  "ישיבות  לקיים 

בשעות אחר הצהרים בכל ימי החול. 
בקרב  רב  זעם  עורר  הסמנכ"ל  של  מכתבו 
עובדים חרדים רבים העודים בתפקידים שונים 
מקלב  אורי  ח"כ  אל  ופנו  התחבורה  במשרד 
האחרונה  בשנה  התחבורה  שר  כסגן  שכיהן 
במשרד בכדי שיפעל מול הנהלת המשרד למנוע 
בשבת  לעבודה  הקשור  בכל  המדיניות  שינוי 

קודש. 
"מדובר בשערורייה של ממש, הם לא יקיימו 
ישיבות ביום שלישי אבל להעביד אלפי עובדים 
שירות  כיום  בסדר?!  זה  בשבת  המנוחה  ביום 
בשבת  לעבוד  העובדים  על  אוסר  המדינה 
מי שהיה אמור  ומצער מאוד לראות את  קודש 
להיות אמון על כללי העסקת העובדים מפר את 
אמר  קודש",  בשבת  בעצמו  ועובד  ההוראות 

ח"כ מקלב.

מאת: מנדי קליין

 - דרעי  אריה  הרב  ש"ס  יו"ר  בקשת  פי  על 
חבר הנהלת העיר ב"ב הרב יעקב זכריהו מונה 

למשנה לראש עיריית בני ברק.
בני  העיר  מועצת  כחבר  משמש  זכריהו    הרב 
ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר  ש"ס,  מטעם  ברק 
כלל  למען  שנים  במשך  ופעיל  תרבות  תיק 
תושבי העיר. הרב זכריהו דמות ידועה ומוכרת 

בולט  כן  וכמו  עשיה,  כאיש  בעיר  אזרח  לכל 
עם  הנהגתו  כל  כאשר  הנאצלות  במידותיו 
הציבור הינה במאור פנים, ומוביל הישגים רבים 
לטובת תושבי בני ברק ולטובת בני התורה בעיר 

בחוכמה, בדעת ובהידברות.
את  מברך  "אני  דרעי:  אריה  הרב  ש"ס    יו"ר 
לראה"ע  כמשנה  מינויו  על  זכריהו  יעקב  הרב 
ובעוצמה  בנחישות  לפעול  שימשיך  לו  ומאחל 
למען תושבי העיר בני ברק, ולהיות אוזן קשובה 

לכל מצוקות הפרט כדרכה של תנועת ש"ס".

את המעמד כיבד בנוכחותו הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ יורה דעה ורב 
השכונה, אשר מסר את הסידור לכל ילד וילד ובירך כל אחד ואחד מהילדים שיזכה להיות 

בן תורה 

משרד התחבורה הודיע לעובדים בעיצומה של השבת על הקלת העבודה בימי חול

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי: "אני מברך את הרב יעקב זכריהו על מינויו כמשנה לראה"ע 
ומאחל לו שימשיך לפעול בנחישות ובעוצמה למען תושבי העיר בני ברק"

הגר"ש מחפוד מברך את אחד הילדים

הרב זכריהו עם הגר"ש בעדני ויו"ר שס אריה דרעי

 ילדי המכינה במסיבת הסידור

! ! חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

03-6760232
050-6666292

מקס ואנה ווב
קרוב לגשר גבעת שמואל
חנייה חינם שעתיים ראשונות

• בוקר בארז
• ראשונות

• כריכים
• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..



״להיות
חבר מכבי 

זה להרגיש שהמומחה 
שמלווה אותי כבר שנים 

דואג לי באמת״

242
רופאים מומחים 

ברחבי העיר

בלעדי במכבי 
בבני ברק

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
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עשרות אלפים פקדו את ציון 'האור 
החיים' הקדוש בהר הזיתים 

מאת: יוסף טולידנו 

למעלה מ-120 אלף בני אדם, פקדו את הציון 
בשני  הזיתים,  בהר  הקדוש  החיים'  'האור  של 
השנה  ההילולא  לקיום  ההילולא.  של  הימים 
קדמה דרמה של ממש, בשל היעדר תקציב לקיום 
שהוצבו  החדשים  האבטחה  בתנאי  ההילולא 
לקיום האירוע, כלקח מהאסונות הכבדים במירון 

ובקרלין. 
בהתערבותו  האירוע,  לקראת  ספורים  ימים 
משה  מר  ירושלים  עיריית  ראש  של  האישית 
והשר  ירושלים  לענייני  המשרד  ובסיוע  ליאון 

זאב אלקין, נמצא התקציב הדרוש לקיום האירוע 
בתנאים שנדרשו על ידי יועצי הבטיחות על מנת 
להבטיח את בואם של עשרות האלפים לתפילה 
בציון הקדוש. לקראת האירוע נבנו 1,000 מטרים 
מאות  וליציאה.  לכניסה  מתואמים  גשרים  של 
סדרי  על  לשמור  הקפידו  ושוטרים  מאבטחים 
התפילה על מנת למנוע מקרים של דוחס חלילה. 
התאפשרה  לא  קודמות,  משנים  המסורת  כפי 
הגדול  והקהל  להילולא  פרטי  רכב  של  כניסה 
העמידה  'אגד'  חברת  ציבורית.  בתחבורה  הגיע 
ושוב  הלוך  שהסיעו  מפרקיים  אוטובוסים   136
הציון  המסוגל  במקום  שיח  לשפוך  הבאים  את 
הקדוש של 'האור החיים'. ההיערכות המוקדמת 

מסודר  באופן  הסתיימה  שההילולא  לכך,  סייעה 
בלי אירועים חריגים. 

צוריאל  הרב  העלמין  בתי  מועצת  מנכ"ל 
קריספל: 'אני רוצה להודות לראש העיר ירושלים 
בעידודם  הקורה   לעובי  ליאון, שנכנס  מר משה 
של יו"ר תנועת שס הרב אריה דרעי וחה"כ חיים 
התקציב  את  למצוא  קצר  בזמן  וסייע  ביטון, 
הדרוש, על מנת שעם ישראל יוכל לפקוד את ציון 
האור החיים, לאחר שבשנה שעברה הדבר נמנע 
בעקבות מגבלות הקורונה. כמו כן, אנחנו מודים 
שסייעו  אלקין,  ולשר  ירושלים  לענייני  למשרד 
ההילולא  קיום  של  הגבוהה  העלות  במימון 
השנה, בתנאים המורכבים שדרשו הקמת גשרים 

מיוחדים. 
למשפחת  ישראל  עם  חב  מיוחדת  תודה 
של  המסורת  להמשיך  שהתעקשה  קופרשטוק 
למאיר  זצ"ל,  קופרשטוק  ציו  בן  הגדול  אביהם 
ואונם  מהונם  שתרמו  המיתולוגי,  עוזרו  פראנק 
כדי להתניע את התהליך, ליוסי דייטש, ולחה"כ 
לא  החשוב  האירוע  עזרתם  שלולא  מקלב  אורי 
היה יוצא לדרך, למשטרת ירושלים ומפקד תחנת 

שלם וצוות פקודיו הנפלאים.
לשמחת לב כולם, עם ישראל זכה בזכותו של 
'האור החיים הקדוש זיע"א, להגיע השנה ולשפוך 
שיח על צרות הכלל והפרט ולשוב בבטחה איש 

איש לביתו.'.

מנכ"ל מועצת בתי העלמין הרב צוריאל קריספל: "הודות להתערבותו של ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון הצלחנו להשיג את התקציב לקיום 
ההילולא באופן בטוח, בדאגה לשלמותם ובריאותם של העולים"

לפני שבודקים

לפרסום בלוח מזל וברכה: 03-6162228



בכללית מושלם המחיר למשפחה 
נמוך במאות שקלים בשנה בהשוואה 
לביטוחים משלימים של קופות אחרות

חיסכון של
מאות שקלים 

למשפחה

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום

*התעריפים המצוינים מתייחסים לפרמיה חודשית
*הביטוח המשלים של לאומית שונה במבנה שלו משאר הקופות, כך שלא ניתן להשוואה

מאוחדת 
עדיף+שיא

מכבי
 זהב+שלי

כללית
פלטינום

מאוחדת 
עדיף

מכבי 
זהב

כללית
 זהב

קבוצת 
גיל

255.97 272.77 186.37 126.61 132.06 זוג (30) + 5 ילדים 79.20

255.97 272.77 225.47 126.61 132.06 106.50 זוג (35) + 5 ילדים

292.49 272.77 242.95 126.61 132.06 120.24 זוג (40) + 5 ילדים

292.49 272.77 242.95 126.61 132.06 120.24 זוג (45) + 5 ילדים
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מתי 
נכנסת 
השבת 
בבגדד?

מאת: אלי כהן

הכול החל לפני שלשה חודשים. עימאד )שם 
בדוי( צעיר יהודי המתגורר בבגדד בירת עיראק 
יצר לראשונה קשר עם מחלקת שורשים בארגון 
יד לאחים הפועלת לחיזוק השורשים היהודיים 
או  כאלו  בנסיבות  המתגוררים  יהודים  של 
אחרות במדינות ערב. הצעיר גילה את יהדותו, 
החל ללמוד תורה בחברותא מדי ערב עם פעיל 
לצעוד  והחל  שוטפת  ערבית  הדובר  הארגון 
המצוות  כשאחת  ליהדות  בדרכו  ענק  בצעדי 
השבת  שמירת  הייתה  עליו  שקיבל  הראשונות 

כהלכתה.
"לפני כשבועיים", מספר אמיר מיד לאחים, 
המרכז את פעילות מחלקת שורשים, "סיפר לנו 
בצעד  השבת.  שמירת  על  מאבקו  על  עימאד 
יום החופש שלו לשבת.  ניסה לשנות את  נועז 
התגובה שבה נתקל הייתה כי אם הוא עומד על 
כך הוא רשאי לעזוב את מקום עבודתו. זו הייתה 
דרך דיפלומטית להבהיר לו כי מקומו לא יכירנו 
עוד בעבודה אם ידבוק בשמירת השבת. הודעת 
תקיפה  אך  עקיפה  בדרך  שבאה  הזו  הפיטורין 
לא התריעה את עימאד שפרש ממקום עבודתו 
את  לשמור  לו  שתאפשר  עבודה  כיום  ומחפש 

יום השבת כהלכתו".
עמיר מספר כי המסירות של עימאד יצרה הד 
"כשהתברר  לאחים.  ביד  הייחודית  במחלקה 
לו  נהירים  אינם  השבת  כניסת  זמני  כי  לנו 
בכל  אחריהם  לתור  עליהם  וכי  ולמשפחתו 
שבוע מחדש, החלטנו על הפקה ומשלוח של 

זמני כניסת שבת לערים השונות".
וזמין  נגיש  דף  הפקת  על  עמלו  לאחים  ביד 
בשורה  השבת,  וצאת  כניסת  מועדי  כל  עם 
יש  של ערים במדינות ערב. לכל הערים הללו 
בהן,  שמתגוררים  אחד: יהודים  משותף  מכנה 
יד  עם  רציף  קשר  מקיימים  שונות,  בנסיבות 
וחיזוק  הדרכות  קבע  באורח  ומקבלים  לאחים 

ביהדותם.
נגישה  קריאה,  בצורה  מופיעים  כעת 
ערים  כניסת השבת בשורה של  זמני  ומסודרת 
ערביות, חלקן במדינות אויב מובהקות ולחלקן 
במדינות המקיימות יחסים עם ישראל. ובעיקר 
יש  בהם  למקומות  היישר  משוגרות  הן  שכעת 
יהודים המתגוררים רחוק מכל קשר עם יהודים 

אחרים.
בירת  טריפולי  הן:  בלוח  המופיעות  הערים 
לוב, ביירות בירת לבנון, דמשק בירת בסוריה, 

בגדד ואירביל בעיראק, צנעא בירת תימן, קהיר 
בירת  ודובאי  ירדן  בירת  עמאן  מצרים,  בירת 
על  עמלים  לאחים  ביד  האמירויות.  איחוד 
גם  יופיעו  יותר שבה  הכנת מהדורה מעודכנת 
מועדי כניסת וצאת השבת בערי סעודיה, עומאן 
ובחריין, לאחר בדיקה מדוקדקת וחישוב זמני 

כניסת וצאת השבת במקומות אלו.
"נוסף  כי  השבוע  הבהירו  לאחים  ביד 
יהודים בעיראק, אבל יש  לעימאד יש לנו עוד 
גם בלוב, סוריה, תימן, מצרים וירדן. 'מחלקת 
שורשים' עובדת היום עם כמה עשרות אנשים 
לאימהות  כבנים  מדינות  באותן  שמתגוררים 
נכדים  בילדים,  מדובר  המקרים  בכל  יהודיות. 
שנישאו  יהודיות  נשים  של  בנים  אפילו  או 
את  עזבו  שמשפחותיהן  בעוד  למוסלמים 
איתם  מתקדמים  שאנחנו  לפני  מדינות.  אותן 
שאודות  יותר,  ומשמעותיים  מעשיים  לצעדים 
רובם ככולם אין אפשרות להרחיב את הדיבור, 
ובלתי  אינטנסיביים  יהדות  בירורי  עורכים  אנו 
אותנטיים  מסמכים  השגת  לרבות  מתפשרים 

שיוכיחו את יהדותם מעל כל צל של ספק.
שמדובר  מתברר  מהמקרים  "בחלק 
משפחה  קרובי  להם  שיש  באנשים  במתחזים, 
יהודים רחוקים או בכאלו שמתעניינים ביהדות. 
האנושיים  הסיפורים  של  הארי  החלק  ואולם 
לאחר  מתבררים  ולטיפולנו,  אלינו  המגיעים 
חקירה ודרישה כפניות אותנטיות של תינוקות 
שנשבו בין נכרים על כל המשתמע מכך. בהם 
של  שורה  נוקטים  אנו  ועבורם  מתמקדים  אנו 
לצור  להשיבם  מנת  על  והשתדלויות  מעשים 

מחצתם ולדרך ישראל סבא".
לאחים  ביד  השבוע  הופנתה  הלב  תשומת 
השבת  בערב  הופיע  החדש  שהלוח  לכך 
האחרונה, פרשת בלק, שבמרכזה נבואת בלעם, 
אשר בא לקלל ונמצא מברך את עם ישראל, עם 
ישכון  לבדד  עם  היתר,  בין  היותו,  על  סגולה, 
אמרו  הפרשה",  "בסיום  יתחשב.  לא  ובגויים 
ביד לאחים, "קראנו על מסירות נפשו של פנחס 
על שמירת חומות העם היהודי. גם בימים אלו, 
יהודית  נפש  כל  על  להיאבק  ממשיכים  אנו 
וגיבורים אלמונים שהמון העם אינו מכירם, לא 
נפשם  מחרפים  פניהם,  בתווי  ולא  בשמותיהם 
בארץ ישראל כמו מחוצה לה על מנת להוציא 
יקר מזולל ולהשיב לב בנים על אבותם. מרגש 
ומחמם את הלב להיווכח כי בסייעתא דשמיא 
הנשמה  אור  ניצת  השבת  נרות  עם  מופלאה, 
ובסמטאות  אירביל  בחוצות  אלו  ימים  בעצם 

צנעא".

יוזמה מרגשת של יד לאחים: לוח זמני כניסת השבת ליהודים במדינות 
אויב • מאות יהודים המתגוררים במדינות ערב, חלקם במדינות אויב 

מובהקות, יוכלו מעתה לשמור על קדושת השבת בזכות לוח מיוחד שיד 
לאחים הוציא לאור לראשונה ובו זמני כניסות ויציאות השבת • מחלקת 
שורשים ביד לאחים עומדת בקשר רציף עם עשרות יהודים המתגוררים 

במדינות סוריה, לבנון, עיראק, לוב, ירדן ומדינות נוספות

הלוח החדש של יד לאחים עם הזמנים בערים ערביות

w 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

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

פגישה 
צרו קשר:

זה כן משנה
באיזו מכללה!

מסגרת 
חרדית 

וליווי רוחני
לאורך כל

הדרך!

במכללת מבחר

רק תואר
אוניברסיטאי

היתרון הגדול
בהשמה!

תבחרו להצליח
בענף מבטיח!

רוצים להיות 
מהנדסי בניין?

מכללת מבחר מזמינה אתכם לרכוש תואר יוקרתי 
לקראת פרנסה בכבוד, בלי להתפשר על הערכים 

ועל אווירה חרדית מלאה לאורך כל הדרך!

ענף הבנייה והתשתיות בישראל גדל משמעותית בעשור הנוכחי!
ע"פ מכון סמית - עד לשנת 2028 יידרשו במשק כ-32,000 מהנדסים 

הרישום למכינה מתחיל עכשיו
מהרו להבטיח מקומכם!

הצטרפו לתכנית 4 שנתית למסלול להנדסה 
במכללת מבחר והבטיחו לעצמכם עתיד כלכלי 

יציב ואיתן כבר בשנים הקרובות!

הנדסה
אזרחית

תואר של אוניברסיטת אריאל
מסלול בהפרדה מלאה לאורך כל הדרך

התמחות בניהול הבניה

לראשונה 
בציבור 
מלגההחרדי!

מיוחדת
למתקבלים

למכינה!

עזרה וליווי לאורך כל המסלול עד להצלחה
סיוע במלגות שכר לימוד - לזכאים!



*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת

 גב' יפית שבת מנהלת מרפאת ירושלים
BneyBrakJerusalem@meuhedet.co.il :טל: 03-6152626 | מייל

 גב' שיפי הרברט מנהלת מרפאת מרום שיר
BneyBrakRavYaackov@meuhedet.co.il :טל: 03-6159600 | מייל

 גב' נתנלי שהם מנהלת מרפאת אבני נזר
Bbavnenzr@meuhedet.co.il :טל: 03-6156400 | מייל

 גב' שולמית ווייס מנהלת מרפאת הקשתות
marphatakshatot@meuhedet.co.il :טל: 03-7428500 | מייל

 גב' ורדית צדוק מנהלת מרפאת קריית הרצוג
BneyBrakNurok20@meuhedet.co.il :טל: 03-6180688 | מייל

 ר' יצחק ויינר מנהל מרפאת ויז'ניץ
aizhnic@meuhedet.co.il :טל: 050-4141358 | מייל

מנהלי/ות המרפאות לשירותכן:

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

יהודה פרנקל 058-4191613 | ישראל בן ששון 052-7670407
חנוך זילברפרב 053-3164880

 לקוחות מאוחדת,
 מנהלי/ות המרפאות ומנהלי קשרי הלקוחות

כאן בשבילכם לכל שאלה ובקשה

בבני ברק
יש את מאוחדת!

כשאתם צריכים יחס אישי
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מקומם: בג"ץ הורה 
לאשר ניכוי מס מתרומות 

לעמותה מיסיונרית

השגריר בארה"ב 
מסיים את תפקידו

מאת: מנדי קליין 
 

ביטל  ומקוממת  שערורייתית  בהחלטה 
ועדת  של  קונצנזואלית  החלטה  בג"ץ  אתמול 
מתרומות  מס  ניכוי  לאשר  והחליט  הכספים 

לעמותה מסיונרית.
המכנים  של  המיסיונרית  בעמותה  מדובר 
תחת  ומסתתרים  המשיחיים'  'היהודים  עצמם 
בעבר  השרון'.  רמת  'יחד  המיתמם  השם 
לניכוי  עמותה  לאישור  בקשה  העמותה  הגישה 
הכספים  בוועדת   .)46 )סעיף  לתורמים  מס 
הקואליציה  חברי  דעת  על  אחד,  פה  הוחלט 
למרות  הבקשה,  את  לאשר  שלא  והאופוזיציה, 
הבקשה,  את  רשמית  אישרה  המיסים  שרשות 
בדברים  הפועלת  בעמותה  שמדובר  משום 

השרויים ב"מחלוקת ציבורית עמוקה".
החליטו  משפט,  בבתי  הליכים  מספר  לאחר 
אתמול שלושה שופטי בבג"ץ כי החלטת ועדת 
הכספים חרגה מסמכותה וכי העמותה תקבל את 

האישור בהסתמך על החלטת רשות המיסים.
לדברים  הגיבו  לאחים  יד  הפעילים  בארגון 
פרצופו  את  חושף  בג''ץ  "שוב  רבה.  בחומרה 
תוך  "בג''ץ  הארגון.  בתגובת  נאמר  האמיתי", 
הופך  והממשלה  הכנסת  בסמכויות  התערבות 
אחד".  פה  שקבעה  הכספים  ועדת  של  החלטה 
ביד לאחים הזכירו כי ההחלטה בוועדת הכספים 
כולל  השמאל,  סיעות  "כל  אחד:  פה  התקבלה 
יאיר לפיד, שבא לוועדה באופן מיוחד והצביע 
נגד מתן הטבת מס לארגון המסיונרי. אבל בג''ץ 
שמגמתו  הלוחמני  הקו  את  בהמשיכו  בשלו 
וסממן  זהות  כל  נטול  לאזור  ישראל  הפיכת 

יהודי".
השופטים  כותבים  המקוממת  בהכרעתם 
המסיונרי  לארגון  מס  הטבת  מאפשרים  הם  כי 
חברתי"  פלורליזם  לקידום  שאיפה  "מתוך 
הדתי".  במישור  לרבות  תפיסות,  של  ו"מגוון 
בדבר  ארז-ברק,  ש'  השופטת  קובעת  מדובר, 
שבית  למרות  זאת  עולם".  בהשקפת  "התלוי 
יחד רמת  המשפט ער לפעילות המסיונרית של 
דתם  את  להמיר  יהודים  בקרב  לפעול  השרון 

אך ממשיך לראות בארגון המסיונרי כ"פועלים 
למטרות ציבוריות".

המשפט  שבית  כך  על  הצביעו  לאחים  ביד 
כדורבנות  בדברים  בעבר  פסק  עצמו  העליון 
'היהודים  עצמם  המכנים  המיסיונרים  נגד 
הטיח  ברנזון  השופט  למשל,  כך,  המשיחיים'. 
ג'יימס   ,467/75 )בג"ץ  המשיחיים  ביהודים 
נגד שר הפנים(: "על  מילטון ומ' פ' האטשינס 
טרם  כיהודים  ומקובלים  הנחשבים  ישועים 
שמענו. הדבר פשוט אינו מתקבל על הדעת. לפי 
כל מבחן שהוא, הלכתי-דתי או משפט חילוני, 
יתכן  אם  ברחוב  יהודי  נא  כזה. שאלו  דבר  אין 
ידוע  'לא'.  תהיה:  הוודאית  ותשובתו  כזה  דבר 
והפכו  יהודים  שנולדו  אנשים  של  כת  שישנה 
'עברים  הקרויים  המשיח  בישו  למאמינים 
משיחיים'. הם כביכול רוצים לשמור על מוצאם 
ובקהל  אותם  הקיאה  היהדות  אבל  היהודי, 

ישראל לא יבואו".
גם נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן 
ברק, קבע בעבר כי מי שמאמין במשיחיותו של 
אותו האיש "ורואה באמונתו את האפקטיביות 
שבאמונותיו ועושה לה נפשות", "הרי הוא אדם 
המאמין בדת אחרת" וחרץ כי "נשללת יהדותו". 
הברורים  הללו,  הדברים  כי  אמרו  לאחים  ביד 
לכל ירא ושלם גם ללא סימוכין מבג"ץ, נקבעו 
וכרגע,  בעבר  שופטיו  בידי  גם  כמסמרות 
ומתכחשת  הכל  המקעקעת  השלטת  באווירה 
לכל, בג"ץ מתנער גם מפסיקותיו שלו בנושאים 

שנחשבו עד כה לקונצנזוס בעם היהודי.
בד בבד פנו רבנים ואיש ציבור ליד לאחים על 
מנת לדון בדרכים נוספות למנוע את התפשטות 
מגזרים  בקרב  הפועלת  מסיון  עמותות  פעילות 
רבים בערים השונות. בתקופה האחרונה חשים 
יהודים  וכי  גוברת  המיסיון  פעילות  כי  רבים 
קשר.  הארגונים  אותם  עם  יצרו  ותמימים  רבים 
"כי  ציבור  אישי  אותם  אמרו  ספק",  "אין 
הממשלה  הקמת  בעקבות  בציבור  האווירה 
החרדים,  המגזרים  שכל  ממשלה  החדשה, 
בג''ץ  בה,  מיוצגים  אינם  והמסורתיים  הדתיים 
יהודיים  האנטי  הדין  פסקי  את  להרחיב  עלול 

הללו ויש להיערך לבאות".

מאת: יחיאל חן

הברית  לארצות  ישראל  שגריר 
ביום  הודיע  ארדן,  גלעד  ולאו"ם, 
ראשון לראש הממשלה נפתלי בנט 
תפקידו  את  לסיים  מבקש  הוא  כי 
הברית  בארצות  ישראל  כשגריר 
מטעם  חדש  שגריר  מינוי  עם  מיד 
ממשלת ישראל החדשה. בהודעתו, 
אין  מקרה  בכל  כי  ארדן  ציין 
בכוונתו להמשיך בתפקיד זה לאחר 

חודש נובמבר. 
מתפקיד  רק  היא  ארדן  של  התפטרותו 
ימשיך  הוא  אך  בארה"ב,  ישראל  שגריר 
בהתאם  כזכור,  באו"ם.  ישראל  כשגריר  לכהן 

עם  שנחתם  הקואליציוני  להסכם 
נקבעה  הקודמת,  הממשלה  הקמת 
כהונתו  תקופת  בממשלה  ואושרה 
עד  בוושינגטון  ארדן  השגריר  של 
בשל   ,2021 נובמבר  חודש  לסוף 
שתוכננו.  הממשלה  ראשי  חילופי 
תפקידו,  את  לסיים  החלטתו  את 
שמי  בעיניי  "נכון  ארדן:  הסביר 
מול  אל  הממשלה  את  שייצג 
ידי  על  ימונה  האמריקני,  הממשל 
הבעתי  ולכן  המכהנת  הממשלה 
נכונותי  את  הממשלה  ראש  בפני 
לאחר  מיד  כהונתי  את  לסיים 
להגן  אמשיך  בממשלה.  מטעמו  שגריר  אישור 
בזירה  על צדקתנו  ולהילחם  באו"ם  ישראל  על 

הבין-לאומית".

בכך ביטל בג"ץ החלטה של ועדת הכספים, שהתקבלה פה אחד על ידי הקואליציה 
והאופוזיציה כאחד  יד לאחים בתגובה: "מדובר במגמה ברורה של הפיכת ישראל לאזור 
ללא זהות וסממן יהודים"  ביד לאחים מזכירים את הדברים החד משמעיים שפסק בג"ץ 

עצמו בגנות המיסיונרים בקובעו מפורשות כי "בקהל ישראל לא יבואו"

שגריר ישראל בארה"ב ובאו"ם גלעד ארדן הודיע לרה"מ נפתלי בנט על סיום תפקידו 
כשגריר בארה"ב ויישאר רק בתפקיד שגריר ישראל באו"ם: "נכון בעיניי שמי שייצג את 

הממשלה אל מול הממשל האמריקני, ימונה על ידי הממשלה המכהנת"

 יישאר השגריר באו"ם. גלעד ארדן 



לקוחות מאוחדת, המומחים ברפואת עור 
זמינים עבורכם בכל רחבי העיר

ד״ר בן מרדכי ירון מומחה ברפואת עור מבי"ח תה"ש
ד״ר בר יהונתן מומחה ברפואת עור מבי״ח איכילוב

ד״ר ליכטנשטיין דניאל | ד״ר ליפשיץ אריה
ד״ר שלקוביץ שילה יצחק

בבני ברק
יש את מאוחדת!

כשאתם צריכים מומחים ברפואת עור

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת
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הקורונה שוב כאן
מאת חיים רייך

חסד.  של  אחד  יום  אין  בנט-לפיד  לממשלת 
לקבל  הממשלה  ועל  כאן  עודנו  הקורונה  משבר 
העלייה  את  לבלום  לנסות  מנת  על  החלטות 

בתחלואה.
קבינט הקורונה שהוקם מחדש, התכנס בתחילת 
מסכות  עטיית  על  ההחלטה  ומלבד  השבוע 
מחו"ל  הנכנסים  על  והקפדה  סגורים  במקומות 
הממשלה  של  שפניה  היא  ההערכה  לישראל, 
הנוכחית,  ההתפרצות  את  להכיל  היא  הנוכחית 
גבוה  בישראל  המחוסנים  שאחוז  העובדה  בשל 
ולפיכך גם נוכח התפרצות המגפה, מספר החולים 
קשה נותר נמוך ועל כן אין מקום להוסיף הגבלות 

על אזרחי ישראל.
משרד  התחלואה,  בשיעור  העלייה  נוכח 
הבריאות מודיע כי החל מיום שישי האחרון, חלה 
חובת עטיית מסכה בכל מקום שאינו שטח פתוח, 

למעט במקום המגורים הקבוע.
השאר  בין  תחול  לא  המסיכה  עטיית  חובת 
במקרים הבאים: קטין מתחת לגיל 7, אדם שעקב 
מוגבלות נמנע ממנו לעטות מסכה, אדם השוהה 
שני  נוסף,  אדם  בלא  מופרד  או  סגור  במקום 
וכן אדם  עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד 

המבצע פעילות ספורט.
משרד הבריאות ממליץ לעטות מעתה מסכות 
בשטחים  משתתפים  מרובות  בהתקהלויות  גם 

פתוחים.
בחלק  הגבוהה  התחלואה  בשל  כך,  בתוך 
ממדינות העולם, אלו המבקשים להיכנס לישראל 
נדרשים למלא טופס הצהרת נוסע נכנס לישראל. 
יש למלא את טופס הנוסע הנכנס 24 שעות לפני 
הטיסה. מומלץ להגיע לשדה התעופה עם הטופס 
ואישור עלייה לטיסה שניתן להציג בקובץ  מלא 

דיגיטלי או כקובץ מודפס.
בעלי אזרחות זרה המעוניינים להיכנס למדינת 
ישראל נדרשים, בנוסף למילוי טופס דיווח כניסה 
ישראל.  למדינת  כניסה  אישור  לקבל  לישראל, 
כניסתם של זרים לישראל תאושר במקרים חריגים 

בלבד.
את  למלא  יש  הבקשה?  את  מגישים  איך 
למלא  תדרשו  השאר  בין  בטופס.  השדות  כל 
פרטים מזהים, מקומות בהם ביקרתם בשבועיים 
על  פרטים  בריאות,  הצהרות  אישור  האחרונים, 

מקום הבידוד ועוד.
החל מתאריך 1.6.21 בדיקת ה-PCR בכניסה 
הנכנסים,  הנוסעים  כלל  מחויבים  בה  לישראל, 
תהיה כרוכה בתשלום. ניתן לבצע תשלום לאחר 
ביצוע  לישראל.  נכנס  נוסע  הצהרת  טופס  מילוי 

התשלום מראש מעניק הנחה בעלות הבדיקה.
מילוי  לאחר  הגשת הבקשה?  לאחר  קורה  מה 
בהתאם  מהשניים,  אחד  יוצג   – הפרטים  כל 
או  לטיסה  עלייה  אישור  שמילאתם:  לנתונים 

סירוב עלייה לטיסה.
יכולים  סירוב לעלות לטיסה יקבלו מי שאינם 
אם  הבריאות.  בהצהרת  הסעיפים  כל  את  לאשר 
סורבה עלייתכם לטיסה, יש ליצור קשר עם חברת 

התעופה.
יש להדפיס או לשמור עותק דיגיטלי של אישור 

העלייה לטיסה. )מומלץ גם וגם(.
פרטי  את  להזין  יש  לישראל  הכניסה  בטופס 
צורך  יש  אם  קשר.  יצירת  ופרטי  הבידוד  מקום 
יש  הטופס  שליחת  אחרי  אלו  פרטים  לעדכן 
בטלפון  הבריאות  קול  מוקד  מול  זאת  לעשות 

.*5400
משך  בבידוד.  יחויבו  היעדים  מכל  השבים 
הבידוד הוא 14 ימים או 10 ימים, בתנאי שיבצעו 
שליליות,  יהיו  שתוצאותיהן  בדיקות  שתי 
במועדים שנקבעו בנוהל. מי שמחזיקים בתעודת 
התחסנות או תעודת החלמה אשר הונפקו על ידי 

משרד הבריאות אינם חייבים בבידוד.
להגעתם  שקדמו  הימים  ב-14  ששהו  מי 
ברמת  המוגדרות  מהמדינות  באחת  לישראל 
מחלימים  לרבות  בבידוד,  יחויבו  מירבית  סיכון 
מחוסנים  על  תחול  לא  זו  הוראה  ומחוסנים. 
שדה  בשטח  שעות   12 עד  ששהו  ומחלימים 
תעופה של אותה מדינה, ובו בלבד. אזרחים זרים 
יחויבו בבידוד במקום  יכנסו ממדינות אלו  אשר 

מטעם המדינה )מלונית(. 
העלייה  אישור  את  להציג  יש  ההמראה  לפני 
כרטיס  בצירוף  התעופה  חברת  לנציג  לטיסה 
ששהו  לישראל  המגיעים  הנוסעים  כל  הטיסה. 
מעל 72 שעות בחו"ל יציגו לחברת התעופה לפני 
PCR שלילית לנשאות  ההמראה תוצאת בדיקת 

לנגיף הקורונה.
הנחיתה  ממועד  מחושבת  בחו"ל  שהייה 
למדינת  ההמראה  מועד  ועד  היעד  במדינת 
שעות   72 בתוך  לבצע  יש  הבדיקה  את  ישראל. 
גם  זו תחול  חובה  לישראל. החל  לפני ההמראה 
אישור  או  התחסנות  בתעודת  שמחזיקים  מי  על 

מחלים. הדבר מהווה תנאי כניסה לישראל.
באפשרותם  ואין  לישראל  המגיעים  נוסעים 
לבצע בדיקת PCR תוך 72 שעות לפני ההמראה 
אישי  צורך  הומניטריות,  סיבות  בשל  לישראל 
מיוחד או אם קיים קושי ממשי של היעדר נגישות 
להגיש  יוכלו  ההמראה,  במקום   PCR לבדיקות 

בקשה לוועדת חריגים. 
ותושבים  ישראלים  אזרחים  הנחיתה,  לאחר 
העלייה  אישור  את  דרישה,  לפי  להציג,  יצטרכו 
לנשאות  שלילית   PCR בדיקת  ותוצאת  למטוס 
כל  על  הטיסה.  טרם  שבוצעה  הקורונה  לנגיף 

 PCR הנכנסים לישראל לבצע על חשבונם בדיקת
לנשאות לנגיף הקורונה בעת הנחיתה בישראל.

לישראל  בכניסה  להציג  זרים  אזרחים  על 
למטוס אשר  העלייה  אישור  הגבולות:  בביקורת 
נכנס  נוסע  הצהרת  טופס  מילוי  בסיום  קיבלו 
כאשר  ישראל,  למדינת  כניסה  אישור  לישראל; 
כניסה של זרים לישראל תאושר במקרים חריגים 
לנשאות  שלילית   PCR בדיקת  תוצאת  בלבד; 

לנגיף הקורונה.
על  לשמור  יש  בישראל  שהייתכם  במהלך 
מסכה  לעטות  נדרשים  בידוד  חבי  אלה:  כללים 
הבידוד.  למקום  ההגעה  ועד  הנוסעים  בטרמינל 
מטרים   2 של  מרחק  חברתי,  ריחוק  על  לשמור 
מאנשים אחרים. לשמור על כללי ההיגיינה בכל 

זמן מרגע היציאה מהבית.

הצהרת נוסע יוצא מישראל 

למלא  נדרשים   16 גיל  מעל  ותושבים  אזרחים 
טופס הצהרת נוסע יוצא מישראל. את הטופס יש 

למלא במהלך 24 השעות שלפני הטיסה.
בהגשת הבקשה יש למלא את הפרטים האישיים 
שלך ושל הנוסעים הנלווים אליך והצהרה שאינך 
תבקר במדינה המוגדרת ברמת סיכון מרבית, אלא 

אם קיבלת אישור מוועדת חריגים לכך. 
מהשניים,  אחד  יוצג  הפרטים  מילוי  לאחר 
בהתאם לנתונים שמילאתם: אישור עלייה לטיסה 
הודעת  את  לטיסה.  עלייה  סירוב  לחילופין  או 
כל  את  לאשר  יכולים  שאינם  מי  יקבלו  הסירוב 
הסעיפים בהצהרה. אם סורבה עלייתכם לטיסה, 

יש ליצור קשר עם חברת התעופה. 
היוצאים מישראל  לפני ההמראה כל הנוסעים 
להציג  יידרשו  בישראל  שעות   72 מעל  ששהו 
 PCR בדיקת  תוצאת  התעופה  חברת  לנציג 
לא  זו  הוראה  הקורונה.  לנגיף  לנשאות  שלילית 
חלה על מי שמחזיק בתעודת התחסנות או תעודת 

החלמה אשר הונפקו על ידי משרד הבריאות.
יש להדפיס או לשמור עותק דיגיטלי של אישור 
וגם  מילוי הטופס )מומלץ להחזיק עותק מודפס 
דיגיטלי(. חלק מהנוסעים יידרשו להציגו בכניסה 

לנמל התעופה ובפני נציגי חברת התעופה.

המדינות האדומות

בתחילת  הודיע  הבריאות  משרד  כך,  בתוך 
ואישור  המצב  להערכת  בהתאם  כי  השבוע 
בלרוס  התווספו  ראשון,  ביום  הממשלה 
מסע  באזהרת  המדינות  לרשימת  וקירגיסטאן 
חמורה. בנוסף, הוסרו מלדיביים ונפאל מרשימה 

זו.
מסע  באזהרת  הנמצאות  המדינות  רשימת 
חמורה כוללת, נכון להיום, את המדינות: אוגנדה, 
סיישל,  איי  האמירויות,  איחוד  אורוגוואי, 
פרגוואי,  נמיביה,  )בלרוס(,  בוליביה,  אתיופיה, 
)קירגיסטאן(  ריקה,  קוסטה  קולומביה,  צ'ילה, 
ותוניסיה. יודגש, כי אם לא יחול שיפור משמעותי 
צפויות  הן  הנ"ל,  במדינות  התחלואה  ברמת 

להיכנס לרשימת המדינות ברמת סיכון מרבית.
כאמור, על-פי התקנות, אסורה יציאת אזרחים 
אושרו  אשר  חריגים  )למעט  ישראלים  ותושבים 
סיכון  ברמת  למדינות  חריגים(  ועדת  על-ידי 
הודו,  אפריקה,  דרום  ברזיל,  ארגנטינה,  מרבית: 

מקסיקו ורוסיה.
בנוסף, כלל הנכנסים )מכל גיל, כולל מחלימים 
ומחוסנים( ממדינות אלו, מחויבים בבידוד ביתי 

על-פי נהלי משרד הבריאות.
למדינות  נסיעה  מפני  מזהיר  הבריאות  משרד 
גבוהה.  בהם  התחלואה  רמת  אשר  ואזורים 
ככלל, לאור התחלואה המתגברת בעולם, משרד 
שאינן  מנסיעות  כלל  להימנע  ממליץ  הבריאות 

חיוניות לחו"ל בעת הזו.

המסכות חזרו לשטחים סגורים, מי שמבקש לצאת או להיכנס לישראל נדרש למלא טופס הצהרה ולהציג תוצאת בדיקת נשאות 
שלילית וכפי הנראה בקרוב יוטלו הגבלות נוספות

המסכות חוזרות: נתוני התחלואה ממשיכים לעלות ומומחים מסבירים: אנחנו בפתחו של גל רביעי 

 בחזרה לבדיקות. עמדת היבדק וסע | צילום: תיעוד מבצעי, כב''ה



חכם! יצאת
משלמים פחות. מקבלים מהר.

סגרת ביטוח ב-

ב-AIG לא משלמים על ביטוח הרכב בשבתות ובחגים,
וגם מקבלים תשלום על תביעות הכי מהר בישראל! 

הצטרף למהפכה ותפסיק לשלם עמלות סוכן מיותרות. 

www.aig.co.il התקשר עכשיו ונציג שירות מקצועי ייתן לך הצעה משתלמת
1-800-400-400

לא משלמים
על שבתות וחגים
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החברה לתנאי  כפוף   | ק״מ   15,000 עד  לנוהגים  אחרונות  שנים  בשלוש  נקי  ביטוחי  עבר  לבעלי   | וחובה  מקיף  ביטוח  ברכישת 



 לקוחות כללית בבני ברק
 נהנים ממיטב שירותי הבריאות המקצועיים
ומפריסת המרפאות הרחבה ביותר בעיר,

מרפאה בכל שכונה!
גם אנחנו פה בשבילכם:

ypa@clalit.org.il | 052-7632326 | יחזקאל פקשר- מנהל קשרי לקוחות בבני ברק
חיה שנלר- מתאמת קשרי לקוחות | 054-8450809

יחס אישי 
ומקצועי

פריסה 
רחבה

רופאי שניידר 
בקהילה

רפואה 
דחופה

זמינות 
גבוהה

 בני ברק אזורית רבי עקיבא 83 | מרכז בריאות הילד רבי עקיבא 83 | עזרא עזרא 11 | בלומנטל עלי הכהן 13
 גני טל צבי שרגא גרוסברד 3 | שיכון ה' הרב גוטמכר 7 | מרכז בעלי מלאכה הרב כהנמן 134 | יונתן יונתן 14
 קרית הרצוג צבי הרלינג 6  | קונקורד דרך בן גוריון 13 | פלמ"ח פלמ"ח 5 | מרכז בריאות האישה חזון איש 62
מיידנט דרך זאב ז׳בוטינסקי 160| מרפאת שיניים ד״ר עמנואל שלם ירושלים 9 | שלמות השן רבי עקיבא 160 

כללית סמייל בני ברק עלי הכהן 13 | מרפאת שיניים שן טוב אלישיב עזרא 11

בשבילך
בכל מקום

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!
לפרטים נוספים: 03-9766116
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אבל בקהילה היהודית במיאמי

מאת: יוסף מאירוביץ'

נתפס במיאמי: בליל שישי  ובלתי  אסון כבד 
סורפסייד  בשכונת  דירות  בניין  קרס  האחרון 
רבים.  יהודים  מתגוררים  בו  ביץ’,  במיאמי 
 ,8877 הבניין שקרס, הממוקם בשדרות קולינס 

מנה 12 קומות והוא נבנה בשנת 1981.
בלילה,  שלוש  בשעה  החלה  ההתמוטטות 
ולכן רבים מדיירי המבנה היו במיטותיהם בשעה 
יחידות   136 היו  בבניין  התרחשה.  שהקריסה 
נופש  דירות  רובן  אך  נפגעו,  וכמחציתן  דיור, 
לא מאוכלסות. לפחות 20 יהודים, ובהם מספר 

חרדים וחסידי חב"ד – הוכרזו כנעדים.
חלק  כי  עדכן,  הישראלי  החוץ  משרד 
אזרחות  בעלי  הם  במיאמי  הנעדרים  מהיהודים 

ישראלית – כנראה תושבים אמריקנים.
מיד עם היוודע דבר האסון, הגיעו למקום 80 
שבוע  שבמשך  מיוחד,  ציוד  עם  חירום  צוותי 

ימים מנסים לאתר לכודים בין ההריסות.
פעילות  של  תיעוד  פרסמה   ABC רשת 
שחולץ  נער  נראה  ובו  ההריסות  בין  החילוץ 
הצלה  כוחות  החירום.   צוותי  ידי  על  בחיים 
דיווחו על חילוץ של 35 אנשים מהבניין ועוד 2 

אנשים שחולצו מההריסות סמוך לו.
יצאו  טרם  שיקיריהן  המשפחות  אחת 
עיצרו  "אנא  הודעה:  פרסמו  הבניין  מהריסות 
רגע והתפללו על: חיים בן שרה מלכה בת שרה 
רחל ישראל צבי יוסף בן טויבא חמי, גיסי וגיסתי 
שנמצאים בבניין שקרס בפלורידה ולא הצלחנו 

ליצור איתם קשר עד כה".
מג'יל  סנטו  הראלד,  מיאמי  של  דיווח  לפי 
סיפר על אשתו שעבדה בבניין והתקשרה אליו 
פיצוץ  ששמעה  אמרה  "היא  הקריסה:  לאחר 

גדול. זה הרגיש כמו רעידת אדמה".
שהתרחש  את  תיאר  סמוך  בבניין  שגר  אדם 
דרך  וכשהסתכלתי  רעד  "הבניין   :CBS-ל

החלון חשבתי שזה כמו סערה".
במיאמי  זק"א  ונציג  ההצלה  בכוחות  בכיר 
סיפר: "מדובר במגדל מגורים בשכונה היהודית 
משפחות  גם  היתר  בין  מתגוררות  בו  במיאמי 
כוחות  שאר  עם  יחד  פועלים  אנו  יהודיות. 

הביטחון וההצלה במיאמי ועוקבים מקרוב אחר 
באיתור  כעת  מתמקדים  אנו  החילוץ,  פעולות 
שהאירוע  בתפילה  כולנו  היהודיות.  המשפחות 
הזה יסתיים עם כמה שפחות נפגעים וקורבנות".

 159 כי  הודיעה  מיאמי-דייד  מחוז  ראש 
בעוד  חמישי,  יום  מאז  נעדרים  עדיין  אדם  בני 
נכון  נמשכים.   – שורדים  לאתר  שהניסיונות 
לשעות הערב של יום שלישי רק 11 גופות חולצו 
מלאכת  בזירה  השריפות  בשל  ההריסות.  מבין 

הזיהוי מורכבת ונמשכת זמן רב.
בתוך כך, תחושת אבל כבד בקהילה היהודית 
עם  רשימה  הפיצו  הקהילה  וחברי  במיאמי, 

שמות של 34 מהנעדרים היהודים לתפילה.
חולצו  הקריסה,  אסון  לאחר  יממות  ארבע 
אוליוקוביץ  ורות  אריה  הזוג  בני  של  גופותיהם 
79 ו-74. בתם לאה היא המזכירה של  ז"ל, בני 
ישיבת חב"ד בשיקגו. בני הזוג אוליוקוביץ’ נמנו 
בספרסייד.  המקומית  חב”ד  קהילת  חברי  עם 
"אין הרבה מלים שיכולות להעניק נחמה בימים 
אלה", אמר השליח הרב שלום בער ליפסקר, רבו 
של בית הכנסת 'השול'. לפני כשנתיים תרמו בני 
הזוג אוליוקוביץ ז"ל ספר תורה לישיבת חב"ד 

בשיקגו.
שומעים  המחלצים  כי  דווח,   CNN ברשת 
קולות מתחת להריסות, ככל הנראה מאזור של 
חניון תת קרקעי. הכוחות פועלים בסביבה בלתי 

אפשרית, בין גושי בטון עצומים ולא יציבים.
יש  עדיין  אבל  כלל,  ניצולים  אין  כי  "ייתכן 
מקומי  בכיר  קאסל,  צ'ארלס  אמר  תקווה",  לי 
להמשיך  חייבים  "אנחנו   .CNN-ל בסרפסייד 
עצוב  ויום  טרגדיה  זו  הזאת.  בנקודה  לקוות 
בטוח  לא  אני  מציאותי,  באופן  בסרספייד.  פה 
ויימצאו  ייחולצו  אנשים  הרבה  או  שמישהו 

בחיים".
בריאיון  עדכן  מיאמי,  תושב  מלמד,  אייל 
קורה.  מה  יודעים  לא  “באמת   :12 לחדשות 
גבוה  ריכוז  עם  איכותית  מאוד  בשכונה  מדובר 

קרס.  פשוט  מהבניין  חצי  יהודים.  של 
בגלל  שזה  בטוח,  לא  להיות,  יכול 

עבודות שבוצעו פה בזמן האחרון".
 40 בן  בדיוק  הבניין  אייל,  לדברי 

עד כה חולצו רק 11 מההרוגים בבניין המגורים בן 12 הקומות שקרס בשדרות קולינס 
8877 במיאמי שבפלורידה • שמותיהם של הנעדרים הרבים מוכרים היטב לחברי הקהילה 

היהודית הגדולה שגרה במקום • משלחות מיוחדות של מד"א ושל זק"א יצאו למיאמי 
על מנת לסייע לכוחות החירום במקום • "ייתכן כי אין ניצולים כלל, אבל עדיין יש לי 

CNN -תקווה", אמר צ'ארלס קאסל, בכיר מקומי בסרפסייד ל

חשש בקהילה היהודית במיאמי: יחלוף זמן רב עד שיחולצו ההרוגים שנקברו תחת ההריסות

«



באמצע
הלילה?

לאן אתה רץ
כשהילד עם חום גבוה

כתובת: אשל אברהם 16 בני ברק
שעות פעילות: בימים א'-ה' בשעות 19:00-00:00 

בימי שישי וערבי חג מהשעה 13:30 וברציפות עד מוצאי שבת/חג עד 00:00

לקוחות כללית בבני ברק
נהנים משירותי רפואה דחופה עזר מציון

ללא תשלום, בימי שישי, שבת וחג.

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!

לפרטים נוספים: 03-9766116
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שנה וכל 40 שנה עורכים בדיקה, "יכול 
פה  שעשו  בגלל  שזה  באמת  להיות 

שיפוצים והחליפו את הגג".
בארי כהן, דייר בבניין שקרס, סיפר: 
לא  ארוך.  מאוד  מסדרון  וזה  במסדרון  "הלכתי 

היה שם דבר, רק ערמה של אפר וחצץ".
ווילי גומז, דייר אחר, העיד: "זה מטורף, היית 
מצפה שזה יקרה במהלך רעידת אדמה, אבל לא 
ואז  רועדת  האדמה  את  הרגשתי  כזאת.  בצורה 

שמעתי קול שנשמע כמו רעם".
ניקולאס בלבואה, שהיה בזירת האסון, חילץ 
ילד מההריסות. "שמעתי מישהו צועק וצורח", 
הוא העיד, "אז אני ואדם נוסף החלטנו להתקרב. 
יותר  טוב  אותו  לשמוע  התחלתי  הזה  בשלב 

והבנתי שמדובר בקול של ילד קטן".
ליפסקר,  בער  שלום  הרב  אשת  ליפסקר,  חני 
הרב של 'השול' בבאל הרבור, הממוקם במרחק 
התקשורת  לכלי  סיפרה  האסון,  מזירת  הליכה 
כי נתקבלו אלפי פניות מרחבי העולם להתפלל 

עבור הנעדרים.
ליפסקר גם פיקחה על מבצע העברת משלוח 
משפחות  בני  עבור  ושתייה  מזון  של  גדול 
בהמתנה  מיוחד,  במרכז  שהתכנסו  הנעדרים 

למידע על יקיריהן.
בשכונת  חב"ד  משלוחי  קטן,  שלמה  הרב 
די  היא  “השכונה   :COL לאתר  אמר  סרפסייד 
יהודית, ויש בה גם הרבה חסידי חב"ד. יש פה 
הרבה דירות שהן דירות נופש. הייתי שם בשטח, 
של  ערימה  בקטן.  התאומים  אסון  כמו  נראה 
מוסיף למצב.  לא  וזה  חזק  גשם  גם  יורד  בטון. 
שגרים  וחרדים  חב"ד  חסידי  על  ידוע  לצערנו 
אותם.  מוצאים  ולא  שקרס  חלק  באותו  בבניין 
יש פה כוחות הצלה שהגיעו מכל רחבי פלורידה 

לראות איך אפשר לעזור".
הרב קטן התייחס לסיבות שהובילו לקריסה: 
עובר  שלנו  האזור  ברור.  לא  כלום  זה  "בשלב 

טענות  יש  לאחרונה.  ובנייה  שיפוצים  המון 
אבל  סדקים.  גילו  בסמוך  בניין  שנבנה  שבגלל 
זה.  את  יחקרו  ובטח  לדעת  אפשר  אי  עדיין 
בשלב הזה לא נראה שמדובר בחבלה או במשהו 

פלילי".

"זה היה  מיכאל סטורנגין, מתנדב ב'הצלה': 
יום קשה, בלשון המעטה. אני מתכוון להישאר 
לעזרה.  שזקוק  מי  יש  עוד  כל  הרגליים  על  פה 
האסון.  גודל  את  לעכל  לאנשים  מוקדם  עדיין 
ופחד  בלבול  של  במצב  נמצאים  פה  האנשים 

לחיי אהוביהם".

משלחת זק"א הגיעה מישראל
משלחת מתנדבי זק"א בראשות קמב"ץ זק"א 
שבפלורידה  למיאמי  הגיעה  לנדאו  יוסי  לכיש 
במאמצים  במיאמי  זק"א  למתנדבי  וחברה 
לאיתור וחילוץ נפגעים מהריסות מגדל המגורים 

שקרס, יחד עם כוחות החירום המקומיים.
בזק"א:  המבצעים  אגף  ראש  וינגרטן  חיים 
"ביום חמישי האחרון קיבלנו את הדיווח הקשה 
12 קומות בשכונה  על קריסת מגדל מגורים בן 
שבפלורידה.  במיאמי  סורפסייד  היהודית 
עדיין  הקריסה  לאחר  ימים  שלושה  לצערנו 
לכודים במקום עשרות אנשים, בתוכם גם אנשים 
משוועים  משפחתם  בני  היהודית.  מהקהילה 

לעזרה". 
וינגרטן הוסיף: "עם קבלת הדיווח על האסון 
באיתור  לסיוע  זק"א  בארגון  נערכנו  הכבד 
ללא  המת  בכבוד  וטיפול  הנפגעים  וחילוץ 

הבדלי דת או גזע".
וראש  לכיש  זק"א  קמב"ץ  לנדאו  יוסי 
בטיפול  רב  ניסיון  זק"א  "לארגון  המשלחת: 
החילוץ  כוחות  עם  יחד  נעבוד  אסון.  באירועי 
המקומיים במטרה לנסות להציל ולאתר נעדרים. 
לנפטרים.  המת  כבוד  במתן  נסייע  במקביל 
הניסיון הרב שיש לנו בזירת אסון בעולם יסייע 

רבות למחלצים בזירה".

"יש לנו תקווה לאתר 
נעדרים בחיים וזה מחזיק 

אותנו ברגעים הקשים"

מאת: יוסף מאירוביץ'

הרפואה  צוותי  ממשיכים  זו,  בשעה  גם 
במיאמי, המתנדבים ביחידה הבינלאומית של 
בזירת האסון במיאמי, לאבטח  לפעול  מד"א 
רפואית את הכוחות הפועלים בשטח וערוכים 
ניצולים  ויאותרו  במידה  טיפול  להעניק 
ולהגיש סיוע וליווי למשפחות הנעדרים, לצד 

יתר כוחות החילוץ והרפואה המקומיים.
של  והחובשים  הפראמדיקים  הרופאים, 
מתנדבים  מהם  שרבים  פלורידה  דרום  הצלה 
היו  דוד אדום,  ביחידה הבינלאומית של מגן 
של  האסון  בזירת  הראשונים  הכוחות  בין 
רפואי  והעניקו טיפול  קריסת הבניין במיאמי 
מציל חיים, לצד פעולות חילוץ של הפצועים.
דרום  בהצלה  חובש  רויטמן,  אנדריי 
של  הבינלאומית  ביחידה  ומתנדב  פלורידה 
מד"א במיאמי: "רק כשהגענו לשטח הצלחנו 
להבין את גודל האסון ומיד התחלנו בפעולות 
ופצועים  נעדרים  של  ואיתור  טיפול  סיוע, 

בשטח, יחד עם שירותי הכבאות האמריקאים. 
במאמץ  לשעון  מסביב  בשטח  עבדו  הכוחות 
וכשלא  טובות  לחדשות  ציפו  כולם  גדול. 
קשה  מאוד  הייתה  ההרגשה   – כאלו  הגיעו 
לסייע  ממשיכים  אנחנו  עכשיו  גם  וכואבת. 
לפצועים וללוות באופן מתמשך את משפחות 
הנעדרים. תמיד יש לנו תקווה לאתר נעדרים 
בחיים וזה מחזיק אותנו, גם ברגעים הקשים".

חבר  פלורידה,  דרום  הצלה  פראמדיק 
מייקל  מד"א,  של  הבינלאומית  ביחידה 
לזירת  בסמוך  מפלורידה שמתגורר  סטרונגין 
האסון והיה מהראשונים להגיע לזירה, הוסיף: 
"הגענו לזירת האסון לפנות בוקר ומיד התחלנו 
לטפל גם בפצועים וגם במשפחות הנעדרים. 
הקמנו חוליית פיקוד מיוחדת שמעניקה סיוע 
הראשונות  בשעות  וטיפלנו  בשטח  לקהילה 
שקורסי  ספק  לי  אין  פצועים.  בעשרות 
שעשינו  והתרגולים  אסון  למצבי  ההכשרה 
יחד עם צוותי מד"א במהלך השנים בישראל 
עזרו לנו מאוד להתכונן לשעת חירום ובזכותם 
הסיוע שאנחנו מגישים במיאמי מקצועי, יעיל 

ומהיר".
פראמדיק מד"א, אוריאל גולדברג, שהגיע 
מישראל למיאמי ביום שישי, הצטרף לצוותי 
מנת  על  למיאמי  "הגעתי  במקום:  ההצלה 
לכוחות  והמשפחות  הקהילה  בין  לחבר 
מתוך  שניתן,  במה  ולסייע  ובארץ  במקום 
חצי  מורכב,  מאוד  בשטח  החילוץ  המשבר. 
רגע.  בכל  לקרוס  עלול  שני  וחצי  קרס  בניין 
קשה להגיע ללכודים וכוחות החילוץ עושים 
חיים.  שיותר  כמה  להציל  כדי  מאמץ  כל 
במחויבות  לשעון  מסביב  עובדים  הצוותים 
ומסוכנת  מורכבת  בזירה  זהירות  תוך  גדולה, 

ובתנאי שטח מורכבים מאוד".
הוקמה  מד"א  של  הבינלאומית  היחידה 
בשנת 2007, וכיום חברים בה מאות רופאים, 
פראמדיקים וחובשים ממדינות שונות ברחבי 
הכשרה  ועברו  לישראל  הגיעו  אשר  העולם, 
באירוע  לטיפול  השאר  בין  אדום,  דוד  במגן 
מלחמה  הרס,  בזירת  טיפול  אדמה,  רעידת 
לארץ  לשוב  יוכלו  חירום  שבזמן  כך  ועוד, 

ולסייע לכוחות מד"א.

"רק כשהגענו לשטח הצלחנו להבין את גודל האסון ומיד התחלנו בפעולות 
סיוע", מספר אנדריי רויטמן, חובש בהצלה דרום פלורידה ומתנדב ביחי' 

הבינלאומית של מד"א • "אנחנו עובדים מסביב לשעון במקצועיות ובזהירות 
- בתנאי שטח מורכבים", מספר פראמדיק מד"א, אוריאל גולדברג, שהגיע 

מישראל למיאמי ביום שישי

חברי היחידה הבינלאומית של מד"א בזירת האסון לימין הקהילה היהודית במיאמי:

צילום: דוברות זק"א

צילום: דוברות זק"א

צילום: דוברות מד"א

«
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בסניפי לאומי ובאתר הבנק.
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הכשרות המהודרת 
העולה על 

שולחן מלכים

איציק גרוס

של  הכשרות  מערכת  מתנהלת  עשורים  משבעה  למעלה  כבר 
בני ברק בדקדקנות מופלגת ובקפידות מרחיקות לכת בכל הקשור 
להידורי הכשרות, שהחלה אצל הגה"צ רבי יעקב לנדא זצ"ל רבה 
לייב  יהודה  משה  רבי  הגה"צ  בנו  אצל  המשיכה  ברק,  בני  של 
על  כיום  ומונהגת  דרכו ברבנות העיר,  זצ"ל שהמשיך את  לנדא 
לנדא שליט"א,  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון  דרכם  ידי ממשיך 
רוזנבלט  צבי  שבח  רבי  הגאון  עם  והדוק  פורה  פעולה  בשיתוף 
ידיו רב לו כבר רבות בשנים במערכות הכשרות  שליט"א, אשר 

והשחיטה.
מיוחדת  מתכונת  באותה  נשארו  כולם,  והדקדוקים  ההידורים 
כל  הצרופה.  ההלכה  עקרונות  על  מתפשרת  בלתי  תקיפות  של 
הקפדותיהם וכל הנהגותיהם של הרבנים הגאונים לבית משפחת 
לנדא זצ"ל, נשמרות אחת לאחת במערכת הכשרות כיום בסייעתא 
דשמיא, כאשר השתיתו וייסדו את עמדותיהם ההלכתיות על כל 
פרט ופרט בדעת תורה ברורה, עליהם הגנו בכל תוקף ומאחוריהם 

עמדו בכל עוז, בלי לסור ממנה ימין ושמאל. 
ביותר  להקפיד  הנאמנה  היהדות  בני  ממשיכים  בכדי,  לא 
להכניס לתוך ביתם את הכשרות המהודרת הזו, כאשר בנוסף לכל 
הנהגות  גם  נוספו  לנדא',  'הרב  והחומרות מבית  שלל ההידורים 
תמים  יהיו  ויחדיו  שליט"א,  רוזנבלט  הגרש"צ  ידי  על  ייחודיות 
להשלים את מערכת הכשרות בתכלית ההידור, לתפארת כל בית 

ישראל.  

שחיטה מהודרת 

משחטת אחדות, הפועלת תחת כשרותם המחמירה והמהודרת 
רוזנבלט שליט"א  צבי  רבי שבח  הגאון  ברק  בני  העיר  רבני  של 
לשם  הפכה  כבר  שליט"א,  לנדא  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  והגאון 
וכן  כבחמורה,  קלה  על  המקפיד  התורה  בני  ציבור  בקרב  דבר 
מפורסמת כמקום המתאים לחבורות המחמירות ביותר. האחדות 
החומרות  כאשר  ושוב,  שוב  עצמה  את  מוכיחה  העיר  רבני  בין 
של שני הרבנים, כל אחד לפני מנהגי רבותיו, באות לידי ביטוי 

בחומרות ההלכתיות הנהוגות במשחטת אחדות.
הגרש"צ רונזבלט שליט"א, נאמנם של גדולי ישראל, ידיו רב 
וידוע  ישראל.  תורה בכל קהילות  ובהרבצת  לו בתחום הכשרות 
שכבר כ-30 שנה גדולי ישראל זצוק"ל ויבלח"א סמכו את ידיהם 

עליו ושלחהו למשימות בתחום הכשרות והרבצת תורה. 
הקים  זצוק"ל,  קרליץ  הגר"נ  מרן  ע"י  להוראה  הוסמך  מאז 
ברבות השנים בתי הוראה בבני ברק, בירושלים, באלעד ובקרית 
קניבסקי  הגר"ח  מרן  של  נשיאותו  תחת  עומדים  אשר  ספר, 
שליט"א, ורבים מתלמידיו משמשים כמורי הוראה ורבני קהילות 
בכל רחבי הארץ ולאחר פטירתו של הגרמי"ל לנדא זצוק"ל מונה 
לרבה של בני ברק יחד עם הגרחי"א לנדא שליט"א, בשליחותם 

של כל גדולי ישראל שליט"א, 
לאחרונה, קיימו רבני ב"ב הגרש"צ רוזנבלט והגרחי"א לנדא, 
ביקור מיוחד במשחטת "אחדות" יחד עם הבעלים החדשים של 
פועלת  כיצד  לראות  היה  ניתן  הביקור  במהלך  כבר  המשחטה. 
משחטה לפי כל החומרות ההלכתיות שהונהגו במקום ע"י רבני 

בני ברק שפועלים מתוך אחדות ובשיתוף פעולה פורה והדוק.
שיפורים  להכניס  ביקשה  המשחטה,  של  החדשה  ההנהלה 
רבים בעבודתם של עובדי המשחטה, על מנת שיוכלו לבצע את 

הנהלת  העיר.  רבני  כדרישת  ביותר  המהודרת  בצורה  מלאכתם 
המשחטה דואגת שעובדי המחלקות השונות יוכלו לקיים את כל 
נוחים,  תנאים  מתן  באמצעות  ההלכתיות,  והחומרות  ההקפדות 
סביבת עבודה מקצועית, רמת ניקיון גבוהה, שטחי עבודה נרחבים 

ומחלקות מטופחות ומקצועיות.
רבני העיר שליט"א הביעו את סיפוקם מחידוש כל המחלקות 
במשחטה – הן במקום השחיטה עצמה, במתחם בדיקות הסכינים, 
בשולחן הבדיקות הרחב שנבנה במיוחד לרווחת צוות הבודקים 
ובהתאם לנהלים המחמירים של משרד הבריאות, במחלקת ניקיון 
והאריזה.  השקילה  במחלקת  ואף  המליחה  במחלקת  העופות, 
והשקעה  מאמץ  חסכו  שלא  המשחטה,  לבעלי  הודו  הרבנים 
כספית, על מנת שהעובדים במשחטה יוכלו לעשות את מלאכתם 
באופן המהודר ביותר כיאה למשחטה שמקפידה מיום היווסדה 

על כל החומרות ההלכתיות.
במהלך הסיור נכנסו הרבנים אל מערך ההכשרה החדש שנבנה 
לפי  ביותר  הגבוהות  ההלכתיות  לחומרות  בהתאם  אלו  בימים 
נעשה בפיקוח צמוד  דרישתם של הרבנים שליט"א, כאשר הכל 
שבדקו  רוזנבלט  הגרש"צ  לנדא  הגרחי"א  ב"ב  העיר  רבני  של 
הבניה.  עבודות  החלו  אישורם  את  שנתנו  לאחר  ורק  חלק  כל 
הרבנים ציינו שניכר שבעלי המשחטה, שהם בעצמם יהודים יראי 
שמים, לא חוסכים בכסף ובהשקעה על מנת שהעופות היוצאים 

מהמשחטה יהיו בתכלית הכשרות.
עם סיומו של הסיור, ישבו הרבנים שליט"א במשרדי ההנהלה 
יחד עם הנהלת המשחטה בכדי לדון בהמשך העבודה המשותפת 
והעמקת שיתוף הפעולה, באופן שציבור צרכני המהדרין שנהנה 
מאיכות המוצרים של 'אחדות' בבעלות החדשה של חברת אמי 
יוכל להמשיך ולרכוש בבטחה את העופות היוצאים מהמשחטה 
בכשרות המהודרת ביותר, ביודעם שכל עוף שיוצא מהמשחטה 

הינו כשר לכתחילה לפי כל החומרות וההקפדות ההלכתיות.
בעלי המשחטה 'חברת אמי' החדשים הודו לרבנים על הסיור 
אודות  כי  וציינו  במשחטה  שקיימו  והמעמיק  הארוך  המשותף 
לכשרות המהודרת הניתנת על ידיהם והפיקוח היום יומי, רבבות 
משפחות המקפידות על לכתחילה וסומכים על תוצרת המשחטה 

ועל כך גאוותם
כוחות מרובים הושקעו במערכת הכשרות של רבני ברק. בחירת 
המשגיחים שמלבד היותם יראי שמים נבחנים ונבחרים בדקדקנות 
בהתאם לידיעתם בהרחבה בנושאי כשרות, על מנת שניתן יהיה 
להטיל עליהם את המלאכה החשובה לכהן כמשגיח כשרות, על 
מנת שכל בית בישראל, המקפידים על קלה בחמורה יוכלו לסמוך 
בכל  עליהם.  מתנוססת  ב"ב  רבני  של  שחותמתם  התוצרת  על 
העולם היהודי, כולם יודעים, ששמה הטוב של מערכת הכשרות 
של רבני בני ברק הולך לפניה, וחתימתה של מערכת הכשרות של 
רבני ברק מהווה אישור רשמי ומוסמך ביותר המעיד על כשרות 

המוצר בתכלית ההידור.
'ההכשר שלנו', היה רגיל הגרמי"ל לנדא זצ"ל לומר תמיד, 'לא 
נועד למסחר ואינו קשור כלל לשום גוף. כשההכשר נהפך למסחר 
– זה גרוע מאוד'. אצל רבני העיר לבית משפחת לנדא, לא אחזו 
המושג  כל  זצ"ל.  הגרמי"ל  אצל  ולא  הגר"י  אצל  לא  מחומרות, 
שהתקבל כיום 'כשר למהדרין' או כפי אלו המרחיקים לכת 'כשר 
למהדרין מן המהדרין', לא היה מקובל אצלם מעולם. הגר"י לנדא 
היה אומר על זה: 'מהדרין יש רק בנר חנוכה'... בכשרות לא שייך 
הידור כלל! אם המאכל כשר הוא כשר לכתחילה, ואם הוא לא 

כשר לכתחילה, הוא לא כשר. 
תמצאו  לא  העיר'  'רבני  של  הכשרות  תעודות  בכל  זו  מסיבה 
את המילה 'למהדרין', רק שלושת האותיות היוצרות את המילה 
'כשר' יעטרו את התעודה שתוקפה העוצמתית איתנה יותר מכל.   

על שולחן מלכים

העיר'  'רבני  של  הכשרות  מערכת  זוכה  האחרונות  בשנתיים 
המרשימה  האחדות  ידי  על  השורות  וריענון  חידוש  עם  לעדנה 
שיתוף  הכשרות.  וצורכי  שומרי  ציבור  גווני  כל  את  המייצגת 
הרבנים  כלל  את  הביא  העיר,  רבני  שני  בין  ההדוק  הפעולה 
הכשרות  במערכת  מסויגת  בלתי  תמיכה  להוסיף  והאדמו"רים 
ואף להתבטא בשבחה המופלג בבית ובחוץ, כי היא זו הכשרות 
כחל  ללא  וההלכה  הדת  משמר  על  ביותר  והקפדנית  המהודרת 

ושרק, עד שניתן לסמוך עליה במלוא מובן המילה. 
"טהרת שולחנו של אדם היא מעיקרי היהדות", כותבים גדולי 
שפורסם  מיוחד  קורא'  ב'קול  והחסידות  התורה  עיר  וצדיקי 
הדת  ענייני  הנהגת  המשך  שנמסר  זכינו  אשר  "עתה  אשתקד. 
הגאונים  דאתרא  מארי  ידי  על  שתהיה  ברק  בני  בעיר  והכשרות 
רוזנבלט שליט"א, שהינם  צבי  ורבי שבח  לנדא  יצחק  חיים  רבי 
בכל  עליהם  ידינו  סמכנו  וכבר  אלוקים,  ויראי  לדבר  מומחים 
עניין הכשרות שהינה בתכלית ההידור וראויה לעלות על שולחן 
מלכים, הדבר מחייב את בני העיר ובעלי העסקים בעיר להיות כל 
תקנות העיר תחת הנהגת ופיקוח הרבנים הנ"ל באופן הראוי כדין 

מרא דאתרא".

להגדיל את כוח הקנייה 

בימים אלו מתחדש קו הייצור והשיווק של עופות ובשר  תחת 
המותג 'אחדות' בכשרות 'הרב לנדא' 'על ידי חברת 'אמי', שלקחו 
המהודרים,  והבשר  העופות  של  השיווקי  המערך  את  עצמם  על 
מתוך השקעת ענק בדמים תרתי משמע, להקים משחטה מחודשת 
ומשדורגת שתעמוד בכל הפרמטרים הדקדקניים על פי דרישות 
משמעותי  חיסכון  על  עיקרי  דגש  עם  הכשרות,  מערך  רבני 
נקייה  ייצור  ברמת  נימה  כמלוא  לפגוע  בלי  הייצור  בהוצאות 

ומסודרת. 
לקהילה  במכירה  ונמכרים  יוצאים  הללו  והבשר  העופות 
הקרובים  ובשבועות  'אחדות'   המותג  תחת  השיווק  וברשתות 
והתקווה  הציפייה  כאשר  'אחדות',  למותג  מחדש  עיצוב  יבוצע 
בתחום  מקסימלית  הקפדה  על  האמון  האיכותי  שהציבור  היא 
הכשרות ובפרט במוצרי העופות והבשר, ישמח להכניס אל תוך 
כספית  השקעה  גם  בו  שנכללות  החדשני,  הייצור  פס  את  ביתו 
גדולה של רמת הידור גדולה ביותר מבחינת כשרות, וגם השקעה 
מירבית כדי להגדיל את כוח הקנייה החרדי, מה שמביא באופן 
בכדי  הנדרשות  וההקפדות  ההידורים  לכל  גדולה  תנופה  טבעי 

להגיע לרמת הכשרות הגבוהה ביותר. 
יכלה הנייר טרם נצליח להקיף את מערך הפיקוח של מערכת 
נסיים  אולם  והיקפיו,  צדדיו  מכל  ברק  בני  העיר  של  הכשרות 
להשמיע  זצ"ל  לנדא  הגרמי"ל  נוהג  שהיה  הדברים  בעיקרי 
באוזני המשגיחים שביקשו להצטרף למערכת הכשרות: "כשרות 
בלבד.  אסורות'  'מאכלות  של  פרטית  מצווה  אינה  המאכלים 
האדם.  של  המהות  את  יוצר  וזה  ובשר,  לדם  נהפך  הרי  האוכל 
הידור נוסף בכשרות הוא תוספת הידור במהות האדם, במעלתו 
האדם,  מהות  בכל  פגם  זהו  להיפך,  ח"ו  ואם  יהודי.  איש  של 

והתוצאות מי ישורם". 
יאכלו ענווים וישבעו.

שיתוף הפעולה ההדוק בין רבני העיר בני ברק הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט 
שליט"א, הביא את כלל הרבנים והאדמו"רים וראשי הישיבות שליט"א להוסיף תמיכה בלתי מסויגת במערכת הכשרות 
ואף להתבטא בשבחה המופלג בבית ובחוץ ⋅ הגרחי"א לנדא, בנו של הגרמי"ל זצ"ל ונכדו של הגר"י לנדא זצ"ל, שכיהנו 

פאר כאב"ד בני ברק, יחד עם הגרש"צ רונזבלט שליט"א, נאמנם של גדולי ישראל, אשר ידיו רב לו בתחום הכשרות 
ובהרבצת תורה בכל קהילות ישראל, עומדים כיום על המשמר בהענקת כשרות מהודרת לשחיטה המיוחדת של משחטת 

'אחדות' ⋅ בימים אלו מתחדש קו הייצור והשיווק של עופות ובשר של 'אחדות' ע"י חברת 'אמי' בכשרות רבני העיר בני 
רבני העיר ב"ב הגרחי"א לנדאו והגרש"צ רוזנבלט בבדיקת סכינים. צילום:יעקב נחומיברק שליט"א, כאשר בני התורה בכל אתר ואתר סומכים את ידיהם על הכשרות המהודרת



והודעתם את הדרך ילכו בה
 

בהיות ובימים אלו יש חשש להתפרצות תחלואה מחודשת 
בעיקר בין תלמידים וצעירים שאינם מחוסנים, ואחר שהבאנו 

את צדדי העניין וחוות דעת גדולי הרפואה קדם מרנן
ורבנן מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א

ומרן רבינו ראש הישיבה שליט"א, הורו לפרסם לרבים:
 

בהיות שהדבר נוגע לסכנה ולחשש פיקוח נפש לאחרים וכן 
לחולים ומבוגרים, ובפרט שיש סכנה ממשית של ביטול תורה 

וסגירת בתי החנוך והישיבות ח"ו, 
על כן כל התלמידים והתלמידות מגיל י"ב ואילך, כל שלא ידוע 
בוודאי שחלו כבר בקורונה, יראו להתחסן בהוראת הרופאים, 
ויזכו לבריאות איתנה הם וכל צאצאיהם שיחיו. והשומע בקול 

חכמים ישכון בטח ולעולם אינו נכשל.
 

ד"ר משולם הרט
מומחה ברפואת ילדים

 
נוסח זה היה למראה עיני רבותינו שליט"א

והורו לפרסמו ברבים

בס״ד
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תסמונת מוכרת שטרם זכתה לכינוי רפואי רשמי, 
מתאפיינת בקושי מסוים של הסובל ממנה להיגמל 
שלה,  הפומביים  הסימפטומים  השררה.  ממנעמי 
לרוב, מצביעים על חוסר היכולת של שרים לשעבר 
הכנסת,  של  הסיזיפית  לעבודה  מחדש  להסתגל 
ביניים  לקריאות  במליאה,  משמימים  לנאומים 

ולהגשת שאילתות והצעות לסדר.
אמסלם,  דודי  ח"כ  דוגמת  חריגים  למעט 
בפני  מיוחד  סיקור  שווה  במליאה  שלו  שהנוכחות 
עצמו, לא נמלטו יתר שרי הליכוד מהתופעה. צמד 
הלוחמנית,  רגב  ואפילו  גלנט  אדלשטיין,  הכצים, 
והם  ממש  של  אופוזיציונית  תשתית  מהווים  אינם 
טרם התאוששו מההנגאובר הפתאומי שפקד אותם 
לעת  שממלא  מי  שבועיים.  לפני 
החברים  הם  מקומם,  את  עתה 
של  השלישית  מהעשירייה 
באופוזיציה,  הגדולה  המפלגה 
החרדיות,  מהמפלגות  והקולגות 
לצעקות  התגעגעו  כי  שנדמה 

מהספסלים האחוריים.
הייתה  שנים  חמש  במשך 
הנציגות החרדית חלק מהשלטון, 
על  להגן  לעיתים  נאלצו  הח"כים 
)למי  פופולאריות  לא  החלטות 
שעדיין זוכר את סגירת בתי הכנסת 
למשל(,  הקורונה,  גל  של  בשיאו 
לקואליציה  עמיתיהם  על  ולצעוק 
כעת,  דציבלים.  של  נמוך  ברף 
לא  הם  לחופשי,  יצאו  כאילו 
מחמיצים שום הזדמנות לנגח את 
הקואליציה החדשה ואת ה"ילדה 
ח"כ  אותה,  שמנהלת  הקטנה" 
שיראה  מי  יהיה  סילמן.  עידית 
בכך טעם לפגם, יהיה מי שיחמיא, 
כך או כך, שישה עשר חברי כנסת 
סלב  הנחות  לתת  מתכוונים  לא 

לשר החוץ החדש ולשותפיו.
מתקשים  מצדם,  האחרונים, 
להפגין יעילות שלטונית. להבדיל 
בועדה  הבוטה  מהדורסנות 
ממוקדים  ומקמפיינים  המסדרת 
שחותרים  ספציפיים  שרים  של 
כמו   – מראש  מסומנים  ליעדים 
שר המשפטים גדעון סער, שכבר 
מינה פרקליט מדינה והקים ועדה 
 – החקיקה  יסוד:  חוק  להכנת 
רק  מרובה.  באיטיות  כולה  הקואליציה  מתקדמת 
השבוע, בתום לילה סוער של פיליבסטר אופוזיציוני 
נאה, אושרה ועדה קבועה ראשונה, הלא היא ועדת 
חוקה חוק ומשפט בראשות הראביי הרפורמי גלעד 

קריב.
חוסר  ראשית,  סיבות:  מכמה  נובעת  העצלות 

במילוי  הקואליציה  רכיבי  מרבית  של  הניסיון 
לבן  כחול  למעט  מיניסטריאליים.  תפקידים 
חדשה  תקווה  )ימינה,  בימין  שמוצאן  והמפלגות 
וישראל ביתנו( ולמעט לפיד עצמו, אין בקואליציה 
שנית,  ממשלה.  וכחבר  כשר  בעבר  שכיהן  מי 
חולשתו של ראש הממשלה נפתלי שישה מנדטים 
בנט, משליכה על הממשלה כולה. כשהמחליף שלך 
שוקל אלקטורלית פי שלושה, ואתה ממשכן בידיו 
את עתידך הפוליטי, קטנים הסיכויים שתעז לקדם 

מהלך שהוא לא חתום עליו.
אבל הסיבה השלישית משמעותית מכולן, היותה 
לפני  עוד  )וזה  ומגובשת  של האופוזיציה מאוחדת 
מפגש הגיבוש הזוגי בהזמנת ראש האופוזיציה ח"כ 
הקרוב  בחמישי  להתקיים  שצפוי  נתניהו,  בנימין 
במלון הילטון בתל אביב(, מכריח את הקואליציה 
להתייצב כמקשה אחת. המאבק הצמוד בכל הצבעה 
ובכל ועדה, עד למצב של שגיאה תקדימית מביכה 
נוכחות  דורש  המסדרת,  בועדה  הקולות  בספירת 

קואליציונית מלאה.
במצב דברים כזה, כל ח"כ משולי השוליים של 
הקואליציה - מחזיק בכוח בלתי מבוטל. הסחטנות 
מושיב  עבאס,  מנסור  ח"כ  רע"מ,  ויו"ר  משגשגת 
איילת  הפנים  שרת  את  ברכיהם  על  שבועיים  כבר 
זאב  והכנסת  הממשלה  בין  המקשר  השר  שקד, 
הממשלה,  של  הימני  לאגף  ושותפיהם  אלקין 
הוראת  הארכת  את  לצלוח  הכל  בסך  שמעוניינים 
מסוים  בשלב  משפחות.  איחוד  חוק  של  השעה 
כי  בתסכול  הקואליציה  מח"כי  אחד  טען  השבוע 
כי  נדמה  עבאס,  של  הקואליציוניים  הישגיו  לאור 
הכוח  מתחושת  מהמשחק,  נהנה  פשוט  הוא  כעת 
במתואם  לכנותו  האופוזיציה  נציגי  את  שהובילה 

"ראש הממשלה בפועל". 
כדי  שדרוש  מה  כל  שזה  כמובן  הוא  העניין 
לייצר פיצוץ עתידי. התנהלות לא בריאה של חבר 

משליטה,  לצאת  שעשויה  אחד  כנסת 
לחולל  כדי  בה  די 
וקריסה.  התפרקות 
ושניים  כשחמישים 
כנסת  חברי  וחצי 
שיקלי  עמיחי  )ח"כ 
עם  עתה  לעת  משחק 
הרשמית  השתייכותו 
כדי  לאופוזיציה, 
ימינה  מסיעת  למנוע 
רשמית  עליו  להכריז 
על  ולהקשות  כפורש 
עתידית  התמודדות 
בלחפש  עסוקים  שלו( 
היא  הזו,  הפרצה  את 

בוא תבוא.

סיפורה של גבעה

השר  כיהן  עת  שנה,  מארבעים  פחות  מעט  לפני 
בצה"ל  כתא"ל  ז"ל  אליעזר  בן  בנימין  לשעבר 
וכמתאם פעולות הממשלה בשטחים, פורסמה מפה 
לסוגיהן  בשומרון  הקרקעות  את  שניתחה  אזורית 
וזכתה לכינוי 'מפת פואד'. בין השאר, סווגה קרקע 
מזערית השוכנת בשטחי C, כשני קילומטר מזרחית 
לצומת תפוח, בתור אדמת סקר. בתרגום לעברית: 
לבעלות  קונקרטית  דרישה  כל  עליה  שאין  קרקע 
ההכרזה  לפני  אחד  שלב  מצויה  והיא  פרטית, 

הרשמית כאדמת מדינה.
לשטח  להצטרף  כמיועדת  סומנה  הקרקע 
שומרון,  האזורית  המועצה  של  המוניציפאלי 
שנועד  צבאי,  מוצב  במקום  הוקם  הראשון  ובשלב 
להשגיח על הכביש הסמוך )חוצה שומרון( ולבלום 
השתלטות פלסטינית על הקרקעות משני הצדדים. 
עם השנים, בעקבות כניסתם לשימוש של שכלולים 
הצה"ליים,  המעקב  אמצעי  ושיפור  טכנולוגיים 

הוסר המוצב והשטח התפנה.
בשנת 2013, לאחר רציחתו של אביתר בורובסקי 
מאחז  ידידיו  הקימו  הסמוכה,  תפוח  בצומת  הי"ד 
בפעם  המקום  את  הרס  צה"ל  לזכרו.  במקום 
בן  איתמר  שהרב  לאחר   ,2018 בשנת  הראשונה. 
המתיישבים  חזרו  דקירה,  בפיגוע  נרצח  הי"ד  גל 
את  והרס  צה"ל  גם  חזר  ובעקבותיהם  למקום, 

היישוב בפעם השנייה.
לפני חודשיים, לאחר רציחתו של בחור הישיבה 
יהודה גואטה הי"ד מאיתמר, אף הוא בצומת תפוח, 
עלו המתיישבים למקום בשלישית. הפעם עשו זאת 
בהשקעה מאסיבית ותוך הקמת תשתיות של חשמל, 
אספלט ומבנים, בהם השתכנו כחמישים משפחות, 

היום שאחרי

 אם לא די בזה, מוצא את 
עצמו בנט בסיטואציה מורכבת 
של גל תחלואה רביעי מתגבר, 
כשלראשונה מאז מבצע 
החיסונים, הופכות שתי ערים 
לאדומות והביקורת על כשל 
נתב"ג גוברת מיום ליום. בעוד 
שר החוץ וראש הממשלה 
החלופי מייצר לו בכל שבוע 
פיצוץ מול מדינה אחרת 
)תחילה הייתה זו סין, אחריה 
פולין( ואז נמלט לחנוך את 
הישגיו של נתניהו בהקמת 
השגרירות באיחוד האמירויות, 
רודף ראש הממשלה המקורי 
באופן נואש אחרי נציגים של 
תנועות נוער, כדי לשכנע את 
הצעירים ללכת להתחסן

על סדר היום

חבר הועדה 
לבדיקת אסון 
מירון, הרב 
מרדכי קרליץ

אבי גרינצייג
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התרחשה  וההקמה  מאחר  ומטלטליהם.  טפם  על 
במהלך מבצע שומר החומות, לא התפנתה המערכת 
נדמה  והיה  הנפיצה  בסוגייה  לעסוק  הפוליטית 

שהאירוע חלף מתחת לרדאר.
לצערם של המתיישבים, אלוף פיקוד מרכז, תמיר 
כניסתם  על  תיחום, האוסר  צו  הוציא למקום  ידעי, 
הוצב  ומיד  ליישוב  בכניסה  הודבק  הצו  לשטח. 
חומרי  הכנסת  ולמנוע  לפקח  כדי  שוטר,  במקום 

בנייה, לקראת פינוי עתידי.
מי שטרח לייצר את המשבר הקואליציוני התורן, 
הוא שר הביטחון בני גנץ שהחליט לפנות את היישוב 
בכל מחיר. באופוזיציה זיהו את הפוטנציאל הנפיץ 
האידיאולוגיים  הפערים  את  לחדד  האפשרות  ואת 
כשהם  ראשון,  וביום  ולהרחיבם,  בקואליציה 
ש"ס  סיעת  חברי  טיפסו  הכבד,  מהצום  מותשים 
המפלגה  יו"ר  של  בהובלתו  הגבעה,  על  המיוזעים 

ח"כ והשר לשעבר אריה דרעי.
בש"ס גם נעזרו במשפטן תוצרת בית, ח"כ משה 
בררנית,  אכיפה  בהיותו  המאבק  את  שנימק  ארבל, 
שהרי בשטחי C ישנן מאות הפרות בנייה אגרסיביות 
בהרבה של פלסטינים. עד כה, נטען כי אין מספיק 
לזכור  הראוי  מן  אולם  באזור,  מפקחים  של  תקנים 
שגם מעמדו של חאן אל אחמר – יישוב ערבי שכבר 
זכה בפסיקה משפטית נגדו – עדיין לא הוסדר, ובכל 

זאת הוא טרם נהרס.

אביתר תחילה
בין  אינטנסיבי  מו"מ  התנהל  השבוע  בתחילת 
התגבשה  במהלכו  הביטחון,  גורמי  ובין  התושבים 
מרצון,  המקום  את  יפנו  התושבים  ולפיה  פשרה 
גם  וכמו  הצה"לי,  המוצב  מחדש  יוקם  ובמקומם 
יתאפשר לייסד במקום ישיבת הסדר. מטבע הדברים, 
ישיבת הסדר דורשת את מגוריהם של רבני הישיבה 
בסמוך לה. דה פקטו, דובר על לא פחות משלושים 

רבנים שיתגוררו ביישוב, הם ומשפחותיהם.
ח"כ ארבל החליט לנצל את ההזדמנות עד תום, 
הקואליציוני  השותף  את  הכנסת  במת  מעל  ובירך 
ויישוב  ישיבה  להקמת  סיועו  על  עבאס  מנסור 
العربيه  القامئة  حزب  חדשים בישראל, בציינו כי "أهنئ 
املوحده و حزب مريتس عىل رشاكتهام الشجاعة مع رئيس الوزراء 
بينيت إليجاد مخطط لحل مناسب لسكان بلدة  إيفياتار. بوركت 
את  לברך  מבקש  אני  חופשי:  )בתרגום  جهودكم". 
סיעות רע"מ ומרצ על השותפות האמיצה עם ראש 
הממשלה בנט למציאת מתווה לפתרון ראוי לתושבי 

היישוב אביתר. תבורכו"(.
שהמתיישבים  מהרה  עד  הבין  גנץ  גם  כי  נראה 
בעצם עשו עליו סיבוב, ובצהרי שלישי, נכון לשעת 

כתיבת השורות, פורסם כי המדינה החליטה לחזור 
'הציונות  יו"ר  בגיבוי   – התושבים  מהסיכום.  בה 
הדתית' ח"כ בצלאל סמוטריץ' - מבטיחים להיאבק 
עד כלות, שר הביטחון מבטיח להשלים את הפינוי 
נפתלי  הממשלה  וראש  ובנחישות",  "ברגישות 
בנט צפוי למצוא את עצמו שוב בין הפטיש לסדן, 
כשהוא נאלץ להסביר איך ממשלה שהיא "יותר ימין 
יישוב בישראל כבר בחודש הראשון  מימין" מפנה 

לקיומה.
חוק  של  הקודם  המשבר  נפתר  טרם  בינתיים, 
רביעי  ביום  תחול  האפס  שעת  משפחות.  איחוד 
נדחתה  עתה,  לעת  השעה.  הוראת  תפקע  אז  הבא, 
ההצבעה על החוק כבר פעמיים, וסיכוייה להידחות 

בשלישית גבוהים במיוחד.
כדי להגדיל את הפלונטר, הודיע ביום ראשון ראש 
לגבות  יסכים  כי  נתניהו,  בנימין  ח"כ  האופוזיציה, 
השעה  הוראת  בהעברת  זמני  באופן  הממשלה  את 
התחייבות  שתינתן  ובתנאי  בלבד,  חודשיים  למשך 
בחודשיים  ההגירה  יסוד:  חוק  של  חקיקתו  על 
הללו. לאמור, אל תאשימו את האופוזיציה הימנית 
בכישלונכם, שהרי ישנה חלופה לגיטימית ומקיפה 

יותר.
אם לא די בזה, מוצא את עצמו בנט בסיטואציה 
מורכבת של גל תחלואה רביעי מתגבר, כשלראשונה 
מאז מבצע החיסונים, הופכות שתי ערים לאדומות 
והביקורת על כשל נתב"ג גוברת מיום ליום. בעוד 
בכל  לו  מייצר  החלופי  הממשלה  וראש  החוץ  שר 
זו  הייתה  )תחילה  אחרת  מדינה  מול  פיצוץ  שבוע 
סין, אחריה פולין( ואז נמלט לחנוך את הישגיו של 
נתניהו בהקמת השגרירות באיחוד האמירויות, רודף 
נציגים  אחרי  נואש  באופן  המקורי  הממשלה  ראש 
ללכת  הצעירים  את  לשכנע  כדי  נוער,  תנועות  של 

להתחסן.
כדי להבין את הבהילות, כדאי להוסיף ולהסביר 
שתוקפם  חיסונים  מיליון   1.4 מחזיקה  ישראל  כי 
שיספיק  מי  לפיכך,  יולי.  חודש  בסוף  לפוג  צפוי 
להתחסן בשבוע וחצי הקרובים, יוכל לקבל גם את 
המנה השנייה של החיסון בזמן. אחרת, הוא ייאלץ 
ספטמבר,  בחודש   – הבא  המשלוח  עד  להמתין 
ולהתמודד בינתיים עם הוריאנט ההודי של הקורונה 

בכוחות עצמו.

חודשיים מבוזבזים
תחילת  עד  מירון,  אסון  מאז  חלפו  חודשיים 
השבוע הנוכחי, עת פורסמו שמותיהם של שלושת 
חברי הועדה שאמורה לחקור את הסיבות והאשמים 
מהזמן  שישית  הם  חודשיים  פתרון.  גם  ולייצר 

שנותר עד להילולא הבאה, בעוד עשרה חודשים. עד 
נוסף, חלילה, תצטרך  אז, אם ברצוננו למנוע אסון 
הועדה להשלים את עבודתה, להגיש את מסקנותיה 
להספיק  תידרש  ישראל  מדינת  ואז  הרלוונטיות, 
והסידורים  השיפוצים  ההליכים,  את  ולהשלים 

עליהם תמליץ הועדה.
מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של ועדות חקירה 
ספק  ממושך.  בתהליך  שמדובר  יודע  ממלכתיות, 
הועדה,  עבודת  תושלם  הקרובה  בשנה  אם  גדול 
מאות  לזמן  ישיבות,  עשרות  עוד  לקיים  שצריכה 
הדברים  מכלול  את  לנתח  ואז  רלוונטיים,  עדים 
העבר  ניסיון  בנוסף,  מקצועיות.  תוצאות  ולייצר 
מלמד שרוב המלצות הועדות זכו בקושי להתייחסות 

ולפיכך  הממשלה,  במשרדי  רצינית 
על  עתה  כבר  להתריע  הראוי  מן 
בעומר  ל"ג  אסון  להיות  שעשוי  מה 

תשפ"ב.
כבר כתבתי בבמה זו בעבר כי ועדת 
שופט  בראשות  ממלכתית  חקירה 
בהתעלמות  חשודה  בדימוס,  עליון 
מערכת  של  ממעורבותה  אלגנטית 
מירון.  של  החמור  בכשל  המשפט 
מעורבות שמנעה את הפקעת המתחם 
משמעותי  חלק  לה  ושהיה  ושיקומו, 
השאלה  לאסון.  שהוביל  בתהליך 
הזה,  שבמקרה  ונדמה  בעינה,  נותרה 

גם עתירה לבג"ץ לא ממש תועיל.
צלול:  בקול  לומר  צריך  זאת,  עם 
התנגדות  אין  החרדית  לנציגות 
ותטופל  תיחקר  מירון  שסוגיית 
מרדכי  הרב  של  נוכחותו  כנדרש. 
שקיבל  לאחר  הועדה,  כחבר  קרליץ 
את ברכתם של גדולי ישראל )ועל אף 
שלא טרח לעדכן בעניין את הנציגים 
החרדים, אולי משום החשש שחלקם 
אמורה  הועדה(  בפני  להעיד  יידרשו 
וההלכתי  החרדי  הפן  את  לה  להביא 
ולהדגיש את חשיבות ההילולא בפרט 

ומתחם הציון בכלל.
הוא  הועדה  מהרכב  מאוכזב  להיות  שעשוי  מי 
דווקא מי שדחף אותה בעוז, שר האוצר איווט בעל 
המריצה ליברמן. ספק גדול אם לועדה כזו פילל יו"ר 
ליצלן,  רחמנא  עשויה,  שעוד  ועדה  ביתנו.  ישראל 
מהכתמה  להימנע  נאמנה,  עבודתה  את  לעשות 
אותו,  ולכפות  גרידא  חשבונות  ומחיסולי  פוליטית 
כשר אוצר, לתקצב כהוגן את ציון הרשב"י זיע"א...

מיוזעים על הגבעה. חברי סיעת ש"ס מבקרים ביישוב אביתר

צריך לומר בקול צלול: לנציגות 
החרדית אין התנגדות שסוגיית 

מירון תיחקר ותטופל כנדרש. 
נוכחותו של הרב מרדכי קרליץ 

כחבר הועדה, לאחר שקיבל את 
ברכתם של גדולי ישראל )ועל 

אף שלא טרח לעדכן בעניין את 
הנציגים החרדים, אולי משום 

החשש שחלקם יידרשו להעיד 
בפני הועדה( אמורה להביא 
לה את הפן החרדי וההלכתי 

ולהדגיש את חשיבות ההילולא 
בפרט ומתחם הציון בכלל
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מנכ"ל מכבי רן סער נפגש 
עם הפורום החרדי לדיון 

על צרכי המגזר

מאת: יחיאל חן

שירותי  מכבי  במטה  החרדי  הפורום  חברי 
מנכ"ל  עם  האחרונים  בימים  נפגשו  בריאות 
המגזר  צרכי  על  נרחב  לדיון  סער,  רן  מכבי, 
הצמיחה  תנופת  לנוכח  בייחוד  במכבי,  החרדי 
הניכרת בשנים האחרונות במכבי  המשמעותית 

בכלל ושל המגזר החרדי במכבי בפרט.
במפגש, שהתקיים בלשכתו של מנכ"ל מכבי 
החרדי של  הפורום  חברי  אביב, השתתפו  בתל 
מכבי בו חברים מנהל השיווק למגזר הרב משה 
שלזינגר, מנהל מרחב בני ברק הרב ברוך שטרן 

וסגניתו הגב' פייגי 
מנהל  מרנשטיין, 
במחוז  מגזרים 
אריה  הרב  הדרום 
קליין, מנהל מרחב 
ירושלים'  'מבואות 
רייכמן,  זאב  הרב 
מועצת  חבר 
עיריית פתח תקווה 
קשרי  ומתאם 
הקהילה בעיר הרב 
ברגמן,  שמעון 
מנהלת הפרויקטים 
החרדי  למגזר 
צרפי  מיכל  הגב' 
המחלקה  ומזכירת 
במטה  החרדית 
תמר  הגב'  מכבי 

גוטהולד.
מכבי  של  השיווק  מנהל  פתח  המפגש  את 
בפני  שציין  שלזינגר  משה  ר'  החרדי,  למגזר 
של  הפורום  פעילות  חשיבות  את  המנכ"ל 
שהוקמה  במכבי  החרדית  הניהולית  השדרה 
מטה  הנהלת  ובתמיכת  בברכתו  כשנה  לפני 
על  למנכ"ל  הודה  הוא  השיווק.  ומערך  מכבי 
הברוכה  ועשייתו  השנים,  לאורך  הרב  פועלו 
הקשוב  אוזנו  ועל  בכלל  מכבי  חברי  למען 
מובילה  כשהוא  בפרט,  החרדי  המגזר  לצרכי 
נושאים להלימה תרבותית בהתאמת  שורה של 
השירותים הרפואיים המתקדמים ביותר לחברי 
מכבי החרדיים. "אנו בטוחים שהרוח החיובית 
אותנו  להנחות  ימשיכו  שהובלת  והחמלה 

בעתיד", הוסיף שלזינגר.
הירתמותו  על  למנכ"ל  הודו  הפורום  חברי 
מוביל  כשהוא  שוטף,  באופן  לימינם  הרבה 
הרפואיים  השירותים  לעיבוי  מתמדת  חשיבה 
ולפתיחת עשרות מרכזים רפואיים נוספים, תוך 
ייזום פרויקטים מתקדמים נוספים לרווחת חברי 
מכבי – בהם בניית בית החולים אסותא אשדוד, 
רפואיים  בתי  עשרות  ועוד  ירושלים  אסותא 
'מכבי  סניפי  מכבי,  חברי  לטובת  מותאמים 

פארם' ומרפאות 'מכבי דנט'.
ציינו חברי הפורום החרדי במטה מכבי  עוד 
בנחישות  במסירות,  המנכ"ל,  של  ההובלה  את 
מכבי  לפעילות  הקשור  בכל  רבה  ובחמלה 
החרדיים  ובריכוזים  בכלל  הקורונה  בתקופת 
רבות  ועודד  סייע  המנכ"ל  כאשר  בפרט, 
הקורונה  ומלוניות  הבדיקות  מערך  בהובלת 
וכן  בישראל  הנגיף  התפרצות  תקופת  בתחילת 

שהוביל  הגדול  החיסונים  למבצע  הקשור  בכל 
בסייעתא דשמיא למיגור נגיף הקורונה בישראל. 
כן שיבחו את ההשקעה הרבה של מכבי בפיתוח 
לייעול  גם  שהביאו  מתקדמות,  טכנולוגיות 
הקורונה  בתקופת  המתקדם  הרפואי  המענה 
את  הוביל  סער  רן  מר  מכבי  "מנכ"ל  בישראל. 
מכבי שהייתה החלוצה בטיפול בנגיף, והתווה 
לכולנו מהי שליחות ומסירות אמיתית", הוסיפו.

בהתרגשות  הודה  סער,  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
כי  וציין  מכבי  במטה  החרדי  הפורום  לחברי 
"הציבור החרדי הוא ציבור חכם שיודע להבדיל 
שירותי  את  ולקבל  לדרוש  לטפל,  העיקר  בן 
הטובים  הרפואה 
והמקצועיים ביותר 
משפחתם  לטובת 
 . ם ת ו א י ר ב ו
המגזר  לתפיסתי, 
חייב  החרדי 
שירותי  לקבל 
מקצועיים  רפואה 
ככל  ומותאמים 
וכך  אחר,  אדם 
את  הנחיתי 

הפעילות".
ציין  עוד 
מכבי  כי  המנכ"ל 
החולים  קופת  היא 
בישראל  המובילה 
גם  זה  ובכלל   –
 – החרדי  בציבור 
זו השנה השביעית 
ומצטרף  ברגלים  מצביע  הציבור  ברציפות. 
ליהנות משירותי הבריאות הטובים  כדי  למכבי 
היטב  ניכרים  אלו  ונתונים  ביותר,  והמתקדמים 
שהוא  מכבי  חברי  של  הנאמנות  בשיעור  גם 

הגבוה ביותר מבין כל קופות החולים.
"מהפכת הבריאות שמכבי מובילה כבר שנים 
שלנו  ההחלטה  אלמלי  מתרחשת  הייתה  לא 
להוביל ברפואה מקצועית ומתקדמת, להשקיע 
מובילה  קופה  ולהיות  השירותים  את  ולפתח 
הפעולות  כל  בעולם.  המובילה  בטכנולוגיה 
במשימה  לעמוד  במטרה  מראש  מונחות  שלנו 
השירות  את  מכבי  לחבר  לספק  מרכזית:  אחת 

הטוב והמתקדם ביותר", הוסיף.
החרדית  הניהולית  השדרה  לפעילות  באשר 
מנכ"ל  ציין  מכבי,  של  הקהילה  קשרי  ומתאמי 
היא  "עבודתכם  כי  והוסיף  סער  רן  מר  מכבי 
עבודת קודש ושליחות מקצועית מסורה ביותר. 
מתאמי  עשרות  ולצידכם  הפורום,  חברי  אתם 
הייתה  כאן  שגם   – מכבי  של  הקהילה  קשרי 
הקופה הראשונה שהובילה מערך מיוחד כזה – 
חוד החנית שלנו בציבור החרדי. עבורי לשבת 
מקצועיים  מנהלים  של  שורה  ולראות  כאן 
קשרי  כמתאמי  דרכם  את  שהחלו  ובכירים 
היא  והתקדמו,  מהשטח  ממש  והגיעו  קהילה 

סגירת מעגל מרגשת עבורי. אני גאה בכם".
דיון  קיימו המשתתפים  תום המפגש  לקראת 
נרחב ומעמיק בקשר לנושאים רבים בהם עלה 
צורך לסייע למען רווחתם ובריאותם של מאות 
החרדי,  המגזר  על  הנמנים  מכבי  חברי  אלפי 
כשהמנכ"ל ציין כי מכבי תמשיך לפעול ולסייע 

לציבור ככל שיידרש גם בהמשך.

חברי הפורום החרדי במטה מכבי נפגשו עם מנכ"ל מכבי, רן סער, לדיון 
נרחב נוכח הפעילות המבורכת שהוביל במגזר החרדי  מנהל השיווק של 
מכבי למגזר החרדי, ר' משה שלזינגר: "הרוח החיובית והחמלה שאתה 

מוביל הינה נר לרגלנו"  מנכ"ל מכבי מר רן סער: "עבודתכם היא עבודת 
קודש ושליחות מקצועית מסורה ביותר. אני גאה לראות את השדרה 

הניהולית החרדית שבאה מהשטח"

נוכח תנופת הצמיחה במגזר החרדי

 הפורום החרדי במפגש עם מנכ"ל מכבי רן סער 

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

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!
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למעלה מאלפיים משפחות נמצאות ברשימת 
ההמתנה לשבת קירוב וחיזוק עם רבני הידברות 

מאת: יוסף טולידנו

מעצמת  ויהדות:  תורה  של  לחיים  חוזרים 
הקירוב של הידברות לא שבתה לרגע מפעילותה 
אלו  בימים  אולם  הקורונה,  תקופת  במהלך 
לתנופת  חוזרת  והכנסים  הנופשים  מחלקת  גם 
פעילות מלאה, עם ארבעה שבתות יהדות שכבר 
הידברות  רבני  בהובלת  האחרון,  בחודש  נערכו 
מכל  מתקרבות  משפחות  מאות  ובהשתתפות 
לעשרות  ההכנות  נשלמות  במקביל  הארץ.  רחבי 
נופשים בשבתות הקיץ לקהלי יעד שונים בציבור, 
לאחר  זאת  בית,  וחוגי  יהדות  כנסי  לצד שרשרת 
מצומצמת  שטח  פעילות  עם  ארוכה  תקופה 

בעקבות מגבלות הקורונה.  
כמעט  הידברות  ארגון  מקיים  רגילות  בשנים 
לעיתים  כאשר  ליהדות,  קירוב  שבת  שבוע  מדי 
במקביל  נופשים  כמה  השבת  באותה  נערכו 
במלונות שונים ברחבי הארץ. לצורך המחשה, רק 
 ! איש  ל-20,000  קרוב  השתתפו  תשע"ט  בשנת 
בשבתות הקירוב של הידברות בארץ ישראל, זאת 
לצד שורה ארוכה של נופשי יהדות וכנסי קירוב 
הקורונה  פרוץ  עם  בעולם.  יהודיות  בקהילות 
הידברות  של  הפעילות  עברה  הגבולות  וסגירת 
בעקבות  ואחרים,  טלפוניים  לערוצים  בעיקר 
המוניים  ואירועים  התכנסויות  על  האיסור 

בישראל ובעולם כולו.  
בחסדי  הבריאות  מגבלות  הסרת  לפני  עוד 

של  יהדות  שבתות  במחלקת  נערכו  שמיים, 
הידברות עם תוכנית עבודה מסודרת ליום שאחרי, 
לרשימת  מענה  ולתת  פערים  להשלים  במטרה 
שביקשו  יהודים  של  במיוחד  ארוכה  המתנה 
להירשם לשבת הקירוב הראשונה שתיערך ברגע 
השנה  הפסח  החג  מאז  ואכן  יתאפשר.  שהדבר 
התקיימו כבר ארבעה שבתות קירוב עבור מאות 
משפחות רחוקות, שרשמו הצלחה גדולה בס"ד. 
עשרות  של  לקיומם  ההכנות  נשלמות  במקביל 
במטרה  הקיץ,  במהלך  נוספים  וכנסים  שבתות 
ולשמוע  להגיע  יהודים  שיותר  לכמה  לאפשר 
ומרצי  הרבנים  בכירי  של  מפיהם  השם  דבר  את 

הקירוב של הידברות. 
הרה"ג  הידברות,  ארגון  של  הרוחני  המנהל 
השטח  פעילות  חשיבות  את  מסביר  וינד  ישעיה 
עצרנו  "לא  רחוקים.  הקירוב  תנועת  להצלחת 

לרגע אחד חלילה את פעילותנו במהלך הקורונה, 
אפילו ההיפך, היינו ערוכים לסיטואציה החריגה 
העולמית.  המגיפה  בפנינו  שהציבה  ולאתגרים 
את  יותר  עוד  הגברנו  ישראל  גדולי  בהוראת 
טלפוניים  וערוצים  אמצעים  במגוון  פעילותנו 
והפצת  לחיזוק  המשבר  את  למנף  כדי  ואחרים, 
אור התורה. למרות זאת, ישנה חשיבות מיוחדת 
המחפש  יהודי  עם  לב  אל  מלב  אישית  לשיחה 
את דרכו ורוצה להבין את שליחותו בעולם. בכל 
שבת חיזוק מחדש אנו גם עדים לרגעים מרגשים, 
בהם נופלות המחיצות ומתגלה הנקודה היהודית 
המאירה באור יקרות. החל ממעמד הדלקת נרות 
שבת באווירה נעלית, סעודות השבת המרוממות, 
אלו  כל  הלילה,  לתוך  המרתקות  ההרצאות 
לה  ומעניקים  צח  רוחני  אוויר  לנשמה  מזרימים 
ולהתחיל  המניעות  על  להתגבר  ותעצומות  כוח 

הרבנים  וועדת  בהנחיית  האמת.  בדרך  לצעוד 
ליום  מועד  מבעוד  השבתות  מחלקת  נערכה 
את  מוכיחה  שבס"ד  היערכות  הקורונה,  שאחרי 

עצמה בימים אלו". 
הוא  כזו  שבת  כל  בהצלחת  המרכזי  החלק 
לסייע  בהידברות  קשר'  'המשך  מחלקת  רתימת 
שלב  לעלות  שמבקשים  מהמשתתפים  אחד  לכל 
פעילי מחלקת המשך קשר  בהתחזקות האישית. 
עומדים על המשמר, שומרים על קשר אישי עם 
לחיי  הדרך  את  ומאירים  מהמשתתפים  אחד  כל 
המוקד  לפעילות  במקביל  זאת  ומצוות.  תורה 
הטלפוני של 'המשך קשר', המקבל מדי יום ביומו 
האזינו  ש"במקרה"  מתחזקים  של  פניות  עשרות 
לטעום  להמשיך  מבקשים  וכעת  תורה  לשיעור 

מנועם צוף התורה.  
קודש,  בחרדת  פנייה  בכל  מטפלים  במחלקה 
זקוק   הפונה  אם  עסקינן.  נפשות  בדיני  שכן 
קל,  בית  העולה  במסילה  והדרכה  להכוונה 
בליווי  העוסק  הארגון  מרבני  לאחד  יחובר  הוא 
מתחזקים, שינחה אותו במעלה הדרך ואף יאתר 
עבורו חברותא או שיעור תורה קבוע. אם מעבר 
לקו עומד צעיר הנמצא בתהליך חזרה בתשובה, 
רבני הארגון יפעלו בכל כוחם לסייע לו להתקבל 
לישיבה לבעלי תשובה להמשך צמיחתו הרוחנית 
נשמה  כל  לגופו,  מקרה  כל  הלאה.  וכך  בס"ד 
את  להחזיר  היא:  אחת  המטרה  אולם  ומסלולה, 

הבנים האובדים הביתה, לבית השם. 

הסתיימו בהצלחה ארבעה נופשי יהדות לקירוב רחוקים בהובלת רבני הידברות ובהשתתפות מאות משפחות מתחזקות ⋅ במחלקת נופשי יהדות נערכים לקראת 
שרשרת נופשים, כנסי קירוב וחוגי בית שנקבעו להמשך הקיץ עם החזרה לשגרת פעילות השטח

בהידברות מתניעים את פעילות השבתות והכנסים: 

ה"דינר" המרכזי במלאות 40 שנה לרשת תורה וחסד "עטרת אהרן"

מאת: יוסף טולידנו

נערך  ומרגשת  מרוממת  ייחודית,  באווירה 
תורה  לרשת  שנה   40 במלאות  המרכזי  ה"דינר" 
אברהם  הרה"ג  בראשות  אהרן"  "עטרת  וחסד 
שמש שליט"א, ולרגל הקמת ביהמ"ד לע"נ הרב 
יעקב אדלשטיין זצוק"ל, מורו ורבו משחר נעוריו, 
ניווט והדריך את ספינת "עטרת אהרן" לאורך כל 
השנים ואף ברך את כל מי שיהיה שותף בפעילות 

העצומה.
הרבנים  פני  את  קיבל  הציבור  הערב  בפתיחת 
הגאונים בשירה ובחדווה לכבודה של תורה – את 
יו"ר המוסדות הרב הגאון אברהם שמש שליט"א, 
ואת הגאון הצדיק הרב מרדכי שמואל אדלשטיין 
הגדול  אביו  של  דרכו  וממשיך  בנו   – שליט"א 
בכל  הרב  ידי  את  ומחזק  תומך  ואשר  זצוק"ל, 

פעולות הקודש של מוסדות "עטרת אהרן".
שליט"א  שטיין  מנחם  הרב  הדוברים  ראשון 
הארון  נושאי  של  הגדולה  החשיבות  את  הזכיר 
"עטרת אהרן", בפרט אשר כבר 40 שנה פועלים 
ללא לאות במסירות נפש עצומה; מ"כולל" אחד 
ברמת-השרון לרשת "כוללים" בכל רחבי הארץ: 
לנזקקים,  עזרה  ועוד,  ראשל"צ  נתיבות,  רכסים, 
יתומים, אלמנות, משפחות במצוקה, הכל בשקט 

ובהצנע לכת לשמור על כבודו של כל אחד.
ברכת  את  קודש  בחרדת  הקריא  הערב  מנחה 
מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א 
לכל התורמים ומסייעים ל"עטרת אהרן" בכל מילי 
הנחיצות  את  והדגיש  ומזוני;  חיי  בניי,  דמיטב 
ממקום  ונדודים  עשייה  של  שנים  לאחר  הגדולה 
ותפילה  לתורה  קבע  של  מקום  לפנות  למקום 

ה"קורונה"  האחרונה של  התקופה  לאחר  ובפרט 
שנתמעטו מאד תמכין דאורייתא.

כרגיל  ללמוד  ממשיכים  החשובים  האברכים 
בדוחק ובמסירות נפש עצומה ואף הקריא סיפור 
ישועה מדהים, כפי שנשלח למוקד התרומות של 
"עטרת אהרן"; על נערה בת 26 שנתקלה בקשיים 
השנה  שבט  שבחודש  עד  בשידוכים  גדולים 
ה'תשפ"א, החליטה לתרום "נציב יום" למוסדות, 
בדיוק  יום   29 לאחר  עבורה.  שיתפללו  וביקשה 
כולם  ולשמחת  טוב,  שידוך  לה  הוצע  מהתרומה 
הכלה  לה.  המתאים  השידוך  זהו  כי  התברר 
אך  המכובד,  בדינר  להשתתף  מאד  היתה  חפצה 
קבעו  החתונה  מועד  שאת  הוא  המדהים  הדבר 
י"א בתמוז  ליום בו התקיים הדינר בס"ד,  בדיוק 

ה'תשפ"א.
הגאון  מורנו  כובד  הערב  של  המרכזי  במשא 
הגדול הרב אברהם שמש שליט"א שדיבר בעניין 
שכל אחד צריך לפעול ולעשות למען כבוד שמיים 
כפי כוחו ויכולתו, ואף מי שאין כוחו רב ועושה 
פעולה קטנה למטה נוצר מזה דבר גדול למעלה 
שעושה  קטן  דבר  של  תוצאה  לשער  אפשר  ואי 

עכשיו.

ראש  אותו  שלח   15 בגיל  איך  הזכיר  הרב 
הישיבה הגר"י אדלשטיין זצ"ל להיות בעל-תוקע 

במקום שאין מי שיתקע למרות גילו הצעיר.
ואיך שמפעולה קטנה בתחילת הדרך להפריח 
התפתחה  ברמת-השרון  אז  שהיתה  השממה  את 
"עטרת אהרן" לכל הפעילות הגדולה שיש היום, 
הגדולה  דשמיא  הסייעתא  את  בחוש  רואים  ואנו 
הדרך  כל  לאורך  המוסדות  את  אותנו  שמלווה 
ומוליך  מוביל  כשהקב"ה  דרכים  צומת  ובכל 
ה'  הכל  דבר  שום  שעושים  אלה  אנו  ולא  אותנו 

עושה ויעשה.
רגע  שזהו  לציבור  הרב  פנה  אישית  בפנייה 
עד  מה שעברנו  כל  לאחר  ובפרט  עבורנו  מכריע 
היום עם הניתוח בגזע המוח שהיה בגרמניה וכל 
לכל  הזמן לעשות מקום של קבע  הגיע  הנדודים 
אחד  בידיכם שכל  תלוי  והדבר  הענפה  הפעילות 

יעשה קצת יותר ממה שיכול.
והמסייעים  לסיום שיבח הרב את כל העוזרים 
ובהוקרה  הזה,  הגדול  המפעל  בכל  השותפים 
שנה   40 שכבר  הוותיקים  לשותפים  מיוחדת 
מתחילת הדרך מלווים את המוסדות באופן קבוע, 

ובוודאי ובוודאי שיהיה זה להם לברכה מרובה,

ולשמחה  לנחת  שתזכו  כולכם  את  מברך  ואני 
מתוך בריאות ואריכות ימים, עושר וכבוד, תורה 

וגדולה במקום אחד אכי"ר.
שזה  ש"ח   500,000 על  עמד  ההתרמה  יעד 
לבנייה,  הראשוניות  הוצאות  עבור  המינימום 

תוכניות וכו'.
 X 500, 24  24 התרומה חולקה ל-3 מדרגים: 

.X360, 24 X200
בהתפעלות  ומרוממת,  נעלה  באווירה 
נרתם  הציבור  עמוקה  ובהזדהות  ובהתרגשות 
המדרג  את  לקחו  וכשרובם  הגונות,  בתרומות 
הגבוה וזכו ל"כוס הישועות" עם הקדשה אישית 
שאין  חשובים  אברכים  ואף  שליט"א,  מהרב 
את  בהרגישם  הגונות  תמיכות  נתנו  משגת  ידם 
נפש  במסירות  הפועל  כזה  מקום  של  הייחודיות 

לשם שמים.
סה"כ הסכום שנאסף הוא 507,250 ש"ח, ואף 
רבים אחרים שלא יכלו להגיע מצטרפים לסייעתא 

דשמיא הגדולה.
03- או   073-3852895 להצטרפות:  טלפון 

6054226. תזכו למצוות!

שר התורה מרן הגר"ח קיינבסקי שליט"א ברך את הגאון הרב אברהם שמש שליט"א ואת כל המשתתפים והתורמים בהצלחה מרובה  בכינוס השתתפו רבנים 
ואדמו"רים, הגאון הצדיק הרב מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א והגאון הגדול הרב שלמה מחפוד שליט"א

במלאת 40 שנה לרשת הכוללים "עטרת אהרן" ולרגל תחילת הקמת ביהמ"ד ע"ש מו"ר רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל

הגרמ"ש אדלשטיין מגיע לדינר הגר"א שמש נושא דברים הגר"א שמש מקבל את ברכת מרן הגר"ח קניבסקי
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הילה פלאח 

חנוכת  לכבוד  הנשים  טהרת  על  אירוע  נערך  ימים  מספר  לפני 
מרכז בריאות האשה והילד של קופת חולים מאוחדת בביתר עילית. 
חולים  קופת  והנהלת  המרפאות  צוות  עיתונאיות,  נכחו  באירוע 
רגב  סיגל  הגב'  מאוחדת  קופ"ח  מנכ"לית  דברים  נשאו  מאוחדת. 
רוזנברג, מנהלת אגף השיווק הגב' שיפרה פרידמן- ויצמן ובכירות 

הקופה מהמטה ובמחוז.
חולים  קופת  מנכ"לית  לתפקיד  מונתה  רוזנברג  רגב  סיגל  הגב' 
בראש  שעומדת  הראשונה  לאישה  והפכה   2018 בשנת  מאוחדת 

קופת חולים בישראל.
את הנאום החגיגי, פותחת גב' סיגל רגב-רוזנברג בסקירה קצרה 
על ההשקעה של מאוחדת בכל פרמטר אפשרי, עם דגש על שירות 
ענפה  פעילות  "קיימת  מקוונים.  לאפיקים  ומעבר  החרדי  לציבור 
אדירה  השקעה  חווינו  האחרונות  בשנים  השוטפים.  בשירותים 
בכל פרמטר אפשרי. השקענו כחצי מיליארד שקלים בציוד חדש, 
מיליון  כ-350  והזרמנו  טוטאלי  באופן  הישן  הציוד  את  החלפנו 
שקלים לחידוש ושדרוג של מרפאות ברחבי הארץ. מדובר בתנופת 

התפתחות חסרת תקדים", אומרת גב' סיגל רגב-רוזנברג.
פסחה  לא  הקיימות,  המערכות  בשדרוג  מאוחדת  של  ההשקעה 
על הציבור החרדי שנהנה ממנה ומצביע ברגליים. בשנה האחרונה 
ניכר  חלק  כאשר  משמעותיים,  צמיחה  אחוזי  על  מאוחדת  עומדת 
מהצמיחה הזאת הוא תוצאה של משפחות חרדיות רבות שהצטרפו 
לשירותי הרפואה המובילים בישראל. "מאוחדת הייתה הראשונה 
שסללה את הדרך לבאים אחריה כשמדובר בציבור החרדי", אומרת 
צרכים  החרדי  שלמגזר  הבנו  בהתחלה  "כבר  רוזנברג.  רגב  גב' 
הללו  מהרגישויות  גדול  שחלק  מכיוון  דקות.  ורגישויות  ייחודיים 
להשתמש  השכלנו  המגזר,  על  נמנים  שאינם  לאנשים  ידוע  אינו 

באנשים מתוך המגזר ולהביא אותם לעמדות בכירות בארגון".
ביותר  המותאם  השירות  את  החרדי  ללקוח  להעניק  מנת  "על 
אותו  לספק  יוכלו  המגזר  מתוך  שאנשים  מאמינים  אנחנו  עבורו, 
שבריכוזים  רפואיות  במזכירות  מתחיל  זה  ביותר.  הטובה  בצורה 
מקצועי  בסגל  ממשיך  סמינרים,  בוגרות  על  נמנות  רובן  החרדיים 
מעמד  ובעלי  בכירים  במנהלים  וכלה  והבריאות  הרפואה  בתחום 
במאוחדת. כולם אנשים שחיים את הקהילה, נושמים אותה ועושים 
ומסורה.  מותאמת  בצורה  החרדי  הלקוח  את  לשרת  כדי  הכול 

הולם  שירות  להבטיח  כדי  אדירים  משאבים  משקיעה  מאוחדת 
השליחות  החרדי,  העובד  של  המסירות  ייחודיים,  תעסוקה  ותנאי 
שהוא חש בעזרה לזולת, הם ערך מוסף בהעסקת עובדים ועובדות 

חרדיים".
יודעים  מאוחדת  אנשי  רגב-רוזנברג,  גב'  מציינת  זאת,  עם  יחד 
חצר,  עדה,  "כל  הקהילות.  ונציגי  הרבנים  מול  מקום  בכל  לעבוד 
האולטימטיבי  המקום  זה  שמאוחדת  יודעת  חסידות,  או  קהילה 
עבורה. אנחנו פועלים בתיאום ובהכוונת הרבנים וראשי הקהילות, 
והנציגים שלנו פועלים במסירות כדי להבטיח את המענה האיכותי 

ביותר לפונה החרדי.
בכל  ומקצועי  אישי  שירות  החרדית  לאישה  מעניקה  מאוחדת 
תחומים במעגל החיים בדגש והתאמה לאישה החרדית. חלק נוסף 
חרדיות  לנשים  המענה  הוא  החרדי,  למגזר  השירותים  בהתאמת 
ייעוץ  שיעניק  טלפוני  מיילדותי  מוקד  "הקמנו  אמצעים.  במגוון 
הנקה ושינה מרחוק. כל שאלה בתחום הלידה וטרום הלידה תקבל 
מענה מקצועי על ידי אחיות רפואיות, חלקן מתוך המגזר. זה נכון 
היא  העיקרית  אבל השאלה  אחרים,  במקומות  דומים  דברים  שיש 
כיצד הם מתבצעים בפועל. לקוח שפונה ויש מישהו מהעבר השני 
שמכיר את הרגישויות שלו, זה משהו אחר לגמרי שלא קיים בשום 
מקום אחר. הבידול הוא השירות הטוב ביותר", מדגישה גב' סיגל 

רגב-רוזנברג, מנכ"לית מאוחדת.

איזון בין הגוף לנפש

החרדים  וריכוזים  הערים  בכל  פרוסים  האישה  בריאות  מרכזי 
של  החיים  לאורח  מלאה  התאמה  תוך  החרדית  האישה  לנוחיות 
הציבור החרדי. מרכזי בריאות האישה חדישים ומקצועיים, רופאים 
וצוותי רפואה מהמובילים ומקצועיים בתחומם. 214 מרפאות נשים 
ברחבי הארץ המציעות מגוון רחב של שירותים רפואיים מתקדמים 
בהתאמה לצרכי המגזר החרדי: מעקב מיילדותי - הכולל מעקב מלא 
בחודשים שלפני הלידה, שירות אחות ליווי, שירותי אולטרסאונד, 
בדיקות  שוטף,  מעקב  הכולל   - גניקולוגי  שירות  עוברי,  מוניטור 

סקר, ניתוחים גניקולוגיים וטיפולי פריון.
לנושא העצמת האישה במיוחד  רבה  רואים חשיבות  במאוחדת 
כיום  כשהאישה  מנהלת בית ויחד עם זאת נושאת שלל תפקידים 

גם מחוץ לבית.

בכדי שהאישה תוכל לדאוג לעצמה ולקבל את כל מגוון השירותים 
מותאמות  וסדנאות  שירותים  מגוון  מעניקה  מאוחדת   – החשובים 
במיוחד עבור המגזר החרדי. סדנאות לגברים בלבד ולנשים בלבד. 
כל  את  גבר.  ע"י  ולגברים  אישה  ע"י  לנשים  מועברות  הסדנאות 
הסדנאות מעבירים אנשי מקצוע ממאוחדת. הסדנאות הם בקבוצות 
או פרטניות וחלקן גם ניתן לעשות באופן טלפוני. דוגמא לסדנאות: 
אגן.  רצפת  פיזיותרפיה,  התעמלות,  הרזיה,  סכרת,  טרום  סכרת, 

הסדנאות מותאמות כולן לאישה החרדית ולצרכיה. 
במאוחדת מוסיפים כל העת עוד ועוד רופאים ורופאות נשים על 
זמינות מירבית בכל שעות השבוע. המרכזים הרפואיים  מנת לתת 
המיועדים לנשים מעוצבים ברמה החדשנית ביותר ומעניקים שרותי 
רפואת  בעולם  ביותר  והבכירים  המקצועיים  מהרופאים  רפואה 

הנשים. 
קיימים  מאוחדת,  של  האישה  בריאות  שבמרכזי  לזכור  חשוב 
פריון,  בסיכון,  הריון  חרום,  מיון  כגון:  שירותים חשובים  מרכזים 
הרופאים  מיטב  ע"י  ניתנים  השירותים  ועוד.  מקיפות  בדיקות 
והרופאות המומחים בארץ ובשיתוף פעולה עם מגוון רב של בתי 
ההיריון  ובדיקות  הרופאים  והיצע  גדלה  התורים  זמינות  חולים. 
מתרחב כל הזמן. הפעלת המוקד המיילדותי קוצר שבחים. המוקד 
הריון,  ולאחר  הריון  ליווי  אחות  שירות  מלא,  הריון  מעקב  כולל 
שירותי אולטרסאונד, מוניטור עוברי, יעוץ הנקה ועוד. המוקד עובד 

בכל יום מהבוקר ועד שעות הלילה המאוחרות.
הקופה  ביסוס  המשך  יבטיחו  הבאות  בשנים  הקופה  השקעת 
ברחבי הארץ ובעיקר במרכזי אוכלוסייה חרדית, שמירה על מובילות 

וראשוניות והכל למען הענקת שירות הולם לקהל לקוחותיה.
מיוחד  וטיפול  זרקור  מקבל  במאוחדת  האישה  עולם  בכדי,  לא 
הבית  מובילת  ואישה  אמא  עליך  מסתכלת  "מאוחדת  וייחודי. 
ומובילה דעה ומאפשרת לך היצע חדשני, מקצועי ונרחב בכל תחום 

שתבקשי", אומרים במאוחדת.
את  מאוחדת  הרחיבה  האישה,  בריאות  מרכזי  התפתחות  לצד 
שרותי  כל  את  המרכזים  החרדיות  בערים  הילד  התפתחות  מרכזי 

התפתחות הילד תחת קורת גג אחת.
השירותים  כל  את  מרכזת  מאוחדת  האימהות  על  להקל  ע"מ 
בתחום גידול הילדים במקום אחד, עם מיטב אנשי המקצוע - עו"ס, 

מרפאות בעיסוק, פסיכולוגיות, קלינאיות תקשורת וכו'.
כאמור, בימים אלו נפתח מרכז ענק נוסף בעיר ביתר עלית 'מרכז 
מ-500  למעלה  על  משתרע  אשר  המרכז  והילד'.  האישה  בריאות 
מ"ר, ירכז בתוכו את כל נושא רפואת האישה באופן מסודר ויעיל, 

כקופת החולים הגדולה והמובילה בציבור החרדי, הציבה מאוחדת את נושא בריאות האישה והילד במקום הראשון  לרגל פתיחת מרכז בריאות האישה והילד החדשני בביתר עילית, יצאה כתבתנו למרכז החדש ונפעמה מעוצמת העשייה והיקף השירותים הרפואיים והמקצועיים הניתנים ע"י 
טובי הרופאים והמומחים של מאוחדת המספקת מענה כולל לכל תחום רפואת הנשים, כולל שירותי אולטרסאונד, מוניטורים ועוד  כך הפכה מאוחדת לקופת החולים המובילה בשירותי רפואה חדשניים, המותאמים ומונגשים לצרכים ולאורח החיים של האישה החרדית ובני משפחתה
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כקופת החולים הגדולה והמובילה בציבור החרדי, הציבה מאוחדת את נושא בריאות האישה והילד במקום הראשון  לרגל פתיחת מרכז בריאות האישה והילד החדשני בביתר עילית, יצאה כתבתנו למרכז החדש ונפעמה מעוצמת העשייה והיקף השירותים הרפואיים והמקצועיים הניתנים ע"י 

טובי הרופאים והמומחים של מאוחדת המספקת מענה כולל לכל תחום רפואת הנשים, כולל שירותי אולטרסאונד, מוניטורים ועוד  כך הפכה מאוחדת לקופת החולים המובילה בשירותי רפואה חדשניים, המותאמים ומונגשים לצרכים ולאורח החיים של האישה החרדית ובני משפחתה

ויספק את השירותים הרלוונטיים לטובת נשות ביתר, כולל שירותי 
אולטרסאונד, מוניטור, רופאים, ליווי בחודשים שלפני הלידה ועוד.

בגבעה  מרדכי  כנסת  ברחוב  נמצא  והמרווח  החדשני  המרכז 
כאשר  הלקוחות,  לכלל  שואבת  אבן  מהווה  פתיחתו  עם  וכבר   B
 .A בגבעה  במרפאה  גם  לנשים  רפואה  שירותי  ניתנים  במקביל 
עיניה  לנגד  שרואה  'מאוחדת'  של  מחזונה  חלק  היא  ההתרחבות 
אישה.  לכל  איכותי  מענה  במתן  הצורך  ואת  הלקוחות,  טובת  את 
וכשהאם  הבית,  להתנהלות  נחוץ  בסיס  הוא  האישה  "בריאות 
הבית  בחיים,  בכל שלב  איכותי  לליווי  וזוכה  הולם  מענה  מקבלת 

כולו נתרם", מציינים מנהלי מאוחדת.
של  המצוין  השירות  אודות  מהם  ושמע  ברוורמן  העיר הגר"צ 

מאוחדת שהתאימה את שירותיה לצרכי הציבור החרדי.

פריסה נרחבת בריכוזים החרדיים

בעיר,  אחד  לכל  הרפואה  את  להנגיש  הוא  מאוחדת  של  המוטו 
כך שכל תושב בעיר הנמנה על לקוחות מאוחדת, יקבל את מכלול 
השירותים הרפואיים בעיר, בקרבה לבית, מבלי שיזדקק להיטלטל 
של  רב  מס'  עיר  בכל  למאוחדת  ישנם  כן  על  ציבורית,  בתחבורה 

מרפאות ומרכזים רפואיים.
הרעיון  את  מציגה  מאוחדת  החרדי,  במגזר  המובילה  כקופה 
החדשני של שירות היברידי תוך התאמה למגזר החרדי בהתחשב 
מבלי  רבים  רפואה  שירותי  ומספקת  מחוברים  שאינם  במבוטחים 
שיש צורך לצאת מהבית: מיון היברידי, ביקור רופא מרחוק, הזמנת 

תרופות עד הבית ועוד.
נוכחנו  בביתר,  והילד  האישה  בריאות  במרכז  ביקורנו  במהלך 
גם בביתר, למעלה ממחצית  לגלות שכמו בערים חרדיות אחרות, 
מחצית  זאת,  עם  יחד  מאוחדת.  לקוחות  עם  נמנים  העיר  תושבי 
מתושבי העיר הם ילדים ונערים מתחת לגיל 18. לא בכדי, פריסת 
המרפאות, מוקדי השבת והלילה, מרפאות השיניים ושאר שירותי 
וייחודית  ביותר  הרחבה  בפריסה  הן  בעיר,  מאוחדת  של  הרפואה 
ביתר  תושב  למעשה,  החולים.  קופות  שאר  פני  על  למאוחדת 
המבוטח במאוחדת, מקבל את מכלול השירותים הרפואיים בתוך 

העיר מבלי שיזדקק להגיע עד לירושלים או לעיר אחרת.
המטרה של מאוחדת היא לעבות את שירותי הרפואה הראשונית 
גם  החרדיות,  הערים  בשאר  כמו  בביתר  הרפואה  שירותי  ושאר 

ברמת השירות והזמינות, גם מבחינת פעילות מנהלי קשרי הלקוחות 
שמגבים את פעילות המרפאות וגם מענה רפואי מקצועי ומעטפת 

כוללת של רפואה מונעת ומודעות לשמירה על הבריאות.
מנהלי קשרי הלקוחות הם השופר של התושבים לשני הכיוונים 
שיתוף  בעיר.  הרפואיים  המרכזים  כלפי  וגם  הלקוחות  כלפי  גם   –
פתרון  מספק  המרפאות  מנהלי  ועם  הלקוחות  עם  שלהם  הפעולה 
מיידי לכל בעיה שעולה. הם זמינים ביום ובלילה, בכל ימות השבוע, 
מעבר לשעות פעילות המרפאות, כולל בימי שישי עד כניסת השבת 

ובמוצאי שבתות וחגים. 
בנוסף  החרדיות.  הערים  שאר  של  מיקרוקוסמוס  מהווה  ביתר 
העיר,  שכונות  בכל  מאוחדת  של  הרחבה  המרפאות  לפריסת 
12:00בלילה.  עד  שפעילים  בעיר  מרקחת  בתי  שלושה  למאוחדת 
כחלק מהפריסה הרחבה, גם מוקדי השבת והלילה, מספקים מענה 
היא  מאוחדת  וחגים.  ובשבתות  הלילה  בשעות  מקצועי  רפואי 
מרפאת  בעיר.  שבת  מוקדי  שלושה  שמתפעלת  היחידה  הקופה 
השבת ברחוב הר"ן פעילה רצוף מיום שישי בצהרים ועד מוצ"ש 
בשעה אחת בלילה. בנוסף למוקדי השבת, פעילים גם מוקדי הלילה 
שפתוחים בכל יום עד השעה 1 בלילה ומספקים מענה רפואי נרחב 
דמים  לקיחת  רנטגן,  שירותי  גם  תורנים,  ואח  רופא  מלבד  הכולל 

ושירותים רפואיים נוספים.

מאוחדת מתחדשת 

במסגרת הרחבת השירותים, בימים אל מתקיים במחוז ירושלים 
פיילוט ראשון מסוגו בארץ ובו רופא מומחה מעניק טיפול ייחודי 
לפגים בבית על פני שהייתם בבית החולים, מתוך רצון להבטיח את 

בריאותו של הפג, תוך קיום חיים כבשגרה ככל שניתן בבית.
המרפאות  כמות  ופריסת  מיקום  את  עיניה  לנגד  שמה  מאוחדת 
"במרחק עגלה" לטובת הנגשת השירותים לכלל האוכלוסיה ובדגש 
על נשים עם ילדים. במסגרת זו הורחבו שעות קבלת רופאי הילדים 
בקופה, וע"כ מאוחדת היא מהמתקדמים ביותר בתחום התפתחות 
הילד בכל דבר: הגייה ודיבור, מוטוריקה, פסיכולוגים ופסיכיאטרים 
רחב  מסתכלת  מאוחדת  הילדים,  בתחום  גם  תחום,  כבכל  ועוד. 
ורחוק ומקדמת שיפורים, ומזמינה כל אם חרדית להגיע עם ילדיה 
לאבחון מדדי הגוף והתאמת תזונה ואורח חיים בריא לילדים, לך 

ולכלל המשפחה.

5 דברים שחשוב 
לדעת על מאוחדת:

מקצועי – מאוחדת מובילה מבחינת מקצועיות. כל הרופאים 
וצוותי הרפואה הם מהטובים והמקצועיים ביותר בתחומם.

והעולם  החדשנות  בנושא  מובילה  מאוחדת   – חדשנות 
שיש  מבלי  רבים  רפואה  שירותי  מספקת  מאוחדת  הדיגיטלי. 
צורך כלל לצאת מהבית. בין השירותים: מיון היברידי/ טלפוני, 
הזמנת  היברידי,  הריון  לווי  טלפוני/וידאו/צ'ט,  רופא  ביקור 

תרופות עד הבית.
מהמגזר  לקבוצות  גם  מותאמים  השירותים  כל   – מותאם 
כל  כן  ועל  האינטרנט  שרותי  את  צורכות  לא  אשר  החרדי 

השירותים ניתנים גם בטלפון בכוכבית ייעודית.
אישי – במאוחדת דואגים שמנהלי/מנהלות המרפאות יגיעו 
מתוך המגזר על מנת שידעו בצורה הטובה ביותר את הצרכים 
והדרישות של המגזר. במאוחדת יש קשר ישיר ואישי בין מנהלי 
מבוטח  לכל  ועונה  זמינה  תמיד  מנהלת  ללקוחות.  המרפאות 

בטלפון/פרונטלי וכו'.
מתאמי קשרי קהילה – למאוחדת עשרות מתאמי/ות קשרי 
קהילה בכל רחבי הארץ בכל ריכוז חרדי. בחלק מהערים מונו 
כמה מתאמי קשרי קהילה, כאשר לכל קהילה יש מנ"ש שמגיע 
מתוך הקהילה ומבין בצורה הטובה ביותר את צרכי הקהילה. 
מנהלי קשרי הקהילה זמינים בכל שעות היום ותפקידם לעזור 

ללקוחות ולמנהלי המרפאות ולתת פתרון לכל בעיה.
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מאת: חיים רייך ואריה שמואלי

ההורים  בבתי  הלחץ  זה  בתקופה  שנה  כמידי 
לישיבה  לעלות  זמנם  הגיע  אשר  המתבגרים 
לישיבה  יתקבל  בנם  האם  בשיאו:  נמצא  גדולה 
מכירים  בנינו  של  רבותיו  האם  ליבם?  כשאיפת 
)ואין חשש  בערכו הרם כפי שנראה לנו ההורים 
עולם  אך  לליבם(.  ליקר  נגועים  קצת  שההורים 
כמנהגו נוהג וגם בשנה זו יש את המרוצים יותר 
מגוונות  סיבות  משלל  פחות,  המרוצים  את  ויש 
ולכישוריו  יקיר שלנו  לבן  אינן קשורות  שחלקם 

הלימודיים.
ניסינו להתחקות אחר מפת הישיבות הליטאיות 
מי  התקדם,  מי  הבאה:  לשנה  התלמידים  וקבלת 
התרחב, אלו ישיבות לא מצליחות לעמוד בעומס 
הביקוש, אלו שינויים נעשו בתוך עולם הישיבות 
לצורך  חיזוק  סתם  או  הישיבה  את  ולחזק  לייעל 
הרישום. מבירור שלנו השנה עלתה תופעה מאוד 
הם  יותר  הטובות  הישיבות  שדווקא  מעניינת 
ברשמים  כמעט  צורך  ללא  כדרכם  נוסעים  כבר 
וללא תחרות מיוחדת ביניהם, בשונה מהישיבות 
החדשות יחסית שנתרבו בשנים האחרונות ששם 
המלחמה גדולה מבעבר עד רמת מלחמה על עצם 
קיומם האם בכלל יצליחו לפתוח שיעור א' בשנה 

הבעל"ט.
פוניבז': ישיבת פוניבז' הקדימה את המבחנים 
כבר לשבוע שעבר על אף שהתכנון היה להתחיל 
העומס  בשל  תמוז,  כ"ב  לפני  לא  המבחנים  את 
להיבחן  המגיע  בחור  כל  הנבחנים.  וריבוי  הרב 
נשיא  אצל  מבחנים:  ארבעה  עובר  לישיבה 

הישיבה, שני ר"מים והמשגיח.
המבחנים  לוועדת  נכנס  השנה  חברון:  ישיבת 
של  בעידודו  פלאי  חיים  רבי  הרה"צ  המשגיח 
ראש הישיבה הגר"ד כהן שליט"א שביקש ממנו 
הרישום  השנה  כ"כ  הבוחנים.  לצוות  להצטרף 
לישיבה היה גדול מבכל שנה ולחץ אדיר, בעיקר 
אדיר  סחף  היה  ששם  הירושלמיות  מהישיבות 
להתקבל לישיבה. לאחר ישיבות ועדה מדוקדקות 

הוחלט על 260 בחורים אך ההערכה היא שבסופו 
של דבר שיעור א' בזמן אלול בחברון ימנה 290 

בחורים. המבחנים בישיבה יחלו היום, יום ד'.
הישיבה  מקיימת  שנה  בכל  תפרח:  ישיבת 
כלל  בדרך  הזמנים,  לבין  סמוך  המבחנים,  את 

לשם  השנה  הישיבות.  עולם  מכל  האחרונים 
שינוי הקדימו והתחילו לבחון את הבחורים כבר 
אצל  המבחן  את  עוברים  כולם  כאשר  השבוע, 
ראש הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ שליט"א. 
שיעור א' בזמן אלול הקרוב בישיבת תפרח ימנה 

כ-180 בחורים.
לענייני  נכנס  השנה  בתפארתה:  תורה  ישיבת 
דיקמן  הרב  המשגיח  גם  והקבלה  הרישום 
סטפנסקי  הרב  הישיבה  לראש  בנוסף  שליט"א 
בזמן  א'  שיעור  הנראה  ככל  רוטשילד.  והרב 

ישיבת פוניבז' וישיבת חברון ממשיכות להוביל עם שיעורי א' הגדולים ביותר של כ-280 בחורים בכל ישיבה  באופן מפתיע ובזינוק 
נדיר בעולם הרישום בישיבות הגדולות, הגיעה השנה ישיבת בית מאיר בבני ברק לפסגת הישיבות המובילות וקיבלה ביקוש שיא של 
כל הזמנים בכמות ובאיכות  בישיבת בית מתתיהו, למרות חולשתו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר כל התלמידים נכנסים למבחן 

אצל רה"י שליט"א  ובאלו ישיבות החלו בניהם של ראשי הישיבה לכהן לצד אבותיהם?

תקופת המבחנים: פרויקט מיוחד אודות החידושים והשינויים בהיכלי הישיבות הליטאיות לקראת זמן אלול הבעל"ט

היכל ישיבת חברון
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תקופת המבחנים: פרויקט מיוחד אודות החידושים והשינויים בהיכלי הישיבות הליטאיות לקראת זמן אלול הבעל"ט

הישיבה  בחורים.   190 על  יעמוד  הבעל"ט  אלול 
סובלת מצפיפות גדולה ולכך לא ניתן להגדיל את 

השיעור מעבר למקומות הפנויים.
לישיבה  נכנס  האחרונה  בשנה  קפלן:  ישיבת 
בשיעוריו  הידוע  שליט"א  פל  נועם  הרה"ג 
שיטת  כידוע  בישיבה.  כר"מ  לכה  הבהירים, 
הישיבות  עולם  מכל  שונה  בישיבה  הרישום 
70 בחורים  שהינם עומדים על מכסה נמוכה של 
גורם  בהכרח  שלא  דבר  מסוימות,  מישיבות  ורק 
לקבלת מצויני וטובי הלמדנים, אך כמובן הישיבה 

ממוקמת בכותל המזרח של עולם הישיבות.
מכסת  צומצם  השנה  ישראל:  אור  ישיבת 
למדנים  על  בדגש  בלבד  בחורים  ל-80  השיעור 
גדולים. בתוספת למבחן אותו עובר כל בחור אצל 
המשגיח הרה"ג דיאמנט שליט"א נכנס לבחינות 
חתנו של ראש הישיבה הרה"ג יהודה הלדסהימר 
מגדולי תלמידי הגר"י שרייבר שליט"א שבחן את 
התלמידים ונכנסו להכרעה אצל רה"י הגר"י רוזן 
שליט"א. כידוע ישיבת אור ישראל היא הראשונה 

לסיים את הרישום לפני כל הישיבות.
הצפיפות  עקב  זו  בשנה  מתתיהו:  בית  ישיבת 
 110 נתקבלו  הישיבה,  במוסדות  קיימת  שעדיין 
מנצח  הרישום  על  כאשר  א',  לשיעור  בחורים 
שנכנס  שליט"א  סטרול  אליהו  הרה"ג  המשגיח 
בישיבה.  ומשגיח  כמשיב  האחרונה  בשנה  לכהן 
למרות חולשתו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר 
כל התלמידים נכנסים למבחן אצל רה"י שליט"א.
מעט  שינתה  הישיבה  השנה  וולפסון:  ישיבת 
מכיוון הרישום, למרות שבשנים האחרונות חלק 
גדול מתלמידיה היה מקרית ספר, השנה הופחת 
ולקחו  העיר  תלמידי  מכסת  בהרבה  וצומצם 
על  יעמוד  השיעור  שמש.  ובית  ברק  מבני  יותר 
חלק  תקח  הישיבה  הנראה  וככל  בחורים  כ-180 
וגן  בית  בשכונת  נוער  קרית  של  מהמבנה  נוסף 

בירושלים עקב ריבוי תלמידי הישיבה.
בראשון  הישיבה  בקרית  שלמה  עטרת  ישיבת 
זו הישיבה שעשתה  לציון: אפשר לומר שהשנה 
שמתלמידי  כך  עקב  ברישום  מדרגה  עליית 
הארץ  ברחבי  שלמה  עטרת  של  קטנות  הישיבות 

משתי  בעיקר  בחורים,  מ-60  למעלה  הגיעו 
ברק  בני  בערים  שבהן  החשובות  הישיבות 
בחורים  כ-15  הגיעו  אחת  שמכל  וירושלים 
 170 על  יעמוד  השיעור  שבשיעור.  מהמובחרים 
בחורים. כידוע ראש המוסדות הגרש"ב שליט"א 
הישיבה  בהצלחת  ומרצו  כוחו  כל  את  משקיע 
וכבר חושב על הגדלת בית המדרש שיוכל להכיל 
הקודש  ארון  כ"כ  התלמידים.  כל  את  ברחבות 
לקראת  להגיע  אמור  מחו"ל  המיובא  המפואר 

הימים הנוראים הבעל"ט.
עברו,  משנים  בשונה  ברכפלד:  מיר  ישיבת 
אלון  נועם  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  השנה 
שליט"א היה מעורב בכל החלטות הרישום כולם 
לישיבה.  המתקבלים  כל  את  רב  בדקדוק  ובחן 
לשיעור א' יכנסו כ-110 בחורים מטובי הישיבות 
מבעבר.  יותר  'פרום'  בסגנון  דגש  המשך  עם 
כן התקבלו  מישיבות שבעבר  תלמידים  כך  בשל 
לישיבה, השנה לא התקבלו. לישיבה נכנס בשנה 
האחרונה משיב חדש לשיעור ב' הגאון ר' עקיבא 
של  ליבם  את  במהירות  שכבש  שליט"א  זריצקי 

הבחורים והפך למבוקש בין בני הישיבה.
התקבלו  שנה  כבבל  תורה:  אורחות  ישיבת 
כ-110 בחורים לישיבה לאחר מבחן מדוקדק של 

רבני וראשי הישיבה.
ישיבת שערי שמועות: השנה התקבלו לשיעור 
הרה"ג  רה"י  כידוע  בישיבה  בחורים.  כ-70  א' 
נפתלי צבי יהודה שפירא בוחן את כל התלמידים. 
מרב  קבלה  של  לימוד  בסגנון  ידועה  הישיבה 
מהרבה  שונה  המשטר  שיטת  כ"כ  לתלמיד. 
ישיבות בסגנון של הבנה עצמית לדרך בעבודת ה' 

המתאימה לבחור ישיבה.
ישיבת נחלת הלווים: הישיבה מקבלת לשיעור 
א' כ-60 בחורים. כבר לפני כמה שנים נכנס לכהן 
וייס  הרב  רה"י  של  בנו  בישיבה  אביו  לצידו של 
שליט"א שממשיך כבדרך אביו בקבלה מדוקדקת 
לסגנון שמתאים לנחלת הלווים. הישיבה מתהדרת 

בסגנון בחורים שמרני ומתמיד.
ידועה  הישיבה  יעקב:  באר  גרודנא  ישיבת 
א'  בהצלחתה להעמיד תלמידים למדנים. שיעור 

יעמוד על כ-90 בחורים. לישיבה יש ביקוש גדול 
ידי  על  קפדני  בבירור  נבררים  הבחורים  מאוד. 

ראשי הישיבה.
ישיבת הגר"ח מן ההר בביתר עלית: גם ישיבה 
ידועה  הישיבה  ניכרת.  מדרגה  עליית  עשתה  זו 
ראש  של  העמקנית  לימודו  ושיטת  בשיעוריו 
בשיעוריו  נודע  אשר  ההר  מן  הגר"ח  הישיבה 
בשער בת רבים. כ"כ ובנוסף לכך שיטת החינוך 
ע"י  הינה  הישיבה  ראש  ע"י  המונהגת  בישיבה 
שיוצרת  ובהתמדה  בלימוד  הבחורים  רוממות 
לכל אחד את המחייבים של עצמו ומייצרת פירות 
שנה  כבכל  השנה  ה'.  ועבודת  בלימוד  מפוארים 
קפדני  סינון  לאחר  אך  להתקבל  רב  ביקוש  קיים 
ע"י משגיח הישיבה הרה"ג משה ברמן שליט"א 
ומבחן בלימוד אצל רה"י נתקבלו לישיבה כ-56 
בחורים. השנה נוצרו גם חידושים נוספים שכלל 
הבחורים מגיעים מהישיבות המפארות את כותל 
המזרח של עולם הישיבות הקטנות. כ"כ בשונה 
ירושלים  על  התבססה  שהישיבה  עברו  משנים 
לישיבה  אדיר  ביקוש  נוצר  השנה  והסביבה, 
בבני ברק וקרית ספר מה שגרם ללחץ מוגבר על 
השיעור  את  להגדיל  שלא  הוחלט  אך  הבוחנים, 

בכדי לשמר את ייחודיותה של הישיבה.
הדור  גדולי  של  בראשותם  סלבודקא  בישיבת 
לנדא  והגר"ד  שליטא  הירש  הגרמ"ה  שליט"א 
בחורים.  כ-90  א'  לשיעור  התקבלו  שליט"א 
על  צובאים  שרבים  המגמה  ממשיכה  בישיבה 
לתלמידי  משתייכים  שאינם  אף  הישיבה  דלתות 
לישיבה  נחשבת  שהישיבה  כך  עקב  איש.  החזון 
שבה הבחורים יותר 'פרומרס' עם שמחה בלימוד 
וגדלות האדם כפי שהנחיל רה"י מרן רבי אייזיק 
רבים  כ"כ  בסלבודקא.  ישראל  מכנסת  זצ"ל  שר 
הישיבה  מראשי  בלימוד  דרך  לקבל  שרוצים 
שליט"א הגרמ"ה הירש והגר"ד לנדא, מתדפקים 
שבא  תלמיד  שכל  יצוין  הישיבה.  שערי  על 
להתקבל לישיבה עובר מבחן אצל הגאון ר' משה 

הלל שליט"א.
שנה  כבכל  ברחובות:  התלמוד  מאור  ישיבת 
א',  לשיעור  גבוהה  ברמה  בחורים   80 נתקבלו 

לאחר שעמדו בכור המבחן אצל ראשי הישיבה. 
וראש  ברישום  שינוי  חל  השנה  חמד:  ישיבת 
הישיבה הרב יעקובזון נכנס לעניין הרישום ובנוסף 
אליו אחד הר"מים בישיבה הרה"ג אנגלנדר )בנו 
של ראש ישיבת בית שמעיה( וכן המשגיח הרה"ג 
כ-60  לשורותיה  קיבלה  הישיבה  רבינסקי.  בועז 

בחורים, לאחר מבחן קבלה מדוקדק במיוחד.
של  בראשותו  באלעד  יחזקאל  כנסת  ישיבת 
לשורותיה  קיבלה  שליט"א  אטינגר  הגרב"מ 
כ-86 בחורים. הישיבה מתאפיינת בחידוש תמידי 
ברוח הישיבה. השנה נכנסו שני משיבים חדשים 
מחשובי אברכי כולל בית הלל - הרה"ג ר' חיים 
ר' מאיר שמחה שטיינמץ שידועים  והרה"ג  זנגר 
בכושר הסברתם ולמדנותם ובחינם המיוחד לבני 

הישיבה.
שמש  לבית  שעברה  סולוביצ'יק  לישיבת 
התקבלו כ-60 בחורים. הישיבה משנה קצת פניה 
לאחר עזיבתו של המשגיח הרב אנסבכר שהיה יד 
ימינו של ראש הישיבה הרה"ג ר' ברוך שליט"א. 
כמו כן נכנס לישיבה בנו של רה"י הרה"ג ר' משה 
ר'  שליט"א. כ"כ מאז שעברו לבית שמש הגאון 
דוד כהן שליט"א הפסיק למסור שיעורים בישיבה 
ומאור  חברון  בישיבת  עליו  הרב  העומס  עקב 

התורה.
לנדא  הגר"י  בראשות  יצחק  היכל  ישיבת 
שליט"א בשכונת קרית יובל בירושלים: הישיבה 
מקומה  את  תפסה  מעטות  שנים  לפני  שנפתחה 
 80 התקבלו  לישיבה  הישיבות.  עולם  בצמרת 
כ-400  הקרוב  באלול  תמנה  והישיבה  בחורים 
בחורים. כבכל שנה, הישיבה מתמקדת ומתעדפת 
ידועה  הישיבה  מירושלים.  בחורים  קבלת 
בעמקות  ולצמוח  לגדול  לבחורים  בנתינתה 
ובלומדעס' שמעצבת את אישיותם. הבוחנים הם 
והגאונים  שליט"א,  לנדא  הגר"י  הישיבה  ראש 
הרב דניאל נתן כהן והרב אהרון שפריי. הבחורים 
נדרשים לעבור וועדת קבלה בראשות המשגיחים 
מרדכי  רבי  והרה"ג  סגל  מיכאל  רבי  הרה"ג 

זוננפלד.
לישיבה  בכרמיאל:  תורה  של  רינה  ישיבת 
»

חזית בניין ישיבת פונוביז' היכל ישיבת הגר"ח מן ההר

ראש ישיבת בית מאיר הגר"צ רוטברג במסירת שיעור בהיכל הישיבהחזית בניין ישיבת כפר חסידים
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לישיבה  א'.  לשיעור  בחורים   100 התקבלו 
שעמלים  מתמידים  בבחורים  מאוד  רב  ביקוש 
בתורה. הישיבה בהשגחתו של הרה"ג דב שמעון 
הוותיקה  בישיבה  משגיח  גם  )שהינו  שליט"א 
כפר חסידים( שמרומם פלאים כל בחור ובחור. 
ידועה בסגנון שמרני ובחשקת הלימוד  הישיבה 

מתוך שמחה.
לאחר  קטמון:  בשכונת  אהרון  יד  ישיבת 
הרב  האהוב  המשגיח  נפטר  האחרונה  שבשנה 
 24 לשורותיה  קיבלה  הישיבה  זצ"ל,  המניק 
בחורים בלבד כמו לפני 40 שנה. הישיבה ידועה 
הבחורים  ורוממות  בהגדלת  הייחודית  בשיטתה 
הישיבה  ראש  ע"י  בפרטנות  ואחד  אחד  כל 
גדול  כמומחה  שידוע  שליט"א  איכנשטיין  הרב 

בחינוך.
קיבלה  )אונגרישר(  עליון  מדרש  בית  ישיבת 
מוגדרת  הישיבה  בחורים.  כ-120  לשורותיה 
ביותר.  הפרומרית  כישיבה  הישיבות  בעולם 
הישיבה ממוקמת בדרום העיר בני ברק בשכונת 
שיכון ו' ולא רואים את בני הישיבה כלל ברחבי 
העיר. כ"כ הישיבה מתאפיינת בלימוד בהתמדה 

מרובה והספקים רבים מעבר לסדרי הישיבה.
ישיבת ר' הלל בקרית ספר המושתתת בעיקר 
ר'  הגאון  של  בחינוך  דרכו  ושיטת  תלמידיו  על 
הלל זקס זצ"ל, קיבלה כ-46 בחורים לשורותיה. 
שהוברר  ולאחר  רב  בדקדוק  נבחרים  הבחורים 
שהינם מעוניינים לבוא ללמוד בשיטתו של רה"י 

זצ"ל ולא סתם כמקום פתוח ומתירני.
ישיבת  הגדולה  הישיבה  מאיר:  בית  ישיבת 
"בית מאיר" - שיכון חזון איש בני ברק בראשות 
צבי  ר'  האדיר  הגאון  הישיבה  ראש  מרן 
באופן  הישיבות.  ראשי  שליט"א מזקני  רוטברג 
נדיר בעולם  זינוק  הישיבה  רושמת  מפתיע 
הישיבות  לפסגת  השנה  והגיעה  הרישום 
הזמנים  כל  של  שיא  ביקוש  המובילות ורשמה 
הקרוב  באלול  תמנה  הישיבה  ובאיכות.  בכמות 
 86 א'  כאשר התקבלו לשיעור  בחורים  כ-350 
בחורים לאחר עבודת סינון ומיון של הרה"ג ר' 
מתוך 400  התורה  עולם  מבוני  זלזניק  אוריאל 
בחורים שנבחנו אצל הגאונים ר' דניאל גינזבורג, 
עברו  ואף  כהנוביץ  שמואל  ור'  כץ  בנימין  ר' 
ראיון אצל המשגיחים הגה"צ ר' שמעון פרידמן 
הישיבה  מבני  ויסנשטרן.  מאיר  ישראל  ור' 
בהיערכות  ברק  בבני  הנביאה  דבורה  שברחוב 
המדרש" ולקראת  "בית  לקראת הרחבת  שיא 
הענק  האוכל  וחדר  הפנימיה  בנין  וסיום  גמר 
לתת  ע"מ  אלו  בימים  בקמפוס מפואר שנבנה 
הלימודים  לשנת  שנרשמו  הבחורים  לכל  מענה 

הבעל"ט.
כ-56  לשורותיה  קיבלה  תורה  קול  ישיבת 
בחורים. הישיבה עברה מהפך בשיטת ההשגחה 
בישיבה לשמרני יותר ומושגח יותר מבעבר. כ"כ 
בניסיון להביא בחורים מהישיבה קטנה שידועה 
לרומם  בכדי  בירושלים  ביותר  הטובה  כישיבה 
עדיין  אך  הגדולה,  הישיבה  של  הרישום  את 
הישיבה הקטנה שולחת כבכל שנה כ-40 בחורים 

לישיבת חברון וכ-20 לישיבת פוניבז'.
ר'  ישיבת קפלן החדשה בראשותו של הגאון 
של  הישנה  בשיטה  ישיבה  הינה  שליט"א  ניסן 
לפי  הרישום  בחורים.   46 המונה  קטן  שיעור 
ישיבות מסוימות בלבד, אך עדיין ישנם מקומות 
ששמה של הישיבה לא הגיע לאזנם עקב שיטת 

הרישום הנ"ל.
קיבלה  גבוה,  מדרש  בית   - פינקל  ישיבת 
לישיבות  ביחס  הישיבה  בחורים.   36 לשורותיה 
יפה  ברמה  ולבלוט  להתקדם  מצליחה  חדשות 

בעולם הישיבות.
כ-80  לשורותיה  קיבלה  אלחנן  אור  ישיבת 
שסוגרות  הישיבות  מבין  היא  הישיבה  בחורים. 
רישום מוקדם, עקב הביקוש הרב ומתוך מטרה 
שמדובר  אף  אחרות  מישיבות  נפילות  למנוע 
בבחורים מצוינים. ראש הישיבה הרה"ג וינפלד 
הוא היחיד שמתעסק ברישום ומצליח לשמור על 

קבלה מסוננת ללא פשרות.
הוותיקות  מהישיבות  חסידים:  כפר  ישיבת 
בעולם הישיבות שנוסדה ע"י מצוקי ארץ הגר"נ 
לופיאן  אלה  ר'  המשגיח  ומרן  שימעונוביץ 
זצוק"ל עוברת שינוי מהותי בצוות הישיבה ע"י 
הרב  חדש  ר"מ  ואף  ונמרץ  צעיר  צוות  הכנסת 
וינטרוב שליט"א שידוע בעומק סברתו והסברתו 
כך  עקב  ובחור.  בחור  לכל  הייחודית  ובגישתו 
השנה היה ביקוש רב להתקבל לשורות הישיבה, 
אך לישיבה נתקבלו בסופו של דבר כ-34 בחורים 

בלבד בהוראתו של הגרמ"ה הירש שליט"א שלא 
להגדיל מדי בכדי להשקיע את מלא המרץ בכל 
אחד. כ"כ הישיבה מונהגת בהשגחתו של הרה"ג 
האישית  בהבנתו  הידוע  שליט"א  שמעון  דב 

לצורכי כל בחור ובחור וברוממותו.
קיבלה  נוף  הר  בשכונת  חכמה  דרך  ישיבת 
מתייחדת  הישיבה  בחורים.  כ-40  לשורותיה 

בצוות למדני וצוות השגחה מדוקדק.
לישיבת באר התורה שעברה אף היא לעיר בית 
את  שעברו  לאחר  בחורים,  כ-30  נתקבלו  שמש 

המבחנים אצל ראשי הישיבה שליט"א.
בחורים.   32 התקבלו  יעקב  באר  לישיבת 
זצ"ל  שפירא  הגרמ"ש  ע"י  שנוסדה  הישיבה 
הגאון  דרכו  ממשיך  בנו  בראשה  עומד  וכעת 
של  הידועה  השיטה  שליט"א.  שפירא  דוד  רבי 
משפחת שפירא בלמדנות עצומה ובקירוב מיוחד 
בישיבת  נכדו  גם  שהנהיג  )כפי  התלמידים  לכל 

שערי שמועות(.
משכנה  את  העתיקה  ישראל  עטרת  ישיבת 
על  לטובה  משפיע  המקום  שינוי  ספר.  לקרית 
השנה,  'פרום'.  ליותר  שנהפך  הבחורים  סגנון 
שפירא  יואל  הרב  הישיבה  ר"מי  לרישום  נכנסו 
והרב אברמוביץ שהשקיעו את כל כוחם ונשאו 
פרי. לישיבה נתקבלו כ-60 בחורים. כ"כ למרות 
אזרחי  הגרב"מ  הישיבה  ראש  של  חולשתו 
כ"כ  ידו.  על  ורק  אך  מנוהלת  הישיבה  שליט"א 
רה"י שליט"א מוסר באלול שיעור לבני השיעור 
ויראת  הראשון להחדיר בהם מושגים של תורה 

שמים.
ישיבת קרית מלך: לשיעור א' התקבלו כ-50 
ושמרני.  'פרומר'  יותר  בחורים. הישיבה בסגנון 

המשגיח  את  האחרונה  בשנה  איבדה  הישיבה 
שהיה  זצ"ל  פויפער  אליהו  רבי  הרה"צ  האהוב 
אישיות מרוממת ואהב כל בחור ובחור, ובישיבה 

עדיין לא מעכלים את החסר שנוצר עם פטירתו.
האחרונה  הישיבה  בדרום:  עוצם  ישיבת 
הגראי"ל  מרן  ע"י  שנוסדה  הישיבות  בסדרת 
זצ"ל. לישיבה נתקבלו כ-50 בחורים והשנה אף 
יחולק השיעור א' לשניים. הישיבה השנה רשמה 
המרובה  ההשקעה  עקב  אליה  בביקוש  תאוצה 

בתלמידים.
ישיבת שכר שכיר בדרום רשמה כ-36 בחורים 
לשורותיה, לאחר שעברו את המבחן אצל ראש 

הישיבה שליט"א.
לישיבת שטרנבוך שעברה לאחרונה לעיר בית 
שמש התקבלו כ-30 בחורים. הישיבה מתאפיינת 
משגיח  כ"כ  ובחור.  בחור  בכל  פרטני  בטיפול 
הישיבה הרה"ג מאיר פרנק פתח ישיבה לצעירים 
רפאל  תורת  ישיבת  של  כסניף  שמש  בית  בעיר 
גם  ימשיך לשמש כמשגיח  עדיין  אך  בירושלים 

בישיבת הרב שטרנבוך.
ישיבת דרוק בראשותו של תלמיד מרן הגר"ח 
בחורים.  כ-28  לשורותיה  קיבלה  שליט"א 
רבים  בחורים  אירחה  האחרונה  בשנה  הישיבה 
מעולם הישיבות ובפרט מישיבת חברון בתקופת 
הקורונה. הבחורים התחברו לראש הישיבה ואף 
כיבדוהו בסידור תנאים וקידושין, על אף שבזמן 

קיץ רובם ככולם חזרו לישיבותיהם.
ישיבת נחלת עפולה מתהדרת בסגנון בחורים 
כישיבת האם "נחלת'ניקים". לישיבה ביקוש רב 
בבחורים ששאיפתם להתקדם וללמוד בהתמדה 
בלבד  בחורים  כ-34  התקבלו  לישיבה  מרובה. 

בגלל הסגנון הייחודי של הישיבה.
בחורים.  כ-28  קיבלה  שאול  גבעת  ישיבת 
ידועה  זצ"ל  וולבה  הגר"ש  מיסודו של  הישיבה 

בשיטת המוסר כפי שהנחיל המשגיח זצ"ל. 
אזרחי  הגרב"מ  של  חתנו  וינר  הרב  ישיבת 
עם  יחד  והתאחדה  שעברה  בשנה  שנוסדה 
ישיבת פני שמואל בראשות הרב נויבירט, רשמה 
לשורותיה כ-26 בחורים. הישיבה שכרה אף היא 

את הרשם הנודע הרב זלזניק.
ישיבת משכן אשר הידועה כסניף של ישיבת 
בחורים.  כ-30  לשורותיה  קיבלה  אהרון,  יד 
הישיבה ידועה בסגנון שקט ורגוע. צוות הישיבה 

מחובר ומקורב מאד לתלמידים.
בחורים  כ-18  קיבלה  דונט  הרב  ישיבת 
בחורים  לשורותיה  מקבלת  הישיבה  לשורותיה. 
עליון  מדרש  בית  סלבודקא,  מישיבת  לחיזוק 
הרב  המשגיח  של  הייחודית  בשיטתו  וידועה 

דונט שמקרב ממש כל אחד כבנו.
בחורים  כ-20  קיבלה  בנימין  נחלת  ישיבת 
הבעל"ט,  אלול  זמן  לקראת  לשורותיה  בלבד 

מתוך מטרה לתת לכל בחור יחס אישי.
לישיבת נחלת דוד מהישבות הוותיקה שנוסדה 
בנו  ע"י  וממשיכה  זצ"ל  סלומון  הגרב"ש  ע"י 
28 בחורים. הרוח החיה  ממשיך דרכו, התקבלו 
בישיבה הרב כץ שליט"א ידוע בגישתו האישית 
ויראת  בהתמדה  הבחורים  ורוממות  אחד  לכל 

שמים. 
ייחודית.  ישיבה  היא  ליזרוק,  הרב  ישיבת 
בישיבה אין משגיח באופן רשמי וראש הישיבה 
וגם  ישיבה  כראש  גם  משמש  ליזרוק  הרב 
ומקורב  בישיבה  היום  כל  נמצא  רה"י  כמשגיח. 
לשורותיה  קיבלה  הישיבה  תלמיד.  לכל  אישית 

28 בחורים, לשיעור א' הבא.
הרה"ג  השנה  נכנס  בנתניה  ראדין  לישיבת 
ייחודי  קו  ולהוביל  שינוי  לעשות  בכדי  טורונטו 
בישיבה של השגחה ורוממות הבחורים. הישיבה 
28 בחורים בקפידה על סגנון  קיבלה לשורותיה 

הבחורים ואישיותם.
קיבלה  שמש  בבית  רובינשטיין  הרב  ישיבת 
לאחרונה  נכנס  לישיבה  בחורים.   20 לשורותיה 
בחורים  בכיוון  לו  רב  שידיו  שפיגל  הרב 

והצלחתם.
נכנס בנו של רה"י  יהודה: השנה  ישיבת אור 
אביו.  לצד  הישיבה  את  ומקדם  פוסטבסקי  הרב 
לרוח  המותאמים  בחורים   22 התקבלו  לישיבה 

הישיבה ועבודתם המסורה עם הבחורים.
בנו  נכנס  לאחרונה  עוזר:  חיים  רבינו  ישיבת 
של הגרמ"צ שליט"א ומפעים רוח של חדשנות 
לישיבה  המסור.  הישיבה  צוות  לצד  בישיבה 

התקבלו 24 בחורים לשנה הבאה.
בחורים   22 התקבלו  יעקב  גאון  לישיבת 
להתעלות  ובאים  הישיבה  לסגנון  המתאימים 
ברלין  הגר"ז  נשיאה  דבי  חתנא  של  בצילו 

שליט"א.

»

בנין הפנימיה וחדר האוכל הענק בקמפוס מפואר של ישיבת בית מאיר שנבנה בימים אלו

הגר"ח מן ההר במסירת שיעור
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התכנסו לבי הילולא 

מאת: אלי כהן

הערב – יום רביעי ליל כ"א תמוז יחול יומא 
דהילולא הפ"ח של מאורן ומושיען של ישראל 
כ"ק מרן אדמו"ר משטפנשט זיע"א רבי אברהם 
נכד  זצוק"ל  נחום  מנחם  רבי  כ"ק  בן  מתתיהו 
ראש גולת ישראל כ"ק האדמו"ר הסב"ק מרוז'ין 
זיע"א. תתקיים עלייה לציון קדשו בבית העלמין 
שטפנשט  בית  בחלקת  גבעתיים,  יצחק  נחלת 
למעלה  ישועות  לפעול  כמסוגל  שנודע  מקום 

מדרך הטבע.
ומחר  הלילה  וכל  החשכה  מרדת  כבר  החל 
ישראל  אמוני  שלומי  הקדוש  הציון  את  יפקדו 
בזכרם  הקודש  מקום  על  בערגה  המתרפקים 
ישראל  בית  מהמוני  נבצר  שנה  לפני  אך  כי 
מגבלות  בשל  דצדיקיא  בהילולא  להשתתף 
הקודש,  מארץ  ונעלם  הולך  בס"ד  אשר  הנגיף 
יחד עם מרנן ורבנן הרבנים הגאונים והצדיקים 
שליט"א שקיבלו על עצמם להיות שלוחי עמך 
בית ישראל להעביר את פתקי הבקשות להעתיר 
בעד המוני הבקשות שהתקבלו במוקד ההילולא 
של שטפנשט ולבקש בעדם ובעד ביתם לישועה 
ולהצלחה בזכות האי צדיק נשגב וקדוש שהיה 

ידוע כפועל ישועות מופלא.
סעודת  תתקיים  ההילולא  ליל  הערב 
ידי  על  הנערכת  המסורתית  קדישא  הילולא 
ההילולא  זכר  את  המשמרים  החסידים  זקני 
ברק  בבני  הכנסת  בית  בהיכל  תערך  קדישא 
והצדיקים  הגאונים  בהשתתפות הרבנים 
ותיערך   20:30 בשעה  תחל  שליט"א. הסעודה 
מהרש"ל  רח'  שטפנשט  דחסידי  המדרש  בבית 
13, בהשתתפות אורחי הכבוד: ביום רביעי אור 
לכ"א תמוז בשעה 20:30 תיערך בעז"ה סעודת 
רח'  שטפנשט  דחסידי  המדרש  בבית  הילולא 
כ"ק  הכבוד:  אורחי  בהשתתפות   ,13 מהרש"ל 
אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א, הגאון הגדול רבי 
יצחק אייזיק לנדא שליט"א רב אב"ד ב"ב, כ"ק 
הגה"צ גאב"ד זכרון מאיר שליט"א, הגה"צ רבי 
ברק,  בני  ו'  דשיכון  רב  שליט"א  טוביאס  יואל 
כ"ק הגה"צ רבי אהרן שפירא שליט"א אבד"ק 
הימנא ורב דק"ק פרדס כץ ב"ב, המשפיע הגה"צ 
מירושלים,  שליט"א  בידרמן  יוסף  חיים  רבי 
כ"ק הגה"צ רבי שרגא פייבל גרינפלד אדמו"ר 
ונאמן  ומקורבו  תלמידיו  ממיהלוביץ-אדם 
זיע"א,  מרימניץ  הרה"ק  אדמו"ר  של  ביתו 
מח"ס  שליט"א  רוטר  אהרן  רבי  הגדול  הגאון 
טוביאס  אייזיק  יצחק  רבי  הגה"ח  אהרן,  שערי 
שליט"א דומ"צ בד"ץ ויז'ניץ ורב שיכון ויז'ניץ 
יעקב  אברהם  הרה"ג  שמש,  בבית  ד'  רמה 
סלמון שליט"א רב קהל שטפנשט, הרב אברהם 
ברק,  בני  העיר  ראש  שליט"א  רובינשטיין 
והרב ישראל פרוש שליט"א ראש העיר אלעד, 
קירשנבוים  צבי  אברהם  מהרה"ג  פתיחה  דברי 
והדרשות  המצווה  סעודת  מהלך  שליט"א. 
יועברו בשידור חי במערכת קול הלשון במספר: 
03-6171111 או *6761, ואח"כ *7-90-30-30, 

וכן במספר 073-768-9-140.
 

רבני השליחות בציון 
למעלה מ-10 מגדולי ומאורי הדור יעלו החל 
של  בעיצומו  בתמוז  כ"א  יום  ומחר  מהערב 

הקדוש  הציון  קבר  את  לפקוד  דהילולא  יומא 
שטפנשט  בית  בחלקת  משטפנשט,  הצדיק  של 
מקום  בגבעתיים,  יצחק  נחלת  העלמין  שבבית 
כמפורסם  ישועות,  לפעול  כמסוגל  שנתפרסם 
גדולי  ובהוראת  קברו  ציון  על  שנושעו  מרבים 
יוכלו  בו  שליחות'  'שטר  על  הוחלט  ישראל, 
ורבנן  מרנן  את  למנות  ישראל,  בית  המוני 
הצדיק  קבר  על  למענם  להתפלל  ישראל  גדולי 
ורחמים.  ישועה  בדבר  להיפקד  משטפנשט 
יחד עם מנין רבני כוללי שטפנשט אשר יעמדו 
כל  עבור  ההילולא  יממת  כל  במשך  ויעתירו 
של  המיוחד  למוקד  שיגיעו  התפילה  שמות 
'שטר השליחות' שהוקם ע"י מוסדות שטפנשט 
במספר 1700-55-18-18. במוצאי יום ההילולא 
תיערך תפילת רבים המונית בשעת חצות הליל 
בראשות הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א 
דהילולא  יומא  האי  בזכות  ישראל  עם  לישועת 

קדישא.
אתר הציון הקדוש הוכשר לקליטת המתפללים 
וביוזמת גחש"א ת"א הוצבו מאבטחים וסדרנים 
במשנה  והסדר  הבטיחות  דרישות  על  שישמרו 
והעוסקים במלאכה  ולבקשת המשטרה  זהירות 
הסדרנים  הוראות  לכל  להשמע  מתבקשים 
המשתתפים  המוני  של  לשלומם  והבטיחות 
בהילולא קדישא שהכל יעבור בהצלחה בס"ד, 
גם השנה יהיה פתוח היכל התורה בבית המדרש 
והישיבה במתחם ציון הקודש בגבעתיים הפועל 
במשך כל ימות השנה על ידי מוסדות שטפנשט 

ברחוב רמב"ם 1 פינת טייבר 2.
הארץ  מרחבי  יוצאת  מאורגנת  תחבורה 
יממת  בכל  שטפנשט  מוסדות  ע"י  מאורגן 
ורשא  מגן  תחנות  דרך  ברק  מבני  ההילולא 
למגדל המים, מירושלים מתחנת האבן ומרחוב 
ביתר,  מאשדוד,  וברכפלד,  ספר  מקריית  יונה, 
מאורגנים  הארץ  ומרחבי  ואלעד.  שמש,  בית 
כל  פני  על  שיתפרסו  נוספות  נקודות  מ50 
כי  מציינים  ההילולא  במוקד  ההילולא,  שבוע 
מערך ההסיעים המאורגן יפעל במתכונת באים 
ונוסעים ומזה למעלה מחודש ימים שוקד צוות 
המשרד על ארגון ושיבוץ התחבורה מכל רחבי 
הארץ ממש לרווחת המוני המבקשים לפקוד את 

מקום הקודש ביום ההילולא קדישא.
בהתרגשות  מציינים  שטפנשט'   ב'מוסדות 
את דבר חשיפת צואתו המרטיטה של מרן בעל 
מרעיתו  צאן  עדת  מקהל  ביקש  בה  ההילולא 
באמצעות רב העיר שטפנשט הגה"ח רבי יוסף 
ברייאר זצ"ל בה מובא כי ימשיך להעתיר בעד 
בתי  התורה  "בתי  את  להמשיך  המסייעים  כל 
נעשו  אז  מני  דשטפנשט"  החסד  בתי  התפילה 
פעולות רבות להמשך קיום הצוואה שאף נדפסה 
מנהיגה  זצ"ל  צירלזון  למהרי"ל  השו"ת  בספר 
ובסרביה,  רומניה  מדינת  של  ורבה  הרוחני 
קיום  מהווים  שטפנשט  התורה  שמוסדות  כך 
הצוואה הקדושה. וביום ההילולא יעמדו גובים 
להיות  למעוניינים  שטפנשט  מוסדות  מטעם 
שותפים לקיום אותה צוואת פלא. כן פועל מוקד 
035790303, אירועי  שמות  להעברת  ההילולא 
ההילולא הסעודות והתפילות יועברו בשידור חי 
073-768-9-140 ומוקד  ובמספר  הלשון  בקול 
ההילולא 1700-55-18-18, זכותו תגן עלינו ועל 

כל ישראל אמן.

הערב הילולת כ"ק האדמו"ר הצדיק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט זיע"א  סעודת 
ההילולא המרכזית תתקיים בביהמ"ד שטפנשט בב"ב

המתפללים בציון ההילולא בשטפנשט

077-2309997
המשרד פועל בהתאם להנחיות

של משרד הבריאות ובעל התו הסגול 
להעסקת עובדים. עמדות מונעות רסס

מוזמנת להתקשר :(

אווירה 
ביתית

בונוסים
גבוהים

צוות 
מנצח

₪ 35 
לשעה

הדרכה
וליווי

בהתאם
להנחיות

המחלקה ממוקמת במשרדינו המרווחים
ברחוב כהנמן - גרנד הול

המתאימים במיוחד לתקופת הקורונה

משרת אם: 9:30-14:00

תצמחי 
עלינו!

לצוות מנצח במחלקה החדשה 
והאיכותית לשימור תורמים חוזרים

דרושות
נציגות

שרוצות לצמוח ולהרוויח!

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 
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38 רבנים צעירים מ-19 מדינות סיימו תוכנית 
השתלמות מקיפה של 'ועידת רבני אירופה' 

רב המכון לרפואה משפטית הנכנס הרב 
אשר לנדאו התברך אצל גדולי ישראל 

מאת: חיים רייך

'העתודה  הסתיים המחזור הראשון להכשרת 
אירופה.  רבני  'ועידת  של  אירופה'  של  הרבנית 
עשרה  מתשע  צעירים  רבנים  ושמונה  שלושים 
מדינות סיימו בימים אלה תוכנית מקיפה לרבנים 

להתמודדות מול האתגרים בקהילה.
שהתקיימה  הייחודית  התוכנית  במסגרת 
למדו  באירופה  הרבנות  בעולם  לראשונה 
ובמעשה  בהלכה  לעומק  הרבנים  והשתלמו 
בדיקת  ובהם;  רבים  בנושאים  שנתיים  במשך 
במפעלים  משגיחים  על  השגחה  מקוואות, 
גם  כך  ועוד.  מקדים  יהדות  בירור  ובמסעדות, 
קיבלו הרבנים הכשרה מקצועית וכלים לפיתוח 
מנהיגות,  תקשורת,  בתחומי;  הקהילה  וניהול 
בניית הקהילה , ניהול וגיוס כספים, הופעה בפני 

קהל ועוד.
בטקס מרשים בהשתתפות ראשי 'ועידת רבני 
אירופה  של  הגדול  הדין  בית  חברי  אירופה', 
השותפים  הארגונים  נציגי  המתמדת,  והועדה 
והתורמים; 'נר לאלף' 'נצח' ו'מתנאל' והרבנים 
ממשתתפי  רבנים  עשרה  הציגו  הצעירים, 
לקידום  מעשית  תכנית  גמר   פרויקט  התוכנית 

מאלפת  מצגת   - בראשה  עומד  שהוא  הקהילה 
מאין,  יש  ישראל,  קהילות  הקמת  של  ומרגשת 
וגיבושם. בחלקם קהילות שרגל יהודי לא דרכה 

בבית הכנסת כשמונים שנים. 
לשלושה  הוענקו  המיוחד  הטקס  במהלך 
מינסק  של  רבה  ברזאנר  דניאל  הרב  מהרבנים; 
בבלארוס, הרב דניאל אשכנזי רבה של ברצלונה 
בספרד והרב אבינועם ציטרון רבה של ליברפול 
לעולם  האצילות  'מעולם  בפרס  בבריטניה 
נחום  הרב  נוספים;  רבנים  שלושה  העשייה'. 
מוורצלב  בסוק  דייוויד  הרב  זיכרמן ממוסקבה, 
'תורת  מישיבת  קריבושי  אליהו  והרב  שבפולין 

חיים' במוסקבה זכו בפרסי עידוד אישיים.
שנתיים  לפני  החלה  אירופה'  רבני  'ועידת 
בהפעלת תוכנית; 'העתודה הרבנית של אירופה' 
כעתודה  ולהכשרתם  הקהילות  רבני  לההעצמת 
אירופה.  ברחבי  ובקירוב  בהלכה  הרבנית 
המכהנים  צעירים  רבנים  השתתפו  בתוכנית 
שוויץ  ספרד  בגרמניה  בערים  קהילות  כרבני 
לטביה  בלארוס  פולין  בריטניה  צרפת  רוסיה 
רומניה  יון  פולין  בולגריה  שבדיה  מולדובה 

אוסטריה גיאורגיה אוקראינה ואסטוניה.
של  ורבה  הועידה  נשיא  ליוו  התוכנית  את 
אב  גולדשמידט,  פנחס  רבי  הגאון  מוסקבה 

לונדון  וביה"ד  אירופה  של  הגדול  הדין  בית 
געללי,  רבי מנחם  יו"ר הועדה המתמדת הגאון 
וועדת רבנים קבועה של בעלי ניסיון רב ברבנות 
ובקירוב שבראשה; הגאון רבי משה לבל ראש 
הרבני  והמנהל  במוסקבה  חיים'  'תורת  ישיבת 
לויכטר מנהלה  ראובן  רבי  הועידה, הרה"ג  של 
שיף  נפתלי  רבי  והרה"ג  לאלף'  'נר  של  הרוחני 
הרבנים  בראשו.  והעומד  'נצח'  ארגון  מייסד 
שמעו שיעורי הלכה למעשה מפי גדולי הרבנים 
חברי  רבנים  עשרים  של  צמוד  למנטור  וזכו 
חברי  אירופה,  רחבי  מכל  המתמדת  הועדה 
מועצת הרה"ר לישראל ובית הדין 'דרכי תורה'. 
''רבני  כי  בטקס  אמר  גולדשמידט  הגר"פ 
ועלינו  העם  את  המנהיגים  הם  הקהילות 
להנהגה. הרבנים הם  מוטלת החובה להכשירם 
ורק  אך  המביא  אבינו;  אברהם  של  מתלמידיו 
ה'.  דורש  לכל  פתוח  ואהל  לעולם  וחסד  ברכה 
מנהיג ללא צבא, ללא מדינה, כאשר כל העולם 
היא  ובמעש  בדיבור  והשפעתו  השני,  מעברו 
האתגרים   - האנושות  בתולדות  ביותר  הגדולה 
כולו  בעולם  הקהילה  רב  בפני  היום  העומדים 
וההתמודדות  רבים,  הם  במיוחד  ובאירופה 
ידי הכלים המתאימים לתנאי  חייבת שתהי' על 
הם  ההתבוללות  אחוזי  ימינו.  של  הסביבה 

החנית  חוד  הם  הקהילות  ורבני  מאוד  גבוהים 
להגן  בצורה  כחומה  העומדים  המרכזי  והציר 
לחזק ולהרחיב את הקהילה היהודית שברובה, 

לצערנו, אינה שומרת תורה ומצוות'.
להכשיר  מצווים  "אנו  כי  אמר  לבל  הגר"מ 
נגד  'להלך  שיוכלו  הרבנים  של  הבא  הדור  את 
בפרשת  רש"י  שמסביר  כפי  אדם'  כל  של  רוחו 
השבוע על בקשתו של רועה ישראל משה רבנו; 
כצאן  יהי'  ולא  העדה...  על  איש  ה'  'יפקוד 
רוח  אשר  'איש  הוא  הקריטריון   - רועה'  ללא 
בו' - תפקידנו ואחריותנו היא לתת לרבנים את 
כדי שיוכלו לפעול  הנדרשת  והמיומנות  הכלים 
בעוז רוחני להעביר את מסר היהדות האותנטית 
להנעימה  זאת  עם  ויחד  ללא פשרות  השורשית 
על הצעירים לחבר אותם לערכי התורה ולצרפם 

לחייה הפעילים של הקהילה". 
נשיא  מטה  ראש  את  שיבח  לבל  הגר"מ 
התוכנית  את  שהניע  גרוניך  גדי  מר  הועידה 
פטריק  'קרן  של  האדיבה  בחסותם  שהופעלה 
אפללו  ג'ואל  וגב'  פילג'נס'  'קרן  דרהי',  ולינה 
מראשי 'מתנאל', ואת מזכ"ל הועידה הרב אהרן 

שמואל בסקין שריכז את התוכנית.

מאת: יחיאל חן

רב המכון לרפואה משפטית באבו כביר הנכנס 
גדולי  אצל  בחביבות  נתקבל  לנדאו,  אשר  הרב 
שנערך  בסבב  לברכתם.  וזכה  שליט"א  ישראל 
אצל  לנדאו  הרב  נתקבל  ישראל  גדולי  בבתי 
מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי 
כ"ק  התורה  גדולי  מועצת  חבר  אצל  שליט"א, 
רבי  הגאון  אצל  שליט"א,  ממודז'יץ  האדמו"ר 
העיר  מערב  רב  ואצל  שליט"א  בעדני  שמעון 
שמואל  רבי  הגאון  הפוסקים  ומגדולי  ברק  בני 
בועד  כחבר  גם  המכהן  שליט"א  אליעזר שטרן 

רבני זק"א תל אביב.

עם פרישתו לגמלאות של הרב המיתולוגי של 
לישראל  הראשית  הרבנות  מועצת  חבר  המכון, 
לנדאו  הרב  נבחר  רוז'ה,  יעקב  הרה"ג  הגאון 
מתוקף  בתחום  רב  ניסיון  בעל  בהיותו  לתפקיד 

תפקידו כראש ענף זיהוי וקבורה בצה"ל.
אצל  בביקוריו  נלווה  לנדאו  אשר  הרב  אל 
צבי  הרב  אביב  תל  זק"א  מנכ"ל  ישראל,  גדולי 
חסיד המשמש כיועץ למנהל המכון. בביקורים 
לנדאו  הרב  מסר  ישראל  גדולי  בבתי  שנערכו 
והניסיונות למזער כל  סקירה על עבודת המכון 
כאוזן  משמש  המכון  רב  המת.  בכבוד  פגיעה 
קשבת למשפחות הנפטרים ומסייע להם בשעתם 
גופת  בשחרור  וסיוע  ועצה  בהדרכה  הקשה 

יקירם לקבורה בהקדם. 

במהלך הביקורים נשאל הרב לנדאו על אסון 
לנדאו  הרב  במכון.  שהייתה  והפעילות  מירון 
עדכן את גדולי ישראל בכל התהליך של הזיהוי 
הנדרש להתבצע הלכתית באופן מובהק למנוע 
המכון  עובדי  את  ושיבח  ועוד,  עגינות  שאלות 

לאות  ללא  שפעלו  אביב  תל  זק"א  ומתנדבי 
לשחרור הנפטרים מהאסון הנורא לקבורה.

הרב  להצלחת  בירכתם  העניקו  ישראל  גדולי 
עבודה  לרב  יהא  שלא  תפילה  כשכולנו  במכון 

והכל יהיה הלכה ולא למעשה.

בטקס מרשים בהשתתפות חברי בית הדין הגדול של אירופה והועדה המתמדת, נציגי הארגונים והתורמים; 'נר לאלף' 'נצח' ו'מתנאל', אמר נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט: 
"רבני הקהילות הם מתלמידיו של אברהם אבינו; ללא צבא, ללא מדינה, כאשר כל העולם מעברו השני, והשפעתו היא הגדולה ביותר בתולדות האנושות; אתם חוד החנית והציר 

המרכזי העומדים כחומה בצורה להגן לחזק ולהרחיב את הקהילה היהודית" ⋅ המנהל הרבני של הועידה הגר"מ לבל: "אנו מצווים להכשיר את הדור הבא של הרבנים שיוכלו 
'להלך נגד רוחו של כל אדם' לציידם בכלים ובמיומנות הנדרשת להעביר את מסר היהדות האותנטית השורשית ללא פשרות ויחד עם זאת להנעימה על הצעירים"

בין היתר ביקר אצל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, האדמו"ר ממודז'יץ, הגר"ש בעדני והגרש"א שטרן ⋅  אל רב המכון נלווה בביקוריו הרב צבי חסיד מנכ"ל זק"א ת"א המשמש 
כיועץ למנהל המכון

הסתיים המחזור הראשון בתוכנית להכשרת 'העתודה הרבנית של אירופה'

הרב לנדאו בבתי גדו"י

סמינרים לרבנים במרסיי צרפת ובסופיה )צילומים: אלי איטקין(
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"סייעו לשחרורו של היהודי הכלוא בתימן"

ההילולא בשטפנשט בסכנת ביטול

מאת: חיים רייך

הכנסת  דוכן  מעל  קרא  אבובטול  משה  ח"כ 
לוי  מר  של  לשחרורו  התגייס  החוץ  למשרד 
מראבי הי"ו הכלוא בתימן ע"י המשטר החותי 

הפרו איראני. 
נואמים  שכולנו  הרבים  הנאומים  שלל  "בין 
כאן, רציתי דווקא להפנות קריאה למשרד החוץ 
של מדינת ישראל שיצטרף לממשל ביידן שקרא 
ח"כ  פתח  בתימן",  הכלוא  יהודי  לשחרורו של 
בעיתון  לקרוא  לי  "יצא  נאומו.  את  אבוטבול 
ביידן  של  שממשלו  כך  על  ואצטט:  המודיע 
צעיר  הי"ו,  מראבי  לוי  מר  של  לשחרורו  קורא 
יהודי מתימן המואשם שסייע ליהודים שהיגרו 
לישראל להוציא עימם ספר תורה עתיק מתימן, 
כך הודיע דובר משרד החוץ בארצות הברית נד 

פרייס.
בתימן.  כלוא  מראבי  שלוי  שנים  ארבע  כבר 
ראו  איראן  ע"י  הנתמכים  החותים  המורדים 

בהוצאת ספר התורה "כאוצר לאומי גנוב".
בין העצורים היה גם רבה של העיר צנעא הרב 
יחיא בן יוסף שליט"א שנעצר על ידי המורדים 
התורה.  ספר  להברחת  שסייע  בחשד  החותים 
כמו כן שלושה עובדים בשדה התעופה בצנעא 
נעצרו בחשד שסייעו גם הם להברחה, אך בסופו 
של דבר כולם שוחררו מלבד מראבי הכלוא שם 

עד היום.

הברית  ארצות  כי  אמר  החוץ  משרד  נציג 
מראבי  של  מצוקתו  את  ושוב  שוב  העלתה 
גם אישר  במועצת הביטחון של האו"ם. הנציג 
מייק  לשעבר  החוץ  שר  שפרסם  ההצהרה  את 
לכבד  לחותים  שקרא   2020 מנובמבר  פומפאו 
אוכלוסיית  את  לדכא  ולהפסיק  הדת  חופש  את 
יהודי תימן ולשחרר מיד את לוי מראבי. ג'ייסון 
גוברמן מנכ"ל הפדרציה הספרדית האמריקאית 
אמר כי ארצות הברית צריכה להיות אגרסיבית 
לשחרורו  קרא  החוץ  "משרד  בנושא.  יותר 
גוברמן.  אומר  מספיק",  לא  זה  אך  מראבי  של 
לדבריו יש להזכיר את המקרה של מראבי באופן 
גם  כמו  החותים  עם  פגישה  כל  בתחילת  דומה 
במשא ומתן עם המשטר האיראני. נציין כי בסוף 
הצטמצמה  תימן  יהודי  אוכלוסיית  מרץ,  חודש 
לארבעה קשישים בלבד לאחר שהחותים גירשו 

שלוש משפחות יהודיות למצרים.
הממשלה  שגם  לבקש  שנותר  מה  "וכאן 
הנמצא  יקר  יהודי  אותו  למען  תפעל  החדשה 
למענו  פועל  ארה"ב  ממשל  ואם  בתימן,  בכלא 
המדינה  שכאן  פנינו  את  בושה  תכסה  אז   -

והממשלה אדישה למצבו!"
"ואסיים  אבוטבול:  ח"כ  סיים  נאומו  את 
בית  כל  אחינו   - המפורסמת  היהודית  בתפילה 
בין  העומדים  ובשביה  בצרה  הנתונים  ישראל 
ויוציאם  ירחם עליהם  ובין ביבשה המקום  בים 
ומשעבוד  לאורה  ומאפלה  לרווחה  מצרה 
לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן".

מאת: חיים רייך

חה"כ ינון אזולאי פנה ליו"ר רע"ם ח"כ מנסור 
עבאס לפעול לקיום הילולת הצדיק משטפנשט. 
כמדי  להתקיים  אמורה  וחמישי,  רביעי  "בימים 
העלמין  בבית  משטפנשט  הצדיק  הילולת  שנה 
נחלת יצחק בתל אביב. אך נכון לרגע זה עיריית 
בטענה  ההילולא,  את  לאשר  מסרבת  אביב  תל 

הזויה כי הדבר מפריע להולכי רגל. 
ביום  בת"א  צעדו  כאשר  עולם,  של  "ריבנו 
באיזה  אנשים  אלף   100 מעל  האחרון  שישי 
רחובות  אלא  סגרו  את המדרכה  רק  לא  מצעד, 
ליהודים  לתת  אבל  בסדר.  היה  זה  שלמים. 

להתפלל זה מפריע", אמר ח"כ אזולאי. 
לאירוע,  מפיק  יש  ההילולא  תכנית  "לכל 
כל  ותזמורת,  ריקודים  אין  מלווה,  מהנדס 
ובמלואם",  בקפידה  ימולאו  הבטיחות  דרישות 
הקדוש  הצדיק  של  "ציונו  אזולאי.  ח"כ  טען 
דתיים,  בשנים  עשרות  במשך  סביבו  מאגד 
כולם  לאומיים,  דתיים  מסורתיים,  חילונים, 
באים כי מאמינים בכוחו של הצדיק. אם זו לא 

אכיפה בררנית אז מה זו אכיפה בררנית? 
עבאס  מנסור  היו"ר  אדוני  אליך  פונה  "אני 
על מנת שתפנה לראש עיריית ת"א רון חולדאי 
לאשר את ההילולא וזכות הצדיק תלווה אתכם 

כל הימים", סיים ח"כ אזולאי את נאומו.

לוי מראבי הי"ו כלוא בתימן כבר ארבע שנים 
לאחר שלטענת השלטונות ניסה להבריח מתימן 

ספר תורה עתיק • ארה"ב העלתה שוב ושוב 
את מצוקתו של מראבי במועצת הביטחון של 
האו"ם • שר החוץ לשעבר מייק פומפאו קרא 
כבר בנובמבר 2020 לחותים בתימן לכבד את 
חופש הדת ולהפסיק לדכא את אוכלוסיית 

יהודי תימן ולשחרר מיד את לוי מראבי • ח"כ 
 אבוטבול קורא למשרד החוץ להתערב

 למען שחרורו

"עיריית תל אביב מסרבת לאשר את ההילולא, בטענה הזויה כי הדבר מפריע להולכי רגל", 
טען ח"כ ינון אזולאי בנאום מעל דוכן הכנסת וקרא ליו"ר רע"ם מנסור עבאס שיפנה לר"ע 

ת"א חולדאי לאשר את ההילולא

ח"כ משה אבוטבול בקריאה למשרד החוץ:

ח"כ משה אבוטבול )צילום: דוברות הכנסת(

ח"כ ינון אזולאי )צילום: דוברות הכנסת( 

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!
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עקב הביקוש הרב
 הגיע משלוח חדש!
עקב הביקוש הרב

 הגיע משלוח חדש!



הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

החופש הזה לעצמכם!

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

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 | 



גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

www.iclimb.co.il אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם 02-6482264

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

כוחה של תפילה
 יב ֶאת ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהשִׁ ן ֶאְלָעָזר בֶּ יְנָחס בֶּ פִּ

ֵני  יִתי ֶאת בְּ ָרֵאל... ְולֹא ִכלִּ ֵני ִישְׂ ֲחָמִתי ֵמַעל בְּ
ִקְנָאִתי )כה, יא(  ָרֵאל בְּ ִישְׂ

ָפה גֵּ ָעַצר ַהמַּ ל ַותֵּ ַוְיַפלֵּ
ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס  "ַוַּיֲעמֹד  נאמר:  אלעזר  בן  פנחס  על 
רבותינו  וביארו  ל(,  קו,  )תהלים  ַהַּמֵּגָפה"  ַוֵּתָעַצר 
)ברכות ו ע"ב(, ש'ויפלל' הוא לשון תפילה, שהתפלל 
ויקדש  ידיו  במעשי  שיצליחהו  יתברך  ה'  לפני  פנחס 
התפילה  בזכות  סלוא.  בן  זמרי  בהריגת  יתברך  שמו 
זכה פנחס לסיעתא דשמיא מרובה, וניסים רבים נעשו 

לו באותה שעה.
התפילה,  של  כוחה  גדול  כמה  למדנו  מכאן 

שבאמצעותה יכול אדם לחולל פלאי פלאות. 

מן בכל יום ולא לשנה מראש

הוריד  לא  מדוע  שואלים,  ע"א(  עו  )יומא  רבותינו 
לכל  אחת  בבת  במדבר  המן  את  לישראל  הקב"ה 
הראוי  המן  את  הוריד  ויום  יום  בכל  אלא  התקופה, 

לאותו היום?
גדול  כסף  סכום  נותן  לעשיר שהיה  ותירצו במשל 
לבנו למשך שנה שלמה, ולא היה מתראה אליו אותו 
לשנה  הקצבה  את  לקבל  כדי  השנה  בסוף  אלא  הבן 
הבאה. חשב אותו עשיר בלבו: הרי אוהב אני את בני 
אינו מתראה בפני  וכעת  יום,  ומשתוקק לראותו בכל 
אלא פעם אחת בשנה. מה אעשה? ישנה עצה: לא אתן 
לו את הקצבה מראש לשנה שלמה, אלא בכל יום יבוא 

לפני לקבל את קצבתו, וכך אזכה לראותו בכל יום.
ישראל,  של  לתפילתם  מתאווה  הקב"ה   - והנמשל 
הוא רוצה לשמוע את תפילתם בכל יום ויום, שיזעקו 
וישוועו אליו. לכן הוריד להם את המן דבר יום ביומו, 
ולא  המחר,  יום  על  ויבקשו  יתפללו  יום  שבכל  כדי 
יחשבו שהדבר מובן מאליו והמן ֵירד גם ללא תפילה.

עיקר גדול באמונה

הפסוק  על  הקדוש  החיים"  ה"אור  דברי  הם  אלו 
לשונו:  וזה  ַלַּמִים",  ָהָעם  ָׁשם  "ַוִּיְצָמא  ג(  יז,  )שמות 
הנסיון  אל  ה'  יביאם  למה  תימה,  יוליד  הענין  "הנה 
הגדול הזה למות בצמא כו'. ונראה כי ה' ניסה אותם 
להדריכם לשאת עיניהם ולהתפלל לפני ה', כי זה עיקר 

גדול באמונה ובהשלמת הנפש".
אולם לא מספיק לבקש מה' יתברך רק על צרכינו 
הגשמיים, אלא צריכים גם להרבות בתפילה על כבוד 
ביאת  ויחיש  בעולם  יתברך  ה'  כבוד  שיתגלה  שמים, 

משיח צדקנו במהרה. 
ָׁשאּול  "ַוּיֹאֶמר  הנביא:  בדברי  רבותינו  זאת  ורמזו 
ֶאל ְיהוָֹנָתן ְּבנוֹ ַמּדּוַע ֹלא ָבא ֶבן ִיַׁשי ַּגם ְּתמוֹל ַּגם ַהּיוֹם 
ֶאל ַהָּלֶחם" )שמואל א כ, כז(. "ַמּדּוַע ֹלא ָבא ֶבן ִיַׁשי" 
התשובה  בא?  ואינו  מתעכב  ישי  בן  משיח  מדוע   -
כיון שכל הבקשות שלנו הן רק   - ַהָּלֶחם"  "ֶאל  היא: 
מבקשים  ואיננו  ובריאות,  פרנסה  ומשתה,  מאכל  על 
בעולם  והטהרה  הקדושה  שתתרבה  שמים,  צרכי  על 

ותגדל מלכותו יתברך. 

הנחש התקלל שבכל מקום מזונותיו עמו

וחוה  אדם  את  שהחטיא  לאחר  הקדמוני,  הנחש 
בחטא עץ הדעת, התקלל: "ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך" 
)בראשית ג, יד(, ואמרו חז"ל )יומא עה ע"א(: "קלל 
 - למטה  יורד  עמו,  מזונותיו  לגג  עולה   - הנחש  את 

מזונותיו עמו". 
מזונותיו,  אחר  לטרוח  צריך  אינו  הנחש  ותמוה, 
העפר מצוי לו בכל מקום ויכול לאוכלו בכל עת, וכי 

קללה היא זו?!
אלא ביארו בזה )עיין ספר "בית יצחק" על התורה, 
ועוד(, שנתן הקב"ה לנחש את מזונותיו שיהיו מצויים 
לו בכל עת ובכל מקום, כדי שלא יתפלל אליו יתברך, 
שאינו רוצה לשמוע את תפילתו, כמי שאומר לחברו 

"טול לך אשר לך, ואל תהא לך שום שייכות עמדי". 
רשות  לנחש  שאין  ביותר,  הגדולה  הקללה  זוהי 

לבוא לחצר המלך לבקש מאכלו, כשאר בעלי החיים 
)תהלים  ָאְכָלם"  ֵמֵא-ל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  "ׁשֲֹאִגים  אשר 
קד, כא(, מה שאין כן הנחש, שניתן לו מאכלו בכל 

מקום, כדי שלא יזדקק לבקש מהבורא את אכלו. 

מאין יבוא עזרי - עזרי מעם ה' 

רבי שמואל הומינר זצ"ל, מחבר הספר "עבד המלך" 
)ביאור על תרי"ג המצוות לפי סדר פרשיות התורה(, 
חיים  "החפץ  בשם  כונה  הוא  אמיתי.  ה'  עובד  היה 
הקטן", על שם הספר שחיבר - עיקרי דינים בהלכות 
לשון הרע. זכיתי בסייעתא דשמיא בהיותי בחור צעיר 
הזה  להכיר את הצדיק  נוברהדוק,  יוסף  בית  בישיבת 
ולהיות כבן בית אצלו, לשמוע את מוסריו המאלפים 
ואת דברי החיזוק באמונה וביטחון שהיה מוסר, ואף 

זכיתי לקבל ממנו את ספריו עם הקדשה חמה. 
היו  אנשים  מאוד,  גדול  היה  העוני  ההם  בשנים 
הומינר  הרב  מאריך  ממכתביו  באחד  ללחם.  רעבים 
שזכה  על  עולם  לבורא  והודאה  שבח  בדברי  זצ"ל 
לאסוף כסף אחרי זמן רב כדי לקנות מגבעת, עד כדי 

כך!
הרב הומינר זצ"ל מספר שהיה לו חבר, אברך עני 
מרוד, שהיתה לו דודה עשירה שגרה בארצות הברית. 
מדי חג היא היתה שולחת סכום כסף נכבד שהיה עוזר 

לו לפרנס את ביתו במשך כמה חודשים. 
איזו  אברך  אותו  של  בלבו  עברה  לפעמים  אך 
מחשבה של דאגה: "מה  יהיה, עוד מעט הילדים יגיעו 

לפרקם, ואיך אממן את חתונתם?" 
אשר  את  לה  וסיפר  דודה  אותה  אל  פנה  לו  בצר 
מלבך,  דאגה  "הסר  אותו:  הרגיעה  הדודה  לבו.  על 
אני אממן את הוצאות נישואי ילדיך". נחה דעתו של 
האברך ושמח בלבו על שזכה לדודה עשירה שפותחת 

לו את כיסה ביד נדיבה כל כך... 
לימים שידך את בתו עם בחור תלמיד חכם והתחייב 
של  הבטחתה  על  סומך  כשהוא  גדולים,  כסף  סכומי 
לדודתו  מכתב  כתב  הוא  הברית.  מארצות  הדודה 
הדודה  שמחה  במעונו.  השמחה  על  לה  והודיע 
כפי  הכסף  סכום  את  בדואר  לו  שתשלח  והודיעה 
מארצות  המכתב  הגיע  ימים  כמה  לאחר  שהבטיחה. 
- בתוך  עיניו  הברית. הוא פתח את המעטפה וחשכו 
המעטפה היה ש'ק עם סכום כסף פעוט, רחוק מאוד 

מהסכום שהתחייב. 
הכסף  שסכום  לה  ורמז  דודתו  אל  ופנה  שב  הוא 
הוצאותיו  את  לכלכל  כדי  מספיק  אינו  ממנה  שקיבל 
נאלץ  ברירה  בלית  נענתה.  לא  פנייתו  אך   - הרבות 
לכתת רגליו ולנדוד בין בתי נדיבים כדי שיוכל לעמוד 

בהתחייבותו לנדוניה של בתו.
לפרקה.  הגיעה  השניה  הבת  גם  והנה  שנה  חלפה 
הוא  דודתו.  על  לסמוך  יכול  שאינו  ידע  כבר  הפעם 
ויסעדנו,  שיתמכהו  יתברך  ה'  לפני  בתפילה  הפציר 

ביודעו שרק ה' יכול לעזור לו. 
לאחר שנסגר השידוך הודיע על כך לדודתו. חשב 
בלבו: "גם אם היא תשלח את הסכום ששלחה בעבר, 

הדבר יועיל לי במשהו".
כעבור זמן הגיע המכתב, הוא פתח את המעטפה בלי 
הרבה ציפיות. מה גדולה היתה הפתעתו כשהתברר לו 
שהפעם שלחה לו הדודה סכום עתק, מימון מלא של 

כל הוצאות החיתון.
ולהבין פשר  לרבי שמואל הומינר לדעת  פנה  הוא 

הדברים. 
לא  מהדודה,  ביקשת  הראשונה  בפעם  לו:  השיב 
מהקב"ה, לכן הדודה שלחה מה ששלחה... אך הפעם 
הבנת כי אי אפשר לסמוך על הדודה אלא רק על ה' 
ה'"  ֵמִעם  ֶעְזִרי   - ֶעְזִרי  ָיבֹא  "ֵמַאִין  כי  ידעת  יתברך, 
פנית לה' בתפילה מעומק הלב,  )תהלים קכא, א-ב(. 
הדרוש,  לך את מלוא הסכום  ושלח  לך  נענה  ה'  לכן 

ועשה זאת דרך הדודה! 
ללמדך כמה גדול כוחה של תפילה, ועד כמה צריך 
האדם להשליך יהבו על ה' ולהתפלל אליו מעמקי לבו 

- וחזקה על תפילה שאינה חוזרת ריקם.

)משכני אחריך במדבר ח"ב(. 

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

כצאן אשר אין להם רועה
כי  שמבין  לאחר  רבינו  משה 
מבקש  ישראל,  לארץ  יכנס  לא 
ישראל  לבני  ימנה  כי  מהקב"ה 
על  איש  ה'...  "יפקוד  במקומו:  מנהיג 
יבוא  ואשר  לפניהם  יצא  אשר  העדה, 
לפניהם ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר 
ונשאלת  י"ז(.  טו-  )כ"ז,  רועה"  להם  אין 
השאלה מהו שמשתמש משה רבינו במשל 
על הצאן אשר 'אין להם רועה', שמשתמע 
שכך נהוג אצל צאן שלא יהיה להם רועה 
והוא חושש מההשוואה, והלוא בדרך כלל 
להביא  רוצים  אם  צאן.  לעדת  רועה  יש 
דוגמה, יש לחפש דבר שאכן באופן קבוע 
ישראל  שבני  לומר  זה  ועל  מנהיג  לו  אין 
לא יהיו כמו הדוגמא הזו. ולא להשתמש 
בהשוואה לצאן שבדרך כלל יש לו רועה?

'להם'  אין  זה אשר  להבין, מה  יש  עוד 
צאן  לקבוצת  דווקא  לאו  זה  הרי  רועה, 
צאן  לעדת  כללית  בעיה  אלא  מסוימת, 
בלי רועה, כך שהיה צריך לומר אשר בלי 

רועה?
פירש,  משינאווא  יחזקאל  רבי  הרה"צ 
ימנה  שהקב"ה  היטב  ידע  רבינו  שמשה 
זה  שיהיה  ביקש  אבל  ישראל,  על  מנהיג 
מנהיג שלא יכוון כלל לטובת עצמו. ולא 
רועה,  להם  אין  אשר  כצאן  ישראל  יהיו 
דהיינו צאן אשר יש להם רועה אבל הרועה 
לא מכוון לרעות את הצאן אלא רק לרעות 
מחלבם  שיהנה  כדי  ולהנאתו,  עצמו  את 
משה  כיוון  ולזה  ומבשרם.  עורם  ומגיזת 
רבינו "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין 

להם רועה".
זאת  הסביר  וילנא  של  המגיד  יעקב  ר' 
רועה  הראשון  רועים.  סוגי  שני  שישנם 
שומר  הוא  והאחר  עצמו,  של  הצאן  את 
הרועים  בין  ההבדל  חברו.  של  צאנו  על 
עצמו,  צאן  את  שרועה  שהראשון  הוא 
דואג שיהיה להם מים צלולים ואוויר טוב 
את  הוא  שאוהב  משום  משובח,  ומרעה 
ישתבח,  שצאנו  וחפץ  כספו  ואת  עצמו 
השני  זאת,  לעומת  יגדל.  רכושו  ובכך 
שרועה את צאן חברו, גם דואג לכל צרכי 
הצאן, אך הוא עושה זאת כי הוא אוהב את 
כי  חברו,  ובטובת  בטובתם  ורוצה  הצאן 

לעצמו לא תהיה מכך שום תועלת.
בדומה לזה ישנם גם שני סוגי מנהיגים, 
ישנם כאלו שכל מחשבתם על עצמם, כדי 
קהילתם,  חשבון  על  ויתפרסמו  שיגדלו 
ומנצלים את צרכי העם להאדרת שמם. אך 
יש מנהיגים שכל מחשבתם הוא על העם, 
ואילו צרכי עצמם וכבודם אינו תופס כלל 

מקום בשיקול דעתם.
זה כוונת משה רבינו: "לא תהיה עדת ה' 
כצאן אשר אין להם רועה" כי אמנם יתכן 
שהם אמנם יהיו עם רועה, ולא יהיו במצב 
רועה  אכן  יהיה  הוא  אבל  רועה,  בלי  של 

שלהם, אבל לא "להם" אלא לעצמו.
תלמיד  ניגש  זיע"א,  חיים"  ה"חפץ  אל 
שאובחנה אצלו מחלה קשה ומסוכנת, כדי 
לבקש ברכה. הרופאים כבר אמרו לתלמיד 
ולמשפחתו שאינם יודעים מזור למחלתו, 
הקרובים  איבדו  שחלף  נוסף  יום  וכל 
לתלמיד  הקשיב  חיים  ה"חפץ  תקווה. 
בתנאי  עצה  לו  שיתן  לו  ואמר  הצעיר, 
שלעולם לא יספר על כך לאיש. התלמיד 
חיים"  ה"חפץ  אותו  הנחה  מיד.  הסכים 
המתגורר  מסוים  חכם  לתלמיד  ללכת 
בעיירה קטנה, והוא יתן לו ברכה. ואכן כך 
עשה הצעיר ופנה מיד לאותו תלמיד חכם, 

ותוך תקופה קצרה הוא החלים.
הוא המשיך בלימודיו בישיבה, ובסופו 
של דבר עקר מראדין, הקים משפחה, וכפי 

שהודרך, לעולם לא סיפר לאיש מה שעבר 
עליו.

חלתה  שנה,  מעשרים  למעלה  אחרי 
גיסתו של אותו תלמיד במחלה מסתורית 
ל"ע, והתברר שהיא סובלת מאותה מחלה 
שהוא סבל בעבר, אך נאמן להבטחתו הוא 
לא אמר דבר. אשתו זכרה שפעם דיבר על 
מחלה מסתורית שסבל ממנה בעבר, ובכל 
וסירב  התחמק  הוא  כך  על  שדיברה  פעם 
לדבר. ככל שניסה לערפל את דבריו לחצה 
עליו אשתו שידבר, בתקווה שסודו יעזור 

להציל גם את חיי אחותה.
גיסתו הפצירו בו לגלות  וגם  גם אשתו 
נרפא. הוא הסביר  ואיך  לו  את אשר קרה 
להם שזה סוד שנבצר ממנו לגלותו, אך הן 
התנגדותו,  נחלשה  לבסוף  בשלהן.  עמדו 
כך  כל  שאחרי  הגיוני  באופן  חשב  והוא 
הרבה שנים שהוא כבר מילא אחר אזהרתו 
וסיפר  לגלות,  הוא  יכול  חיים,  של החפץ 
על  סיפר  הוא  לו,  קרה  אשר  את  לאשתו 
הצדיק  של  עצתו  ועל  רבו  לפני  הופעתו 
בעיירה  מסוים  חכם  תלמיד  אל  ללכת 
שאשתו  וכמובן  מראדין.  הרחוקה  קטנה 

וגיסתו נתמלאו תקווה.
רע,  להרגיש  החל  מכן  לאחר  קצר  זמן 
הוא נבהל מאד ואמר לאשתו שעליו לנסוע 
מיד אל ה"חפץ חיים", הוא עשה את הדרך 
הארוכה בחזרה לראדין אל ה"חפץ חיים" 
שהיה אז זקן וחלש. ה"חפץ חיים" זכר את 
לסיפורו  בשקט  והקשיב  הישנה  פגישתם 
של האיש, ואז דיבר בשקט ולאט, ואמר: 
אוכל  מה  אך  לך,  לעזור  ויכולתי  הלוואי 
הראשונה  לך המחלה  כשהייתה  לעשות? 
עבורך  ארוכים  ימים  וצמתי  צעיר  הייתי 
כדי שתתרפא, היום אני כבר זקן מדי ואינני 
נאמן,  רועה  זהו  אכן  אז.  כמו  לצום  יכול 
שיחלימו,  כדי  מרעיתו  עבור  צם  אשר 
אולם בענוותנותו תלה את זה בברכתו של 

ת"ח אחר.
ראה  זצ"ל  אוירבך  ברוך  שרבי  מסופר 
זלמן  כי אביו הגאון רבי שלמה  יום אחד 
לבריאותו  חשש  הוא  בצער,  שרוי  זצ"ל 
אביו  לאח  קרא  ולכן  הגדול,  אביו  של 
רבה  זצ"ל  אוירבך  דב  רבי אברהם  הגאון 
כי  ביודעו  בירושלים,  בקעה  שכונת  של 
את  לפתוח  יסכים  אביו  אל  קרבתו  ברוב 
סגור לבו ולספר את אשר קרהו, ואת סיבת 

שברונו.
תיכף בבואו אל הגאון רבי שלמה זלמן 
תורה.  בדברי  לשוחח  והחלו  פניו,  אורו 
ואז שאל את ר' שלמה זלמן אחיו: 'מדוע 
נפלו פניך? למה מסתגף אתה ואינך טועם 
זלמן  רבי שלמה  לו  ענה  דבר מה לפיך?' 
היום,  יהודים  הרבה  כאן  'היו  בדאגה: 
ושמעתי את צרותיהם, צרות של יהודים! 
ואיך אוכל לשמוח?' שאל אותו אחיו: וכי 
מה יום מיומיים, והלא כל יום יש כאן קהל 
רב המתדפק על דלתך ושוטח את צרותיו, 
מדוע דווקא היום לקחת כל כך אל לבך?'

'אך בכל  'אתה צודק' ענה לו הגרש"ז, 
בשורות  המבשרים  אנשים  גם  יש  יום 
את  במעט  מקהה  וזה  ומשמחות,  טובות 
כאב הלב שלי משמיעת הצרות. אך היום 
טובות,  בשורות  שבישרו  אנשים  היו  לא 
יהודים,  של  שמחות  על  שמעו  לא  אוזני 
ולא היה מה שימתיק את הכאב וירפא את 

שברון לבי משמיעת הצרות של אחיי'.
זהו מנהיג אשר כואב בצרות האחר עד 
שנחלה מכך. מנהיגים מסוג זה, אשר אין 
"להם" רועה, ולא אשר אין רועה! ביקש 

משה רבינו מהקב"ה שיתן לבני ישראל.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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כלכלה נבונה
הורים ובקשות ילדים

איך נדע מתי לשים סוף לבקשות 
ובעצם נעזור לילדים?

מסוגלות אישית
ניהול זמן

 איך להספיק לעשות את מה 
שחשוב לנו ולא רק מה שדחוף

תעסוקה
הצגה עצמית נבונה
  איך להציג את עצמכם 

בצורה הנכונה

מיצוי זכויות
סיוע בשכר דירה

״שווה לך לבדוק  את זכאותך״

מיצוי 
זכויות

תעסוקה  
ועבודה

כלכלה 
נבונה

מסוגלות 
 אישית 

03-3137222
קו

העוצמה
האגף לשירותים חברתייםכל המידע במיצוי זכויות, תעסוקה, כלכלה ומשפחה

מרכז עוצמה מורחב

 הנושאים החשובים ביותר למשפחה שלכם, לחיים הכלכליים שלכם ולעצמכם 
מתעדכנים מדי שבוע בקו העוצמה!

חדש בבני ברק! כל מה שחשוב לדעת במרחק שיחת טלפון!
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אגף ההכנסות

בס״ד

25% פחות בהכנסות?

מגיע לכם עד
100% 
פחות!

אגף ההכנסות שמח לעדכן כי כחלק מהתכנית הכלכלית 
לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה
 הורחבה הזכאות להנחה בארנונה לעסקים 

 שמחזור ההכנסה שלהם נפגע 
ב-25% ומעלה בגין תקופת הקורונה 

בתקופה שבין יוני 2020 עד יוני 2021.

 בחינת זכאות להנחה עד 100%  
אפיקי ההנחה חולקו בהתאמה על פי הקריטריונים: 

 קבלת מענק להוצאות קבועות בהתאם למחזור פעילות 
עוסק פטור או עוסק מורשה עם מחזור של עד 300 אלף ₪ -

 שיעור ירידה במחזור העסק בהתאם לתקופת הבקשה 
עוסק מורשה עם מחזור של מעל 300 אלף ₪ או תאגיד 

תעשו את החשבון, זה שווה לכם כסף!

www.sba.org.il פנו עוד היום
או חייגו: 3569*

בדקו את הזכאות ותמשיכו לעבוד!

לשרותכם תמיד,
אגף ההכנסות

01

02

תארי לעצמך את ההרגשה שאת חוסכת מאות ואלפי שקלים 
כדי להתקדם בעסק שלך ברמה האישית והעסקית

היחידה להכשרה מקצועית בעיריית בני ברק 
מזמינה אותך להצטרף לחממה לעסקים 

    ללמוד וליישם:

כל מה שאת צריכה כדי לבנות הצלחה!
הפתיחה אי"ה ביום שלישי, ב' אלול ה'תשפ"א, )10/8/21(
המפגשים יתקיימו אחת לחודש ברחוב הרב כהנמן 107 

בבניין האגף לשירותים חברתיים.
המפגשים מלווים ע"י ענת ברבי וילוז'ני.

לפרטים נוספים ולרישום: היחידה להכשרה מקצועית 
03-5776381/6338/6137/6135

lehav@bbm.org.il | tamia@Bbm.org.il

האגף לשירותים חברתייים
היחידה להכשרה מקצועית

איך לשווק?
איך למכור?

איך להגדיל את העסק?
קשרים וחיבורים חדשים

הזדרזי להירשם
מס' המקומות מוגבל!

פתרון דילמות 
כלים פיננסים

ידע מעשי והעשרה

האם את 
בעלת עסק?
האם את 
בעלת עסק?
אל תשארי לבד!

MOXO הוא מבחן 
ממוחשב המסייע 

למומחים להשלים את 
האבחון הרפואי ולהתאים 

את הטיפול להפרעות 
קשב וריכוז.

MOXO בודק 
ומעריך באופן ישיר 

ואובייקטיבי את יכולת 
הנבדק (ילד, מתבגר או 
מבוגר) להתמודד עם 
מטלה הדורשת קשב 

וריכוז לאורך זמן.

MOXO מאפשר 
לקבל תוצאות מיידיות, 

הכוללות גם דו"ח 
התפתחותי המשווה את 

יכולתו של הנבדק 
ליכולותיהם של נבדקים 

אחרים התואמים לו, 
ובכך מסייע 

באבחנה.

המדדים העיקריים בבדיקה הם:
התמדת קשב | אימפולסיביות |  זמן תגובה |  עקביות בביצוע מטלה

שירות חדש!
ניתן לערוך בדיקת MOXO במרכז הלמידה העירוני 'שירת יוסף'

מחיר לנבדק:  200 ₪   |    לתלמיד הלומד במרכז: 150 ₪

לפרטים וקביעת תור:  טל. 0533-173607

חוששים שהילד מתקשה להתרכז? 

הופניתם לבדיקת קשב?

מבדק ממוחשב הינו מרכיב חשוב בתהליך!

מרכז חושב למידה
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מבצע הקיץ הכפול של רשתות 
המזון המובילות יוצא לדרך

קונים ב-199 ₪ ויכולים לזכות ברכב אאוטלנדר 7 מקומות 
מתנה  קונים ב-99 ₪ ומקבלים כרטיס גירוד לטיסות בשמי 

הארץ, אופניים, מצלמות, קורקינט, מכונת מדבקות ועוד 
אלפי פרסים שווים בניידת המבצע

מבצע הקיץ הגדול של רשתות המזון המובילות 'ברכל טוב' 
ו'נתיב החסד' יוצא לדרך ואתם מרוויחים בכפליים: אם רכשתם 

ב-199 ₪ ממוצרי החברות המשתתפים במבצע אתם יכולים 
לזכות ברכב אאוטלנדר 7 מקומות מתנה! רק תזכרו לשמור את 
חשבונית הקנייה והספח ולהזין את הפרטים המלאים במערכת 

הטלפונית.

בנוסף, אם רכשתם ב-99 ₪ ממוצרי החברות המשתתפות 
במבצע, אתם 

מקבלים כרטיס 
גירוד שמאפשרות 

לכם לזכות בטיסות 
בשמי הארץ, 

אופניים, מצלמות, קורקינט, מכונת מדבקות ועוד אלפי פרסים 
שווים בניידת המבצע.

לפרטים מלאים חייגו לטיקטפון: 1599-52-52-52.

כדי להיות מעודכנים ולא לפספס אנחנו ממליצים לכם לעקוב 
אחר הפרסומים לגבי שעות ביקור הניידת בסניפים בתקופת בין 

הזמנים החל מתאריך ' באב ועד לתאריך ל' באב.

החברות שמוצריהם משתתפים במבצע: תנובה, זוגלובק, חי 
מוצרי נייר, נגה נסטלה, עלית, תפוצ'יפס, דוריטוס, צ'יטוס, ריאו, 

חסלט, אסם, מחלבות גד, מיה, יפאורה, בלדי, טרה, יקבי כרמל, 
טמפו, הנמל, ארזה, ברמן, מעולה, מולט, האגיס וטיטולים.

השבוע התקיימה חתונה ראשונה בבית הכנסת בה נכחו מאות 
אנשים אשר נפעמו 

מיוקרה ופאר 
המקום.

בית הכנסת מספק 
שירותי קייטרינג 

מהטובים בארץ לצד 
מיטב המעצבים 

ומנהלי האירועים הטובים בתחום.

שביעות רצון בקרב לקוחות 
מאוחדת מזמינות התורים ברשת 

המרכזים הרפואיים 'מדיקה'
ב'מדיקה' ניתנים שירותי ייעוץ וניתוחים בתחומי הכירורגיה, 

עיניים, נשים, ילדים, אורתופדיה, ועוד 

מרכזי הרפואה של מדיקה הינם: מדיקה רמת החייל ת"א, 
מדיקה בית חולים אלישע חיפה ומדיקה RMC עפולה.

ב'מדיקה' ניתנים שירותי ייעוץ וניתוחים בכלל תחומי הכירורגיה: 
עיניים, ילדים, גניקולוגיה, 
אף אוזן וגרון, אורולוגיה, 

כירורגיה, אורתופדיה, 
פלסטיקה, כלי דם , 

אורטופדיה ועוד.

הצוות הרפואי של 'מדיקה' 
ת"א כולל כ - 220 רופאים 

מומחים, המשמשים כמנהלי מחלקות ומנהלי יחידות בבתי 
החולים הציבוריים והפרטיים כאחד, והם מהווים את הצוות 

הרפואי האיכותי והמוביל ברשת המרכזים הרפואיים.

אינפורמטיבי
***

*

 :Muller Active חדש בסדרת

אקטיב קפוצ'ינו 
ואקטיב וניל לייט

סדרת Muller Active מתרחבת עם טעמים מפתיעים 
מועשרים בחלבון!

מותג היוגורט הבינלאומי Muller, משיק טעמים חדשים לסדרת 
היוגורט עתיר החלבון "אקטיב": אקטיב קפוצ'ינו ואקטיב וניל 

לייט

קטגורית היוגורט בצמיחה ומותג 
היוגורט הבינלאומי "מולר", משיק 

טעמים חדשים לסדרת היוגורט 
עתיר החלבון "אקטיב": אקטיב 
קפוצ'ינו ואקטיב וניל לייט. שיא 
החלבון לצד שיא הטעם. 'מולר 

אקטיב', סדרת היוגורט המועשר בחלבון של המותג מכיל הכי 
הרבה חלבון בקטגוריה והיחיד שמיוצר מחלבון WHEY טרי. 

בימים אלו יצאו לרשתות השיווק 2 הטעמים החדשים בסדרה: 
אקטיב וניל לייט עם 0% שומן המכיל 25 גרם חלבון - הכי הרבה 

חלבון בגביע בקטגוריה ואקטיב קפוצ'ינו עם 1.8% שומן ו22 
גרם חלבון. שני הטעמים מיוצרים עם חלבון WHEY טרי וללא 

חומרים משמרים.

מותג היוגורט Muller אקטיב נועד לתת מענה לעוסקים 
בפעילות גופנית ולצרכנים שמחפשים דרכים נוספות לספק לגוף 

 Muller מנת חלבון, אך לא לפגוע בטעם ובפינוק. את סדרת
אקטיב ניתן להשיג בכשרות בד"ץ העדה החרדית בנקודות 

המכירה המובחרות.

חיים חדשים לחצר אחרי החורף

טיפים מנירלט לחידוש ריהוט 
ואביזרי העץ שבחוץ

הקיץ שהגיע הוא בדיוק הזמן לשפץ את כל הרהיטים והחפצים 
הנמצאים בגינה, בחצר או במרפסת. במשך כל תקופת החורף 

עמדו החפצים בחוץ ונחשפו לגשם, לרוחות העזות, לרטיבות 
ולקור. חלקם דהו ואיבדו את 

הצבע והברק, או לחילופין 
התקלפו. זה נכון לגבי 

כסאות ושולחנות מעץ, 
דקים, משקופים, דלתות, 

תריסים, נדנדות, פרגולות, 
תיבות דואר ועוד. 

כשמדברים על שיפוץ רהיטי הגינה, הכוונה היא לנקות, לשייף 
ולהסיר חלקים רופפים ושומנים, ולצבוע את הריהוט בצבע 

מתאים שיחזיר להם את הצבע והברק. עץ, כידוע, הוא חומר 
טבעי אולם בהיותו חומר אורגני, חשוף יותר לפגעי מזג האוויר – 
שמש, גשם, לחות או יובש שגורמים לו לדהות, להתבקע ולפתח 
עובש ופטריות. נירלט דוגלת בשמירה על סביבה ירוקה ובפיתוח 

מוצרים על בסיס מים, צבעים ידידותיים למשתמש, ללא ריח 
לוואי וכל אחד יכול לצבוע איתם ללא חשש.

טונה סטארקיסט מכילה 
שפע של רכיבים החיוניים 

לגדילה והתפתחות
רותי אבירי, דיאטנית סטארקיסט מסבירה על חשיבות 

חומצות שומן אומגה 3

לטונה סטארקיסט שפע של יתרונות בריאותיים הנובעים 
מרכיביה: היא מהווה מקור מעולה לחלבון, ומכילה שפע של 

 ,D ברזל, מגנזיום, ויטמין ,B12 ויטמינים ומינרלים כגון ויטמין
וחומצות שומן מסוג אומגה 3. הפעם נתמקד באומגה 3.

ההשפעה על המח וההתפתחות הקוגניטיבית נובעת בין השאר 
מהעובדה שהמח מורכב 
ברובו משומן והן מהוות 

מרכיב משמעותי מאותם 
שומנים בהרכבו. מלבד 

זאת נמצא במחקרים שיש 
להן השפעה על תפקודי 

העברת המידע במח ולכן 
ישפיעו על הקוגניציה, יכולות הלמידה ומנת המשכל. 

ניתן להשיג במזון אומגה 3 במקורות מהצומח )אומגה 3 מסוג 
ALA( כגון בזרעי פשתן, זרעי צ'יה, אגוזי מלך או סויה, או 

במקורות מהחי )אומגה 3 מסוג DHA ו- EPA  שאותן הגוף 
מנצל יותר ביעילות( כגון דגי סלמון, הליבוט, מקרל, סרדינים, 

טונה או דגי בריכות.

טונה סטארקיסט מכילה שפע של רכיבים החיוניים לגדילה 
והתפתחות: היא מכילה את אותן חומצות שומן מצוינות מסוג 

אומגה 3 )155-200 מ"ג ל- 100 גרם טונה(, עשירה בחלבון 
איכותי החשוב לגדילה ומהווה מקור טוב לויטמינים ומינרלים 

רבים.

קפה עלית משיקה מהדורת 
טעמי שוק – גלילי וירושלמי
כמובילי שוק הקפה השחור, טורקי שמחים להביא למדף 

טעמים חדשים המייצרים עניין וגיוון בקטגוריה: טורקי שוק 
גלילי – קפה שחור בתוספת זעתר, פלפל שחור וציפורן וטורקי 

שוק ירושלמי – קפה שחור בתוספת קינמון, רוזמרין וסומק. 
הטעמים החדשים פותחו בשיתוף היועץ הקולינרי דוד קישקה.

טורקי של קפה עלית הוא קפה ארומטי ועשיר אשר זני 
הקפה בתערובת עוברים קלייה 

ייחודית ליצירת הטעם והארומה 
האופייניים שכל כך אהובים על 

החך הישראלי. לאחר מכן הפולים 
עוברים ערבוב לתערובת ונטחנים 
לבלנד עשיר שמכיל מספר רב של 

פולי קפה איכותיים ותוספת עדינה 
בסדרה החדשה. קפה טורקי עלית מיוצר בתהליך ייצור מבוקר 
המבטיח טעם מאוזן אך עם זאת עוצמתי, בארומה מושלמת, 

תוך פיתוח מקסימאלי של טעמי הקפה.

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

עם סדרת היוגורטים לייט אנד פרי של דנונה

קל וטעים יותר לשמור 
על המסגרת

סדרת לייט אנד פרי של דנונה מציעה דרך טעימה וקלה לשמור 
על המסגרת וליהנות הן מכל היתרונות של היוגורט, בהם 

חיידקים פרוביוטיים ידידותיים הפועלים במערכת העיכול והן 
ממגוון רחב של 

טעמים מפנקים 
במיוחד. 

עשיר, 0% שומן הינם בעלי מרקם כל מוצרי הסדרה 
וללא תוספת סוכר לבן, מכילים כמות קלוריות נמוכה וכן סיבים 

תזונתיים המאפשרים לצרוך אותם בכל עת.

בסדרה מגוון טעמים:

לייט אנד פרי בטעם וניל, עם 10 גרם חלבון בגביע

לייט אנד פרי עם תות, עם 10 גרם חלבון בגביע

לייט אנד פרי בטעם קפוצ'ינו

מארז שמיניית לייט אנד פרי עם תות ועם אפרסק

ועכשיו חדש! לייט אנד פרי עם מנגו

לדברי שני ארד, דיאטנית שטראוס, סדרת לייט אנד פרי נותנת 
מענה לצריכה מאוזנת וטעימה של חלבון, סידן וחיידקים 

ידידותיים. הייחודיות בסדרת דנונה לייט אנד פרי היא האפשרות 
ליהנות ממוצר בעל ערך תזונתי גבוה, ללא שומן וסוכר לבן 

ובתוספת חלבון אשר מסייעת לתחושת השובע, וזאת מבלי 
להתפשר על חוויית הטעם.  

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

זה דורש כמה פעולות פשוטות וכל הפריטים יקבלו מראה חדש 
ומרענן. אז מתחילים!

רהיט עץ חדש – יש ללטש אותו קלות טרם הצביעה.

פריט עץ ישן או צבוע – יש לנקותו מאבק ושמנים, לשטוף 
ולהמתין לייבוש מלא. לאחר מכן, יש ללטש את העץ. 

לשמירה על המראה הטבעי, השתמשו ב"לכה שקופה" על 
בסיס מים. לחלופין, במידה ורוצים לחדש את הצבע או להעניק 
לו גוון חדש, מומלץ להשתמש בצבע "לזור מגן לעץ" על בסיס 
מים אשר הינו חצי שקוף המקנה לעץ גוון אך עדיין משמר את 

מראה העץ. בנוסף, הוא מעניק הגנה מפני נזקי מזג האוויר, 
עובש וחרקים. את הלזור ניתן לגוון במבחר גוונים.

רוצים להכניס צבע לגינה? הפתרון הוא "אוניאור" על בסיס 
מים לקבלת גימור משי, או ב"אונירלק" על בסיס מים לקבלת 

גימור מבריק. 

לראשונה אחרי למעלה מעשור 

בית הכנסת הגדול בירושלים 
נפתח לאירועים

בתום תקופה ארוכה בה בית הכנסת הגדול שימש רק לתפילות 
חברו המפיקים יהודה קלמן ויצחק ראשי תחת המותג  

"אירועים בגדול" לפתיחה 
מחודשת לאירועים 

יוקרתיים הכוללים : חופות 
, בר מצוות ובריתות , בית 
הכנסת הממוקם במרכז 

ירושלים עבר ליטוש והכנה 
מיוחדת לקראת אירועי 

החתונות והבר מצוות הצפוים בחודשים הקרובים.

חברת כצט )CTS( משיקה תוסף תזונה חדש:

 "יודיקל" תוסף יוד בטיפות 
המאפשרות מינון הדרגתי 

ומותאם אישית
חברת התרופות כצט )CTS( משיקה בימים אלה את "יודיקל", 

תוסף תזונה המכיל טיפות יוד )פוטסיום יודיד(.

"יודיקל" מצטרף לסל המוצרים הקיים של חברת כצט, בתחום 
תוספי התזונה )חומצה פולית, ברזל, סידן, ויטמין D ועוד(, 

בכל טיפה 30 מק"ג יוד לספיגה 
מקסימלית.

על פי סקר בקרב כ- 1,000 ילדים 
ולמעלה מ- 1,000 נשים לפני 

לידה ברחבי הארץ, עלה כי קיים 
בארץ מחסור משמעותי של יוד 

בתזונה. 

ד"ר יניב עובדיה, תזונאי – דיאטן 
קליני מוסמך וחוקר יוד ובריאות הציבור מוסיף: "מחסור ביוד 

הוא הגורם השכיח ביותר בעולם )שניתן למניעה( להתפתחות 
שכלית לקויה. הפרעות של מחסור ביוד עלולות לגרום גם לתת-
פעילות של בלוטת התריס, עיכוב בגדילה הגופנית ובהתפתחות 

השכלית. 

על פי משרד הבריאות הישראלי: "היוד הוא חומר מזין וקריטי 
לבריאות נאותה בכל שלבי החיים, במיוחד בתקופות טרום לידה 

והנקה, לצורך התפתחות תקינה של מח העובר והיילוד. " 

יודיקל כשר בכשרות בדץ העדה החרדית. ניתן להשיג בבתי 
המרקחת וברשתות הפארם, במחיר של 34.90 ₪ לבקבוק 

המכיל 15 מ"ל. 

מברכים על המוגמר 
במכללת מבחר!

במכללת מבחר חגגו בחודש האחרון 2 טקסי קבלת תארים, 
בוגרים ובוגרות אשר סיימו בס"ד מסלול סיעוד לנשים ומסלול 

מדעי המחשב לגברים קבלו את התואר הראשון מטעם 'המרכז 
האקדמי לב'.

סיעוד זה ייעוד

בטקס הראשון –  
קבלו את התואר 
 BSN(   הראשון

(בסיעוד -  60 
בוגרות המחזור ה-6 לסיעוד במכללת מבחר, 60 אחיות, אשר 

יוצאות לשליחות חייהן בתפקיד בו הן זוכות מדי יום להיות 
שותפות בעשייה מצילת חיים. 

יחד עם בני משפחותיהן הנרגשים של מקבלות התואר, נכחו 
במעמד המרשים חברי הנהלת מכללת מבחר, עו"ד אריאל פוס 

– יו"ר הועד המנהל יחד עם נציגי 'המרכז האקדמי לב': פרופ' 
חיים סוקניק – נשיא המרכז, ופרופ' קנת הוכברג – רקטור 

המרכז. ד"ר דב רובין – יו"ר חבר הנאמנים, פרופ' פרידה גנץ 
– דיקן הפקולטה, ד"ר חיה רז - ראש החוג וגב' אידה בצלאל - 

ראש התכנית. 

שיתוף הפעולה ההדדי והמבורך בין 'המרכז האקדמי לב' לבין 
מכללת מבחר, מצמיח את פירות ההצלחה ומוכיח כי ניתן 

להגיע למצוינות אקדמית ברמה הגבוהה ביותר, בלי להתפשר 
על עקרונות היהדות החרדית מבית אבא.

מדעי המחשב – פרנסה ברווח

בסיום הטקס הראשון התקיים בקומה נפרדת הטקס השני, 
בו התאספו בוגרי המחזור ה- 5 של מסלול מדעי המחשב גם 

הוא מטעם 'המרכז האקדמי לב' יחד עם בני משפחותיהם 
הנרגשים, חברי הנהלת מכללת מבחר, ונציגי ה'מרכז האקדמי 

לב'. 

כבכל טקס הענקת תארים של המכללה, משפחת פוס היקרה 
העומדת לימין המכללה העניקה גם בטקסים אלו פרסי 

הצטיינות ע"ש מייסד המכללה – הרב ד"ר אברהם פוס ז"ל.

אם גם אתם שואפים להתקדם למקצוע מפרנס ברווח מבלי 
להתפשר על ערכים ואוירה חרדית שמורה, התקשרו ליועצי 

הלימוד שלנו: 03-5726106

פיצה משפחתית במתנה:

הקטנֹעם של טרה חוזר!
ה'קטנעם' - פעילות טרה לקראת תשעת הימים - יוצא לדרך: 

קונים מוצרי טרה, מתקשרים לטלמסר ויכולים לקבל פיצה 
משפחתית חמה וטעימה עד הבית!

"אנחנו שמחים גם הפעם להגיש לצרכני טרה פעילות מושקעת 
וחווייתית שמתכתבת עם תקופת 'בין המצרים' שבה חלק גדול 

מהתפריט מתבסס על 
מוצרי החלב", מוסרת 

יהודית טל, מנהלת שיווק 
הקהל החרדי בטרה, 

ומוסיפה: "בימים אלו 
הפעילות המתאימה 

ביותר היא כזאת 
שמשלבת מוצרי חלב 

איכותיים עם פתרון לארוחה טעימה לכל המשפחה. אנו קוראים 
לציבור הרחב להשתתף בפעילות ומזמינים את כולם להמשיך 

ליהנות ממוצרי טרה האיכותיים במשך השנה כולה".

אז איך משתתפים?

קונים 3 מוצרים מסדרת גבינה צהובה נעם של טרה, שומרים את 
חשבונית הקנייה, מתקשרים לטלמסר 5265*, ואולי הקטֹנעם 

בדרך אליכם.

הפעילות תתקיים בין התאריכים ב'-ז באב, תשפ"א 
.)11.16.7.2021(

ניתן להירשם לפעילות החל מכ"א בתמוז )1.7.21(

רוצים לדעת פרטים נוספים ומתי יגיע הקטֹנעם לעיר שלכם? 
חייגו 5265*





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

כ’ תמוז -כ”א תמוז תשפ”א   30/06-01/07/2021

עסקים

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור
 ברחוב מוהליבר, דירת 

3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
קומת קרקע מוגבהת + 

אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

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
 במצלר 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
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

ביקוש 
דירות

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(_____________________________________________

 מתחם של וילה, 3 חד' + 
חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)27-38ש(050-6901390

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 
חדרים ענקיים + פינת 
אוכל )200 מ"ר(, קומה 
ג', ללא מעלית, מתאים 

גם לפנימיה לבנות, 
7,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)18-18(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

אביבים

משרדים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-31ש(מבודד 052-3833809

דירות 
להשכרה

בני ברק
 ברחוב מוהליבר, דירת 

3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 
קומת קרקע מוגבהת + 

אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,680,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

גבעת שמואל
+5 חדרים

ירושלים

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

מבנים

 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(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

+5 חדרים

 בבלעדיות באבני נזר, 
דירת 4 חדרים מרווחים, 

חזית, קומה 3 עם מעלית 
וחניה, מיידי, 5,300 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 להשכרה 3 חדרים 
גדולים, משופצים, ברחוב 

אהרון דב, ק"ג ללא 
מעלית, מאווררת, אפשרי 
לתווך ארוך, 3,600 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
050-5308742)24-24(_____________________________________________

 בראשונים, 2, 40 מ"ר, 
ק"ה + מעלית, משופצת, 
ממוזגת, מרוהטת, סוכה, 
_____________________________________________)24-27ש(2,750 ש"ח 052-7671305

 ברח' ירושלים, כ- 2 
חדרים, ממוזגת, משופצת, 

חזית, דוד"ש, לזו"צ
_____________________________________________)24-27ל(050-4103647

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 להשכרה מחסן 16 מטר, 
בחזון איש, עם גישה לרכב 

_____________________________________________)24-27ל(053-4159884

 בדנגור, 3 חד', 60 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )אופציה ל- 44 

מ"ר על הגג( + מרפסת 10 
מ"ר, 1,570,000 ש"ח לל"ת 

_____________________________________________)24-27ש(052-5640243
קוטגים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

קריות

השקעות

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,500,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

פתח תקווה
4-4.5 חדרים

 בנרדאו 3 חד', מהממת, 
מעלית, ק"ג, משופצת 

קומפלט, ממוזגת, אופציה 
_____________________________________________)26-29ש(למכירה בט"מ 053-3104856

 בק. הרצוג, להשכרה, 2 
חד', 40 מ"ר, 2 מזגנים, ק"ג, 

ללא, 3,000 ש"ח
_____________________________________________)26-29ש(052-2899085

 מציאה, בטבריה/קוק, 
יפיפיה, מוארת ומאווררת, 
חזית, מי' אב, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)26-29ל(גמיש 052-7671683

 בקלישר, 2 חדרים ענקיים, 
כחדשה, יפיפייה, כ- 45 מ"ר, 

מרוהטת, ממוזגת, סוכה 
052-7625997)26-29(_____________________________________________

 ברח' הרב פוברסקי, 2 
חדרים, קומת קרקע, מתאימה 
_____________________________________________)26-29ל(לזוג/בודד 052-8378001 יצחק

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 באזור יונה הנביא אדמור 
מגור, ק"ד, ללא, 2 חד' + 

מטבח, ר.חלקי, מושקעת + 
_____________________________________________)26-29ש(סוכה 052-7181112/3

 ברח' יהושוע למעלה, 40 
מ"ר, חדשה ומרוהטת, קומת 
קרקע, כניסה פרטית, 3,100 

_____________________________________________)26-27ל(ש"ח 054-4944799

 דרושה דירת 3.5-4 חדרים 
בגבעת שאול ירושלים

_____________________________________________)26-27ח(054-8483054

 משרדים להשכרה בתחנת 
הקמח, החל מ- 800 ש"ח 

)כולל הכל( + שירותים, 
_____________________________________________)26-29ל(מטבחון 052-7158998

 להשכרה במשרד עורכי 
דין ברמת גן, חדר מפואר, 

1,490 ש"ח )אפשרות תיקים(  
_____________________________________________)26-29ל(054-3132330

 ברבי עקיבא/הרב קוק, 
חנות 27 מ"ר + שטח 

של 8 מ"ר לפני הכניסה 
לחנות, המפתח בתיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)26-27(חזקי  052-3882621

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)27-28ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)27-28ח(מתיווך( 052-3595314

 בעוזיאל, 3 חד', 50 
מ"ר, קומה 1- + א.לריהוט, 
משופצת, חדשה + מעלית, 

סוכה 3,200 ש"ח 
_____________________________________________)27-30ש(052-7671305

 3 חדרים, 82 מ"ר, ברח' 
טבריה, משופצת, קומה ג', 

אפשרות לבנות על הגג
_____________________________________________)26-29ל(050-9228222

 בזבוטינסקי 3 חד', 
כ- 80 מ"ר, ק"א, צד 

ב"ב, אופציה, 1,350,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

 בנורדאו 3 חד', כ- 60 
מ"ר, ק"ב, חזית, מעלית, 

חניה, 1,390,000 נדל"ן 
_____________________________________________)27-27(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 85 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,600,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 מציאה!! דנגור 3 חד', 
כ- 65 מ"ר, קומה א', 

1,350,000, א.להרחבה 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)27-27(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסשקין 2 
וחצי חד', קומה 2.5, 65 מטר, 

אופציה בגג רעפים "פנחס 
_____________________________________________)27-27(נכסים" 055-6789653

 בבנימין אברהם 2 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ג אחרונה, 

אופציה, 1,320,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)27-27(_____________________________________________

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

לחלק, 3,090,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 3,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)27-27(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! 2,100,000 ש"ח! 

_____________________________________________)27-27(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)27-27(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,000,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)27-27(הכוכבים: 02-5713375

 בסמילנסקי )ליד הרצל(, 
ק"א, 100 מ"ר, 3 חד', מעלית, 

חניה, משופצת חלקית, 
1,540,000 ש"ח

050-6610501)27-27(_____________________________________________

 דירות להשקעה 
בקריות, החל מ- 

399,000 אלף, תשואה 
גבוהה שמעון

053-3242966)27-27(_____________________________________________

 דירה במתחם פינוי 
בינוי, רק ב- 650,000 
_____________________________________________)27-27(שמעון 053-3242966

 מציאה, 2 חדרים ב- 
420 אלף בלבד! שמעון 

053-3242966)27-27(_____________________________________________

 דירת 70 מטר + 
מעלית, משופצת, רק 

ב- 590,000 שמעון
053-3242966)27-27(_____________________________________________

 מושכרת 2,500 
לחודש, 70 מטר, רק 

660,000 שמעון
053-3242966)27-27(_____________________________________________

 במערב בני ברק בבניין 
מפואר, 5 חד' משודרגת 

כולל סוויטת הורים 
מיוחדת, מיידי! ב- 6,500 

כולל חניה להב נכסים 
050-4177750)27-27(_____________________________________________

 5 חד', בניין חדש, רבי 
עקיבא סוקולוב, למיידי תיווך 

_____________________________________________)27-27(דורון 054-4980159

 באזור רמב"ם 4 חדרים 
גדולה ויפה + מעלית, כ- 110 

מטר, 4,500 גמיש
B.D.A 27-27(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באברבנאל דירות 4 
חד', בנין חדש, החל 

מ- 4,500 נדל"ן הקריה 
050-3000121)27-27(_____________________________________________

 מציאה! למזומן 
בלבד! ברבי יוסי יחידת 

דיור 2 חד', 35 מ"ר, 
מושכרת ב- 2,200 ש"ח, 

ב- 450,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)27-27(נכסים 050-4177750

 א.מנחם/טבריה כ- 
2.5, 60 מ"ר, משופצת, 

קומה ב', 1,450,000, 
חניה, א.להרחבה "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)27-27(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה, בנורדאו 2 

דירות אחרונות חדשות 
של 3 חד' "פנחס נכסים" 

055-6789653)27-27(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד', משופצת, חדשה, ק"א, 
חזית, 4,500 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)27-27(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 
חדרים, 70 מ"ר, שמורה 

ומטופחת, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית, מוארת 

ומאווררת + חניה מקורה 
בבנין, 3,600 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)27-27(תיווך( 054-4290600

 שחל 14, 1 חדר, קומה 
שניה על עמודים, משופצת, 

_____________________________________________)27-28ל(ממוזגת 050-5277929

 יח"ד 2 חדרים, ריהוט 
מלא, ממוזגת ומאווררת, 

2,500 ש"ח, ק"ד, ללא
_____________________________________________)27-30ל(054-8413427

 דירת חדר, מרוהט + 
פינת מטבח, מתאים ליחיד/ה, 

1,200 ש"ח 052-7654674 
_____________________________________________)27-28ל(03-5744031

 ביונה הנביא, 2 חדרים, 
ק"ד )ללא(, כחדשה, מרוהטת, 

ממוזגת, דוד"ש, 2,800 ש"ח 
054-8530108)27-30(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי/צהל 3 
חדרים, קומה 3 נמוכה, 

מרוהטת חלקי, 3,100 ש"ח 
050-3528252)27-27(_____________________________________________

 שוכר או משכיר חנות 
או משרד? אנחנו כאן 

בשבילך תיווך דורון
054-4980159)27-27(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
קרוב לזבוטינסקי בפריים 

לוקיישן אמיתי! חנות 
200 מ"ר + מרתף 150 
מ"ר, מיידי להב נכסים 

050-4177750)27-27(_____________________________________________

 54 מ"ר בבניין חדש, חזית 
על רבי עקיבא תיווך דורון 

054-4980159)27-27(_____________________________________________

 34 מ"ר בגן וורשא תיווך 
_____________________________________________)27-27(דורון 054-4980159

 חנות להשכרה 18 מ"ר, 
ברבי עקיבא 66, מרכזי, במחיר 

קורונה תיווך דורון
054-4980159)27-27(_____________________________________________

 22 מ"ר בפסג' פינת הרב 
קוק עם חלון ברחוב תיווך דורון 

054-4980159)27-27(_____________________________________________

 דרוש מחסן 50 מ"ר 
ומעלה, עם גישה לרכב, 

באזור ירושלים וסביבותיה 
_____________________________________________)27-30ל(054-5453533

 מחסן 40 מטר, לכניסה 
מיידית תיווך דורון

054-4980159)27-27(_____________________________________________

 משרד 15 מ"ר בבניין חדש 
_____________________________________________)27-27(תיווך דורון 054-4980159

 40 מטר בבנין חדש, קומת 
כניסה תיווך דורון

054-4980159)27-27(_____________________________________________

 משרד 34 מ"ר להשכרה 
במחיר קורונה תיווך דורון 

054-4980159)27-27(_____________________________________________

 משרד 70 מטר, רבי 
עקיבא הרב קוק, מציאה תיווך 

_____________________________________________)27-27(דורון 054-4980159

 משרד 80 מטר למכירה, 
קומת כניסה, על רבי עקיבא 

_____________________________________________)27-27(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה בבני ברק 
מגוון מבנים בשלמות 
שמתאימים לישיבה, 

סמינר, בתי אבות וכל 
דבר שמתאים להב נכסים 

050-4177750)27-27(_____________________________________________

מחסנים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-34ש(052-2344447

לפני 
  שבודקים
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מחשבים
 מחשב נייד I5 מחודש, 

שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

שידוכים
 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

רפואה טבעית

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 שיר בנוף - 2 יחידות, 
מאובזרות, לזוגות/משפחות + 

נוף פנורמי לכנרת, ומרפסת 
_____________________________________________)17-28ש(מוצלת 058-7506090

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

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

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

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

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

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

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

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/22ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

מכוניות

קנית רכבים
 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

מוצרים 
ושירותים
גמחים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

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

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 שבת בצפת, לזוגות 
צעירים, יח' קרקע, צמוד 

לעתיקה, מאובזרת קומפלט 
_____________________________________________)22-33ש(053-3198762 058-3225218

מולנופשים
הגלים

במלון 'גינות-ים' - נתניה | חצי פנסיון*
י'-י"ג
באב

י"ג-ט"ז
באב

ט"ז- כ'
באב

כ"ג-כ"ז
באב

שלומי 
וסתם

משה קליין
בהופעת ענק

שי שמש 
אומן חושים

הסטנדפיסט 

שמעון פרץ
מופע חיות 

מרתק
הקרקס 
האפריקאי

אהרון 
הקוסם

הרב מאיר 
שוורץ

הרב חיים 
זאיד

ענק הזמר 
אייל טוויטו

מחיר מיוחד 050-3131740/1 , 03-6880091
לשבוע הקרוב

משקיף לים | 10 דק' הליכה לחוף הנפרד 
בריכת שחיה בשעות נפרדות | תוכנית עשירה | ארוחות עשירות בשפע ישראלי

גלאט למהדרין
כל המוצרים בד"ץ העדה החרדית, 

בשרים ועופות הרב רובין והרב 
מחפוד, משגיח צמוד

החלה הרשמה לנופש ר"ה במלון ציפורי בכנרת 
10% הנחה למקדימים להרשם

*בונוס-
ארוחת 
צהריים

קלה

ממלכת הילדים
ם, ג'ימבורי,

מתנפחי

ת מתנגשות.
מכוניו

דון ילדים - הפעלות
מוע

עבודות יצירה במשך היום
ו

מדריכות מנוסות
ע"י 

הזמר ישי מעודה | איש שב"כ בסיפור אישי מרתק | הקול הבא - תוכנית שירה נושאת פרסים | טיולים לצפון
הרב שחר לוי | הרב אורי יצחק | הפייטן דוד שלמה שירו 

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-31ל(052-4604609

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד ל- 70 אנשים, 

בריכה, גקוזי, משחקייה
052-7692051 054-8469788)20-31(_____________________________________________

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-28/22ש(077-5590283

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

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

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

עכו

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

צפת

קצרין

 מבחר דירות נופש 
ווילות בעכו התיירותית, 
להשכרה לבין הזמנים, 

ליד החוף הנפרד, פארק 
_____________________________________________)25-28ש(האתגרים 050-7228813

 להשכרה יומי 
ושבתות, צימר לזוג, 

בעיר העתיקה של צפת, 
מיקום מעולה
_____________________________________________)27-30ש(052-7153475

השפע בריאות טבעית
חדש!!!

 פתרון טבעי לכאבי הראש 
ללא תרופות

054-4374231
 חיים ומחייכים 

עפ"י שיטת הרב אשרוב )"אלימה"(

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

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

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

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-31ש(050-6333765

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

_____________________________________________)25-24/22ש(077-5590283

 וילה יפיפיה בהר כנען, 
צופה לנוף מרהיב, 11 מיטות 

_____________________________________________)27-28ש(054-5238601

 גמ"ח להקמת שיעורי 
תורה וקווים תורניים חינם 

בפיקוח ועדת הרבנים לענייני 
תקשורת חייגו כעת

03-3060770)27-27(_____________________________________________

 יחידות דיור לנופש, 
לזוגות ולמשפחות, מרוהטות 

וממוזגות, במרכז העיר, שכונה 
_____________________________________________)25-28ל(דתית 050-7958795

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

777

כלנית
 צימרים חלומים + 

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

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

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

 וילת הארחה בצפת, _____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055
9 חדרים, בריכה, נוף 

לחרמון יהודה
_____________________________________________)26-29ל(054-8971034

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

מבצע! בין הזמנים- לשבוע 
עד 7 אנשים 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-29ש(ושבתות 052-7668387

 גמ"ח של מוצרי קישוטים 
לשבע ברכות בר מצוות 

ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)27-27(054-8449588 מירי

 אבד צמיד תינוקות זהב 
ועליו חרוט רחל תמר

_____________________________________________)26-27ח(055-6770468 058-3238587

 ביום ג' בסביבות 21:15 
בקו 2 לכיוון רימונים נמצא 
טוען לטלפון אפשר לקבלו 

_____________________________________________)26-27ח(ב- 052-6884797

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

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים ב"ב

_____________________________________________)26-27ח(050-5343924

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר לנסיון 

לפני קנייה ב- 120 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(לשבוע 052-8814378

 למסירה כ- 20 אוגרים 
ניתן לקחת רק חלק בבני ברק 

_____________________________________________)26-27ח(052-7165213

 יהודי דתי מבקש ציצית 
ותפילין במחיר סביר או בשם 

_____________________________________________)26-27(מצוה טל': 052-5520439

 למסירה שמלות לערב 
לבת מצוה וכן מטפחות ראש 

_____________________________________________)26-27ח(טל': 052-4668429

 מעוניין לקנות אורגן קורג 
03-9160392 700

_____________________________________________)27-28ח(053-4132976

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)27-28ח(בתחום 052-7396092

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)27-28ח(סימלי 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)27-28ח(או ישנה 052-3595314

 נוקיה 330 לא כשר כחדש 
להחלפה בכשר 058-3271468 

_____________________________________________)27-28ח(053-4132761

 מחפש אופנים למבוגרים 
גודל 26 תקינים או תקולים 

_____________________________________________)27-28ח(050-5343924

 מעוניין בסט המדרשים 
)מהדורת צילום( שנדפס ע"י 

_____________________________________________)27-28ח("אור עולם" 052-7116525

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)27-28ח(054-7938941

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)27-28ח(054-4458379

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)27-28ח(אלקטרה 054-4458379

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)27-28ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין בספרים "עיטורי 
תורה" ובספרים עם חידושי 

_____________________________________________)27-28ח(תורה ומפרשים 054-7432035

 למסירה חינם עגלת 
תאומים של פג בצבע שחור 

_____________________________________________)27-28ח(קרם בב"ב 050-4158480

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536 

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספרים של רוחמה שיין

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 למסירה כ- 50 סטים 
חמישה חומשי תורה

_____________________________________________)27-28ח(050-4128920

 דרוש טלפון נוקיה 208 
לאברך למסירה או במחיר 
_____________________________________________)27-28ח(סימלי ב"ב 054-8412976

 רמקול jbl flip5 עוצמתי 
מאוד אחריות שנה 250 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-4146509

 סיגריה אלקטרונית מ- 5 
עד 70 וואט + 2 פיות וג"ח 

_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 054-8548998

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 למכירה מאוורר "מגדל" 
טורבו במצב טוב מאד 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-2819921

 מסך מחשב 19 ניו ויזין 
פועל מצוין עם כבל לחשמל 

וכבל למחשב 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(מציאה! טל': 050-2897977

 סיגריה חשמלית + 2 
פיות חדשות וגוף חימום 320 

_____________________________________________)27-28ח(במקום 450 054-8548998

 מציאה מצלמת קנון דגם 
185 חדשה בנילון רק ב- 400 

_____________________________________________)27-28ח(050-4123036

 תרמוס קטן בצורת פחית 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 34 ש"ח 054-8454536

 כירים גז 5 להבות 250 
_____________________________________________)27-28ח(שקל 050-4128920

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)27-28ח(שקל 050-4128920

 כיריים חשמליות במצב 
מצויין 2 להבות מנירוסטה ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח 050-4163636

 מזגן תדיראן עילי 3/4 כ"ס 
+ 3.5 מ' צנרת מתכת 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש ב"ב 054-8412976

 מזגן אלקטרה לא עילי 
2.5 כ"ס + 5.5 מ' צנרת 450 
ש"ח גמיש מחובר לקיר ב"ב 

_____________________________________________)27-28ח(054-8412976

 מקרר אמקור 2 תאים 
מצויין 300 ש"ח פ"ת אלי 

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 מדיח כלים מצב מצויין 
280 ש"ח פ"ת אלי

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 כיריים גז 5 מבערים מצב 
מצוין 200 ש"ח אלי

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)27-28ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח 054-7216671

בר יוחאי

גליל עליון

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

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

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

 חדש!! לזוגות ומשפחות! 
2 יחידות ארוח מפוארות! 

מרפסות! נוף! ג'קוזי, מתקנים 
ומשחקים לילדים

055-6624822)17-29(_____________________________________________

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 5 חדרים + מרפסת 
+ חצר, גדולים, נוף 

פסטורלי לכנרת ולהרים, 
אזור מרכזי + תחבורה 

ציבורית במקום
_____________________________________________)21-32ש(050-4124556

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-31ש(לנופש מושלם! 050-6285999

 מבצעים! דירת נופש 2 
דק' מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 מבחר וילות, צימרים, 
ומתחמי ארוח, למשפחות/

קבוצות, באזור הצפון והסביבה 
_____________________________________________)17-28ש(050-4105896

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

סוויטה גדולה, פרגולות, 
בריכה, גקוזי', חצר גדולה 
_____________________________________________)25-36ש(ומתקני גן 050-6901390

 דירות נופש ממוזגות 
ונקיות, מרחק הליכה 
קצר מהכנרת וממרכז 

_____________________________________________)26-29ל(העיר 058-3637269

טבריה

 לע"נ רשב"י להורי 
הקדושים ז"ל - עד ט' 

באב, יחידה + מרפסת, 
נוף לכנרת, 2 לילות, 300 
_____________________________________________)26-29ש(ש"ח לזוג 054-6511250

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

 במגדלי המלכים, 
מתאים לזוג + 3 ילדים, 5 דק' 

למדרחוב, מרפסת נוף, לזוג 
990 ש"ח ל- 3 לילות
_____________________________________________)15-29ש(054-6511250/350

יבניאל

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

ירושלים והסביבה
 "בנצימר" - חופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

 לבין הזמנים - במרכז 
ירושלים! קמפוס ענק, 
יפה, ממוזג, למשפחות 
וקבוצות 052-7622704 

_____________________________________________)24-31ש(053-3146891

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(02-5382304 053-7173048

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

נקי ומאובזר, נוף מדהים 
055-6654434
_____________________________________________)25-32ל(055-6641465

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 2 צימרים - עד 15 איש, 
מרווחים, מרפסת גדולה, נוף 
הר מירון, טרמפולינה ופינת 

_____________________________________________)27-30ש(מנגל 052-5201326

חשמונאים

חצור הגלילית
 צימר מקסים בצפון, 
חצר גדולה עם בריכה 
צנועה ומפנקת מיכל 

058-3223320)27-28(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, עד 8 
מיטות, מרפסת ענקית, נוף 

_____________________________________________)27-28ל(מדהים 052-8889288

 2 חדרים, יפה ומטופחת 
+ מרפסת גדולה + נוף לים, 

קומת קרקע, באזור חרדי, 
_____________________________________________)27-34ל(קרוב לכנרת 052-8355839

 להשכרה דירות בטבריה, 
יפות חדשות וממוזגות

_____________________________________________)27-30ל(050-5263031 מאיר

 אחוזת החלומות - 2 
יחידות נופש ברמה גבוהה, 
עד 15 איש, בריכה גדולה, 
חצר + סנוקר ומתקני גן 

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

רכסים
 בית פרטי, במיקום מרכזי, 

ממוזג, חצר, בריכה גדולה 
מקורה, טרמפולינה, נדנדה, 

_____________________________________________)27-28ל(נוף 055-6636178

לפרסום
בלוח

03-6162228

 לזוג, דירת נופש 40 מ"ר + 
גינה, על בסיס יומי

052-3623451)27-28(_____________________________________________

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

 על צלע הר - בית פרטי, 
צופה לנוף מדהים + חצר 
גדולה, מתאים ל- 20 איש 

_____________________________________________)25-36ל(053-3147542 052-7155422

שונות
 מומלץ בחום!!! קו 

לשמיעת מאורעות השגחה 
פרטית שאירעו בימינו 

בהמלצת גדולי הדור חייגו כעת 
02-3133003)27-28(_____________________________________________
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
ספה 3 מושבים, עור איטלקי, 

_____________________________________________)27-28ל(חדישים 052-4227714

תינוקות

תקשורת

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 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

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע מנטה 

+ סרט + כיסים 25 ש"ח 
_____________________________________________)18-21ש(050-4188702

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 קו ארצי למסירת מוצרים 
בחינם, חייגו כעת

03-6781770)24-24(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל, בחנות ספרים 

פרידמן איצקוביץ ברחוב הרב 
_____________________________________________)24-24(שך 2 

 תכולה של בית עקב 
העברת דירת מיידי, מחירים 
_____________________________________________)24-27ש(זולים, מיידי! 052-4668429

 מזנון 3 מטרים, 
בשילוב וטרינות מעץ בוק 

מלא, צבע אגוז, במצב 
מצוין, כמו חדש, מתאים 

לספרי קודש ודברי נוי. 
מחיר 2,500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)25-28(טל': 050-6734292

 בהזדמנות, מרצפות 
גרניט פורצלן, לפאטו, 60*60, 

יפיפיות, ייבוא מספרד, 50 
_____________________________________________)25-28(ש"ח למ"ר 054-2067894

 ,A50 טלפון סמסונג 
במצב חדש, כולל אחריות, 

בצבע שחור, 850 ש"ח, כולל 
מגן זכוכית ומגן לטלפון, חדש, 

_____________________________________________)25-28ל(הקודם זוכה! 054-5508500

 ספה מעור ומזנון שולחן 
סלון ומיטת נוער עמינח ב- 

_____________________________________________)26-27ל(500 ש"ח 054-3456413

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)26-27ח(בבני ברק 052-7641400

 סלון עור בצבע חום במצב 
מצוין ב- 500 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)26-27ח(052-3763582

 למכירה עמודון ספרים 
קודש מהודר עם דלתות 

וזכוכית ומגירות חום כהה 
460 ש"ח בלבד כולל הובלה 

_____________________________________________)26-27ח(052-5737813

 למכירה מיטה זוגית בלי 
מזרון חום בהיר חזקה עם 

משענת ראש 460 ש"ח כולל 
_____________________________________________)26-27ח(הובלה 052-5737813

 למכירה גגון בוגבו 3/5 
תכלת 250 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-7116399

 למכירה מזרון לעגלה 
_____________________________________________)26-27ח(לבנים 50 ש"ח 052-7116399

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcare חדש 
באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)26-27ח(120 ש"ח 050-5656194

 משאבת חלב ידנית 
חברת "טומי טופ" ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בלבד! 050-4135002 באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
"מדלה" מרעישה קומפקטית 
אפשרות לבטריות 140 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(050-4135002 באלעד

 מגן לעריסה לתינוקת של 
_____________________________________________)26-27ח(שילב 25 ש"ח 053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר מיקי מאוס 30 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3155415

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(נייד: 050-6990740

 כסא תינוק צבע ירוק 
כולל ריפוד )מתכוונן + מגש 
נשלף( מצב חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(נייד: 050-6990740

 משאבת חלב צד אחד 
מדלה חשמלית 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 משאבת חלב ידנית גוונט 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 058-3245685

 גגון בהיר חדש לבוגבו 
_____________________________________________)26-27ח(קמליון 50 ש"ח 058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(058-3245685

 טלפון אלחוטי לבית טווח 
רחוק כחדש + מזכירה 120 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל': 050-2897977

 טלפון שיאומי כשר עדיין 
באחריות לבן כחדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7679123 ב"ב

 למכירה קומודה + מגירות 
+ מראה קריסטל איכותי + 

תאורה 400 ש"ח כולל הובלה 
_____________________________________________)26-27ח(בני ברק 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
מתכת 1.20*90 נפתח 2.40 

זכוכית כחול בהיר חזק במיוחד 
_____________________________________________)26-27ח(052-5737813 כולל הובלה

 מאוורר תקרה 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 ספה מעור ומזנון שולחן 
סלון ומיטת נוער עמינח ב- 
_____________________________________________)26-27ל(500 שקלים 054-3456413

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 100 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7116399

 למכירה מכונת תספורת 
remington חדשה בקופסא 

_____________________________________________)26-27ח(150 ש"ח 052-7116399

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

 XL500 מקרר אמקור 
_____________________________________________)26-27ח(תקין 400 ש"ח 054-4273857

 מקפיא גדול 250 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מגהץ אקאי 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש 054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גק לרכב מקצועי 25 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(250 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי חדש 
לשבת )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-3558949

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 מכשיר לסודה סודה קלאב 
בלון גז 60 ש"ח כחדש טל': 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 80 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
"סאוטר" מידות: 0.58*0.59 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 052-3463482

 מצלמה ורודה חדשה 
2 סוללות 200 ש"ח מחו"ל 

_____________________________________________)26-27ח(052-7679123 ב"ב

 למכירה מכונת תפירה 
)ישנה( ברדר בתוך ארון 150 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-2252171

 למכירה מקרר סמסונג 
500 ליטר 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-2252171

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטלוקס פתח עליון 6 ק"ג 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח 054-2252171

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות כ"א 

500 ש"ח כדאי לראות
_____________________________________________)27-28ח(03-6199806

 שולחן לסלון גובה 44 
רוחב 80/130 גוון אגוז מצב 

מצויין 300 ש"ח רחמים
_____________________________________________)27-28ח(052-2241214

 מציאה! שולחן מרובע 
)140*140( עץ מלא צבע וונגה 

מחיר: 500 ש"ח + 8 כסאות 
מחיר: 100 ש"ח כל כסא נייד: 

_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 הזדמנות! למכירה מיטת 
ילדים נפתחת למיטה נוספת 
)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 

+ מזרונים 390 ש"ח נייד: 
_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 שולחן מחשב על גלגלים 
פלטה זכוכית צבע שחור 

ורגליים ניקל במחיר של 350 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 2 מיטות חדר שינה במצב 
מצויין צבע בז' ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4163636

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 450 ספה בודדת 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 180 050-4135002

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 450 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 ארונית נעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד 90 ש"ח כ"א

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)26-27ח(210 ש"ח בלבד 052-5737813

 ספה 3 מושבים בד מוקה 
500 ש"ח אפשרות להובלה ב- 

_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 050-4135002

 ספה בודדת בד מוקה 200 
ש"ח אפשרות להובלה ב- 50 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-4135002

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)26-27ח(450 ש"ח 053-3155415

 שולחן מרובע )140*140( 
עץ מלא צבע וונגה מחיר: 500 
ש"ח + 8 כסאות מחיר: 100 

ש"ח כל כסא נייד:
_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 למכירה מיטת ילדים 
נפתחת למיטה נוספת 

)סה"כ 2 מיטות( + מגירות 
+ מזרונים 500 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 פלורוסנטים וגופי תאורה 
נברשות 50-20 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-4273857

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מזרון למיטת תינוק דו 
כיווני תו תקן במצב מצוין 50 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7671589

 מטרנה גדולה בד"ץ 35 
ש"ח תוספות למטרנה 8 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 למכירה לול עץ כחדש + 
מזרן 300 ש"ח טל':

_____________________________________________)27-28ח(054-7542345

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 35 ש"ח בלבד בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 עגלה משולבת אמבטיה 
+ ישיבה בצבע אפור ב- 100 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 עגלת ישיבה )דגם ישן( 
טובה גם למשאות ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה 
+ ישיבה במצב מצוין ב- 250 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 כסא אוכל במצב מצויין 
צבע תכלת ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(050-4163636

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת "טומי טופ" ב- 

_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)27-28ח(130 ש"ח 050-4135002

 מטרנה בד"ץ עדה חרדית 
_____________________________________________)27-28ח(40 ש"ח ב"ב 050-4107696

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח בערב 050-4100013

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה ד"ר בייבי מצב מצוין 

_____________________________________________)27-28ח(390 ש"ח בב"ב 052-7600336

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית חדשה 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(03-6742625

 סטוקי יפה במצב טוב 
צבע סגול ב- 500 לאברכים 

_____________________________________________)27-28ח(בלבד! 054-8415064

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק של angelcrade חדש 

באריזה )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בינ 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(500 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מובייל לתינוקות חדש 
בקופסא 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 פלאפון נוקיה 208 
למכירה עם בטריה מאד טובה 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 053-4118650

 פלאפון "בלו" כחדש עם 
אחריות חזק ואיכותי 195 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7690862

 למכירה אופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד 050-4163636

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ וגלגלים 12 קידמי ואחורי 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 20 שקל 054-3177932

 צמיג 700 כביש 10 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(054-3177932

 גאנט 24 קידמי או אחורי 
_____________________________________________)27-28ח(20 שקל 054-3177932

 גלגל 29 דיסק קידמי 
נשלף 10 שקל עם שמיניות 

וצמיג 29 רחב 100 שקל 
_____________________________________________)27-28ח(054-3177932

 חוברות זרקור מרוה לצמא 
תור הזהב 1 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(02-6513270 055-6797098

 שו"ע מאורות חדש וטור 
א-ל המקורות 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(02-6513270 055-6797098

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)27-28ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)27-28ח(75 ש"ח 050-4135002

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובדת גוזלים לבנים 390 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב 054-8412976

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 קסדה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 בצבע כחול 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 רולינג בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(גמיש 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)26-27ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 קוונד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)26-27ח(ש""ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיריים הלוגן וחשמליות 
_____________________________________________)26-27ח(50-70 ש"ח 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 נותרו יחידות אחרונות 
אוזניות בלוטוס חזקות 

ואיכותיות חיבור למכשירים 
כשרים 45 ש"ח בלבד!!! 

_____________________________________________)26-27ח(054-8532248

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)26-27ח(תקוה(

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)26-27ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)26-27ח(שקלים 052-3595314

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)26-27ח()גמיש( 050-6651365

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7432035

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6651237

 מכשיר סודה סטרים 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח בבני ברק 050-4174525

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב מזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מחשב נייד dell אינץ 
15.4 מעבד core2duo ב- 

_____________________________________________)26-27ח(500 ש"ח טל': 052-7154435

 מצלמה קומפקטית קנון 
160 גירסה עברית 200 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(052-7154435

 מטען לבטריות נטענות 
+ 4 בטריות sp2700 חדשות 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 70 ש"ח 052-7154435

 מטען חדש לבטריות של 
מצלמות/פלאפונים ב- 50 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה מקרר קטן משרדי 
פיליפס 350 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)27-28ח(055-5572527

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-3558949

 מזגן חלון אלקטרה 400 
_____________________________________________)27-28ח(שקלים 052-3595314

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)27-28ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(058-3233170

 2 מזגני חלון גוניור 
אלקטרה 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)27-28ח()גמיש( 050-6651365

 מכשיר כושר 
אליפטיקלפוס ב- 465

_____________________________________________)27-28ח(054-8464540

 למכירה מכונת כביסה 
אלקטרולוקס פתח עליון 400 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח גמיש 054-2252171

 למכירה מכונת תפירה 
ברדר דגם ישן בארון עץ 150 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בלבד 054-2252171

 מזגן 1 כ"ס אלקטרה 400 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-6776841

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
באריזה )יושב בלוח חשמל( 

חברת ווגה 300 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-2786557

 מחשב נייד מסך 15 
מצב חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)27-28ח(052-8380655

 בלנדר יד greatz חדש 
באריזה )לא השתמשו בכלל( 
_____________________________________________)27-28ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מחשב PC נייח כולל 
שולחן מחשב 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)27-28ח(052-8380655

 מאורר תקרה 32 90 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(טל': 052-8380655

 למכירה מזגן 1 כ"ס 
פאמלי מצב טוב מאוד 300 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 050-6776841

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

_____________________________________________)27-28ח(050-6776841

 למכירה מזגנים 1 כ"ס 
אלקטרה טורנדו פאמלי ללא 
_____________________________________________)27-28ח(שלט 300-500 050-6776841

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)27-28ח(140 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מזגן חלון אלקטרה 3/4 
כוח גוניור 350 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7432035

 מיקרופון בוקסה בלוטוס 
וחיבור USB ונרתיק ב- 70 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-8561294

 מצלמת אקסטרים עם 
קופסא נגד מים וגם לנסיעה 

איכותית ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-8561294

 מכשירי קשר נטענים 8 
תדרים גדולים ו- 120 קטנים 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 120 ש"ח 054-8561294

 מזגן 1 כ"ס אלקטרה מצב 
טוב מאוד ללא שלט 450 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(אירית 050-7428764

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מצלמת קנון מעולה 
ד.תיקון קל מאוד 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 subwoler שואב וופר 
 300W powerred רמקול

שמור מאוד ואיכותי 400 
_____________________________________________)27-28ח(רחמים 052-2241214

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

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)26-27ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)26-27ח(350 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מייבש כביסה אלקטרה 
8 ק"ג )בני ברק( 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-7216671

 שואב אבק חדש טורבו 
עם כל החלקים הנילווים )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)26-27ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מאוורר 16 על עמוד 
איכותי בלוסטאר 70 ש"ח 
שקט במיוחד כחדש טל': 

_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 מיני בר שבת נועם 1 
לחלקי חילוף 200 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(058-3233170

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 350 )בשווי 700( 

_____________________________________________)26-27ח(052-7104053

 מקרר קטן )משרדי( 
במצב טוב )ב"ב( 250 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-8491154

 IXUS160 מצלמת קנון 
גירסה עברית ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7154435

 הדיסק החדש של יעקב 
שוואקי באריזה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7154435

 רמקול בלוטוס חדש קטן 
חברת JBL ב- 200 שקל 

 תרמיל גב )בני ברק( 20 _____________________________________________)26-27ח(050-8776286
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 בימבה גוק' חדש )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 30 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 מסור חשמלי ללחם חדש 
מולינקס פועל מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(טל': 050-2897977

 מקצף חשמלי מופעל 
סוללות לחלב בקפה הפוך 

חדש 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)26-27ח(050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)26-27ח(כחדש טל': 050-2897977

 טיונר של tunar צריך 
מגבר קולט תחנות מצוין 

מכווני שעונים לקליטה 
לעוצמת קליטה ישן ונדיר 100 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח טל': 050-2897977

 פלטה לשבת גודל בינוני 
לזוג צעיר 50 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 מחמם למים חמים 
חשמלי 40 כוסות 80 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 מחמם למים על פלטה 
לזוג צעיר 60 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 שולחן וכסאות יפים 
כחדשים לסלון מעץ מלא רק 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 300 054-8452231

 שולחן סלוני מעץ כחדש 
1.00*2.00 נפתח ל- 3.00 500 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 055-6782581

 2 מזרנים אורטופדיים 
זהים ד"ר ברונדי 0.80/1.80 

עובי 20 ס"מ 500 ש"ח לאחד 
_____________________________________________)27-28ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה סלון עור לבן 
שזלונג 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-5888767 054-2252171

 למכירה שולחן חום 1*2 
מ' + 5 כסאות )לא נפתח( 

_____________________________________________)27-28ח(400 ש"ח 054-2252171

 למכירה כורסת ריקליינר 
עור שחורה 500 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-2252171

 סלון עור בצבע חום במצב 
מצוין ב- 500 ש"ח פלאפון 

_____________________________________________)27-28ח(052-3763582

 מיטות חדר שינה מועלם 
_____________________________________________)27-28ח(200 ש"ח 050-4131038

 סטנד ל- 2 גיטרות חדש 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 110 ש"ח 052-7667577

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מסיבי מעץ 
טבעי 70*140 )בני ברק( 175 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(280 ש"ח 054-7216671

 למכירה סטנד נייד איכותי 
2 קומות לבגדים 450 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(052-7679604

 ארון קיר 6 דלתות גובה 
_____________________________________________)26-27ח(2.70 350 ש"ח 052-7662251

 למכירה שולחן סלוני 
במצב טוב 160 ש"ח

052-5520439)26-27(_____________________________________________

 מיטת ספה נפתחת + 
ארגז מצעים במצב טוב 150 

_____________________________________________)26-27ח(שקל 050-8776286

 למכירה סלון מעור צבע 
לבן + שזלונג )מצב חדש( 
500 ש"ח 050-5888767 

_____________________________________________)26-27ח(054-2252171

 למכירה שולחן פינת אוכל 
חום 6 כסאות )לא נפתח( 
300 ש"ח 054-2252171 

_____________________________________________)26-27ח(050-5888767

 למכירה כורסת עור 
ריקליינר שחור 500 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(054-2252171

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר חום כהה עם דלתות 
עם זכוכית + 2 מגירות 450 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 050-5656194

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים "כתר" 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)26-27ח(054-5656194

 מעמד לאמבטיה 
אוניברסלית 35 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
משחקים 70 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 כיסא אוכל לתינוק איכותי 
מצב שכיבה ישיבה 3 שלבים 

מגש כפול 180 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)27-28ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 הזדמנות! מיטת תינוק 
"שילב" איכותית + מזרון צבע 

שמנת מצב חדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(נייד: 050-6900740

 כחדש! לול עץ + מזרון 
מצב חדש 200 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 מציאה! כסא תינוק צבע 
ירוק כולל ריפוד )מתכוונן + 
מגש נשלף( מצב חדש 120 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח נייד: 054-8580581

 הליכון לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 מיטת תינוק ב- 100 ש"ח 
)ללא מזרון( בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 סלקל לרכב ב- 50 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בב"ב 050-4158480

 כסא לרכב ב- 50 ש"ח 
בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 כיסא אוכל לתינוק ב- 35 
ש"ח בצבע לבן בב"ב

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 טיולון ללא גגון ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(בלבד בב"ב 050-4158480

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה כ’ בתמוז-כ”א בתמוז תשפ”א   30/06-01/07/2021

■ 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

 ■

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 

_____________________________________________)20-31ש(052-7623142

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

 לחנות מזון מהיר 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור 

למשמרת בוקר/ערב 
052-6607070)25-28(_____________________________________________

התפנה מקום אצל 
משפחה חמה בבני ברק
מקבלת נשים 

מבוגרות 
)סיעודיות(
נסיון רב 

והמלצות רבות
03-6774319

073-7366818

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)27-28ל(או בבתים 055-5527391

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000
 לאיחוד הצלה בב"ב 
דרושות עובדות לבוקר, 

35 ש"ח + בונוסים 
למתאימות, לפרטים 

03-6001411)24-27(_____________________________________________

 עובד חרוץ להתקנות 
מיזוג אויר מאזור המרכז, רקע 

טכני חובה, תנאים טובים 
_____________________________________________)24-27ל(058-7348517

תחום האוטיזם מדבר אלייך???

בעלת גישה לחינוך מיוחד???

⋅ פסיכולוגיות 
⋅ מנתחות התנהגות
⋅ מרפאות בעיסוק,
⋅ פיזיותרפיסטיות 
⋅ מטפלות רגשיות

וכן סייעות עם גישה לחינוך מיוחד 
בעלת תעודה בתחום.

מקומך 
איתנו!!!!!

לגני תקשורת בפתח תקוה דרושות:

לפרטים וקורות חיים:
chanih@mshahar.org.il :חני

052-7121367

עבודה בצוות רב מקצועי כולל: 
⋅ ישיבות

⋅ הדרכות פרטניות וסקטוריאליות 
⋅ ימי השתלמות

⋅ תנאים מצוינים למתאימות

 דרוש עובד לחנות פלאפל, 
בין השעות 18:30-22:00, 
_____________________________________________)24-27ל(בב"ב, חרוץ 054-8099198

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג - ב"ב, 

צוות חרדי, שכר נאה 
_____________________________________________)25-28ש(054-8507450

 למעון חרדי בפ"ת, 
דרושה מטפלת חמה 

ומסורה, תנאים טובים!
_____________________________________________)27-28ל(053-5459071

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)25-28(_____________________________________________

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מיכפל, וורד. 
ml2460@partner.net.il)25-28ל(_____________________________________________

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות בפ"ת, ל- -16:30

18:30, 3-5 בשבוע, קו"ח 
לפקס: 03-912-8411 למייל: 
 ilanakatz22@gmail.com
לטל': 03-9128400 ולהשאיר 

_____________________________________________)25-29(פרטים

 רפרנטית ביטוח 
לסוכנות בפ"ת, 

דרישות- מענה מקצועי 
למבוטחים, הפקת 

פוליסות, עבודה בתוכנות 
ביטוח, ידע בתפעול 

מחשב, משרה חלקית, 
_____________________________________________)26-29ש(גמישה 054-7947490

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת, 5 ימים בשבוע, קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)26-29(_____________________________________________

 למשרות שונות לחברת 
ביטוח בב"ב, תנאים סוציאליים 

טובים לפרטים:
bn091190@gmail.com)26-29ל(_____________________________________________

 לישיבה בב"ב עוזרת 
טבחית, להתקשר מ- -10:00

_____________________________________________15:00 טל': 050-5304424 )26-27(

 דרושה מטפלת ל- 2 
ילדים, שנה ושנתיים, בב"ב, 

09:00-15:00, מלאה/חלקית 
_____________________________________________)26-29ל(054-5490793 053-2460417

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות באזור ויזניץ 

בשעות אחה"צ, יידיש יתרון 
_____________________________________________)26-29ל(058-3215030

 מנהל חשבונות סוג 3 
+ נסיון, ידע ואחריות בלבד, 
עבודה במגדלי בסר בני ברק 
 rdm@rdm.co.il -קו"ח ל

_____________________________________________)26-27(פקס: 03-633-8889

 לחנות דלתות בב"ב, 
מ"מ לשעות הבוקר, אפשרות 

לקבועה קו"ח: 
1112moson@gmail.com)26-27ל(_____________________________________________

 דרוש מחלק לאזור 
באר יעקב, עבודת לילה 
00:30-5:30 רכב חובה 

_____________________________________________)26-29ש(050-5474330

 מעונין לעבוד במטבח עוזר 
לטבח + שפיטת כלים באיזור 

_____________________________________________)26-27ח(בית שמש 054-7933828

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)27-28ח(052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד כשכיר/לפי שעה
_____________________________________________)27-28ח(050-6651365

קו עיתונות דתית / 8301541  

דרושים/ות

רשת "התחלה חכמה" 

קו"ח יש לשלוח לדוא"ל: 
esterp@matnasim.org.il

מנהל/ת מעון בקריית אונו 

ניהול מעון לילדים בגיל הרך (גילאי 3 חודשים עד 3 שנים) 
משרה מלאה (100%), 5 ימים בשבוע 

דרישות התפקיד: 
- נסיון הכרחי (לפחות שנתיים) בניהול מסגרות לגיל הרך. 

מסגרת התפקיד כוללת: 
- גיוס, השמה וניהול צוות עובדים 

- ניהול אדמיניסטרטיבי 
- קשר עם ההורים 

- קשר עם גורמים בקהילה 
- עבודה מול גורמי חוץ ופנים בחברה למתנסים ומשרד הכלכלה 

- טיפול בתקינה – בבטיחות וביטחון 
- ניהול תקציב 

- הדרכה פדגוגית

קו עיתונות דתית / 8301544

למתנ"ס קריית אונו 
דרושים/ות

למעונות יום "הפרדס" ו-"הפסגה"

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
סימה: 050-5332825
עוגן: 054-4477666

מטפלים/ות ומובילים/ות

קו עיתונות דתית / 8301547

למרכז לגיל הרך
ולמשפחה בקריית אונו

דרושים/ות

לצהרונים בגני הילדים

טלפונים ליצירת קשר ותיאום ראיון עבודה:
חגית בן יקר: 0508269883
שרון לוי נקר: 0502110326

טלפון במשרד: 03-7402204/8

מדריכים/ות וסייעים/ות

שעות עבודה: 14:00-17:00 ובימי קייטנה מ07:30-16:30
שכר: 37-45 ₪ לשעה (בהתאם להגדרת התפקיד)

דרישות התפקיד:
תעודות מקצועיות, תואר ראשון בחינוך או בתחום רלוונטי אחר - יתרון  -

ניסיון בעבודה בגני ילדים – יתרון משמעותי  -
ניסיון במסגרות חינוך בלתי פורמאלי - יתרון  -

כישורים נדרשים:
אמינות ואחריות  -

אמפתיה, יכולת הכלה ונתינה  -
עבודה בצוות, גמישות, יצירתיות  -

יסודיות, תכנון וארגון  -
יחסי אנוש מעולים  -

תנאים הולמים מובטחים למתאימים 

 דרוש מורה לחינוך מיוחד 
לכתות הגבוהות באיזור תל 

אביב קו"ח:
ym050411@gmail.com)27-28(_____________________________________________

 לאולם שמחות בב"ב, 
טבחים, עוזרי טבחים, ועובדי 

_____________________________________________)27-30ל(פס 050-5554626

 דרוש/ה פקיד/ה בארגון 
ערכים בב"ב, לעבודה בשעות 
09:00-17:00, ידע במחשבים- 
חובה! קו"ח יש לשלוח לפקס 

03-614-7118)27-28(_____________________________________________

 נהג חלוקה לעבודה 
קבועה בבני ברק לשעות 

הבוקר, משכורת טובה 
+ בונוסים, 5 פעמים 

בשבוע 052-6364614 
beny631@gmail.com)27-28ש(_____________________________________________

 לתות קידס בגדי 
ילדים דרושות עובדות 
למשמרות בוקר/ערב, 

תנאים טובים למתאימות 
054-7694963)27-30(_____________________________________________

 למעון חרדי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת 

חמה ומסורה, תנאים 
_____________________________________________)27-30ל(טובים! 053-3873887

 קופאים/יות, מלקטים, 
ועובדים כלליים, לא נדרש 

נסיון, וואטסאפ/נייד
_____________________________________________)27-30ש(055-8822354

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)27-28ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בירושלים 054-8415306

 מזגן חלון 450 שקלים 
_____________________________________________)27-28ח(052-7396092 

 מכונת תפירה 450 
_____________________________________________)27-28ח(שקלים 052-7396092

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7157077

 אופניים ראלי פעלולים 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 054-2819921

 אופניים לילדים לגיל 5 
שנים 150 ש"ח גמיש

_____________________________________________)27-28ח(054-2819921

 זוג תוכונים פרא בבני ברק 
_____________________________________________)27-28ח(80 שקל 050-5594690

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)27-28ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)27-28ח(058-3233170

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 90 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)27-28ח(052-7600336

 60 צלחות פס כסף חדש 
_____________________________________________)27-28ח(100 ש"ח 050-4131038

 שמלה להשכרה/מכירה 
לארוע מס' 46 ציפי שכטר 

_____________________________________________)27-28ח(450 ש"ח 050-4131038

 סקטבורד חדש לילדים 35 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח בבני ברק 052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)27-28ח(בבני ברק

 דיסק שמע ניגוני משה 
גולדמן פרחי באבוב 8 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(בב"ב 052-7600336

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)27-28ח(052-7600336

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(למדף בב"ב 052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה גודל 60*60 

בב"ב 80 ש"ח במקום 180 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 מטקה פינג פונג איכותית 
נגד מים ב- 90 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8561294

 מזוודה קטנה עם הרבה 
קסמים יפים ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8561294

 מגן שינים לגשר מג'ל 
איכותי בשימוש שבוע 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8561294

 מכנס לחימה שחור 
בשימוש פעם אחת ל- 1.70 

_____________________________________________)27-28ח(ב- 80 ש"ח 054-8561294

 חפטים בצבע כסף ב- 20 
ש"ח ובצבע זהב 25 ש"ח יפים 

_____________________________________________)27-28ח(054-8561294

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(054-7938941

 בקר 250 דיגיטלי + ידית 
גז וצג דיגיטלי מחוברים ב- 

_____________________________________________)27-28ח(250 ש"ח 054-8561294

 הספר לעלות שלב של 
מירי לוין ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 למכירה אופני הילוכים 
מידה 26 כחדשות ב- 450 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח )בב"ב( 052-7183866

 וילון בצבע בז' מאוד יפה 
עם מוט ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4163636

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה צריך תיקון 170 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(ב"ב 054-8412976

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 ב- 140 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(ב"ב 054-8412976

 גגון אלומיניום לרכב 
150*120 ס"מ 200 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 גגון אלומיניום לרכב 
115*110 ס"מ 150 ש"ח אלי 

_____________________________________________)27-28ח(052-2595044

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)27-28ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)27-28ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 דיסקים חדשים חסידיים 
_____________________________________________)27-28ח(ב- 30 ש"ח 052-7154435

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)27-30ח(054-8490548

 למכירה לאספנים 
טלקרדים 2 ש"ח ליח'

_____________________________________________)27-28ח(055-5572527

 למכירה 1 ק"ג תערובת 
מטבעות חו"ל 50 ש"ח בבני 

_____________________________________________)27-28ח(ברק 055-5572527

 תוכי מאולף מסוג קואקר 
יכול לדבר במחיר מציאה 390 

_____________________________________________)27-28ח(054-8483305

 אופני TREK כמו חדש 
_____________________________________________)27-28ח(300 ש"ח 052-4076070

 תוכי מאולף מסוג דררה 
מתאים לילדים במחיר מציאה 

_____________________________________________)27-28ח(290 054-8483305

 גגון לרכב מרובע 
מאלומיניום חדש בקופסא 400 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 053-3121020

 ציליה חדשה 4*3 + 
טבעות קשירה צבע קרם 180 

_____________________________________________)27-28ח(ש"ח 054-7216671

 קורקינט גלגלי אויר )לא 
חשמלי( ב"ב 200 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(053-3121020

 בימבה נסגרת + מקל 
איכותית 180 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 מטאטא הפלא 60 ש"ח 
_____________________________________________)27-28ח(052-7188017

 שטיח גדול 50 ש"ח לסלון 
_____________________________________________)27-28ח(או חדר 052-7188017

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)27-28ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(03-6199806 בערב

 למכירה מזרון ילדים חדש 
צבע לבן 170 ש"ח נייד:

_____________________________________________)27-28ח(054-8580581

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(050-4158480

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)27-28ח(30 ש"ח 054-8454536

 הספר עקבות ברמץ של 
הרב חיים בניש ב- 19 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי 
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)27-28ח(054-8454536

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 קסדה לילד לאופניים 25 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 עגלה לילקוט לבית ספר 
_____________________________________________)26-27ח(25 ש"ח 053-3155415

 ציפיות לפוך חדש לגמרי 3 
יחידות ב- 70 ש"ח בודד ב- 25 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה מזרון חדש צבע 
לבן 180 ש"ח נייד:

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 למכירה כרטיס "אורח 
חיים" מוטען עם 150 ש"ח 
במחיר של 130 ש"ח נייד: 

_____________________________________________)26-27ח(050-6990740

 שק שינה שחור של בוגבו 
_____________________________________________)26-27ח(100 ש"ח 058-3245685

 מיכלי ריסוס קטן וגדול 
_____________________________________________)26-27ח(80-40 ש"ח 054-4273857

 מחברים לאינסטלציה 
_____________________________________________)26-27ח(10-50 ש"ח 054-4273857

 כלי גינה 20 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תפילין פשוט מהודר 500 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות לרכב 
_____________________________________________)26-27ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים מחבתות 
_____________________________________________)26-27ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 100 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מגבעת לנערים כחדשה 
_____________________________________________)26-27ח(50 ש"ח 054-4273857

 תפילין פשוטות בהמה 
_____________________________________________)26-27ח(דקה 150 ש"ח 054-4273857

 מזוזות 100 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 בתי תפילין גסה 150 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 שק שינה חדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 סט תורה מפרשה תאג' 
_____________________________________________)26-27ח(120 ש"ח 054-4273857

 מיכל ריסוס קטן 40 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 תפילין מהודרות 500 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מזמרה 20 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כלי עבודה לבנין 10-20 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סירים מחבתות 20-50 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 רימונים זוג 200 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 מנשא אופניים לרכב 80 
_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 054-4273857

 בובת דיגום במידות 
משתנות יציבה כחדשה 490 

_____________________________________________)26-27ח(שקל טל': 052-6784969

 טבעת דיאנה זהב טהור 
14K ב- 499 ש"ח אפשרות 

למשלוח עד הבית )בבני ברק( 
_____________________________________________)26-27ח(050-7316878

 גלגל 29 דיסק קידמי נשלף 
עם שמיניות וצמיג יחד 20 

_____________________________________________)26-27ח(שקל 054-3177932

 ארנבת בצבע חום ב- 50 
ש"ח ביחד עם כלוב ב- 90 

_____________________________________________)26-27ח(ש"ח 055-6772789

 צב ב- 60 ש"ח
_____________________________________________)26-27ח(055-6772789

 קסדה לאופני ילדים )בני 
_____________________________________________)26-27ח(ברק( 20 ש"ח 054-7216671

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)26-27ח(054-4273857

 כיסוי לספה 1+2 חלקים 
לא חדש 45 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 מגש גדול עגול נרוסטה 
קוטר 50 ס"מ 25 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(053-3155415

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)26-27ח(052-3463482

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)26-27ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים, 
15 ב- 75, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)26-27ח(050-4135002 

 גלגלים לאופניים קידמי 14 
אינץ 18 אינץ אחורי 10 שקל 

_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 צמיג 700 כביש 10 שקל 
_____________________________________________)26-27ח(054-3177932

 תיק צד לאישה/נערה 4 
תאים כחדש ב- 60 שקלים 

_____________________________________________)26-27ח(052-7151692 
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