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לפי כל הסימנים בתוך שבועות בודדים, מדינת ישראל תהיה עמוק בתוך הגל 
החמישי עם אלפי מאומתים חדשים מידי יום  במסיבת עיתונאים בהולה שכינס 
רה"מ נפתלי בנט, הוא ניסה לשכנע  את אזרחי ישראל לחזור להגבלות, למסכות 
ולהרחיב את מעגל המתחסנים  בינתיים מבצע חיסוני הילדים נכשל: רק עשרה 

אחוזים מהילדים בגילאי חיסון התחסנו | עמ' 12

בנט הודה בכישלון: "בחיסון הילדים, ישראל - בניגוד להרגלנו - היא לא הראשונה בעולם"

אבי גרינצייג

יש חשמל באוויר
את  שטלטלה  הסופה 
בטרם  עוד  השבוע,  הממשלה 
)לאן  כרמל'  'סופת  החלה 
בבחירת  היצירתיות  נעלמה 
בימים  המשתוללת  השמות?( 
ועמודי  עצים  לעקור  אלו 
בניסיונותיו  קשורה  חשמל, 
ח"כ  הפנים,  ועדת  יו"ר  של 
לנטרל  מרע"מ,  טאהא  וליד 
את סמכויותיה של שרת הפנים 
מה  במסגרת  שקד  איילת 
שמכונה 'חוק החשמל' ולהחיל 
אליו  המצורף  ובמתווה  בחוק 
משמעותיים,  שינויים  אלו  אי 
הבדואית  הפזורה  עבור  בעיקר 
לרע"מ  המצביעה  בנגב 
בקואליציה  ניכרים.  באחוזים 
היא  רע"מ  שהפעם  מתעקשים 
בל  אבל  לוותר,  שתיאלץ  זו 

נקדים את המאוחר.
רקע  קצת  כדרכנו,  תחילה, 
הקוראים  את  להלאות  ומבלי 
החוק  נבכי  בסבך  הנכבדים 
בנוהג  בתמצית:  המתוכנן. 
דורשת  מבנה  בניית  שבעולם, 
פרטנית  תוכנית  הגשת 
הכללית  לתוכנית  המותאמת 
באותו אזור, ולאחר מכן אישור 
התוכנית על ידי גורמי המקצוע 
בשלב  רק  ברשומות.  ופרסומה 
הבנייה  היתר  מתקבל  הסופי 
הקרקע.  על  עולים  והדחפורים 
לחשמל  שחיבור  לציין  מיותר 
כל  השלמת  לאחר  רק  נעשה 

ההליכים.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

בהלת האומיקרון: ישראל 
נכנסת לגל החמישי

ראש הממשלה בנט במסיבת העיתונאים | צילום: קובי גדעון, לע"מ 

חקירת דרעי: בדרך לעסקת 
טיעון ופרישה מהכנסת

במסגרת עסקת הטיעון הניסוח של עבירות המס שבהן הואשם דרעי ירוככו, והוא לא 
ירצה עונש מאסר או עבודות שירות  כשתושג העסקה, ככל הנראה בימים בקרובים, 

דרעי מתכוון להתפטר מהכנסת כדי לייתר את הדיון בשאלת הקלון | עמ' 8
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מעמד "הר סיני" בחולון בראשות הגאון 
הגדול הרב חיים רבי שליט"א

מאת: אלי כהן

האישית  ובהכוונתו  בנשיאותו  תורה  בני  ת"ת 
של הגאון הגדול הרב חיים רבי שליט"א, מפתיע 
בעיני  המשתווה  חומש  מסיבת  והפעם  שוב. 

הילדים למעמד הר סיני לפחות.
והדר  בפאר  וגשמית,  רוחנית  מושקע  בערב 
צעד  אחר  צעד  הילדים  הונחו  מצויים,  שאינם 

בקבלת התורה, ובלימוד החומש כחלק מכך.
באופן מפתיע, הילדים שיננו וזכרו "בעל פה" 
התנ"ך,  ספרי  כל  התורה,  פרשיות  כל שמות  את 

וכל מסכתות ששה סדרי משנה.
במערכה  ביטוי  לידי  בא  הת"ת  של  המוטו 
שכללה שיר מיוחד ומחזה תחת הכותרת "מי שלא 
חייל". מאמר  יהיה אפילו  לא  גנרל  להיות  רוצה 
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  של  דבריו  את  המיישם 
זיע"א בשם החפץ חיים זיע"א, שכשם שנפוליאון 
היה אומר לחייליו שמי שלא שואף להיות גנרל 
אומר  היה  כך  הקיסר,  את צבא  לעזוב  מתבקש 
להיות  ואף  שאינו  שמי  לתלמידיו  חיים  החפץ 
הישיבה.  את  יעזוב  בתורה  גדול  חכם  תלמיד 
הת"ת שמקבל לשעריו אך ורק ילדים ממשפחות 
כשרה  בתקשורת  המחזיקים  תורה  ובני  אברכים 
החמד  בילדי  מחדיר  והתפשרויות,  קולות  ללא 
את השאיפה הגדולה להיות תלמיד וחכם, וכך גם 

מיישם בחיי היום יום בת"ת.
אלעד,  והרב  יוסף  הרב  הנערצים  המלמדים 
הודו להורים על "הפיקדונות" ילדי החמד אותם 
הרב  נסיונם  שלמרות  וציינו  בידיהם,  הפקידו 
שלמות  בכיתות  כה  עד  פגשו  לא  הם  בחינוך, 

המאוכלסות בילדים משקיעים ומחונכים כל כך.
את דבר ההורים הביאו נציגי ההורים, שספרו 
עד כמה הם עומדים משתאים מידי בוקר לראות 
להגיע  בכדי  קופצים ממטותיהם  הילדים  את 
לת"ת בזמן, מתוך רצון אישי ושמחה נדירה. כמו 
כן ציינו ההורים את השקעתו האישית של צוות 
הת"ת בכל ילד, וספרו מנקודת מבטם האישית על 
ההשקעה אותה חוו ילדיהם במהלך חודשי קיומו 

של הת"ת.
הגאון הרב חיים רבי שליט"א סיפר על הקשר 
והילדים,  המלמדים  לבין  בינו  הקיים  האישי 
המלמדים  אליו  נכנסים  בשבוע  פעם  כאשר 
לת"ת  מגיע  הוא  נוספת  ופעם  אישית,  לשיחה 

למסירת שיעור לילדי החמד.
המפקח הרב אברהם סויסה שליט"א העלה על 
נס את ייחודיותו של הת"ת הן מצד משפחות בני 
התורה ומצד ילדי החמד ששואפים לגדולות, והן 
מצד ההנהגה הרוחנית בראשותו של הגאון הרב 
חיים רבי שליט"א המעניקה שיעור קומה תורני 
סיפר  הוא  לתלמידים.  והן  החינוכי  לצוות  הן 
בהתפעלות איך כל צעד בהתווית דרכו של הת"ת 
נשקל בכובד ראש ובמלא תשומת הלב, ועד כמה 
ובהוצאות  במשאבים  הת"ת  הנהלת  חוסכת  לא 
כלכליות כבדות ככל שיהיו למען תלמידי הת"ת.

הרב  הכולל  ראש  חתם  הנאומים  משא  את 
אליהו רבי שליט"א מייסד הת"ת, שהודה למפקח 
האישית  ואחריותם  מסירותם  על  ולמלמדים 
לדרכו של כל תלמיד. "אנחנו לא מפסיקים לקבל 
המלמדים,  על  והתפעלות  שבח  דברי  מההורים 
ניכר  והסייעות.  במכינה  הקריאה  מורת  הגננות, 

לנו  שעומד  זו  היא  רוענו,  אבינו  של  שזכות 
ישראל  שבמחנכי  שבעידית  העידית  את  לקבל 

לשורותינו", אמר הרב.
של  בריקוד  והילדים  האבות  פצחו  לסיום, 
מצווה לרגל קבלתה תורה האישית של התלמידים 
כתפיו,  על  בנו  את  נושא  אב  כל  כאשר  היקרים, 
מדרגה  עליית  של  חדש  עידן  מתחילים  ויחד 

בקבלת התורה האישית והמשפחתית.
הרוחנית  מההשקעה  נלהבים  יצאו  ההורים 
תורה  ובני  כאברכים  הם  שגם  וציינו  והגשמית, 
התחזקו מהמסרים החדים שלוו ברף גבוה כל כך 
של הסברים והמחשות, בבחינת "תורה מפוארה 

בכלי מפואר".
על  בהודעה  מגדרם  יצאו  והסבים  ההורים 
מהסבים  שהפטיר אחד  וכמו  המורמם,  הערב 
למלמד "אני מאחל לנכדי, ששמחת בר המצווה 
שלו תהיה שמחה ומעצימה כפי שהיתה מסיבת 

החומש הזו".
האישית  ובהכוונתו  בנשיאתו  תורה  בני  ת"ת 
שוב  מוכיח  שליט"א,  רבי  חיים  הרב  הגאון  של 
כי הוא מצליח לכבוש את פסגת ההצלחה אותה 
ת"ת  להקים  ניתן  בחולון  גם  וכי  לעצמו,  הועיד 
בערים  התתי"ם  טובי  עם  אחת  בשורה  שעומד 

החרדיות.

ביום רביעי חגגו בת"ת בני תורה בנשיאות ובהכוונת הגאון הרב חיים רבי שליט"א "מסיבת חומש", כאשר האירוע נוהל והונגש 
לתלמידים כמעמד "הר סיני" ממש

 במעמד המיוחד לילדי הת"ת



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

מרבית הילדים עדיין אינם מחוסנים ולכן הם חשופים יותר לתחלואה בזן החדש 
 הכוללת סיכון מוגבר לאשפוזים ולסיבוכי הקורונה כמו דלקת PIMS ולונג קוביד. 
הדילמה האמיתית איננה 'לחסן או לא לחסן' - אלא האם נרצה שהנגיף יפגוש את 

ילדינו כשהם מחוסנים ומוגנים או כשהם חשופים. 
התשובה ברורה: עדיף להפגש עם הנגיף מחוסנים ומוגנים. למען בריאות ילדינו.

מצייתים לדעת תורה ומחסנים את הילדים.  
ילד מחוסן הוא ילד מוגן. 

אמאל'ה, 
האומיקרון כאן!

אני מוגן?
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"השלוחים שלנו 'אשפר' הם שליחי 
אמת שהבשר יהיה מהודר בתכלית"

מאת: יחיאל חן

ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  במעמד 
הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, נחנכה החנות 
חברת  של  הבשר  ממלכת   – והמפוארת  החדשה 

'אשפר' בבני ברק. 
שליט"א,  כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן 
על  זאת  ברק,  בבני  שהתקיים  לטקס  והגיע  טרח 
לעומדים  הערכתו  את  להביע  כדי  חולשתו,  אף 
בחנות  המזוזה  את  וקבע  הכשרות,  משמר  על 
הכשרות  תחת  העומדת  'אשפר'  של  המפוארת 
שבנשיאותו.  ציון'  'נווה  בד"ץ  של  המהודרת 
בדבריו עמד על גודל הזהירות הנדרשת בכשרות 
הבשר,  כשרות  על  בהקפדה  ובפרט  המאכלים 
והעומדים  'אשפר'  חברת  של  בשבחה  והפליג 
בראשה, כשהוא מעיד בפה קודשו, עד כמה הם 
לכולי  בהידור  יהיה  שהכל  כדי  ועושים  פועלים 

עלמא. 
ה'  "ברוך  הישיבה:  ראש  מרן  אמר  בדבריו 
שזוכים ועומדים על כשרות האוכל בתכלית, בלי 
יהיה  שהאוכל  חשוב,  הכי  דבר  זה  ספקות,  שום 

כשר, בר מינן אם האוכל לא כל כך כשר...". 
יודע  "אני  אישית:  בעדות  הוסיף  שלום  חכם 
על  לעמוד  אמת,  שלוחי  הם  שלנו  שהשלוחים 
למהדרין  כשרה  תהיה  הבשר  של  שהכשרות  זה 
בתכלית". הוא חתם בברכת כהן גדול: "ה' יעזור 
לנו שנמשיך בדרך הזאת, לעשות רק דברים שהם 

לכבודו יתברך". 
בן שמעון שליט"א,  רבי מסעוד  הגדול  הגאון 
הרחיב  ציון,  נווה  בד"ץ  וחבר  ברק  בני  רבה של 
חומות  על  העמידה  ונחיצות  בחשיבות  הוא  גם 
שנלחמים  הזה  "בזמן  בדבריו:  ואמר  הכשרות, 
כוח  לתת  צריכים  שבקדושה,  דבר  כל  כנגד 
לאדם,  החיות  את  נותן  הוא  האוכל  לקדושה. 
ואבוי מה שזה  אוי  לא בכשרות  הוא  אם האוכל 
לא  שזה  די  לא  האחר,  לצד  לרעה,  עליו  משפיע 
חברת  אשרי  ההפך.  עושה  חלילה  אותו,  מחזק 
וכל העושים במלאכה, שזוכים להעמיד  'אשפר' 
חכם  מרן  של  הנהגתו  תחת  תילה  הכשרות  את 
ובירך  הוסיף  הוא  הבד"ץ".  ורבני  כהן  שלום 
להדר  "כשמקפידים  החדשה:  החנות  חנוכת  על 
שהמקום  גם  להם  מגיע  הכשרות,  את  ולייפות 
יהיה יפה ונאה, ולא נותר לי אלא לברך שלא תצא 

תקלה מתחת ידיהם". 
דגלם  על  חרטו  'אשפר',  של  הבשר  בממלכת 
בכשרות  ביותר,  האיכותי  הבשר  את  להעניק 
נפש,  לכל  השווים  ובמחירים  ביותר  המהודרת 

למצוא  ניתן  הידיים,  רחבת  בחנות  כך,  ומתוך 
כשרויות  מגוון  בעוד  והעוף,  הבשר  מוצרי  את 
'העדה החרדית',  ובהם בד"ץ  ביותר,  המהודרות 
הגרחי"א  ברק  בני  רבני  ישראל,  שארית  בד"ץ 
לנדא והגרש"צ רוזנבלט, בד"ץ הרב רובין ועוד, 
את  לרכוש  אחד  לכל  לאפשר  מטרה  מתוך  זאת 

המוצרים בחומרות וההידורים בהם הוא חפץ. 
החנות החדשה והמפוארת של 'אשפר', מהווה 
וחווית  הבשר  עולם  בכל  ממש  של  מהפכה 
הקנייה, כאשר 'פנים חדשות באו לכאן', וחברת 
יותר  כבר  ובאיכות  בחדשנות  המובילה  אשפר 
ניצבת  תמיד  היא  כי  שוב  מוכיחה  שנה,  מ-30 
בקדמת התעשייה, ופועלת ללא הרף למען שיפור 

השירות לאלפי הצרכנים.  
בחודשים האחרונים עמלו צוות מורחב ומיוחד, 
בניצוחה של מעצבת העל שלומצי מנדלוביץ', על 
תכנון החנות החדשה, כשמחשבה רבה מושקעת 
בכל פרט ופרט, על מנת לייצר את חווית הקנייה 
כשבסייעתא  כעת  ביותר.  והנוחה  המקסימלית 
אכן  התוצאה  המוגמר,  על  לברך  זוכים  דשמיא 

המוכשר  הצוות  מצטרף  זה  כשאל  עין.  מרהיבת 
את  המספקים  והמוכרים,  הקצבים  של  והמיומן 
ניתן   – ביותר  הגבוהה  ברמה  והשירות  המענה 
חדש  סטנדרט  מייצרת  שוב  'אשפר'  כי  לקבוע 

וחסר תקדים בתחום. 
הבשר  באיכות  הן  האדירה  ההשקעה  למרות 
לדרכם,  נאמנים  ב'אשפר'  הנרחבת,  בבניה  והן 
ושווה  זולה  מחירים  רמת  על  לשמור  ומקפידים 
והמשפחות  התורה  לבני  לאפשר  כדי  כיס,  לכל 
ברוכות הילדים, לרכוש את המוצרים האיכותיים 

ולענג את השבת והחג, בהישג יד. 
אישית  יוצאים בהבטחה  'אשפר'  ראשי חברת 
ההשקעה  למרות  כי  מתחייבים  "אנו  ואומרים: 
מחירים  הוזלת  תהיה  המפוארת,  בחנות  הגדולה 

משמעותית בכל המחלקות".
הקונים הרבים שכבר הספיקו בימים האחרונים 
לא  לחנות,  להגיע  המחודשת  הפתיחה  מאז 
שנעשתה,  מהמהפכה  התפעלותם  את  מסתירים 

מיופי החנות ובמיוחד מהמחירים הזולים. 
חנות אשפר ברחוב שלמה המלך 17 בני ברק

במעמד נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן ובמעמד הגאון הגדול רבי מסעוד בן שמעון שליט"א, רבה של בני ברק וחבר בד"ץ נווה ציון, נחנכה החנות החדשה 
והמפוארת ממלכת הבשר של 'אשפר'

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בעדות נדירה: 

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

במנרה לודג'
בואו ליהנות בחופשה

חדרי אירוח | ארוחות בוקר | בריכה עונתית | סיורי עשישיות | מתחם אקסטרים וטיפוס |



  פעם ב-80 שנה! 
הזדמנות של

במשך כ-80 שנה היו ספונים קונטרסים שונים מכתב יד קודש 
הגאון הקדוש האדמו"ר רבי שלום משאץ לונדון זי"ע, 

בעל מחבר ספרי דעת שלום ועוד.

כעת מסתיימת עבודה 
מאומצת בת כמה שנים בידי 
צוות ת"ח מופלגים בראשות 

נכדו שליט"א, אשר עמלו על 
פיענוח הכתבים, וסידורם על 

מכונם, באשר הקטעים היו 
מפוזרים זעיר כאן זעיר שם 
וב"ה זכו לברך על המוגמר 

כאשר בס"ד עומד לצאת 
לאור חיבור שלם

"נתיבותיה שלום"
על תרי"ג מצוות

בדרך פרד"ס
אשר לא הופיע
עדיין מעולם! 

 הסכמת

כ"ק הרה"ק ציס"ע מרן האדמו"ר מבעלזא זי"ע

 
ואחיו הרה"ק אב"ד מבילגורייא זצללה"ה

ב"ה

כ"ק מרן אחי אדמו"ר הק' שליט"א מבעלזא ציווני לכתוב כי כתבי 

יד בחידושים ובהלכות של כ"ק ש"ב הרב הגאוה"צ חו"פ בנש"ק כקש"ת 

למראה  היו   - בלונדון  משאץ  הרבי  שליט"א  מושקאביץ  שלום  מוה"ר 

עיניו ושם עיונו בהם. ומברכו שיעזרהו השי"ת להמשיך עבודתו עבוה"ק 

ויזכה  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  ולאסוקי  דאורייתא  חידושין  לחדש 

להרמת  ושנזכה  הדעת,  והרחבת  נחת  מתוך  חוצה  מעינותיו  שיפוצו 

קרן תוה"ק וקרן ישראל בב"א. וכאשר ידפיסם ויוציאם לאור עולם יקח 

איה"ש הספרים בחפץ לב.

וע"ז באעה"ח כ"ו אדר שנת תש"ט ת"א יצ"ו

כו"ח בשם כבוד קדושתו
 

הק' מרדכי רוקח באאמו"ר מבעלזא זצוקללה"ה

ב"ה

גם אני אקח איה"ש הספרים מכ"ק ש"ב הגאוה"צ המפורסים בו"ק 

כאשר  בלונדון,  משאץ  הרבי  מושקוביץ  שליט"א  מוהר"ש  כקש"ת  וכו' 

מבעלזא  זצוקללה"ה  אאמו"ר  כ"ק  איך  אני  וזוכר  עולם.  לאור  יוציאם 

תורתו  ואת  אותו  משאץ,  שליט"א  הגה"צ  ש"ב  כ"ק  את  והוקיר  חיבב 

בהלו נרו על ראשנו.

הק' מרדכי באאמו"ר מבעלזא זצוקללה"ה )מבילגורייא(

ספר
נתיבותיה ש>לום

ע>ל תרי"ג מצות
6 ובו שלשה מאמרים: 5

מבאר האיך השיגו הצדיקים שקודם מתן תורה את התרי"ג מאמר א: תרי"ג מצות רמוזים בבריאה  - כלי מצות ע"י התבוננות מהבריאה ומדעתם הגדולה. תוכנו  היתה  שהתורה  רבה(  בראשית  )ריש  חז"ל  מאמר  על   - ובורא את העולם, ועל אמרם מיוסד  וגזל מנמלה ועריות מיונה וכו'.ז"ל )עירובין ק:( אלמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול אומנתו של הקב"ה היה מביט בתורה 
לו למשה וכו' רמ"ח עשה כנגד אבריו של אדם.מיוסד - על אמרם ז"ל )מכות כג:( תרי"ג מצות נאמרו באברי האדם ובגידיו וטבעיו.תוכנו - מבאר האיך רמוזים ותלוים המצות מאמר ב: תרי"ג מצות רמוזים ותלוים באדם

שכל תוכנו - מבאר האיך כלולים ורמוזים המצות במשכן ובמקדש.מאמר ג: תרי"ג מצות רמוזים במשכן ובמקדש כא(  )לח  פקודי  בפרשת  הק'  החיים  באור  מש"כ  על   - על המצות שבתורה כולם ישנם במצות המשכן.מיוסד  חדשים  ורמזים  נפלאים  טעמים  הרבה  נכללו  המאמרים  התעוררות ובתוך  ודברי  הבריאה,  ופלאי  הבורא  ונפלאות  מצות,  לעבודת ה'. תרי"ג 

56

אור חדש מכתי"ק של
הגהצה"ק רבי שלום מאסקאוויטש זללה"ה

מראפשיץ פרימישלאן בעלז ואור לשמים נ"עבא"ב להמגיד הקדוש מזלאטשוב ונכד הצדיקים הק' בעמ"ח ספרי דעת שלום, אור גנוז, שבת שלום, ועודכ"ק אדמו"ר משאץ יצ"ו

 055-679-6623 
פטרון מהדורה:

₪ 15,000
עמוד התווך להדפסת הספר:

₪ 4,000

ויוצאים בע"ה לאור הישועה מכל צרה וצוקה""מוציאים לאור את כתבי הצדיק,

כידוע וכפי שכבר גילו לנו הקדמונים רבי חיים פלאג'י זצ"ל ועוד גדולי הצדיקים זצ"ל, 
הדפסת דברי תורה חדשים מצדיקים, מעוררות ישועות ובמיוחד לזרע קודש של קיימא, 

רפואות, וכל ההשפעות הטובות.
אשר נודע כמקום מסוגל בדוק ומנוסה לישועותהתורמים יוזכרו בתפילה מיוחדת בציון הקדוש בלונדון

80 שנה ממתינים
כתבי הצדיק

זי"ע לגואל
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חקירת דרעי: בדרך לעסקת 
טיעון ופרישה מהכנסת

הסיכוי של צעיר חרדי 
לחלות בסוכרת גבוה פי 1.5 

ביחס לצעיר שאינו חרדי

מאת: חיים רייך 

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי יודה במסגרת עסקת 
טיעון בביצוע עבירות מס ויתפטר מהכנסת, כך 

דיווח עיתונאי חדשות 12 עמית סגל. 
עסקת  במסגרת  סגל,  עמית  של  הדיווח  ע"פ 
הטיעון הניסוח של עבירות המס שבהן הואשם 
או  מאסר  עונש  ירצה  לא  והוא  ירוככו,  דרעי 
הנראה  ככל  העסקה,  כשתושג  שירות.  עבודות 
בימים בקרובים, דרעי מתכוון להתפטר מהכנסת. 
ההתפטרות  סגל,  הדגיש  זאת,  עם  יחד 
מהכנסת לא הייתה דרישה של היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי מנדלבליט, אלא כדי לייתר את 
שאלת הקלון. במידה ודרעי ימשיך לכהן כחבר 
כנסת, השופט שאליו תוגש עסקת הטיעון, יהיה 
קלון  יש  אם  בשאלה  משפטי  דיון  לקיים  חייב 
הדיון  ויתפטר,  במידה  זאת,  לעומת  בעבירות. 
על הקלון מתבטל וכך יוכל דרעי להיבחר מחדש 

לכנסת הבאה. 
שאלת הקלון תעלה שוב לדיון במידה ובכנסת 
הבאה ש"ס תחזור לקואליציה ודרעי ימונה לשר. 
פרקליטיו  בנושא.  עתירה  שתוגש  להניח  סביר 
וללא  קלון  יהיה  לא  שאם  מעריכים  דרעי  של 

עבודות שירות, בג"צ יאשר את המינוי.
לפני  לפועל  לצאת  אמורה  כאמור  העסקה 
מועד סיום כהונתו של מנדלבליט כיועץ משפטי 

בסוף ינואר. 
גיא  העיתונאי  שפירסם  בהקלטות  כי  יודגש, 
נשמע  שבועות,  מס'  לפני   12 בחדשות  פלג 

היועמ"ש אביחי מנדלבליט מודה שהתיק שהחל 
לפני שש שנים בקול רעש גדול בחשד לעבירות 

שוחד, נותרו חשדות לעבירות מס בלבד. 
היא  טובה,  לא  היא  שהתוצאה  חושב  "אני 
רעה אפילו, שזה לקח כל כך הרבה זמן", אמר 
כתיק  אליי  בא  דרעי  "תיק  והוסיף:  מנדלבליט 
שחיתות מאוד חמור, חקירה של נושאים ודברים 
כאילו שזה נראה וואו, גדול, כן? מהתיק הזה לא 
לא  זה  כלום,  אומרת  זאת  עכברון,  אפילו  נולד 
שמשטרה, לא יודע, זה כאילו פשוט כלום, לא 
זמן  פרק  לקח  מס.  העלמות  על  חקירה  הייתה 
מאוד ארוך, שלא הלך לשום מקום. פשוט כלום, 
עכשיו מתוך זה שחוקרים סיפור גדול שהוא לא 
לסיפורים אחרים. האם אפשר  מגיעים  אז  קיים 
להתעלם מהם? חד משמעית לא, אי אפשר, אתה 
לגמרי  אחרים  לעולמות  אחרים,  לדברים  מגיע 

ומגלים דברים".

מאת: יחיאל חן

מטרידים  נתונים  מפרסם  הבריאות  משרד 
ושיעורי  מזיקה  ושתייה  מזון  לצריכת  בנוגע 
הציבור  בקרב  הסוכרת  מחלת  של  הימצאות 

החרדי. 
ברוקדייל(  סקר  )ע"פ  התזונה  אגף  נתוני  לפי 
מזיקים  מזונות  של  גבוהה  צריכה  נמצאה 
בציבור  משפחות  בקרב  משמעותית  בצורה 
החרדי לעומת הציבור הכללי. כך לדוגמא 78% 
ממשקי הבית החרדים רוכשים מאפים מתוקים 
89% מהמשפחות  60% בציבור הכללי,  לעומת 
 74% לעומת  מתוקים  חטיפים  קונות  החרדיות 
השתייה  בהרגלי  הכל  מעל  אך  הכללי.  בציבור 
מתוקה  שתייה  ברכישת  החרדי  הציבור  מוביל 

בשיעור של 79% לעומת 51% בציבור הכללי. 
הלשכה  שפרסמה  הוצאות  בסקר  כי  יצויין 
נמצא  )הלמ"ס(  לסטטיסטיקה  המרכזית 
על  בחודש   ₪ כ-90  מוציאה  חרדית  שמשפחה 
ליטר(,   1.5 בקבוקי  )כ-14  ממותקים  משקאות 
לעומת משפחה בציבור הכללי שמוציאה כ-65 

₪ בחודש )כ-10 בקבוקי 1.5 ליטר(.
בציבור  מתוקים  משקאות  צריכת  הרגלי 

מוטמעים  וחטיפים  ממתקים  עם  יחד  החרדי 
כפרס  הרך,  מגיל  החל  דינקותא'  כ'גירסא 
בתלמודי  בגנים,  המשפחה,  במסגרת  וכתגמול, 
התורה, ובהמשך מעגל החיים במוסדות החינוך, 
בשמחות  וחגים,  בשבתות  בכוללים,  בישיבות, 

ולהבדיל באזכרות. 
צריכה של שתייה מתוקה וממותקת, ממתקים 
רבים  חולי  למצבי  הסיכון  את  מעלה  וחטיפים 

וביניהם מחלת הסוכרת. 
את  בוחנים  כאשר  יותר  עוד  מדאיג  המצב 
כי  הנתונים של רשם הסוכרת הלאומי המעלים 
גבוהים  הסוכרת  שיעורי  החרדי  הציבור  בקרב 

משמעותית לעומת הציבור היהודי הכללי.
על פי הנתונים הפער הגדול ביותר הוא בגיל 
לחלות  חרדי  צעיר  של  הסיכוי  ולפיו   25-34
בסוכרת גבוה פי 1.5 ביחס לצעיר בן גילו יהודי 

שאינו חרדי. 
במשרד הבריאות מציינים כי מתגבשת בימים 
אלו תכנית מערכתית הכוללת גיוס גורמים בעלי 
יסייעו  המקצוע  אנשי  שלצד  בקהילה,  השפעה 
הגובות  הקיימות  החברתיות  הנורמות  בשינוי 
התפשטות  את  ויבלמו  כבד,  בריאותי  מחיר 

מחלת הסוכרת בחברה החרדית.

במסגרת עסקת הטיעון הניסוח של עבירות המס שבהן הואשם דרעי ירוככו, והוא לא ירצה 
עונש מאסר או עבודות שירות ⋅ כשתושג העסקה, ככל הנראה בימים בקרובים, דרעי מתכוון 

להתפטר מהכנסת כדי לייתר את הדיון בשאלת הקלון 

הציבור החרדי רוכש שתיה מתוקה בשיעור של 79% לעומת 51% באוכלוסייה הכללית • 
משרד הבריאות: פועלים לקידום תכנית מקיפה לשינוי הרגלי התזונה בקרב האוכלוסיה 

החרדית • ישראל ניצבת במקום השני בעולם בקטיעת גפיים כתוצאה מסיבוכי סוכרת

משרד הבריאות חושף פערי תחלואה דרמטיים: 

יפרוש מהכנסת. ח"כ אריה דרעי | צילום: דוברות הכנסת

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



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

ושניה שטרם התחסנו במנת הדחף.   ישנם מחוסנים במנה ראשונה 
המחוסנים  עבור  מסויימת  התחמקות  יכולות  מגלה  האומיקרון  זן 
בשתי מנות, אך לפי נתונים שפורסמו ממחקרים שונים ברחבי העולם, 
נמצאה רמה גבוהה של נוגדנים מנטרלים נגד האומיקרון לאחר קבלת 
המנה השלישית! אם הוריכם טרם התחסנו במנת הדחף, זה הזמן! 

הקדימו את הגל, והגנו על יקירכם.

אבא, 
האומיקרון כאן!

אתה מוגן?

מצייתים לדעת תורה ומתחסנים. 
גשו להתחסן בבוסטר עכשיו!



י"ט טבת תשפ"ב 1023/12/21 בחולון בת ים

ח"כ ישראל אייכלר הגיש הצעה דחופה לסדר היום:

"ביטול הקומה הכשרה יהיה פגיעה 
חמורה בחינוך הטהור"

"כדי לשמור על היגיינה 
בגל האומיקרון יש 

להקפיא את המס על 
כלים חד פעמיים"

"לא יכול להיות שיהיה יהודי 
במדינה בעולם שלא יתנו לו 
לקיים את מנהגיו היהודיים"

מאת: יוסף טולידנו 

יצאו  יעקב,  בית  הסמינרים  מנהלי  איגוד 
התלמידות,  אלפי  עשרות  בשם  מיוחדת  באיגרת 
פגיעה  יהיה  הכשרה  הקומה  ביטול  כי  נאמר  בה 
חמורה בחינוך הטהור. הוא יגרום נזקים חינוכיים 

ונטל על המערכת החינוכית החרדית והכללית.
הרפורמים  עתירת  רקע  על  נכתבה  האיגרת 
שאלה  והלחץ  לבג"צ  דת  שונאי  וארגונים 
מפעילים על שר התקשורת יועץ הנדל להתערבות 

וביטול הטלפון הכשר. 
עליו  הסמינרים,  מנהלי  איגוד  מטעם  המכתב 
הנהלת  חברי  הסמינרים  ומנהלי  ראשי  חתומים 
ואנשי  הסמינרים  כלל  בשם  הסמינרים,  איגוד 
אלפי  עשרות  המונים  ישראל  לבנות  החינוך 

תלמידות: 
סמינר  ומנהל  האיגוד  יו"ר   – וולף   זאב  הרב 
מנהל   - הילדסהיימר  עזריה  הרב  אברהם;  אהל 
נציג   - ולצר  יעקב  הרב  פ"ת;  יעקב  בית  סמינר 
נציג   - זייברט  חנוך  הרב  בא"י;  ויזניץ  סמינרי 
- מנהל  גור בא"י;  הרב ישעיהו ליברמן  סמינרי 

 - מנדלסון  יחיאל  הרב  יעקב;   בית  מרכז  סמינר 
יהושע  הרב  ירושלים;  רחל  דרכי  סמינר  מנהל 
אריה  הרב  בא"י;  בעלזא  סמינרי  מנהל   - פינק 
ירושלים;  יעקב  בית  מעלות  סמינר  מנהל   - רוב 
השחר  איילת  סמינר  מנהל   - ויצמן  דניאל  הרב 
ירושלים; והרב יצחק אוסטרליץ - מנכ"ל איגוד 
הקומה  ביטול  כי  במכתבם  כותבים  הסמינרים, 
הכשרה מהוה פגיעה חמורה בחינוך הטהור של 
למען  נפשה  את  מוסרת  אשר  החרדית  היהדות 

חינוך לערכים ולשמירת התורה וקיום המצוות.
יגרום התמודדות לדור  ביטול הקומה הכשרה 

ערכים,  לאיבוד  תגרום  זו  התמודדות  הצעיר, 
המערכת  על  ונטל  הלימודים  ממסגרות  נשירה 
מנהלי  מתריעים   – והכללית  החרדית  החינוכית 

הסמינרים.

מאת: אלי כהן

בנט  הממשלה  ראש  קריאת  לאור 
על  לשמור  ישראל  אזרחי  את  המזהיר 
ריחוק וכללי הבריאות, הגיש ח"כ הרב 
לסדר  דחופה  הצעה  אייכלר  ישראל 
היום להקפיא את המס על הכלים החד 
ולהגביר  הדבקה  לצמצם  כדי  פעמיים 

היגיינה.
בהצעה לסדר כתב ח"כ הרב אייכלר: 
בבניין  ראש הממשלה,  דברי  "בעקבות 
במזנונים  הישיבה  את  סגרו  הכנסת 
אך  להשתמש  המפעילים  את  וחייבו 
של  דמם  אין  חד-פעמיים.  בכלים  ורק 
השליטים אדום מן הנשלטים. לא יעלה 
השליטים  של  שלבריאותם  הדעת  על 
נדרשים כלים חד פעמיים, ואילו לילדים 

מיסים  יגזרו  ובבית  בבתי הספר  בגנים, 
גבוהים נגד שימוש בחד פעמי".

"הגל  כתב:  אייכלר  הרב  ח"כ 
כאן  כבר  הקורונה  של  החמישי 
כי  מזהירים  אפידמיולוגים  לצערנו. 
יותר  מדבק  האומיקרון  החדש,  הזן 
חצה  הוא  כעת  כבר  הקודמים.  מהזנים 
על  מדברות  והערכות  ה-1.22  רף  את 
חשוב  לכן  ליום.  הנדבקים  שיא  חציית 
לעודד את כלל אזרחי ישראל להשתמש 
בכלים חד פעמים, כדי לצמצם עוד יותר 
את  ולהגביר  ההדבקה  אפשרויות  את 

ההיגיינה. 
אייכלר,  הרב  ח"כ  דורש  "לפיכך" 
"להקפיא מידית את הצו להגדלת המס 
יעבור  עד  החד-פעמיים,  הכלים  על 

זעם".

מאת: יוסף טולידנו

ביוזמת חבר הכנסת יצחק פינדרוס, התקיים אמש כנס 
התפוצות.  יהדות  לחיזוק  השדולה  הקמת  לציון  מיוחד 
מהעולם,  יהודיים  ארגונים  נציגי  כנסת,  חברי  לצד 
השתתף בכינוס גם רבה של הקהילה היהודית במולדובה 
מונה  במולדובה  היהודית  הקהילה  זלצמן.  פנחס  הרב 
הגדולות  הערים  בארבעת  המתגוררים  יהודים  אלפי 

במדינה.
הגופים  עם  הקשר  את  זלצמן  הרב  תיאר  בדבריו 
הממשלתיים בישראל, והודה לח"כ פינדרוס על הקמת 
הנכונות  על  שי  נחמן  מר  התפוצות  ולשר  השדולה 
לצרכיה  וסייע  במולדובה  הקהילה  של  לצידה  לעמוד 
לנוכחים  סיפר  הרב  הלילה.  של  הקטנות  בשעות  גם 
למעלה  שמונה  הבירה  בקישינב  היהודית  הקהילה  על 
מ-2000 יהודים. חברי הכנסת שנכחו במקום, התעניינו 
איתם מתמודדים  ובאתגרים המיוחדים  באופי הקהילה 

יהודי מולדובה.
יהודיות:  קהילות  של  סוגים  שני  קיימים  "בעולם 
קטנות  וקהילות  הגדולות  בערים  והמבוססות  הגדולות 
במדינות  גדולות  בערים  גם  ולעיתים  כפרים  בעיירות, 
נידחות", הסביר הרב זלצמן לנוכחים. לדבריו, הקהילות 
היהודיות הקטנות הפזורות ברחבי מזרח אירופה בעיקר, 
מתמודדות בעיקר עם שני אתגרים: מזון כשר וקיומו של 

בית דין לנישואין, גירות וענייני יהדות על פי ההלכה.
כך למשל סיפר הרב זלצמן על התמודדותו עם סוגיית 
המזון הכשר, על המהמורות הביורוקרטיות ועל הדרכים 
הפתלתלות להביא בשר ומזון כשר למולדובה מישראל 

או ממדינות שכנות. "בעיית המזון 
להתפתח.  קהילות  של  היכולת  על  משפיעה  הכשר 
מי  אבל  כשר,  מזון  למצוא  טריוויאלי  זה  בישראל  פה 
במדינות  מולדובה,  ברומניה,  בקהילות  שמסתובב 
הבלקן ואזור מזרח אירופה, יכול לראות שבלי מזון כשר 

הקהילות פשוט מתפרקות". 
מר  התפוצות  שר  אמר  זלצמן,  הרב  לדברי  במענה 
כשרה  לשחיטה  שיסייע  גוף  הקמת  יבחן  כי  שי,  נחמן 
במדינה  יהודי  שיהיה  יתכן  "לא  אירופה,  מזרח  ברחבי 

מסוימת ולא יתנו לו לקיים את מנהגיו היהודיים".
עלה  ונידחות  הקטנות  לקהילות  דין  בתי  סוגיית  גם 
לקהילות  שיסייע  הדין  בית  השדולה.  בכנס  לדיון 
גירושין,  בנושאי  אירופה,  מזרח  רחבי  בכל  הקטנות 

נישואין, חליצה, וכדומה.
ישראל  בין  הקשר  הוא  לדיון  שעלה  נוסף  נושא 
ליהודי התפוצות. "לצד ציון חגי ומועדי ישראל, אנחנו 
משתדלים לתת לצעירים אירועים עם תוכן של מסורת, 
לישראל,  הרגשי  החיבור  לישראל.  וחיבור  מורשת 
מחבר אותם ליהדות. מדינת ישראל חייבת להבין שבלי 
לאבד חלקים  עלולים  אנחנו  האלה,  צעירים  עם  חיבור 
נרחבים מהעם היהודי בתפוצות. חיזוק הקשר עם יהודי 

התפוצות הוא צו השעה", סיים הרב זלצמן.

יגרום נזקים חינוכיים ונטל על המערכת החינוכית החרדית והכללית  האיגרת נכתבה על רקע עתירת הרפורמים וארגונים 
שונאי דת לבג"צ והלחץ שאלה מפעילים על שר התקשורת יועץ הנדל להתערבות וביטול הטלפון הכשר 

בכנסת הושקה אמש השדולה לחיזוק יהדות התפוצות בראשות 
ח"כ יצחק פינדרוס • רבה של מולדובה הרב פנחס זלצמן: אמר 

"הקהילות היהודיות הקטנות מתמודדות אתגרים יהודיים וקהילתיים 
ומשוועים לעזרה שתעזור להם לשרוד כקהילה דתית מגובשת"

ח"כ אייכלר: "לא יעלה על הדעת שלבריאותם של השליטים 
נדרשים כלים חד פעמיים, ואילו לילדים בגנים, בבתי הספר 

ובבית יגזרו מיסים גבוהים נגד שימוש בחד פעמי"

 ע"ר איגוד מנהלי בתי ספר עי"ס וסמינרים "בית יעקב"
 51100בני ברק מיקוד  95ת.ד.   5רח' צפניה 

 050-4115819נייד:   03-6164555פקס:   03-5700722 טל:
 igud-sem@etrog.net.ilדוא"ל:     
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 ל מאן דבעילכ

 

 שלום רב,

 

 ה בחינוך הטהור של היהדות החרדיתוה פגיעה חמורויטול הקומה הכשרה מהב

 אשר מוסרת את נפשה למען חינוך לערכים ולשמירת התורה וקיום המצוות.

ביטול הקומה הכשרה תהווה התמודדות לדור הצעיר, התמודדות זו תגרום             

 נטל על המערכת החינוכית החרדית והכללית.ו לאיבוד ערכים, נשירה

 ם הקומה הכשרה.בתקוה להבנה למען המשך קיו

מנהלי הסמינרים לבנות בשם עשרות אלפי תלמידות באיגרת מיוחדת:

 המכתב של מנהלי הסמינרים 

 רבה של מולדובה הרב פנחס זלצמן 



הפעם
חשוביותר מתמיד

להתחסן מפני
שפעת.

זיהומיות  מחלות  בשכיחות  בעלייה  מתאפיין  החורף 
בכל  הפוגעת  השפעת,  כמובן  ביניהן  הנשימה,  בדרכי 
קבוצות הגיל. חיסוני השפעת נמצאים בקופות החולים 
וניתנים ללא מרשם והפניה. בשל עירוב התחלואה בין 
יותר  חשוב  השנה  העונתית,  לשפעת  קורונה  נגיף 

לצמצם סיכונים. 

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

יותר בריאים  לחיים 

משרד
הבריאות

נצלו את זכותכם והתחסנו!
החיסון נגד שפעת ניתן בזריקה או תרסיס ללא עלות בכל קופות החולים!

למידע נוסף פנו לרופא המטפל. 
Call.Habriut@moh.health.gov.il לפרטים מוקד קול הבריאות 5400* ובדוא"ל
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בהלת האומיקרון: 
ישראל נכנסת לגל חמישי

מאת: חיים רייך

מגפת הקורונה עודנה כאן ועל אף שטרם הוכרז על סיומו של 
הגל הרביעי, מדינת ישראל נמצאת בפתחו של הגל החמישי.

ראש הממשלה בנט, כינס ביום ראשון בערב מסיבת עיתונאים 
מיוחדת, בניסיון ליצור דחיפות, אולם זכה בשל כך לביקורת בשל 
העובדה שעד לא מכבר לעג לקודמו בתפקיד רה"מ לשעבר נתניהו 

על מסיבות העיתונאים התכופות שקיים בתקופת הקורונה.
במסיבת העיתונאים אמר בנט: "לפני שלושה שבועות התרעתי 
בפני אזרחי ישראל שגל חדש בדרך, גל האומיקרון. יום לאחר מכן 
וקיבלנו, ראשונים בעולם, החלטה לסגור  התכנס קבינט הקורונה 
אמיצה,  חשובה,  החלטה  הייתה  זו  לזרים.  לישראל  הכניסה  את 
אמת.  בזמן  אותה  הבינו  כולם  לא  אבל  יקר.  זמן  לכולנו  שקנתה 
היו שחשבו שאנחנו מגזימים, היו מי שאמרו "הוא היסטרי", אבל 
אני מודה לחבריי לממשלה שהבינו שצריך, קודם כל, לקנות זמן 

ולהרחיק את הווראינט מגבולות ישראל, ככל האפשר".
"רבותיי,  ולהתחסן:  ללכת  ישראל  אזרחי  את  להניע  ניסה  בנט 
הזמן שקנינו הולך ואוזל. האומיקרון כבר בארץ, מהכנסת ועד לגני 
הילדים, והוא מתפשט מהר. המספרים עדיין לא גבוהים, אבל זה 
יומיים-שלושה, כמו  וראינט מדבק ביותר, ובקצב הכפלה של כל 

שאנחנו רואים בכל העולם, ניתן לומר שהגל החמישי החל.
"אני לא אומר את זה כדי להבהיל או ליצור פאניקה. אנחנו עברנו 
את השלב הזה. כולנו למודי ניסיון מארבעת הגלים הקודמים. אני 
מזהה גם עייפות מסוימת בציבור, זה מובן וזה טבעי. דווקא מתוך 
זה, אנחנו חייבים לפעול בצורה שכלתנית ובקור רוח, ולעשות את 
המשך  תוך  הזה  הגל  את  לצלוח  היא  שלנו  המטרה  הנכון.  הדבר 
לעכב  היא  הדרך  שנוכל.  ככל  והחינוך,  המשק  הכלכלה,  פעילות 
ככל הניתן את קצב ההתפשטות, ובזמן שאנחנו קונים - לחסן את 

ילדי ישראל כמה שיותר מהר".
"הפעם,  לילדים:  החיסונים  מבצע  של  בכישלון  הודה  בנט 
הראשונה  לא  היא   - להרגלנו  בניגוד   - ישראל  הילדים,  בחיסון 
להם  ואין  מחוסנים,  ילדים  מיליון  ל-5  מעל  יש  בארה"ב  בעולם. 
תופעות לוואי משמעותיות. אנחנו יכולים ללמוד מהניסיון שלהם.

הורה  ההורים.  באחריות  והוא  בטוח,  הילדים  חיסון  "חברים, 
מוגן שהתחסן שלוש פעמים - חייב להגן גם על ילדיו. אל תותירו 
את ילדיכם חשופים ופגיעים לאומיקרון שמגיע. אל תחכו שניידת 
תגיע אליכם, פשוט תגיעו לקופת החולים הקרובה עם הילדים. לא 
צריך תור, חסנו את הילדים כבר מחר. כל שעה שממתינים עם זה 

היא שעה מיותרת".
)החיסון  לבוסטר  בניגוד   - להסביר  רוצה  "אני  המשיך:  רה"מ 
השלישי(, בו אתה מגיע למוגנות 4-5 ימים אחרי הזריקה, במקרה 
עד  שבועות   4-5 בערך  שלכם  לילדים  ייקח  ראשונה,  זריקה  של 
שהם יגיעו למוגנות. זו הביולוגיה. לכן, אם תחכו עד שהגל כבר 
יפגע בנו, זה כבר יהיה מאוחר מדי. ככל שתחסנו אותם מהר יותר, 

הם יהיו מוגנים מהר יותר.
"לגבי בוסטרים אני רוצה לומר – יש המון סימני שאלה. אנחנו 
אבל  החיסונים,  עם  להידבק  אפשר  אמנם  אחד:  דבר  יודעים 
הבוסטרים שומרים עליך ככה שגם אם נדבקת, המחלה תהיה קלה 
הרבה יותר. כלומר, את הגל הזה לא נוכל למנוע אבל אתם תוכלו 

לשמור על עצמכם בתוך הגל הזה".
"היום אנחנו נכנסים לשלב חדש", אמר בנט במסיבת העיתונאים. 
מכם  מבקש  אני   - אז  עד  בינתיים,  הנחיות.  נפרסם  הקרוב  "בזמן 
להפעיל שכל ישר. ראשית, שמרו על ריחוק חברתי ככל האפשר. 

אל תתקהלו אם לא חייבים.
"דבר שני, המסכות. כמה פשוט, ככה אפקטיבי. אני יודע שכולנו 
קצת ירדנו מזה בתקופת הדלתא כי הכל היה טוב, אבל עכשיו צריך 

לשים אותה מחדש.
חברות  מנכ"לי  עסקים,  מבעלי  בקשה  לי  יש  השלישי,  "הדבר 
בהיי-טק ומחוצה לו, כל מי שיכול לאפשר לעובדיו עבודה מהבית 
בלי פגיעה – עשו זאת, כבר מחר. אנחנו עוברים שלב, זה לא יהיה 
לנצח, אבל זה הזמן לעבור לעבודה מהבית במגזר הפרטי אם אתם 
מצומצמת  למתכונת  נעבור  הציבורי,  במגזר  אנחנו,  גם  יכולים. 

שתאפשר יותר עבודה מהבית. זה יקרה בימים הקרובים. 
החיסונים  את  הרצינות  בשיא  לוקחים  אנחנו   - רביעי  "דבר 
לילדים. אני רוצה לומר פה משהו. בערים ברמה סוציו-אקונומית 
גבוהה, כמו רמת השרון ומודיעין-מכבים-רעות, אנחנו רואים מעל 
כמו  במקומות  אבל  מצוינת.  התחלה  זו   - ילדים  התחסנות   30%
נתיבות, טבריה, ויישובים ערבים רבים, אנחנו רואים שברירי אחוז 

- 3%, 2% ואפילו פחות. זה מאוד מפריע לי.
"אשרינו שזכינו לחיות במדינה שדואגת לכולם, ואנחנו, ממשלת 
ישראל, דואגים להנגשת חיסונים ולקניית חיסונים בכל דרך, אבל 

בסוף לכם להורים יש אחריות".
שלושה  לפני  אם  ישראל,  "אזרחי  בנט:  אמר  דבריו  בסיום 
הרי  מגיע,  גל  מרחוק  לראות  כדי  במשקפת  צורך  היה  שבועות 
שעכשיו הוא כבר כאן. להערכתי עוד כשלושה-ארבעה שבועות, 
אולי לפני, אנחנו נראה זינוק בתחלואה שלא ישאיר מקום לספק. 

אנחנו כממשלה נערכים בכל הממדים".
בסיומו של מסיבת העיתונאים נשאל בנט ע"י עיתונאי חדשות 
12 עופר חדד על כך שמצד אחד משדרים תחושת בהילות, ומנגד 
וברגע  בקניונים  ירוק  תו  על  מחליט  הוא  מבלבלת:  התנהלות 
האחרון סיבוב פרסה. קורא לחסן ילדים ואז מגלים מעדויות ששרת 
החינוך מסרבת לגייס את מערכת החינוך. מבקש מהציבור לוותר 

על טיסות ואז המשפחה נוסעת למלדיביים.
שהממשלה  להסביר  וניסה  לשאלה  להשיב  שלא  בחר  בנט 
הנוכחית הצילה את המדינה מסחרור פוליטי ואישרה סוף סוף את 
שנותרה  חדד  הייתה תשובה לשאלתו של  לא  כמובן  זו  התקציב. 

ללא מענה.
ביוקרת על דבריו של בנט כתב גם העיתונאי עמית סגל: "בנט 
לשרי  והודה  ״היסטרי״  שהוא  שסברו  אלה  על  ביקורת  מתח 
ממשלתו על הגיבוי. אבל האמת היא שרוב הצעדים סוכלו בגלל 
הציבורי  האמון  חוסר  ובגלל  היסטרי,  שהוא  סברו  שבממשלה 

כשהתברר שגם במשפחה חושבים שההגבלות היסטריות".
גם העיתונאי נדב איל מתח ביקורת על מסיבת העיתונאים של 
ראש הממשלה: "בנט לא הביא שום הצעה אופרטיבית. והוא לא 
הביא כי א. אין תמיכה לכך בממשלה. ב. יש ראיות אפשריות לזן 

חלש יותר מהקודמים, והוא לא רוצה את התיוג כנביא זעם". 
הוא  לפיד  יאיר  החוץ  ששר   11 בכן  דיווח  שמש  מיכאל  הכתב 
הירוק  לתו  התנגד  "לפיד  בקניונים.  הירוק  התו  ליוזמת  שהתנגד 

בקניונים ובנט נאלץ להתקפל.

לפי כל הסימנים בתוך שבועות בודדים, מדינת ישראל תהיה עמוק בתוך הגל החמישי עם אלפי מאומתים 
חדשים מידי יום  במסיבת עיתונאים בהולה שכינס רה"מ נפתלי בנט, הוא ניסה לשכנע  את אזרחי ישראל לחזור 

להגבלות, למסכות ולהרחיב את מעגל המתחסנים  בינתיים מבצע חיסוני הילדים נכשל: רק עשרה אחוזים 
מהילדים בגילאי חיסון התחסנו

בנט הודה בכישלון של מבצע החיסונים לילדים: "הפעם, בחיסון הילדים, ישראל - בניגוד להרגלנו - היא לא הראשונה בעולם"

 ראש הממשלה בנט במסיבת העיתונאים | צילום: קובי גדעון, לע"מ



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

בואו לקיר טיפוס המדהים בירושלים

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

ניתן לערוך ימי הולדת

מתקני כוח וכושר

ניתן לערוך אירועים לקעמפים וקבוצות

ההרשמה לחוגי 
הטיפוס בעיצומה

ניתן להרשם 
לשיעורים פרטיים

טיפוס בולדר

חנות לציוד טיפוס מקצועי

טיפוס בהובלה

טיפוס באבטחה אוטומטית

possibleNever
Sometimes Difficult
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על סדר היום
אבי גרינצייג

עוד  השבוע,  הממשלה  את  שטלטלה  הסופה 
בטרם החלה 'סופת כרמל' )לאן נעלמה היצירתיות 
לעקור  אלו  בימים  המשתוללת  השמות?(  בבחירת 
יו"ר  בניסיונותיו של  ועמודי חשמל, קשורה  עצים 
וליד טאהא מרע"מ, לנטרל את  ועדת הפנים, ח"כ 
במסגרת  שקד  איילת  הפנים  שרת  של  סמכויותיה 
מה שמכונה 'חוק החשמל' ולהחיל בחוק ובמתווה 
המצורף אליו אי אלו שינויים משמעותיים, בעיקר 
לרע"מ  המצביעה  בנגב  הבדואית  הפזורה  עבור 
שהפעם  מתעקשים  בקואליציה  ניכרים.  באחוזים 
את  נקדים  בל  אבל  לוותר,  שתיאלץ  זו  היא  רע"מ 

המאוחר.
את  להלאות  ומבלי  רקע  קצת  כדרכנו,  תחילה, 
המתוכנן.  החוק  נבכי  בסבך  הנכבדים  הקוראים 
דורשת  מבנה  בניית  שבעולם,  בנוהג  בתמצית: 
הגשת תוכנית פרטנית המותאמת לתוכנית הכללית 
ידי  על  התוכנית  אישור  מכן  ולאחר  אזור,  באותו 
גורמי המקצוע ופרסומה ברשומות. רק בשלב הסופי 
מתקבל היתר הבנייה והדחפורים 
לציין  מיותר  הקרקע.  על  עולים 
שחיבור לחשמל נעשה רק לאחר 

השלמת כל ההליכים.
בעצם  )המהווה  החשמל  חוק 
תיקון לחוק תכנון ובניה( מאפשר 
לשרת הפנים לאשר באמצעות צו 
מבנים  של  לחשמל  חיבורם  את 
שהוקמו עד 2018, ואשר יש להם 
את  התואמת  מפורטת  תוכנית 
הרשות  של  הכוללנית  התוכנית 
התוכנית  אם  גם   – המקומית 
אושרה  טרם  הלזו  המפורטת 
ברשומות  ולפרסום  להפקדה 
בנוסף,  המקצוע.  גורמי  ידי  על 
נקבע,  לחוק  המוצמד  במתווה 
צווים  יש  עליהם  מבנים  גם  כי 
בו,  ייכללו  להריסה  שיפוטיים 
מיום  שנתיים  שעברו  ובתנאי 
והוא טרם נאכף  מתן צו ההריסה 

בתקופה זו.
עם זאת, קיימים בחקיקה מספר 
מצב  למנוע  שאמורים  עוגנים 
ו'איש  גלובלית  התפרעות  של 
הנגב  ברחבי  יעשה'  בעיניו  הישר 
ובכלל: קודם כל, נדרשת התאמה 
מה  הכוללנית,  האזורית  לתוכנית 
שמבטיח את שליטתם של משרדי 
הממשלה בסוגיה וגם מונע מרוב 
המצב  את  לנצל  בנגב  הבדואים 
מחייב  החוק  שנית,  החוק.  ואת 
לחשמל,  להתחבר  המעוניין  את 
לדאוג קודם לכן לערבות בנקאית 
ההיטלים  את  שיכסה  בהיקף 
היתר  יקבל  המבנה  וכאשר  אם   - לשלם  שיידרש 
מדובר  הכסף,  בשפת  וכדומה(.  שבח  )מס  בנייה 
שקל  אלף  ל-200  עד  להגיע  שעשויים  בסכומים 

ויותר.

בניסוח  שגם  כך  על  מצביעים  החוק  מתנגדי 
אלפי  עשרות  של  לאישורם  יוביל  הוא  הנוכחי, 
כי  גם  נטען  ולחיבורם לחשמל.  חוקיים  לא  מבנים 
חקיקה כזו תפגע במוטיבציה הירודה ממילא במגזר 
הערבי להקפיד על בניה חוקית. בנוסף, החלת החוק 
על מבנים המיועדים להריסה - תלבין אותם למפרע 

ותמנע את הריסתם בעתיד.
עד כאן מדובר בויכוח תיאורטי בעלמא למטרת 
כותרות ופופוליזם, מכיוון שהממשלה כבר אישרה 
את קידום החוק והוא עבר במליאת הכנסת בקריאה 
ראשונה. כעת, משהחוק הגיע לדיונים בועדת הפנים 
התעורר  ושלישית,  שניה  לקריאה  הכנתו  לצורך 
יו"ר הועדה,  ויכוח של ממש בין שרת הפנים ובין 
מהרשימה  רע"מ  של  שהמתחרים  אחרי  בעיקר 
 – הערבים  למצביעים  להסביר  טרחו  המשותפת, 
בדגש על חסידיו של עבאס – כי רובם לא צפויים 

ליהנות מהחוק.
טאהא דורש לשנות בחוק ובמתווה מספר דברים 
מהותיים: ראשית, הוא רוצה להפקיע את הסמכות 
לחתום על הצו מידיה של שרת הפנים, שנית, הוא 
 2022 עד  שנבנו  מבנים  על  יחול  החוק  כי  דורש 
טאהא  מלכתחילה.  שנקבע  כפי   2018 עד  רק  ולא 
הישגים שיצמצמו את הערבויות  לרשום  מנסה  גם 
הפזורה  על  גם  וישפיעו  הנדרשות  הכספיות 

הבדואית בנגב.
דווקא  היא  הפעם  כי  שנדמה  הפנים,  שרת 
נהנית מהחיכוך עם טאהא, טרחה בשבוע האחרון 
של  הגדולים  החסרונות  שתי  את  בציבור  להבליט 
ערבות  בהפקדת  הצורך  רע"מ:  מבחינת  החוק 
כספית משמעותית והעובדה שבמרבית הנגב בלאו 
הכי אין תוכניות כוללניות, ולכן החוק לא רלוונטי 
עבור הפזורה הבדואית. ברשימה המשותפת קפצו 
על השלל, תרגמו את דברי השרה לערבית והפיצו 

אותם ברבים. טאהא נפגע והמשבר יצא לדרך.
עד כה, הורגלו ברע"מ לקבל את כל חפצם. ברגע 
האמת, איש לא העז לנסות להעמיד אותם במבחן, 
האחרונים,  בימים  גם  הקואליציה.  לפירוק  מחשש 
כי  הייתה  הפוליטית  במערכת  הרווחת  ההערכה 
מהמאבק  תיסוג  שקד  השולחן,  על  יהיה  כשהכסף 

בכיר  עם  בשיחה  אולם  ברירה.  בלית 
כי  טוען  הוא  בקואליציה 
לפחות קו אדום אחד יישאר 
החשמל,  חוק  של  במקרה 
להפקיע  מעוניין  "טאהא 
מאיילת את הסמכות לחתום 
את  שמאפשרים  הצווים  על 
הוא  יקרה",  לא  זה  החיבור, 

פוסק.
גם לגבי שלושת הנושאים 
מנסה  שטאהא  האחרים 
 - לדיון  מחדש  לפתוח 
בעיית  הבנקאיות,  הערבויות 
והמבנים  בנגב  הפזורה 
 –  2018 אחרי  שהוקמו 
גבוהים  לא  סיכוייו  כי  נראה 
במיוחד. אחרי שהסכים לפני 

חודש לחוק ולמתווה כפי שהוצג, צפויה שרת הפנים 
וכל פסיק. בשלב הזה,  לעמוד על שלה על כל תג 
נוספות  מעידות  לעצמה  להרשות  יכולה  לא  היא 
עם  בה.  מאמינים  שעוד  הרך  הימין  מצביעי  בקרב 
ולאור  זהירות,  פוליטיות  בהערכות  כנדרש  זאת, 

ניסיון העבר, נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחויות.

מתן בסתר
בזמן ששקד מתנגשת חזיתית עם רע"מ, עמיתה 
לסיעה, שר הדתות מתן כהנא, נכנס בעיניים פקוחות 
לצאת  קשה  כתיקונם  בימים  שגם  מוקשים,  לשדה 
לתפקד  השר  נבחר  האחרון  בשבוע  בשלום.  ממנו 
ל"ג  אירועי  את  לתכלל  הממשלה  מטעם  כאחראי 
בעומר הקרוב במירון, בהתאם להמלצות הזמניות 
שפורסמו  כפי  הממלכתית,  החקירה  ועדת  של 
סוגיות  מעט  בלא  להיתקל  הספיק  הוא  וכבר  כאן, 
מהסיטואציה  נהנה  גם  הוא  כי  ונדמה  מורכבות, 

הרגישה.
"אירוע  כי  מבהיר  הוא  כהנא  השר  עם  בשיחה 
מירון השנה יתנהל באופן מקצועי בלבד. כל סוגיה 
טריקים  שטיקים,  בלי  נטו.  המקצועי  בפן  תיבחן 
אותי",  מעניינת  החוגגים  בטיחות  רק  וקומבינות. 
שנסגר  תיק  של  בעובי  עקיצה  ושולח  כהנא  פוסק 
פקטו,  דה  בתפקיד.  קודמיו  לעבר  טיעון  בעסקת 
בהמלצות  להיתלות  כהנא  יכול  עניין  בכל  כמעט 
יעסיקו  שעוד  נושאים  שני  למעט  החקירה,  ועדת 
הפרויקטור  זהות  הקרובים:  בשבועות  אותנו 

המיוחד וזהות הרב המדליק.
את  להגביל  המליצה  החקירה  ועדת  כזכור, 
מספר המשתתפים בהילולא ל-20 אלף איש שיהיו 
שמזג  בהנחה   – השבוע  בסוף  ההר.  על  זמנית  בו 
האוויר יחזור לשפיות – מתכנן צוות המשרד לערוך 
עצמו  השר  גם  יגיע  ובהמשך  בהר,  מקדים  סיור 
דיון  צפוי  מכן,  לאחר  מקרוב.  המתחם  את  לבחון 
עומק ואז החלטה על המסלול שייבחר מתוך שלוש 
מעין  שייצר  כיווני  חד  מסלול  האחת,  אפשרויות: 
או  מוקדים  של  חלוקה  השנייה,  ההר,  על  נע  סרט 
ימים,  כמה  פני  על  נפרדים  אירועים  לכמה  פריסה 

יש חשמל באוויר

עד כה, הורגלו ברע"מ 
לקבל את כל חפצם. 
ברגע האמת, איש לא 
העז לנסות להעמיד 
אותם במבחן, מחשש 
לפירוק הקואליציה. 
גם בימים האחרונים, 
ההערכה הרווחת 
במערכת הפוליטית 
הייתה כי כשהכסף יהיה 
על השולחן, שקד תיסוג 
מהמאבק בלית ברירה. 
אולם בשיחה עם בכיר 
בקואליציה הוא טוען כי 
לפחות קו אדום אחד 
יישאר במקרה של חוק 
החשמל, "טאהא מעוניין 
להפקיע מאיילת את 
הסמכות לחתום על 
הצווים שמאפשרים את 
החיבור, זה לא יקרה", 
הוא פוסק

כותב השורות 
עם מבקר 
המדינה מתניהו 
אנגלמן
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בין  הגרלה  והשלישית,  העצום,  הקהל  את  שתבזר 
כל מי שיחפוץ להשתתף באירוע, כשבכל שנה יזכו 
20 אלף משתתפים אחרים להגיע לרשב"י ולשפוך 

שיח. 
הנוכחי,  החודש  סוף  עד  לכן,  קודם  עוד  אבל 
יידרש שר הדתות לבחור ולמנות פרויקטור לארגון 
לתפקיד  פייבוריט  אין  זה  בשלב  כולו.  האירוע 
ליין  כשהדד  נבחנים,  שונים  מועמדים  של  ושמות 
לוחץ באופק. מיד אחר כך תצוף השאלה החשובה 
מכולן – מי יהיה הרב שיזכה בהדלקה. כזכור, ועדת 
החקירה קבעה כי יש לאפשר את קיומה של הדלקה 
מרכזית אחת בלבד. הועדה גם המליצה כי המדליק 
יהיה האדמו"ר מבאיאן, המחזיק בזכות המסורתית 
בירושה מאבותיו, אלא שבכל הנוגע להמלצה הזו, 
לא  סוף,  סוף  אליה כהמלצה בלבד.  כהנא מתייחס 
מדובר בסוגיה בטיחותית והעניין אינו נתון לסמכות 

הועדה.
לא  השלום'  'גדול  )ומטעמי  שונות  בחסידויות 
הפוטנציאל  את  מזהים  כבר  בשמותיהן(  ננקוב 
על   - זמנית  אם  גם   – הבעלות  את  להשיג  ומנסים 
על  לספר  יודעים  הדתות  במשרד  הנכסף.  המעמד 
בקשר  עומדים  שכבר  חסידיים  עסקנים  מעט  לא 
צפוף עם לשכת השר. עם זאת, מציינים שם כי לא 
מן הנמנע שההדלקה תינתן לבסוף לרב בעל תפקיד 

ממלכתי, כפי שכבר פורסם השבוע באתר וואלה!.

במעמד מועמד אחד
בהנחה שכססתם בשבוע האחרון את ציפורניכם 
יום  בבוקר  רווחה  אנחת  שחררתם  לבטח  במתח, 
שני, כשנודע – כמה מפתיע – כי בהעדר מתמודדים 
הבלתי  כיו"ר  לפיד  יאיר  החוץ  שר  הוכרז  יריבים, 
מערכת  של  סיומה  עם  עתיד',  'יש  של  מעורער 

פריימריז לוהטת במיוחד...
גם  האווירה  את  לקלקל  שטורח  מי  יש  אבל 
טופורובסקי,  בועז  ח"כ  כך:  כל  חגיגית  בהזדמנות 
של  המופלאה  הדמוקרטיה  את  להסביר  בניסיון 
על  המופלא  הסוד  את  חשף  בתקשורת,  עתיד'  'יש 
הרכבו של הגוף הבוחר, גוף שנבחר כולו – ישירות 
ידי לפיד עצמו, ומטבע הדברים  או בעקיפין – על 
יתקשה להעמיד מולו יריב שיביס אותו. את המועמד 
עפר  הבכורה,  על  לאיים  אולי  עשוי  שהיה  היחיד 

שלח, טרח לפיד לנפנף עוד לפני הבחירות, כזכור.
יש בשורות מפלגתו מי  למזלו של טופורובסקי, 
שרת  במיוחד.  מוצלח  לא  בערב  גם  עליו  שיחפה 

קיבלה  יומיים  לפני  שרק  אלהרר,  קארין  האנרגיה 
תמוהים  בנימוקים  ומלווה  מפוקפקת  החלטה 
במדינת  הגז  קידוחי  את  לשנה  להפסיק  בעליל 
החשמל  "מחירי  כי  בהתלהבות  הודיעה  ישראל, 
להתבטא  אם  מהצפוי".  פחות   - ב-4.9%  יעלו 
בעדינות, צרכני החשמל הישראלים יתקשו להתנחם 
בהשוואות לא רלוונטיות למחירי האנרגיה בגרמניה 
גז  שופעת  מדינה  ובצדק,  מבחינתם,  בריטניה.  או 
סדרה  על  לאזרחיה  בישרה  לאחרונה  שרק  טבעי 
התייקרות  לרשום  אמורה  לא  מיסים,  העלאות  של 
בימי  לא  בוודאי  האנרגיה.  בשוק  גם  משמעותית 

קורונה, כשרבבות אזרחים נאבקים על פת לחמם.
מיותר להזכיר את הבטחתו של היו"ר החדש-ישן 
שהודיע  לפיד,  יאיר  אלהרר,  השרה  של  במפלגתה 
באוגוסט האחרון חגיגית שמחירי החשמל לא יעלו 
לפני 2028, וגם אז "רוב הסיכויים שזה לא יקרה". 
עשוי  עוד  הוא  לפיד,  את  מכירים  שאנחנו  כמו 
להסביר שהדברים נאמרו במסגרת הבטחת בחירות 

לפעילי השטח של 'יש עתיד', לרגל הפריימריז.
הממשלה  ראש  להנהגה,  לפיד  של  שותפו  גם 
נפתלי בנט, היה רחוק מללקק דבש השבוע. בימין 
ספג בנט מתקפה חריפה על ההחלטה להטיל מצור 
בצפון  חומש  היישוב  סביב  פירוק  כוונת  מתוך 
דימנטמן  יהודה  של  רציחתו  אחרי  רגע  השומרון, 
הממשלה,  בתוככי  וגם  ובשמאל,  במרכז  הי"ד. 
שינוי המגמה שמאפיין  על  ראש הממשלה  הותקף 
סוגיית  עם  בהתמודדות  האחרונים  בשבועות  אותו 
הקורונה, כשבשלב מסוים ניסה בנט ליזום החמרות 
קשות במיוחד לשאינם מחוסנים, כולל הותרתם של 

ילדים לא מחוסנים ללימוד מהבית.
ביום ראשון פנה בנט שוב לאומה, בבקשה נואשת 
שהוא  ייאמר  ראה"מ  של  לזכותו  להתחסן.  ללכת 
בנושא  הכוח  בכל  ללחוץ  וממשיך  נואש  אומר  לא 
החיסונים, לגנותו ייטען שחוסר ההשפעה הציבורית 
לא  מרעננה  והתנהלות משפחת המלוכה  ניכר  שלו 

תרמה להגברת אמון הציבור בהמלצותיו.
העיתונאי  ידי  על  בנט  נשאל  דבריו,  בסיום  מיד 
עופר חדד מחדשות 12 על שורה ארוכה של זגזוגים 
שרשמו הוא וממשלתו בהתמודדות עם הקורונה – 
החל מנסיעתה של גילת בנט לחו"ל בניגוד להמלצת 
בדגש  החינוך,  שרת  התנהלות  דרך  עבור  בעלה, 
בניסיון  וכלה  החינוך,  במוסדות  חיסונים  מתן  על 
הקניונים.  על  ירוק'  'תו  מגבלות  להטיל  שבוטל 
בהעדר תשובה של ממש, בחר בנט להזכיר שמנע 

בחירות חמישיות והעביר תקציב...

ביקורת חיובית
מתניהו  המדינה  מבקר  מוביל  בשקט,  בשקט 
אנגלמן את משרד המבקר לייעודו המקורי – יותר 
לאזרח,  והשירות  המדינה  כספי  ניהול  על  ביקורת 
ובדקויות  בפוליטיקאים  אובססיבי  עיסוק  פחות 
העובדה שאנגלמן  לא מעט  לכך  תרמה  משפטיות. 

בניגוד  בהכשרתו,  חשבון  רואה  הוא 
השנים  בשלושים  בתפקיד  לקודמיו 
המדינה  למבקר  ובדומה  האחרונות, 

הראשון זיגפריד מוזס.
ונעים הליכות,  כיפה  אנגלמן, חובש 
נפגש בסוף השבוע עם נציגים מהמגזר 
כדי  והערינג,  צ'ולנט  על צלחת  החרדי 
החרדי  "הציבור  ולהשמיע.  לשמוע 
הדין  עורכי  שמיטב  לדעת  צריך 
על  תלונותיו  לבירור  לרשותו  עומדים 
אזרחים  כסף.  אין  חינם  שונים,  גופים 
שימוש  לעשות  יודעים  במדינה  רבים 
משרד  לרשותם  שמעמיד  במשאבים 
הציבור,  תלונות  ונציב  המדינה  מבקר 
חשוב שגם האוכלוסייה החרדית תהיה 
מודעת לכך ותוכל למצות את זכויותיה 
העמידה  שהמדינה  הכלים  באמצעות 

לציבור", ביקש מהנוכחים.
מבחר  את  המבקר  הציג  בהמשך 
בשנה  משרדו  שהנפיק  הדו"חות 
על  שהושם  הדגש  כולל  האחרונה, 
את  לוודא  כדי   – חוזרים  דו"חות 
הטיפול בליקויים ותיקונם. "תפקידו של 
המבקר הוא לבחון את הנעשה במשרדי 
ממשלה ובגופים ציבוריים ולוודא שכל 
המערכות פועלות כנדרש, כמו למשל, 
עובדים  של  ההעסקה  שיעור  בחינת 
חלקם  מול   - המדינה  בשירות  חרדים 
של  מוכנות  לבדוק  וכן  באוכלוסייה. 
ההיבטים,  בכל  פקודה  ליום  המערכות 
על  והגנה  הסייבר  הגנת  במרחב  כולל 
שמורים  שנתוניהם  האזרחים  פרטיות 

במערכות ממשלתיות וציבוריות".
ועושה, במשרד המבקר עצמו  אומר 

נקלטו לאחרונה לא מעט עובדים חרדים, והמבקר 
מדגיש כי זו מגמה שהוא מקפיד עליה, לצד שילובן 
של  קרן  אכן,  בעבר.  שקופחו  אחרות  קבוצות  של 

אור בתקופה חשוכה.

פרויקטור ורב מדליק על הפרק: שר הדתות ומשפחות הרוגי מירון

בשיחה עם השר כהנא 
הוא מבהיר כי "אירוע 

מירון השנה יתנהל 
באופן מקצועי בלבד. 

כל סוגיה תיבחן בפן 
המקצועי נטו. בלי 
שטיקים, טריקים 

וקומבינות. רק בטיחות 
החוגגים מעניינת אותי", 

פוסק כהנא ושולח 
עקיצה בעובי של תיק 
שנסגר בעסקת טיעון 

לעבר קודמיו בתפקיד. 
דה פקטו, כמעט 

בכל עניין יכול כהנא 
להיתלות בהמלצות 

ועדת החקירה, למעט 
שני נושאים שעוד 

יעסיקו אותנו בשבועות 
הקרובים: זהות 

הפרויקטור המיוחד 
וזהות הרב המדליק
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

וירא בסבלותם
בשבת זו אנו מתחילים לקרוא בחומש 

השני- חומש שמות.
הקדושה  התורה  לנו  מגלה  זו  בפרשה 
כיצד בוחרים מנהיג להנהיג בו את בית ישראל, מי 

ראוי ויכול לזכות להיות מנהיג בישראל.
בדרך  וקשות  רבות  בחינות  עבר  רבינו  משה 

להיות מנהיג האומה היהודית, ונפרט מקצתם:
מֶֹׁשה  ַוִּיְגַּדל  ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַוְיִהי  ראשונה-  בחינה 
ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה 

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

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

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

אחיו ונתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם. 

אולם אין זה מספיק לראות רק בצרת אחיו אלא 
ִאיׁש  ַוַּיְרא  מעשה,  לעשות  אף  נדרש  רבינו  משה 
ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו: ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי 
ב,  )שמות  ַּבחוֹל  ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי  ֶאת  ַוַּיְך  ִאיׁש  ֵאין 
יא-יב(, משה רבינו יכול היה לפטור עצמו בטענה 
שהוא נכדו של המלך וכיצד יכניס עצמו לתגר כזה, 
אדרבה להיפך, צריך הוא לגדול ולקבל מעמד גדול 
יותר במצרים, אבל לא, את משה רבינו לא מעניין 
מעמד ותפקידים, אלא מעניין אותו העזרה לזולת, 
איש  אותו  שמכה  לאחיו  לעזור  לחלש,  העזרה 
מצרי, לא מעניין את משה רבינו מה יהיו התוצאות, 
יש מצרי שמכה ביהודי? חייבים למגר ולעצור זאת, 
נפשו  על  לנוס  שיצטרך  לכך  יגרום  זה  אם  אפילו 

ולברוח מארץ מצרים. 
ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיוֹם  ַוֵּיֵצא  שני-  מבחן 
)שמות  ֵרֶעָך  ַתֶּכה  ָלָּמה  ָלָרָׁשע  ַוּיֹאֶמר  ִנִּצים  ִעְבִרים 

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

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

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

ַוּיוִֹׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם )שמות ב, ט"ו-י"ז(. 
יהודים,  בה  שאין  זרה  לארץ  מגיע  רבינו  משה 

שמשה  כיון  יתרו,  לבנות  ועוזר  משה  קם  ואעפ"כ 
גוי, הוא לא  רבינו לא מסוגל לראות אפילו בצרת 
יכול לראות בצרתו של אף נברא בעולם, ַוָּיָקם מֶֹׁשה 
ַוּיוִֹׁשָען! ולא רק שהושיען משה מיד הרועים אלא 
"ְוַגם ָּדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן" )שם, יט(, עזר 

להם להשקות את הצאן.
אדם שלא מסוגל לראות בצרת שום נברא וחפץ 
להיות  ראוי  ונשמתו  ליבו  בכל  אדם  לכל  לעזור 

מנהיג בישראל! 
מבחן רביעי- ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרוֹ חְֹתנוֹ 
ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר 

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

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

והרימו על כתיפו והחזירו בחזרה לצאן. 
זהו זה, משה רבינו עבר את כל המבחנים וראוי 
ֵאָליו  ה'  ַמְלַאְך  ַוֵּיָרא  ישראל,  של  מנהיגם  להיות 
נותן  אם  ג(,  ב,  )שמות  ַהְּסֶנה  ִמּתוְֹך  ֵאׁש  ְּבַלַּבת 
דעתו גם על הבהמות, ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך 
)דברים יא, טו(, ראוי הוא להיות מנהיגם ומושיען 

של ישראל! 

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

שעיקר זה המידות הטובות, המידות הטובות!

צבי  אברהם  הרב  הגאון  מסופר,  זה  ובעניין 
כך  ולשם  בכרמיאל  ישיבה  להקים  רצה  מרגלית 
שאל את מרן הרב שך זצ"ל במה להתמקד בישיבה.
השיב לו הרב שך בזה הלשון: "דע לך, הצלחה 
בכישרונות,  תלויה  אינה  בתורה  ישיבה  של 
ההצלחה תלויה במידות, מי שהוא בעל מידות הוא 
בעלי  כמה  ראינו  וכבר  תורה,  לקנות  מוכשר  כלי 
להגיע  הצליחו  שלא  נפלאים  ויכולות  כישרונות 
בכישרונות,  תלוי  הכל  לא  כי  שאיפתם,  לשלימות 

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

בלימוד ויתעלו". 

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

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

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

בקרוב בקרוב לגאולה השלימה, אמן. 



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

אל תבטחו בנדיבים
 רבינו משה  שעשה  הראשון  המופת 

נהפך  הוא  למטה.  מסביב  היה  במצרים 
דווקא  מדוע  למטה.  והיה  וחזר  לנחש 
מופת זה נבחר להראות ולסמן לבני ישראל להאמין 
זי"ע:  מאוז'רוב  דת'  ה'אש  הרבי  פירש  בגאולה? 
כדכתיב  עליה,  נשען  שהאדם  משענת  הוא  מטה 
על  בחוץ  והתהלך  יקום  ׳אם  יט(:  כא,  )שמות 
משענתו׳. ובחז״ל )כתובות דף סד, ע״א(: ׳בעינא 
בן  לי  שיהא  אני  ׳רוצה  ופרש״י  לידא׳  חוטרא 
שמטה  עליו׳...הרי  ואשען  בזקנותי  בידי  שיחזיק 

מסמל ביטחון והישענות. 
כך גם האות של מטה רומז כי יש שהאדם נשען 
מסוימת  מלכות  על  או  יחיד  על  אם   - מישהו  על 
פקפוק,  כל  ללא  עליו  לסמוך  יוכל  כי  בחושבו   -
אם כידיד או מחמת שמעריך אותו כעוזר ומסייע, 
אך לפתע הוא נהפך לנחש נושך וממית ברוחניות 

ובגשמיות.
הקב״ה רוצה להעביר מסר באמצעות משה רבנו 
לעם ישראל: "אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין 
חוץ מהבורא  דבר  אל תאמינו בשום  לו תשועה". 
בו,  בוטחים  כך  כל  שאתם  ׳מטה׳  אותו  יתברך. 
כשבאה צרה הוא הופך ל׳נחש׳. ולפעמים להיפך, 

מה שחשבנו שהוא הנחש, נהיה המטה.
ואחוז  ידך  ׳שלח  ציווהו  יתברך  השם  "אמנם 
בשעה  לנחש  ממטה  שנהפך  כשם  כי  בזנבו׳, 
הוא  יתברך  שהשם  ושוכחים  עליו  שמסתמכים 
שמאמינים  רגע  באותו  להיפך,  כך  הבירה,  מנהיג 
יתברך, הרי  ורק ביטחון בשם  שהמשענת היא אך 

שברגע נהפך מנחש למטה ונעשה כאבן דומם".
שמשם  ומדמה  משענת,  ׳מטה׳,  רואה  כשאדם 
שלא.  אותות  הקב״ה  לו  מראה  ישועתו,  לו  תבוא 
זה לא ׳מטה׳, זה ׳נחש׳. לא רק שאי אפשר להישען 
ולאחר  הראשי.  למקטרג  הופך  עצמו  הוא  עליו, 
על  רק  וסומך  הזה  המסר  את  מפנים  שהאדם 
הקב״ה, קורה בדיוק להיפך. הקב״ה מראה לאדם 
מתברר  כרע,  לאדם  שנראה  מה  ה׳נחש׳,  שדווקא 

בסופו של דבר כמשענת, כמטה.

מבאר ה׳באר משה׳, שזה האות שהקב״ה הראה 
למשה רבנו שיראה לבני ישראל במצרים כהוראה 
לנו על מי להישען אלא על  לדורות, ללמד, שאין 

אבינו שבשמים.
רבי  הרה״ק  התגורר  בה  זלוטשוב  בעיירה 
אברהם חיים ברבי גדליה בעל 'אורח לחיים' זצ"ל 
היה הקצב איש גס ובעל דיבור אלים ופוגעני. כל 
אימת שהיה הרב מטריף לו את בהמותיו השחוטות 
היה יוצא קצפו עד השמיים. הוא נטר איבה לרבי 
לשונו,  בשבט  בו  להתעמר  והרבה  חיים  אברהם 
ואם אפשר היה לשומו ללעג ולקלס בנוכחות אנשי 

העיר, הרי זה משובח.
הצדיק רבי אברהם חיים היה מעביר על מידותיו 
אפילו  לוותר  מוכן  היה  לא  אולם  פעם,  פעם אחר 
על סעיף קטן בשולחן ערוך הלכות טרפות. משום 
כך, כל אימת שההלכה הטריפה, לא נשא את פניו 
של פרץ הקצב, אך מיד היה סופג את נחת לשונו 

ומילות הגנאי של הקצב.
אברהם  ורבי  הסבל,  כוח  כשל  הימים,  באחד 
חיים חש כי הקצב כבר הגדיש את הסאה. הוא גמר 
אומר בלבו, כי בנסיעתו הבאה אל מורו ורבו רבי 
משה לייב מסאסוב זי"ע, יתאונן באוזניו על האיש 
כך עשה.  ואכן,  גיהינום.  מדורי  המעבירו בשבעת 
בעומדו לפני הצדיק חרג ממנהגו התמידי לומר רק 
בחודשים  עליו  עובר  מה  לרבו  סיפר  והפעם  טוב, 

האחרונים, בעטיו של הקצב האלים.
משום  אם  לייב,  משה  רבי  של  פניו  התכרכמו 
כנים  הדברים  כי  וידע  הקצב  של  בגנותו  ששמע 
סבלו  על  לו  חרה  שהיטב  משום  אם  ואמיתיים, 
"מה  ואמר:  נענה  הוא  אך  הקדוש.  תלמידו  של 
מיותר  אינו  יהודי  אף  אצלי  לעשות.  אנוכי  יכול 
את התשובה  חיים  אברהם  רבי  הבין  לא  בעולם". 
אל נכון, אבל זאת ידע, רבי משה לייב אינו מתכונן 
לנקוט במעשה כל שהוא כדי לשים קץ להתנהגותו 
המבישה של הקצב. וכך חולף עוד זמן והרב בעיר 
יודע כי בכל פעם שיש סרכה בריאותיה של פרה, 
לספוג  דתו  אחת  השחיטה,  בעת  השור  נטרף  או 

שבאחד  עד  וגידופים.  חרפות  עלבונות  למחרת 
הצעה  קיבל  הקצב  בעיר,  שקט  השתרר  הימים 
לפתוח אטליז גדול הרבה יותר בעיר אחרת, ועזב 

את זלוטשוב.
מאותו יום והלאה נשם רבי אברהם חיים לרווחה. 
לא  אך  הבוטה.  ולשונו  הקצב  אימת  מעליו  סרה 
עבר זמן רב והקצב נוכח כי עסקיו החדשים אינם 
להתייעץ  לייב  משה  לרבי  הקצב  נסע  מצליחים. 
עמו האם לחזור לזלוטשוב, והרבי הקדוש השיב: 
"בוודאי, אם לא הצלחת שם, חזור למקומך הישן".
למגינת לבו של הרב הוא נוכח לראות את שונאו 
מתברר  עוד  המעשה,  ולגודל  לעיר.  חוזר  הקצב 
רבי משה  אינו אחר מאשר  לחזור  לו  מי שיעץ  כי 
"מילא  לבו:  מר  ושטח  סאסובה,  אפוא  נסע  לייב. 
עליו  לצוות  הרבי  יכול  לא  בעיר,  גר  שהיה  בעת 
שיעזוב. אבל לאחר שעזב, הרבי מייעץ לו לחזור 

שוב לזלוטשוב, אתמהה!".
רבי משה לייב שמע את הטענות הצודקות וענה 
אף  אצלי  לעשות?  אנוכי  יכול  "ומה  בהצטדקות: 
יהודי אינו מיותר בעולם". עברו חודשים אחדים. 
בעיצומו  עומדים  העיר  יהודי  הגיע.  תשרי  חודש 
של יום הכיפורים בבית הכנסת ומתפללים ביראה 
חודרים  ההיכל  לתוך  לפתע  כאשר  והתרגשות, 
קולות צורמניים. המתפללים הפשילו טליתותיהם 
ולתדהמתם: שוטרים חמושים פלשו לבית הכנסת 
בתואנה שהם מחפשים עבריין נמלט כשהם עברו 

מספסל לספסל.
המתפללים  אחד  שכזו!  חוצפה  סערו.  הרוחות 
והשליכו  לא שלט בעצמו. הוא הרים סטנדר כבד 
צנח  האדירה  המכה  מעוצמת  חמוש.  שוטר  לעבר 
בבהלה  נסוג  המשטרה  כוח  במקום.  ומת  השוטר 
חזרו  למחרת  אך  האלימה.  התקרית  מול  מהמקום 
השוטרים בכוח מתוגבר, אזקו את הרב ועמו עשרה 
מטובי פני העיר והובילום לבית הסוהר העירוני עד 
למשפט בו היה צפוי להם בסיומו גזר הדין הגרוע 

מכל.
זלוטשוב סערה. האיש אחד יחטא ועל פני העדה 

על  ולזעוק  מעשה  לעשות  העז  לא  איש  יקצוף?! 
העוול שנעשה. אולם, איש אחד מאנשי זלוטשוב- 
איש,  שאין  במקום  כי  החליט    - הקצב  הוא  הלא 

השתדל להיות איש. 
בקומה זקופה התייצב בתחנת המשטרה וביקש 
יהודי?"  בפיך  "מה  העליון.  המפקד  עם  לשוחח 
של  לעיניו  ופחד  מורא  ללא  מבט  הישיר  הקצב 
כלום  הנכבד,  המפקד  "אדוני  הבכיר.  השוטר 
"כיצד אתה  ללא חת.  עליך דעתך?" שאל  נטרפה 
מדבר אלי? יהודון" אמר המפקד. "אני לא יהודון", 
לי  שיש  מה  תשמע  "ואתה  רוח,  בעוז  הקצב  ענה 
ביותר.  הקל  המעשה  את  עשיתם  הסוף.  עד  לומר 
אנשים  כולם  העיר.  טובי  ואת  הרב  את  עצרתם 
שהרב  בדעתך  מעלה  אתה  בימים.  באים  זקנים 
לדרגת  עליך,  אני  מתפלא  בשוטר?  סטנדר  הטיח 
מפקד לא ממנים בעל ראש חלש. כיצד אינך שואל 
את עצמך איך עשה הרב את המעשה המיוחס, והרי 
כה חלוש הוא עד כי אינו יכול להרים את הסטנדר 
הזקנים  כל  וכמוהו  הארץ.  מעל  טפח  אפילו  כלל 
נשואי הפנים שכלאתם. כולם עלים נידפים ברוח. 
על  ידכם  את  שמתם  השוטר?  את  הרגו  הם  וכי 

האיש הלא נכון?".
"דברים של טעם אתה אומר", נהם הקצין. "אם 

כן, מי אפוא  הוא הרוצח?"
הקצב התקרב אל הקצין ואמר בקול רם וברור: 

"אני!".
להורג  הקצב  פרץ  הוצא  מזורז  משפט  בתום 
לאחר שהודה במעשה שלא עשה, חיפה על הנאשם 
ועשרה  הרב  את  האצילי  במעשהו  והציל  האמיתי 
יום נסע רבי אברהם חיים  טובי העיר. עוד באותו 
לסאסוב ורבי משה לייב אמר לו: "כעת מבין אתה 
מיותר  אינו  יהודי  אף  כי  אמרתי  מדוע  נכון  אל 

אצלי?!".
ורק  אך  היא  ההישענות  כי  אותנו  המטה מלמד 
התרופה,  את  שותל  והקב"ה  שבשמים.  אבינו  על 
ואין לנו לבטוח בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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שאלה: 
שמי מנחם, בן 52 מירושלים. כבר 

תקופה ארוכה )קרוב לשנה( אני סובל 
מתופעה של הפרעת שתן מציקה. 

רופא המשפחה אמר לי שכנראה 
מדובר בגידול שפיר בבלוטת הערמונית 
המכונה BPH והמליץ לי לעשות ניתוח 
כדי לטפל בזה. העניין הוא שאני חושש 

למדי מניתוחים. האם יש דרך אחרת 
להקל את הסבל?

תשובה: 
למזלך מנחם, יש דרך יעילה לטיפול 

מצוין בבעיה באמצעות צנתור ולא רק 
להקל את הסבל, וגם אין צורך בניתוח. 

אצלנו במרפאה בשערי צדק משתמשים 
בשיטה יעילה ובגישה טכנולוגית חדשה 

ומתקדמת המכונה PAE. באמצעות 
הדרכה הדמייתית, אנו עושים חתך 

זעיר כדי להכניס קטטר מזערי לתוך 
עורק ומנחים אותו לתוך כלי הדם של 
הערמונית. כשהקטטר נמצא במקום, 

הרדיולוג פולשני מזריק חלקיקים קטנים 
דרך הקטטר כדי לעצור את זרימת הדם 

לאזורים ספציפיים של הערמונית. זה 
מונע חמצן מהתאים הללו וכתוצאה מכך 

גורם להצטמקות של בלוטת הערמונית 
ושיפור בהפרעות השתן.

ובנוסף, יש גם בונוס: מדובר בטיפול 
שנעשה באשפוז יום ובהרדמה מקומית 

בלבד. כלומר כבר באותו יום אתה 
משוחרר לביתך בריא ושלם, ולכל היותר, 
תרגיש תופעות לוואי מזעריות לזמן קצר.

ד”ר אדם פרקש
מנהל יחידת אנגיוגרפיה ומרפאה רב תחומית 
למומים וסקולריים, המרכז הרפואי שערי צדק

הבריאות
לפני הכל

פינת השו”ת

סובלים מערמונית מוגדלת? חייגו עוד היום ליחידת האנגיוגרפיה של שערי צדק 
בטלפון 02-6555014 או 02-5645351 בימים א-ה בין השעות 8:00-15:00 או במייל 

angio@szmc.org.il  כדי לקבוע תור לטיפול מהיר ויעיל! ואני וצוות המרפאה נטפל 
בכם באופן הטוב ביותר כדי שתוכלו לחזור לשגרה מבורכת בעז”ה.

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

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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איך אתם אוהבים לאכול את הטורטייה שלכם?

עקב שנת השמיטה: ביקוש שיא למוצרי חסלט

ומציצה  בית  בכל  כמעט  כיום  נמצאת  היא 
שלא  דברים  כמה  הנה  מתכון,  מכל  אלינו 

ידעתם על הטורטייה: 
 מקורה של הטורטייה הוא מספרד.

הספרדית  מהמילה  גזור  טורטייה  השם 
.Tortilla

 הטורטייה היא סוג של לחם עגול, דק ושטוח.
בצק הטורטייה עשוי קמח חיטה או תירס.

הטורטייה אינה מכילה שמרים.
ב"טורטה"-  הוא  עצמה  הטורטייה  מקור   

עוגה עגולה פשוטה.
 בשל יתרונותיה כמזון מתאים גם בתנאי אי 
כבידה ובהיותה לחם חסר פרורים, הטורטייה 
מהמשימות  ברבות  מזון  כפריט  גם  משמשת 

במעבורות החלל של נאס"א.

והיא  יש שלל שימושים במטבח  לטורטייה   
קלה  לארוחה  מהיר  פתרון  להוות  יכולה 
והיא  מה שתרצו  כל  בה  למלא  ניתן  וטעימה. 
ואפילו  לקישים  לפיצות,  כבסיס  גם  מעולה 

כתוספת לסלט.
מיוצרות  'מעולה'  של  המעולות  הטורטיות 
מקמח חיטה או בתוספת חיטה מלאה, בברכת 
העדה  בד"צ  בכשרות  מזונות  או  המוציא 

החרדית. ניתן להשיג בכל רשתות השיווק.

בחסלט  ממשיכים  השמיטה,  בשנת  גם 
בשיווק התוצרת האיכותית והמהודרת. מוצרי 
חסלט ידועים בטיבם ובאיכותם, כמו גם ברמת 
מוצרי  כל  שלהם.  ביותר  הגבוהה  הכשרות 

מיוחד  בגידול  גדלים  חסלט 
העלויות  למרות   . תולעים  ללא 
בגידולים  הכרוכות  הגבוהות 
לא  בחסלט  מיוחדים,  באזורים 
מתפשרים וממשיכים לייצר כל 
את  השעון  סביב  בעבודה  העת 

הגידולים המהודרים ביותר, כאשר כל מערכות 
הכשרות סומכות את ידיהן על תוצרת החברה. 
אלו  גם  כשרות,  שומרי  של  בית  כל  כן  על 
המקפידים על קלה כבחמורה, יכולים להעלות 
על שולחנם בלב שקט את התוצרת המהודרת 
התוצרת המשווקת  בידיעה שכל  של החברה, 
וללא  מיוחד  בגידול  הינה  חסלט,  ידי  על 
עובר  חסלט  של  גידול  כל  וחרקים.   תולעים 
סינון ובדיקה מחמירה לאחר הקטיף, ואם יש 

איזה חשש של חרקים או חשש לשאריות  בו 
חומרי הדברה, הגידול נפסל.  בנושא השמיטה 
הכשרות  חותמת  את  קיבלו  בחסלט  לחומרה, 
 – ביותר  המהודרות  הכשרות  מערכות  של 
בד"צ  החרדית,  העדה  בד"צ 
מחזיקי  בד"צ  ישראל,  שארית 
הדת, מכון התורה והארץ-אוצר 
של  הכשרות  חותמת  הארץ, 
הגר"י אפרתי וחותמת הכשרות 
מערכת  לכל  כאשר  ירושלים,  מהדרין  של 
בנוגע  המפורטות  ההנחיות  את  יש  כשרות 
כאשר  שמיטה,  בשנת  הירקות  גידול  לאופן 
דבר  חו"ל,  יבול  הינו  מהתוצרת  ניכר  חלק 
זה  ובכלל  אדירה,  משאבים  השקעת  הדורש 
גידול במקומות עפ"י הוראת הפוסקים והנחיות 
הכשרויות השונות. הכל נעשה בתיאום עם כל 
מערכות הכשרות, לפי כל החומרות וההידורים 

שהונהגו על ידם. 

חורף חם 

החורף מביא איתו הזדמנויות נפלאות לשבת יחד בערב ארוך 
וחמים על הספה עם ספל תה איכותי וזמן איכות משפחתי. 

איקאה מזמינה אתכם 
להתרשם ממגוון מוצרים 

שיעשו לכם השנה את 
החורף חם בלב ומתוק בפה 

כמו: קנקן תה, זכוכית, 
קומקום, פלדת אל-חלד/

שחור, ספל, זכוכית שקופה, 
מכשיר להכנת קפה/תה, זכוכית/פלדת אל-חלד ועוד. רשימת 
הסניפים: נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: 

רח' היוזמה 1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רח' 
תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 

24. אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.

נוהגים בבטיחות גם בחורף

עונת החורף היא הזדמנות מצוינת להתחדש עם רכב בליסינג 
בסכום קבוע. אלדן, מהחברות הוותיקות בארץ בתחום הליסינג 

הפרטי, מאפשרת ללקוחותיה תשלום חודשי קבוע ללא 
הצמדה למדד, 
ובכך מאפשרת 

שקט נפשי 
לטווח ארוך עם 

אותו החזר קבוע 
לשלוש שנים. 

החברה מציעה תכניות ליסינג פרטי על מגוון רחב מאד של 
דגמי רכב מובילים, כולל רכבים חשמליים שהפכו לפופולריים 

מאד בתקופה האחרונה בישראל, וכן דגמי 2022. דווקא בחורף, 
כשהנסיעה דורשת יתר שימת לב בגלל הכבישים החלקים, 

החושך המוקדם והגשמים שמטשטשים את הראייה, זה הזמן 
המתאים ביותר להתחדש עם רכב חדש שמספק רמת בטיחות 

גבוהה בנסיעה. כחברת רכב ותיקה, אלדן מספקת שירותי ליסינג 
פרטיים המציעים טיפולים ותיקונים ואפשרות לרכב חלופי 

בתקופת התיקון הנדרשת. שירותי הליסינג כוללים מגוון רחב 
של שירותים מקיפים ושוטפים המעניקים רוגע לאורך תקופת 

הליסינג.

שומרים על אוויר נקי בבית

חורף, קר וגשום. רוב היום החלונות סגורים, אנחנו מכוסים 
בשמיכות חמות ובשכבות ונוטים לחשוב שהאוויר בבית נקי 

מהזיהומים שבחוץ. תופתעו לגלות כי על פי ההערכות השונות, 
האוויר בבית מזוהם עד פי 5 מהאוויר שבחוץ. בנוסף, בכל 

ימות השנה, ובחורף במיוחד, אנחנו מבלים את רוב הזמן שלנו 
בחללים סגורים. כך, מבלי לשים לב, במשך 

רוב שעות היממה אנחנו נושמים אוויר מזוהם 
ומלא באלרגנים. לא פלא שאנחנו עייפים 

למרות שישנו טוב בלילה, מפתחים אלרגיות, 
מחלות ריאות ומחלות זיהומיות שונות. דייסון 

מציגה פתרון חדשני ומהפכני לזיהוי אלרגנים, 
סילוקם והזרמת סירקולציה של אוויר מטוהר 
 Dyson™ ומסונן לחלל החדר. מסנני האוויר
 Dyson Pure Cool™ -ו Pure Hot+Cool

לוכדים 99.95% מן האלרגנים והמזהמים 
המזיקים בחללים סגורים, מסלקים חלקיקים 

עד לגודל של 0.1 מיקרון, ולאחר מכן מזרימים 
סירקולציה של אוויר מטוהר ומסונן לחלל החדר. למסנני ה- 

Pure חיישנים חכמים, באמצעותם הם חשים בחלקיקים וגזים 
בחלל החדר, מדווחים עליהם בזמן אמת ופותרים את בעיית 

זיהום האוויר בחללים סגורים. מסנני דייסון מאפשרים שמירה 
על טמפרטורה נוחה במשך כל השנה וניטור של איכות האוויר. 

המסננים של Dyson מסלקים בין היתר אבקנים ואלרגנים, 
חיידקים ועובש, הפרשות של קרדית אבק, חומרים הנפלטים 

ממפעלי תעשייה ורכבים, ריחות ואדים ביתיים.

תהנו ממבצעים חמים

קר בחוץ וברשת הסופרים של 'נתיב החסד' מפנקים אתכם 
במבצעים חמים במיוחד. בסניפי 'נתיב החסד' תהנו מחוויית 

קנייה, מבחר ענק ומגוון של מוצרים 
,מחירים הכי משתלמים וזה עוד לפני 

שתשמעו על המבצעים. בימים שני 
עד רביעי ט"ז-י"ח בטבת )20-22.12( 

מגוון רחב של מוצרים במבצע: לחם כנעני ברמן ב-8.90 ₪, 
עוגיות חיוכים 900 גר' ב-15.90 ₪, צ'יפס קפוא 2 ק"ג טוגן 

ב-17.90 ₪, אבקת כביסה פרסיל 2.5 ק"ג ב-17.90 ₪, טיטולי 
פרימיום 4 ב-100 ₪, נוזל כלים פיירי ב-8.90 ₪, מלח ים מועשר 

ביוד של מעולה 2 ב-7.90 ₪ ועוד. בנוסף מבצעים לכבוד שבת 
בימים חמישי ושישי י"ט-כ' בטבת )23-24.12( לדוג': מגוון 

חטיפי אסם 2 ב-10.90 ₪, קמח מנופה של מעולה 2 ב10 ₪, 
מיץ ענבים 'מעולה' ב-10.90 ₪, דג פילה סלמון ב-59.90 ₪. 
מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי ט"ז-כ' 
בטבת )20-24.12(: רסק עגבניות 22% 3 ב-10.90 ₪, כוסות 

קרטון 40 יח' 3 ב-20 ₪, מרכך כביסה בדין סוגים שונים )לא כולל 
בייבי( 2 ב-25 ₪, עוף שלם איכות למהדרין ב-24.90 ₪ לק"ג. 

עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן להצטרף 
למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות ברוגע, 
בשפע ובזול. כל המחלקות בנתיב החסד מלאות בשפע מוצרים 

מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב לבית שלכם.

הפתרון המבריק לסירים שלך

לבישול בבית יש אינסוף יתרונות, אבל יש לו גם חיסרון גדול 
ועיקש - הכתמים החומים-שחורים שנוצרים משומן שרוף על 

דפנות ותחתיות הסירים. אין מי שלא מכיר אותם, יש מי שלומד 
לחיות איתם ויש מי שלא מפסיק להיאבק נגדם, אבל הם שם. 

לרובנו הם מאוד מפריעים, אבל הם דורשים כל כך הרבה אנרגיה 
שרובנו פשוט לומדים לחיות איתם כי "זה לא מלוכלך". אם 

תהיתם איך יכול להיות שכבר תשפ"ב ועדיין אין פתרון פשוט, 
זה כי לא שמעתם עדיין על ספוג הפלא 

נירוסטה של סנו שמאפשר ניקוי של 
הכתמים העקשניים ביותר בקלות ובעזרת 

מים וסבון לשטיפת כלים בלבד. גם אם 
התרגלנו לנוכחותם של הכתמים, אין 

סיבה לא לשנות את הסטטוס קוו. "סנו 
סושי - ספוג הפלא נירוסטה" מאפשר 

להחזיר לסירים ולמחבתות מנירוסטה מראה חדש ומבריק 
בקלות ובעזרת מים וסבון כלים בלבד. הספוג, שנמכר באריזות 

של שלוש יחידות )בגודל 10X12 ס"מ( וניתן לשימוש רב פעמי, 
בעל שני צדדים בעלי מרקם מיוחד שתוכנן להסרת לכלוך ושומן 
שרוף בקלות ובמהירות ולניקוי והברקת סירים וכלים מנירוסטה. 

כל מה שצריך הוא מים וסבון, שפשוף קל באזור הכתם והסיר 
שוב נקי ומבריק כחדש.

אלפים שברו את הצום בטעם טוב

בפלות, המותג האהוב מבית עלית, יצא במוצאי צום עשרה 
בטבת בפעילות קד"מ ייחודית ואלפי מארזי 'בפלות' חולקו 

בעת סיום הצום לאלפי מתפללים בבתי הכנסת. בשורה ארוכה 
של בתי כנסת בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, 
ובריכוזים חרדיים נוספים המתינו לצמים מארזי 'בפלות' תחת 

הכותרת "תשברו את הצום בטעם טוב!". לאחר צאת הצום, 
שברו המתפללים את הצום וטעמו 

מה'בפלות'. המתפללים נחשפו למגוון 
הטעמים הרחב והאיכותי של 'בפלות', 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית כדוגמת 

בפלות בטעם שוקולד, בפלות בטעם 
לימון, בפלות טורטית, בפלות טוב 
טעם ועוד ועוד. לדברי שירי בירמן 

מנהלת השיווק של עלית ממתקים: 
"בפלות עלית הן חלק מהווי השמחה 
וההווי המשפחתי כבר שנים ארוכות, 

כשאנו זוכים לשיאי מכירות גם במגזר 
החרדי. היום הבפלות גם מגיעות 

באריזות אישיות, קטנות ומפנקות. 
פעילות הקד"מ שערכנו במוצאי צום עשרה בטבת מתאימה 

לאסטרטגיה של המותג, משום שבפלות מתאימות תמיד 
לשבירה מתוקה של השגרה. שמחנו להוביל את המיזם הייחודי 

ונמשיך בפעילויות דומות המתאימות להווי החרדי".

מבצעי חורף חמים

מבצעים חסרי תקדים לאורך כל השבוע מחכה לכם בסניפי 
ברכל טוב ברחבי הארץ. מבצע כאסח לאורך כל השבוע: משחת 
שיניים הרבל קולגייט ב-6.90 ₪, נוזל כלים סוד ב-3.90 ₪, קמח 

כוסמין לבן של מעולה ב-10 ₪ ועוד. מגוון מוצרים בהנחות 
ענק בימים שלישי-רביעי-י"ז-י"ח בטבת )21-22.12( כגון: 
לחם שחור מקמח מלא ברמן ב-6.90 ₪, סימילאק 900 גר' 

ב-69.90 ₪, קפה רד מאג ב-17.90 
₪, שלישיית פיצה כל טוב ב-27.50 

₪, קטשופ אסם ב-8.90 ₪, כרעיים 
קפוא בכשרות הרב מחפוד ב-29.90 

₪ לק"ג, ובכשרות בד"ץ שארית ישראל ב-32.90 ₪ לק"ג, רסק 
עגבניות מעולה 4 ב-10 ₪, שמן קנולה המעולה 2 ב-17.90 ₪, 

חמישיית מגבונים ב-10 ₪, ג'ל כביסה 3 ליטר טאצ' ב-15.90 
₪ ועוד. וכמובן לקראת שבת מבצעי "מי שטרח" בימי חמישי 
ושישי-י"ט-כ' בטבת )23-24.12( לדוג': דג פילה מושט בלדי 

4 ק"ג ב-100 ₪, מגוון חטיפי אסם 5 ב-15 ₪, שלישיית ביצת 
הפתעה 2 ב-17.90 ₪, ממרח שוקולד מיטב 2 ב-10 ₪ ועוד. 

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה 
לחומרא. ניתן להשיג מדבקות תרי"ג וכן כל סוגי המטריות 
גברים, נשים וילדים. כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי משרד 
הפנים. סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל 

המחלקות: המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הפירות והירקות, 
הניקיון ובמחלקת כלי הבית ומשחקים, עם מגוון מוצרים 

ענק ממיטב החברות הנבחרות שמחכים לכם בסניפים. צוות 
העובדים מצפה לשרת אתכם נאמנה ולהעניק לכם חווית קניה 

מוזלת במיוחד. תבדקו אותנו.

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

דירקטוריון קבוצת תנובה אישר את 
השלב השני בפרויקט ה-ERP של 
החברה בהיקף של 140 מיליון שקל

דירקטוריון תנובה, בראשות חיים גבריאלי, 
יו"ר קבוצת המזון הגדולה בישראל, אישר את 
הקבוצה  של    ERP-ה בפרויקט  השני  השלב 
140 מיליון שקל. לדברי גבריאלי,  בהיקף של 
היישום  מפרויקטי  אחד  הינו  זה  "פרויקט 
הגדולים שבוצעו בישראל בתקופה האחרונה 
שקל.  מיליון  בכ-350  נאמד  הכולל  והיקפו 
במסגרת פרויקט ה-ERP תגייס תנובה עשרות 
עובדים נוספים לצורך עיבוי ושדרוג מערכות 

המידע".
 SAP S4 היא  שתוטמע   ERP-ה מערכת 
בתחומה,  כיום  ביותר  למתקדמת  הנחשבת 
ב-23  תנובה  של  המערכות  כלל  את  ותחליף 
הקבוצה,  מטה  לרבות  הקבוצה,  של  אתרים 
תנובה  הופכת  בכך  המזון.  ומפעלי  המחלבות 
את  שמטמיעות  הראשונות  החברות  לאחת 
קבוצת  מנכ"ל  מליס,  אייל  החדשה.  המערכת 
הפרויקטים  באחד  "מדובר  כי  מסר  תנובה 
שמטרתו  בתחומו,  והמורכבים  האסטרטגיים 
יעילות  יצירת  תוך  ללקוחות,  השירות  שיפור 

תפעולית גבוהה יותר. כקבוצת המזון המוביל 
טכנולוגיות  להטמעת  שואפים  אנו  בישראל 
מתקדמות בתוך אתרי הקבוצה, אשר תאפשר 
לתועלת  נוספים  דיגיטליים  כלים  להוסיף  לנו 
הביג  בתחום  לרבות  והעובדים,  הלקוחות 

דאטה והבינה המלאכותית".
של  המידע  מערכות  סמנכ"ל  מיקהל,  שי 
תנובה, מציין כי השלב הנוכחי יכלול את בניית 
המערכת ועלייה לאוויר של מודולי המכירות, 
אנוש  משאבי  ייצורי,  לא  רכש  כספים, 
מהטרנספורמציה  וכחלק  בנוסף  והמחלבות. 
המערכות  בכל  מובילה  שתנובה  הדיגיטלית 
מערכת  הטמעת  החברה  השלימה  הארגוניות, 
20 מיליון  Salesforce בהיקף של  מכירות של 
באשקלון.  החברה  של  המכירות  במוקד  שקל 
אחת  פלטפורמה  גבי  על  תפעל  המערכת 
לייצר תמונת לקוח מקיפה  שתאפשר לתנובה 
ואחודה שתשדרג את מערך המכירות ותאפשר 
לספק ללקוחות את סל הפתרונות הנכון ביותר 

עבורם.

אחד מפרויקט היישום הגדולים בישראל והיקפו הכולל נאמד בכ-350 מיליון שקל  בנוסף השלימה החברה את 
הטמעת מערכת Salesforce בהשקעה של כ-20 מיליון שקל במוקד המכירות באשקלון
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'נפגשים' ללא עלות

השפתיים יבשות? כך תשמרו עליהם בחורף

"חרדים לקצב" אירח את שגריר ארה"ב

במסגרת פרויקט "נפגשים במזרחי-טפחות" 
 )29.12.21( טבת  כ"ה  רביעי,  ביום  תתקיים 
צחוק'  לא  זה  'אמונה  בנושא  זום'  'הרצאת 
סטנדאפיסטית  שחקנית,  שוחט,  הניה  עם 
ורוחב  עומק  "שיחת  שתנהל:  ומגישה,  יוצרת 
לשער  הצצה  שנותנת  הומור  של  נגיעות  עם 
הביטחון, כפי שהוא בלב של כל אחד ואחת". 
כשנסגרים  קורה  "מה  משתפת:  היא  בהרצאה 
לך כל השיברים של הפרנסה ויומן הופעות מלא 
מתנפץ לכדי דאגה קיומית של - מאיפה משיגים 
מוכנה  לא  אותי  תפסה   2020 שנת  ביצים? 
מולי  הציבה  העסקית  העצמאות  אבל  בעליל. 
מטרה ברורה - להישען ב-100 אחוז על בורא 

כל המגיפות". "נפגשים במזרחי-טפחות" הוא 
מוסף  ערך  לקהילה  להעניק  שמטרתו  פרויקט 
כבנק  לקהילה.  הבנק  בין  וקירבה  קשר  ולייצר 
האנושיות  השירות,  ערכי  את  דגלו  על  שחרט 
'מזרחי-טפחות'  עורך  האישית,  והבנקאות 
העשרה  והרצאות  פעילויות  של  רחב  מגוון 

בנושאים  הרצאות  לצד  מגוונים  בנושאים 
תתקיים  שוחט  הניה  של  ההרצאה  פיננסיים. 
ביום רביעי, כ"ה טבת )29.12.21( בין השעות 
20:00-21:00. ההרצאה תועבר בתוכנת "זום" 
וקישור לצפייה יישלח ביום ההרצאה לכתובת 
ההשתתפות  ההרשמה.  בטופס  שתוזן  המייל 
והצפייה במפגש, יתאפשרו רק במהלך השידור 
לצפייה  אפשרות  תהיה  לא  מכן  לאחר  החי. 
איך  אז  בזמן.  לשידור  להיכנס  מומלץ  חוזרת, 
באתר  "נפגשים"  לעמוד  נכנסים  משתתפים?  
לפעילות.  ונרשמים  טפחות  מזרחי  של  הבנק 
https://www.mizrahi-tefahot. כתובת האתר: 

co.il/nifgashim/haredim/henia-shochat

איך  בחורף,  יותר  פגיעות  השפתיים  למה 
להשתמש  חשוב  ולמה  עליהן  להגן  אפשר 

במשחה יעילה?
חורף, קור ויובש בעור הם שילוב בלתי נמנע 

שעלול לגרום ליובש בעור. 
הפגיעים  האברים  אחד 
הפנים,  עור  הוא  ביותר 
והרגיש  הסובל  והחלק 
השפתיים.  הן  בפנים  ביותר 
ונוטות  רגישות  השפתיים 
כיוון  השאר  בין  להיפגע, 
הזעה  בלוטות  בהן  שאין 
שעור  משום  וכן  ושומן, 
השפתיים הינו דק במיוחד. 

כמה  פי  גדול  בשפתיים  לחות  אובדן  לכן, 
פגעי  בפנים.  אחרים  אברים  לעומת  וכמה 
בחדרים  ושהייה  קור  רוח,  )יובש,  האקלים 
ממוזגים ללא לחות מספקת(, ביחד עם המבנה 
השפתיים,  של  הפיזיולוגי 
יותר  רגיש  לאבר  אותן  הופכים 
מיובש  להיפגע  יותר  ומועד 

בעונה הקרה.
מתייבשות  השפתיים  כאשר 
אמנם  אותן.  ללקק  נוטים  אנו 
שניות  למספר  זו מקלה  פעולה 
על תחושת היובש, אך למעשה 
הרוק  המצב.  את  מחמירה  היא 
המכסה  העור  הדקה של  ופוגע בשכבה  שוחק 

מעגל  ונוצר  מתגבר  היובש  השפתיים,  את 
פצועות  סדוקות,  לשפתיים  המוביל  קסמים 

וכואבות.
התייבשות  תופעת  על  להקל  וכדאי  אפשר 
המזינות  מתאימות  משחות  בעזרת  השפתיים 
הלחות  את  להחזיר  ועוזרות  ביעילות  אותן 
לחות  בקרם  השפתיים  את  משחו  והגמישות. 
עשיר המכיל רכיבי לחות והזנה פעילים במשך 

היום. 
של  יבשות  לשפתיים  משחה  פלקסיטול 
רכיבים  של  סינרגיסטי  שילוב  המכיל  אלטמן 
להחזרת לחות וריכוך שפתיים יבשות וסדוקות 
את  ומותיר  מהירות  תוצאות  משיג  במיוחד, 

השפתיים חלקות ובריאות.

סטודיו אסאי בבעלותו ובניהולו 
בחמישי  אירח  חייט,  מיקי  של 
האחרון את שגריר ארה"ב החדש, 
במסגרת  ניידס,  ריצ'רד  תומאס 
במהלך  ברק.  בני  בעיר  ביקורו 
הביקור התעניין השגריר בפעילות 
העמותה "חרדים לקצב" העוסקת 
החרדית  בחברה  ספורט  בקידום 
אסאי. סטודיו  את  ומפעילה 
היתר  בין  מתקיימים  בסטודיו 
פילאטיס  לנשים,  התעמלות  חוגי 
לבנות  ריקודים  חוגי  ועיצוב, 
ועוד, עליהן קיבל השגריר סקירה 
ומנהלת  העמותה  מסמנכ"לית 
רויטל  הגב'    - בפועל  הסטודיו 

שאלתיאל.
מהפעילות,  התרגש  השגריר 
שוחח עם הנערים והתעניין מהיכן 
לומדים.  הם  ישיבות  ובאילו  הם 

מזוזה  בקביעת  התכבד  השגריר 
לשמוע  ורצה  החדש  בסטודיו 
איך אפשר לשלב אימוני קפוארה 
ברמה  בישיבה  לימודים  עם  יחד 

הבינלאומית.
מביאים  אסאי  סטודיו 
בכושר  שקשור  מה  בכל  בשורה 
והתעמלות במגזר, תוך כדי הבנת 

החרדית,  האישה  של  הצורך 
על  מוותרים  ולא  החיים  אורח 
על  הקפדה  כדי  תוך  המקצועיות 
כל כללי הצניעות. צוות המדריכים 
אסאי  בסטודיו  והמדריכות 
כושר  ומדריכות  ממדריכי  מורכב 
הידע  את  שמעניקים  מוסמכים 
הרב שצברו לכל תלמיד ותלמידה 

שיעורים  מערכת  להרכיב  ויכולים 
לפי  ותלמידה  תלמיד  לכל  אישית 
הרמה שלו. בסטודיו אסאי תמצאו 
מעוצב  מאובזר,  מרווח,  סטודיו 
של  רחב  מגוון  ומפנק.  להפליא 
גברים,  לנשים,  סטודיו  שיעורי 
וילדות. חוגי ריקוד תנועה  ילדים, 
פילאטיס,  חוגי  והתעמלות,  קצב 
אתם  ועוד.  קפוארה  זומבה, 
מוזמנים להיכנס עוד היום לחוויה 
של קצב ותנועה, ולהצטרף למאות 
אסאי  סטודיו  מרוצים.  לקוחות 
הוקם במטרה לתת מענה מקצועי 
ואיכותי, ולהביא אל המגזר החרדי 

את הטוב ביותר.
למקום  לאחרונה  עבר  הסטודיו 
מפואר ומרווח בבניין "לב העיר" 

ברבי עקיבא 86 בבני ברק
03-5227123 

מתחדשים

קונוס טורטיה במילוי גבינות
מתכונים

מספר מנות: 6 / זמן עבודה: 20 דקות

אופן הכנה:מצרכים:

משק ויילר, יצרנית הטופו 
מהמובילות בישראל, 

מפתיעה עם מוצר חדש- 
קציצות טופו וירקות 

בלבד, בשלושה טעמים: 
סלק, קישוא, אפונה 

וברוקולי ובטטה, גזר 
ודלעת, ובכך מצטרפת 

לשוק המזון הקפוא. 
כשרות: פרווה בד"צ בית 

ר.ב.דגנים מרחיבה את יוסף
יבוא מוצרי מותג התבלינים 

 McCormick העולמי
- בין המוצרים שישווקו 

בישראל: תערובת תיבול 
עם מלח ורוד, פלפל שחור 

ושום, בזיליקום ואורגנו, 
שום ומלח ים, פלפל אדום 

כתוש עם אורגנו ושום, 
צ'ילי מקסיקני ועוד. כשר 

 OU פרווה בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית 

לישראל

"משומשו" גאה להציג לראשונה 
בישראל: סדרת מיני בורקס 100% 

טבעוני - מאפה בצק פילאס במילוי 
פטה טבעונית, במילוי בסגנון פיצה 

ובמילוי טבעוני בטעם בשר. כשר 
פרווה בהשגחת הבד"ץ העדה 

החרדית ירושלים. מחיר מומלץ 
לצרכן: כ- 27.00 ₪ לאריזת 600 גרם  

חברת "טבעית מוצרים מן הטבע", המתמחה בייצור 
ושיווק חטיפי בריאות, משיקה לראשונה בישראל סדרת 

חטיפי אגוזים ופירות ייחודית, עם תמר מג'הול, אגוזי 
 BAR BARY מלך, פקאן, שקדים ועוד, תחת השם

BITES. כשרות: בד"ץ בית יוסף. מחיר מומלץ לצרכן: 
כ- 6.90 – 8.90 ₪

חברת "אחוה" משיקה 
עוגה חדשה בסדרת 
מוצרי המאפה: עוגת 
שמרים קראנץ תפוח 

וקינמון. כשר פרווה 
בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית ירושלים. מחיר 
מומלץ לצרכן: כ- 9 ₪ 

חברת 'ויליפוד' עם 
סדרת חמאות בוטנים 

חדשה בשלושה 
 –Creamy :טעמים

חמאת בוטנים 
 Chunky ,קלאסית

– חמאת בוטנים 
בתוספת שברי אגוזים 

 Non suger addd -ו
– חמאת בוטנים ללא 

סוכר. מחיר מומלץ 
לצרכן: 9.90 ₪

'בנא משקאות' מציעים 
מהדורות אלגנטיות 

מיוחדות של יינות 
מבעבעים, וודקה 
בטעמים חדשים 

ומפתיעים, ליקרים 
 TO GO וקוקטיילים

המתאימים לכל אירוח. 
וודקה אולטרה פרימיום 

עטורת פרסים, כשר 
פרווה לימות השנה 

בהשגחתOU  ובאישור 
הרבנות הראשית לישראל

המותג הקולינארי מאסטר 
שף מרחיב את ההתמחות 
במטבח האסיאתי ומשיק: 

מיונז ווסאבי בבקבוק לחיץ. 
כשרות: אגודת ישראל. מחיר 

מוערך לצרכן: 13.9 ₪

"חקלאי גרנות", משווקת 
אבוקדו ממותג בתפזורת, 

באריזות רשת ובאריזות 
נספק, תחת מותג 

"חקלאי גרנות". כשרות: 
הרב אפרתי ובד"צ עדה 

חרדית. מחיר מומלץ 
לצרכן: כ- 5 – 10 ₪ לק"ג

6 טורטיות
כף חמאה טרה מומסת

כף פפריקה 
מלח

2 שיני שום כתושות
למלית:

גביע קרם גבינת שמנת 5% טרה
גביע שמנת חמוצה 15% טרה

100 גרם גבינה צהובה נעם 28% 

ֹנעם מגורדת 28% 

חופן זיתים 

פלפל אדום

פלפל ירוק

לקישוט: 

עלי בייבי

מערבבים בקערה את החמאה 
המומסת, השום והתבלינים

מגלגלים את הטורטיה לצורת 
קונוס ומהדקים בקיסמים 

לחיזוק

מורחים את תערובת 
החמאה על הטורטיה

אופים 12-10 דקות בתנור 
שחומם מראש, עד 

שהטורטיה מתייצבת  באדיבות: שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של 'החברה המרכזית'

מוציאים ומקררים

קוצצים את הזיתים

חותכים את הפלפלים לקוביות 

קטנות ומערבבים עם הגבינות 
והשמנת

מרפדים את הטורטיות בעלים 
וממלאים בגבינות



דירות 
למכירה

י”ח טבת- י”ט טבת תשפ”ב
22/12/2021-23/12/2021

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(_____________________________________________

 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

 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(_____________________________________________

 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

באר שבע

 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

 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(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 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 

 ביהודה הנשיא 5 חדרים, 
מרווחת, קומה ג', חזית, 3 

כ"א, סוכה + מעלית + חניה 
_____________________________________________)51-02/2022ל(054-8152426

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות, דירת גן, סלון 
מרווח, יחידת מתבגרים שניתן 

להפוך ליח"ד KW טל':
_____________________________________________)52-03/2022ל(054-3088825

בית שמש

יחידות דיור

 4 + 2 מרפסות, עם 
מחסן וחניה מקורה, 

ו- 3 + אופציה לרביעי 
ד2 לזר נדל"ן והשקעות 
ארי- 050-8173090 דוד 

055-6873072)52-1/22(_____________________________________________

 באלוף שמחוני קרוב 
לבארי, דירה גדולה, 4 

חדרים, 120 מ"ר, קומה 
א', חזית )לא משופץ(, 

2,390,000 בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)52-52(_____________________________________________

 לל"ת, בהרצוג-הרב קוק, 
3.5 חדרים, כ- 70 מ"ר, חזית, 

משופצת מהיסוד, ממוזגת, 
דוד"ש, 1,600,000

_____________________________________________)52-03/2022ש(052-7165213

 ברחוב השלושה 3 
חדרים, קומה א', חזית 

)לא משופץ(, 1,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

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

 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(_____________________________________________

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

בן שטח, קומה א', 
חזית, שופץ לאחרונה, 
מושכר ב- 6,500 ש"ח, 
1,990,000 ש"ח בלעדי 

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

 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(_____________________________________________

 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)1-1(_____________________________________________

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

ל- 2, מושכרת 4,600, מחיר 
_____________________________________________)1-1(שיווק 890,000 054-4813717

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

מושכרת 4,600, מחיר 
054-4813717 955,000)1-1(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

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

_____________________________________________)1-1(שיווק 054-4813717

 חדשה, בבלעדיות, 
למכירה שכונה ד' ברחוב 

שלמה המלך, פריים לוקשיין, 
בתהליך חתימות פינוי בינוי, 

אפריקה ישראל, אלקטרה 
מגורים, קבוצת ב.ס.ר, דירה, 
97 מ"ר, ענקית, קומה 1/4, 

לא משופצת, במחיר דיל 
990,000, שיווק
054-4813717)1-1(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, ברחוב מוריה 

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

_____________________________________________)1-1(900,000 ש"ח 054-4813717

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

054-4813717)1-1(_____________________________________________

 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)1-1(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)1-1(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)1-1(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, שכונה 
י"א רחוב מצדה, 2 יחידות דיור, 

קומה 3/4, מושכרות 4,900, 
מחיר שלא יחזור 880,000 

054-4813717)1-1(_____________________________________________

 נמכור/נשכיר את דירתך 
ללא עמלת דמי תיווך תיווך 

_____________________________________________)1-1(צור 03-6701920

 בבלעדיות באיזור נורוק 
90 מטר, קומה 4 + היתרים 
בגג בטון, 1,750,000 )גמיש( 
_____________________________________________)1-1("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)1-1(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח, 
חדשה, מחולקת, כ- 100 

מטר, מקבלים שכירות 7,000 
שקלים, 2,200,000

B.D.A 1-1(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת + יחידה כ- 25 מטר, 

2,780,000 ***כ- 70 מטר, 
אופציה להרחבה, 1,620,000 
B.D.A 1-1(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות אחרונות, 4 חדרים 

2,200,000 ***5 חדרים 
2,500,000 גמיש 

B.D.A 1-1(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

2,500,000 גמיש
B.D.A 1-1(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 1-1(תיווך(_____________________________________________

 בברסלב 270 מ"ר, 
מחולק ל- 4 דירות )לטאבו 

משותף(, חזית, משופץ כליל, 
4,300,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)1-1(_____________________________________________

 בן זכאי כ- 102 מ"ר, קו"2 
+ מעלית + סוכה, מיידית 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)1-1(_____________________________________________

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

_____________________________________________)1-1(אלטרנטיב 054-5500263

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

פנטהאוזים ודירות גן
 בשיכון ג' בבניין חדיש 

דירת גן 5 חד', 100 מ"ר 
+ חצר 80 מ"ר, חזית, 

2,700,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)1-1(פנחסי 03-5799308

 ברדק דופלקס 160 מ"ר, 
חזית, ק"ב, מתאים לפיצול, 

משופץ, 3,000,000 תיווך 
_____________________________________________)1-1(הנדל"ן 050-4177419

 בהרב שך-ר"ע דופלקס 
170 מ"ר, נוחה לפיצול, 

מטופחת, חזית, 2,380,000 
_____________________________________________)1-1(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

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

_____________________________________________)1-1(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בפרדס כץ דופלקס 
מחולק, 4 חד' + יחידה 

מושכרת, 160 מ"ר, משופצת 
כחדשה, ק"ג, חזית + חניה, 
2,190,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)1-1(_____________________________________________

 בלעדי בז'בוטינסקי 
דופלקס 4.5 ח', קומה 2.5, 
חזית לבני ברק, מושקעת, 

2,100,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)1-1(אלטרנטיב 054-5500263

 בדב גרונר דופלקס 
5 חד', כ- 150 מ"ר, 

ק"ג, חניה, אופציות, 
1,790,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל דופלקס 
כ- 5 חד', כ- 160 מ"ר, 

ק"ג, 3 כ"א, חניה, 
1,999,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)1-1(_____________________________________________

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת, 
2.1 )גמיש( "פנחס נכסים" 

055-6789653)1-1(_____________________________________________

 בהזדמנות, אזור שבטי 
ישראל 5 חד', מחולקת ל- 3 

דירות, משופצת כחדשה, 
מרוהטת קומפלט, מושכרת 

ב- 8,000 ש"ח, תשואה נדירה, 
2,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)1-1(_____________________________________________

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)1-1(הקריה 050-3000121

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)1-1("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות!!! בשיכון 
ה'!!! 4 חד' חדשה 

ומפוארת!!! + מעלית 
+ חניה + תוספות!!! 

"אלוני נכסים"-
_____________________________________________)1-2ש(052-7610603

 בהרב שפירא 4.5 חדרים 
גדולים, ק"ב עם מעלית 

וחניה בטאבו, מיזוג, ממ"ד, 
חזית, מושקעת תיווך צור 

03-6701920)1-1(_____________________________________________

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)1-1("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת, כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 1-1(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בהלוחמים 4 חד', בגמר 
בניה, קבלן אמין, ק"ב, 95 

מ"ר, חזית, 2,130,000 תיווך 
_____________________________________________)1-1(הנדל"ן 050-4177419

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

2,200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)1-1(_____________________________________________

 בסוקולוב 4 חד', 95 מ"ר, 
ק"ב, משופצת, חזית, סוכה 
גדולה, 2,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)1-1(פנחסי 03-5799308

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)1-1(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', בבנין חדש, 
בקרית הרצוג, קומה א' 

+ מעלית + חניה, חזית, 
מפוארת, 1,890,000 תיווך 

_____________________________________________)1-1(אלטרנטיב 054-5500263

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

ק"ב, מפוארת, חניה, 
2,200,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 באביעד 4 חד', 95 
מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 
היתרים משולמים, 

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(הקריה 050-3000121

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

להרחבה, 1,750,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בפלמ"ח 4 חד', 90 
מ"ר, ק"א, מפוארת!!! 

רק 1,700,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 1,710,000 נדל"ן 

_____________________________________________)1-1(הקריה 050-3000121

 באיזור טרומפלדור 3 
חד', קומה ראשונה, חזית, 
1,380,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)1-1(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרדס כץ 3 
חד', 70 מטר, מעלית, חניה 
בטאבו, אופציה כ- 60 מטר 

בצד, 1.6 "פנחס נכסים" 
055-6789653)1-1(_____________________________________________

 בסוקולוב-אזר 3.5 חד', 
ק"ב, 85 מ"ר, חזית, מעלית + 

יחי"ד, יפה, 2,120,000 תיווך 
_____________________________________________)1-1(הנדל"ן 050-4177419

 באזור הרב קוק 3 חד', 
60 מ"ר, אופציה 40 מ"ר, ק"ב, 
משופצת כחדשה, 1,590,000 

_____________________________________________)1-1(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בסוקולוב 3.5 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 
בניין מטופח, סוכה גדולה, 
1,600,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)1-1(_____________________________________________

 טבריה/הרב קוק 3.5 חד' 
+ סוכה, משופצת מהיסוד, 
קו"2 "מאגדים-נדל"ן" משה 

_____________________________________________)1-1(דסקל 050-5926021

 בלעדי 3 ח', חזית 
לזבוטינסקי צד בני ברק, קומה 

2.5 + גג בטון, משופצת, 
1,510,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)1-1(_____________________________________________

 באביעד 3 חד', כ- 
60 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 
א.מידית, 1,499,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', ק"ב, 
כ- 60 מ"ר, מ.מהיסוד, 

חזית, 1,450,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 חדשה בשוק! 3.5 חד' 
בהרב קוק השקט, בנין ייחודי, 

חזית, מאווררת, 1,720,000 
_____________________________________________)1-4ש(053-5677993

2-2.5 חדרים

 כ- 100 מ"ר, גדולה, חזית 
ועורפית, ק"א, משופצת יסודי, 
_____________________________________________)50-01/2022ש(מרכז ר' עקיבא 053-2759816

 בבית יוסף 2 חד', 30 
מ"ר, מפוארת, הון עצמי 

גבוה, 790,000 נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(הקריה 050-3000121

 בנורדאו 2 חד', ק"ג 
ואחרונה, 43 מ"ר, רק 

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)1-1(_____________________________________________

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

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

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות דירת 2 חדרים, 
קומה 1, 62 מ', רח' אבטליון, 

 050-2321046 1,510,000
_____________________________________________)50-01/2022(אופק מאיר נכסים



י”ח טבת- י”ט טבת תשפ”ב 222/12/2021-23/12/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

גבעת שמואל
קוטגים

 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

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

מידית, 7,500 ש"ח גמיש 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

פנטהאוזים ודירות גן

1-1.5 חדרים

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(_____________________________________________

ירושלים

 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

חנויות

 בשכון ה' פנטהאוז גדול 
להשכרה, חדשה + מעלית, 

ק"ד + מקרר, מכ.כביסה, וגז, 
4,900 ש"ח 050-3143380 

_____________________________________________)50-1/22ש(03-6187096

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

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(_____________________________________________

■ 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 "אגם מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק

בר יוחאי

טבריה
 סוויטות נופש 

מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת, מתאים 

למשפחות/זוגות
_____________________________________________)49-49/2022ש(050-8954654

 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

 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

 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

 "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

קריית גת
+5 חדרים

קריית מלאכי

 ליד העיריה, 2 חדרים 
+ מרפסת, מרוהטת, חזית, 

קומה ג', לממושכת
050-4161068/7)51-02/2022(_____________________________________________

 למכירה חנות בשר 
במרכז בני ברק, בעלת 

מוניטין וותק רב
050-2425596)51-02/2022(_____________________________________________

 חנות להשכרה, 45 מ"ר 
+ גלריה, ברח' ירושלים 8 ב"ב 

_____________________________________________)51-2/ש(052-3232123

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/2022ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 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-
_____________________________________________)1-1/22ש(054-8042119 04-6989119

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 יח' בבעש"ט, ק"ג 
וחצי, סלון + חדר, מרוהטת, 

ממוזגת, יפה, 2,600 כולל הכל 
_____________________________________________)51-2/22ש(054-8435119/7

 באורלנסקי 5 חדרים 
+ ממ"ד + מרפסת שמש, 

מעלית, חנייה, בהזדמנות, רק 
1,945,000 ש"ח

050-4811122)1-1(_____________________________________________

 בחיים כהן היוקרתי 4 ח', 
מסודרת, מעלית, חניה מקורה, 

בהזדמנות, 1,770,000 ש' 
050-4811122)1-1(_____________________________________________

+5 חדרים
גבעת שמואל

טבריה
4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בית שמש
 5, מרווחת, מקבלן, 
בד'2, ו- 3 יפה מאוד, 

במחיר מציאה לזר נדל"ן 
והשקעות ארי

050-8173090 דוד
055-6873072)52-1/22(_____________________________________________

 בבגנו )אזור העיריה(, 
דירת 2.5 חד', ק"ק, יציאה 

לחצר 053-3126997 אפשרות 
_____________________________________________)52-01/2022ש(למשרד

 במשולם ראט- קרית 
הרצוג, ק"ב, משופצת 

וממוזגת, כ- 55 מ"ר
_____________________________________________)52-3/22ש(052-6364661

 יחידת דיור 2 חד', 
חדשה + סוכה, מרוהטת 
עם מוצרי חשמל, 2,700 

ש"ח משה-
_____________________________________________)52-3/22ש(054-7708250

4-4.5 חדרים
 ברחוב גולדה מאיר, 

מבחר דירות 4-5 חדרים 
גדולות, בבניין חדש, 

בקומות גבוהות, כולל 
מרפסת שמש/סוכה, 

חניה ומחסן, החל 
מ- 7,200 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)51-51(_____________________________________________

פתח תקווה

 להשכרה ברחוב 
בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 

חדרים, כולל יחידת הורים 
וחדר ארונות, ק"ב + 

מעלית + חניה, כניסה 
מיידית, ללא תיווך

050-7691234)52-01/2022(_____________________________________________

מחסנים

לפרסום
בלוח

03-6162228

 במלצר, סמוך לוגשל, 
דירות נופש מפוארות, 

מאובזרות ברמה גבוהה, 
לשבתות וימים )אופציה 

_____________________________________________)52-17/2022ש(לג'קוזי( 052-7613554

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)52-05/2022ש(050-4124556

 פנטהאוז בקרית 
שמואל בטבריה, 

לשבתות, 6 חדרים, 
מפואר, מאובזר קומפלט, 

עם נוף לכנרת
050-4442212
 ארוח כפרי בוילה יפה _____________________________________________)52-52(050-6452128

+ בריכה פרטית, מושב דתי, 
חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

לפרסום
בלוח

03-6162228

יחידות דיור
 למכירה יחי' 30 מ"ר + 
מחסן ולא טאבו, ק"ק, יפה, 

ממוזגת, 490,000 ש"ח
_____________________________________________)1-1ש(058-3271092

 בבגין 6 חד', 151 מ"ר, 
קומה 11, מפוארת, סוכה, נוף 
נצחי עד לים "מאגדים-נדל"ן" 

_____________________________________________)1-1(משה דסקל 050-5926021

 בבלעדיות בוייצמן-דוד 
אלעזר, 4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 
פינתית, קומה א' + מחסן, 

בנין מחודש, רק 700,000 ש"ח 
_____________________________________________)1-1(052-7166160 ידידיה

 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)1-1(_____________________________________________

 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)1-1(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )83 
מ"ר נטו(, ללא מדרגות 

+ סוכה + חניה פרטית, 
משופצת, נוף, יחידת הורים, 

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)1-1(הכוכבים: 02-5713375

פתח תקווה

 "אינפינטי עוצמה", 
בעוזיאל המבוקש דו משפחתי 
מושקע + יח' דיור + מערכת 

סולארית צוות דודי נגר
050-9993508)1-1(_____________________________________________

 באיכילוב 3 חד' גדולה 
ומרווחת, ק"3, מסודרת, 

1,400,000 תיווך יוחנן
051-2454512)1-1(_____________________________________________

 ברמות דוד 6 חד', 
ק"ד, 200 מ"ר במפלס 

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)1-1(_____________________________________________

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(הקריה 050-3000121

 מגוון דירות להשכרה 
בגדלים שונים, עמלה חצי 

_____________________________________________)1-1(חודש תיווך צור 03-6701920

 להשכרה באשל 
אברהם דירות 2/3 

חדרים, משופצות ברמה 
גבוהה, במחיר שאסור 

לפרסם תווך רבקה נקב 
053-9244430)1-1(_____________________________________________

 5 חדרים, מושקעת + 
2 חצרות + מחסן גדול, 

_____________________________________________)1-4ל(אזור ויזניץ 055-6787113

 להשכרה, מציאה!! 
דירת קרקע, 110 מטר, 
4.5 חדרים, בחנה סנש, 

עם חצר גדולה, משותפת 
לשכנים, מחיר 4,500 

תווך רבקה נקב
053-9244430)1-1(_____________________________________________

 4 חדרים, מרכז העיר, בנין 
_____________________________________________)1-1(חדש תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

דירת 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, חזית, מיידי, 

4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב חברון 
3 חדרים גדולה, קומה 
1.5, עורפית פתוחה, 

מאווררת, 3,800 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 באחיה השילוני 3 חד' 
גדולים + 2 מרפסות, 

ק"א, משופצת מהיסוד 
_____________________________________________)1-2ש(052-3504272

 להשכרה ביצחק שדה 
3 חדרים, משופצת ברמה 

גבוהה, מרוהטת, עם 
מרפסת, מחיר: 4,200 

תווך רבקה נקב
053-9244430)1-1(_____________________________________________

 בנורוק 3 חד', 50 
מ"ר, מ"ש 25 מ"ר, ק"ג, 
מפוארת!!! 3,400 נדל"ן 

_____________________________________________)1-1(הקריה 050-3000121

 להשכרה דירת 2 
חדרים, ק"ק, כ- 40 מטר 
+ אמבטיה, כחדשה, רח' 

פרדו, מציאה!!! 
052-7698994
03-6191468)52-52(_____________________________________________

 בבילו- קרית הרצוג, כ- 60 
מ"ר, 2.5 חד', מרפסת סוכה 

+ 3 מרפסות, ק"ב, 3,400 
_____________________________________________)1-4ש(ש"ח 052-3210413

 2 חד', 45 מ"ר, בהשלושה, 
כחדשה + מעלית, מזגנים, 
דוד"ש, סוכה, ממ"ד, מיידי, 
_____________________________________________)1-4ש(3,300 ש"ח 052-2569740

 להשכרה, מציאה! 
בנחשוני דירת 2 חדרים 

יפייפיה, משופצת, 
מרוהטת קומפלט, קומה 

ראשונה, עם מרפסת, 
מחיר 2,900 תווך רבקה 

_____________________________________________)1-1(נקב 053-9244430

 להשכרה לזוגות 
נשואים בלבד, בגורדון 

דירת 2 חדרים, משופצת, 
מרוהטת ברמה גבוהה, 

כניסה מיידית, מחיר 
2,600 תווך רבקה נקב 

053-9244430)1-1(_____________________________________________

 בחברון 2.5 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"א, משופצת 
חלקית, 3,500 נדל"ן 
_____________________________________________)1-1(הקריה 050-3000121

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

_____________________________________________)1-4ש(050-9734807

 בבלעדיות, להשכרה 
בדנגור יחידת דיור 46 מטר, 
משופצת + סוכה, קומה 4 

_____________________________________________)1-1("פנחס נכסים" 055-6789653

 ביהודה הלוי קוטג' דו 
משפחתי 7 חד' + חצר, מיידי 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)1-1(_____________________________________________

חריש

 מציאה!!! להשכרה, 5 
חד', חדשה, מרווחת, ק"א, 2 
חניות + מחסן גדול, 2,600 

_____________________________________________)1-12ש(ש"ח 050-7856208

רחובות

 3 חד' בהרצל 127, 
קומה ב', משופצת, 

3,600 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)1-4(וארנונה 050-9456308

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)01-02ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)01-02ח(מתיווך 052-3595314

השקעות

 לחברת נדל"ן 
המתמחה בהשקעות 

באנגליה נפתחה אופציית 
השקעה בבית אבות, 

חוזה ארוך + בטחונות 
מלאים. תשואה גבוהה, 

לווי משפטי, נסיון רב. 
_____________________________________________)1-4ש(053-5621463

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)1-1(_____________________________________________

 בקוקה קולה 100-250 
מ"ר, מחסן בקומת חניה, 
גישה נוחה לרכב, רישום 

בטאבו, גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)1-1(_____________________________________________

 משרד 380 מ"ר, מוכן 
ומעוצב, לכניסה מיידית, 

השכרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)1-1(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 50 מ"ר, קומה א', 
במרכז העיר, כולל חניה, מחיר 

מציאה תיווך דורון
054-4980159)1-1(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

וילות ובתים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה
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ל
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בלו

03-6162228
 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

 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, 

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

CX5 חדשות, 170 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

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

 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

 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', 
_____________________________________________)1-1(054-8449588 מירי

 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

י”ח טבת- י”ט טבת תשפ”ב 22/12/2021-23/12/2021

שיעורים

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

 כ"ק האדמור מפרס מקבל 
קהל, להתקשר אחה"צ לנייד 

058-3275870)49-04/2022(_____________________________________________

 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 

052-7180485)50-01/2022(_____________________________________________

שונות
 קו לומדים וזוכים לילדים 
פרסים יקרי ערך למשתתפים 

_____________________________________________)50-01/2022(חייגו כעת: 03-509-1000

ריהוט

 6/8 כסאות לסלון, 
מרופדות, חדשים, צבע חום 

כהה, בהזדמנות
052-4227714)1-2(_____________________________________________

צפת

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 

בשכונת "נוף מירון", קרוב 
לעתיקה 052-2607031 )גם

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 צימר בצפת, בעיר 
העתיקה, קרוב לבתי כנסת, 

גלריות ומסעדות רחל
058-5225174)51-02/2022(_____________________________________________

 מזנון 4 מטרים, עץ 
בוק מלא, צבע אגוז הכולל 

וטרינות, מראות, מצב מצויין, 
_____________________________________________)41-44(במחיר מציאה 050-6734292

תינוקות

 שולחן גדול לסלון, 6/8 
כסאות, אפשרות לשולחן 
בלבד או לכסאות בלבד, 

_____________________________________________)1-2(חדישים 052-4227714

 וילה פרטית יפיפיה, 
במתחרד, עד 30 איש, נקיה 

ומסודרת 053-2749180
_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401

תספורות
 ספר גברים עד הבית 

שלכם במחיר 25 ש"ח לשעה 
טל': 054-3973471 משעה 

_____________________________________________)52-03/2022(2:00 אחה"צ 

 ביום שלישי של חנוכה 
הוחלפה עגלת טיולון סילבר 

_____________________________________________)52-01ח(קרוס בקו 402 055-6744403

 דרוש שובר לללין של 200 
ש"ח ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3187276

 דרוש כסא בטיחות לרכב 
למסירה במצב טוב

_____________________________________________)52-01ח(055-6797746

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)52-01ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין לקנות אורגן 
טיירוס או גנוס במצב טוב 

_____________________________________________)52-01ח(054-8481924

 מעוניין לתרום גופי תאורה 
ופלורוסנטים כולל מנורות 

_____________________________________________)52-01ח(054-4273857

 מדיח כלים כחדש בצבע 
נירוסטה 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3160767

 מקרן קול אלחוטי מעולה 
עם סאב וופר נפרד במצב 

_____________________________________________)52-01ח(חדש 299 ש"ח 058-3263264

 מחשב נייד עם מאגר 
ענק ספרי קודש 499 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(058-3263264

 פלטת שבת חדשה 40 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח ב"ב 054-8447593

 כיריים 4 להבות 
HEMILTON חדשה 200 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח ב"ב 054-8447593

 מחשב נייד 10 מצוין + 
תוכנות ללא בטריה 350 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3346080

 מיקרוגל 150 ש"ח כחדש 
_____________________________________________)52-01ח(גמיש 054-4273857

 מקדחה חשמלית 100 
_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 054-4273857

 טוסטר אובן 100 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(054-4273857

 מרסס נטען להשמדת 
נגיפים של חברת גולד ליין 

בפחות מחצי מחיר 40 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(03-6496130

 מקרר 86 ליטר חדש 400 
שקל רח' ויסוקר

_____________________________________________)52-01ח(054-5680669 נאוה

 ELPH 100 מצלמת קנון 
 HS POWER SHOT 12.1
מגה פיקסל כולל מטען חדש 

_____________________________________________)52-01ח(ב- 300 ש"ח 052-7154435

 למכירה מטען אוניברסלי 
חדש באריזה 150 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-01ח(052-7643853

 כיריים 4 להבות גולד ליין 
חצי שנה בשימוש 150 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7121379

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)52-01ח(זוכה! 050-4135002

 תנור חימום על סולר 399 
_____________________________________________)52-01ח(שקל 058-3216830

 פלטה לשבת חזקה מאוד 
130 ש"ח אשדוד

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 למכירה מכונת תספורת 
REMINGTON חדשה 

בקופסא 150 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-8481924

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8481924

 דיסקים חדשים חסידיים 
_____________________________________________)52-01ח(25 ש"ח לדיסק 052-7154435

 תנור אפיה + כיריים גז 
בלרס במצב חדש, 350 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(050-5203761

 למכירה ארון נעליים 
איכותי 2 דלתות במצב טוב 

_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח 052-7619852

 שולחן מתקפל 60*1.40 
_____________________________________________)52-01ח(80 ש"ח ב"ב 054-8447593

 למכירה 4 דלתות פנדור 
במצב מצוין ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7619852

 למכירה מיטת ילדים יחיד 
במצב מעולה ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7619852

 שולחן סלון 500 ש"ח + 
6 כסאות מועלם כ"א 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 050-4160457 ירושלים

 ארון חדר ילדים מצב 
מעולה 4 דלתות עץ סנדויץ 

כחדש צבע שמנת 500 ש"ח 
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 שולחן מעץ מלא פורניר 
כולל זכוכית מעל 500 ש"ח 

מתאים למטבח
_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 כורסאות לסלון 500 ש"ח 
מעור משובח כחדש צבע חציל 

_____________________________________________)52-01ח(052-6140800

 6 כסאות סלון דמוי עור 
צבע וונגה 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)52-01ח(052-7121379

 שולחן עבודה משרדי 
לבן 1.60 על 75 250 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(052-7121379

 ספות סלון מעור 3+2 
במצב חדש, 400 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-7717441

 למסירה משאבת חלב 
ידנית של אוונט חסר חלק קטן 

_____________________________________________)52-01ח(052-7134652

 עריסה נישאת לתינוק 
_____________________________________________)52-01ח(280 ש"ח 053-3155415

 שמיכת קטיפה לבת 
100*140 ס"מ 25 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 מזרון למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 50 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 מגן ראש למיטת תינוק 
או מיטת מעבר 25 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3155415

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי 

ב- 80 ש"ח 050-4135002 
_____________________________________________)52-01ח(באלעד

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
130 ש"ח 050-4135002 

_____________________________________________)52-01ח(באלעד

תקשורת

 פלאפון חדש עם קו 
טוקמן מוטען ב- 100 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(058-3661522 ירושלים

 K35 למכירה מכשיר כשר 
חדש באריזה במחיר מציאה 

_____________________________________________)52-01ח(250 ש"ח 054-8464909

 פלאפון כשר B110 משנה 
קולות תומך 2 סימים רק 155 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 058-3216830

G10  חדש + אביזרים 
ומגן טוב 220 ש"ח אשדוד 

_____________________________________________)52-01ח(058-3216830

 PLUS M5 פלאפון כשר 
חדש סים אחריות לשנה 250 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 055-6688671

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

ספסופה

 "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

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

 2 צימרים, עד 16 איש 
+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

נוף, בית קפה מהדרין
_____________________________________________)49-48/22ש(053-7519197

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
_____________________________________________)1-52/22ש(052-5254570

פיקוח בניה 
 במרכז! כולם יודעים שבלי 
פיקוח בניה לא בונים, מפקח 

מוסמך שיחסוך ויגן עליכם 
_____________________________________________)1-12ש(050-4126876 054-2236765

 נמצא כרטיספר יפה נוף 
בר' עקיבא ב"ב לפני 3 חודשים 

_____________________________________________)01-02ח(052-7602896

 נמצא צעיף קטיפה 
שחור באולמי מרום ב"ב לפני 

_____________________________________________)01-02ח(כשנתיים 052-7602896

 נאבדה מזוודה ירוקה 
בתוכה פאה בקופסא בתחנת 

אוטובוס 052-2467709
_____________________________________________)01-02ח(050-5250568

 מעוניין להחליף קלנועית 
גדולה במצב מצויין בקלנועית 

_____________________________________________)01-02ח(קטנה 053-4190416

 מעוניין להחליף קלנועית 
זוגית ריידר קיסר בקלנועית 

_____________________________________________)01-02ח(יחיד או למכור 053-4190416

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)01-02ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)01-02ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)01-02ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)01-02ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)52-01ח(בתחום 052-7396092

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)52-01ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)52-01ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)52-01ח(054-7938941

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)52-01ח(ומפרשים 054-7432035

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(_____________________________________________

 מקדחה חשמלית 100 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה מטען 36 
לאופניים חשמליות ב- 50 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-7102897

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-3558949

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(054-4273857

 תנור סאוטר דו תאי + 
כירה במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600576

 תנור חימום על גז מצב 
חדש המישארגז 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-5981054

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סאוטר מידות: 0.58*0.59 150 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-3463482

 LG צורב חדש למחשב 
ב- 85 ש"ח בלבד אשדוד 

_____________________________________________)01-02ח(058-3216830

 מערכת רדיו להונדה סיווק 
הצורה החדשה כחדש מציאה 

_____________________________________________)01-02ח(270 ש"ח 058-3216830

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(054-3558949

 למכירה מסך מחשב 32 
אינץ לכל מטרה במצב מצוין 

_____________________________________________)01-02ח(200 ש' 055-9178123

 מיקסר קיטשנייד כסוף 
כמו חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(058-3274726

 מכונת תספורת אוסטר 
95 + סכין חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-3274726

 מחשב אסוס נייד מצב 
מצוין בטריה חזקה 350 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-4111074

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)01-02ח(זוכה! 050-4135002

 דיסק קשיח 2.5 אינץ 
480GB SSD ב- 180 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(055-5510046

 למסירה בירושלים תנור 
אפיה + כיריים זקוק להכשרה 

_____________________________________________)01-02ח(054-8494174

 מטחנת בשר כחדשה 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 050-4131038

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(054-4273857

לפרסום
בלוח

03-6162228

 2 כסאות מתקפלות 
ב- 25 ש"ח כ"א נתנאל ב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(054-8447593

 כסאות כתר רחבות ב- 18 
ש"ח נתנאל ב"ב

_____________________________________________)01-02ח(054-8447593

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(03-6199806

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)01-02ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ארונית מעץ 
לספרים בצבע חום אדמדם 

במצב טוב רק 150 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(058-7149102

 למכירה שידה ארוכה 
לסלון צבע לבן + שולחן 

מרובע לבן 500 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)01-02ח(אלעד 054-2252171

 למכירה סטנדר עץ עומד 
_____________________________________________)01-02ח(250 ש"ח 054-2252171

 למסירה בירושלים ארון 
ספרים ארון בגדים ושידות 
_____________________________________________)01-02ח(במצב מצוין 054-8494174

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-4981054

 למכירה מטרנה ללא 
שלבים ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-8407883

 עגלת תאומים אדומה 
חברת ציקו כמעט חדשה ב- 

_____________________________________________)01-02ח(470 ש"ח 054-8496909

 משחק צורות שבלול של 
פישר פרייס 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
130 ש"ח 050-4135002 

_____________________________________________)01-02ח(באלעד

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי 

ב- 80 ש"ח 050-4135002 
_____________________________________________)01-02ח(באלעד

 למכירה אמבטיה לעגלת 
מוצי + תיק כחדש לגמרי 
בצבע סגול רק 250 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(058-7149102

 למכירה מיטת תינוק 
180 ש"ח + לול חזק 120 

ש"ח + מזרון 40 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)01-02ח(053-3076507

 למכירה אמבטיה לתינוק 
+ מעמד מצב חדש 90 ש"ח 
בלבד + סלקל חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בלבד 053-3076507

 עגלת טיולון בני ברק 200 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 03-6744097

 סלקל לתינוקות בני ברק 
_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח 03-6744097

 עגלת אמבטיה בני ברק 
_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 03-6744097

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה בני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(400 ש"ח 03-6744097

 פאזל שטיח לתינוקות 50 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-7157077

 מובייל לתינוק שר בעברית 
_____________________________________________)01-02ח(40 ש"ח 052-7157077

 שמיכת קטיפה לבת לגיל 
שנה וחצי 35 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3155415

 מזרון למיטת מעבר/מיטת 
_____________________________________________)01-02ח(תינוק 45 ש"ח 053-3155415

 מגן ראש למיטת תינוק 
_____________________________________________)01-02ח(30 ש"ח 053-3155415

 עגלת אמבטיה אפורה 
חברת pajero מצב מצוין 500 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-8411602

 אוזניות בלוטוס של 
ארפודס פרו עם בידוד רעשים 

_____________________________________________)01-02ח(ב- 250 ש"ח 055-6750707

C2  דגם 722 כשר עם 
אפשרות למוזיקה ותמונות ב- 

_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח 055-6750707

 סמסונג אברכים במצב 
טוב כולל מטען 60 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-4111074

 מכשיר פיליפס עם קו 
טוקמן כחדש 100 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-4111074

 טלפון משומש סנדוויץ 
שולחני בצבע טורקיז 25 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(050-4087927
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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

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 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 המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

■ 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(_____________________________________________

 דרושות סייעות למעון 
פרטי ברמת גן, למשרה מלאה 

_____________________________________________)42-1/22ש(7:30-4:30 052-8286090

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

 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 
_____________________________________________)52-11/2022(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

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

 דרושה אישה לפתיחת 
עסק עצמאי, בתחום השיווק, 

ליווי והדרכה צמודה
_____________________________________________)52-03/2022ל(054-8449274

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-04/2022ש(052-7623142

 לצוות מגייסות בעל 
צביון דתי-חרדי, דרושות/
ים רכזות/י גיוס לתפקיד 

עם שליחות
_____________________________________________)51-02/2022ש(054-5789059

 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 

_____________________________________________)50-01/2022(שישי לפרטים 054-2226243

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציגת טלמיטינג 

+ נסיון, 4 משמרות 
בשבוע, תנאים טובים 

למתאימים
_____________________________________________)1-2ש(052-4751951

 דרוש מלווה ל- 4 פעמים 
בשבוע, אחה"צ 054-8405183 

_____________________________________________)51-52ל(054-6778363

 לאיחוד הצלה בב"ב 
ובירושלים דרושות 

עובדות לבוקר, 35 ש"ח 
+ בונוסים למתאימות 

03-6001411)51-02/2022(_____________________________________________

 דרושים קופאים/יות 
למאפיה בבני ברק, למשמרות 

בוקר וערב ישראל
_____________________________________________)51-52ל(054-2802057 03-5740703

למפעל זכוכית

050-8556679
יתרון: ידע בקורל דרו / באיירבראש

8:00-16:00 | תנאים טובים

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

 עובדי/ות ניקיון לרמת 
גן, לאחה"צ, שעות 

גמישות, עם מפתח, 
תנאים סוציאלים

054-6713128)52-03/2022(_____________________________________________

 לצהרוני אביב התורה 
בת"א דרושות גננות/

סייעות/מחליפות, שעות 
הצהרון: 13:45-16:45, 
שכר הולם למתאימות 

לפרטים: נילי-
_____________________________________________)52-03/2022ש(055-5574263

 לגן דתי בקרית אונו 
דרושה בדחיפות מטפלת, 

שכר: 43 ש"ח לשעה פנינה: 
_____________________________________________)52-01/2022ש(058-4770321

 למעון חרדי בפתח תקוה 
מטפלת/גננת, למלאה/

חלקית, שכר גבוה!
052-7638461)52-01/2022(_____________________________________________

 למעון יום בבני ברק 
דרושות מטפלות למשרה 

מלאה/חלקית, תנאים 
והטבות הכי טובים שיש 

054-5558835)52-01/2022(_____________________________________________

 עובד לחנות, עצמאי 
ומקצועי, מחשבים 

ואלקטרוניקה יתרון, 
לקבועה ומסודרת, 

_____________________________________________)52-4ש(לאחה"צ 055-7210401

 דרושה מזכירה/
פקידה לעבודה קבועה, 

בב"ב, משרה מלאה, 
אופציה לקידום, שכר 

מעל מינימום קו"ח למייל 
metukia@gmail.com

_____________________________________________)52-02/2022ש(052-6364614

 דרושות סייעות לגיל 
+2.5 למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

054-8507450)52-52(_____________________________________________

 לפיצוחיה בבני ברק 
דרוש עובד חרוץ ואחראי 

לשעות היום
_____________________________________________)52-01/2022ש(054-4596777

 למכירה 2 תוכונים + 
קערה לאוכל ב- 55 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)52-01ח(בב"ב 052-7617295

 מכנסי כותנה ג'יו כחדש 
מידה 40/44 ב- 49 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8411851

 זוג תוכים אוסטרלים + 
_____________________________________________)52-01ח(כלוב 170 ש"ח 054-8474176

 תיק טלית גדול + 2 תיקי 
תפילין חדש ומרשים 120 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(054-8478028

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3187276

 פאה פוני חסידי לפריזעט 
עם מטפחת טבעית חום 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(053-3187276

 שמלה בורדו של אורית 
וזהבה חדשה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)52-01ח(דינה 050-6287238

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)52-01ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 מטאטא הפלא בקלי 
קלות ממש חדש באריזה רק 

_____________________________________________)52-01ח(ב- 40 ש"ח 052-7134652

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח 050-4960603

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)52-01ח(500 ש"ח 054-7938941

 מקצבים מעולים ביותר 
לאורגני קורג מכל הדגמים 

_____________________________________________)52-01ח(200 ש"ח 058-3228359

 תוכונים האכלת יד יפים 
במיוחד 120 ש"ח

_____________________________________________)52-01ח(054-8483305

 תוכי דררה האכלת יד 
לשעבר 80 ש"ח
_____________________________________________)52-01ח(054-8483305

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)52-01ח(054-8411267

 למכירה אוזניות בלוטוס 
110BT JBL חדש באריזה 

_____________________________________________)52-01ח(120 ש"ח 055-6739389

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)52-01ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)52-01ח(שקל 054-3177932

 גלגל מגנזיום קידמי ללא 
_____________________________________________)52-01ח(הציר 10 שקל 054-3177932

 למעון הנסיכים 
דרושות מטפלות מנוסות, 

קבועות וגם ממלאות 
מקום, שכר הולם

_____________________________________________)1-12ש(050-4158849

כללי

 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

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

במרכז העיר בפתח 
תקוה, שכר נאה 

למתאימות לפרטים
054-8121234)1-2(_____________________________________________

 דרושה תופרת מקצועית, 
בב"ב, לשעות אחה"צ

_____________________________________________)1-2ש(050-4176063

 ליועץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, ל- 6 שעות 

ביום, חשבשבת, מיכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)1-4ל(_____________________________________________

 בפ"ת, לחל"ד, מזכירות 
כללית, קבלת קהל, גביה, 

דואר ומשלוחים
shmuel@polimil.co.il)1-2ל(_____________________________________________

למוסד חינוכי גדול באלעד

לפרטים: 073-2445510  
קו"ח לפקס: 153-732445510

מקצועי ומנוסה 
לתחזוקה שוטפת 

למשרה מלאה, מיידי

דרוש אב בית

 חד הורי מעוניין לעבוד 
שעה בבוקר/בערב/בשעות 

_____________________________________________)01-02ח(הלילה 054-7938941

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)01-02ח(בשבוע 052-3595314

 אברך מעוניין לסייע ולארח 
לחברה לקשישים

_____________________________________________)01-02ח(054-8420794

 כיסוי לגשם לאופניים 
חשמליות מיוחד לנהיגה חדש 

באריזה 145 ש"ח נקנה ב- 
_____________________________________________)01-02ח(200 054-8542339

 פח שמיטה מדהים נצמד 
לכיור + שקיות חדש באריזה 

_____________________________________________)01-02ח(25 ש"ח 054-8542339

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)01-02ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

350 ש"ח 34-36
_____________________________________________)01-02ח(058-3233170

 שלט אוניברסלי לרכב 
ושער חשמלי 60 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-8474176

 דיסק און קי 2000 ג'יגה 
_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח 052-7145395

 330W מפוח למתנפח 
כמו חדש 250 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(052-7145395

 תמונה של הרבה מויזניץ 
עם מסגרת מהודרת 200 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-8881840

 פאה סינטטית ארוכה 
גלית צבע חום גוונים חדשה 

_____________________________________________)01-02ח(150 052-8881540

 נעלי ריבוק לבנות לנשים 
מידה 39 150 ש"ח חדשות 

_____________________________________________)01-02ח(052-8881540

 אקווריום 26*22 ס"מ 
כחדש מעוצב עם כל 

_____________________________________________)01-02ח(האביזרים 170 055-6788465

 למכירה אופני ילדים 
BMX מידות 12 14 16 

לגילאי 3-5 במצב מצויין כ"א 
_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח 050-2819921

 כרית נוחות למיטה 
עמינח כמעט חדשה גודל 

60*60 בב"ב 80 ש"ח במקום 
_____________________________________________)01-02ח(180 ש"ח 052-7600336

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)01-02ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)01-02ח(054-8411267

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 052-7154435

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(03-6199806 בערב

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3187276

 פאה פוני חסידי לפריזעט 
עם מטפחת טבעית חום 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(053-3187276

 למכירה תרנגולת בלדית 
ב- 40 ש"ח ותוכונים צעירים 

ב- 35 ש"ח בישוב חשמונאים 
_____________________________________________)01-02ח(08-9765927

 משחק קלפים טאקי 
מילים מצב מעולה 30 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(בב"ב 052-7600336

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)01-02ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 לוח שנה תשפ"ב לפי 
אופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3147379

 כרטיס זיכרון 16 ג'יגה 
במצב חדש 30 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-3147379

 למכירה דגי גופי 6 שקל 
_____________________________________________)01-02ח(כ"א 054-8515875

 למכירה תרנגולות מטילות 
בלאדי 80 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)01-02ח(052-7179893

 למכירה זוג תרנגולי הודו 
מטילים צעירים 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7179893

 למכירה שמלה לארוע 
מידה 40 מהממת ארוכה 

שימוש פעם אחת ב- 180 ש' 
_____________________________________________)01-02ח(055-9188123

 דיסק שמע ל"ג בעומר 
במירון ווברמן 8 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 מגהץ שיער קנדי 40 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(בבני ברק 052-7600336

 שחמט אלקטרוני חדש 
80 ש"ח במקום 120 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336 בב"ב

 אופניים כחולות במצב 
טוב לילד רק 130 שקל

_____________________________________________)01-02ח(058-7149102

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(053-4111074

 ערכת אביזרים לתיקון 
שעונים וטלפונים ניידים 75 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי סיטזן 
לאישה 39 ש"ח
_____________________________________________)01-02ח(053-4111074

 זוג תוכונים עם תא הטלה 
_____________________________________________)01-02ח(110 ש"ח בלבד 053-4111074

 שעון מכני אוטומטי חדש 
_____________________________________________)01-02ח(לגבר 80 ש"ח 053-4111074

 ילקוט ניקי + קלמר תואם 
מצב מעולה 80 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 מדפי עץ סנדוויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)01-02ח(למדף בב"ב 052-7600336

 סט צלחות חדשות 80 
_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-4131038

 שמלה לארוע חדשה 46 
למכירה או להשכרה 450 ש"ח 

_____________________________________________)01-02ח(050-4131038

 סט מחזורים ספרד 3 
רגלים 50 ש"ח כ"א

_____________________________________________)01-02ח(050-4131038

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)01-02ח(100 ש"ח 050-4131038

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
_____________________________________________)01-02ח(שקל 054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)01-02ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)01-02ח(שקל 054-3177932

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 054-5981054

 שו"ת אור לציון 2 חלקים 
אור החיים 90 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(054-5981054

 2 בובות ניו יורק תואמות 
_____________________________________________)01-02ח(60 ש"ח כ"א 052-7157077

 מילון מיני אטלס פיסי 
מדיני כחדש במצב מעולה 25 

_____________________________________________)01-02ח(ש"ח 050-4087927

 2 סכו"ם נירוסטה נעמן 
חדשים באריזה 12 סועדים 

_____________________________________________)01-02ח(120 ש"ח 050-4087927

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)01-02ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)01-02ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה ארנבות סיביריות 
מיוחדות 1 ב- 100 2 ב- 180 

_____________________________________________)01-02ח(03-6184819

 שמלת חתונה שחור 
זהב מידה 14 150 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)01-02ח(052-7600336

 2 אוזניות בלוטוס עם 
_____________________________________________)01-02ח(מטען 60 ש"ח 053-4111074

 למכירה תרנגולות מטילות 
נדירות מזן פיומי בירושלים 

_____________________________________________)01-02ח(150 ש"ח 052-7179893

 גלגל מגנזיום קידמי ללא 
_____________________________________________)52-01ח(הציר 10 שקל 054-3177932

 בושם לאישה חדש מון 
פריז איב סאן לורן אינטנסמנט 
90 מ"ל 290 ש"ח במקום 410 

_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)52-01ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

350 ש"ח 34-36
_____________________________________________)52-01ח(058-3233170

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 052-7116399

 זוג תוכי קוקטייל זן מיוחד 
340 ש"ח כ"א ב"ב

_____________________________________________)51-52ח(054-8412976

 תוכי דררה האכלת יד 
לשעבר 80 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-8483305

 תוכונים האכלות יד יפים 
במיוחד 120 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-8483305

 קוקטייל האכלת יד 300 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-8483305

 סמסונג כשר במצב חדש 
+ מטען ובטרייה מקורית 100 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3147379

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)51-52ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 למכירה תרנגול ברמה 
גדול ומרשים ב- 220 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(בהזדמנות 052-7175927

 למכירה 8 תוכונים 
יפים ב- 35 ש"ח כ"א בישוב 

_____________________________________________)51-52ח(חשמונאים 08-9765927

 בהזדמנות מנורות 
קריסטל מיוחדות לתקרה רק 

_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 050-9089110

 גגון לרכב מאלומיניום 
מרובע 500 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(053-3121020

 רמקול נטען חדש עם 
מיקרופון לא מגפון למורה 
דרך טיולים וכו' 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(054-3132330

 מצלמה מקצועית 2 
 xt rebek eos עדשות

canon פלאש נרתיק ומטען 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש"ח ב"ב 054-3132330
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