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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מקץ - שבת חנוכה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

15:59
16:15
15:55

17:14
17:15
17:14

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

ופרצו חומות מגדלי

אבי גרינצייג

מתווה 
הנשיא

"והננו בזה למחות בעוז נגד הכוונה לחלל את 
קדושת הכותל המערבי על ידי נתינת מקום 

והכרה למהרסי הדת רח"ל, אשר רצונם לעקור 
את הכל ולחלל שם שמים ח"ו", כותבים מרן 

הגר"ח קניבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין במכתב 
חריף ונוקב כנגד מתווה הכותל | עמ' 26

מכתבם החריף של גדולי ישראל נגד מתווה הכותל

והגרלת בונוס בזאת חנוכה וכנס להגרלה על רכב ומשכורת לשנההצטרף למהפך מחוללי חמצן! 
03-579-03-03

יום המסוגל לישועות בו נולד רבינו הקדוש אברהם מתתיהו זיע״א משפטנשט 

לקניה
ברשת מזון

שתבחר

בציונו הקדוש של רבנו הצדיק זיע״א רח׳ נחלת יצחק 1 גבעתיים

מעמד שריפת הפתילות יערך בזאת חנוכה יום שני ב׳ טבת )6/12( בשעה 16:00
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להצטרפות להגלרה 
ולהעברת שמות לתפילה
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רחבת הכותל | צילום: הקרן למורשת הכותל 

נקבצו עליי
זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן: "מזועזע 

מחוצפתו של השופט בדימוס אורי שהם כלפי 
הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א" • גל 

גינויים כנגד דבריו של השופט בדימוס אורי שהם על 
רקע דבריו של הראשל"צ הגר"י יוסף בגנות רפורמת 

הכשרות והגיור | עמ' 26

שערוריה: נציב תלונות הציבור אורי שהם קורא להדיח את הראשל"צ מתפקידו כדיין

רבה(  )בראשית  קובע  המדרש 
־"שלושה מקומות אין אומות העו

ישראל  את  להונות  יכולים  לם 
ואלו הם  בידכם,  גזולים הם  לומר 
המקדש  ובית  המכפלה,  מערת   –

רכי סיפור  יוסף".  של  ־וקבורתו 
שתם של שלושת המקומות הללו, 
בהרחבה  בתנ"ך  מופיע  כידוע, 
דווקא  אירוני,  באופן  ובפרוטרוט. 
הללו מתקשה  המקומות  בשלושת 

שלי את  להראות  ישראל  ־מדינת 
טתה, ומפעם לפעם פורצים סביבם 

עימותים מרים ורוויי דמים.

)הטור המלא בעמ' 22-23(



הקצבים מירושלים חנות המפעל של עוף ירושלים | טל' משרדים ראשיים: 02-5311750 
סניף בני ברק רח' מצדה 5, בני ברק | טל' 03-6980550 | שעות פתיחה: ראשון עד חמישי 9:00-21:00 שישי 9:00-14:00

 ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד | המבצעים בתוקף בתאריכים 28.11.21-10.12.21 כ"ד בכסלו עד ו' בטבת תשפ"ב

בני ברק, הקצבים מירושלים 

גם בעיר שלכם!
מחכים לכם בסניף עם מגוון כשרויות מהודרות
רח' מצדה 5, בני ברק (מגדלי בסר)

₪₪

₪

בננה / תפוז / קלמנטינה

490
₪לק"ג

גזר ארוז / בצל יבש / כרוב לבן

290
₪לק"ג

שניצל עוף טרי פרוס חתם סופר₪

3 ק"ג ב-

₪10000

בשר טחון טרי מחפוד

10000
3 ק"ג ב-

₪

3 ק"ג ב-

₪5000

כרעיים / ירכיים עוף טרי חתם סופר

דג דניס טרי

11000
3 ק"ג ב-

₪ ₪

צוואר טלה טרי מחפוד

4990
₪לק"ג 7990

₪לק"ג

כתף טלה טרי מחפוד

₪ אוסובוקו טרי מחפוד

10000
2 ק"ג ב-

₪

כרעיים / ירכיים עוף טרי ארוז מחפוד

3 ק"ג ב-

₪8000

אסאדו טרי עם עצם מחפוד

10000
2 ק"ג ב-

₪



מצרכים ל-20 כדורים
1 חבילה פסטה קצרה

לרוטב בשמל
50 גרם חמאה טרה

3 כפות קמח לבן
2 כוסות חלב 3% חם

1/2 כפית מלח דק
1/2 כפית אגוז מוסקט

200 גרם גבינת מוצרלה טרה מגוררת
 100 גרם גבינת פרמזן מגוררת 

)אפשר להחליף בגבינה צהובה(
100 גרם גבינה צהובה 22% מגוררת

לטיגון
2ביצים

1 חבילה פירורי לחם
1 כוס שמן קנולה לטיגון, כמות לפי הצורך

)עומק של כ-2 ס"מ במחבת(

אופן הכנה
מכינים את הפסטה: מבשלים את הפסטה לפי הוראות היצרן. 

תוך כדי ערבוב וממשיכים לערבב עד שהרוטב מסמיך.הקמח ומערבבים היטב לאיחוד. מוסיפים לאט את החלב החם ממיסים את החמאה בסיר. כשהחמאה נמסה מוסיפים את מכינים את רוטב הבשמל: רצוי להכין מראש את רכיבי הרוטב. מסננים ומקררים.
 

כשהרוטב סמיך ומוכן מתבלים במלח ואגוז מוסקט ומערבבים. 
טועמים ומוסיפים מלח אם יש צורך.
 

מוסיפים לרוטב הבשמל את הפסטה הקרה. מוסיפים את 
בידיים כדי שלא יתפרקו( וטובלים בביצה ואחר כך בפירורי יוצרים מתערובת הפסטה כדורים קטנים )מועכים אותם הגבינות ומערבבים היטב.

מטגנים את הכדורים: מחממים את השמן במחבת ומטגנים את הלחם )כמו בהכנת שניצלים(.
הכדורים עד שמתקבל צבע זהוב ויפה.
 

לצלחת מרופדת בנייר סופג, לספיגת שאריות השמן.מעבירים את הכדורים בזהירות מהמחבת )בעזרת כף מחוררת( 
 

מעבירים לצלחת הגשה ונהנים.

כדורי מק אנד צ’יז מטוגנים

פשוט כי אכפת לנו

זה כל הטעםחנוכה עם ֺנעם
ללא חומרים משמריםעם גבינות ֺנעם הטעימות של טרה

 054-5430-005או WhatsApp למספרtaramatkonim@gmail.comשלחו מייל לכתובת מתכונים שווה?רוצים חוברת



בואו לקיר טיפוס המדהים בירושלים

הקיר הכי גבוה בירושלים

קירות טיפוס בהובלה    
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית    

קירות בולדר 

מתחם כוח וכושר

בחנוכה מחכים לכם

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

שעות פתיחה חופש חנוכה:
א'-ה': 10:00-22:00 | שישי: 8:30-14:30 | מוצאי שבת: 18:00-23:00



שגרה זה טוב 
לילדים

מחסנים ושומרים על 
השגרה בשביל הילדים
מעכשיו, גם ילדים מגיל 5 מתחסנים נגד קורונה

אתר 2700*
כללית

אפליקציית 
כללית

קובעים תור עכשיו



כ"ז כסליו תשפ"ב 1/12/21 בני ברק6

מאת: מנדי קליין
 

מרן  של  קברו  חולל  מאז  שבוע  בחלוף  גם 
בבני  העלמין  בבית  זצוק"ל  שטינמן  הגראי"ל 
ברק, המשטרה טרם הניחה את ידה על הפושעים 
כל  את  שהחריד  המחפיר  המעשה  את  שביצעו 

שומעיו.
סמוך ליארצייט של מרן רה"י זצוק"ל התגלו 
מצבת  על  ומזעזעות  מחפירות  נאצה  כתובות 
קברו של מרן זצ"ל. הכתובות המחפירות נמחקו 
לאיתור  בחקירה  לפתוח  מיהרה  והמשטרה 

הפושעים. 
היוודע  מאז  פורסמו  ונזעמות  קשות  תגובות 
על חילול קברו של הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. 
רובינשטיין  ברק, הרב אברהם  בני  עיריית  ראש 
אמר: "זהו מעשה נפשע שבוצע על ידי פורעים 
ערלי לב. צוותי העירייה פועלים מיידית להסיר 
את החרפה המזעזעת, אקיים שיחות עם הפיקוד 
למצוא  הכל  שיעשו  לוודא  מנת  על  המשטרתי, 
את הפורעים בהקדם האפשרי ולהעמידם לדין".

עם היוודע דבר חילול קברו של מרן זצוק"ל 

שוחח ח"כ יעקב אשר עם ממ"ר דן במשטרה דני 
חדד וסיכם איתו על הקמת צח"מ )צוות חקירה 
הציבור  "כלל  הקבר.  חילול  לחקירת  מיוחד( 
וזעם  זעזוע  הבוקר  חש  ובעולם  בארץ  החרדי 
יש להקצות את כל המשאבים הנדרשים  עצום. 
כדי לחשוף את הפושעים ולהעמידם לדין" אמר 

ח"כ אשר.
הודעת  פירסם  דרעי  אריה  ח"כ  ש"ס  יו"ר 
עמקי  עד  "הזדעזעתי  נכתב:  בה  חריפה  גינוי 
של  נתפס  והבלתי  הנפשע  מהחילול  נפשי 
ערלה  יד  זצוק"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  ציון 
סמוך  הנורא  המעשה  את  לבצע  ההינה  ונבזית 
כל  בלב  קשות  ופגעה  לפטירתו,  השנה  ליום 
ישראל.  וגדולי  חכמי  של  לכבודם  החרד  יהודי 
המבצעים  את  ללכוד  החוק  לרשויות  קורא  אני 

במהירות ולהענישם בכל חומרת הדין".
חריפה:  הודעה  פירסם  ליצמן  יעקב  ח"כ  גם 
קברו  בציון  החמורה  הפגיעה  על  "שומו שמים 
ליום  סמוך  זצוק"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  של 
המזעזע  ומכוער,  נבזי  במעשה  מדובר  פטירתו, 
לפעול  החוק  מרשויות  נדרש  יהודי.  לב  כל 

השפלים,  הפורעים  את  ללכוד  כדי  במהירות 
למען יבואו על עונשם בהקדם".

מיהר  נתניהו  בנימין  ח"כ  האופוזיציה,  יו"ר 
בכל  מגנה  "אני  הנפשע:  למעשה  גינוי  לפרסם 
הרב  הדור  גדול  של  קברו  חילול  את  תוקף 
את  שתמצה  מהמשטרה  ומצפה  זצ"ל  שטיינמן 

הדין עם האחראים למעשה נתעב זה".
ראש  של  ציונו  "חילול  צור:  בן  יואב  ח"כ 
פגיעה  הוא  זצ"ל  שטינמן  הגראי״ל  הישיבה 
חמורה בלב העם היהודי אשר שרוי בצער וכאב 
בקברו.  המחפיר  הביזיון  התפרסם  מאז  עצום 
על  ידה  את  להניח  ישראל  למשטרת  קורא  אני 
חומרת  מלוא  את  איתם  ולמצות  המשחיתים 

הדין".
חילול  את  "לראות  מלכיאלי:  מיכאל  ח"כ 
ערב  זצוק"ל  שטינמן  הגראי"ל  מרן  של  קברו 
יום ההילולא הרביעי להסתלקותו - מחזה קורע 
משטרת  יהודי.  לכל  לכאוב  שצריך  ומזעזע  לב 
את  האפשרית  במהירות  לעצור  חייבת  ישראל 

הפושעים ולנקוט כנגדם ביד קשה מאוד".
ח"כ הרב ינון אזולאי: "לב כל יהודי מזדעזע 

הגראי"ל  מרן  של  ציונו  חילול  את  לראות 
אינשי  כנגד  למחות  זצוק"ל. מחובתנו  שטיינמן 
פונה  אני  בכבודו.  לפגוע  שהעזו  מעלי  דלא 
את  לעצור  כדי  הכל  לעשות  ישראל  למשטרת 
הדין  את  ולמצות  הנפשע  למעשה  האחראים 

למען יראו וייראו".

מאת: מנדי קליין
 

תושבי בני ברק מתרגלים ליותר: לקראת ימי 
החנוכה מגיש אגף התרבות הפקת ענק הכוללת 
עשרות אירועים ומופעים לכל המשפחה, במחיר 
ההטבות  כרטיס   – 'תושווים'  באמצעות  עלות 
הפעילות  האחרון.  בקיץ  שהושק  העירוני 
הייחודית תקיף את כל אולמות הפיס והמתנסי"ם 
מימי  אחד  בכל  אירועים  של  ברצף  העירוניים, 

החנוכה.
להנחיית  בהתאם  היא  הייחודית  ההפקה 
לאפשר  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  ראש 
איכותיות  מתכניות  ליהנות  העיר  תושבי  לכלל 
העומדות תחת פיקוח חינוכי וערכי, במחיר מוזל 
ארוכה  תקופה  לאחר  וזאת  נפש,  לכל  השווה 
הביתי  במרחב  התרבות  פעילות  התקיימה  בה 

ובאירועים קטנים בשל מגבלות הקורונה.
נקבעו  התתי"ם  לילדי  המיוחדות  התכניות 
נרות  הדלקת  שלאחר  בשעות  מיוחד  באופן 

לאפשר  מנת  על  הצהריים,  ובשעות  החנוכה 
לכלל תלמידי התתי"ם ליהנות מתכניות ערכיות 
מיוחדות בשעותיהם הפנויות. בין התכניות ניתן 
'מהפך',  החלל',  אל  'המסע  הצגת  את  למנות 
מופע אש ולהטוטים, הצגת 'החנוכיה שהגשימה 
משאלה', מופע  זריזות ידיים ועוד. גם התכניות 
לבנות בתי הספר כוללות סדרת מופעים חדשנית 

ומיוחדת של מיטב היוצרים בתחומם. 
הדגש העיקרי הושם על מופעי איכות לנשים 
ונערות הכוללים את המופעים המדוברים ביותר 
הפופולאריות  הסוחפות  היצירות  מיטב  של 
ביותר וזוכות לשיאי ביקוש ולמלא אולמות. כך 
גם מנעד רחב של הקרנות לנשים ונערות בהיצע 
אדיר עם מיטב התכניות המבוקשות ביותר בכל 

הזמנים.
באמצעות  היא  הפעילויות  לכלל  הכניסה 
ידי אגף  'תושווים' שהושק על  כרטיס ההטבות 
הפך  הייחודי  הכרטיס  האחרון.  בקיץ  התרבות 
ל'מאסטר' אמיתי לכלל פעילות התרבות בעיר, 
לרישום,  אישי  קוד  בעיר  אב  בית  לכל  כאשר 

מסורבל  רישום  במערך  הצורך  את  מה שמייתר 
ובעדכון כתובות מגורים ועוד והוסיף רובד נוסף 
לכלל  הפעילות  ובהנגשת  השירות  במהפכת 
כלל  את  מאגד  ה'תושווים'  כרטיס  התושבים. 
ידידותית ופשוטה  טלפונית  בהזמנה  האירועים 
מאירוע  ליהנות  תושב  לכל  ומאפשר  נפש,  לכל 

באופן מכובד ומסודר.
ניתן לסבסוד  כובד המשקל באירועי החנוכה 
כאשר  כולם.  המופעים  מחירי  של  משמעותי 
מתומחרים  הגדולים  האירועים  מרבית  בעוד 
בעלות כניסה של 100 שקלים למופע, מסבסדת 
ומחירי  העלות  מרבית  את  ברק  בני  עיריית 

התכניות כולן נע בין 5-30 שקלים בלבד.
בירך  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
"הבחירה  כי  ואמר  הגדול  התכניות  מקצב  על 
תושבי  לכלל  לאפשר  נועדה  הפעילויות  ברצף 
העיר לנצל את ימי החנוכה ולהשתתף לראשונה 
מהמעלה  איכותיות  בתכניות  ארוך  זמן  מזה 
לכל  המאפשר  סמלית  עלות  במחיר  הראשונה, 
לאגף  מיוחדת  הוקרה  חלק.  לקחת  משפחה  בן 

 – זכריהו  יעקב  הרב  ידידי  בראשות  התרבות 
משנה לרה"ע ומחזיק תיק התרבות ובניהולו של 
רמה,  ביד  המלאכה  על  המנצח  רוזן  יעקב  הרב 
על השקעה ויצירה מיוחדת זו שתעניק לתושבי 

העיר הרבה יותר".
כאמור, הכניסה לכלל המופעים הינה ברישום 
בטלמסר המיוחד שמספרו 073-3477764 בציון 
תושבים  כי  ציינו,  התרבות  באגף  הכרטיס.  קוד 
כרטיס  להנפיק  יוכלו  הכרטיס,  את  שאיבדו 
 5 בסך  סמלית  רישום  בעלות  חדש  משפחתי 
בין   58 ירושלים  רח'  התרבות  באגף  שקלים, 

השעות 11:00-13:00.
מידעון  את  התרבות  אגף  מפיץ  אלו,  בימים 
התרבות לימי החנוכה הכוללים מנעד אדיר של 
תכניות ופעילויות שיתקיימו כולן בהתאם לכללי 
רק  נשאר  ברק  בני  לתושבי  כאשר  הירוק,  התו 
כניסתם  את  ולאשר  לחייג  התכניות,  את  לבחור 
עיר  של  התוסס  החנוכה  מחוויות  ויותר,  לאחת 

התורה והחסידות.  

מי חילל את קברו של מרן ראש 
הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

אגף התרבות מציג: 8 ימים, עשרות מופעים

ראש עיריית בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין אמר: "זהו מעשה נפשע שבוצע על ידי פורעים ערלי לב" ⋅ ח"כ אריה דרעי: "יד ערלה ונבזית ההינה לבצע את המעשה הנורא 
סמוך ליום השנה לפטירתו" ⋅ ח"כ יעקב ליצמן: "מדובר במעשה נבזי ומכוער, המזעזע כל לב יהודי" ⋅ יו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו: "מצפה מהמשטרה שתמצה את 

הדין עם האחראים למעשה נתעב זה" ⋅ ח"כ יעקב אשר שוחח עם ממ"ר דן במשטרה דני חדד וסיכם איתו על הקמת צוות חקירה מיוחד לחקירת חילול הקבר

בפעילות מיוחדת ומקיפה של אגף התרבות: עיריית בני ברק ברצף פעילות תרבות לכל המשפחה בימי החנוכה: 8 ימים, עשרות מופעים וכרטיס אחד – 'תושווים'

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

צוות חקירה מיוחד. מצבת הקבר של מרן הגראי"ל שטיינמן 
זצ"ל שהושחתה )באדיבותף המחדש(



כל החנות ללא מע"מ

99
סריג

₪

מעיל

399₪

H a n u k k a h  S A L E

גבעתיים    אשדוד ירושלים     בני ברק    

מהפריטים המשתתפים במבצע, לא כולל פריקה/צבירה ושוברים, הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה. 
המחירים הינם לאחר הנחת ללא מע״מ, בתוקף עד ה - 12.12.21 ח׳ בטבת

w w w . b a g i r - i l . c o m



כ"ז כסליו תשפ"ב 881/12/21 בני ברק

רזי כביר ז"ל - נהג המונית של בני ברק

"גדולי ישראל רוחשים אמון 
רב לפעילות של מכבי"

מאת: מנדי קליין 

ברוך דיין האמת: בשכונת פרדס כץ בבני ברק, 
נפטר בשבוע שעבר ר' רזי כביר ז"ל והוא בן 85 

בפטירתו.
בני  בעיר  מונית  כנהג  לפרנסתו  עבד  המנוח 
ברק במשך כארבעים שנה וזכה לשמש בנאמנות 
ובאהבה את אלפי תושבי עיר התורה עוד בימים 
וטובים. רבים  אצל  מצוי  היה  לא  רכב   שכלי 
לשמש  זכה  מונית  כנהג  עבודתו  במהלך 
בני  בעיר  והחסידות  התורה  מגדולי  רבים 
על  בערגה  לספר  מרבה  היה  ותמיד  ברק 
הגרא"מ  הישיבה  ראש  מרן  את  להסיע  זכותו 
ברציפות  שבועות  מספר  במשך  זצוק"ל  שך 
מספר  היה  כן  כמו  נוספות,  בהזדמנויות  וכן 
האדמו"רים,  מגדולי  כמה  להסיע  זכייתו  על 
משה  הישועות  האדמו"ר  מרן  כ"ק  כדוגמת 
נוספים. ישראל  וגדולי  זצוק"ל   מוויזניץ' 
מונית  כנהג  מעבודתו  פרש  האחרונות  בשנים 
 והיה יושב בביתו מדבר עם ה' וקורא תהילים.
זכה ובמבנה ששייך לו איכלס בשנים האחרונות 
רבי  הגאון  בראשות  אברהם'  'חיי  ישיבת  את 

להשתתף  מרבה  והיה  הבלין  יהודה  אליעזר 
במקום. שנמסרו  והמוסר  הגמרא   בשיעורי 

המנוח השאיר אחריו דור ישרים מבורך 13 בנים 
ובנות בלעה"ר שומרי מצוות ואוהבי תורה ואת 

אשתו הצדיקה מרת רחל לאוי"ט.
בבית  תקוה  פתח  בשער  התקיימה  הלווייתו 
שבעה  יושבים  משפחתו  בני  ירקון.  העלמין 

בביתו ברח' החלוצים 12 בשכונת פרדס כץ.

מאת: מנדי קליין 

ברמן,  דניאל  מר  במכבי  המרכז  מחוז  ראש 
המנהל  שטרן,  ברוך  ר'  ברק  בני  מרחב  מנהל 
הרפואי במרחב ד"ר אור פרידמן ומנהל השיווק 
לביקור  הגיעו  ר' משה שלזינגר,  למגזר החרדי 
יעקב'  'קהילות  שכונת  רב  של  במעונו  מיוחד 
מאיר  יעקב  רבי  הגאון  ויז'ניץ  בד"ץ  וחבר 
את  בפניו  הציג  המחוז  ראש  שליט"א.  שטרן 
בני  בעיר  מכבי  של  המרשימה  ההתפתחות 
שעות  של  הרחבה  כללה  לאחרונה  שרק  ברק, 
בקריית  שבת  ורופא  מרפאות  בשתי  המעבדה 
הרצוג. כל זאת לצד התפתחות מתמדת, הוספת 
 242 ידי  על  הניתנת  שוטפת  ופעילות  שירותים 

רופאים מומחים של מכבי. 
המחוז  הנהלת  כי  בנוסף  ציין  המחוז  ראש 
מתמיד  ושיפור  לפיתוח  רבה  מחויבות  רואה 
שבה  ברק,  בני  בעיר  הבריאות  שירותי  של 
כמחצית מהתושבים הינם חברי מכבי. כמו כן, 
הוא סקר את השירותים הקיימים בעיר לטובת 
לאורח  התאמתם  את  והדגיש  האוכלוסייה 
החיים של התושבים. ראש המחוז סקר גם את 
מגוון השירותים הניתנים במרכז הרפואי הגדול 
של מכבי ברחוב רבי עקיבא, את המרכז הרפואי 
בכל  שקיימת  הרחבה  והפריסה  כהנמן  ברחוב 

רחבי העיר. 
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן, הוסיף 
כי שירותי הבריאות של מכבי מוענקים לחברים 
מלא  תיאום  ותוך  לצרכיהם  מרבית  בהתאמה 
עם רבנים ומורי הוראה. מנהל המרחב אף ציין 
את הקשר ההדוק שמקיימת מכבי עם כל רבני 
הרפואי  השירות  את  לספק  מנת  על  הקהילות 
תוך  ביותר  והאיכותי  המקצועי  האולטימטיבי, 

לאורח  מקסימלית  ורגישות  תרבותית  הלימה 
החיים. 

הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א שיבח 
המחוז  להנהלת  והודה  מכבי  של  פעילותה  את 
לטובת  והאיכותי  המקיף  המענה  על  והמרחב 
תושבי העיר. הגאון שליט"א ציין את החשיבות 
והענקתם  הבריאות  שירותי  התאמת  של  הרבה 
כן,  כמו  המומחים.  ידי  על  ורגיש  מסור  באופן 
הוא התייחס לחיסוני השפעת וציין בדבריו את 
השמירה  למען  החיסונים  ביצוע  של  החשיבות 

על הבריאות. 
ברמן:  דניאל  מר  במכבי,  המרכז  מחוז  ראש 
"אנו במכבי רואים מחויבים לפעול בקשר הדוק 
שירותי  את  ולהתאים  החרדית  הקהילה  עם 
המקומיים  לצרכים  שלנו  המצוינים  הבריאות 
באופן מיטבי. הביקור הוא נדבך חשוב בדיאלוג 
והרבנים  הציבור  מנהיגי  עם  שלנו  המתמיד 
השירותים  את  מכבי  לחברי  להעניק  במטרה 

האיכותיים והמקצועיים ביותר". 
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן: "האמון 
הרב שרוחשים גדולי ישראל לפעילות של מכבי 
שהיא  ההדוק  הקשר  לחשיבות  עדות  מהווה 
מקיימת עם הרבנים ומורי ההוראה. אנו נמשיך 
לספק את שירותי הבריאות הטובים ביותר תוך 
התאמה ייעודית לאורח החיים וחשיבה מתמדת 

על פיתוחם והרחבתם לטובת חברי מכבי". 
משה  ר'  החרדי,  למגזר  השיווק  מנהל 
שירותי  את  להוביל  ממשיכה  מכבי  שלזינגר: 
ותוך  תרבותית  בהלימה  האיכותיים  הבריאות 
קיום שיח שוטף עם מנהיגי הקהילות. הביקור 
מכבי  של  השירות  מתפיסת  חלק  הוא  החשוב 
על  ישראל  גדולי  עם  רציף  בקשר  הדוגלת 
ביותר  המותאמים  השירותים  את  לספק  מנת 

לחברים".      

בשכונת פרדס כץ נפטר ר' רזי כביר ז"ל ששימש כנהג מונית 40 שנה, וזכה להסיע רבים 
מגדולי ישראל זצוק"ל

ראש מחוז המרכז במכבי והנהלת מרחב ב"ב התקבלו במעונו של הגאון רבי יעקב מאיר שטרן 

ר' רזי כביר ז"ל

ראשי מכבי במעונו של הגרי"מ שטרן

כבאות והצלה לישראל
חנוכה שמח ובטוח!

אסור להשאיר חנוכייה דולקת ללא 
השגחה! יש לוודא כיבוי של הנרות לפני 

שיוצאים מהדירה או הולכים לישון

אסור להדליק נרות חנוכה בסמוך או 
מתחת לחומרים דליקים כמו וילונות 

ארונות ומפות

אסור להשתמש בחנוכיות מאולתרות 
העשויות מחומרים דליקים. הללו עלולות 

להישרף בעת שהנרות מתכלים

במקרה של התלקחות בכלי הטיגון אסור 
לכבות את האש באמצעות מים!

יש לכסות מיד את הכלי בעזרת מכסה רחב

נרות חנוכה מדליקים 
בבטיחות

המשרד לביטחון הפנים



לפרטים והזמנות, קבוצות ובדיקות בית

ירושלים
בית איחוד הצלה - רח' אהליאב 2

24 שעות ביממה
פתוח רצוף כל השבוע

משעה וחצי לאחר צאת השבת

ועד יום ו' בשעה 12:00

בית שמש
בית איחוד הצלה - רח' יונה בן אמיתי 34
א' ה' 09:00-21:00 ו' 09:00-12:00
מוצ"ש משעה אחרי צאת שבת עד 24:00

קרית שדה התעופה
רח' השרון 6 לוד - איירפורט סיטי

(צמוד למאפה נאמן)
א' ה' 07:00-21:00 ו' 07:00-12:00

מוצ"ש סגור

בני ברק
בית איחוד הצלה - רח' שלמה המלך 9
א' ה' 09:00-21:00 ו' 09:00-12:00

מוצ"ש סגור

אפשרות לדגימות דחופות - תשובות עד 6 שעות 
אין צורך בהזמנת תורים - באים ונבדקים!

ו במעבדות מאושרות ע"י משרד הבריאות

PCR@1221.org.il           +972-2-6220-482

שירות ומחיר מיוחד לקבוצות • לפרטים: 050-6960189 שוקי

ות עי ן    מקצו ת     ו נ ן    אמי ת     רו שי

סרולוגי 
N/S אנטי
ו תו ירוק למחוסנים 

ו תושבי חו"ל 
ו ילדים

₪ 249
המתחמים שלנו

PCR קורונה
ו תקף לטיסות  
ו יציאה מבידוד  

ו תו ירוק (72 שעות)

₪ 179

אנטיגן
ו תו ירוק (24 שעות)  

ו תוצאות במקום

₪ 49

וקורונה סרולוגיות  בדיקות 

לנבדקים ביציאה לחו"ל במתחמי איחוד הצלה

הבדיקה בחזור ב-118 ₪ בלבד
• בהצגת חשבונית מהבדיקה הראשונה בלבד •

מבצע 
מיוחד

לרגל הנחיית משרד הבריאות 
לבדיקה נוספת לחוזרים מחו"ל 

ביום ה-3 או ה-7



כ"ז כסליו תשפ"ב 10101/12/21 בני ברק

מתנדבי יחידת הצוללנים 
של זק"א ת"א קיימו 
השתלמות מקצועית

סגן נשיא אנדורה התרשם 
מיזמי ההייטק החרדים

מאת: יוסף טולידנו 

זק"א  של  הצוללנים  יחידת 
לחורף:  נערכת  אביב  תל 
ידי  על  שהועבר  יומי  בקורס 
ממים  לחילוץ  הספר  בית 
המתנדבים  קיימו  זורמים 
החורף  לימי  היערכותם  את 

הבעל"ט. 
במימיו  נערך   הקורס 
הירדן.   נהר  של  השוצפים 
ליחידות  גם  מועבר  זה  קורס 
המשטרתיות  החילוץ 
ובמסגרתו למדו חברי היחידה 
מנהר  עצמאית  להיחלץ  כיצד 
סוער, כיצד לחלץ אדם שנסחף 
באופן  לחתור  כיצד  במים, 
סוער,   בנהר  בסירה  בטוח 
נהר  בבטחה  לחצות  כיצד 

ותרגולים נוספים.  
יחידת הצוללים של זק"א תל אביב נערכת בימים אלו בשיתוף פעולה 
עם רשויות שונות במרכז הארץ לקראת ימי הגשם העזים וסכנת ההצפות 
עם  להתמודדות  המתאימה  ההכשרה  את  עברו  כך  ולשם  והשיטפונות 

הצפות באזורי יישוב.
גבוהה  ברמה  צוללים  מתנדבים  עשרות  חברים  הצוללים  ביחידת 
והצלת  טביעה  של  במקרים  עזרה  להושיט  עת  בכל  ומוכנים  הערוכים 

חיים במים.

מאת: יחיאל חן

המשמש  אוסדיטשר  משה  עו"ד 
אנדורה  נסיכות  עם  קשרים  כבעל 
עגול  שולחן  סביב  אירח  בישראל, 
עסקים  אנשי  ברק, שורה של  בבני 
אנדורה  נשיא  סגן  עם  בכירים 
המבקר  פרננדס  גלרדו  ג'ורדי 
במקביל  משמש  גיירדו  בישראל. 
גם כשר לענייני כלכלה ועסקים של 

הנסיכות. 
לצד אנשי עסקים בכירים במשק הישראלי בתחומי הנדל"ן, 
פרידמן  משה  גם  השתתף  ועוד,  בריאות  חקלאות,  תיירות, 
ויזמים  סטארטאפיסטים  מספר  איתו  ויחד  קמא-טק,  מנכ"ל 
והפיננסים.  הסייבר  בענפי  שהשתלבו  קמא-טק  בוגרי  חרדים 
סקטור הבנקאות בנסיכות הוא גדול במיוחד עקב היותה מקלט 
, הפיננסיים  ולכן חברות טכנולוגיות לתעשיית הבנקאות  מס, 
של  שורה  לפעילות.  נרחב  כר  בה  למצוא  יכולות  והסייבר 
שיתופי פעולה עסקיים נרקמו במהלך המפגש, וסגן הנשיא אף 

הזמין את המשתתפים לביקור גומלין בנסיכות.
כי  וציין  החרדים  מהיזמים  מאד  התרשם  אנדורה  נשיא  סגן 

הוא מאד מתפעל לראות את היזמות החרדית
הרב פרידמן, מספר כי המפגש עם סגן נשיא אנדורה העניק 
לכל המשתתפים במפגש, הצצה מרתקת לכלכלה של הנסיכות, 
שעד כה רק חברות ישראליות מעטות השקיעו במקום. "כלכלת 
מהסוג  מפגשים  שלה.  הייחודי  האופי  בגלל  מרתקת  אנדורה 
כרטיס  ומהווים  פתח  ולסטארטפיסטים  ליזמים  פותחים  הזה 

כניסה לשווקים חדשים, שעד כה לא היינו חשופים אליהם".

בעולם  כי  מדגיש,  פרידמן 
בנקודה  יזמים  היום,  של  הגלובלי 
לפעול  יכולים  העולם  של  אחת 
העולם  של  השני  בקצה  בעסקים 
הזדמנויות  מאד  הרבה  וקיימות 
כמו  שמתפתחים,  בשווקים 
באירופה  מסוימים  במקומות 
את  לאתר  היא  המטרה  ודובאי. 
הקשרים  את  ולייצר  ההזדמנויות 

העסקיים המתאימים. 
המפגש עם סגן נשיא אנדורה, מהווה המשך ישיר לפעילות 
נקודה  לכל  החרדי  ההייטק  בשורת  את  להביא  טק,  קמא  של 
 200 של  במשלחת  פרידמן  השתתף  האחרון  בחודש  בעולם. 
אנשי עסקים והייטק ישראלים שנסעו ביוזמת מכון היצוא ובנק 
אבו  האמירויות,  באיחוד  ימים  מספר  של  לביקור  הפועלים, 
אילי  ממשל,  בכירי  עם  נפגשו  המשלחת  חברי  ודובאי.  דאבי 
וטכנולוגיה,  מדע  פיננסים,  אנשי  העסקים,  עולם  בכירי  הון, 
להזדמנויות  דלתות  ולפתוח  עסקיים  קשרים  ליצור  מנת  על 

לשיתופי פעולה.
המשלחת  את  בישראל  לארח  "שמחתי  אוסדיטשר:  עו"ד 
הרשמית של אנדורה בישראל ברשות סגן הנשיא, אירוח מבורך 
כחלק מעידן חדש ושגשוג כלכלי בין המדינות. במסגרת אירוח 
סטרטאפ  לחברות  הראשונה  בפעם  הנשיא  נחשף  המשלחת, 
אנדורה  של  מהתעניינותה  כחלק  עסקיים,  למיזמים  רבות, 
כי  ספק,  אין  פורה.  פעולה  לשיתוף  וברצון  ישראל  בכלכלת 
העם  לתועלת  הן  פרי  יניב  מפגשים  מסדרת  כחלק  זה,  מפגש 

בישראל והן לאזרחי אנדורה".

במסגרת ההשתלמות למדו חברי היחידה כיצד להיחלץ עצמאית מנהר 
סוער, כיצד לחלץ אדם שנסחף במים, כיצד לחתור באופן בטוח בסירה 

בנהר סוער,  כיצד לחצות בבטחה נהר ותרגולים נוספים  

במפגש שקיים סגן נשיא אנדורה ג'ורדי גלרדו המבקר בישראל עם אנשי עסקים בכירים במשק, ביוזמת 
עו"ד משה אוסדיטשר כבעל קשרים עם נסיכות אנדורה בישראל, השתתף מנכ"ל קמא-טק הרב משה 

פרידמן יחד עם מספר סטארטאפיסטים ויזמים חרדים מענפי הסייבר והפיננסים

 במפגש עם סגן נשיא אנדורה ג'ורדי גלרדו 

צוללני זק"א בהערכות לחורף

זכויות מיוחדות
לאוכלוסיות מיוחדות

מידע נוסף למיצוי זכויות
www.iec.co.il

לקוחות יקרים,
אם אתם נמנים עם אוכלוסיות המוכרות ע"י רשויות הרווחה,

ייתכן ואתם זכאים לתעריפי חשמל מוזלים.
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פתרון בטיחותי מיוחד לבתי הכנסת בחו"ל בשבת

"מוטלת עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירת השבת 
ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה"

מאת: יוסף טולידנו 

פתרון מיוחד שפותח ע"י חברת מוזס באישור 
הפתרון  את  יאפשר  השבת',  'משמרת  ובפיקוח 
האבטחתי הנדרש בבתי כנסת רבים באירופה גם 

בשבתות.
כידוע, בתי הכנסת כמו רבים ממבני הקהילות 
מנת  על  לאבטחה  נדרשים  באירופה  היהודיות 
לשמור על בטחון המבקרים במקום, וזאת משום 
ביבשת  האנטישמיות  מקרי  התרבו  שלצערנו 

אירופה.
רבות  ומבצעת  מתכננת  תקשורת  מוזס  חברת 

ממערכות האבטחה ומיגון באתרים אלו, ובחברה 
נתקלו בדרישה מצד הקהילות היהודיות, לפתרון 
ולבתי  למבנים  המבקרים  כניסת  את  שיאפשר 
הכנסת בשבתות ובחגים גם מבלי שהדלת תידרש 

להיות פתוחה לכל דכפין. 
מהמבקרים  שרבים  מאחר  נוצרה  הבעיה 
קוד  את  יודעים  שלא  אורחים  הינם  היהודים 
הכנסת  לבתי  להיכנס  באפשרותם  ואין  הכניסה, 
חשופים  וכך,  בריחיה,  על  נעולה  הדלת  כאשר 
שהותם  בעת  בטיחות  לבעיית  גם  המבקרים 
זמן רב עד שהם מצליחים למצוא תושב מקומי 

שיפתח להם את דלתות בתי הכנסת. 
הלכתי  פתרון  למצוא  ביקשו  הקהילות  רבני 

המתפללים  קריאת  את  שיאפשר  לכתחילה, 
לפתיחת הדלת, ללא שום חששות. 

קיימה  הקורה,  לעובי  נכנסה  'מוזס'  חברת 
בייפוס  אליהו  הרב  הגאון  עם  התייעצויות 
משמרת  ומהנדסי  השבת  משמרת  רב  שליט''א 
השבת, על מנת לבדוק את הפתרונות ההלכתיים 

שיתאימו גם מבחינה מקצועית. 
את  החברה  יצרה  ממושכים,  דיונים  בתום 
ובנתה  זה,  לצורך  ביותר  המהודר  הפתרון 
אוויר(,  לחץ  )בכח  פנאומטית  קריאה  מערכת 
אוויר  לחצן  יהיה  הכנסת  לבית  שבכניסה  כך 
אשר בלחיצה עליו הוא מווסת את לחץ האוויר 
לתוך רכיב אינידיקציה שמורכב מכדור פלסטיק 

צבעוני שכאשר הוא זז יודע השומר שבפנים או 
הגבאי שיש מישהו שמבקש להיכנס.

פתרון זה שהינו בתכלית ההידור, זכה לברכתם 
משמרת  ולאישור  שליט''א  הרבנים  גדולי  של 
מכשיר  של  הפעלה  שום  בו  שאין  השבת,  כיון 
וההפעלה הינה כאמור אך ורק בלחץ אויר קבוע.

חולים  בבתי  בעיקר  כיום  נפוץ  הנ"ל  הפתרון 
ומוסדות דומים המצריכים קריאה מרחוק בשבת. 
למקרים  מיוחד  הינו  האישור  כי  לציין  חשוב 
לברר  ניתן  אחרים,  למקרים  להשוות  ואין  אלו 
רבנים  ע''י  מאויש  אשר  השבת  משמרת  במוקד 
מומחים על כל עניינים אלו, ועל כל ענייני השבת 

והאתגרים הקיימים בעידן הדיגיטלי והמתקדם.

מאת: יחיאל חן

בעקבות הפריצות הגדולות בחומת השבת כפי 
יצאו  רבים,  בתחומים  הזדון  ממשלת  שמובילה 
השבוע מרנן ורבנן גדולי וחכמי התורה בראשות 
חכמי  מועצת  נשיא  שליט"א  כהן  הגר"ש  מרן 
התורה ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
ושומריה,  השבת  קדושת  את  לחזק  קורא  בקול 
ולפעול בכל דרך בכדי להגביר את שמירת השבת 

בקהלים נרחבים.
שליט"א,  כהן  הגר"ש  מרן  של  קודש  במכתב 
וחברי  אליו הצטרפו חברי מועצת חכמי התורה 
מועצת גדולי התורה וכן חשובי ראשי הישיבות 
"מכובדנו  אל  שנשלח  שליט"א,  והאדמו"רים 
וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים 
רבות  הפועל  השבת  שמירת  למען  השדולה 
ונצורות למען כבודה של שבת המלכה היא מקור 
לפעול  הצורך  את  ורבנן  מרנן  מעלים  הברכה", 

ולעשות למען חיזוק שבת קודשנו.
"אין  א'(  ג',  רבא,  )ויקרא  במדרש  "איתא 
ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה 
בעוה"ר  והנה  טו'(,  ל',  )ישעיה  תושעון"  ונחת 
כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור 
הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 
החובה  עלינו  ומוטלת  וביניכם',  ביני  היא  'אות 
ולהביא  כל שבידינו להתחזק בשמירתה  לעשות 
וסגולת השבת לאחינו שלא  את דבר ה' במעלת 

זכו לאורה".
אחר מחזקים מרנן ורבנן שליט"א את החשיבות 

המיוחדת בשבתות החורף: "ובפרט יש להתחזק 
בהם  הארוכות  החורף  שבתות  ימי  אלו  בימים 
ביותר  ולהיזהר  להקפיד  מוקדמת  השבת  כניסת 

ח"ו,  מכשול  לידי  יגיעו  שלא 
לשבות  מביתם  והיוצאים 
בשעה  זאת  יעשו  אחרת  בעיר 
יגיעו  שלא  ביותר  מוקדמת 
השבת  חילול  לחשש  לא  אף 

וחילול ש"ש".
את  מדגישים  בהמשך 
או  לבקר  שלא  החשיבות 
וחנויות  באתרים  לרכוש 
בכך  שיש  בשבת,  שפותחים 
לעוברי  'מסייעים  בבחינת 
למנהלי  קוראים  ואף  עבירה', 
כך  על  להקפיד  מוסדות 
עם  לטיולים  שיוצאים  בעת 
מרנן  כותבים  וכך  התלמידים, 
חובה  מוטלת  "כן  ורבנן: 
וחושבי  ה'  יראי  על  קדושה 
להימנע מלבקר באתרים  שמו 

כהלכתה  השבת  שומרים  שאינם  ומקומות 
ובמקומות שאינם מקפידים בגדרי הצניעות ה"י 
בטרחה  כרוך  הדבר  אם  אף  כלל,  לפרנסם  ולא 
לכל  קריאה  ומכאן  יתירות,  והוצאות  מרובה 
מנהלי מוסדות החינוך ומארגני ימי נופש להדיר 
רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין 

מזרזין אלא למזורזין".
את  ורבנן  מרנן  מחזקים  המכתב  בסיום 
השבת  שמירת  למען  השדולה  של  פעילותה 

אבוטבול,  משה  הרב  חה"כ  בראשה  והעומד 
וכותבים: "הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת 
שעי"ז  ויה"ר  השבת,  של  קרנה  להרמת  הקודש 
בעולם  שמים  כבוד  יתרבה 
אורה  מזיו  להינות  ונזכה 
טובה  שפע  עלינו  להשפיע 
לחזות  בקרוב  ונזכה  וברכה 
בית  בבנין  גוא"צ  בביאת 
במהרה  ותפארתנו  מקדשנו 

בימינו. אכי"ר".
על המכתב המרגש חתומים 
כהן  הגר"ש  מרן  של  לצידו 
חכמי  מועצת  נשיא  שליט"א 
התורה  שר  מרן  התורה, 
שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח 
התורה  חכמי  מועצת  חברי 
מרנן: הגר"ש בעדני שליט"א, 
הגר"ר אלבז שליט"א, הגר"ד 
מאיה  והגר"מ  שליט"א  יוסף 
פורת  ישיבת  ראש  שליט"א. 
צדקה  הגר"מ  )גאולה(  יוסף 
מרנן:  התורה,  גדולי  מועצת  חברי  שליט"א. 
עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א  אזרחי  הגרב"מ 
זילברשטיין  הגר"י  אלחנן  רמת  גאב"ד  ישראל, 
שליט"א, ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן שליט"א. 
מויזניץ  האדמו"ר  מרן  האדמו"רים:  מרנן  כ"ק 
שליט"א,  מצאנז  האדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א, 
אדמו"ר  כ"ק  שליט"א,  מביאלא  אדמו"ר  כ"ק 
מבאיאן שליט"א, כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א, 
וכן  שליט"א.  שמש  בית  מויזניץ  אדמו"ר  כ"ק 

מרנן הרבנים הגאונים: הגרב"צ מוצפי שליט"א, 
הגר"ש מחפוד שליט"א, הגר"י ראצבי שליט"א, 

הגר"י שכנזי שליט"א, ועוד.
בעדני  הגר"ש  מרן  הוסיף  חתימתו,  לפני 
שליט"א וכתב: "הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן 
הגדול, וחייבים להיזהר בשמירת השבת ולהתרחק 
ובזכות שמירת  מכל פעם שמביא לחילול שבת, 
עולם  כנגד  נזכה להשתחרר מכל הרדיפות  שבת 
רבי משה  ידידנו  ומחזק את  ואני מוסיף  התורה. 

אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת".
הוא  ורבנן  מרנן  של  קריאתם  כי  לציין  חשוב 
ורבנן,  מרנן  ישראל  גדולי  של  למכתבם  המשך 
אליישיב  הגרי"ש  מרן  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן 
זצ"ל, מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ומרן הגר"ש 
וואזנר זצ"ל, ולהבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מגור 
שליט"א, שכבר לפני למעלה מעשור פנו "אל עם 
מקדשי שביעי", וקראו "לכל אשר יראת ה' נוגעת 
על  שבת,  מחללי  לאתרים  ללכת  להימנע  בליבו 
אף הטרחה וההוצאות הנוספות הכרוכות בכך", 
ואף קראו למנהלי מוסדות החינוך "לעמוד בפרץ 
של  מקום  בשום  וקייטנות  טיולים  לארגן  ולא 

חילול שבת".
ניתן  כי  נמסר  מהשדולה למען שמירת השבת 
079-69- בטלפון  שבת  שומרי  אתרים  על  לברר 
lobbyofshabbat@gmail. 700-60 או במייל

com או בפקס ע"י הקשת מספר הפקס במערכת 
הטלפונית הייעודית 079-69-700-60 שלוחה 5, 
או בעמדות 'קהילות' )חפשו 'אפשרויות נוספות' 

ואח"כ 'מקדשי שביעי'( או ב'קהילות'.

בתי הכנסת והמבנים הקהילתיים באירופה ובשאר המקומות נדרשו לפתרון שיאפשר את סגירת דלתות המבנים ומאידך כניסת מבקרים יהודים ⋅ 
חברת 'מוזס' פיתחה מוצר המבוסס על לחץ אוויר ⋅ הפיתוח המיוחד זכה לאישור 'משמרת השבת'

על המכתב עליו חתומים מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א הצטרפו חברי מועצות גדולי וחכמי התורה וכן גדולי ראשי הישיבות ופוסקי הדור ⋅ גדולי 
ישראל קוראים להקדים בערבי השבתות בחורף את זמן היציאה מהעיר ולא להיכנס לספק חילול שבת ⋅ מבקשים להימנע מביקורים או מרכישות במקומות שאינם שומרים שבת כהלכתה 

ובמיוחד פונים אל מנהלי מוסדות להקפיד על כך ⋅ מחזקים את פעילות השדולה למען שמירת שבת בראשות חה"כ הרב משה אבוטבול

גדולי ישראל בקריאה נרגשת: 

נשיא מועצת חכמי התורה                                          שר התורה

לקראת שבת לכו ונלכה
קול קורא ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א לביצור חומת השבת

לכבוד מכובדנו וידידנו ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו יוזם ומקים השדולה למען שמירת השבת הפועל רבות ונצורות למען כבודה של 
שבת המלכה היא מקור הברכה.

איתא במדרש )ויקרא רבא, ג', א'( "אין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת" שנאמר "בשובה ונחת תושעון" )ישעיה ל', טו'( והנה בעוה"ר 
כאשר אויבי התורה נשאו ראש ומבקשים לעקור הקדושה בעם ישראל ולפגוע בכבוד השבת אשר 'אות היא ביני וביניכם', ומוטלת 

עלינו החובה לעשות כל שבידינו להתחזק בשמירתה ולהביא את דבר ה' במעלת וסגולת השבת לאחינו שלא זכו לאורה.

יגיעו לידי  ובפרט יש להתחזק בימים אלו ימי שבתות החורף הארוכות בהם כניסת השבת מוקדמת להקפיד ולהיזהר ביותר שלא 
מכשול ח"ו, והיוצאים מביתם לשבות בעיר אחרת יעשו זאת בשעה מוקדמת ביותר שלא יגיעו אף לא לחשש חילול השבת וחילול ש"ש.

כן מוטלת חובה קדושה על יראי ה' וחושבי שמו להימנע מלבקר באתרים ומקומות שאינם שומרים השבת כהלכתה ובמקומות שאינם 
מקפידים בגדרי הצניעות ה"י ולא לפרנסם כלל אף אם הדבר כרוך בטרחה מרובה והוצאות יתירות, ומכאן קריאה לכל מנהלי מוסדות 

החינוך ומארגני ימי נופש להדיר רגלם ממקומות אלו ויש להקפיד בכך מאוד ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לחזקו ולאמצו להמשיך בעבודת הקודש להרמת קרנה של השבת ויה"ר שעי"ז יתרבה כבוד שמים בעולם ונזכה להינות מזיו אורה 
להשפיע עלינו שפע טובה וברכה ונזכה בקרוב לחזות בביאת גוא"צ בבנין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אכי"ר.

בברכת התורה,

שלום כהן                            חיים קנייבסקי

מרנן חברי מועצת חכמי התורה
"הנני מצטרף לדברי ידידי הכהן הגדול, וחייבים להזהר בשמירת השבת ולהתרחק מכל פעם שמביא לחילול שבת, ובזכות שמירת שבת 
נזכה להשתחרר מכל הרדיפות כנגד עולם התורה. ואני מוסיף ומחזק את ידידנו רבי משה אבוטבול שמשקיע רבות בכל עניני השבת"

שמעון בעדני

ראובן אלבז               דוד יוסף           משה מאיה

מרנן חברי מועצת גדולי התורה
ברוך מרדכי אזרחי           יצחק זילברשטיין            דוד כהן

ראש ישיבת עטרת ישראל         גאב"ד רמת אלחנן       ראש ישיבת חברון

כ"ק מרנן האדמו"רים

האדמו"ר מויזניץ     האדמו"ר מצאנז      האדמו"ר מביאלא       האדמו"ר מבאיאן    האדמו"ר מלעלוב      האדמו"ר מויזניץ בית שמש

מרנן ראשי הישיבות ומאורי ההלכה
משה צדקה      בן ציון מוצפי     שלמה יוסף מחפוד      יצחק ראצבי       יעקב שכנזי

ראש ישיבת פורת יוסף גאולה   ראש ישיבת בני ציון   גאב”ד יורה דעה   גאב”ד פעולת צדיק    בד”ץ העדה החרדית הספרדית

בס"ד

מדליקים ונשמרים
חנוכה שמח!

ארבעה כללים להדלקת חנוכיה בטוחה:
1 < לא משאירים נרות דולקים בלי השגחה

2 < מציבים את החנוכיה מחוץ להשג ידם של ילדים
3 < מרחיקים מעץ וחומרים דליקים

4 < יותר מחנוכיה אחת? שמרו מרחק בטוח בין חנוכיות 

מכתבם של גדולי ישראל
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כ"ז כסליו תשפ"ב 14141/12/21 בני ברק

המאבק בהתבוללות: האב הטורקי 
נכנע, הילד המשותף חגג בר מצווה

"נר חנוכה לא יכול להזיק"

מאת: יחיאל חן

נחשפו  שחלקם  הקשים  ההתבוללות  נתוני 
שוב בשבוע שעבר, מדירים שינה מעיני רבים. 
אגף  האחרונות  בשנים  שהקים  לאחים  ביד 
נוסף  זאת   – שכאלו  במקרים  שמטפל  מיוחד 
על המחלקה למאבק בטמיעה שמטפלת בנשים 
השבוע  קיבלו   – מקומיים  לערבים  שנישאו 
יהודייה  אישה  של  התעקשותה  אור:  של  קרן 
שנישאה לטורקי שאותו הכירה בחו"ל, הביאה 
בר  חגיגת  את  לאפשר  כורחו  בעל  האב  את 

המצווה של הילד המשותף. 
כמה  לפני  התגרשה  אמנם  היהודייה  האישה 
שנים מהבעל הטורקי, אבל העובדה שלפני כן 
הוא עבר להתגורר בארץ, בסמיכות מקום אליה 
על  חלקית  משמורת  לו  העניק  המשפט  ושבית 
הילד המשותף למרות היותו אדם אלים ומוסכן, 
הטורקי  האב  הנער.  של  חינוכו  על  מקשה 
שטף את מוחו במסרים נגד היהדות והיהודים, 
מצווה,  בר  לחגוג  אמור  הוא  כי  לו  ושכנודע 

הטיל על כך וטו. 
יהודי שיערך  טקס  וכל  מוסלמי  בנו  לדבריו, 
לו ויחנוך אותו כיהודי בוגר, יפגע בו. הוא סירב 
לכל תכנית, השתולל מכעס ואיים כי יפגע באם 
יחגוג  ובנו  תיערך  המצווה  בר  אם  היהודייה, 

בבית הכנסת. 

בוחן  באבן  שמדובר  הבינה  היהודייה  האם 
יגדל  בנה  הזה,  בנושא  לו  תיכנע  היא  ושאם 
של  הסוציאלית  העובדת  בתמיכת  כמוסלמי. 
כובד  כל  את  להטיל  האם  החליטה  לאחים  יד 
של  הכנסתו  כי  לטורקי  הבהירה  היא  משקלה. 
בנה לעול מצוות כיהודי בוגר חשוב לה גם יותר 

מחייה, ושאיומיו אינם מפריעים לה. 
הנער  את  שליווה  לאחים  יד  חונך  במקביל, 
הסביר לו על חשיבות בר המצווה ומשמעותה, 
אותו  ולימד  מצוות  לעול  לכניסתו  אותו  הכין 
מהודר  תפילין  זוג  באמצעות  תפילין  להניח 
את  פעלו  הדברים  עבורו.  לאחים  יד  שרכש 
פעולתם ודבריו של האב הטורקי בגנות היהדות 

ובר המצווה נפלו על אוזניים ערלות. 
הכנסת  בבית  שנערך  המרגש  באירוע 
השכונתי ושבמרכזו עלה לתורה וקרא בה כבקי 
ורגיל נטלו חלק פעילי יד לאחים, בני משפחתה 
של האם וגם חבריו לכיתה שלא ידעו על מאבק 

האיתנים שהתרחש מאחורי הקלעים. 
שלולא  ספק  "אין  אומרים:  לאחים  ביד 
שהייתה  יהודייה  אם  אמו,  של  התעקשותה 
היהודי  עתידו  למען  נפשה  את  למסור  מוכנה 
של בנה, נער בר המצווה לא היה חוגג את יומו 
הגדול כיהודי. נמשיך ללוות את המשפחה כפי 
שעשינו עד היום מתוך הבנה שאסור לוותר על 

אף יהודי".

מאת: יוסף טולידנו 

ברק,  בבני  ארביב  בנימין  עו"ד  משרדי  אל 
תביעה  כתב  לידיו  שקיבל  מבוהל  אדם  הגיע 
בגין כך שנר מהחנוכיה שלו נפל אל תוך החצר 
וגרם  גר  הינו  בו  המשותף  בנין  המשותפת 
את  והצית  במקום  שהיה  אופנוע  של  לשריפה 

ביתו של התובע.
שמים  יראה  אדם  שלי,  "הלקוח 
עו"ד  מספר  גדולה",  אמונה  ובעל 
בנחישות  וטען  אלי  "פנה  ארביב 
יגרמו  חנוכה  שנרות  מצב  אין  כי 
לנזק. הוא טען שברור לו שהנר לא 
מסביר  אני  שלו.  מהחנוכייה  נפל 
ללקוח בלוגיקה קרה של עו"ד שאני 
במישור  ואפעל  המקרה,  את  מבין 
זאת  עם  ויחד  והעובדתי,  המשפטי 
ביקשתי ממנו שהוא ימשיך באמונה 

התמימה שלו.
אמיתתו  הדין  עורכי  של  כדרכם 
זה  ועם  האמת  היא  הלקוח  של 
התובע  דנן,  במקרה  לדרך.  יוצאים 

חזרו  והם  שברשותו  הביטוח  חברת  את  תבע 
בתביעת שיבוב אל הנתבע-בעל החנוכיה. כתב 

ההגנה הוכן ויצא אל הדרך.
והדיון  מפורט  הגנה  כתב  הוצאנו  "אנחנו 
היה אמור להתקיים בביהמ"ש השלום בנצרת", 
שתי  טענו  ההגנה  "בכתב  ארביב.  עו"ד  מספר 
טענות מרכזיות. הראשונה - שנר שנופל מקומה 
ראשונה ומקבל מכה מעוצמת הנפילה לא יכול 
דלוק  נשאר  והנר  ככל   - שנית  דלוק.  להישאר 
הדיירים  של  הינו  הנר,  "נפל"  שעליו  האופנוע 
היה  לא  ואילו  נטושה  כגרוטאה  ועמד  שתבעו 
שם לא היה משמש כחומר בערה "לנר שנפל" 

ולשריפה שקרתה".
"חלפה  ארביב,  עו"ד  מציין  "במקביל", 
אש  כיבוי  שבוודאי  המחשב,  במוחי 
שלחתי  האירוע.  את  צילמו  למקום  שהגיעו 
לקבל  וביקשתי  כוח  בייפוי  מצויד  שליח 

באירוע. שצולמו  הצילומים  מלוא   את 
לפתע, בעודי עובר על הצילומים, צדה את עיניי 
תמונה של החנוכיה שנטען לגביה שממנה נפל 
הנר שגרם לשריפה. בתמונה רואים כיצד בזמן 
פתחתי  נרות.   6 ובה  דולקת  החנוכיה  השריפה 
בנר  היה  שהאירוע  וגיליתי  השנה  לוח  את 
היו  השמש  עם  יחד  כלומר  חנוכה,  של  חמישי 
רק 6 נרות. והנה, בתצלום של כיבוי האש מרגע 
הנרות. ששת  בבירור  נראו   השרפה 

נמצאת  שבידי  הבנתי  הזה  ברגע 
ראיית הזהב לסיום התיק".

לדיון  שמרתי  הזהב  ראיית  "את 
ולשלב הראיות שאין כמוהו כגורם 
הסאגה",  את  לסיים  שיכול  מפתיע 
הזהב  "ראיית  ארביב.  עו"ד  מציין 
למילותיו  אמיתית  השראה  הייתה 
שלו  התמימה  ואומנה  הלקוח  של 
"נר  הדרך  אורך  לכל  לי  ששידר 
זה  ברגע  להזיק".  יכול  לא  חנוכה 
בדרך  ואנחנו  נגמר  שהתיק  הבנתי 

הנכונה".
"יום לפני  כי  עו"ד ארביב מספר 
הדופק"  את  "למשש  קשר  יצר  התובע  הדיון 
להתקדם  רוצה  אני  אם  ושואל  מחר  לקראת 
שהמתווה  לו  אמרתי  כלשהו.  מתווה  לאיזה 
היחיד שאני מוכן להתפשר זה שהוא ימחק את 
הוצאות  על  לו  על  לוותר  מוכן  ואני  התביעה 
בהגנה  בטוח  כה  אני  למה  כששאל  משפט. 
לעשות  יוכל  לא  שהוא  שהבנתי  ואחרי  שלי, 
הזהב  וראיית  המציאות  את  לשנות  בכדי  כלום 
לא יכולה להינזק, הצגתי לו את הראיות. שקט 
נשמע בצידו השני של הקו. ולפתע בקול משתנק 
אני שומע את עוה"ד המייצג את חברת הביטוח 
 אומר: "קיבלתי, אני מוכן למחוק את התביעה".

התקשרתי  "כאשר  ארביב:  עו"ד  מספר  לסיום, 
והתביעה  נסגר  נגדו  שהתיק  ללקוח  לבשר 
מיד  הוא  עצומה.  הייתה  ההתרגשות  בוטלה 
ממצווה  אנזק  שלא  ידעתי  "ידעתי,   - לי  אמר 

שעשיתי".

קרן אור של תקווה ניטעה השבוע במחלקה למאבק בהתבוללות ביד לאחים כאשר בן לאם 
יהודייה ואב טורקי חגג בר מצווה בטקס צנוע אך מרגש ⋅ האב כעס ואיים ובמקביל שטף את 

מוחו של הנער, אולם עיקשותה של האם עד כדי מסירות נפש ניצחה לבסוף

הסיפור המופלא על שריפה שפרצה בחנוכה, וגרמה לשריפה של אופנוע בחצר בניין מגורים ⋅ בעל 
האופנוע תבע את השכן וטען שהנר נפל מהחנוכיה שרף את אופנועו ⋅ לכל אורך הדרך טען הנתבע: 

"אין מצב שנרות חנוכה יגרמו לנזק" ⋅ בהשגחה פרטית נמצאה ראיית הזהב שהוכיחה את צדקתו

עו"ד בנימין ארביב

למה למחזר רק בקטן?

המשרד להגנת הסביבה מרחיב את חוק 
הפיקדון גם לבקבוקי משקה גדולים.

המהלך יתרום לניקיון המרחב הציבורי 
ולהפחתת הפסולת המוטמנת.

תוכלו לפנות למוקד הפיקדון בשיתוף המועצה 
הישראלית לצרכנות באתר האינטרנט או בטלפון

03-5100190 

הגעתם לבית העסק ולא הסכימו לקבל מכם מכלי משקה ריקים 
מסומנים בפיקדון? לא החזירו לכם את דמי הפיקדון? 

אין להשליך מכלי משקה 
ריקים לפחים הירוקים

אריזות פלסטיק ריקות ומכלי 
משקה שאינם מסומנים יש להשליך 

למחזוריות ולפח הכתום 

חשוב! 

מהיום ממחזרים
בגדול!

מיום 1 בדצמבר 2021, כ"ז בכסלו תשפ"ב,
יחול מנגנון חוק הפיקדון גם על מכלי משקה 

בנפח מ-1.5 ועד 5 ליטרים )כולל(.

מומלץ להחזיר לבתי העסק מכלי משקה ריקים 
מסומנים בתווית "חייב בפיקדון" וציון סכום 

הפיקדון )עד 50 לכל לקוח(.

אפשר להחזיר לבית העסק כל מכל משקה 
ממותג שנמכר בבית העסק גם אם הוא נקנה 

במקום אחר.
בית העסק חייב להחזיר את דמי הפיקדון במזומן.

מכלי משקה יוחזרו לבתי עסק הגדולים
מ-28 מ"ר שמוכרים בהם מכלי משקה כגון 

חנויות הנוחות, רשתות השיווק וַמכולות.

שימו לב! לא תוכלו לקבל דמי פיקדון בעבור 
מכלי משקה שאינם מסומנים.
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הורים יקרים,

בס״ד

הורים לילדים בגילאי 3-12?
בזאת חנוכה, יום שני, ב׳ טבת (6.12.21)

עושים לילדים בדיקת אנטיגן מהירה בבית
ומעדכנים על התוצאה למוסד החינוכי

כדי שיוכלו לחזור ללימודים ברוגע למחרת החנוכה.

חוזרים ללימודים
על בטוח!

אחרי החנוכה

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי: 03-509-7000

המקומיותוברשויותבבתי הספרערכת אנטיגןחלוקת
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

בואו ליהנות במנרה לודג'
מטיילים בחנוכה?

סיורי עששיות ארוחת בוקר בריכה עונתית חדרי אירוח 

מתחם אקסטרים וטיפוס של רשת

מתחם נינג'ה קירות בולדר קירות באבטחה אוטומטית קירות בהובלה





כ"ז כסליו תשפ"ב 18181/12/21 בני ברק

"חוק זה יביא להרתעה גדולה לבתי דין בעולם"

מאת: חיים רייך

ולאחר  סופי  באופן  אישרה  הכנסת  מליאת 
הרבניים  הדין  בתי  סמכות  חוק  את  סוער  דיון 
ח"כ  הקודמת,  בקדנציה  שהוכן  המקורי  בנוסח 
אירגוני  של  צביעותם  את  חשף  מקלב  אורי 
הוועדה  לדיוני  הגענו  "כאשר  ואמר,  הנשים 
עגונות,  נשים  אותן  למען  יהיו  כולם  כי  חשבנו 
אך  רבים  וארגונים  כנסת,  חברי  לדיונים  הגיעו 
כי ההתנגדות  דעים, התברר  הייתה תמימות  לא 
הרבני,  הדין  בתי  סמכויות  כנגד  הייתה  שלהם 
מול המשקל של עגינות אישה הם לא היו מוכנים 
לתת סמכות וכוח לבתי הדין הרבניים לטפל בזה. 
 - גדולה  צביעות אחת  הם  הערכים שלכם  כל   -
אתם זורקים את כל הערכים שלכם בכדי לפגוע 

בבתי הדין הרבנים".
"חוק זה יביא להרתעה גדולה לבתי דין בעולם 
ולגברים המבקשים לעגן את נשותיהם. המסורת 
של גדולי העולם לסייע בידי אותן נשים עגונות 
השמאל.  ארגוני  ניסיונות  כל  למרות  תשמר 
את  לקעקע  המבקשים  הנשים  ארגוני  אותם 
הזהות היהודית ושלמות המשפחה ניסו להכפיש 
אך   - הרבניים  הדין  בתי  מערך  את  ולהשמיץ 
לא  כאשר  צביעותם  התבררה  הדיונים  במהלך 
זכויות הנשים בראש מעייניהם אלא הם מוכנים 
לפגוע ב'ערך' זכויות הנשים אותם הם מקדמים 

בכדי לפגוע בבתי הדין הרבניים".
ח"כ  התריס  הכנסת  במליאת  הדיון  במהלך 
ואמר:  הרבניים  הדין  בתי  כנגד  קריב  גלעד 

למען  פועלים  אינם  הרבניים  הדין  בתי  "מדוע 
עגונות  למען  שפועלים  כפי  בארץ  העגונות 
הגיב  מקלב  אורי  הכנסת  חבר  בתפוצות"?! 
ותקף: "כיצד אתה יכול לדבר כאשר אתם אילו 
שמכרתם את כל הערכים שלכם לצורך 'המטרה 

הנעלה' שלכם והיא פגיעה בבתי הדין הרבניים, 
בני  תינוקות  להוציא  לאפשר  שביקשת  זה  אתה 
שמירת  על  מדבר  ואתה  ולגיירם  נימולים  יומם 

היהדות?"

כלום  היוונית,  מהאימפריה  נשאר  מה  "תראו 
מפוארת  בצורה  עומדת  היהדות  אך  דבר  ושום 
הקואליציה  לחברי  פנה  מקלב  הרב  ואיתנה. 
ואמר, כל הגזרות שלכם לא ישיגו את מטרתכם 
השבת,  על  המלחמה  ביהדות,  פגיעה  והיא 

הגיורים, רדיפת לומדי התורה - כל מה שהיוונים 
לא  אך  היום  עושים  אתם  כנגדו  להילחם  ניסו 

יעזור נעמוד איתן כנגד גזירות אלו".
כזכור, בשבועות האחרונים ניהלו חברי כנסת 

בשירות ארגונים שונים מסע דה לגיטימציה אנטי 
בניסיון  הרבניים  הדין  ובתי  הדיינים  כנגד  דתי 
להביא לשינוי נוסח החוק שאושר כהוראת שעה 
בקדנציה הקודמת. אך לאור מלחמה עיקשת של 
חברי הכנסת של דגל התורה ובסיוע ועדת רבני 
אירופה שעמדו מאחורי קידום החוק ואף גייסו 
החברות  מהמפלגות  לשעבר  כנסת  חברי  לכך 
כיום בקואליציה מזימתם נכשלה והחוק יאושר 

במתכונתו המקורית.
אמר  בכנסת  העגונות  חוק  להעברת  בתגובה 
נשיא  גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  החוק  יוזם 
׳ועידת רבני אירופה׳ ורבה של מוסקבה: "היום 
לארץ,  בחוץ  עגונות  לעשרות  בשורה  יום  הוא 
על  לכפות  אפשרות  להם  היה  לא  היום  שעד 
בעליהם לבוא ולהתדיין לפני בית דין, או לקיים 
את פסקי הדין של בתי הדין בחו"ל. בימי החנוכה 
הגיטין  מעוכבות  של  בחייהן  אור  נקודת  זו 
המפלגות  שכל  היא;  יתרה  שמחה  בתפוצות. 
המיוצגות בכנסת, מיהדות התורה ועד מרץ תמכו 
בחוק החשוב הזה. ״גם היום הוכיח העם היושב 
 בציון את הערבות ההדדית עם יהדות התפוצות".

"המשמעות  גולדשמיט:  הגר"פ  אמר  עוד 
די  שבחו"ל  מאחר  היא;  החוק  של  האקוטית 
כדי  אזרחי  בגט  אשתו  את  גירש  שהבעל  בכך 
שלא יחשב כמעגן, ועל פי החוק שהתקבל היום 
ניתן לעכב ואף לנקוט בסנקציות נגד בעל מעגן, 
שלא שחרר את אשתו בגט כדת וכדין, אף שאינו 

תושב ישראל".

למרות הניסיונות לשנות את נוסח החוק: מליאת הכנסת אישרה באופן סופי את חוק סמכויות בתי הדין הרבניים • החוק יאפשר לבתי הדין הרבניים לעסוק בתיקי עגונות שאינם מתגוררות 
בארץ • ח"כ אורי מקלב: "חוק זה יביא להרתעה גדולה לבתי דין בעולם ולגברים המבקשים לעגן את נשותיהם" • יוזם החוק הגאון רבי פנחס גולדשמידט נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של 

מוסקבה: "היום הוא יום בשורה לעשרות עגונות בחוץ לארץ"

מליאת הכנסת אישרה באופן סופי את חוק סמכות בתי הדין הרבניים בנוסח המקורי

הגר"פ גולדשמידט עם רבני צרפת ובריטניה, יו"ר הועדה המתמדת ואב"ד לונדון והמנהל הרבני של הועידה בדיון הועדה 
המתמדת בנושא העגונות במונקו )צילום ארכיון: אלי איטקין( 
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"חוק זה יביא להרתעה גדולה לבתי דין בעולם"

מאת: חיים רייך

ולאחר  סופי  באופן  אישרה  הכנסת  מליאת 
הרבניים  הדין  בתי  סמכות  חוק  את  סוער  דיון 
ח"כ  הקודמת,  בקדנציה  שהוכן  המקורי  בנוסח 
אירגוני  של  צביעותם  את  חשף  מקלב  אורי 
הוועדה  לדיוני  הגענו  "כאשר  ואמר,  הנשים 
עגונות,  נשים  אותן  למען  יהיו  כולם  כי  חשבנו 
אך  רבים  וארגונים  כנסת,  חברי  לדיונים  הגיעו 
כי ההתנגדות  דעים, התברר  הייתה תמימות  לא 
הרבני,  הדין  בתי  סמכויות  כנגד  הייתה  שלהם 
מול המשקל של עגינות אישה הם לא היו מוכנים 
לתת סמכות וכוח לבתי הדין הרבניים לטפל בזה. 
 - גדולה  צביעות אחת  הם  הערכים שלכם  כל   -
אתם זורקים את כל הערכים שלכם בכדי לפגוע 

בבתי הדין הרבנים".
"חוק זה יביא להרתעה גדולה לבתי דין בעולם 
ולגברים המבקשים לעגן את נשותיהם. המסורת 
של גדולי העולם לסייע בידי אותן נשים עגונות 
השמאל.  ארגוני  ניסיונות  כל  למרות  תשמר 
את  לקעקע  המבקשים  הנשים  ארגוני  אותם 
הזהות היהודית ושלמות המשפחה ניסו להכפיש 
אך   - הרבניים  הדין  בתי  מערך  את  ולהשמיץ 
לא  כאשר  צביעותם  התבררה  הדיונים  במהלך 
זכויות הנשים בראש מעייניהם אלא הם מוכנים 
לפגוע ב'ערך' זכויות הנשים אותם הם מקדמים 

בכדי לפגוע בבתי הדין הרבניים".
ח"כ  התריס  הכנסת  במליאת  הדיון  במהלך 
ואמר:  הרבניים  הדין  בתי  כנגד  קריב  גלעד 

למען  פועלים  אינם  הרבניים  הדין  בתי  "מדוע 
עגונות  למען  שפועלים  כפי  בארץ  העגונות 
הגיב  מקלב  אורי  הכנסת  חבר  בתפוצות"?! 
ותקף: "כיצד אתה יכול לדבר כאשר אתם אילו 
שמכרתם את כל הערכים שלכם לצורך 'המטרה 

הנעלה' שלכם והיא פגיעה בבתי הדין הרבניים, 
בני  תינוקות  להוציא  לאפשר  שביקשת  זה  אתה 
שמירת  על  מדבר  ואתה  ולגיירם  נימולים  יומם 

היהדות?"

כלום  היוונית,  מהאימפריה  נשאר  מה  "תראו 
מפוארת  בצורה  עומדת  היהדות  אך  דבר  ושום 
הקואליציה  לחברי  פנה  מקלב  הרב  ואיתנה. 
ואמר, כל הגזרות שלכם לא ישיגו את מטרתכם 
השבת,  על  המלחמה  ביהדות,  פגיעה  והיא 

הגיורים, רדיפת לומדי התורה - כל מה שהיוונים 
לא  אך  היום  עושים  אתם  כנגדו  להילחם  ניסו 

יעזור נעמוד איתן כנגד גזירות אלו".
כזכור, בשבועות האחרונים ניהלו חברי כנסת 

בשירות ארגונים שונים מסע דה לגיטימציה אנטי 
בניסיון  הרבניים  הדין  ובתי  הדיינים  כנגד  דתי 
להביא לשינוי נוסח החוק שאושר כהוראת שעה 
בקדנציה הקודמת. אך לאור מלחמה עיקשת של 
חברי הכנסת של דגל התורה ובסיוע ועדת רבני 
אירופה שעמדו מאחורי קידום החוק ואף גייסו 
החברות  מהמפלגות  לשעבר  כנסת  חברי  לכך 
כיום בקואליציה מזימתם נכשלה והחוק יאושר 

במתכונתו המקורית.
אמר  בכנסת  העגונות  חוק  להעברת  בתגובה 
נשיא  גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  החוק  יוזם 
׳ועידת רבני אירופה׳ ורבה של מוסקבה: "היום 
לארץ,  בחוץ  עגונות  לעשרות  בשורה  יום  הוא 
על  לכפות  אפשרות  להם  היה  לא  היום  שעד 
בעליהם לבוא ולהתדיין לפני בית דין, או לקיים 
את פסקי הדין של בתי הדין בחו"ל. בימי החנוכה 
הגיטין  מעוכבות  של  בחייהן  אור  נקודת  זו 
המפלגות  שכל  היא;  יתרה  שמחה  בתפוצות. 
המיוצגות בכנסת, מיהדות התורה ועד מרץ תמכו 
בחוק החשוב הזה. ״גם היום הוכיח העם היושב 
 בציון את הערבות ההדדית עם יהדות התפוצות".
"המשמעות  גולדשמיט:  הגר"פ  אמר  עוד 
די  שבחו"ל  מאחר  היא;  החוק  של  האקוטית 
כדי  אזרחי  בגט  אשתו  את  גירש  שהבעל  בכך 
שלא יחשב כמעגן, ועל פי החוק שהתקבל היום 
ניתן לעכב ואף לנקוט בסנקציות נגד בעל מעגן, 
שלא שחרר את אשתו בגט כדת וכדין, אף שאינו 

תושב ישראל".

למרות הניסיונות לשנות את נוסח החוק: מליאת הכנסת אישרה באופן סופי את חוק סמכויות בתי הדין הרבניים • החוק יאפשר לבתי הדין הרבניים לעסוק בתיקי עגונות שאינם מתגוררות 
בארץ • ח"כ אורי מקלב: "חוק זה יביא להרתעה גדולה לבתי דין בעולם ולגברים המבקשים לעגן את נשותיהם" • יוזם החוק הגאון רבי פנחס גולדשמידט נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של 

מוסקבה: "היום הוא יום בשורה לעשרות עגונות בחוץ לארץ"

מליאת הכנסת אישרה באופן סופי את חוק סמכות בתי הדין הרבניים בנוסח המקורי

הגר"פ גולדשמידט עם רבני צרפת ובריטניה, יו"ר הועדה המתמדת ואב"ד לונדון והמנהל הרבני של הועידה בדיון הועדה 
המתמדת בנושא העגונות במונקו )צילום ארכיון: אלי איטקין( 

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

מוגש מטעם מטה ההסברה לציבור החרדי:  03-509-7000

חיסוני הילדים לגילאי 5-11 כבר כאן, 
ואתם מוזמנים לקבוע תור עבור ילדיכם 
ולהגן עליהם מפני נגיף הקורונה. 
מסתפקים? מתלבטים? אל תהססו ופנו לרופאי הילדים!

ילד מחוסן הוא ילד מוגן



כ"ז כסליו תשפ"ב 20201/12/21 בני ברק

השתנה  הישראלית,  גם  כמו  העולמית,  בכלכלה  רבים  ענפים 
לענפים  שעריו  את  פתח  הדיגיטלי  העידן  שחלף.  וחצי  בעשור 

חדשים ועל הדרך, ייתר ענפים שלמים שהיו חלק מנוף חיינו.
גם עולם הבנקאות השתנה לבלי הכר. התפיסה שאדם המעוניין 
לבצע פעולות בסיסיות בחשבון הבנק שלו, תגרום לו להמתין בתור 
במשך זמן רב כדי שפקיד יעשה עבורו את העבודה, כמעט חלפה 
מן העולם. כיום, בעידן הממוחשב, כל אחד יכול לבצע את אותן 
פעולות באופן עצמאי, מבלי להזדקק לפקיד, מבלי לעמוד בתור, 

ומבלי לשלם עמלת פקיד שמייקרת את הפעולה.
ביותר  המזוהה  הבנקאי   המותג  הבינלאומי,  בבנק  פאגי  מערך 
עם הציבור החרדי, נענה לאתגר והיה מהראשונים שהציבו עמדות 
הן של  כל פעולות ההפקדה,  לביצוע  ומכונות אוטומטיות  מחשב 
מי  גם  בחשבון.  הפעולות  שאר  גם  כמו  שיקים,  של  והן  מזומנים 
שאינו מחובר לצורכי עבודתו לרשת הממוחשבת, יכול לעשות זאת 
במבואה שנמצאת בכניסה לכל אחד מסניפי פאגי. עמדות מחשב 
אחד  לכל  מאפשרות  הבנק,  לאתרי  היישר  המחוברות  ומכונות 
מאיתנו לבצע את כל הפעולות הנדרשות, בכל שעות היממה, ללא 

קשר לשעות פתיחת הסניפים.
בקרב  פאגי  של  החדשה  השירות  תפיסת  את  להבין  מנת  על 
הציבור החרדי, שוחחנו עם ינון שויקה, מנהל מערך פאגי וסמנכ"ל 
הבינלאומי, יאיר גודינגר מנהל סניף פאגי ברחוב הרב לנדא, וחיים 

זילברברג מנהל סניף פאגי ברחוב רבי עקיבא. 
והשירות  המקצועיות  לנושא   רבה  חשיבות  מייחסים  "בפאגי 
והמקצועי   הטוב  המענה  את  להעניק   מטרה  מתוך  ללקוחות, 
ביותר", אומר ינון שוויקה. "סניפי פאגי ברחוב רבי עקיבא וברחוב 
הרב לנדא מאמצים תפיסת שירות מתקדמת שבמסגרתו יינתן מענה 
בנושאי  אישיות  לפגישות  ואדיב  מקצועי  צוות  ע"י  ומהיר  אישי 

משכנתאות, אשראי, הלוואות וכו'.
וגם  בעולם  עדים  אנו  האחרונות  "בשנים  כי  מציין  שויקה 
בישראל לשינוי בטעמי הציבור באופן צריכת שירותים שונים כולל 
השירותים הבנקאיים, לשימוש ההולך וגובר באמצעים טכנולוגיים 
ומעבר לבנקאות ישירה, ובמקביל, להפחתת הצורך בהגעה לסניף 
צריכת  ונוחות  זמינות  השירות,  שיפור  מתאפשר  בכך  הבנק. 

השירותים הבנקאיים והוזלת עלות השירות הבנקאי ללקוחות".
באמצעות  שירותים  ניתנים ללקוחותינו  הבנק,  סניפי  "בכל 
סניף,  לכל  בכניסה  במרחבים  הנמצאים  אוטומטיים  מכשירים 
המיועדים למשיכה והפקדת מזומנים, שיקים וביצוע רוב הפעולות 
הלקוחות.  לבחירת  בהתאם  היממה  שעות  בכל  וזאת  השוטפות 
מיותר,  המתנה  זמן  חוסכות  לשימוש,  וקלות  נוחות  המכונות 

חוסכות בעמלות ללקוחות והן זמינות 24 שעות ביממה.
לציבור  ומותאם  מסונן  פאגי  של  האתר  כי  להדגיש  "חשוב 
און  "פאגי   שרות  קיים  שמעוניין  "למי  שויקה.   מדגיש  החרדי", 
ניתן  באמצעותם  בסלולר",  "פאגי  אפליקציית  ושירות  ליין" 
להתעדכן במצב החשבון, לקבל מידע פיננסי נרחב ולבצע פעולות 
בחלק  בעמלות  מהנחה  ניתן ליהנות  וכך  מקום,  ומכל  עת  בכל 

מהפעולות".  

ורגישים  החרדית  לאוכלוסייה  עצמנו  את  מתאימים  "אנחנו 
ברגליים  מצביע  שהציבור  הסיבה  וזו  האוכלוסייה  של  לצרכים 

ומגיע לפאגי", מוסיף שויקה.

מכשירים  עם  הצעדים  את  עשה  כבר  הבנק  האחרונות  "בשנים 
אוטומטיים בשני הסניפים ברבי עקיבא ובהרב לנדא", מוסיף חיים 
זילברברג, מנהל סניף פאגי ברחוב רבי עקיבא. "מהניסיון שלנו, כל 
אלו שעברו לאמצעים דיגיטליים כבר לא חוזרים לקופות. הם נהנים 
מהשירות שמוכיח את עצמו. ככל שנוכל, נעזור ללקוחות שעדיין 

לא התרגלו לדיגיטל, כדי שיוכלו לעבור למכונות". 

 מהי למעשה תפיסת השירות החדשה של פאגי בציבור החרדי?
ינון: "למעשה, אנחנו מייעלים ומשפרים את השירות בסניפי בני 
ברק, רבי עקיבא והרב לנדא. מעבר לאמצעים הדיגיטליים שבסניף, 
מהיר  שיהיה  השירות  את  לשפר  מנסים  אנחנו  מכונות,  באמצעות 
ויעיל יותר. במקביל, כפי שאמרתי, סניף רימונים יהיה סניף ייעודי 
לשירותי קופה על ידי  פקידים. זוהי תפיסת שירות חדשה בעולם 
הבנקאות - לתת ללקוח את השירות הכי טוב שאפשר בזמן הטוב 
והנוח ביותר עבורו ועל ידי עובדים שהוכשרו במיוחד עבור שירות 

זה".
חיים: " לסניפי פאגי בבני ברק יש את ההיכרות העמוקה והחזקה 
הם  הקהילה.  מתוך  באים  הבנק  צוותי  החרדי.  הציבור  עם  ביותר 
מכירים את הלך הרוח בציבור החרדי, את עולם העסקים החרדי, 
את העמותות ואת מנהליהן. המהלך שאנחנו עושים יסייע לכל אחד 
מלקוחות הבנק, אבל גם יעניק לנו זמינות גבוהה יותר לתת שירות 

לבעלי העסקים ולמנהלי העמותות בציבור החרדי".
יאיר: "נתון שחשוב לדעת כשמדברים על שינוי בתפיסת השירות. 
את  יש  לנדא,  ובהרב  עקיבא  ברבי  פאגי  סניפי  בשני  להיום,  נכון 
המספר הגבוה ביותר של מכונות אוטומטיות ועמדות מחשב בכל 
בעיניי,  החדשה  השירות  תפיסת  הבינלאומי.  קבוצת  של  הסניפים 

היא שימת הלקוח במרכז תוך מתן מענה ייחודי לציבור החרדי". 

 איך מתקדמים אל בנקאות המחר בקרב ציבור שנמנע משימוש 
בטכנולוגיה?

ינון: "אנחנו מאפשרים שימוש בדיגיטל למי שיש לו גישה, אבל 
יצרנו  ולכן  גישה,  להם  שאין  החרדי  בציבור  רבים  שיש  מבינים 
פתרונות מדויקים עבורם באמצעות הזירות הטכנולוגיות בסניפים, 
ביממה. מתוך הבנה מעמיקה  24 שעות  חדרים שלמים שפתוחים 
מתקדמות  מכונות  של  ברכישה  השקיע  פאגי  החרדי,  הציבור  של 
יוכל  לכך,  שהוכשרו  דיילים  באמצעות  ייעודיות.  מחשב  ועמדות 
מי שלא מצוי בנבכי הדיגיטל, במיוחד לבעלי טלפון כשר, לקבל 
סיוע במקום. זה חלק בלתי נפרד מתפיסת השירות של פאגי בציבור 

החרדי".
תחילה  שהתקשו  מבוגרים,  אנשים  שגם  מלמד  "הניסיון  חיים: 
במעבר למכונות, עושים את זה היום בכוחות עצמם. בסניף של פאגי 
בקניון רב שפע בירושלים התבצע מהלך דומה של סגירת קופות. 
במכונות.  להפקיד  למדו  ואברכים  מבוגרים  שגם  לגלות  נדהמנו 
בהתחלה עם עזרה של דיילים, אח"כ הם עשו זאת בכוחות עצמם. 

הם הבינו שזה עדיף על פני לעמוד חצי שעה בתור. 
יאיר: "שמנו בכל הסניפים עמדות מחשב ייחודית לאתר הבנק. 

תפיסת השירות החדשה של פאגי, הבנק הבינלאומי, מחוללת מהפכה בתחום הבנקאות: שורה של עמדות מחשב ומכונות 
אוטומטיות שהוצבו במבואות סניפי הבנק, דרכן ניתן לבצע את כל הפעולות ללא הצורך בהמתנה  בתור לפקיד, שיעשה עבורכם 

את אותה פעולה, בפחות זמן ופחות כסף • במקביל, סניף פאגי במרכז רימונים יעניק שירותי קופה באמצעות פקידים • ינון 
שויקה, מנהל מערך פאגי וסמנכ"ל הבינלאומי, יאיר גודינגר מנהל סניף פאגי ברחוב הרב לנדא, וחיים זילברברג מנהל סניף פאגי 
ברחוב רבי עקיבא מספרים בראיון מיוחד על תפיסת השירות החדשה של פאגי, על המעבר לבנקאות ישירה בציבור החרדי, על 

האתגרים העומדים בפני ענף הבנקאות בעשור הקרוב ועל הסיבות שבגינן פאגי הוא הבנק המזוהה ביותר עם הציבור החרדי

פאגי מציג:  

תפיסת שירות חדשה 
מותאמת לציבור החרדי

ינון שויקה מנהל מערך פאגי וסמנכל הבינלאומי

 "למעשה, אנחנו מייעלים ומשפרים את השירות בסניפי 
בני ברק, רבי עקיבא והרב לנדא. מעבר לאמצעים 

הדיגיטליים שבסניף, באמצעות מכונות, אנחנו מנסים 
לשפר את השירות שיהיה מהיר ויעיל יותר  במקביל, 

כפי שאמרתי, סניף רימונים יהיה סניף ייעודי לשירותי 
קופה על ידי  פקידים. זוהי תפיסת שירות חדשה בעולם 
הבנקאות - לתת ללקוח את השירות הכי טוב שאפשר 
בזמן הטוב והנוח ביותר עבורו ועל ידי עובדים שהוכשרו 

במיוחד עבור שירות זה"
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נמצאת  העמדה  העמדה.  דרך  לבצע  ניתן  הפעולות  רוב  את  וכיום 
מחוץ לסניף והיא עובדת 24 שעות". 

או  עשור  בעוד  החרדי  בציבור  הבנקאות  עולם  ייראה  איך   
שניים?

בכל  שניכר  מהפך   של   בעיצומו  נמצא  הבנקאות  "עולם  ינון: 
המגזרים. מי שיסתכל על העשר שנים האחרונות כל התחומים עברו 
העולמית  בתעשייה  ענק  גורמי  מערכות.   )DISRUPTION( שידוד 
הבנקאות  ענף  חדשים.  ענפים  וקמו  שלמים  ענפים  ומחקו  נעלמו 

הוא פה בשביל להישאר  אבל הבנקאות תעבור שינויים דרמטיים 
ואנחנו בפאגי ערוכים לכך".

חיים: "למעשה כל עולם הבנקאות צועד לכיוון הזה, אבל אנחנו 
בפאגי יודעים לעשות את זה הכי טוב בציבור החרדי".

 אנשים רבים אומרים: אני לא רוצה לדבר עם מכונה, אני רוצה 
לדבר עם אדם, נציג שירות. מה בעצם אתם עונים לו?

באמצעות  קופה  שירותי  יינתנו  רימונים  בסניף  "ראשית,  יאיר: 
להסביר,  כדי  במבואות  דיילים  יוצבו  השונים  בסניפים  בנקאים. 
לא בקיאים בשימוש בטכנולוגיה.  ללקוחות שעדיין  ולסייע  לנתב 
פתרונות הדיגיטל המשוכלל יתנו מענה ממוקד כדי לא להריץ את 

הלקוח בין הסניפים".
חיים: "הבנק התפתח מאד בתחום הדיגיטל. היכולת של הלקוח 
משהו  היא  בנקאי"  עם  "התכתבות  באמצעות  הסניף  עם  לתקשר 
שמסייע לאנשים רבים לעשות את הפעולות מהבית או מהמשרד. 
יכול לעשות בעצמו. הרבה  דרך האתר יש הרבה דברים שהלקוח 
לקוחות בפאגי למדו להשתמש בדיגיטל. ולמי שאין את הדרך הזו, 

תמיד יש את הבנקאי בסניף רימונים".

 מה הופך את פאגי לבנק שמזוהה עם הציבור החרדי?
ינון: "אנחנו מלווים את הציבור החרדי עשרות שנים. למעשה, 
שמתמחה  כבנק  החרדי.  המגזר  לצרכי  חרדים  ע"י  הוקם  הבנק 
במגזר, רוב העובדים בפאגי ובמערך כולו באים מתוך המגזר הדתי 
חרדי ומכירים את השפה של המגזר ואת צורכי המגזר. מעבר לזה 
אנחנו קשובים ובוחנים את עצמנו באמצעות סקרים ומחקרי עומק".

הציבור  את  מכירים  בבנק  והמנהלים  העובדים  "מרבית  חיים: 
החרדי מחיי היום יום. אחד המוצרים של פאגי נקרא 'פאגי קצבי', 
מסלול שמיועד ללקוחות הבנק החרדים, מגיל בחור ישיבה או בת 
המבוגר  בגיל  פנסיוני  ייעוץ  כדי  עד  הלקוח  חיי  כל  לאורך  סמינר 
הלקוחות  בקרב  גם  עצמם  את  מוכיחים  פאגי  של  המוצרים  יותר. 

הפרטיים וגם בקרב הלקוחות המוסדיים".

 מה הערך המוסף של פאגי למגזר העסקי החרדי?
יודעים להתאים חליפה  יאיר: "גם במגזר העסקי החרדי אנחנו 
לכל עסק. כל עסק והצרכים שלו. יש ייחודיות בעולם העסקי שאין 
במגזר העסקי הכללי. חלק מהפעילות בתחום המוסדי מבוססת על 
תרומות, יש ענפים שלמים שדורשים כשרויות ויש לזה גם השלכות 
עסקיות. בגלל שאנחנו נמצאים בתוך המגזר החרדי אנחנו יודעים 
רק  החרדי.  העסקי  למגזר  גם  הבנק  של  המוצרים  את  להתאים 
לדוגמא: בתקופת הקורונה, פאגי הוכיח את עצמו ביכולת להתאים 
את עצמו לצרכים של עולם העסקים החרדי. בנק נמדד בתקופות 

הקשות כי שם צריך אותו ואנחנו הוכחנו את עצמנו".
ביותר.  הטובה  ההוכחה  היא  בקהילה  שלנו  "המובילות  חיים: 
הצרכים  ואת  אותם  שמבין  הבנק  זה  שפאגי  מבינים  הלקוחות 
שלהם. והעובדה שאנחנו חיים בתוך הקהילה, לא באה על חשבון 
המקצועיות. להפך.  אתן רק דוגמא קטנה: בימים האחרונים נסגרה 

עסקה גדולה מאד של אחת הבחרות הגדולות במשק. המנכ"ל, אחד 
בפנינו,  לציין  ביקש  הוא  ובסיומה  לפגישה  הגיע  בענף,  המוכרים 
החל  העסקה,  את  שליווה  הבנק  של  מהמקצועיות  התפעל  שהוא 

מרמת התכנון, דרך שלבי העסקה ועד לסיומה". 

תפיסת שירות חדשה 
מותאמת לציבור החרדי

חיים זילברברג מנהל סניף פאגי רבי עקיבא

יאיר גודינגר מנהל סניף פאגי הרב לנדא

" לסניפי פאגי בבני ברק יש את ההיכרות העמוקה 
והחזקה ביותר עם הציבור החרדי. צוותי הבנק באים 

מתוך הקהילה. הם מכירים את הלך הרוח בציבור החרדי, 
את עולם העסקים החרדי, את העמותות ואת מנהליהן. 
המהלך שאנחנו עושים יסייע לכל אחד מלקוחות הבנק, 
אבל גם יעניק לנו זמינות גבוהה יותר לתת שירות לבעלי 

העסקים ולמנהלי העמותות בציבור החרדי"

"גם במגזר העסקי החרדי אנחנו יודעים להתאים חליפה 
לכל עסק. כל עסק והצרכים שלו. יש ייחודיות בעולם 
העסקי שאין במגזר העסקי הכללי. חלק מהפעילות 

בתחום המוסדי מבוססת על תרומות, יש ענפים שלמים 
שדורשים כשרויות ויש לזה גם השלכות עסקיות. בגלל 

שאנחנו נמצאים בתוך המגזר החרדי אנחנו יודעים 
להתאים את המוצרים של הבנק גם למגזר העסקי 
החרדי. רק לדוגמא: בתקופת הקורונה, פאגי הוכיח 

את עצמו ביכולת להתאים את עצמו לצרכים של עולם 
העסקים החרדי. בנק נמדד בתקופות הקשות כי שם צריך 

אותו ואנחנו הוכחנו את עצמנו"
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על סדר היום
אבי גרינצייג

המדרש קובע )בראשית רבה( "שלושה מקומות 
אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל לומר 
המכפלה,  מערת   – הם  ואלו  בידכם,  הם  גזולים 
רכישתם  סיפור  יוסף".  של  וקבורתו  המקדש  ובית 
כידוע, מופיע בתנ"ך  של שלושת המקומות הללו, 
דווקא  אירוני,  באופן  ובפרוטרוט.  בהרחבה 
ישראל  מדינת  מתקשה  הללו  המקומות  בשלושת 
להראות את שליטתה, ומפעם לפעם פורצים סביבם 

עימותים מרים ורוויי דמים.
הבית  הר  על  המאבק  בעוד 
ערבי,  בניצחון  מזמן  הסתיים 
והלכתיות,  מדיניות  מסיבות 
והנגישות  יוסף  קבר  של  ומצבו 
מלהיות  רחוקים  אליו  היהודית 
 - המעטה  בלשון  אידיאליים, 
אי  הייתה  המכפלה  מערת  דווקא 
האחרונים.  בעשורים  יציבות  של 
שאלת היותה אתר יהודי היסטורי 
לא עלתה כלל לדיון ציבורי ואיש 
יהודים  של  זכותם  על  ערער  לא 
זכות  ולהזכיר  במקום  להתפלל 

אבות.
החלטתו  השבוע.  עד 
נשיא  של  והאמיצה(  )המבורכת 
הרצוג,  בוז'י  יצחק  המדינה, 
חנוכה  נרות  הדלקת  את  לפתוח 
ונשיאותי  ממלכתי  בביקור 
דיון  הציתה  המכפלה,  במערת 
כשבשמאל  לוהט,  ציבורי 
הנשיא  את  תוקפים  הישראלי 
הבחירה  על  וזועמים  אף  בחרון 
השכנים  עם  המזוהה  במיקום 
במעט  קומי  רגע  ארבע.  מקרית 
במהלך  נרשם  המדובר,  בעימות 
כשח"כ  הכנסת,  בועדות  דיון 
כסיף מהרשימה המשותפת  עופר 
בהרצוג  שבחר  אף  על  כי  הודיע 
 - המדינה  לנשיאות  בבחירות 
"הוא לא הנשיא שלי", ואילו ח"כ 
כי  מיד,  מגיב  מש"ס  אזולאי  ינון 
אף שהוא בחר דווקא במרים פרץ 
הנשיא  הוא  "הרצוג  לנשיאות, 

שלי".
כשמו"ל  נרשם  מקומם  רגע 
התבטא  שוקן,  עמוס  'הארץ', 
את  והאשים  שערורייתי  באופן 
פס  שלהבת  התינוקת  של  הוריה 
הי"ד, שנרצחה לפני שני עשורים 
בכך שהם  בקרית ארבע,  צלף פלסטיני  מכדור של 
ורשויות הרווחה אחראים למותה, משום שהתגוררו 
דעתו  מה  לשמוע  מעניין  מלחמה".  ב"אזור  איתה 

צעירים פלסטינים שנהרגים בסכסוך  על  של שוקן 
מפעם  להציף  נוהג  ש'הארץ'  סוגיה  המתמשך, 
לפעם, והאם גם אז הוריהם אשמים משום שמיקמו 

אותם ב"אזור מלחמה".
לכשעצמה, התנהגותו של הרצוג אינה מפתיעה. 
המחזיק  את  מחייבת  המדינה  נשיא  מוסד  תדמית 
הדברים,  מטבע  לאומי.  לקונצנזוס  לשאוף  בתואר 
שהגיע  מועמד  ציבורית,  לגיטימציה  להשיג  כדי 
אנחנו  )כן,  שמאלה  לפזול  ינסה  הימין  משורות 
מתכוונים אליך, כבוד הנשיא לשעבר רובי ריבלין( 
ומועמד שהגיע משורות השמאל ינסה לפזול ימינה. 
שמאל  נסיך  שהרצוג,  העובדה  את  לזה  תוסיפו 
מתרגש  לא  בפוליטיקה,  ארוך  רזומה  עם  מקצועי 
לדרך  חבריו  של  ותקשורתית  מילולית  מתוקפנות 

לשעבר, ותקבלו מתכון מנצח בבית הנשיא.
זה כמובן מחזיר אותנו )איך לא( לנתניהו. כזכור, 
עם בחירתו של הרצוג ברוב מוחץ, נשמעו טענות 
על  'הבנה'  בגלל  הליכוד  לתמיכת  זכה  הוא  כאילו 
זה  וכאשר  אם  האופוזיציה,  לראש  חנינה  מתן 
ואישים שונים אף תבעו  יורשע במשפטו,  האחרון 
מהרצוג להתחייב כי לא יחון את נתניהו בשום מצב.

כבר אז נכתב כאן שהרצוג אולי לא צפוי לעמוד 
הנוכחי  שבקצב  משום  הן   – הזה  בעניין  למבחן 
מחליפו  בכהונת  להסתיים  עשוי  נתניהו  משפט 
בעוד כשבע שנים והן משום שלפי מצבו של נתניהו 
והעדויות שנגבו עד כה, נראה כי דווקא הפרקליטות 
היא זו שתזדקק לחנינה בתום התהליך – אבל אם 
נראה,  כך  השבוע,  בגבורה.  בו  יעמוד  הוא  ייבחן, 

הוא צלח את טבילת האש הראשונה.

רפורמים נקבצו עלי
בימים  המאבק  ניטש  שם  הבית,  להר  בחזרה 
אלו על חלקו החיצוני, השריד האחרון שנותר לנו 

מבית מקדשנו. הרפורמים ושותפיהם 
מירב  את  משקיעים  בקואליציה 
האנרגיות בניסיון להשיג דריסת רגל, 
בשליטה  ביותר,  המינימאלית  ולו 
והם  המערבי.  בכותל  המנהלית 

יודעים טוב מאוד למה.
למי שתהה, זה לא באמת שהניצוץ 
בליבם  התעורר  האבוד  היהודי 
את  והצית  וחבריו  קריב  גלעד  של 
רבבות  אין  גם  לכותל,  געגועיהם 
רפורמים  ומתפללות  מתפללים 
בהמתנה להצפה עתידית של 'מרפסת 
אלו  ונותרו  היו  הרפורמים  בנט'. 
מסידור  הדרך  בתחילת  כבר  שמחקו 
התפילה כל זכר לשיבת ציון, יש להם 
עניין אפסי מבחינה דתית והיסטורית 

בירושלים בכלל ובכותל המערבי בפרט. השיקולים 
במאבק הנוכחי ציניים להחריד.

מדינת  נמנעה  שנים,  ושלוש  שבעים  במשך 
ישראל באופן עקבי מהכרה ברפורמים כזרם יהודי. 
להכיר  שסירב  משום  זאת  עשה  המקורי  השמאל 
בזרם דתי כמייצג של היהדות, בן גוריון וחבריו ראו 
ביהדות לאום גרידא וסירבו לחדד את ההיבט הדתי 
חיוניות  הבטחות  כמה  למעט  ישראל,  מדינת  של 
שניתנו למפלגות החרדיות בשלבי הקמת המדינה. 
עלייתו של בגין לשלטון במהפך המפורסם של 77' 
חידדה עוד יותר את העניין, משום שראש הממשלה 
הרפורמים  של  נחרץ  מתנגד  בעצמו  היה  המנוח 
הקשישים  מהיהדות.  מסוכנת  סטיה  בהם  וראה 
של  הכושל  ניסיונו  את  הסתם  מן  זוכרים  שביניכם 
יהודי'  'מיהו  חוק  את  לתקן  דאז  הליכוד  מנהיג 

ולהוסיף את המילה 'כהלכה' ואכמ"ל.
השולי  בעניין  ולו  הפרצה,  שתיווצר  ברגע 
והמזערי ביותר – ורחבת הכותל איננה עניין מזערי 
כלל – ירוצו ארגוני הרפורמים לבג"ץ, וזה האחרון 
של  בקיומם  מכירה  המדינה  אם  כי  לקבוע  יידרש 
'זרמים יהודים' נוספים ואינה מקבלת את ההגמוניה 
כל  הלכה  בענייני  האורתודוקסית  היהדות  של 
שהם, כי אז עליה לעשות זאת גם בסוגיות אחרות, 

ולאפשר לרפורמים מסלול גיור ונישואין משלהם.
להניב  עשויות  כזו  החלטה  של  ההשלכות 
קטסטרופה לדורות. רבאיים רפורמים ימכרו בנפש 
בחוצות  וסודני  אריתראי  לכל  גיור  תעודות  חפצה 
תל אביב. לא מן הנמנע שגם רבבות פלסטינים חפצי 
במסגרת  דווקא  אותה  לממש  יוכלו  השיבה  זכות 
חוק השבות, אם גלעד קריב או אי מי מחבריו יאשר 
את 'יהדותם' על בסיס אידיאולוגיית שמאל ואג'נדה 

של 'מדינת כל אזרחיה'.
קריטיים  מאבקים  מאוד  מעט  יש  לפיכך, 
וחשובים יותר לעתיד העם היהודי מהמאבק הנוכחי 

יש נשיא בירושלים 

התנהגותו של הרצוג 
אינה מפתיעה. תדמית 
מוסד נשיא המדינה 
מחייבת את המחזיק 
בתואר לשאוף לקונצנזוס 
לאומי. מטבע הדברים, 
כדי להשיג לגיטימציה 
ציבורית, מועמד שהגיע 
משורות הימין ינסה 
לפזול שמאלה )כן, 
אנחנו מתכוונים אליך, 
כבוד הנשיא לשעבר רובי 
ריבלין( ומועמד שהגיע 
משורות השמאל ינסה 
לפזול ימינה. תוסיפו לזה 
את העובדה שהרצוג, 
נסיך שמאל מקצועי עם 
רזומה ארוך בפוליטיקה, 
לא מתרגש מתוקפנות 
מילולית ותקשורתית 
של חבריו לדרך לשעבר, 
ותקבלו מתכון מנצח 
בבית הנשיא

שר לענייני 
פרובוקציות, 
אלי אבידר | 
צילום: דוברות 
הכנסת

)וגם בחברון(
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על 'מתווה הכותל'. לא לחינם קבעו גדולי ישראל, 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה 
הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, במכתב חריף במיוחד 
שפורסם השבוע, כי "על כל אחד ואחד לעשות הכל 
למנוע את החרפה במקום הקדוש". בעיני הבדולח 
הם מבינים ורואים את העתיד לבוא אחרי המתווה, 
סכנה איומה של התבוללות ופגיעה אנושה בשירותי 

הדת בארץ הקודש.

תיק אבידר
אלעזר  השר  של  מועמדותו  מהפרק  ירדה  מאז 
דווקא  מסתובב  הסוכנות,  יו"ר  לתפקיד  שטרן 
אמנם  הוא  כבוש.  בזעם  אבידר  אלי  תיק  בלי  השר 
כדי  להונדורס  מפנקת  גיחה  לבצע  בינתיים  הספיק 
השגרירות  של  המזוזות  קביעת  בטקס  נוכח  להיות 
אבידר  כמו  אנרגיה  מלא  אדם  ועדיין,  המקומית, 
גם  ומהממשלה  מהכנסת  מנוטרל  עצמו  את  מוצא 
כך   – וזה  תיק,  נטול  תיק  ועם  נורבגי  בהיותו  יחד, 

מסתבר – מצב שהוא מתקשה להשלים עמו.
כל עוד אבידר פורק את העודף האנרגטי המצטבר 
העימות  כמו  האופוזיציה,  עם  קולניות  בקטטות 
ח"כ  מול  הכנסת  במליאת  שעבר  בשבוע  שרשם 
שלמה קרעי, ניחא. הצרות מתחילות כשהאגרסיות 

מופנות פנימה, בתוככי הממשלה והקואליציה.
כבר בסוף השבוע, הכין אבידר את הקרקע לעימות 
בינו ובין ראש הממשלה, כשביקר את בנט במסגרת 
אירועי 'שבת תרבות' והודיע כי "מצב הדמוקרטיה 
הישראלית לא טוב יותר מבתקופת נתניהו". הטריגר 
למתקפה היה כפול: ראשית, העיכוב בקידום החוק 
מנאשם  הממשלה  הרכבת  מלאכת  את  שימנע 
בפלילים וינסה לחסום את דרכו של נתניהו בעתיד, 
בממשלה  שהתקבלה  הצפויה  ההחלטה  ושנית, 
למחרת, לאפשר לשב"כ לחזור ולבצע איכון טלפוני 
לעברייני קורונה וחייבי בידוד, בעקבות התפרצותו 

של זן האומיקרון והגעתו ארצה.
בממשלה,  גדול  ברוב  עברה  ההחלטה  כצפוי, 
נמנעים.  ושניים  מתנגדים  שרים  ארבעה  כשרק 
עוד  להתנגד,  כוונתו  על  בפומבי  שהודיע  אבידר, 
לפני ישיבת הממשלה, נקלע במהלכה לעימות סוער 
עם ראש הממשלה. האחרון זעם על התבטאויות של 
אותו,  להשתיק  וניסה  השב"כ  לראש  ביחס  אבידר 
עוד  עם  התעמת  הדרך  ועל  ותקף,  התקומם  אבידר 

כמה מהשרים.
ככלל, העימות בסוגיית איכוני השב"כ פיצל גם 
את סיעת מרצ: בעוד שר הבריאות משנה את דעתו 

ומתאים  המהלך,  נגד  באופוזיציה  מימיו  הנחרצת 
אותה לפוזיציה הממלכתית הנוכחית, השרה זנדברג 
בעד,  ידה  את  להרים  מוכנה  לא  היא  כי  הודיעה 
ויצאה  נגד  גם  הצביעה  לא  הורביץ,  של  ולבקשתו 
וברביבאי  ביטון  שאשא  סער,  השרים  גם  מהדיון. 

התנגדו למהלך.
אבל אם מישהו באופוזיציה בונה על אבידר כמי 
מתפקידו  יתפטר  הקואליציוני,  הרוב  את  שישבור 
לו אכזבה מרה.  נכונה   – ויפיל את הממשלה  כשר 
אפילו בתסריט הלא סביר בו אבידר מוותר על פינוקי 
לשכת השר וחוזר לכנסת, הוא לא יהיה זה שיגרום 
רק משום שבשלב הזה לא  ולא  להפלת הממשלה, 
ומעבר  רוב של ממש  ונדרש  אחת,  אצבע  מספיקה 
של שני ח"כים מצד לצד )בין אם בכדי להעביר חוק 
לפיזור הכנסת ובין אם בכדי להעביר הצעת אי אמון 

קונסטרוקטיבית(.
אבידר גם לא יסכן את הקואליציה משום שהוא 
בהפגנות  השתתפות  של  ארוך  רזומה  על  חתום 
אם  הקודמת.  לממשלה  קיצונית  והתנגדות  בלפור 
כפי  חדשה,  פוליטית  מסגרת  להקים  בתוכניתו 
שנטען השבוע, היא לא תתמודד על קולות מצביעי 
הימין. היריבים שלו נטועים עמוק בשמאל הקיצוני 
הוא  אם  לו  יסלחו  לא  הפוטנציאליים  והמצביעים 
הוא  היותר  לכל  השינוי'.  'ממשלת  את  להם  יהרוס 
ימשיך לעשות קולות של חוסר רצון. עד שיתמלא 

לו החוסר בתעסוקה.

יציבות מדאיגה
לרגל השקת האולפן החדש והמשודרג של ערוץ 
14 )המוכר עדיין לציבור בשמו הקודם - ערוץ 20( 
עם  ראיונות  סדרת  המיוחד  הפתיחה  משדר  כלל 
ראשי סיעות האופוזיציה, מנתניהו ועד גפני, וסקר 
חדש מבית מדרשה של חברת הסקרים היותר אמינה 
שהוא  משום  מרתק  בסקר  מדובר  פולס.  דיירקט 
לא  ויש  על התייצבות מסוימת של המגמות  מלמד 
מעט אלמנטים חשובים שניתן להסיק ממנו, גם אם 

מועד הבחירות עודנו בלתי ידוע.
הליכוד  מפלגת  הסקר,  פי  על  לנתונים:  תחילה 
מתחזקת ל-35 מנדטים, יש עתיד שומרת על המקום 
השני עם 19 כאלו, ש"ס במקום השלישי עם תשעה 
יהדות  שמונה.  עם  מעמדו  על  שומר  וגנץ  מנדטים 
הדתית,  הציונות  המשותפת,  הרשימה  התורה, 
מנדטים  שבעה  מקבלות  והעבודה  ביתנו  ישראל 
ומרצ  ימינה  לשישה,  מתחזקת  רע"מ  אחת.  כל 

מדשדשות על סף אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים 
אחוז  מתחת  שוכנת  חדשה  ותקווה  אחת  לכל 

החסימה עם 2.39%, הרחק מה-3.15% הנדרשים.
 58 מונה  הימני-חרדי  הבלוק  מהיר:  בסיכום 
ושאר  מנדטים,   13 הערביות  הרשימות  מנדטים, 
אם  בתמצית:  מנדטים.   49 הקואליציה  מפלגות 
בקדנציה  גם  להשתמר  תרצה  הנוכחית  הממשלה 
המשותפת  תמיכת  על  להישען  תיאלץ  היא  הבאה, 

לחברות  בנוסף  ומלא,  רשמי  באופן 
המלאה של רע"מ. משימה כמעט בלתי 
בין  השוררת  לאור המשטמה  אפשרית 
שתי המפלגות, וזאת עוד לפני הקשיים 
הימניים  החברים  של  הבטן  וכאבי 

בקואליציה במצב כזה.
הבשורה הטובה מבחינת גוש הימין 
ההתחזקות  כמובן  היא  האופוזיציוני 
סדיר  באופן  ניכרת  שכבר  הדרמטית, 
וחצי האחרונים,  בכל הסקרים בחודש 
הבשורה  נוספים.  מנדטים  בכשישה 
הימין  גוש  מבחינת  טובה  הפחות 
הלא  ההתחזקות  היא  האופוזיציוני, 
וחצי  בחודש  הסקרים  בכל  מספקת 
בלבד,  מנדטים  בכשישה  האחרונים, 
המנדטים  ואחד  משישים  פחות  עדיין 
שחלפו  בשבועות  כי  נראה  הדרושים. 
נבלמה מגמת הגידול בכוחו של הימין 
ושמונה  חמישים  סביב  והתייצבה 
יפה  הישג  שזה  מינוס,  פלוס  מנדטים 

וכביר, אבל לא מספיק.
היבטים:  שני  להוסיף  יש  זאת  על 
סער  תימשך,  הזו  המגמה  אם  האחד, 
ובסבירות  הסיכון  את  ייקחו  לא  ובנט 
במסגרת  שונים  איחודים  נראה  גבוהה 
שניהם  אם  בין  הקואליציה.  מפלגות 
ובין אם כל אחד מהם לחוד עם רשימה 
שני  של  ניצול  כך,  או  כך  אחרת. 
האחוזים שנופלים כרגע מתחת לאחוז 
החסימה, צפוי להביא להם עוד כמנדט 
על חשבון גוש הימין )ומנדט נוסף על 
חשבון רשימות אחרות בגוש השמאל(. 
העובדה  כמובן  הוא  השני  ההיבט 

מוטציה  כמו  אז,  ועד  באופק,  בחירות  אין  שכרגע 
לקורונה, הכול עוד יכול להשתנות.

 נשיא המדינה בהדלקת נרות חנוכה בקברי אבות | צילום: קובי גדעון, לע”מ

אבידר גם לא יסכן את 
הקואליציה משום 

שהוא חתום על רזומה 
ארוך של השתתפות 

בהפגנות בלפור 
והתנגדות קיצונית 

לממשלה הקודמת. 
אם בתוכניתו להקים 

מסגרת פוליטית חדשה, 
כפי שנטען השבוע, 

היא לא תתמודד 
על קולות מצביעי 

הימין. היריבים שלו 
נטועים עמוק בשמאל 

הקיצוני והמצביעים 
הפוטנציאליים לא 

יסלחו לו אם הוא יהרוס 
להם את 'ממשלת 

השינוי'. לכל היותר 
הוא ימשיך לעשות 

קולות של חוסר רצון. 
עד שיתמלא לו החוסר 

בתעסוקה
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אבן מקיר תזעק
מאת: חיים רייך

הממשלה  קיימה  שבליטא  ובקובנה  בווילנא 
שני אירועי הנצחה לזכר הרצח ההמוני של יהודי 
אירופה במדינת האיחוד האירופי הבלטית לפני 

80 שנה.
אוסטריה  מגרמניה,  אורחים  בהשתתפות 
והקהילות  הממשלה  נציגי  הנציחו  ופולין, 
הראשונים  הקורבנות   5,000 את  היהודיות 
שנרצחו ע"י הנאצים בעיר קובנה בסוף נובמבר 
משלחות  השתתפו  האזכרה  בטקס   .1941
וינה  פרנקפורט,  מינכן,  ברלין,  מהערים 
ו-וורוצלב ברסלאו, מהן גורשו היהודים, הובלו 

ברכבות ונרצחו בליטא.
בתפילת ק-ל מלא רחמים ואמירת קדיש ליד 
מקום הטבח במבצר הישן של העיר קובנה נפתח 
הטקס המרגש. במקום הזה נרצחו מיד עם בואם 
3,000 יהודים שהובאו לעיר מברלין פרנקפורט 
עוד  נרצחו  מכן,  לאחר  ימים  שלושה  ומינכן. 
2,000 יהודים שהובלו ברכבות מוינה ו-וורוצלב. 
בבירה וילנה התקיים בארמון הדוכסים הגדולים 
קונצרט עם יצירות של מלחינים יהודים שנרצחו 

בשואה.
ערב נסיעתה לליטא קיבלה לבקשתה שגרירת 
טונצ'יצ'-סורוניי  איבון  הגב'  בליטא  אוסטריה 
בוינה שנחרב ע"י  אבן מבית הקהילה היהודית 
הנאצים אותה הציבה בגלעד לזכרם. השגרירה 
הגדול  הכנסת  בבית  בביקור  מאוד  שהתרגשה 
כך  על  מצביעים  בליטא  האירועים  כי  אמרה 
שליטא מתחילה להתמודד עם עברה בשואה על 
צדדיה השונים, כולל הכרה בשיתוף הפעולה של 
ברדיפת  הנאצית  גרמניה  עם  האוכלוסייה  חלק 

היהודים, תהליך שהיא רואה כחשוב וכורח.
של  המתמדת  הועדה  חבר  וינה  של  רבה 
אנגלמאיר  ירון  הרב  אירופה'  רבני  'ועידת 
שהעניק לשגרירה את אבן המציבה אמר כי 'יש 
הקהילה  בית  חורבות  על  רבה;  סמליות  בכך 
ובית  בית ספר  נבנו  נלקחה האבן,  העשן ממנה 
ביחסה  חדה  תפנית  שעברה  אוסטריה  אבות. 

לשואה ולקיחת אחריות לעבר ולעתיד, אמנם גם 
באיחור, מעבירה מסר של עידוד לממשלת ליטא 
הנמצאת בתחילת דרכה ביחס לשואה ואחריותה 

לעבר ולעתיד'.
 ,1941 ביוני  לליטא  הגרמנים  פלישת  בימי 
למחרת  כבר  יהודים.  כ-220,000  בה  התגוררו 
לפני  ועוד  לברית-המועצות,  הגרמנית  הפלישה 
כניסת הגרמנים, פתחו הליטאים בפרעות וברצח 
גל  החל  לליטא  הגרמנים  כניסת  לאחר  יהודים. 
של פגיעות ורציחות של יהודים. רובן בוצעו על 
האיינזצגרופה,  של  האיינזצקומנדו  יחידות  ידי 
נאציים  פרו  ליטאיים  ארגונים  של  נרחב  בסיוע 

ומשטרת הסדר הליטאית. 
קהילות   200 הנאצים  גדעו  לבדה  בליטא 
יהודיות, אחד המקומות הבולטים ביותר לזוועת 
הנוראי  הטבח  היה  אירופה  מזרח  יהודי  שואת 
ע"י  נרצחו  בו  וילנה  בפרברי  אשר  בפונאר 
 11 בתוך  יהודים   70,000 כ  והליטאים  הנאצים 

בורות שהכינו הסובייטים למאגרי דלק.
במהלך השנים גילו שלטונות ליטא יחס עוין 
מאוד למי שהביא את העובדות לפיהן ליטאים 
ביהודים.  וטבחו  הנאצים  עם  פעולה  שיתפו 
השלטונות בחרו בתיאוריה ולפיה היהודים היו 
רק  ברציחתם  מדובר  ולא  הפאשיזם  קורבנות 

בשל היותם יהודים. 
הליטאית  הסופרת  פרסמה  שנים  חמש  לפני 
ונאגייטה ספר שנוי במחלוקת ספר בשם  רוטה 
לפי  כתבה  אותו  האויב'  עם  מסע  'משלנו: 
אפרים  עם  פעולה  בשיתוף  שנעשה  תחקיר 
בליטא  הקהל  בדעת  סערה  עורר  הספר  זורוף. 
שואת  התייחדה  לפיה  הטענה  את  כשהציף 
במדינה  העיקרי  שהטבח  בכך  ליטא  יהדות 
נעשה בידי שכניהם הליטאים של היהודים אגב 
הממסד  שמילאו  המשמעותי  התפקיד  חשיפת 
והמנהיגות הפוליטית הליטאיים ואלפי ליטאים, 
מכל שכבות האוכלוסייה – לרבות אישים מחוגי 

הכמורה.
לפני שלוש שנים הוענק 'פרס ע"ש הרב משה 
רוטה  לסופרת  אירופה'  רבני  'ועידת  של  רוזן' 

זיכרון  לעידוד  שלה  לשרות  בהכרה  ונאגייטה, 
על  המקובלת  ההבנה  על  תיגר  שקרא  השואה 
במלחמת  היהודים  כלפי  הליטאית  האומה  יחס 
בעבר  הוענק  היוקרתי  הפרס  השנייה.  העולם 
לנשיא צרפת ניקולא סרקוזי. ויוענק השנה לגב' 
האיחוד  פון שנורביין המתאמת מטעם  קתרינה 
קידום  ולמען  באנטישמיות  למאבק  האירופי 

חיים יהודיים.
מפלגת  ניסתה  פולין,  אחרי  כשנתיים,  לפני 
בליטא  הירוקים  ואיחוד  הליטאיים  החקלאים 
להעלות הצעת חוק ש'מנקה' את ליטא ואזרחיה 
במהלך  במדינה  שאירעו  השואה  מפשעי 
הכיבוש הנאצי. הצעת החוק עוררה סערה רבה 

בעולם כולו.
מאוד  החרדה  ליטא  ממשלת  כי  עוד  יצוין 
האחרונות  בשנים  להתמודד  נאלצת  לתדמיתה, 
לאחר  וזאת  היהודי  מול העם  עברה הקשה  עם 
שהעיתונאית האמריקנית סילביה פוטי משיקגו 
אשר הבטיחה לאימה הגוססת לכתוב את סיפורו 
גיבור  הנחשב  נורייקה,  יונאס  הגנרל  סבה,  של 
לאומי בליטא ושמו הונצח על בית ספר כדמות 
היהודי  בעולם  גדולה  סערה  עוררה  מופת, 
זו  עובדה  יהודים.  ובוזז  רוצח  בהיותו  בגלותה 
ובמקום  בליטא  ביקור  במהלך  לנכדתו  נחשפה 
"נכדתו של  גבורתו כתבה ספר  לכתוב ספר על 
נגד  פשעיו  בגין  אישום  כתב  המהווה  נאצי", 
השואה.  בימי  ופלונגיאן  שאוול  טלז,  יהודי 
פרסום הספר בארה"ב, אילץ את ליטא להתמודד 
ראשת  ודווקא  עברה  כמלבינת  תדמיתה  עם 
הממשלה הליטאית החליטה לעשות זאת ביושר 

ובאומץ.  
ראשת הממשלה אינגרידה סימוניטה הבהירה 
בועידה שהתקיימה לזכרה של ניצולת השואה, 
פרופסור אירנה וייסאיטה, כי היחס לעם היהודי 
נרחב  בנאום  להשתנות.  חייב  הליטאי,  ולעבר 

ומכונן שרק תמציתו מובאת כאן, אמרה: 
את  לטפח  שאיפותיה  לצד  צריכה,  "ליטא 
הזהות שלה, להסתכל אחורה לעבר ההיסטוריה 
משטרים  של  באלימות  שחתומה  שלה  הקשה 
מדינה  עבור  היום,  במיוחד  נכון  זה  רודניים... 
שאיבדה כל כך הרבה מן הציבור היהודי שלה 
ראש  מרימה  האנטישמיות  שבה  השואה,  בזמן 
חדשות.  מסכות  של  התחפושת  תחת  מחדש 
שכפו  מהפרשנויות  להתפטר  כל  קודם  עלינו 

עלינו משטרים רודניים כאשר ההשתייכות לצד 
הנוראים  הפשעים  על  לכפר  יכול  היה  ה'נכון', 

ביותר נגד האנושות". 
יכולתנו  ידי  על  מוכחת  חברה  של  "הבגרות 
חסרי  אנו  שונות.  ראיה  זוויות  ולאמץ  להקשיב 
אונים ואיננו מסוגלים לענות על כמה מהשאלות 
ובאנושיות אבל  שזעזעו את אמונתנו באנושות 
ולהעמיק  לחפש  מחובתנו  אותנו  פוטר  לא  זה 
בנושא ולקבל אחריות כדי שהמילים 'לעולם לא 
שוב' לא יהיו סתם דיקלום שחוזרים עליו בטכס 
אישית  מחוייבות  אלא  בשנה,  פעמיים  או  פעם 
באמת  ששינוי  כדי  יכול  שאני  מה  כל  לעשות 

יתרחש".
החדשה  הממשלה  של  כינונה  עם  ואכן, 
שינתה  שימוניטה  אינגרידה  של  בראשותה 
עם  יחד  לשואה.  ביחס  מדיניותה  את  ליטא 
הקהילה היהודית קיימה הממשלה, טקס מכובד 
בוילנא,  רודנינקו  בכיכר  כרבבה  בהשתתפות 
משם  השואה.  בתקופת  היהודי  הגטו  מיקום 
ביער  המוות  בורות  לכיוון  ברכבת  המצעד  יצא 

פונאר.  
יחסה  ביטוי  לידי  בא  אחדים  חודשים  לפני 
ליהודים  החדשה  הממשלה  ראש  של  המיוחד 
כשהתערבה והכתיבה מדיניות של חוסר סובלנות 
'שניפישוק'  העתיר  העלמין  בית  חילול  כלפי 
שטרם  ליטא  עירית  לעמדת  בניגוד  שבוילנא. 
היא  להיאבק,  ומנסה  ההחלטה  עם  השלימה 
ליטא  ממשלת  משקלה.  כובד  כל  את  הטילה 
הסירה מתקציב המדינה השנתי לשנת הכספים 
2021 סך חצי מיליון יורו שיועדו להמשך תכנון 
הקפאת  לצד  והכנסים,  התרבות  בית  בניית 
כסיוע  יורו  מיליון   27 בסך  נוסף  תקציבי  סעיף 
על  לבנייתו. המדובר בצעד משמעותי שמבשר 
לסערה  בליטא  הממשלה  של  ראשונית  היענות 
גם  גיבה  אותו  היהודי,  בעולם  שהתעוררה 
הממשל האמריקני. הפרשה טרם הגיעה לסיומה 
כי הפסקת העבודות הוגדרה 'מסיבות כלכליות', 
שהתבטא  מדיניות  בשינוי  מדובר  זאת  עם 
בדברים שאמרה ראשת הממשלה בפני משלחת 
הזמן שליטא  "הגיע  יהודיים שפגשה:  ארגונים 
ולפיה  התאוריה  עם  ולהפסיק  אחריות  תיקח 
להישיר  'עלינו  הפשיזם.  קורבנות  הם  היהודים 
מבט ולומר בהכנעה; 'הם נרצחו, גם ע"י משתפי 

פעולה ליטאים בשל היותם יהודים'. 

בהשתתפות נציגי גרמניה, אוסטריה ופולין, מהן הגיעו אלפי היהודים הקורבנות הראשונים שנרצחו בקובנה, התקיימו טקסי אזכרה בקובנה ובווילנא בהשתתפות נציגי הממשלה 
והקהילות היהודיות לציון תחילת השואה על אדמת ליטא לפני 80 שנה ⋅ ערב נסיעתה לליטא קיבלה לבקשתה שגרירת אוסטריה בליטא אבן מבית הקהילה היהודית בוינה שנחרב 
ע"י הנאצים אותה הציבה בגלעד לזכרם ⋅ רבה של וינה חבר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הרב ירון אנגלמאיר: 'יש בכך סמליות רבה: על חורבות בית הקהילה העשן 

נבנו בית ספר ובית אבות. אוסטריה שעברה תפנית חדה ביחסה לשואה ולקיחת אחריות מעבירה מסר עידוד לממשלת ליטא הנמצאת בתחילת דרכה ביחס לשואה'

בהשראת ראש ממשלת ליטא אינגרידה שימוניטה ויחסה החדש לשואה:

רבנים ממשתתפי ועידת רבני אירופה בגיא ההריגה בפורט השביעי בקובנה | צילומים: לשכת הרה"ר לוינה ואלי איטקין

הפורט השביעי קובנה הרב ירון אנגלמייאר בבית הכנסת הגדול



במבחר 
משרות 

גדול 
במיוחד!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

סוג 3

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות  שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 

דרישות התפקיד:

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טוביםיוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה  ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 

דרישות התפקיד:

סוכני/ות מכירות
דרוש/ה

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף  עבודה  ניסיון של שנתיים לפחות  Illustrator, Photoshopבשעות גמישות - חובה

דרישות התפקיד:

מעצב/ת
דרוש/ה

03-6162229 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

צמה
בעו

ים 
שיכ

ממ

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

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

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה
דרוש/ה



כ"ז כסליו תשפ"ב 26261/12/21 בני ברק

ופרצו חומות מגדלי

נקבצו עליי

מאת: חיים רייך

הגר”ג  הישיבה  ראש  ומרן  קניבסקי  הגר”ח  התורה  שר  מרן 
אדלשטיין פירסמו השבוע מכתב חריף ודרמטי נגד הפגיעה בכותל 

המערבי ונגד מתווה הכותל
באה  כי  נוראה  שמועה  ישראל:" על  גדולי  כותבים  במכתבם 
ולאחר  ישראל  קדשי  כל  ולהכרית  להשבית  ישראל  מזרע  שקמו 
שעמלים למוטט את חומות הכשרות והגיורים היל"ת שנבנו בעמל 
להציל ככל האפשר, לא נתקררה דעתם ורוצים לפגוע בשריד בית 
מקדשנו, הכותל המערבי שלא נסתלקה ממנו שכינה מעולם. והננו 
בזה למחות בעוז נגד הכוונה לחלל את קדושת הכותל המערבי על 
ידי נתינת מקום והכרה למהרסי הדת רח"ל, אשר רצונם לעקור את 
הכל ולחלל שם שמים ח"ו, ועל כל אחד ואחד לעשות הכל למנוע 
את החרפה במקום הקדוש, ולהתחזק בתורה ובתפילה, למען נזכה 

למניעת חילול השם ולביאת משיח צדקנו במהרה".
יו"ר  הודיע  בכנסת,  שני  ביום  שנערך  דיון  במהלך  כך,  בתוך 
'יהדות התורה' חבר הכנסת משה גפני, כי בכוונתו לחסום בגופו 

את הגעתו של ח"כ גלעד קריב לכותל המערבי. "אם גלעד קריב 
מתכוון להגיע בראש חודש לכותל המערבי אנחנו נהיה שם לעצור 

אמר  בגופנו",  אותו 
לחלל  ניתן  "לא  גפני. 
הקדוש  המקום  את 

ביותר לעם היהודי".
ראש  בערב  כזכור, 
כאשר  כסלו,  חודש 
כי  הודיע  קריב  ח"כ 
בכוונתו להגיע לכותל 
ולחולל  המערבי 
במקום,  פרובוקציה 
הכנסת  חברי  הודיעו 
ויהדות  ש"ס  של 
בכוונתם  כי  התורה, 
להגיע אל הכותל ולמנוע מח"כ קריב לעורר פרובוקציה במקום. 
את  ביטל  קריב  וח"כ  בנושא  התערב  הרצוג  יצחק  המדינה  נשיא 
הגעתו ובעקבות כך, הודיעו חברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה 

שגם הם מבטלים את ההגעה שלהם למקום.

מאת: חיים רייך

בעקבות תלונה שהגישו אנשי המרכז הרפורמי, 
וכנגד  שליט"א  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  כנגד 
הרה"ר הגר"ד לאו וכמה מחברי בית הדין הגדול 
בעקבות השתתפותם בכינוס חירום של כלל רבני 
ישראל כנגד מתווה הכשרות, קרא נציב תלונות 
הציבור השופט בדימוס אורי שהם, לשר הדתות 
יוסף  הגר"י  הראשל"צ  את  להדיח  כהנא  מתן 
רקע  על  זאת  הרבני,  הדין  בבית  כדיין  מתפקידו 
הכשרות  רפורמת  נגד  לציון  הראשון  של  דבריו 
ונגד רפורמת הגיור. שהם אף ביקש מהשר כהנא 

לנזוף בראשון לציון.
זעם ציבורי  מכתבו של השופט בדימוס עורר 
ומכתבו  שוהם  כנגד  חריפים  גינוים  וכלל  נרחב 
להדיח את הראשון לציון מתפקידו כדיין בביה"ד 
רפורמת  בנושאי  להתבטא  עליו  ולאסור  הרבני 

הכשרות והגיור.
בית  "נשיא  נמסר:  לאו  הגר"ד  של  מלשכתו 
הדין הגדול הגר"ד לאו דוחה על הסף את קביעתו 
של נציב תלונות הציבור על השופטים המתעלמת 
של  התבטאות  לפיהם  לדיינים  האתיקה  מכללי 
אלא  רשות  רק  אינה  הלכתי,  בנושא  ראשי  רב 
אף חובה. זהו תפקידו של רב ראשי, להביע את 
איש".  מפני  תגורו  "לא  ולקיים  ההלכה  עמדת 
יחד עם רבני ישראל  הרבנים הראשיים לישראל 
יושפעו  ולא  ההלכה  משמר  על  לעמוד  ימשיכו 

מביקורות כאלה או אחרות".
עקיבא  בני  ואולפנות  ישיבות  מרכז  יו"ר  גם 
דרוקמן  חיים  הרב  הדתית  הציונות  רבני  וזקן 
שהם.  אורי  בדימוס  השופט  של  דבריו  את  גינה 
אורי  בדימוס  השופט  של  מחוצפתו  "מזועזע 
שהם כלפי הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף 
שליט"א. גם אם הדבר נובע מבורותו של השופט 
בדימוס אורי שהם – זה חמור ביותר", אמר הרב 

של  חובתו  מה  ללמוד  כל  קודם  "עליו  דרוקמן. 
שקשור  מה  שכל  לו  יתברר  ואז  בישראל,  דיין 
בו,  לעסוק  הדיין  של  חובתו   – היהדות  לחיזוק 

ובוודאי של נשיא בית הדין הגדול".
הגיב:  גפני  משה  ח"כ  התורה  יהדות  יו"ר 
"השופט שהם לא יכול להמשיך בתפקידו לאחר 
שפוגע ברב הראשי לישראל ומנסה למנוע ממנו 
ההלכתי  תפקידו  את  לעשות  איומים  כדי  תוך 
של  ידיו  את  מחזק  אני  מובהק.  הלכתי  בנושא 
הרב הראשי לישראל, שעושה את תפקידו נאמנה 
בשמירה  ובעולם  בארץ  יהודים  מליוני  על  ומגן 

על הכשרות וההלכה".
הבוטה  "ההתערבות  תקף:  ליצמן  יעקב  ח"כ 
של אורי שוהם בהתנהלות הראשון לציון הגר"י 
מקוממת,  שערורייתית,  הינה  שליט"א,  יוסף 
ומבטאת את רוח הזדון הרפורמית של הממשלה. 
אין ולא יהיה מי שימנע מפוסקי ההלכה, לנהוג 
כפי מחויבותם ואמונתם, להתריע ולעמוד בפרץ 
נוכח הפגיעות הקשות, והמגמות להרוס את ערכי 
את  בתוקף  לדחות  יש  בישראל.  והמסורת  הדת 
הניסיונות להלך אימים על גדולי ישראל, בדרכים 

של הפחדות ואיומים".
ח"כ מיכאל מלכיאלי הגיב אף הוא להחלטתו 
תלונות  נציב  "החלטת  ואמר:  שהם  השופט  של 
הציבור לזמן את מרן הראשל"צ הגאון רבי יצחק 
יוסף לשיחת שימוע, הוא יום אבל לאומי שייזכר 
לדורי דורות - מדובר בפגיעה חמורה בכל ציבור 
שומרי המסורת. מדובר בדברים ששמענו עליהם 
חלם  לא  ואיש  אפלים  ובמשטרים  במדינות  רק 
כאיש  ישראל  עם  כל  היהודים.  במדינת  שיהיה 
כאב  את  ולכאוב  לשימוע  להגיע  צריך  אחד 

הפגיעה החמורה במרן".
"זקנותו של אורי שוהם מביישת את צעירותו", 
לטפל  האומץ  "חוסר  ארבל.  משה  ח"כ  אמר 
למשפחה  משפט  בית  שופט  כנגד  בפניותיי 
בידו  מותירות  נוספות,  קשות  ובתלונות  שסרח 

את  ולבזות  הרפורמי  המרכז  אצל  לעבוד  זמן 
החלטותיו  לציון.  הראשון  ומרן  התורה  כבוד 
הפוליטיות הן שפוגעות באמון הציבור במערכת 

השפיטה בישראל".
ח"כ אורי מקלב: "הם חושבים כי הרב הראשי 
הראשל"צ  אך  דברם,  עושה  מטעם'  'רב  הוא 
אינו מחוייב להם או למדיניותם שאף לדעת 'עם 
והוא  הקדושה  לתורה  אלא  הגיעו,  לא  הארץ' 
אומר את הדברים נכוחה. התוכחה שלו מפריעה 
להם עד כי הם אינם יכולים לסבול ולשמוע זאת. 
הם פועלים בניגוד לתורת ישראל ומנסים לעקור 
את ההלכה ומצפים כי הרב הראשי יתמוך בכך?! 

זו חובתו וזו שליחותו".

לבושה,  גבול  "אין  הגיב:  בוסו  אוריאל  ח"כ 
על  לשמור  שאמור  השופטים  תלונות  נציב 
האנטי  בצד  להיות  הוא  גם  הפך  ממלכתיות, 
על  ולאסור  בראשית,  סדרי  לשנות  ומחליט 
ההלכתית  העליונה  הסמכות  שהוא  הראשל"צ 
מיום  הדת  נושאי  בכל  ועוסקת  כחוק,  שנבחרה 

היווסדה של הרבנות הראשית, כך נהגו".
ח"כ ינון אזולאי הגיב גם הוא ואמר כי "החלטת 
שערורייתית  החלטה  הינה  שוהם  אורי  השופט 
ולכאוב  להזדעזע  צריך  הוא  באשר  יהודי  שכל 
על הפגיעה בכבוד התורה. שוהם נוהג ולא בפעם 
הרפורמית  התנועה  את  שמייצג  כמי  הראשונה 
הפועלת ללא לאות לסתום את פיותיהם של רבני 
יוסף  יצחק  הרב  הגאון  לציון  הראשון  ישראל. 
השמועה  העתקת  את  ממשיך  בדבריו  שליט"א 
וכך  ומעולם  מאז  ישראל  רבני  של  תורה  ודעת 

ימשיך לעשות ללא מורא ופחד". 
יו"ר 'הציונות הדתית' ח"כ בצלאל סמוטריץ' 
הראשיים  מהרבנים  למנוע  "הניסיון  הגיב: 
ובאחריותם  בנושאים שבסמכותם  דעתם  להביע 
חייבים  הראשיים  הרבנים  ומקומם.  חמור  הוא 
נכונים  שהם  סבורים  שהם  מהלכים  לקדם 
מהלכים  למנוע  ולנסות  אחריותם  בתחומי 
הראשיים  הרבנים  לשיטתם.  ומזיקים  הרסניים 
והלכתית  מקצועית  כפופים  ואינם  פקידים  אינם 
עצמאותה  היא  עצמאותם  הפוליטיים.  לדרגים 
כהנא  השר  עשה  וטוב  הראשית  הרבנות  של 

שדחה את המלצות הנציב שוהם על הסף".
מר  בכלל  אתה  "מי  תקף:  אמסלם  דודי  ח"כ 
לקרסוליים  מגיע  לא  אפילו  אתה  שהם?!  אורי 
ובוודאי  בחוכמה  בידע,  הראשיים  הרבנים  של 
נעליך  של  ישראל!  למורשת  שקשור  מה  בכל 
מעל רגליך כשאתה מדבר על הרבנים הראשיים 
והרפורמים  שהשר  מצפה  בטח  אתה  שליט"א. 
ויתנו  יפגעו בדת והרבנים הראשיים יעמדו בצד 

להם לעשות כרצונם. זה לא יקרה".

"והננו בזה למחות בעוז נגד הכוונה לחלל את קדושת הכותל המערבי על ידי נתינת מקום והכרה למהרסי הדת רח"ל, אשר רצונם לעקור את הכל ולחלל שם שמים 
ח"ו", כותבים מרן הגר"ח קניבסקי ומרן הגר"ג אדלשטיין במכתב חריף ונוקב כנגד מתווה הכותל

זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן: "מזועזע מחוצפתו של השופט בדימוס אורי שהם כלפי הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א" • גל גינויים כנגד 
דבריו המחוצפים של השופט בדימוס אורי שהם על רקע דבריו של הראשל"צ הגר"י יוסף בגנות רפורמת הכשרות והגיור

שערוריה: נציב תלונות הציבור אורי שהם קורא להדיח את הראשל"צ מתפקידו כדיין

מכתבם החריף של גדולי ישראל נגד מתווה הכותל

 רחבת הכותל | צילום: הקרן למורשת הכותל

המכתב הנוקב של גדולי ישראל

 הראשל"צ הגר"י יוסף | צילום: יעקב כהן
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ראשון-חמישי 15:00-9:00

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

מוקד חינוך
בני ברק

מענה 
לאלו שבמסגרת

ולאלו שבחוץ

בואי להכיר את תוכנת העיצוב המתקדמת פוטושופ, התוכנה 
המקצועית לעיצוב ועיבוד תמונות, לימודים מעשיים, פרקטיים  

ומונגשים בצורה חוויתית ע“י צוות הדרכה מנוסה ומקצועי. 
אתן הולכות להצליח! 

הקורס מיועד לגילאי ה-40 +, בעלות שליטה מעולה בתוכנות האופיס 
הקורס יתקיים בימי רביעי, 12:00 - 13:15,  

החל מד‘ טבת 8/12, למשך 10 מפגשים.  מפגשים. 
ללא תשלום! 

בס“ד 

הכניסה לבעלות  
תו ירוק בלבד! 

 דאגו להצטייד בכרטיס התוש|ִ|ים
על מנת שתוכלו להשתתף באירועים.

 באם אבד לכם הכרטיס תוכלו להנפיק את כרטיס התושווים
 באגף התרבות בעיריית בני ברק, רח' ירושלים 58,

 החל מיום ראשון יז' בכסלו 
בין השעות 11:00-13:30, בעלות של 5 שקלים.

   מופעים
ימיםעשרות

כרטיס אחד

 ההרשמה לאירועים החל מיום רביעי כ' בכסלו בטל׳

073-3477764 

אגף
תרבות

בתיבות הדואר המחולק הפרוספקט  עקבו אחר 
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

לא לאבד התקווה
ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים )מא, א(
כיון שהגיע הקץ - חלם פרעה 

רבה  )בראשית  רבותינו  דרשו 
זמן  ג(,  כח,  )איוב  לחושך'  שם  "'קץ  א(:  פט, 
בבית  באפילה  יעשה  שנים  כמה  ליוסף  נתן 
האסורים, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום". 

מסתיימת  שבו  ברגע   – הקץ  שהגיע  כיון 
האדם,  על  שנגזרה  והקושי  החושך  תקופת 
הנתון  אדם  לכן,  גדול.  לאור  מוציאו  הקב"ה 
אלא  תקווה,  לאבד  לו  אל  ואפילה  בחושך 
ישתדל בכל כוחותיו לזכור ולהאמין שהחושך 

הוא זמני ואחריו ממתין לו אור גדול.
הצלה, הצלחה ושגשוג אינם מוכרחים להיות 
בִּביָצה  להיות שקוע  יכול אדם  צפויים מראש. 
 – נתון  איזשהו  ישתנה  אחד  וברגע  צרות,  של 

והוא יעלה מבירא עמיקתא לאיגרא רמא. 
וכאשר מגיע זמנו של האדם לעלות לגדולה 
– מיד יוצר הקב"ה את התנאים הדרושים לכך. 
כבר היה ראש עיר אחד שעל פי הסקרים לא היו 
לו יותר מחמישה עשר אחוזים מהקולות, אבל 
יום לאחר הבחירות הוא קם בבוקר כראש עיר...
שהיו  ממשלות  ראשי  היו  להיפך;  וגם   
האמת  ברגע  אך  בכיסם,  שהניצחון  בטוחים 
וייקח  במרמה  אחיך  "בא  להם:  הודיעו 

ברכתך"...
הקב"ה לבדו משפיל ומרומם, מוריד ומנשא, 
יתהפך   – האדם  של  גאולתו  שעת  וכשמגיעה 

עליו הגלגל, ואפילו שלא כדרך הטבע.

לא לצמיתות יהיה המכר לעם נוכרי 
כשמגיע קץ החושך של הפרט באה גאולתו, 
ואף גלות הכלל תסתיים בגאולה שלמה כשיגיע 

זמן הקץ. 
נואשים  איננו  גלות,  גם אחרי אלפיים שנות 
יום  בכל  כי  אנו  יודעים  הגאולה;  מן  חלילה 
וכי  אותנו,  ולגאול  לבוא  צדקנו  משיח  יכול 
שאומר  וכפי  הגלות,  חשכת  תימשך  לנצח  לא 
ה"אור החיים" הקדוש )שמות כא, יא(: "כי לא 
לצמיתות יהיה המכר לעם נכרי הגם שיבגוד בה, 
כמאמר הכתוב )איוב כח, ג(: 'קץ שם לחושך'".

ומכבודנו,  מארצנו  שהגלנו  הוא  הקב"ה, 
בשעה  ובמופתים  באותות  אותנו  שיגאל  והוא 
שנהיה ראויים לכך. וכבר אמרו רבותינו )תענית 
לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  "עתיד  ע"א(:  לא 
מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל 
אחד ואחד מראה באצבעו, שנאמר )ישעיהו כה, 
'ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קיווינו  ט(: 
ונשמחה  נגילה  לו  קיווינו  ה'  זה  ויושיענו  לו 

בישועתו'". 

חושך – זו מלכות יון
נס חנוכה הוא אחת הדוגמאות ההיסטוריות 
המאלפות למה שקורה כאשר 'קץ שם לחושך'. 
עם  בתולדות  ונוראה  איומה  תקופה  לאחר 

את  יון  מלכות  החשיכה  שבה  תקופה  ישראל, 
אנשים  קומץ  קם  ישראל,  של  וליבם  עיניהם 
שמו  קדושת  למען  נפש  בחירוף  נלחמו  אשר 
הסיכויים  כל  וכנגד  מצוותיו,  וקיום  יתברך 
ליהודי  והשיבו  היוונית  האימפריה  את  ניצחו 

ארץ הקודש את חירותם. 
ּוִפּנּו  יֶתָך  ֵבּ ִלְדִביר  ָבֶניָך  אּו  ָבּ ְך  ָכּ "ְוַאַחר 
ֵנרוֹת  ְוִהְדִליקּו  ֶשָׁך  ִמְקָדּ ֶאת  ְוִטֲהרּו  ֵהיָכֶלָך  ֶאת 
ַחְצרוֹת ָקְדֶשָׁך", וההולכים בחושך – ראו אור  ְבּ

גדול.
חיים מלאי תוכן

ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם )מא, א(
דורשי רשומות דרשו פסוק זה:

יכול אדם לחיות שבעים ושמונים שנה, והכל 
חי  הוא  הכל  בסך  כי  מתברר  חלום,  כמו  יהיה 
שנתיים ימים... כי לחיי האדם יש משמעות רק 
אם ניצלם כראוי ללימוד תורה וקיום מצוות, אך 
אם לא ניצלם - בסופו של דבר לא נותר לו מהם 

כלום. 
ָּבא  ָזֵקן  "ְוַאְבָרָהם  כתוב:  אבינו  אברהם  על 
ויום  יום  כל  ניצל  הוא  א(,  כד,  )לעיל  ַּבָּיִמים" 
הימים.  כל  עם  בימים',  'בא  הוא  ולכן  מחייו, 
לעומת זאת אדם שאינו מנצל את הימים הללו 
ומעבירם בבטלה - יכול הוא לעבור שנים רבות 
בעולם הזה, אך חייו מסתכמים בשנתיים ימים, 

ואולי אף פחות מכך.
תוך  זצ"ל  איש"  ל"חזון  פעם  אמר  מישהו 

כדי שיחה, כי ימיו של אדם הם "כחלום יעוף". 
ישן,  הוא  בעולם  חייו  כל  אשר  אדם  לו:  אמר 
בלי ללמוד ובלי לקיים מצוות כראוי, אזי באמת 
חייו הם חלום. אבל אדם המנצל את ימי חייו, 
וטהרה,  וקדושה  תורה  של  תוכן  לתוכם  ויוצק 

אם כן ימיו מלאים. 
שטיינמן  לייב  יהודה  אהרן  רבי  מרן  הנה 
זצ"ל, שנפטר בגיל מאה וארבע, כל שנותיו היו 
וקיום מצוות,  - הן בלימוד תורה  מלאים תוכן 
והן בהקמת ישיבות והעמדת רבבות תלמידים. 
אני  ישיבה.  בראשות  עמד  הוא  בצעירותו  כבר 
זוכר כשלמדתי בילדותי בכפר סבא, היתה שם 
ישיבה בראשותו, ומדי יום היה הרב מגיע מבני 
ולהדריך  ללמד  כדי  עולם,  של  מרומו  ברק, 
תיישים.  אין  גדיים  אין  אם  כי  צעירים,  נערים 
ימי חייו הקים ישיבות, תלמודי תורה  וכך, כל 
הרחוק  הנוער  להצלת  דאג  הוא  וסמינרים. 
בני  שונים.  קירוב  בארגוני  בתמיכתו  ממצוות, 
אל  מגיעים  היה  מתורה,  רחוקים  אפילו  נוער, 

ביתו והוא היה מדבר על לבם ומברכם. 
הנה כי כן, כל חייו היו מלאי תוכן. 

על אנשים כאלו לא נאמר "ימינו כצל עובר", 
'חלום'. אבל  כמו  ימיו  מי שמעביר את  על  רק 
ימיו  אזי  חייו,  ימי  את  ומנצל  חולם  שאינו  מי 

שלמים ומלאים. 



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

"ונמליכך ונזכיר שמך"
 פוסק תרפ"ב(  )סי'  בשו"ע  הרמ"א 

שמי ששכח לומר "על הניסים" בברכת 
המזון, יזכיר את זכר נס חנוכה שאירע, 
באומרו: "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות 
כשם שעשית לאבותינו בימים ההם  בזמן הזה". 
רק  לא  הוא  חוגגים  החנוכה שאנו  דהיינו שנס 
ציפייה  מכיל  הוא  אלא  העבר,  למאורעות  זכר 
ותקווה שכך יקרה לנו גם בימינו. ואם מייחלים 
להעמיק  עלינו  הזה,  בזמן  כאלו  לניסים  אנו 
ולהבין מה היו הסגולות לניסים באותם הימים, 
לניסים  ולזכות  בהם  לאחוז  נדע  אנו  שאף  כדי 

כמותם.
חנוכה  על  מצוה"  "נר  בקונטרס  המהר"ל 
כותב: עיקר מה שקבעו ימי חנוכה הוא בשביל 
שהיו מנצחים את היוונים, רק שלא היה נראה 
בפירוש שהיה הניצחון הזה על ידי נס שעשה ה' 
יתברך, אלא היה נראה כאילו הניצחון מכוחם 
כדי  המנורה  בנרות  נס  נעשה  לפיכך  וגבורתם, 
שיידעו שהכל היה בנס מה' יתברך וכן המלחמה 

שהיו מנצחים ישראל היה מה' יתברך.
נס  בדרך  היה  החשמונאים  ניצחון  אמנם 
גלוי "גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים", 
ואעפי"כ אומר המהר"ל שלולי סייעתא דשמיא 
מיוחדת להודיע שנס המלחמה היה כולו מאת ה' 
יתברך באמצעות הנס הנוסף של פח השמן, היו 
הניצחון  נעשה  כאילו  ולחשוב  לטעות  יכולים 
בכוחם ובגבורותם. על כן, מיד בתום המלחמה 
אלא  ניצחון,  למסיבות  החשמונאים  הלכו  לא 
"באו לדביר ביתך וטיהרו מקדשיך" – חיפשו 
פח שמן לטהר ולחנוך את בית המקדש שנטמא 
שהניצחון  לכולם  להוכיח  כדי  היוונים,  בידי 
מאת הקב"ה בלבד, ולא כוחי ועוצם ידי עשה 

לי את החיל הזה. 
"הבית  קושיית  את  לתרץ  ניתן  זו  דרך  על 
שבעה,  ולא  ימים  שמונה  חוגגים  מדוע  יוסף" 
הרי ליום הראשון מצאו פח שמן להדליק בו את 

המנורה, והנס היה רק לשבעה ימים שלאחריו? 
רבים תרצו שמציאת פח שמן קטן בחותמו של 

כהן גדול הוא נס – וזה החג ביום הראשון. 

גדלות  לאותה  שהכוונה  ונאמר,  זאת  נבאר 
של מתתיהו ובניו שלא הלכו לחגוג את ניצחון 
לעצמם,  ניצחון  אלבומי  ולערוך  המלחמה 
מקדשיך"  את  וטיהרו  ביתך  לדביר  "באו  אלא 
– חיפשו פח שמן להדליק את המנורה. ויתרה 
מזו כדברי המהר"ל הסייעתא דשמיא שלה זכו 
למצוא את פח השמן, שבא לחזקם שלא יפלו 
ועוצם  כוחי  כי  ויחשבו  בטעות  וחלילה  חס 
ידי עשה את החיל הזה והניצחון שלהם. אלא 
מאת  הניצחון  כל  כי  אמונתם  את  בזה  ביטאו 
היום  כן  ועל  לחג,  סיבה  לבד  זהו  יתברך,  ה' 

הראשון חג הוא לנו.
בשבועות  קוראים  שאנו  השבוע  בפרשיות 
האבות  בחיר  של  חייהם  תולדות  ובהן  אלו 
ויוסף הצדיק, אנו מוצאים מעלות  יעקב אבינו 
הפסוק:  על  רש"י  כפירוש  לשניהם,  משותפות 
"וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים 
הוא לו" )בראשית ל"ז( שהיה זיו איקונין שלו 
וודאי שאין המדובר בדמיון חיצוני,  לו.  דומה 
יתרה  אהבה  יעקב  רחש  פנים  תווי  שבשביל 
ומעלות  פנימי  דמיון  כאן  יש  אלא  ליוסף. 
משותפות, שאחת מהן היא ההכרה כי הכל מאת 

ה' יתברך, והוא הנותן כח לעשות חיל.
ביעקב אבינו מצאנו עת הביא את המטעמים 
אביו  שאלו  הברכות,  ליטול  כדי  אבינו  ליצחק 
בני?"  למצוא  מהרת  זה  "מה  כ"ז(:  )בראשית 
ותשובתו של יעקב אבינו "כי הקרה ה' אלוקיך 
לפני". תשובה זו של יעקב אבינו הלבוש בבגדי 
המבקש  יצחק  אצל  תמיהה  מעוררת  עשיו 
למששו לעמו על טיבו, כדברי רש"י שם: "אמר 
שמיים  שם  להיות  עשו  דרך  אין  בליבו,  יצחק 

שגור על פיו, וזה אומר: כי הקרה ה' אלוקיך".

מתמלאים  אנו  בדברים  כשמתבוננים 
כל  שעה  באותה  עשה  יעקב  הרי  השתאות, 
ולהדמות  האמיתית  זהותו  תוכר  לבל  מאמץ 
ידיו  על  עטה  עשיו,  מלבושי  את  לבש  לעשיו, 
את  שינה  לא  מדוע  א"כ  העיזים.  גדיי  עורות 
להבין  השכיל  לא  יעקב  וכי  הדיבור?  סגנון 
שהזכרת שם שמיים עלולה להסגיר את זהותו, 
ואז היה נקלע על ידי זה לסכנה איומה, כדבריו 
בעצמו לרבקה: "והבאתי עלי קללה ולא ברכה" 

)בראשית כ"ז(?
יעקב – ששם  תכונתו הבסיסית של  כי  י"ל, 
שמיים יהיה שגור על פיו בכל עת ומצב אינה 
נתונה לשינוי. אפילו כאשר ההיגיון מורה שיש 
מדבריו,  זה  פרט  ולהשמיט  הסגנון  את  לשנות 
יעקב אינו יכול לעשות זאת. גם כאשר לובש את 
בגדי עשיו. עד שיצחק מכריז הקול – קול יעקב, 

והידיים- ידי עשיו.
מידה זו בולטת ביתר שאת בתולדות חייו של 
מלכות  ועול  האמונה  את  מבטל  שאינו  יוסף, 
לבית  נלקח  כאשר  קלה.  לשעה  אפילו  שמיים 
כפי  הטבחים  שר  בזה  מבחין  מיד  פוטיפר, 
אדוניו  "וירא  ל"ט(  )בראשית  התורה  שמעידה 
שגור  שמיים  "שם  רש"י  ומפרש  איתו",  ה'  כי 
הוא  בית הסוהר  בתנאים קשים של  גם  בפיו". 
לשר  סיוע  מציע  וכאשר  בדרכו,  איתן  נשאר 
החלומות  לפתרון  האופים  ולשר  המשקים 
מ'(  )בראשית   : להם  אומר  שחלמו,  המשונים 

"הלא לאלוקים פתרונים ספרו נא לי".
מאוחר יותר עת נקרא לפרעה מן הבור לפתור 
מ"א(:  )בראשית  פרעה  לו  אומר  חלומותיו, 
"ואני שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור 
אותו". משיב לו יוסף )שם(: "בלעדי, אלוקים 
יענה את שלום פרעה", לי אין חכמה מיוחדת, 
הכל הוא מאת הקב"ה. יוסף לא עושה חשבונות 
יגאלנו  שבו-  ותבונה  חכמה  פרעה  שבראות 
שמיים  "שם   – בדרכו  הוא  האסורים,  מבית 

שגור על פיו". כך בכל תשובתיו לפרעה אומר 
לפרעה".  הגיד  עושה  האלוקים  "אשר  יוסף 
בזה דבק במידותיו של יעקב אביו, ומזכיר שם 

שמיים בעל עת ומצב. 
בעל העקידת יצחק מבאר בדרך זו את תפקיד 
ישראל, כדברי הכתוב:  הכהנים בברכתם לבני 
)במדבר י'( "ושמו את שמי על בני ישראל ואני 
אברכם", שכדי שתכול על אדם ברכת ה' עליו 
להכין עצמו לקבל את הברכה, וזאת באמצעות 
שנאמר  וכפי  ה',  לחסד  והצפייה  הייחול 
בתהילים )ל"ג( "הנה עין ה' אל יראיו למיחלים 
המייחל  אדם  על  מביט  הקב"ה   – לחסדו" 
ומצפה לחסדו. וכן נאמר שם )צ"א( "אשגבהו 
הברכות  מקור  שמה'  הידיעה   – שמי"  ידע  כי 
וכגודל הידיעה כך  היא המזכה לברכת שמים, 
גודל הברכה כנאמר: "הרחב פיך ואמלאהו" – 

כמידת רוחב הפה יהא המילוי.
ילכו  הדרך  העם  את  ללמד  הכהנים  תפקיד 
יבקשו  ותורה  ישמרו דעת  כהן  "כי שפתי  בה- 
מפיהו". לכך ציוותה התורה את הכהנים ללמד 
בברכתם:  באומרם  ית'  מאתו  שהכל  העם  את 
אליך... פניו  ה'  יאר  וישמרך,  ה'  "יברכך 

הפסוקים  משלושת  אחד  בכל  פניו..."  ה'  ישא 
מדגישים את שם ה'. וזהו, "ושמו את שמי על 
בני ישראל"- לשים במוחו של כל איש מישראל 
ששם שמיים יהיה שגור על פיו, וייחל וייצפה 
להמשך  ראויים  יהיו  כך  ידי  ועל  ה',  לברכת 

הפסוק "ואני אברכם".
עלינו לקחת מידה זו של הזכרת שם שמיים, 
אשר מלבד סגנון דיבור וביטוי להכרה פנימית 
חיל,  לעשות  הנותן  הוא  אלוקינו  שה'  עמוקה 
ה' אשר  הרי בזה מכינים עצמנו לקבלת ברכת 
ויחיד  יחיד  וכל  בכלל  ישראל  עם  זקוק  לה 
לנו  עלינו ההבטחה שהובטחה  ונאמנה  בפרט, 
מיפי הנביא יואל )ג'( "כל אשר יקרא בשם ה' 

ימלט".

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



תרדו

1700-556-700

מזה!
עזבו את כל הדיאטות
שניסיתם עד היום
והכירו את הדבר האמיתי: 

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5



כ"ז כסליו תשפ"ב 30301/12/21 בני ברק

בני 30 ומעלה? זה הזמן שלכם להתקדם!

נפתחת המכינה 
המקוצרת  של 

אוני' חיפה 
במכללת מבחר 
– לגברים ונשים 
בהפרדה מלאה 
לקראת לימודי 

תואר בסיעוד 
ועבודה סוציאלית. 

במכללת מבחר 
החרדית מקצרים 

את הדרך במיוחד לבני 30 ומעלה עם המכינה המקוצרת 
– החוסכת זמן יקר ומקפיצה אתכם אל לימודי התואר כבר 

בשנה הקרובה. תכנית הלימודים הקצרה במתכונת מזורזת, 
מאפשרת לעבור את התקופה בקלות ובמהירות. במכללת 

מבחר כל היתרונות להתקדם לתואר מבלי לוותר על הערכים: 
הלימודים הינם בהפרדה מוחלטת לכל אורך שנות הלימודים, 

ליווי אישי לכל תלמיד ותלמידה, לימודים בבני ברק, וצוות 
מסור ואכפתי הנכון לתת תמיכה ועזרה ככל הניתן. אז איך 

תדעו אם אתם מתאימים? ראשית – אם חגגתם 30 ומעלה 
- הגעתם לגיל שאפשר )וחובה( להתחיל J שנית – החלטתם 

שהגיע הזמן להתקדם? ויש לכם ברכת הדרך מהמשפחה 
הקרובה ? יש לכם בסיס מצוין להצליח. נצלו את ההזדמנות 

להגיע לתואר במהירות! המכינות נפתחות אי"ה בחודש שבט! 
לפגישת ייעוץ לימודי אישית, התקשרו עכשיו : 03-5726106

"תודה, הגשמתם לי חלום ענק!"

יותר מ-100 
בוגרות במגוון 

מגמות יצאו 
בשבוע שעבר 

את שערי 
שלוחת בני 

ברק של המרכז 
החרדי להכשרה 

מקצועית, 
בידיהן דיפלומות מבוקשות ופותחות דלתות ופניהן לעבר 

שוק התעסוקה. "במהלך השנים האחרונות קיבלנו את התוכן 
העדכני ביותר ואת הכלים המתקדמים ביותר, ועכשיו אנחנו 

בשלות למלא כל תפקיד בתחומים שלמדנו", הצהירו בוגרות 
בפני מנהלת אגף הנשים, גב' ברכי גוטרמן. "אני מרגישה כמו 
אימא ששולחת את הילדים מהקן החמים כדי שיפרשו כנפיים 

ויעופו בכוחות עצמם", סיפרה גוטרמן, שהנחתה את הערב, 
"אבל התחושה טובה: מרבית הבוגרות כבר מצאו מקום עבודה 

עוד במהלך הלימודים, הודות למאמץ המשותף של מחלקת 
ההשמה שלנו, והנותרות מוזמנות לראיונות עבודה בימים 

אלה. אני בטוחה שכולן יכבשו כל משרד שיזכה בהן". בזו אחר 
זו נכנסו בוגרות מגמות הנדסאות: אדריכלות, מכשור רפואי, 

עיצוב תעשייתי ותוכנה, ובוגרות מסלולי C.B.T, מזכירות 
רפואית, הנהלת חשבונות, חשבות שכר, בודקי שכר, ניהול 

קמפיינים ו-Full Stack. את דבר התלמידות הביאה בוגרת 
מסלול הנדסאי עיצוב תעשייתי, שסיפרה על הגשמת חלום. 

"המפגש הראשון שלי עם המרכז החרדי היה באמצעות ידיעה 
לעיתונות שחשפה עבורי את התחום", שחזרה. "הרגשתי שזה 

המקום שלי, אבל חששתי מאוד עד שאזרתי אומץ, קפצתי 
למים וגיליתי שצוות המרכז החרדי מלווה אותי כל הדרך עד 

הגדה השנייה. זה היה מדהים ומרגש. במרכז החרדי הגשימו 
לי חלום, כשהם דוחפים אותי כל העת עד מימוש היעד, משלב 

האפס עד מאה". והמציאות בשטח עונה אמן: 100 בוגרות 
כובשות ממש עכשיו עשרות משרדים ובתי עסק ברחבי הארץ, 

ויוצאות לפרנס את המשפחה שלהן בכבוד.

פרס יוקרתי למצוינות ברפואה 

בטקס שהתקיים בשבוע שעבר )16.11.2021( באוניברסיטת 
תומס ג'פרסון בפילדלפיה, ארה"ב, הוענק הפרס היוקרתי 

הבינלאומי של Lennox K.Black  למצוינות ברפואה לפרופ' 
אמתי זיו – מנהל בית החולים השיקומי המשולב במרכז 

הרפואי שיבא 
ומייסד ומנהל 

מסר-עזריאלי – 
המרכז הארצי 

לסימולציה 
רפואית. פרופ' 

זיו קיבל את 
הפרס המכובד 

על פועלו 
בתחום החינוך 

הרפואי בישראל ובעולם. פרופ' יצחק קרייס, מנהל המרכז 
הרפואי שיבא: "אין ראוי יותר לפרס מפרופ' זיו, שייסד את 
תחום הסימולציה הרפואית ומיצב אותו כחלק בלתי נפרד 

מהחינוך הרפואי. לנוכח האתגרים שמולם ניצב עולם הרפואה, 
נדרשת חשיבה מחוץ לקופסה ויצירתיות כמו אלה שבהן 

התברך פרופ' זיו".  

חדש: בפלות אחת אחת 

משפחת הבפלות של עלית מתרחבת ומתרעננת בטעמים 
חדשים ומפנקים, שיפתיעו את כל המשפחה, במיוחד עכשיו 
לקראת החורף. בהמשך להצלחת השקת מוצרי בפלות אחת 

אחת בציפוי שוקולד חלב )בכשרות חתם סופר(, החליטו 
בעלית להרחיב את 

הסדרה ולהשיק שני 
טעמים חדשים: 

בפלות אחת אחת עם 
קרם אגוזים ובפלות 
אחת אחת עם קרם 
קפה נמס , ארוזות 

אחת אחת במארז משפחתי מפנק. הטעמים החדשים הינם 
פרווה ומתאימים גם לבשריים וגם לטבעונים. בכל אריזה יש 

מינימום 20 יחידות של בפלות, מספיק לכל המשפחה – אחת 
לי, אחת לך! המארז המשפחתי מאפשר צריכה מדודה 

ושמירה על טריות מקסימלית של המוצר. כשרות: בד"ץ העדה 
החרדית. שימו לב לחותמת הכשרות בחזית המוצר!

המשחקים שיעשו לכם את החנוכה

המשחקים המקורים מבית 'הקובייה משחקים' יספקו לכם 
חוויה משפחתית מהנה ומלכדת עם כל בני המשפחה בזמן 

המשותף שלכם אחרי הדלקת הנרות. בין המשחקים לחנוכה 
של חברת "הקובייה משחקים", המתמחה בשיווק משחקי לוח 

וקופסה איכותיים במיוחד, אפשר למצוא את סלט נקודות, 
משחק דינאמי, אסטרטגי ומהיר, בו קלפים דו צדדיים ויותר 

ממאה דרכים לצבור 
נקודות לניצחון, 

מה שמבטיח הנאה 
מהמשחק לאורך זמן 

רב מאוד. המשחק 
מסייע בפיתוח חשיבה 

מהירה, זיהוי ויזואלי 
ותכנון. מחירו 79.90 
₪ בנקודות המכירה 

המובחרות. משחק 
מומלץ נוסף לחג הוא שיגעון 49, משחק פשוט ללמידה עם 
אינטראקציה גבוהה בין השחקנים, שמגבירה את העניין בו. 

צריך לתכנן, לתקצב ולהחליט מתי להסתכן. מיועד לשניים עד 
חמישה שחקנים בגילאי עשר ומעלה. מחירו 99.90 ₪.

טעם חדש למוס רבע לשבע 

משפחת מוס רבע לשבע הייחודי של חטיבת הממתקים 
של עלית מתרחבת ומתרעננת בטעמים חדשים ומפנקים, 
שיפתיעו את כל המשפחה, במיוחד עכשיו לקראת החורף. 
רבע לשבע מוס, סדרת המוסים האהובה שהושקה בשנת 
2020 מתרחבת מתוך מטרה להמשיך להוביל כמותג עלית 

פורץ דרך, חדשני ייחודי ומפנק ומשיקה שני טעמים חדשים: 
מוס רבע לשבע קרמל מלוח - גלילי ופל במילוי מוס בטעם 

קרמל מלוח ובציפוי שוקולד חלב 
מעולה, ומוס רבע לשבע היער 

הורוד - גלילי ופל במילוי מוס 
בטעם וניל ופירות יער ובציפוי 

שוקולד מריר מעולה במהדורה 
מוגבלת. כשרות: בד"ץ העדה 

החרדית. שימו לב לחותמת 
הכשרות בחזית המוצר!

חנוכה שמח עם הנבחרת המתוקה 

אסם, יצרנית החטיפים הגדולה בישראל המובילה את שוק 
החטיפים כבר שנים רבות, הרחיבה במיוחד לכבוד חודש כסלו 

וחגיגות חנוכה את נבחרת החטיפים המתוקים והמפנקים 
והצרכנים אהבו ורוקנו את המדפים . החטיפים האהובים 

במגוון סוגים וגדלים חדשים, מושלמים עבור מסיבות חנוכה 
בגן או בבית הספר, כקינוח בערבי חנוכה משפחתיים וכפינוק 

מתוק לילדים לאחר הדלקת נרות חנוכה. בין החטיפים 
בנבחרת המתוקה 

: אפרופו החטיף 
הממכר והאהוב 
על כולנו בציפוי 

מתוק ומפנק 
במיוחד - שוקולד 

חלב! ובמהדורה 
מוגבלת גם אפרופו בציפוי שוקולד לבן ושוקולד מריר!  במבה 

פופקו MIX ,במבה במילוי קרם קרמל מלוח, 2 מוצרים נוספים 
בנבחרת המתוקים של אסם הם מוצרים אהובים ומוכרים 

שחייבים לאכול באריזה גדולה עם כל המשפחה- במבה נוגט 
באריזה מוגדלת במיוחד של 150 ג' והבמבה המתוקה האהובה 

באריזה מוגדלת של 100 גר'. להשיג בכל רשתות השיווק. כל 
המוצרים בכשרות  בד"ץ העדה החרדית.

שום כתם לא אסון!

ריח החנוכה נישא 
באפנו, האווירה 

משפחתית, הנרות 
מאירים וכמובן... 

הסופגניות השומניות 
עם הריבה הוורדרדה 

הזו, שמאיימות עלינו 
האימהות בכל שמונת 

ימי החנוכה. השנה 
תוכלי להיות רגועה יותר מתמיד, יש לך את הנשק הסודי: 

אבקת וניש מולטי פאואר-  הנוסחה הייחודית  שאלופה 
בהסרת כתמים  קשים כמו: כתמי שמן , כתמי שוקולד ריבה 

וכד'. בעזרת אבקת הקסם של  וניש מולטי פאואר  תוכלי 
ליהנות מארבה יתרונות מעולים במוצר אחד: הסרת מגוון 

כתמים קשים , שמירה על כביסה לבנה ובוהקת אפילו עד 50 
כביסות, ניטרול ריחות לא נעימים והשמדת 99.9% מהחיידקים 
אפילו בטמפ' נמוכות. השימוש במוצר הינו קל ופרקטי: פשוט 

להוסיף בכל הפעלת מכונה, כפית מדידה מתוסף הכביסה 
וניש )וניש ורוד לכביסה צבעונית ווניש לבן לכביסה לבנה(

בנוסף לג'ל או לאבקת הכביסה אתם משתמשים, והבגד יוצא 
כמו חדש! להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

חטיפי שוקולד קטנים ומפנקים 

להיצע חטיפי השוקולד של עלית מצטרפת בימים אלו סדרת 
מוצרים חדשה: עלית PERFECT BITE - חטיפי שוקולד 

קטנים ומפנקים. סדרת 
החטיפים כוללת שתי 
אריזות משפחתיות: 

שקית חטיפי שוקולד 
חלב במילוי קרם אגוזי 
לוז עם שברי אגוזי לוז 

ושקית MIX חטיפי 
שוקולד עם קרם אגוזי 

לוז ושברי אגוזי לוז + חטיפי שוקולד עם קרם קרמל מלוח 
ושברי ביגלה. בשנים האחרונות חלה עלייה בצריכת חטיפים 

במארז אישי, כחלק ממגמת ה- portion control. לפי נתוני 
סטורנקסט, קטגוריית חטיפים באריזות המשפחתיות מראה 

צמיחה של כ-10% )בהשוואה לאשתקד(. משקל: 234 גר' 
לשקית, כ-11 יחידות. כשרות: בד"צ העדה החרדית

מארזים אישיים לסעודה שלישית ומלווה מלכה

בשנים האחרונות הפכה מחלקת היולדות של שיבא –לשם 
נרדף למחלקה המעניקה תנאים מצוינים לשמירת ההלכה 

והמצוות. תנאים 
אלו באים לידי 

ביטוי אף בפרטים 
הקטנים ביותר 

ומתוך חשיבה על 
כל צרכי היולדת. 

כך למשל, בשבתות 
החורף מוגשים 

ליולדות מארזים 
אישיים מוכנים לסעודה שלישית – בכשרות המהודרת של 
בד"צ העדה חרדית על מנת לאפשר להן לפצל את ארוחת 

הערב לשתי סעודות: סעודה שלישית וכן לקיים לאחר ההבדלה 
הנעשית ע"י משגיח הכשרות במקום אף את סעודת מלווה 

מלכה בהידור. המארזים הללו והחשיבה על כל פרט ופרט 
מצטרפים לארוחות מגוונות ומשובחות למהדרין המוגשות 

ליולדות מידי יום, שבת וחג, בעמדה מיוחדת ומפוארת בחדר 
האוכל של היולדות,  שם הן מחולקות בנוכחות צמודה של 
משגיח כשרות השוהה במקום בכל משך הסעודה ומפקח 

מקרוב על כל הדרוש באופן המחמיר ביותר.

אחלה סלטים לחנוכה 

שמונת ימי החנוכה מהווים הזדמנות נהדרת למפגשים 
משפחתיים מלאים בהוואי, חוויה ואוכל טעים. את השולחן 

החגיגי תוכלו לשדרג בקלות עם מגוון סלטי אחלה של 
שטראוס, בטעמים ביתיים המשתלבים נהדר בכל ארוחה. 

כל המתכונים של סלטי אחלה הורכבו במיוחד מחומרי הגלם 

הטובים והטריים ביותר, ובשילוב נגיעה אישית ומדויקת. כל 
מתכון שנבחר באחלה מתחיל במטבח הפיתוח הקטן שבצד 

מפעל הסלטים, עובר דיוקי תיבול ומרקם ואז עובר לייצור 
במטבח הגדול של אחלה. גם במהלך שנת השמיטה, אחלה 

ממשיכים לייצר את מגוון הסלטים והחומוס בכשרות מהדרין 
של בד"ץ שארית ישראל. מדובר במגוון חסר תקדים, שכן 

55 סלטים )למעט סלט קוביות סלק( בכשרות בד"ץ שארית 
ישראל וניתן לרוכשם בכל רחבי הארץ.

עלית משיקה: שוקולד ספלנדיד צ'אנקס 

ספלנדיד, סדרת טבלאות 
השוקולד האהובה והמשובחת 

מתרחבת ומתחדשת עם 
השקתה של סדרת שוקולד 

חדשה ומיוחדת בכשרות 
מהודרת הכוללת שלושה 

טעמים: שוקולד מריר 
אקוודור 62% עם אגוזים 

ושקדים, שוקולד חלב חוף 
השנהב 36% עם אגוזים ושקדים, ושוקולד בלונדי עם אגוזים 

ושקדים.  הייחודיות של הסדרה היא שהיא מכילה כמות גדולה 
של תוספים גדולים ואיכותיים- אגוזים ושקדים שניתן לראות 

בצורה חשופה בטבלה. הסדרה מהווה פלטפורמה חדשה 
ומעניינת של טבלאות ספלנדיד אשר מביאה טבלאות שוקולד 

איכותיות גם בשוקולד חלב ושוקולד בלונדי ולא רק בשוקולד 
המריר כפי שהיה עד כה. כשרות: בד"צ העדה החרדית משקל: 

95 גר'.

צרכנות
 hila@kav-itonut.co.il  | מאת: הילה פלאח

כידוע האסונות השכיחים בימי החנוכה הינם הן 
ממיקום נרות החנוכה, הן מהגישה הקלה של ילדים 

לאש והן מכוויות משמן, אי לכך, מצורפות מספר 
פעולות לצמצום הסכנות באדיבות ארגון 'אמת 

ליעקב', בכדי שימי החנוכה יעברו עלינו בשלום.
• יש להניח את החנוכייה על משטח יציב, רחב ולא דליק 
כגון משטח מתכת, וכן לא ליד וילון או מפה, כמו כן יש • 

לוודא את יציבות הנרות או כוסיות השמן שבחנוכיה.
• ילדים ידליקו נרות חנוכה בהשגחת מבוגר בלבד, 

וההדלקה תהיה בנר ולא באמצעות גפרורים.
• יש להרחיק חומרים דליקים מהחנוכייה, כגון ספרים, 

ניירות, מדפים ובדים.
• אם מדליקים מספר חנוכיות במקום אחת, יש להרחיקן 

זו מזו.

• אין  להשתמש בחנוכיות העשויות מחומרים דליקים, 
כגון עץ או מוצרי פלסטיק.

• אין להשאיר חנוכייה דולקת ללא השגחה. כל עוד 
החנוכייה דולקת, יש לוודא שיש מבוגר ער בבית.

• יש להחזיר את הגפרורים למקום מיד בתום השימוש.
• טיגון לביבות וסופגניות יהיה על ידי מבוגר בלבד ללא 

נוכחות ילדים בסביבה, כמו"כ יש למקם את עמדת הטיגון 

בצד הפנימי של הכירה.
• יש להרחיק מטבעות 

וסביבונים קטנים מילדים 
מתחת לגיל שלוש.

ומי שאמר לעולמו די יאמר 
לצרותינו די ולמזהיר ולנזהר 

שלומים תן כמי נהר".

טיפים חיוניים: זהירות בימי החנוכה
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מתחדשים
המותג הקולינארי מאסטר שף 

משיק מוצר חדש בישראל: קרם 
קוקוס לייט - מוצר חדשני,  המשלב 

את טעמו של קרם הקוקוס האהוב 
בחצי מכמות השומן. כשרות: בד"צ 

בית יוסף. מחיר מוערך לצרכן: 
8.9 ₪. להשיג בחנויות המובחרות 

וברשתות השיווק

טבעול נכנסת לעולם הטופו 
ומשיקה את סדרת טופו 

 קראנצ'ים, הסדרה תכלול 
 2 מוצרים: טופו קראנץ' טבעי 

וטופו קראנץ' בטעם צ'ילי 
 פיקנטי. מחיר ממוצע לפי 

 מיי סופרמרקט : 29.90 ₪. 
 ניתן לרכוש בחנויות 

ברחבי הארץ

מבצע מתנה - בריא וטעים: רוכשים  מחטיפי הבריאות של 
המותג  FREE ב-29.90 ₪ מקבלים במתנה - רביעיית שוופס 

סודה 250 מ"ל. המבצע יערך ברשתות המזון החל מה 
1.12.2021 עד ה-31.12.2021 או עד גמר המלאי

המותג הקולינארי מאסטר שף מרחיב 
את ההתמחות במטבח האסיאתי 

ומשיק: אטריות אורז ורמיצ'לי. 
כשרות: בד"צ בית יוסף.מחיר מוערך 
לצרכן: 8.9 ₪ תכולה:  400 גרם. ניתן 
להשיג בחנויות המובחרות וברשתות 

המזון והשיווק

"מעדני יחיעם" מגישה: 
פסטרמה של פעם – נתחי חזה 
הודו מעוצבים ואפויים. כשרות: 

קהילות ועטרה בית יוסף

"פסטה ריקו" תייבא לישראל את מותג רוטבי העגבניות 
האיטלקי 'אנטונלה', מותג הפרימיום, הכולל מגוון רטבים 

ומוצרי בסיס מעגבניות איכותיות ללא שימוש בחומרי הדברה

"עוף טוב" משיקה: סדרת פסטרמות מנתח שלם. 
כשרות: הראב"ד אוירבעך מהדרין

 )PONZU( חדש: יאמאסה רוטב פונזו
רוטב לתיבול מהמטבח היפני, מבוסס 

על רוטב סויה בשילוב יוזו/ 500 מ"ל 
ניתן להשיג ברשתות השיווק במחיר 

של כ- 19.90 ₪. כשר פרווה בהשגחת 
בד"צ חוג חתם סופר פתח תקוה 

איך נדע שהקטנצ'יק סובל מגזים? ההגדרה לגזים או בשם הרפואי 
קוליק היא תינוק מתחת לגיל 5 חודשים אשר בוכה בכי ממושך ללא 

סיבה נראית לעין, עם  התקפים חוזרים של אי שקט שקשה להרגיעם 
הנמשכים  כ- 3 שעות ביום, 3 פעמים בשבוע במשך שבוע לפחות כל 
זאת כאשר  התינוק בריא בדרך כלל, גדל ומתפתח כמצופה ונשללה 

כל בעיה רפואית או סיבה אחרת לבכי )כגון רעב(.

הסיבה לתופעת הקוליק אינה ידועה וקשורה ככל הנראה לחוסר 
בשלות של מערכת העיכול ולכן חשוב לזכור שלא כל בכי מעיד 

בהכרח על רעב וכדאי להימנע מהאכלת יתר שעלולה להגביר את 
התופעה. בזמן ההאכלה חשוב להקפיד שהזרימה לא תהיה מהירה 

מדי, מה שעלול להוביל לאכילה מהירה, לבליעת אוויר ולהחרפת 
הגזים.

אין ספק שהזנה טבעית היא הטובה ביותר לתינוק. במידה והתינוק 
ניזון בהזנה טבעית  וסובל מגזים/קוליק כדאי להמשיך איתה – ככל 

שניתן. כדי להקל אפשר לשקול הימנעות  למשך מספר ימים של 
מוצרי מזון ה"חשודים" בהחמרת גזים כגון מוצרי חלב, קטניות וכרוב  

ולעקוב האם יש הטבה. במידה ויש שיפור, ניתן להמשיך בתפריט 
ההימנעות ולהקפיד על צריכת סידן מטחינה, סרדינים, מוצרים על 

בסיס  סויה ואף לשקול ליטול תוסף תזונה של סידן.

אם מסיבה כלשהי התינוק אינו ניזון מהזנה טבעית באופן בלעדי 
והוא ניזון מתמ"ל )תרכובת מזון לתינוק(,  ניתן לנסות תמ"ל ייעודי 

לתינוקות עם גזים – מטרנה ספיישל המכיל שילוב רכיבים ייחודי .

שילוב הרכיבים הייחודי כולל פרוביוטיקה מסוג B.Lactis, שהינם 
חיידקים ידידותיים למערכת העיכול, הרכב פחמימות ייחודי דל 

לקטוז והרכב שמנים מסוג בטאפלמיטט, המוכח מחקרית כתורם 
לעיכול קל ולהפחתת משך בכי בתינוקות.

טיפים נוספים להקלה

הדבר הכי טוב שאפשר לעשות הוא להיות שם עם סבלנות, חיבוק, 
מגע, חום ואהבה. אל תחששו מ"פינוק יתר" וכי 'יתרגל להיות על 

הידיים'. זכרו שנדרשת תקופת הסתגלות לחיים החדשים. 

תנוחות ערסול , כיפוף הרגליים 
לכיוון הבטן, עיסוי בטן בתנועות 

מעגליות או אמבט חמים מרגיע גם 
הם יכולים להקל.

בכי של תינוקות קשה להכלה, כל 
דקה מרגישה לפעמים כמו נצח... 

חשוב לזכור שתקופת הגזים תחלוף 
בסופו של דבר עם הזמן.

מטרנה מהדרין ספיישל הינו 
בהשגחת הכשרות המהודרת של 

בד"צ העדה החרדית ירושלים 
ומיוצר בפיקוח ישיר של צוות 

מדענים שבריאות תינוקכם חשובה 
להם יותר מכל. 

כל שנה עם בוא החורף כשהאף מתחיל 
לזלוג, הגרון קצת כואב והחום עולה, מתחיל 

המרוץ לאנטיביוטיקה • לרגל שבוע העמידות 
לאנטיביוטיקה החל השבוע ד"ר זקס אליהו, רוקח 

קליני במחוז ירושלים - שפלה במכבי שירותי 
בריאות, עושה סדר ומסביר מהי אנטיביוטיקה, מתי 
כדאי לקחת אותה ולמה ממש לא מומלץ להשתמש 

בה בצורה לא מבוקרת?

המילה אנטיביוטיקה היא  בין המילים הכי נפוצות בעונת 
החורף יחד עם בואן של דלקות הגרון, השפעות ושאר 

התחלואים. מדובר באחד הטיפולים התרופתיים הנפוצים 
ביותר בעולם וניתן לומר שכמעט שאין אדם שלא קיבל 

טיפול אנטיביוטי לפחות פעם אחת במהלך חייו. מאז 
התגלתה האנטיביוטיקה הראשונה לפני למעלה  מ- 90 שנה ע"י אלכסנדר פלמינג, עברה התרופה 

גלגולים רבים וכיום ניתן לצרוך אותה בכדורים, סירופים, זריקות, משחות, טיפות ועוד.

"אנטיביוטיקה הינה שם כולל לקבוצת תרופות, המשמשות לטיפול בזיהום שמקורו חיידקי ובד''כ 
אינן משפיעות על מיקרו-אורגניזמים אחרים כגון פטריות או וירוסים", מסביר ד"ר זקס אליהו 

רוקח קליני במחוז ירושלים - שפלה במכבי שירותי בריאות. "חלק מהתרופות פוגעות ומשמידות 
את התא החיידקי וחלקן פוגעות ביכולת ה- DNA החיידקי להשתכפל, לעבור תרגום או שעתוק. 

בזכות התרופות האנטיביוטיות ניתן לטפל במקרים שבעבר הסתיימו במוות ועל כן הן בהחלט 
נחשבות לתרופות מצילות חיים".

מתי להשתמש באנטיביוטיקה?

"הכלל הראשון הוא שאין להתחיל להשתמש באנטיביוטיקה על דעת עצמכם", מבהיר ד"ר זקס. 
"אנטיביוטיקה יש לקחת אך ורק בהמלצת רופא, שיידע להתאים את סוג האנטיביוטיקה לסוג 

החיידק ולאופי המחלה. חום, בניגוד לדעה הרווחת, אינו מעיד בהכרח על זיהום חיידקי ולכן אינו 
מדד בלעדי בהחלטה אם יש צורך באנטיביוטיקה. כלל נוסף וחשוב הוא שאין להפסיק את השימוש 

בתרופה לפני הזמן שקבע הרופא גם אם המצב משתפר לאחר זמן קצר. שכן אם האנטיביוטיקה 
פגעה באופן חלקי באוכלוסיית החיידקים הגורמת למחלה- מחוללי המחלה השורדים עלולים שוב 

לגרום למחלה ואף לעמידות לטיפול.

חשוב לדעת כי הצטננות, כאב גרון, שפעת או שיעול - בדר''כ נגרמים ע''י מחוללי מחלה נגיפיים, 
שאינם רגישים לטיפול האנטיביוטי ולכן אין לצרוך אנטיביוטיקה במצבים אלה. שימוש שלא לצורך 
בתכשיר אנטיביוטי עלול לגרום לעמידות כך שבעתיד לכשהאנטיביוטיקה תידרש בזמן אמת- היא 

עלולה לאבד מיעילותה. גם כשמדובר בפצעים שטחיים, המלווים בגירוי ואדמומיות, מומלץ תחילה 
להשתמש בתרופות בעלות אפקט אנטיספטי/מחטא ורק במצבים חריפים יש לערב רופא כדי 

לאבחן באיזו מחלה מדובר והאם יש צורך בטיפול האנטיביוטי".

החשש- עמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה. 

לדברי ד"ר זקס, "בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה, מצב 
שנגרם במרבית המקרים עקב שימוש מיותר ומופרז בתרופות האנטיביוטיות. על כן עלינו להימנע 

משימוש שאינו לצורך על מנת לשמור כלי חשוב זה למצבים בהם האנטיביוטיקה נחוצה, יעילה 
ויכולה להציל חיים". בנוסף, מזהיר ד"ר זקס  כי "שימוש ארוך טווח באנטיביוטיקה גם הוא אינו 

בריא- על כן חשוב לא להשתמש באנטיביוטיקה בלי הוראה מפורשת של רופא".

"אם אתם בכל זאת מצוננים, משתעלים ולא במיטבכם, כדאי להיעזר בתכשירים ללא מרשם 
להורדת החום והקלה בצינון. והכי מומלץ לשתות תה חם ובעיקר לנוח. לפעמים כל מה שנדרש 

הוא סבלנות ואורך רוח והמחלה תחלוף גם ללא שימוש באנטיביוטיקה. ואם אתם מתלבטים, 
תמיד ניתן לפנות לרופא או הרוקח לקבלת ייעוץ, שכן יכולים להיות מצבים המדמים צורך בשימוש 

באנטיביוטיקה אך ישנן חלופות טיפוליות מתאימות יותר".

לסיכום מזמין ד"ר זקס את כולם לשמש כשגרירים בתחום השימוש המושכל באנטיביוטיקה 
ומאחל חורף בריא ונטול מחלות.

לחמניות ברזילאיות
אופן ההכנה:

1. מחממים תנור לחום של 190 מעלות צלזיוס
2. )במקביל( מחממים בסיר קטן את החלב ושמן הזית.

3. מכניסים את קמח הטפיוקה למיקסר עם וו גיטרה
4. מוסיפים את החלב החם למיקסר ומערבבים היטב

5. מחכים מעט בכדי שהעיסה תתקרר ומוסיפים פנימה את הביצים
6. מערבבים היטב עד שהעיסה אחידה וחלקה

7. מוסיפים את הגבינה והמלח ומאחדים למסה
8. יוצרים בידיים )רטובות( יוצרים כדורים ומניחים במרווחים בתבנית מרופדת בנייר אפיה )ניתן גם ליצוק את הבלילה 

לתבנית שקעים מסיליקון(
9. אופים במשך כ- 25 דקות או עד שהלחמניות זהובות למראה וקשיחות למגע

10. מצננים ונהנים
11. ניתן להגיש עם מטבל סלסה פיקנטי או כל ממרח אהוב אחר.

רכיבים:

גביע מולר ביאנקו 1.7% או 2.8% )200 גרם(

חצי כוס שמן זית

2 כוסות קמח טפיוקה

2 ביצים

כפית מלח

בין ½ כוס ל-1 כוס גבינה קשה מגוררת

)פרמז'ן, גבינה צהובה או אמנטל(

 אנטיביוטיקה?
 לא בכל אפצ'י

 תינוקך 
סובל מגזים?

מתכונים

לחמניות מיוגורט וגבינה שהולכות נהדר עם מטבלים פיקנטיים
זמן עבודה: 25 דקות | זמן הכנה: 35 דקות | כמות מנות: 10 סועדים

בתיאבון,
משף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של מולר.

'נעם בטעמים' גבינות 
צהובות בתוספת טעמים 

שישדרגו כל אירוח וארוחה 
בחנוכה. סדרת הגבינות 

'נעם' ללא חומרים 
משמרים בכשרות בד"צ 

העדה החרדית

בחנוכה אופים סופגניות מעולות עם מוצרי 'מעולה': 
'מעולה' מפנקים עם מבחר ענק של מילויים וממרחים 

וניתן לגוון בכל יום בימי החנוכה במילוי או ממרח 
שאתם אוהבים
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מדוע בעצם אנחנו משתעלים, כיצד שיעול תורם לבריאות שלנו וכיצד הוא מפריע או 
עלול לסכן את הבריאות, מתי חייבים לראות רופא וכיצד ניתן לטפל בשיעול בדרכים 

טבעיות? ⋅ מדריך למשתעלים מאת ברי גולדברג, רוקח ראשי, 'אלטמן בריאות'

לבריאות
מאת: הילה פלאח

 

ביום,  מציק  הוא  קטן:  לא  מטרד  הוא  שיעול 
מושך  קולני,  הוא  בלילה,  מהשינה  מעיר 
כשהוא  בעיקר  לפעמים.  ומביך  לב  תשומת 

נמשך על פני שבועות ומסרב להסתלק.
של  טבעית  תגובה  רפלקס,  הוא  שיעול 
שחדרו  זרים  גורמים  לסלק  שתפקידה  הגוף 
של  הנוסף  תפקידו  הנשימה.  למערכת 
השיעול הוא הפרשת ליחה שנוצרה במערכת 
נמצא  זה  ברפלקס  השליטה  מרכז  הנשימה. 
בגזע המוח והוא מתווך על ידי קולטני חישה 

שנמצאים בדרכי הנשימה.
כשדרכי האוויר נחסמים בגלל חלקיקים, גופים 
זרים או גודש של ריר וליחה, קולטני החישה 
מעבירים את המסר לגזע המוח המפעיל את 
ומעורר  והסרעפת  הנשימה  מערכת  שרירי 
את הרפלקס. התוצאה: התפרצות מהירה של 
אוויר בדרכי הנשימה, כלומר שיעול, שתפקידו 

לסלק את המפגע.
הסוג  עיקריים.  סוגים  לשני  נחלק  שיעול 
הראשון נקרא שיעול חריף והוא מופיע בדרך 
כלל כתוצאה ממחלה זיהומית בדרכי הנשימה. 
הם  חורף  ומחלות  נזלת  שפעת,  הצטננות, 
דוגמה בולטת לכך. זהו שיעול שנמשך בדרך 

כלל מספר שבועות וחולף יחד עם המחלה.
נפסק  שאינו  טורדני  שיעול  הוא  השני  הסוג 
כשהמחלה חולפת. זהו שיעול כרוני שיכולות 
להיות לו סיבות שונות התלויות בגילו ובאורח 
נמשך  במקרה שהשיעול  של המשתעל.  חייו 
פי  על   – הופך  כלומר  שבועות,  שלושה  מעל 
)כרוני(,  טורדני  לשיעול   – הרפואית  ההגדרה 

כדאי לראות רופא.
ליחה,  עם  כלל  בדרך  מגיע  חריף  שיעול 

הנשימה,  בדרכי  מייצר  שהגוף  הפרשה 
ובסמפונות,  בגרון  בסינוסים,  באף, 
החיסונית  המערכת  מפעילות  כחלק 
ולסלק  ללכוד  הוא  ותפקידה 
גופים  חלקיקים,  כגון  זרים,  גורמים 
וחיידקים,  נגיפים   – ומזהמים  זרים 

באמצעות נזלת, עיטוש או שיעול.
הליחה הנפלטת במהלך שיעול יכולה 

להיות בצבע צהבהב, ירקרק או שקוף. 
במקרים בהם הליחה מכילה מוגלה ודם, 

קוצר  בחזה,  כאב  בחום,  מלווה  שהיא  או 
מיידית  לגשת  היא  ההמלצה  וכדו',  נשימה 

ולקבל אבחנה רפואית.
עם  בשיעול  לטיפול  המלצות  כמה  הנה 

ליחה בדרכים טבעיות:
צמחי מרפא: ישנם צמחי מרפא שונים  שבהם 
במחלות  לסייע  מנת  על  להשתמש  מקובל 
הנשימה.  בדרכי  במחלות  ובעיקר  חורף, 
עלול  שחור  סמבוק  כי  מצביעים  מחקרים 
בדרכי  וזיהומים  דלקות  כגון  במצבים  לסייע 
ותבלינים  מרפא  צמחי  העליונות.  הנשימה 
גזר,  קורנית,  בת  רפואית,  מרווה  כגון  נוספים 
עשויים  וקינמון,  היערות  אורן  האניס,  כמנון 

אף הם  לסייע במצבים של על שיעול ליחתי.
שימוש במכשיר אדים חמים: שאיפת אדים 
חמים ממוססת ליחה ונזלת, מקלה על הגודש 
לגרון.  ועל הגירוי שנגרם כשהנזלת מחליקה 
שמן  כגון  ארומתיים  שמנים  להוסיף  אפשר 

אקליפטוס, 
טבילה  גם  וכדומה.  לוונדר  טימין,  ברוש, 

באמבט חם, עם או בלי שמנים, מסייעת.
שתייה חמה: תה או חליטות צמחים, ובמיוחד 
אקליפטוס,  המכילות  תערובות  או  חליטות 
ודבש  לימון  ג’ינג’ר  של  שילוב  וטימין.  מנטה 

בתה או בחליטה מומלץ אף הוא.
גרגור מי מלח: מקל על כאבי גרון ומחטא את 

דרכי הנשימה.
הפועלת  בריאות'  'אלטמן  באדיבות  המידע 
מנת  על  ובאחריות  במקצועיות  רבות  שנים 
לספק לכלל הציבור מגוון פתרונות בריאותיים 
ויסייעו להיטיב  ישתלבו בשגרת החיים  אשר 
מעגל  ולאורך  שונים  חיים  במצבי  הגוף  עם 

החיים.

חיזוק המערכת החיסונית חשוב בכל ימות השנה ועל אחת כמה וכמה 
בעונה הקרה, שעם בואה מתחילות להופיע "מחלות החורף", בינהן: שפעת, 

הצטננות, דלקות גרון ועוד הנגרמות לרוב משהייה במקומות סגורים 
וחמים כמו גני ילדים ומקומות עבודה. לדברי סוזן באוורמן, דיאטנית 

קלינית בחברת הרבלייף: " לקראת החורף חשוב מאוד לחזק את המערכת 
החיסונית על מנת להמנע מהידבקות במחלות החורף. כדאי ורצוי לעשות 

זאת באמצעות תזונה נכונה, שינה איכותית ופעילות גופנית וכן הוספת 
מזונות שימזערו את הסיכון לחלות". 

באוורמן מעניקה 5 טיפים לחיזוק המערכת החיסונית והימנעות 
מהידבקות במחלות חורף:

    
נוגדי חמצון:

הם חומרים אורגניים המכונים גם אנטיאוקסידנטים, המנטרלים את נזקי 
הרדיקלים החופשיים בגוף ומסייעים במניעת מחלות, שמירה על מערכת 
החיסון ובעיכוב תהליכי הזדקנות. תוספת של נוגדי חימצון תוסיף הגנה 
לגוף. נוגדי-החמצון מצויים בעיקר בירקות מכל הסוגים, פירות, קטניות, 

דגנים מלאים, אגוזים, שקדים, וזרעים מסוגים שונים. 

כורכמין: 
פרוש השם כורכום בשפות רבות הוא שורש צהוב. מדובר בתבלין שנמצא 

כמעט בכל מטבח ישראלי ולו המון סגולות רפואויות. הכורכום נחשב ללהיט 
בקרב שוחרי בריאות הודות לפעולות האנטי אוקסידנטיות, אנטי סרטניות 

והאנטי דלקתיות שבכורכומין המכילות חומרים המחזקים את מערכת 
החיסון כמו אשלגן, וויטמין סי. ניתן ליטול את שורש הכורכום המיובש 

במרתח, במיצוי נוזלי, באבקה )עם שמן זית( או בכמוסות.

כלורפיל:
 הצבע הירוק שבירקות ירוקים מתקשר לצמיחה חדשה ואנרגיה תוססת. 

העשירו את התפריט שלכם בסלטים טריים שבהם מבחר של עלים ירוקים 
)תרד, חסה, פטרוזיליה, מלפפון וכו'(. ירקות בעל פיגמנט ירוק מכילים 

כלורפיל המשפר את חיידקי המעיים שלנו ובכך את בריאותנו, מעניק ברזל 
ומחזק את מערכת החיסון, מנקה את הגוף מרעלים ותורם לערנות ותחושת 

אנרגיה.

האנטיביוטיקה של הטבע שום:
 "האנטיביוטיקה של הטבע", הורג מספר רב של חיידקים שונים, עשיר 

בנוגדי חמצון המחזקים את הגוף וגם נפוץ מאוד כתרופת סבתא עממית. 
השום מגרה את המערכת החיסונית שלנו ובכך מסייע לחיידקי הפלורה של 
הקיבה להגיע לאיזון. על מנת שנפיק ממיטב השום את התועלת יש לחתוך 

ולאכול אותו חי וטרי על אף ריחו החריף.   

בצל:
 נודע כבעל סגולות רפואיות עוד בזמנים קדומים. מעבר לכך שבצל מוסיף 

טעם הוא משמש כחומר משמר וגם חיוני מאד לבריאות. הבצל מכיל 
ויטמנים רבים, מינרלים, שמנים אתריים, אנזימים, חומצות אמינו ועוד, 

התורמים לבריאות הכללית ובחיזוק חיסוני. על אף ריחו החזק והחריף 
מומלץ לצרוך אותו חי וטרי בשילוב בתוך סלטים או קצוץ עם דבש.   

ג'ינג'ר:
 ברפואה הסינית נוהגים להשתמש בו כצמח מרפא כבר מאות שנים. 

הג'ינג'ר מסייע בחיזוק מערכת החיסון בדגש על מצבי הצטננות, שיעול, 
מחלות חורף ועוד. שורש הג'ינג'ר ידוע כמחמם וממריץ, יעיל לטיפול 

בדלקות ולשיכוך כאבים. בעוד שהשמנים הנדיפים שלו ידועים בתכונות 
אנטי חיידקיות ואנטי ויראליות. נהוג להשתמש בג'ינג'ר מיובש או טרי. 

אפשר להוסיף לאוכל או לשתות בתה מחמם עם דבש ולימון.

טיפים לחיזוק המערכת החיסונית בחורף 

השבועיהטיפ 
שיעול: כל מה שצריך לדעת על 

התופעה המטרידה

 סל
תרופות

בשורה לשוכחים ליטול כדורים בזמן  
עד  דיספנסר   CARROSELF
חודש מראש: פטנט ישראלי פותר 
בעיה הגורמת למוות בטרם עת של 
125 אלף מטופלים בשנה בארה"ב; 
תרופות  מראש  לסדר  מאפשר 
מראש  חודש  עד  מזון  ותוספי 
 CARROSELF סגור  במארז 
ישראלי חדש המאפשר את  פטנט 
תרופות  לנטילת  המושלם  הפתרון 
מסודרת  בצורה  תזונה  תוספי  ו/או 
חודש  עד  של  לתקופה  ושיטתית 
מונע  הדיספנסר  מבנה  מראש. 
ומונע בלבול  התפזרות של כדורים 
מאפשר  הדיספנסר  בנטילתם. 

נטילת  מועד  לכל  ייחודי  תא  לייעד 
תרופה או וויטמינים. כך למשל ניתן 
התרופות  כל  את  אחד  בתא  לשים 
ביום  הבוקר  בשעות  לקחת  שיש 
כל  את  לשים  אחר  ובתא  מסויים 
בשעות  ליטול  שיש  התרופות 
ימים.  פי  על  בסידור  הצהריים 
 CARROSELF של  הערכה 
ייעודיות  מדבקות  עם  נמכרת 
הנטילה  מועד  את  לסמן  מנת  על 
באמצעות  הכדורים.  של  המדויק 
למעלה,  החוגה  של  פשוט  סיבוב 
הנטילה  מועד  את  לבחור  ניתן 
התרופות  את  ורק  אך  ולהנגיש 

המיועדות ליום הנטילה הספציפי.

סדרת מוצרי ויטמין D, של אלטמן בריאות, ממשיכה 
להתרחב ומצרפת לשורותיה טבליות לעיסה המכילות 
בשנים  צמחי.  ממקור  יחב"ל   1000 של   D ויטמין 

האחרונות אנו עדים לעלייה בכמות אנשים הסובלים

לראשונה, לצד סדרת מוצרי ויטמין D הפופולאריים 
רכות  כמוסות  לעיסה,  טבליות  בריאות:  אלטמן  של 
לעיסה  טבליות   – נוסף  מוצר  מושק  וטיפות,  לבליעה 
בכמות  תות  בטעם   D ויטמין  המכילות  טבעוניות 
מדובר  צמחי.  ממקור  בינלאומיות  יחידות   1000 של 
מן  מוצרים  צורכת  אינה  אשר  לאוכלוסייה  בחידוש 
יכולה  וכעת  החי 
 D מוויטמין  להנות 

ללא חשש.

החדש  המוצר  את 
מוצרי  בסדרת 
טבליות   ,D ויטמין 
טבעוניות  לעיסה 
ממקור  תות  בטעם 
לרכוש  ניתן  צמחי, 
הפארם  ברשתות 
מחיר  הטבע.  ובתי 
לצרכן-  מומלץ 

.₪ 98.90



1700-556-700
הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

הפורמולה, פרי פיתוחה
של חברת TTM הישראלית,
מבוססת על תמציות צמחים
ומכילה ויטמינים ומינרלים
החשובים לבריאות העור

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת - כלי מטבח

מאונך מאוזן

אלה, אלון, אלמגים, ארז, ארן, אשל, ברוש, הדס, ערמון, תאשור, לבנה, צפצפה, שטה, תדהר, עץ השדה, 
עץ רענן, עצי לבנון

1. הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.                 "אמר רבא ____" )חולין צ: (
6. פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו(

7. תואר כבוד לאיש,אדון. "אמר ____ משעה שהכהנים נכנסין לאכול" )ברכות ב: (
8. כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות וזריזים לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות 

ט: (
10. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב.

)בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(
11. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית 

ג ד(
13. הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר כך ____ של יד" )מנחות לו.( 

)הווה(
14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.                   "השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(

15. בגד,לבוש. "ולבש הכהן ____"                   )ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(
16. נגישה,דחיקה,דכוי.                                  "שבתה ___" )ישעיה יד ד(

1. שכר שילומים בעד מעשה.                                                 "השב ____ על גאים" )תהלים 
צד ב(

2. מפרשיות השבוע.
3. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן.                               "עת ה____ הגיע" )שיר השירים 

ב יב(
4. ניקה,טיהר.                                                           "ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא 

ד: (
5. כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.                         "____ ישראל" )שמואל ב כא יז(

7. מנהיג,מדריך.                                                            "אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה 
נא יח(

9. יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"                )תהלים פז א( )לא בלשון 
סמיכות(

12. בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז(
13. חן,יופי,דבר המעורר חמדה בלב.                               "בחורי ___ כלם" )יחזקאל כג ו(

14. לוח קורה צרה.                                                     "עושין ____ לביראות" )עירובין ב א( 
)בלשון יחיד(

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4   5 

6     7  

8    9   

10    11  12 
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14   15    

  16     

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
      הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.            .1

 "אמר רבא ____" )חולין צ: (
                                               שכר שילומים בעד מעשה.   .1

 "השב ____ על גאים" )תהלים צד ב(
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דירות 
וילות ובתיםלמכירה

כ”ז כסליו- כ”ח כסליו תשפ”ב
01/12/2021-02/12/2021

4-4.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,490,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 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

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

2,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר- קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באזור נויפלד 5 חדרים, 
125 מ"ר, קומה ב' + 

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)38-38(_____________________________________________

 שיכון ה', דירת 115 
מ"ר, ק"ק מוגבהת + 

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
ואפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

אלעד

פנטהאוזים ודירות גן

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

240 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, 3 כ"א, נוף 

מרהיב, חניה משותפת, 
3,490,000 ש"ח בלעדי 

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

 טאבו משותף, 
ביונה הנביא 5 חדרים, 

משופצת מהיסוד, קומה 
4, 1,290,000 ש"ח, 

מציאה!!! א"א לקחת 
משכנתא תיווך ש. 

_____________________________________________)46-46(מאירוביץ 054-6506501

 למכירה ביהודה הלוי דירה 
80 מ"ר + אופציה גדולה, 

קומת קרקע, כניסה פרטית 
_____________________________________________)47-50ש(תיווך ב"ב 050-9094402

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

גדולה, 3 חדרים, 100 
מ"ר, משופצת חלקית 

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
2,050,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742)47-47(_____________________________________________

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

רעפים, חזית, משופצת 
חלקית, 1,750,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

 ברחוב חברון 5 חדרים, 
120 מ"ר, קומה ג' ללא 
מעלית, חזית + היתרי 

בניה על הגג )בטון(, 
2,590,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)48-48(_____________________________________________

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים

באר שבע

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 מציאה! להשקעה 
ולמגורים, בסמטת רחל, 

קרקע, מחולקת ל- 2 יח', 
מושכרות ב- 5,000 ש"ח, 

1,850,000 ש"ח
_____________________________________________)49-52ש(050-4103769 054-8463835

 קרוב למרכז העיר, 
דופלקס 7 חד', 170 מ"ר 

בנוי + 50 מ"ר מרפסת 
גג, ק"ג, מרווחת מאוד, 
3 כיווני אויר, משופצת 
ויפה, נוף פתוח תיווך 
_____________________________________________)49-50(אשכנזי 058-5558815

 בשיכון ג' 5 חד', חזית, 
מעלית, חניה + אופציה 

תיווך אשכנזי
058-5558815)49-50(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, 1,950,000 ש"ח 

מציאה!! בלעדי תיווך ש. 
_____________________________________________)49-49(מאירוביץ 054-6506501

 דירה מטופחת, 
מדהימה, בתחילת ר' 
עקיבא, 4.5 חד', סלון 

גדול וחדרים גדולים, 
כ- 100 מ"ר, מאווררת, 
אמבטיה ויחידת הורים 

משופצים, חזית, נוף 
פתוח, ק"ג, חניה מקורה 

+ אופציה בגג בטון 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

058-5558815)49-50(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים 4 
חדרים, קומה ב', חזית, 

משופצת, 1,850,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

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

בית שמש

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות מציאה! 
דירת גן 4.5 חד', 125 מ"ר 
+ גינה 50 מ"ר, סלון גדול, 
ניתנת לחלוקה, מידית, רק 

1,860,000 ש"ח "שחף 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 054-9422194

 בבלעדיות בעליון דופלקס 
6 חד', ניתן לחלוקה מידית 

3+3, מושקע, רק 2,190,000 
ש"ח "שחף נכסים"

052-5752500)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות בעליון, מציאה! 
דירת 3 חד', 95 מ"ר, קומה 
א', אופציות, רק 1,465,000 

ש"ח גמיש "שחף נכסים" 
052-5752500)50-50(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, 
בשכונה י"א רחוב שיטרית, 
דירה מחולקת ל- 3 יחידות, 
קומה 4/4, מושכרת כבר 3 

שנים ברציפות לאותם שוכרים, 
6,400, מחיר שיווק 999,000 

054-4813717)50-50(_____________________________________________

 מבצע יואב שכונה ו' 
החדשה, קומה 1/4, מחולקת 

ל- 2, מושכרת 4,600, מחיר 
_____________________________________________)50-50(שיווק 890,000 054-4813717

 שכונה ג' ברחוב הנדיב, 
דירה, קומה 1, 110 מ"ר, 

מושכרת 4,600, מחיר 
054-4813717 955,000)50-50(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א, 
שאול המלך 125, קומה 

3/4, 84 מ"ר, מצויין לחלוקה 
ל- 2 יחידות גדולות, 735,000, 

_____________________________________________)50-50(שיווק 054-4813717

 דירת 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, ברחוב מוריה 

המבוקש, קרוב למכללת סמי 
שמעון, קומה 2, 97 מ"ר, 

_____________________________________________)50-50(900,000 ש"ח 054-4813717

3-3.5 חדרים
 למכירה שכונה ו' החדשה 
מול הקרייה החרדית, דירת 3 
חדרים, קומה 3/4, 78 מ"ר 

054-4813717)50-50(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, 
בשכונה ג' ברחוב שרעבי, 

דירת 3 חדרים, 76 מ"ר, קומה 
1/4, מושכרת 2,400, מעולה 

לחלוקה, מחיר שיווק 680,000 
054-4813717)50-50(_____________________________________________

 מבצע נחשון על דרך 
מצדה, קומה 1, דירת 3 
חדרים, 76 מ"ר, מצוינת 

למשקיעים, הדירה מושכרת 
ב- 2,800 ש"ח, 4.5% תשואה, 

משופצת מהיסוד, מרוהטת 
חלקית, מחיר שיווק 765,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח 054-4813717

 דיל מטורף, דירת 
3.5 חדרים, מעגל ראשון 

לאוניברסיטה, 3 דקות הליכה, 
65 מ"ר, מושכרת, לעסקה 

מיידית, מחיר: 880,000 ש"ח 
054-4813717)50-50(_____________________________________________

יחידות דיור
 חדשה, בבלעדיות, שכונה 

י"א רחוב מצדה, 2 יחידות דיור, 
קומה 3/4, מושכרות 4,900, 

מחיר שלא יחזור 880,000 
054-4813717)50-50(_____________________________________________

 למכירה בית שמש צמוד 
לחפציבה, וילה מהממת, 

כ- 380 מ"ר, עם 3 יחידות 
דיור להשכרה, מיקום מצויין 

ותשואה גבוהה, למהירי 
החלטה מרכז מידע לנדל"ן 

052-2604463)50-50(_____________________________________________

 למכירה בבית שמש 
ברחוב נרקיס המתחרד, 3 

חדרים + מרפסת סגורה לחדר 
נוסף, ק"ב, דירה מרווחת, רק 
1,000,000 ש"ח, הקודם זוכה 

מרכז מידע לנדל"ן
052-2604463)50-50(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות אחרונות, 4 

חדרים, 120 מטר, 2,200,000 
***5 חדרים 2,500,000 גמיש 

B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 4 
חדרים גדולה, 120 מטר, 

2,500,000 גמיש
B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 
דירות נכה, 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 2,000,000, 3 ח' פנטהאוז 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 50-50(תיווך(_____________________________________________

 בן זכאי כ- 103 מ"ר, קו"2 
+ מעלית + סוכה, מיידית 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 70 מטר בפ"כ, בניין 
חרדי, קומה שניה ואחרונה, 
גג רעפים, 1,450,000 תיווך 

_____________________________________________)50-50(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! באזור סוקולוב 
דירה 124 מ"ר, מחולקת 

ל- 3 דירות, משופצת, ק"א, 
2,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, 70 מטר, 1,650,000 

***145 מטר, אפשרות 
לחלוקה, 2,800,000

B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ללקוחותינו דרושות דירות 
בטאבו משותף תיווך צור 

03-6701920)50-50(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות 
דירות למכירה ללקוחות 
רציניים, במכירת דירות 

פונים רק למקצוענים!!! 
"פנחס נכסים"
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי מאיר, 
קומה ראשונה, מעלית 

וחניה, 235 מט', לשעבר 
2 דירות שכיום אוחדו 

לדירה אחת, 3.7 ש"ח 
"פנחס נכסים"
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 מיני פנטהאוז, 4 חד', 
במקום פסטורלי ויפה 

עם נוף פתוח, גג צמוד 
בטאבו פרטים בתיווך 
_____________________________________________)50-51(אשכנזי 058-5558815

 מציאה!! ברחוב חברון 
דירת 3 חדרים ענקית, 

85 מ"ר )בקלות נהפכת 
ל- 4 חדרים(, קומה 2 
ואחרונה, גג רעפים, 

3 כ"א מלאים, עם נוף 
פתוח, משופצת חלקית 

+ אפשרות לבניה על 
הגג, 1,830,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 באביעד דופלקס גג, קו"4, 
110 מ"ר + אישורי בנייה לעוד 

כ- 100 מ"ר "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)50-50(משה דסקל 050-5926021

 בלעדי! בפרדס כץ 
דופלקס 160 מ"ר, מחולק 

ל- 4 חד' + יחידה, משופצת, 
ק"ג, חזית, 2,200,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)50-50(פנחסי 03-5799308

 באזור לנדאו הירש 
דופלקס 190 מ"ר, ק"ד + 

מעלית + חניה, מושקעת + 
מרפסת גדולה, 3,100,000 

_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 
210 + מרפסות 70, 

מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,100,000 גמיש 
תווך רבקה נקב
053-9244430)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות בקריית 
הרצוג דופלקס בקומה 

3 ו- 4, כ- 150 מטר 
+ אופציה גדולה, 

2,160,000 "פנחס 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 055-6789653

 ברמת אלחנן דירה גדולה 
ומרווחת, 6 חדרים, 120 מ"ר, 
חזית, ק"א, מעלית, סוכה, כ. 
_____________________________________________)50-50(מיידי נדלנצ'יק 050-4122744

 א.טרומפלדור 5 חד', 
כ- 117 מ"ר, 1 בקומה, 

ק"א, מעלית, 3 כ"א, 
ח.בטאבו, 2,020,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 מציאה!!! בשלוש 
השעות, בניין חדש, 5 
חד', קומה שניה, 122 
מטר + חניה בטאבו, 

2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 055-6789653

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 115 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,830,000 תווך 
_____________________________________________)50-50(רבקה נקב 053-9244430

 בלעדי מציאה!! 
במינץ 5 חדרים ענקית, 
כ- 120 מ"ר, חזית, ק"ד 

+ מעלית + חניה צמודה 
בטאבו, 2,350,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

 בבלעדיות בקובלסקי 
5 חד', קומה ראשונה + 
מרפסת סוכה + יחידת 

דיור 40 מ"ר "פנחס 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בפרל 6 
חד', 140 מ"ר, משופצת, 

קומה 1 + יחידה 35 
מטר, 3 כיווני אוויר 

"פנחס נכסים"
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות באבן 
שפרוט 5 חד', קומה 
קרקע, 120 מטר + 

מרפסת 10 מטר, 
משופצת, 2.1 )גמיש( 

"פנחס נכסים"
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4 
חד', קומה א', 38 

א.להרחבה, משופצת, 
סוכה, 1,560,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל 4 וחצי 
חד' + סוכה, 100 מטר, 
קומה 3, מעלית וחניה 

בטאבו, אופציה 40 מטר, 
בסוף אישורים "פנחס 
_____________________________________________)50-50(נכסים" 055-6789653

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, כ- 115 מ"ר, 

3 כיווני אויר + מעלית, 
צריכה שיפוץ, ב- 

2,000,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)50-50(נכסים 050-4177750

 בנידוני בגדד פנטאוס 
130 מ"ר, מפואר ביותר 

+ מרפסת 20 מ"ר, בבניין 
חדש, ב- 2,250,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 באזור רוזובסקי 4 חדרים, 
כ- 100 מטר + אופציה 

להרחבה, משופצת כחדשה, 
2,380,000 גמיש

B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 50-50(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה!! ברחוב חברון 
דירת 3 חדרים ענקית, 

85 מ"ר )בקלות נהפכת 
ל- 4 חדרים(, קומה 2 
ואחרונה, גג רעפים, 

3 כ"א מלאים, עם נוף 
פתוח, משופצת חלקית 

+ אפשרות לבניה על 
הגג, 1,830,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', 100 מטר, 
בשיכון ה' + התרי בנייה לעוד 
100 מטר + תוכנית למעלית, 

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)50-50(_____________________________________________

 באזור השלושה בבניין 
חדש 4 חד', 95 מ"ר, ק"ג 
+ מעלית + חניה, חזית, 

2,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באזור גרשטנקורן 
4.5 חד', 110 מ"ר, ק"ג, חזית, 
א. בגג, משופצת, 2,100,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

3-3.5 חדרים
 מציאה! בדנגור כ- 3 

חדרים, ק"ב, חזית + אופציה 
ענקית, 1,360,000 ש"ח גמיש 

בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 
054-8535000)50-50(_____________________________________________

 כ- 100 מ"ר, גדולה, חזית 
ועורפית, ק"א, משופצת יסודי, 
_____________________________________________)50-1/22ש-(מרכז ר' עקיבא 053-2759816

 א.טרומפלדור 3 חד', 
כ- 70 מ"ר, מ.סוכה, 
ק"ג, משופצת, א.בג.

בטון, 1,480,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)50-50(_____________________________________________

 מציאה!! א.ויזניץ 
כ- 3 חד', כ- 50 מ"ר, 

משופצת מהיסוד, 
כ.פרטית, 1,320,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)50-50(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה!!! 
בהרב שך 3 וחצי חד', 75 
מטר, קומה 2, משופצת 

מהיסוד, מחיר מיוחד 
"פנחס נכסים"
055-6789653)50-50(_____________________________________________

 בטבריה 3.5 חד', קו"2, 
עורפית, משופצת, כ- 70 מ"ר 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! בר' עקיבא מרכז 
3 חד' גדולה + סוכה, 75 מ"ר, 

ק"ב, מצב שמור + חניה, 
1,670,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי! באלישע 3.5 חד' 
+ סוכה גדולה סגורה לעוד 
חדר, 92 מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת ויפה, 2,200,000 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, עורפית, ק"ב 
+ אופ' בצד, 1,550,000 

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)50-50(והשקעות 054-4290600

 למהירי החלטה, 
ברמב"ם השקט, 

3.5 חד', כ- 80 מ"ר, 
משופצת, יפיפייה, חזית 

+ מחסן כ- 15 מ"ר + 
חניה בטאבו, ק"ג ללא 
מעלית בלעדי בתיווך 

_____________________________________________)49-50(אשכנזי 058-5558815

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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



כ”ז כסליו- כ”ח כסליו תשפ”ב 201/12/2021-02/12/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

דירות 
להשכרה

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים

וילות ובתים

יחידות דיור

 לרציניים בלבד, מחיר 
מציאה, 5 חדרים, מרווחת, 
קומה ראשונה + 2 חניות 

+ מחסן גדול, חדש מקבלן 
_____________________________________________)39-50ש(050-7856208

חריש
+5 חדרים

+5 חדרים
 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

130 מ"ר + מרפסת 
גדולה, קומה א', כניסה 

מידית, 7,500 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

גבעת שמואל
+5 חדרים

פתח תקווה

טבריה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 דירה 85 מ"ר, לל"ת, 
שמורה, בהרב שך-ז'בוטינסקי, 

1,620,000 ש"ח, ק"א
_____________________________________________)44-1/22ש(054-8574487

 ברחוב סירקין דירת 
3 חדרים, קומה ב', 80 

מ"ר, עורפית, 1,700,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

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

2-2.5 חדרים

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

בן שטח, קומה א', 
חזית, שופץ לאחרונה, 
מושכר ב- 6,500 ש"ח, 
2,100,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 נדירה בשוק, יחידת 
דיור להשכרה, רחוב 

שאול חדד, ליד קרית 
פרמישלאן, 2 חדרים, 

קומה ב' )מדרגות קלות(, 
40 מ"ר, מקרר, כיריים 

חשמליות, מזגן בכל 
חדר, דוד שמש, שולחן 
וכסאות, חדר שינה עם 

ארונות ושידה, חדר 
אמבטיה, מרפסת סוכה, 
2,850 ש"ח כולל ארנונה 

וועד בית, כולל חניה
054-8539967)49-49(_____________________________________________

1-1.5 חדרים

 בטאבו משותף בשבטי 
ישראל, 2 חדרים, 40 
מ"ר, קומה ג', חזית, 

מאובזרת קומפלט, 
950,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)44-44(_____________________________________________

 1 חדר פרטי לבודד, כניסה 
מחולקת, כולל הכל, 2,000 

ש"ח, רח' חברון
_____________________________________________)47-50ש(054-4400074

 יחידת דיור יפה ומשופצת 
באזור רחוב צפניה, מרפסת 

סוכה, ריהוט מלא וחדש, קומה 
ראשונה, סלון גדול ורחב, 

אמבטיה לפרטים
050-9383007)47-50(_____________________________________________

עסקים

 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(_____________________________________________

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 ברחוב טרפון, בהסכם 
שיתוף, יחידה 30 

מ"ר, מרוהטת, ק"ק 
מוגבהת, 470,000 ש"ח, 
מציאה ענקית!!! תיווך 

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

ירושלים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 3 חד' + מרפסת 20 מ"ר, 
ק"ה, ללא, 2,900 ש"ח, מיידי, 

_____________________________________________)48-51ש(לל"ת 050-4131561

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
15,000 ש"ח, מיידי 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
050-5308742)48-48(_____________________________________________

נדל”ן 
מסחרי

אולמות

חנויות

 קרקע בהפשרה 
מתקדמת במיקום 

מבוקש ברחובות, במחיר 
_____________________________________________)47-50ש(מצוין יוני- 058-4924514

3-3.5 חדרים

 במימון, קומה ג' + ד', 
5 חדרים, משופצת וחדשה, 

ממוזגת, סוכה, מיידי
_____________________________________________)49-52ל(054-3092797

 להשכרה 5 חד' + 2 
חצרות + מחסן, אזור ויזני'ץ - 

_____________________________________________)49-52ש(קהילות יעקב 055-6787113

 ברחוב אפשטיין 3 חד', 
ק"ד, מיזוג + דוד"ש + 

מרפסת סוכה, אפשרות 
לתקופה ארוכה
054-5405590)49-52(_____________________________________________

 3 חד', בפרדס כץ, 
באוסישקין, ק"א, משופץ, 
_____________________________________________)49-52ש(מיידי, לל"ת 052-4266741

 בהרב שר ב"ב, דירה וחצי 
להשכרה, מאובזרת מרוהטת 
וממוזגת, 1,600 ש"ח לחודש 

_____________________________________________)49-52ש(050-9734807

 יח"ד 55 מ"ר, מרווחת, 
כחדשה, ממוזגת, בבירנבוים, 

_____________________________________________)49-50ל(2,500 ש"ח 052-7672357

פתח תקווה
4-4.5 חדרים
 להשכרה ברחוב 

בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 
חדרים, ק"ב + מעלית + 

חניה, כניסה מיידית, ללא 
_____________________________________________)49-50(תיווך 050-7691234

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה קומה נוחה 

במחיר סביר ללא תיווך
_____________________________________________)49-50ח(052-7632652 ירושלים

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)49-50ח(תיווך 054-7432035

 בבני ברק, חנות פיצוחים 
וממתקים ומאכלי שבת, 

מצליחה מאד, פוטנציאל ענק 
_____________________________________________)49-50ל(055-2722616

 במרכז השקט דירת 
שותפים חוקית, משופצת, 
ק"ק, הכנסה 6,000 ש"ח 

)אופציה לתמ"א(, שתי יחידות 
של שני חדרים, 1,520,000 
_____________________________________________)49-49(ש"ח, מיידי 050-4811122

 בחיים כהן היוקרתי 4 ח', 
מסודרת, מעלית, חניה מקורה, 

בהזדמנות, 1,770,000 ש' 
050-4811122)49-49(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,150,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 2 חדרים, 
קומה 1, 62 מ', רח' אבטליון, 

 050-2321046 1,530,000
_____________________________________________)50-01/2022(אופק מאיר נכסים

 באזור רח' הרצוג 2.5 
חד', 60 מ"ר + אופציה 

30 מ"ר, כולל שלד, ק"א, 
1,550,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 בלעדי מציאה, 
בעלי הכהן 2.5 חדרים 

גדולה, כ- 75 מ"ר, 
משופצת, ק"ד )גג בטון(, 

1,500,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)50-50(_____________________________________________

 בבגין 6 חד', 151 מ"ר, 
קו"11 + סוכה + מחסן דירתי, 

נוף עד לים "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)50-50(משה דסקל 050-5926021

 באזור קרלין 3 חדרים, 
קומה א', 72 מ"ר, שכנים 
טובים, רק 520,000 ש"ח 

_____________________________________________)50-50(052-7166160 ידידיה

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו( + סוכה 42 + גג פרטי 

)125 מ"ר( + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 3,600,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)50-50(_____________________________________________

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו(, גישה נוחה + סוכה 12 

+ 2 חניות + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 2,750,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)50-50(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )83 
מ"ר נטו(, ללא מדרגות 

+ סוכה + חניה פרטית, 
משופצת, נוף, יחידת הורים, 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)50-50(הכוכבים: 02-5713375

 באיכילוב 3 חד' גדולה 
ומרווחת, ק"3, מסודרת, 

1,450,000 תיווך-יוחנן
051-2454512)50-50(_____________________________________________

בית שמש
 להשכרה בבית שמש 

הוותיקה באזורים מתחרדים, 
דירות 3-4 חדרים להשכרה 

מרכז מידע לנדל"ן
052-2604463)50-50(_____________________________________________

 להשכרה באנילביץ 
בית פרטי 340 מטר, 3 

קומות, עם חניה, 18,000 
ש"ח תווך רבקה נקב 

053-9244430)50-50(_____________________________________________

 בשכון ה' פנטהאוז גדול 
להשכרה, חדשה + מעלית, 

ק"ד + מקרר, מכ.כביסה, וגז, 
4,900 ש"ח 050-3143380 

_____________________________________________)50-1/22ש(03-6187096

 בנתן הנביא פנטאוס 
200, מפואר ביותר + 
חניה ומרפסת שמש, 

בבניין חדש ויוקרתי להב 
_____________________________________________)50-50(נכסים 050-4177750

 בראשונים 85 מטר, 4 
חדרים, קומה חמישית + 

מעלית + מרפסת סוכה, 3 
כ"א, משופצת וממוזגת + 

חניה, 4,500 ש"ח
052-7671305)50-50(_____________________________________________

 מרכז העיר 4 חדרים, בנין 
_____________________________________________)50-50(חדש תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה בחברון 
דירת 140 מטר, ענקית, 
4.5 חדרים, 2 מרפסות 

סגורות, מטבח חדש 
בנפרד, סלון גדול, מחיר 
5,000 תווך רבקה נקב 

053-9244430)50-50(_____________________________________________

 באברבנאל בבניין חדש 
3 חד' גדולה, מפוארת, 
מיידי! ב- 4,500 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)50-50(_____________________________________________

 בעוזיאל 3 חד', 50 מ"ר, 
קומה מינוס 1, משופצת, 

ריהוט חדש קומפלט, חדשה 
+ מעלית, סוכה, חלונות 

גבוהים, מחיר מציאה
052-7671305)50-50(_____________________________________________

 קובלסקי 3 חד', 70 
מ"ר, מרוהטת חלקית, מיידי 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)50-50(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', קומה ב', 
עורפית, שופצה מהיסוד ברמה 

גבוהה מאוד, ללא מעלית, 
4,100 גמיש תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)50-50(_____________________________________________

 להשכרה בפנקס 
דירת 3 חדרים חדשה, 

מרוהטת, מציאה, 3,800 
תווך חמד בניהו
055-2536940)50-50(_____________________________________________

 בלעדי ביהודית 3 
חדרים גדולה, כ- 90 מ"ר, 
מטופחת ויפה, קומה א', 
חזית + סוכה, כ. מיידית, 
4,200 ש"ח גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)50-50(_____________________________________________

 להשכרה בנחשוני, 
מציאה! דירת 2 חדרים 

יפייפיה, משופצת, 
מרוהטת, עם מרפסת, 

3,000 בניהו
055-2536940)50-50(_____________________________________________

 באהרון דב 2.5 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ג )ללא 

מעלית(, חזית + חניה, 
מיידי, 3,400 ש"ח )ללא 

_____________________________________________)50-50(תיווך( 054-4290600

 במוהליבר, יפה ומאוררת, 
מרוהטת, מיידי, ללא תיווך, 
_____________________________________________)50-51(מחיר 2,300 054-8469452

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

_____________________________________________)50-51ח(מתיווך 052-3595314

 מחפשים דירת 4 חדרים 
באיזור דובק בני ברק

_____________________________________________)50-51ח(054-8477988

 בירושלים דרוש מחסן/
מבנה לקניה או להשכרה 

לטווח ארוך גם הטעון שיפוץ 
_____________________________________________)50-51ח(058-3201128

השקעות

 להשכרה בבני ברק במרכז 
העיר )מימון-אחיעזר(, וילה 
עצמאית, 100 מ"ר, קומת 
קרקע, 4 כיווני אויר + חצר 

150 מ"ר, לכל מטרה
054-8454737)50-50(_____________________________________________

 להשקעה בר' עקיבא 100 
מ"ר + חצר, משופצת, חדשה, 

ק"ק, מושכרת ב- 10,500 
_____________________________________________)50-50(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

לפרסום
בלוח

03-6162228

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,020,000 ש"ח! 

_____________________________________________)50-50(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 להשכרה בר' עקיבא/
גן ורשא, חנות 45 מ"ר, חזית 

גדולה 054-2094197 )להשאיר 
_____________________________________________)50-51ש(הודעה(

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)50-50(_____________________________________________

מבנים

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

 *עד 500 מ"ר, קומה 
ראשונה, ברח' שלמה המלך 
ב"ב, לכל מטרה *מחסן 160 

מ"ר, פרדס כץ, ק. חניה
_____________________________________________)46-49ש(052-7672357

מרתפים

משרדים

 להשכרה במשרד עורכי 
דין מפואר בר"ג, חדר מואר, 
מרוהט, חזית, 1,490 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ש(03-5-70-70-70

 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(_____________________________________________

 מיידי בהרב שך/
קוטלר, חנות 19 מ"ר, 
במחיר מציאה 3,500 

ש"ח!!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 050-5308742 

054-6506501)46-46(_____________________________________________

 בר' עקיבא מרתף 
למכירה/השכרה, 280 מ"ר, 

לכל מטרה, גישה לרכב, 
3,200,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)50-50(_____________________________________________

 משרד 50 מ"ר, במרכז 
העיר, למיידי תיווך דורון

054-4980159)50-50(_____________________________________________

 380 מ"ר, בהכשרת 
הישוב, משופץ ברמה גבוהה, 

לכניסה מידית תיווך דורון 
054-4980159)50-50(_____________________________________________

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק
 במצלר 21, לשבתות/

שבועי/יומי/שעות, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)44-17/2022ש(052-7613554

בר יוחאי

טבריה
 סוויטות נופש 

מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת, מתאים 

למשפחות/זוגות
_____________________________________________)49-49/2022ש(050-8954654

 מבצע חורף, 5 חד', 
מרפסת לכנרת וגולן, מדורג, 

חצר, תח"צ במקום
_____________________________________________)46-5/22ש(050-4124556

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

חפץ חיים
 יח' נופש בחפץ חיים, 

מחיר לזוג 300 ש"ח, תוספת 
ל- 2 ילדים 50 ש"ח

050-3344210)49-52(_____________________________________________

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 2 חד', יפה ומטופחת + 
מרפסת גדולה + נוף לים, 

ק"ק, אזור חרדי, קרוב לכנרת 
_____________________________________________)39-50ש(052-8355839

 במגדלי המלכים! מבצע 
חנוכה! 2 לילות 800 ש"ח, 
3 לילות 1,100 ש"ח, 5 דק' 

למדרחוב + מרפסת נוף, עד 4 
_____________________________________________)42-01/2022ש(ילדים 054-6511250/350

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)47-6/22ש(לנופש מושלם! 055-6788938

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 052-7646764
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7634389

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

 צימר ביבניאל- יחידה 
פרטית, גינה ופינות ישיבה, 

סמוך לביכנ"ס + סופרמרקט, 
עד 11 איש אדיר-

_____________________________________________)49-8/22ש(058-5781866

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

 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 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה
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03-6162228 מזל          וברכה
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ל

ח
בלו

03-6162228

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/2022ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

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

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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 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 

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

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:

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

מחשבים

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

הסעות

 השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

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

גם פרק ב'. או חצי חצי, 
דרושות במאגר חסידיות 
וליטאיות. שדכן מקצועי 

עם המון הצעות 
_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/2022ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

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

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

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

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846
עלמה

 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/2022ש(050-6241690

 "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

צפת

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
050-6481288

054-8469788 )תמונות 
_____________________________________________)41-40/22ש(באתר(

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/2022ש(052-7623725

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 

מצוות, ובריתות, וכו', 
_____________________________________________)42-42(054-8449588 מירי

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/2022ש(קרליבאך 052-7153475

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/2022ש(050-7477127

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)44-03/2022ש(גקוזי' 052-4595914

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7602522

כ”ז כסליו- כ”ח כסליו תשפ”ב 01/12/2021-02/12/2021

שיעורים

 שיעורי חב"ד של הרבי 
האחרון, ניתן להתקשר לנייד 

_____________________________________________)47-49(בשעות אחה"צ 058-3275870

 אישה זקוקה למכשיר 
_____________________________________________)48-51ח(לחץ דם 054-3429699

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

ייעוץ ועזרה
 מהפכת דת אמת לפני 

השמדת הכל ח"ו )בנט 
- לפיד( 058-3275870 

_____________________________________________)49-52(אחה"צ

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

ריפוד
 מרפד כיסאות, ספות, 

מזרונים, כריות, במבחר בדים/
צבעים, מושב כיסא, 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(052-4227714

 כ"ק האדמור מפרס מקבל 
קהל, להתקשר אחה"צ לנייד 

058-3275870)49-04/2022(_____________________________________________

 נמצא עט פילוט בקו 422 
מב"ב לי"ם ב- 6/10/21 ע"ש 
_____________________________________________)49-50ח(תורגמן שמעון 054-8426082

 נמצא כרטיס + מפתח 
ברח' ישמח משה בב"ב

_____________________________________________)49-50ח(054-8426082

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

054-5634338
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

מוצרים 
ושירותים

איפור ושיער
 "ברכי קוסמטיקה"- 
החלקה אורגנית- 250 
ש"ח, תסרוקות- החל 

מ- 25 ש"ח, איפור 
ערב- 160 ש"ח, מוצרי 

איפור- הכי זול!! מייקאפ 
אסתי לאודר- 127 ש"ח 

כולל גימלאים_____________________________________________)50-01/2022(052-7180485
 בב"ב )בבן זכאי(, כולל 

לגימלאים בני תורה, 
לפנה"צ, כיבוד קל, 
חברותות, שיעורים

054-8447671
_____________________________________________)50-50ש(052-7613095

שונות
 קו לומדים וזוכים לילדים 
פרסים יקרי ערך למשתתפים 

_____________________________________________)50-01/2022(חייגו כעת: 03-509-1000

 בקו 411 מבני ברק 
לבית וגן נאבדה חליפה יקרה 

מאד לבעליה היודע פרטים 
מתבקש להתקשר לפלאפון 

_____________________________________________)50-51ח(054-8453999

 נמצא פלאפון ברח' 
אברבנאל בי"ג כסליו ללא סים 

_____________________________________________)50-51ח(052-7665322

 בערב חג סוכות נמצאה 
טבעת בקופסת מתנה באיזור 

_____________________________________________)50-51ח(ר' עקיבא 052-7157077

 דרוש בתרומה ארון דלתות 
הזזה לבחורי ישיבה שגרים 
_____________________________________________)50-51ח(במקום קטן 054-8429061

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)50-51ח(או ישנה 052-3595314

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)50-51ח(054-7938941

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)50-51ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)50-51ח(בתמורה 054-7938941

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)50-51ח(סימלי 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)50-51ח(בתחום 052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)50-51ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)50-51ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)50-51ח(בתרומה 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)50-51ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)50-51ח(אלקטרה 052-3595314

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 2 רדיאטור 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 מכשיר בייביליס רחב 
מאד חדש באריזה 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(055-6787859

 בהזדמנות!!! מסך 
מחשב 22 היה בשימוש מועט 

_____________________________________________)50-51ח(230 ש"ח 053-3346080

 מחבת חשמלי ענק 
קוטר 40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מחשב נייח מהיר 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מקרר 330 ליטר, מכונת 
כביסה 7 קילו, תנור תא אחד 

_____________________________________________)49-50ל(052-4227714

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 
חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 2 רדיאטור 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 מכשיר בייביליס רחב 
מאד חדש באריזה 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(055-6787859

 בהזדמנות!!! מסך 
מחשב 22 היה בשימוש מועט 

_____________________________________________)50-51ח(230 ש"ח 053-3346080

 מחבת חשמלי ענק 
קוטר 40 ס"מ זק"ש 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 מחשב נייח מהיר 500 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-3558949

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 050-4135002

 מקרר בינוני עובד מצויין 
בבני ברק ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8477988

 פלטת שבת חדשה 40 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח ב"ב 054-8447593

 כיריים 4 להבות המילטון 
חדשה 200 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)50-51ח(054-8447593

 טוסטר אובן 30 ל' במצב 
מצויין 120 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)50-51ח(054-8447593

 מצלמת קנון כחדשה דגם 
_____________________________________________)50-51ח(185 + מטען 055-6733613

 BOSCH מכונת כביסה 
חדשה עם עגלה חדשה + 

_____________________________________________)50-51ח(חוברת בעברית 03-9092321

 מחשב נייד אסוס 10.1 
אינץ עם כל תוכנות אופיס 

מצב מצויין ללא בטריה 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7154435

 מקרן חדש בארזיה ללא 
צורך במחשב עם שלט + זום 

+ משקפיים תלת מימד ב- 
_____________________________________________)50-51ח(300 ש"ח 052-7154435

 מגהץ אדים ב- 180 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-2429733

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(054-4273857

 כריים לבישול ואפיה שמור 
_____________________________________________)50-51(מצב מצוין 054-5470218

 רדיאטור חדש בקופסא 
9 צלעות חדש 150 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-5470218

 מקרר אלקטרה 200 ש"ח 
רדיאטור 14 70 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-7984438

הבחירה הנכונה 
אירועים ושבתות ברמה אחרת

הבחירה הנכונה צביקה 

050-5931530 ׀ 054-3529330

שבת חנוכה בירושלים

במלון שערי ירושלים

H

פנסיון מלא

עם בעל התפילה והזמר 

שמוליק נדל

הרשמה לפי התו הירוק בלבד

  טיש ליל שבת: שירים, סיפורים, חידון חנוכה וירושלים - אבי רז והצוות 
נס גדול היה פה: סיפור אישי - מאירוע מוחי לאירוע חתונה 

שבת בצהריים: סיור רגלי - מקומות ושירים, כולל שכונת נחלאות 
ומפגש עם דמויות תיאטרליות

הבדלה מוזיקלית 

התוכנית לקבוצת הבחירה הנכונה בלבד!

*היפוך ארוחות

ליחידים, לזוגות ולמשפחות
שבת פרשת מקץ

 3-4/12/21

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)50-51ח(זוכה! 050-4135002

 מקרר בינוני עובד מצויין 
בבני ברק ב- 300 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(054-8477988

 תנור חימום אינפרא 
אדום 5 גופי חימום טרמוסטט 

בטיחותי 230 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)49-50ח(054-8466850

 מפזר חום על גלגלים 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח בני ברק 053-3127276

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות GP2700 חדשים ב- 

_____________________________________________)49-50ח(70 ש"ח 052-7154435

 מחשב נייד שמור ותקין 
_____________________________________________)49-50ח(מהיר 500 ש"ח 054-3558949

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)49-50ח(054-7432035

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

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557

 דיסקים חדשים באריזה 
של זמרים ברוך לוין שוואקי 

שמחה ליינר ועוד ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א 052-7154435

 למכירה אוזניות אלחוטיות 
לבן JBL TUNE חדש 

בקופסא רק 450 ש"ח במקום 
_____________________________________________)49-50ח(600 ש"ח 054-5342428

 למכירה מקרר 370 ש"ח 
בלבד מצב מצויין

_____________________________________________)49-50ח(053-3076507 בני ברק

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 300 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-3463482

 סמארטפון סמסונג גלקסי 
S7 במצב מעולה 500 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(052-6784969

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(054-4273857

 מכונת כביסה בקו 5 ק"ג 
כמו חדש 330 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(053-4113430

 מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 5 וחצי ק"ג מצב 
_____________________________________________)49-50ח(מצוין 250 ש"ח 053-4113430

 מיחם מים לפלטה 40 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-7676856

ריהוט
 שולחן ריבועי 90*90 
נפתח ו- 4 כסאות יפיפה 

ושמור 500 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7119229

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה כוורת מדורגת 
לסלון צבע שמנת 450 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(גמיש 054-2252171 אלעד

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)50-51ח(050-3337530 אבנר

 שולחן מתקפל 60*1.40 
_____________________________________________)50-51ח(80 ש"ח ב"ב 054-8447593

 ספסל מתקפל 1.8 מ"ר 
_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח ב"ב 054-8447593

 למכירה שולחן סלון 500 
ש"ח 6 כסאות סלון כ"א 250 

ש"ח מועלם 050-4160457 
_____________________________________________)50-51ח(ירושלים

 שידת מדפים מתוקה 
שילוב לבן וצבע עץ ב- 250 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד! 050-4176616

 למכירה עמודון לבן חזק 
6 מדפים 160 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(053-3076507

 למכירה 5 מדפי כתר 
עבים וחזקים 140 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)50-51ח(053-3076507

 למכירה שולחן נפתח ל- 
1.80 מטר חזק ויציב + כסא 
_____________________________________________)50-51ח(45 ש"ח בלבד 053-3076507

 שולחן סלון עתיק מלבן 
מצב טוב פורניר
054-5470218)50-51(_____________________________________________

 מיטה זוגית 60
_____________________________________________)50-51ח(050-7984438

 שולחן לילדים קטן 25 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 שולחן פלסטיק למטבח 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 050-7757420

 6/8 כסאות לסלון, 
מרופדות, חדשים, צבע חום 

כהה, בהזדמנות
_____________________________________________)50-51ל(052-4227714
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מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסק של החזן ויצנר 
אפשרי להשיג בחנות מתוקים 

_____________________________________________)28-29ח(ועוד הרב שך 31 ב- 30 שקל

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

כ”ז כסליו- כ”ח כסליו תשפ”ב 01/12/2021-02/12/2021

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

תינוקות

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 400 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)49-50ח(050-4107696

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 סלקלים לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א ב"ב 050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(050-4158480

 ניילון לעגלה 10 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

תקשורת
 אוזניות בלוטוס דמוי 

ארפודס פרו עם סאונד ברמה 
גבוהה וביטול רעשים ב- 250 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 055-6750707

 בימבה פלא מצב טוב 75 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 בהזדמנות נדירה!!! 
חולצות טומי הילפיגר מידות 

XS S M ב- 150 ש""ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7181769 ב"ב

 אופניים 26 הילוכים בולם 
קידמי כמעט חדש 299 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(058-3203791

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)49-50ח(400 ש"ח 050-7757420

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

ייבוא מספרד 50 ש"ח למ"ר 
_____________________________________________)49-50ח(054-2067894

 למכירה ארון 4 דלתות 
לחדר ילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 שולחן מעץ מלא פורניר 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 052-6140800

 כסאות חדשים כמעט ללא 
שימוש 230 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(052-6140800

 שולחן סלוני 500 ש"ח 
+ 6 כסאות מועלם כ"א 250 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)49-50ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)49-50ח(שידה 400 ש' 054-8483032

 ארון חדש 2 דלתות לבן 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה 2 מושבים 
310 ש"ח בלבד צבע חום בני 

_____________________________________________)49-50ח(ברק 053-3076507

 למכירה שידת מגירות 
חזקה ויציבה 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)49-50ח(053-3076507 בני ברק

 שולחן כתיבה חדש בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 150 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בני ברק 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-7216671

 מיטה סיעודית בני ברק 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 100 ש"ח 054-7216671

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

_____________________________________________)49-50ח(מ"ר 052-7134652

 שולחן גדול לסלון, 6/8 
כסאות, אפשרות לשולחן 
בלבד או לכסאות בלבד, 

_____________________________________________)49-50ל(חדישים 052-4227714

 אמבטיה מתכווצת 
וטרמפולינה בשימוש 3 חד' כל 

_____________________________________________)50-51ח(אחד 80 ש"ח 055-6787859

 למכירה עגלת מוצי 
מהממת אמבטיה + טיולון 
צבע אפור היתה בשימוש 

מועט 500 ש"ח בלבד!
_____________________________________________)50-51ח(050-4176616

 למכירה בוסטר גב חדש 
ב- 90 ש"ח בלבד

_____________________________________________)50-51ח(050-4176616

 mamas & papas עגלת 
כחדשה 500 ש"ח + כיסוי 

_____________________________________________)50-51ח(רגליים 050-4156754

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-4158480

 סלקלים לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כל אחד ב"ב 050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(050-4158480

 מציאה! שידת החתלה 
משילב לבנה במצב מצויין 400 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח בלבד 052-7108328

 עגלת מוצי אמבטיה 
וטיולון חזקה מאוד! 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב 052-7698286

 למכירה אמבטיה לעגלת 
מוצי כחדשה לגמרי + תיק 

בצבע סגול 300 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(058-7149102

 עגלת טיולון בני ברק 200 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 054-7216671

 סלקל לתינוקות בני ברק 
_____________________________________________)50-51ח(175 ש"ח 054-7216671

 עגלת אמבטיה בני ברק 
_____________________________________________)50-51ח(420 ש"ח 054-7216671

 מובייל משילב במצב חדש 
190 ש"ח במקום 380 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-2429733

 מזרן חדש לעגלה 20 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)49-50ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)49-50ח(שקל 054-3177932

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603

 סורג לחלון במצב מעולה 
גודל 110*149.5 ס"מ ב- 200 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 03-6524439

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)49-50ח(500 ש"ח 050-4960603

 מדבקות לחנוכה עם 
צורת חנוכיה וכיתוב חנוכה 
שמח 100 יחי' ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-7154435

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-7154435

 בבני ברק בובת קופהלה 
חדשה וקסברגר 100 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8457681

 בסיס לתליה למזגן סטוד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)49-50ח(052-2786557

 משקולות יד 8 שקל לקילו 
_____________________________________________)49-50ח(053-3102754 03-6191347

 גליונות עיתון ילדים 
מגדלור כרוכים בכריכה חזקה 

20 ש"ח לכרך ב"ב
_____________________________________________)49-50ח(052-7600336

 ספרי קודש לכיתות 
ט'-י"ב במחירי גמ"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4167682 03-6768237

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)49-50ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)49-50ח(בירושלים 052-7191446

 משקולות 10 ק"ג + מוט 
_____________________________________________)49-50ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה תמונות קיר 
יפיפיות במצב מעולה כ"א 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 052-8958197

 למכירה וילונות תחרה 
בשמנת שמור ונקי 350 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(052-3763582 פתח תקווה

 shure מיקרופון דינאמי 
SM57 להקלטה רק 450 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(055-9774289

 מיקרופון של חברת 
shure SM58 חדש מקורי ב- 

_____________________________________________)49-50ח(450 ש"ח 055-9774289

 מייקאפ רבלון 220 חדש 
באריזה 40 ש"ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7640622

 פיטום הקטורת + למנצח 
חדש מהסופר כתב נאה 

במיוחד!! 500 ש"ח למנצח 
_____________________________________________)49-50ח(100 ש"ח 054-8430025

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)49-50ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 למכירה זיכוי ברשת מגה 
ספורט 117 ש"ח ב- 97 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8450494

 סט משנה ברורה חדש 
בנילון מהדורת כיס עוז והדר 

_____________________________________________)49-50ח(ב- 50 ש"ח 03-6496130

 ספודיק ישן 450 ש"ח בני 
_____________________________________________)49-50ח(ברק 050-4174525

 כסא חצר מתקפל/נשכב 
נח מאד ב- 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)49-50ח(053-3127276

 משחק מגנטים לונה 
פארק עם כדורים חדש 100 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3127276

 10 תוכונים צעירים ב- 35 
ש"ח לאחד ו- 2 תרנגולות ב- 
70 ש"ח לאחת 08-9765927 

_____________________________________________)49-50ח(בישוב חשמונאים

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

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

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 למכירה 2 תרנגולות 
בלדיות מטילות ב- 70 ש"ח 
לאחת ו- 10 תוכונים צעירים 

ב- 35 ש"ח לאחד בישוב 
_____________________________________________)50-51ח(חשמונאים 08-9765927

 מעילי רגטה חדשים 
ספורטיביים לגברים ונשים ב- 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 052-7170747

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 050-4960603

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)50-51ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)50-51ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3187276

 פאה פוני לפריזעט עם 
מטפחת טבעית חום כהה 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(053-3187276

 אגרטל קריסטל יוקרתי 
גובה 40 ס"מ 100 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(053-3187278

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(055-6735837

 בושם פראדה איריס 300 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7157077

 2 בובות ניו יורק תואמות 
במצב מצוין 60 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)50-51ח(052-7157077

 ארנבת חמודה בת 8 חד' 
עם כלוב ענק 95 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-7649884/5

 אופני 21 הילוכים מידה 
24 הילוכי ומעצורי שימנו ב- 

_____________________________________________)50-51ח(450 ש"ח 052-7148004

 אופני BMX מידה 16 
לילד במצב מצוין 170 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(052-7148004

 פח כסוף גבוה עם מכסה 
_____________________________________________)50-51ח(ב- 50 ש"ח 052-7148004

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)50-51ח(054-8411267

 ספר ילדותנו לכיתה ד ו 20 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3155415

 אלבד צבע ירוק תפוח 20 
_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 053-3155415

 צלחות עמוקות 10 יחידות 
_____________________________________________)50-51ח(70 ש"ח 053-3155415

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)50-51ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)50-51ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 גלגל מגנזיום קידמי ללא 
_____________________________________________)50-51ח(הציר 20 שקל 054-3177932

 אופנים לילדים 150
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 כספת ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 שולחן סלוני 15
_____________________________________________)50-51ח(052-7126106

 חצאית הריון שחורה 
נוחה וקלילה מידה M נלבשה 

פעם אחת 160 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)50-51ח(050-4107696

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 350 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)50-51ח(054-8412976

 למכירה שטיח צבע יין 2 
על 3 מטר כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(050-5647253

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה קוקטייל אפור לבן 
מהמם מאולף ברמה גבוהה 

_____________________________________________)50-51ח(מאוד 450 ש"ח 052-7151075

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 
חברת לרט 150 ש"ח נייד 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה דגי גופי ב- 6 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כל אחד 054-8515875

 גז 5 להבות 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 דיסקים לצפיה כ- 60 
ניצוצות של קדושה וכו' רק ב- 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 052-7175539

 2 תמונות מפאזל 
מרהיבות ביופיין 80*100 200 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)50-51ח(052-3463482

 למכירה ז'קט מעיל 
ZARA חדש ב- 140 ש"ח 

בלבד במקום 270 נמכר עקב 
_____________________________________________)50-51ח(טעות במידה 050-4176616

 קלטות שירים 3 ש"ח 
לקלטת 055-6797098

_____________________________________________)50-51ח(02-6513270

 חוברות זרקור מרוה 
לצמא 1 ש"ח 055-6797098 

_____________________________________________)50-51ח(02-6513270

 תרנגול ברמה לבן יפה 
מאוד וגדול ב- 180 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(בהזדמנות 08-9765927

 תמונות קיר חמנייה 
צביעה לפי מספרים + 

מכחולים + צבעים בגדלים: 
_____________________________________________)50-51ח(50*65 80 ש"ח 054-8450494

 2 טונרים למכונת צילום 1 
ב- 80 2 ב- 150
_____________________________________________)50-51ח(050-4188282

 תא הטלה גדול לקוקטיל 
1 ב- 60 ש"ח 2 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(ב"ב 054-8412976

 תוכונים חצי אנגלי האכלת 
יד לשעבר 1 80 ש"ח 2 140 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-7938941

 מצלמה מקצועית 2 
 XT REBEL EOS עדשות

CANON פלאש נרתיק 
ומטען 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)50-51ח(054-3132330

 רמקול נטען חדש עם 
מיקרופון לא מגפון למורה 
דרך טיולים וכו' 500 ש"ח 

_____________________________________________)50-51ח(054-3132330

 כיור במידה קטנה איכותי 
חדש במחיר 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-8557339

 למכירה מעיל של בן 
ברברי חדש לגמרי )אורגינל( 

לגיל 3 240 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(058-7149102

 למכירה אופניים לילד 
בצבע כחול במצב מעולה רק 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 058-7149102

 בקבוקון לתסמיני קורונה 
חולשה עיפות ואויר בדם 90 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 02-5376012/5

 למכירה בוקסה + 
מיקרופון + מטען + שלט + 

_____________________________________________)50-51ח(כל החיבורים 055-6733613

 BMX למכירה אופנים 
כחדשים צבע צהוב מידה 16 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-7602848

 טלפון כשר במצב חדש 
כולל מטען ובטרייה מקוריים 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 053-3147379

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)50-51ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)49-50ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 מערכת סירים איכותית 
+ מגרסה, של נעמן, ב- 750 

ש"ח במקום 1,100 ש"ח 
_____________________________________________)49-50ל(052-7624122

 רצפות פרקט מלבניות 
בצבע חום חדש באריזה כ- 16 

_____________________________________________)49-50ח(מ"ר 052-7134652
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■ 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

 ■

 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(_____________________________________________

 למעון, דרושה מטפלת 
לתינוקיה- מיידי
_____________________________________________)43-46ש(054-4893566

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

_____________________________________________)42-1/22ש(7:30-4:30 052-8286090

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

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

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

עד השעה 13:15 במרכז 
העיר בפתח תקווה, שכר 

נאה לפרטים
054-8121234)48-49(_____________________________________________

 למעון בקרית הרצוג 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, גמיש, 
תנאים מעולים
_____________________________________________)48-52ש(054-8411503

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

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)42-48(או בבתים 055-5527391

ביקוש 
עבודה

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-6/22ש(050-7250631

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

בגבעתיים! מעון ותיק 
צוות מדהים! 

דרושה סייעת 
לפעוטות עד גיל 3 

שכר גבוה תשלום חגים 
ארוחות לעובדים

052-383-8484

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)45-48ש(לרציניים בלבד

 לגן בגני תקווה 
דרושה בדחיפות מטפלת 

במשרה מלאה, שכר 
8,000 ש"ח פנינה-

_____________________________________________)45-46ש(058-4770321

 לבית דפוס בפ"ת 
דרוש נהג, רשיון ב', 

לחלוקה באזור גוש דן + 
עובד ייצור עם רקע טכני 

_____________________________________________)45-48ש(054-2233562

 לישיבה בב"ב דרוש 
עובד אחזקה

_____________________________________________)45-48ש(054-7310237

 ליוסי מעליות, רקע 
מכנאי/חשמלאי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)46-49ש(במרכז 03-6160186

 דרושה סייעת למרפאת 
שיניים בב"ב ל- 2 משמרות 

_____________________________________________)47-48ש(בשבוע 055-6684461

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)47-50ש(054-8507450

 דרושה עובדת לחנות 
ממתקים ומתנות בק. ויזניץ 
ב"ב, עדיפות לדוברי אידיש 

_____________________________________________)47-50ש(058-3215030

_למעון בת"א דרושות 
מטפלות מנוסות, תנאים 

מצויינים, צוות חרדי
_____________________________________________)48-51ש(055-6703038 בתאל

 נהג לחלוקה ברמת 
אביב, רכב חובה, 

12:30-4:00, שכר מצוין 
_____________________________________________)48-49ש(051-5797730 משה

 דרושה אישה לפתיחת 
עסק עצמאי, בתחום השיווק, 

ליווי והדרכה צמודה
_____________________________________________)48-51ל(054-8449274

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22שד(052-7623142

 עובד/ת לנקיון עסק 
)חנות מחסן ומשרד(, 
עבודה קבועה! לפעם 
_____________________________________________)48-51ש(בשבוע 052-7692238

053-9811-201

 לצוות מגייסות בעל 
צביון דתי-חרדי, דרושות/
ים רכזות/י גיוס לתפקיד 

עם שליחויות
_____________________________________________)49-52ש(054-5789059

 בחור חרוץ ומסור מחפש 
עבודה באיזור בית שמש

_____________________________________________)49-50ח(055-9178123

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מס' טיפולים בחינם לצורך 

רכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)49-50ח(052-7396092

דרוש/ה מנקה 
למשרד

בבני ברק
בעל/ת יסודיות, אחריות, ואכפתיות.

נסיון בתחום יתרון.
שעות העבודה: 6:00-14:00.

לפרטים: 052-5540334

ֹלישיבה�ֱקטנה�מֱקִדמת�באיזור�המרכז

ִדרושים�ֹלעבוִדה�מייִדית
משגיח��בעיֱקר�ֹלשעות�אחה"צ�ערב

עִדיפות�ֹלבעֹל�תואר�בתחום�ובעֹל�נסיון

אח�מוסמך�ֹלמשרה�חֹלֱקית
(ֹלציין�סוג�משרה)ֱקו"ח�יש�ֹלשֹלוח:

מייֹל- 26avoda@gmail.comפֱקס- 03-5796580

דרושה מנהלת למעון בת"א

משרה מלאה
יכולת ניהול מוכחת

יחסי אנוש טובים
ראייה רחבה ויצירתית

 יכולת הנעת צוות
עובדות

חינוך = שליחות = מקצוע

ביצוע מספר מטלות
בו זמנית

עמידה בלחצים
נכונות לעבודה גמישה

 תנאים 
ושכר טובים

asher0917@gmail.com :קו"ח ופרטים ל

 עבודה מהבית
 שכר גבוה

 יכולת הבעה בכתב
 יתרון - נסיון בתחום

לעמותה תורנית בת"א

asher0917@gmail.com

דרוש/ה 
גייס 

משאבים
 להגשת בקשות בכתב 
לעסקים גדולים וקרנות

קו"ח למייל:

 דרוש עובד מב"ב לחנות 
חליפות, שעות 15:00-22:00 

_____________________________________________)50-1/22ש(053-3391691

 לחנות בב"ב דרושה עובדת 
אחראית למשמרות ערב ובימי 

_____________________________________________)50-50(שישי לפרטים 054-2226243

 חד הורי מעוניין לעבוד 
שעה בבוקר/בערב או בשעות 

הלילה במשמרות
_____________________________________________)50-51ח(054-7938941

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)50-51ח(בשבוע 052-3595314

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב גמישות 
בשעות/טיפול ראשון בחינם 

_____________________________________________)50-51ח(050-6651365

 חיפשתם עורך ספרים 
תורני? מצאתם!

_____________________________________________)50-51ח(054-8590879

"2 * 125    765988     קרן

מדינת ישראל
משרד החינוך

מודעה בדבר הארכת מועד להגשת בקשות תמיכה לשנת 2022
בקשות  הגשת  בדבר   )17/10/2021( תשפ"ב  חשון  י"א  ראשון,  ביום  פורסמה  אשר  להודעה  בהמשך 
לתמיכה במוסדות תורניים לשנת 2022, קול קורא 13835, אנו מודיעים בזאת על הארכת המועד האחרון 

להגשת בקשות תמיכה עד ליום חמישי י"ב טבת תשפ"ב )16/12/2021(.

 למשרד עו"ד בבסר 4 
דרושה מזכירה בין השעות 
050-5500567 9:30-15:30)49-50(_____________________________________________

 דרוש עובד חרוץ וזריז 
למכבסה בב"ב, מ- 9:00 עד 

15:00, 9:00-13:00 שכר 
התחלתי 35 ש"ח

_____________________________________________)49-50ש(052-7699655

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציגת טלמיטינג 

+ נסיון, 4 משמרות 
בשבוע, תנאים טובים 

למתאימים
_____________________________________________)49-52ש(052-4751951

 אברך אחראי ואמין מעוניין 
בעבודה בכל תחום בבני ברק 

_____________________________________________)50-51ח(054-8420794

 אברך רציני מעוניין 
בחברותא או כל דבר תורני 

_____________________________________________)50-51ח(בשעות הבוקר 052-7653252

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 220 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(050-4960603 

03-6162228

מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)49-50ח(שקל 054-3177932

 פאזל של מפת ישראל 
120 חלקים ב- 23 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(054-8454536

 2 סכו"ם נירוסטה נעמן 
חדש באריזה 12 סועדים 120 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט 
עם שוליים שמורים 80 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(050-4087927

 מפת יגר חדשה בצבע 
שמנת 1.50*2.20 מטר 50 

_____________________________________________)49-50ח(ש"ח 050-4087927

 מזוודה גלגלים 60 ש"ח 
מידות 20*33*50 י"ם

_____________________________________________)49-50ח(054-2633790

 אופני ילדים BMX מס' 
_____________________________________________)49-50ח(12 100 ש"ח 052-7676856

 שולחן פלסטיק לילדים 
_____________________________________________)49-50ח(כתר 25 ש"ח 053-3155415

 לוח מחיק בצד השני 
לוח גיר של איקאה 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3155415

 ספר ילדותינו לכיתה א ד ו 
_____________________________________________)49-50ח(כ"א 25 ש"ח 053-3155415

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)49-50ח(058-3233170

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 220 ש"ח 

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 אגרטל קריסטל יוקרתי 
גובה 40 ס"מ 100 ש"ח

_____________________________________________)49-50ח(053-3187276

 כיור נירוסטה 65/56 ס"מ 
משומש 30 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת

 אותיות מרחפות יוקרתי 
אם אשכחך ירושלים ב- 30 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
עם זכוכית כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 מראה גדולה מסגרת עץ 
לבנה עם מדף קטן ב- 40 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 03-6169291

 4 כסאות כתר צבע לבן 
כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 2 מוטות לוילון יוקרתיים 
צבע לבן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6169291

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בקפה קפה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח בזיסלק/תיק התיקים ב- 

_____________________________________________)48-49ח(250 ש"ח 053-3187276

 למכירה שובר של 300 
ש"ח במליה בגדי ילדים ב- 250 

_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 053-3187276

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)48-49ח(500 ש"ח 050-4960603

 וילון ונדיאני צבע שמנת 
_____________________________________________)48-49ח(כחדש 99 ש"ח 052-6140800

 למכירה בפ"ת שער 
מברזל במצב מצויין 500 ש"ח 

מחיר מציאה + אופניים 16 
לילדים מגיל 5-8 130 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(054-2819921 בערב

 אופניים לנוער מידה 24 
דרוש תיקון 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(055-6735837

 מייק אפ לנקום בהיר 50 
_____________________________________________)48-49ח(ש"ח 052-7157077 ב"ב

 אופנים לילדים דרוש תיקון 
_____________________________________________)48-49ח(50 ש"ח 052-7157077 

 אופני כושר במצב טוב 
_____________________________________________)48-49ח(400 ש"ח 050-7757420

 משקולות 10 קילו + מוט 
_____________________________________________)48-49ח(170 ש"ח 050-7757420

 למכירה מגבעת פנתר 
מידה 52 מצב מעולה + מעבד 

מזון איכותי 100 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)48-49ח(053-3076507

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)48-49ח(03-6199806 בערב

 סט מחזורים ספרד 3 
רגלים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)48-49ח(050-4131038

 אקווריום פנורמי מידות: 
65/40 מצויין 75 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת אלי

 אקווריום גדול 80*50 ס"מ 
מצויין 100 ש"ח

_____________________________________________)48-49ח(052-2595044 פ"ת



שני-רביעי
 6-8.12.21
ב'-ד' בטבת

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת
* תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.

 |  15 נויפלד  רח’   | הרצוג   קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
| רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | רח' תורת חיים  1 | רח' קלישר  17 

 |  1 סופר  חתם  רח'  עמנואל:   |  15 רשבי  רח’   |  8 הלל  רח'   |  22 הורקנוס  רח'   |  8 הורקנוס  רח'  אשדוד:   |  1 הריף  רח’  אלעד: 
חיפה: רח' מיכאל 9 | רח' מיכאל 16 | רח' טרומפלדור 54 | בית שמש: רח' מרים הנביאה 16 | רח' נחל שורק 11 | חדרה: רח' הגיבורים 52 | נתניה: רח' שוהם 29 | 
 30 יהודה  רח'  ערד:   |  88 גוריון  בן  רח'  קרית מלאכי:   | אחיסמך   18 ישראל   רח' שבטי   לוד:   |  25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת   |  20 האר"י  רח'   |  15 לילינבלום  רח' 

חורף חם
בנתיב החסד ניתן להשיג 

את כל סוגי 
המטריות

גברים נשים 
וילדים

 

שוק פירות וירקות
בימי שלישי-רביעי

-שמיטה לחומרא-
הסניפים: נויפלד 15, הרב קוק 11, קוטלר 18 ב"ב, הלל 8 אשדוד, מיכאל 9 חיפה, מרים הנביאה 16 בית שמש, 
הריף 1 אלעד, שבטי ישראל 18 אחיסמך לוד פתוחים במוצ"ש משעה לאחר צאת השבת עד 23:00

חמישי-שישי
9-10.12.21 ה'-ו' בטבת

שני-שישי
6-10.12.21
ב'-ו' בטבת

זוג פירורית
2*200 גר'

אסם

690

1 ק"ג
'מעולה'

סוכר

1190
3 ב-

1 ק"ג
'מעולה'

שוקוצ'ינו

990

ללא חיטה מלאה
'מעולה'

אטריות 400 גר' שיבולים/
פתיתים 500 גר'/

קוסקוס 350 גר'

1090
3 ב-

סימילאק
900 גר'

6990

חיתולי בייביסיטר

80
4 ב-

קמח מלא 80%/100%
1 ק"ג

'מעולה'

1190
2 ב-

דג פילה סלמון
אדום גרופ

5990
לק"ג

תה בטעמים
25 שקיקים

'מעולה'

10

בשמן/במים
4*140 גר'

טעמן

רביעיית טונה

1590

100 גר'
'מעולה'

רסק עגבניות

10
8 ב-

קוד:311289/311067
מן

ופל מיני קוביות/
מצופה 200 גר'

10
2 ב-

400 גר'
'מעולה'

שקדי מרק

1290
2 ב-

במבה 4*60 גר'/10*15 גר'/
ביסלי 4*55 גר'/10*20 גר'/
אפרופו 3*50 גר'/5*25 גר'/

במבה מתוקה 10*15 גר'/
דובונים 5*20 גר'/

פופקו 8*20 גר'

מארזי חטיפי אסם

1790
2 ב-

קטשופ
750 גר'

אסם

890

בייבי בייסיק
חמישיית מגבונים

10

650 מ"ל
נוזל כלים סוד

390

28% 600 גר'
תנובה

גבינה צהובה עמק

2690

8*150 גר'
תנובה

מאגדת יופלה פרי

1990

8*150 גר'
תנובה

מאגדת יופלה לבן/
יוגורט ביו 1.5%/3%

1190

2*850 גר'
תנובה

זוג גבינה לבנה

2490

גריסי פנינה/חיטה/
בורגול/אפונה/
עדשים ירוקות

500 גר'
זה ברור

20
3 ב-

בחזקת
נקי

מתולעים

1 ליטר
תנובה

משקאות חלב

18
2 ב-

ללא קצפת
8*100 גר'

תנובה

מאגדת מיני קרלו

20
2 ב-

המבצעים בסניפים: חיפה: רח' מיכאל 16 | בית שמש: רח' נחל שורק 11 | עמנואל: רח' חתם סופר 1 | בני ברק: רח' נויפלד 15

המבצעים בימים: ראשון-שישי א'-ו' בטבת 5-10.12.21

קורקינט
אלומיניום איכותי

מתקן כביסה
מתכת

מפזר חום קומקום נירוסטה
1.8 ליטר

79 90 49 90 49 90 49 90

אבקת כביסה 1.25 ק"ג/
מרכך כביסה 900 מ"ל

סוד

890

חמישיית טישו
קוד:4932305

משי טישו

890

אחוה

דקליות/עוגיות/
עוגיות מרוקאיות 

500 גר'/קצפיות 180 גר'/
עוגיות שוקולד צ'יפס/

כתר 400 גר'

20
3 ב-

טורקיז/טחינה
ללא מתובלת

500 גר'
אחוה

890

750 גר' - 1 ק"ג
זוגלובק

שניצל מן הצומח/
תירס/נקניקיות/קבב

4190
2 ב-
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