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חיזוק מבג"ץ לרבנות הראשית 
"במלחמה" כנגד זיפני כשרות

"זכינו לגדל נשמה 
קדושה וטהורה"

המאבק בפייק ניוז 
בציבור החרדי 

אבי גרינצייג

לית דין ולית דיין

בית המשפט העליון בשבתו 
כבג"ץ קבע כי הרבנות 

הראשית פעלה כנדרש 
ממנה שעה שפרסמה באופן 
מידי, הודעת אזהרה לציבור, 

כי אין לשחוט בקר וצאן 
עבור סוחרים שהתגלו כי 

עסקו בהפצת בשר טרף תוך 
הצגתו ככשר | עמ' 8

טרגדיה בנתיבות: 
הילד יוסף נעים 
ז"ל לא התעורר 

משנתו  לפני 
חודש חלו בני 

המשפחה 
בקורונה והחלימו 

 בלילה שלפני 
מותו, יוסף סבל מחום 

ופרכוסים  בבוקר גילו 
הוריו שהוא לא בהכרה והזעיקו את כוחות 

מד"א ובביה"ח נקבע מותו | עמ' 8

בסוף השבוע 
התקיים 

מפגש רבנים 
ורופאים 
ב'שיבא' 

במטרה לעודד 
התחסנות 

ולהיאבק בתופעת המידע הכוזב המופץ 
בציבור החרדי  גדולי ישראל ובכירי הדיינים 

ומורי ההוראה שנטלו חלק בכנס הייחודי 
הביעו את דעתם באופן נחרץ שיש להילחם 

ולמגר את תופעת מפיצי הכזבים בציבור 
החרדי שפעילותם מסכנת חיים | עמ' 10-11

המאבק של הרבנות הראשית נגד מכירת בשר טרף תוך הצגתו ככשר

בתחילת השבוע, לראשונה מאז 
הורחבה והורכבה מחדש, התכנסה 
הועדה למינוי דיינים, מתוך תקווה 
הוועדה  יו"ר  של  חדשה-ישנה 
חבר  ושל  כהנא,  מתן  הדתות  שר 
זאב  והמורשת  השיכון  הועדה שר 
בחירת  הליך  את  להניע  אלקין, 
מינויי  שישה  הפרק:  על  הדיינים. 
וחשוב  האזורי,  הדין  לבית  דיינים 
הדין  לבית  מינויים  שלושה  יותר, 

הגדול.
על הנייר, הרכב הועדה מאפשר 

לקואליציה ושבעת חבריה בוועדה 
וברביבאי,  אלקין  כהנא,  )השרים 
ח"כ שירלי פינטו מימינה, הטוענת 
נציגי  ושני  אקרמן  תאנה  הרבנית 
יצחק  עו"ד   – עוה"ד  לשכת 
לדרוס  דולב(  יעל  ועו"ד  גורדון 
החרדית-מסורתית,  הנציגות  את 
המונה שישה נציגים )שני הרבנים 
דיינים  שני  לישראל,  הראשיים 
מבית הדין הגדול, הטוענת הרבנית 
מהקדנציה  שנותרה  דותן,  רחל 
וח"כ גילה  של שר הדתות הקודם 

את  ולמנות  מהליכוד(  גמליאל 
כרצונם.  האזורי  הדין  בית  דייני 
על  כמובן  מונח  שהדגש  אלא 
ושם  הגדול,  הדין  לבית  המינויים 
מחברי  עשרה  של  רוב  נדרש 
)ובקונסטלציות שונות של  הועדה 
העדר חברים, מעט פחות(. לפיכך, 
מה  זמן  כבר  כהנא  השר  מנסה 
להגיע להסכמות עם הגוש החרדי-

מסורתי.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

הילד יוסף נעים ז"ל 
| באדיבות המשפחה
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

בואו ליהנות במנרה לודג'
רוצים לצאת לנופש?

סיורי עששיות ארוחת בוקר בריכה עונתית חדרי אירוח 

מתחם אקסטרים וטיפוס של רשת

מתחם נינג'ה קירות בולדר קירות באבטחה אוטומטית קירות בהובלה



יוגורט  מכיל 20 גרם חלבון 
מנת החלבון המומלצת לאחר פעילות גופנית

חדש!
בטעם מלבי

נהדר

עשית הליכה?עשית הליכה?
האימון שלך

שווה יותר עם
האימון שלך

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

לראשונה: תקציב עיריית פ"ת – יותר מ-2 מיליארד

מאות הורים ותלמידים השתתפו בכנס החינוך של ת"ת נטיעים

תקציב 2022: יותר לחינוך, יותר לתרבות, יותר לחזות העיר והמשך הרחבת ההשקעות בתושבים • במקביל ממשיכים בהתייעלות חסרת תקדים בהוצאות שאינן חיוניות והסבת המשאבים לטובת התושבים 
• ראש העיר רמי גרינברג: "תקציב 2022 מראה באופן ברור כי הגדלנו את השירותים והמשאבים בנושאים הנוגעים ישירות לתושב כמו, חינוך, תרבות, רווחה וניקיון, ובמקביל המשכנו בתהליך ההתייעלות"

אורח הכבוד, הגאון הגדול ר' חיים פינשטיין שליט"א ראש ישיבת "עטרת שלמה" ו"בית יהודה", בדבריו בכינוס החינוך של תלמוד תורה לתשב"ר "נטיעים": הלימוד בתלמוד 
תורה זה המשך המסורת בשלשלת הזהב של הדורות, ומוטל עלינו למסור את הנפש ע"מ להצמיח גדולי דור לדור הבא"

מאת: אלי כהן

בימים הקרובים יפורסם תקציב העירייה לשנת 2022 אשר יחצה 
 2,073,783,000 ויעמוד על  לראשונה את סף ה-2 מיליארד ש"ח 
ש"ח )גידול של כ- 82 מיליון ₪ מתקציב 2021( זאת בנוסף למאות 
מיליוני שקלים נוספים בתקציב הפיתוח )תב"ר( שיופנו, בין היתר, 
עבור בניית קריית ספורט, קידום התחנה המרכזית החדשה, טיפוח 
בריכת החורף ושיקום נחל מזור כאתרים תיירותיים, הקמת מגרשי 
באצטדיון,  נוסף  תקני  כדורגל  ומגרש  העיר  ברחבי  סינטטי  דשא 
גשר  המגורים,  לאזור  הפארק  בין  ירקון המקשרים  ביצוע שבילי 
פארק  הקמת  קלה,  הרכבת  המטרו,  קידום  בגיסין,  רגל  להולכי 
הירקון פ"ת, בניית מוסדות חינוך ותנועות נוער, בניית טיפות חלב 
ומתנ"סים, שדרוג תשתיות ובניית פארקים וגנים ציבוריים חדשים 

ברחבי העיר.
התקציב לשנה הקרובה מאפיין את המשך ההתייעלות בהוצאות 
חלק  איוש  אי  )באמצעות  האדם  כוח  ובמצבת  הכללי  השכר 
הגדלת  והגינון,  הניקיון  תקציבי  הגדלת  לצד  מהתקנים שפרשו(, 
תקציבי החינוך, התרבות, הנוער והספורט. כמו כן, התקן העירוני 
שירות  הנותנים   - הייעודיים  התקנים  בעוד  רבות,  במשרות  ירד 

חיוני לתושבים בתחומי החינוך, עלו ב-164 משרות. 
בהמשך להתנהלות הכלכלית הנבונה בה נקטה העירייה לאורך 
מיליוני  מאות  של  צפויות  בלתי  הוצאות  שגרר  הקורונה  משבר 
בין  לעירייה,  שיאפשר  מה  ביתרה.  תסתיים   2021 שנת   - ש"ח 
היתר, להקדים תשלומים לספקים וכפועל יוצא - לזרז את קידום 

הפרויקטים השונים לרווחת התושבים. 
למנוע  איפשרה  האחרונות  בשנים  הרשות  התנהלות  כן,  כמו 
כאשר  המדינה,  שקבעה  למדד  מעבר  הארנונה,  בתשלום  גידול 
הפערים  את   2022 בשנת  תתקן  תקוה  פתח  עיריית  במקביל 
החישוביים שנעשו בקדנציות קודמות ותחזיר לציבור כ-20 מיליון 
₪ שיתורגמו למאות שקלים בכל חשבון בית אב. בנוסף, התקציב 
לפיה,  הממשלה,  החלטת  את  גם  בחשבון  לוקח  הקרובה  לשנה 
העירייה תישא בנטל הקמת המטרו בכ-30 מיליון ₪, העלאת שכר 
לעובדי הניקיון והאבטחה, וכן הנחות בארנונה לזכאים בהיקף של 

כ-115 מיליון ₪.  
בתוך כך, בעוד רשויות רבות נדרשות להלוואות כדי לאזן את 
התקציב לאחר המשבר, עיריית פתח תקוה תסיים את 2021 ביתרה! 
באופן חסר תקדים, בשלוש השנים האחרונות קיימת מגמת ירידה 
בהוצאות השכר בעירייה, מה שלא קיים בכל גוף עסקי או ציבורי 

אחר, בכך שנמנעים מקליטת 
במקום  חדשים,  עובדים 
ההתנהלות  שפרשו.  עובדים 
בעירייה  הפנימית  הכלכלית 
באופן  להגדיל  מאפשרת   -
השירותים  סל  את  ניכר 
לרווחת  והפרויקטים 

התושבים.
גרינברג:  רמי  העיר  ראש 
בהתייעלות  השנה  "המשכנו 

ועל  בתקציב  המשמעותי  החיסכון  ולאור  העירייה  אגפי  בכל 
השירותים  את  להרחיב  הצלחנו  שחלפה,  המאתגרת  השנה  אף 
לציבור. תקציב 2022 מראה באופן ברור כי הגדלנו את השירותים 
והמשאבים בנושאים הנוגעים ישירות לתושב כמו, חינוך, רווחה 
וניקיון, ובמקביל המשכנו בתהליך ההתייעלות. זו השנה השלישית 
מקצועית  תמונה  המתאר  ואחראי  מצוין  תקציב  מציגים  שאנו 
תכנית  את  התואם  תקציב  התושבים,  לטובת  עדיפויות  סדרי  של 
צמיחה,  העיר,  התפתחות   –  )2030 )פ"ת  העיר  וחזון  העבודה 

שגשוג ומתן שירותים איכותיים לתושבים בכל תחומי החיים". 

מאת: אלי כהן

"עטרת  ישיבת  ראש  שליט"א  פינשטיין  חיים  ר'  הגדול  הגאון 
ונואם  אורח  שהיה  יהודה"  "בית  וישיבת  )סורוצקין(  שלמה" 
בו  "נטיעים",  תורה  תלמוד  של  השנתי  החינוך  בכינוס  הכבוד 

השתתפו כאלף אורחים ותלמידים.
ראש הישיבה אמר בדבריו: "כי כל יהודי שלומד תורה אין דבר 
גדול מזה, אך לימוד תורה של תשב"ר עולה על כולם. אנו צריכים 
בדור הבא תלמידי חכמים ולצורך כך צריך למסור את התורה מדור 
לדור וזוהי שלשלת הזהב, זהו רצף של מסורת ובדור הזה מוטל 
וע"י הלימוד  ולמסור את התורה לדורות הבאים.  עלינו להמשיך 
הבאים.  לדורות  התורה  מסירת  המשך  ממש  זה  תורה  בתלמוד 
התורה  מנחילי  הם  לתלמידים  נפשם  את  המוסרים  המלמדים 

לדורות הבאים".
יוצאים  החנוכה,  לחג  הסמוכים  השבועות   4 ב-  שנה  כמידי 
היטב  שנצרב  מבצע  הקשבה,  במבצע  והמלמדים  ההנהלה  צוות 
בתודעתם של הילדים הרכים צעירי הצאן, מטרותיו  של המבצע 
נועדו לחזק את ההקשבה וע"י כך לרומם יותר את חדוות הלימוד 

בכל הכיתות ובכל המקצועות,
תוצאותיו  וניכרו  נראו  המבצע  מתחילת  שבוע  לאחר  כבר 
ויותר  יותר  ומשתדלים  מתאמצים  התלמידים  כאשר  המבורכות, 
לימודיים  ובהישגים  בכיתה,  נאותה  בהקשבה  להישגים  להגיע 
בבחינת  טובות  נקודות  לזכותם  נצברו  ואף  ומבורכים,  גבוהים 
במסיבת  השנתית  הפרסים  חלוקת  לקראת  בצידה"  שכרה  "מתן 

החנוכה.
ההתרגשות האופפת את כל הת"ת כבר שבועיים לפני המסיבה, 
המסיבה,  מועד  בהתקרב  בשנה  שנה  מידי  קבוע  באופן  מורגשת 
ההכנות למקהלה המיוחדת של ילדי הת"ת, הזמנת הפרסים הלוא 
הם הספרים המפוארים ויקרי הערך, חלוקת ההזמנות להורים ובני 
עם  ביחד  הצוות  את  שמשתפות  הכנות  ועוד  ועוד  משפחותיהם, 

התלמידים לקראת המסיבה השנתית.

תלמידי הת"ת בבגדי שבת, מלווים באימהות וילדיהן, אברכים 
כולם  בנים,  בני  זקנים  עטרת  וסבתות  סבים  ובנים  אבות  יקרים 
כולם נכנסים ותופסים את מקומם בהיכל התרבות פ"ת, קצת לאחר 
השעה 9:30 שעת תחילת המסיבה, ניתן האות ונפתח האירוע ע"י 
דברי פתיחה משולבים באגדות חז"ל ואמרות חינוך מפי המנהל 
חנוכה  ימי  בין  המשותף  כי  שאמר  שליט"א  ביטון  שלמה  הרב 
לפרשת "מקץ" שרואים את הכח של המהפכה נגד הטבע והשכל, 
ודווקא מהמקום הפחות והשפל ביותר מתהפך הכל לטובה. כך עם 

יוסף הצדיק, כך עם בני החשמונאים מול היוונים.
א',  כיתות  תלמידי  הוזמנו  המנהל  של  הפתיחה  דברי  לאחר 

למחרוזת שירי חנוכה, בניצוחם של המחנכים המסורים.

נעים ונחמד היה לראות ולשמוע את שירתם המתוקה של ילדי 
החמד הטהורים, ולקול צלילי שירת התלמידים האירו באולם נרות 

החנוכה שהודלקו ע"י מחנך הכיתה הרב פנחס כהן שליט"א.
רשת  מנכ"ל  שליט"א,  עמר  אבנר  הרב  הוזמן  ברכה  לדברי 
החינוך "בני יוסף", שהעלה על נס את ייחודיותו של ת"ת נטיעים, 
ובעיקר  ארץ.  ובדרך  הלימודים  ברמת  התלמידים,  בהתנהגות 
הדגיש שכל השנה הת"ת בבחינת מוסיף והולך. ולא לחינם ת"ת 

זה קנה את מקומו כמספר 1 בארץ הקודש.
והצוות  הת"ת  מנהל  את  שיבח  גרינברג  רמי  מר  העיר  ראש 

החינוכי, ואמר שלא בכדי הת"ת זוכה לשם ולתהילה בקרב אנשי 
החינוך. ואנו ניתן ונסייע ככל שידרש.

מקהלת הת"ת בניצוחו של גיל ישראלוב הוזמנה לשיר מחרוזת 
שירים שהוכנה במיוחד לערב זה כמסורת מסיבות החנוכה בת"ת 
קולות  לשמוע  ומרותקים  כולם  יושבים  שנה  מידי  אשר  נטיעים, 

הזמר הנפלאים מפיהם של תלמידי הת"ת.
דברי ברכה ותהילה הושמעו מפי מנכ"ל מעיין החינוך התורני 
הרב יוסף בוסו שליט"א שזכה לשבחים רבים מפי הנהלת הת"ת 
על עמידתו האיתנה לטובת תשב"ר והדאגה הכנה לכל פרט בכל 

עת ובמאור פנים מיוחד ביחד עם כל צוות משרדו.
דבר ההורים הושמע מפי הרב טלאור עטרי שליט"א, שהרבה 
למנהל  ושבח  הלל  בדברי 
ביטון  שלמה  הרב  המסור 
המלמדים  ולצוות  שליט"א 
היקרים. שעושים מעל ומעבר 
להצלחת הת"ת, ובדאגה לכל 
תלמיד באופן אישי להדריכם 

בדרך העולה בית קל.
הופיע  המסיבה  במהלך 
מרתקת  תוכנית  עם  שרגי  ר' 
השניים"  "טובים  לתשב"ר 
אשר הותירה אותם מרותקים 

באומר ובצליל ובמסר חינוכי ושורשי שנשאר בליבם.
נציגנו  של  חלקם  את  נס  על  המנהל  העלה  המסיבה  במהלך 
על  המסורים,  ועוזריו  גינת  אליהו  הרב  העיר  ראש  מ"מ  בעירייה 
החינוכי  למפעל  ובכלל  בפרט  צרכיו  ולכל  לת"ת  ועזרתם  סיועם 

הגדול של "מעיין החינוך התורני בפ"ת.
רוחני  סיפוק  של  בתחושה  הקהל  התפזר  האירוע  סיום  עם 
ילדינו  את  לחנך  שזכינו  אשרינו  שמחה  של  מיוחדת  והרגשה 
לילדינו שפע  ולתת  מותרות  כזה של  בדור  וקדוש,  טהור  בחינוך 

ומטען רוחני בלימוד וביראת ה' טהורה.

ראש העיר עם הצעת התקציב ל-2022

בכנס החינוך של ת"ת נטיעים 



שגרה זה טוב 
לילדים

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

אתר 2700*
כללית

אפליקציית 
כללית

קובעים תור עכשיו



י"ב טבת תשפ"ב 616/12/21 בפתח-תקוה

הצלחה אדירה לתכנית 'השיר 
והשבע' לבתי הספר של בית יעקב

בני ברק: 
שיפורים 
בתנועת 
מאת: מנדי קלייןהרכבות

הצלחה חינוכית והטמעה ערכית: אגף 
בסיפוק  מסכם  ברק  בני  בעיריית  החינוך 
הייחודית  החינוכית  התכנית  את  מיוחד 
לתלמידות כלל בתי הספר של בית יעקב 
שהקיפה  תכנית  א-ג',  בכיתות  בעיר 
ועמדה  כ"י  תלמידות  מ-11,000  למעלה 

תחת הכותרת 'השיר והשבע'. 
אברהם  הרב  העיר  ראש  בהנחיית 
נבחרה  הייחודית  התכנית  רובינשטיין 
מערך  פעילות  של  הראשי  התוכן  כציר 
ממצה  תכנית  החנוכה,  בימי  הלמידה 
בקיום  והסיפוק  השמחה  על  ומקיפה 
מצוות השמיטה, כחיבור עכשווי ברור בין 
של  לגבורתם  ובניו  מתתיהו  של  גבורתם 
גיבורי הכח של ימינו – שומרי השביעית 
למי  ושבח  שיר  מתוך  ובתעצומות  בעוז 

שאמר והיה העולם שהארץ שלו היא.
החינוך  אגף  הפיק  התכנית,  במסגרת 
אלבום  שכללה  מרתקת  למידה  חוברת 
השמיטה  מצוות  סביב  מהודר  מדבקות 
והלכותיה, כאשר התלמידות אוספות את 
המדבקות בשילוב למידה חווייתית ומהנה 

של הלכות השמיטה, מושגיה ויסודותיה.
בתי  בכלל  נרשם  ומיוחד  מרגש  שיא 
הספר, בהופעתו של החקלאי גיבור הכח 
את  בגבורה  המשבית  אלון  יהודה  ר' 

דונמים.  בהיקף של אלפי  הרבים  שדותיו 
יהודה  ר'  שיתף  המטלטלת,  בהרצאתו 
את התלמידות ברגע החלטתו לנטוש את 
על  ולקבל  והנפשי  הממוני  חייו  מפעל 
עצמו את שמירת השמיטה בהידור מבלי 
ועל  עליו  יהיה  מה  וידיעה  מחשבה  בדל 
מיליונים  בהם  שהושקעו  הרבים  שדותיו 

של ממון ויגע ויזע.
הופעתו של גיבור אמיתי שומר שמיטה 
הבורא  הבטחת  למול  יצרו  את  וכובש 
ואמונה בתורה וחכמיה, ריגשה עד מאוד 
אינו עצוב  את התלמידות. לשאלתן האם 
נותרו הפקר לכל  על מצבו כשכל מעשיו 
ואמר  כי  השיב  הוא  הרוח,  תישא  אשר 
אמת שזה עצוב וקשה אך רואים שמשמים 
הכל בחשבון, הוא סיפר כי אביו ז"ל נפטר 
בזכות  ורק  מספר  שבועות  לפני  ממש 
לסור  יכול  הוא  השדה  מעבודת  פניותו 
עליה כמעט מידי יום ולשמחה וזה מאוד 
משמח ומסיר עצב בידיעה שכבר הרוויח 
בזכות מצות השמיטה גם את מצות כיבוד 

אם.
רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
אלון  יהודה  ר'  הכח  גיבור  את  הפתיע 
המיוחדים  דבריו  את  לשמוע  כשהגיע 
השנים  לאורך  מעשייתו  מעיד  כשהוא 
שמוסיף  וכמי  השביעית  קרן  בהנהלת 
השביעית,  שומרי  למערך  רבים  חילים 

יהודה  ר'  שמעניק  והחיזוק  העוצמה  את 
לחקלאים רבים שבאו בעקבותיו לשמירת 
שמיטה מלאה בזכות השבתתו את הארץ 

בגבורה.   
רבים  הדים  עוררה  המיוחדת  התכנית 
בזכות  לקיר  מקיר  לשבחים  וזכתה 
ומצוותיה,  השמיטה  יסודי  את  הנחלתה 
שמירת הלכותיה בבית, וערכי החינוכיים 
אמונה  שכולה  שזו  אדירה  מצוה  של 

וביטחון במי שאמר והיה העולם.

מאת: מנדי קליין

בתחנות טבעת  חישמול מאומצות  עבודות  כשנתיים של  לאחר 
החל  אלה  בתחנות  הרכבתי  השירות  משמעותית  ישופר  השרון, 
חשמליות  רכבות  באמצעות  יופעל  וזה   25.12.21 שבת  ממוצאי 

חדישות, שקטות וירוקות לסביבה.
תדירות הרכבות בתחנות אלו כולל תחנת בני ברק תעלה לארבע 
רכבות  לשתי  בניגוד  שיא,  בשעות  כיוון,  לכל  שעה,  מידי  רכבות 

אשר מופעלות בלו"ז הנוכחי.
שעות הפעילות בתחנות אלה תוארכנה והן תפעלנה בין השעות 
יופעל שירות רכבות בימי  )חצות(. בנוסף,  6:00 בבוקר ל-24:00 

שישי )בין השעות 6:00-13:00( ומוצאי שבת )21:00-24:00(.
למגוון  נוספות  רכבות  של  עצירות  תתווספנה  הרצליה  בתחנת 
יעדים כגון חיפה, קריות, קו העמק, נהריה, עכו וכרמיאל. בנוסף 
באמצעות החלפת רכבת אחת בלבד ניתן יהיה להגיע בצורה מהירה 

מתחנות השרון ליעדים באזור הצפון.
העבודות  בתקופת  סבלנותם  על  לנוסעיה  מודה  ישראל  רכבת 
ומאחלת נסיעה נעימה. לנוסעי הרכבת מומלץ להתעדכן בפרטים 
רכבת  אתר   ,5770* במספרו  הטלפוני  השירות  במוקד  המלאים 

ישראל או ביישומון.

בהנחיית ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין התכנית הייחודית נבחרה כציר התוכן הראשי של פעילות מערך הלמידה בימי 
החנוכה, תכנית ממצה ומקיפה על השמחה והסיפוק בקיום מצוות השמיטה, כחיבור עכשווי ברור בין גבורתם של מתתיהו 

ובניו לגבורתם של גיבורי הכח של ימינו – שומרי השביעית

ב-25 לחודש תפעיל 'רכבת ישראל' לו"ז חדש במסגרתו יהיו 
שינויים כמעט בכל הרשת הרכבתית בארץ ⋅ בתחנת ב"ב 

תוגבר התדירות ל-4 רכבות בשעה במקום 2 כיום ⋅ 

חוברת למידה בענייני שמיטה שהפיקה עיריית ב"ב

בהפקת אגף החינוך בעיריית בני ברק:
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טרגדיה בנתיבות: הילד יוסף 
נעים ז"ל לא התעורר משנתו

חיזוק מבג"ץ לרבנות הראשית 
"במלחמה" כנגד זייפני כשרות

מאת: יוסף טולידנו 

טרגדיה בעיר נתיבות: הילד יוסף נעים ז"ל בן 
ה-6 וחצי, שסבל מחום ופרכוסים ביום שלפני, 
ולא  בביתו  הכרתו  את  הלילה  במהלך  איבד 
התעורר משנתו. יוסף ז"ל היה תלמיד כיתה א' 

בת"ת 'נתיבות יהודה'.
כוחות  הוזעקו  שני  יום  של  הבוקר  בשעות 
לאחר  נתיבות  בעיר  המשפחה  לבית  ההצלה 
משנתו.  התעוור  לא   6 כבן  ילד  כי  שנמסר 
למקום  במהירות  שהגיעו  ופרמדיקים  חובשים 
אותו  ופינו  ראשוני  רפואי  טיפול  לילד  העניקו 
החולים  לבית  החייאה  פעולות  תוך  באמבולנס 

כשמצבו מוגדר אנוש.
בבית החולים 'ברזילי' לשם פונה הילד נאלצו 
לקבוע את מותו למרות מאמצי ההחייאה. שעות 
ארבע  החולים  לבית  פונו  מכן  לאחר  ספורות 
אחיותיו של הילד לאחר שהחלו לגלות תסמינים 

דומים.
ע"פ הדיווחים בתקשורת, כל בני משפחתו של 
יוסף ז"ל חלו לפני כחודש ב'קורונה' והחלימו. 
סיפר:   N12 חדשות  עם  ששוחח  המשפחה  אב 
"לא היו שום מחלות רקע, הילד בריא. היה לו 
לא  והוא סבל מפרכוסים. בשנה האחרונה  חום 
קורונה  לו  הייתה  חודש  לפני  זה,  את  לו  היה 
והוא סיים אותה. היה ילד בריא לכל דבר ועניין, 
ואתמול היה לו קצת חום, הבאתי לו נורפן. הוא 
חזק,  טוב,  ילד  היה  הוא  קם.  ולא  לישון  הלך 
יפה. הבוקר הוא לא קם. זהו. לפני חודש וחצי 
הוא סיים עם הקורונה והבריא. היה לו תו ירוק, 
משום מה רשום שיש לו 'מחלת רקע ממושכת', 

זה שום דבר, שטויות".
הן  שאף  בנותיו  של  למצב  התייחס  האב 
כל  חום,  להן  "יש  החולים:  בבית  אושפזו 
וירוס כזה, כל  המשפחה סבלה מחום. זה מעין 
קורונה  פוסט  של  לוואי  תופעות  יש  המשפחה. 
אבל זה לא מה שהיה, כנראה שהיה לו וירוס או 

חיידק".
האב הוסיף ואמר בכאב: "אנחנו גמורים, מה 
אותו  אראה  שאני  ליום  מחכה  להגיד?  אפשר 
כבר, או בעולם האמת או בתחיית המתים. ילד 
לי  אמר  סיפורים,  כמה  קרא  הוא  אתמול  בריא, 

שאראה. התחיל ללמוד לקרוא".
ואמר:  לבנו  ספד  נעים,  יוגב  יהודה  האב, 
"זכינו לגדל נשמה קדושה וטהורה ולחנך אותה 
יהי שם  לקח,  נתן, השם  וחצי. השם  שנים  שש 

השם מבורך".

מאת: חיים רייך

על  שעבר  השבוע  במהלך  שניתן  דין  בפסק 
ידי שופטי בית המשפט העליון המשנה לנשיאה 
השופט ניל הנדל, השופט נעם סולברג והשופט 
כנגד  שהוגשה  עתירה  נדחתה  אלרון,  יוסף 
הרבנות הראשית ומחלקת האכיפה ע"י חשודים 

במכירת בשר טרף תוך הצגתו ככשר.
שגרתית  ביקורת  במהלך  הפסח,  לחג  בסמוך 
הונאה  איסור  חוק  לאכיפת  היחידה  רכזי  של 
מוצרים  התגלו  הראשית,  ברבנות  בכשרות 
לגביהם  אשר  כשרות  ציוני  עם  תוויות  שנשאו 
עלה החשד כי מדובר בזיוף, לאחר בדיקה מול 
החשדות  התבררו  והיצרן  המקומית  הרבנות 
כנכונות ושאכן מדובר בזיוף ובבשר טרף המוצג 

ככשר.
לאחר פעולות חקירה נמרצות, התברר שהזיוף 
טמרה  הכפר  של  התעשייה  באזור  מתבצע 
היחידה  מנהל  את  הוביל  אשר  דבר  שבגליל, 
לאכיפה רפי יוחאי להוציא עדכון כשרות מיוחד 
כי  ולכלל המשגיחים  והוראה לבתי המטבחיים 
אין לסחור עם החברות עדן אינטרנשיונל, חוות 
הנוקדים ו\או טלה גורמה ו\או עם מנהליהן מר 
יוסף  ומר  ברסלבסקי  טאניה  והגב׳  כהן  יעקב 
הפעם  זו  אין  אשר  לייפער,  מענדלסאהן  יצחק 
הראשונה שנתפסו בביצוע הונאה שכזו והתגלה 

כי המכשול יצא מתחת ידם.
הכשרות,  עדכון  פרסום  לאחר  ימים  מספר 
התקבל מידע ברבנות הראשית כי חרף האיסור 

לבצע  הנ"ל מתכננים  מנהלי החברות  שפורסם, 
המחזיקים  המטבחיים  מבתי  באחד  שחיטה 
בתעודת כשרות, תוך כדי ניסיון לשימוש בשמות 
נוספת  הוראה  יצאה  זאת  לאור  אחרים  סוחרים 
ומידית מטעם הרבנות הראשית, המחדדת כי חל 
איסור לבצע עבורם שחיטה גם בבתי מטבחיים 

המחזיקים בתעודת כשרות.
בטענה  לבג"ץ  החברות  בעלי  עתרו  כך  על 
הראשית  הרבנות  ע"י  ניתנו  אלו  הוראות  כי 
ללא שיש בידה הסמכות לכך וללא שניתן להם 

ההזדמנות לטעון את טענותיהם.
ע"י  לשופטים  הוצגו  הדיון  במהלך 
חד  ראיות  בהם  חסויים  חקירה  חומרי  הרה"ר 
החברה,  של  האסורה  לפעילותה  משמעותיות 
מעקבים  באמצעות  שהושגו  והוכחות  ממצאים 
אחר משלוחים חשודים, תצפיות, ביקורות ועוד 
ע"י  החקירה  במהלך  שבוצעו  נוספות  פעולות 
המשפט  בית  קבע  כך  ובעקבות  היחידה  רכזי 
)הרבנות  שהמשיבים  "שעה  כי  הדין  בפסק 
הראשית( למדו על כוונת העותרת לבצע שחיטה 
שהאינטרס  הרי  יום,  אותו  של  בערבו  כבר 
הציבורי ִאפשר להם – שלא לומר, חייב אותם – 
לנקוט פעולה מהירה, גם במחיר דחיית מימוש 

זכות הטיעון" ובית המשפט דחה את העתירה.
חויבה  אף  והחברה  נדחתה  העתירה  כאמור, 
המדינה,  קופת  עבור  הוצאות  ש"ח  ב-8,000 
של  פלילית  חקירה  מתקיימת  עדין  במקביל 
תביא  החקירה  כי  מקווים  וברבנות  המשטרה, 
ותמנע  הפלילי  במישור  החברה  נגד  לפעולה 

מהמעורבים להמשיך ולהכשיל את הציבור.

לפני חודש חלו בני המשפחה בקורונה והחלימו ⋅ בלילה שלפני מותו, יוסף סבל מחום ופרכוסים 
⋅ בבוקר גילו הוריו שהוא לא בהכרה והזעיקו את כוחות מד"א ⋅ הוא הובהל לביה"ח ברזילי במצב 
אנוש, שם נקבע מותו ⋅ שעות אחדות לאחר מכן אושפזו כמה מאחיותיו של יוסף לאחר שהחלו 

לסבול מאותם תסמינים ⋅ "זכינו לגדל נשמה קדושה וטהורה", ספד האב בדמעות

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע כי הרבנות הראשית פעלה כנדרש ממנה שעה 
שפרסמה באופן מידי, הודעת אזהרה לציבור, כי אין לשחוט בקר וצאן עבור סוחרים שהתגלו 

כי עסקו בהפצת בשר טרף תוך הצגתו ככשר

הילד יוסף נעים ז"ל )באדיבות המשפחה(

אם אתם שכירים או עצמאיים,
יש לנו חדשות בשבילכם:

מענק עבודה לשנת 2020 פתוח עכשיו
למי שמשתכרים עד 6,700 ₪

ולהורים יחידים המשתכרים עד 11,500 ₪.

נוסף על כך, לשנת 2020 תשולם תוספת מענק
גם על עבודה אצל קרוב משפחה,

למי שימצא זכאי למענק בחודשים 4-12.2020.

אז בדקו את זכאותכם עוד היום
והגישו בקשה באתר או בדואר. וזה יגיע.

כי מה שמגיע, מגיע.

שכירים? עצמאיים? שימו לב!

מענק עבודה
לשנת 2020

פתוח למענכם.
כי מה שמגיע,
מגיע. עכשיו.

לפרטים היכנסו לאתר רשות המסים או חייגו 4954 *



 מדוע יש צורך בחיסון ילדים?
הילדים  רוב  ילדים.  עבור  גם  מסוכנת  להיות  עלולה  הקורונה  מחלת  ראשית, 
אך  תסמינים,  ללא  או  בלבד  קלים  תסמינים  עם  הקורונה  מחלת  את  עוברים 
ילדים  יש  לכך,  מעבר  מהמחלה.  קשה  ותחלואה  אשפוז  של  מצבים  גם  יש 
שלאחר המחלה עלולים לסבול מתסמיני פוסט קורונה )לונג-קוביד( המתבטאים 
נוספות  ותופעות  נשימה  קוצר  ומפרקים,  כאבי שרירים  בתשישות מתמשכת, 
העלולות להימשך זמן רב. בנוסף, אחד הסיבוכים המשמעותיים הוא התפתחות 
של PIMS - תסמונת דלקתית רב מערכתית, מסכנת חיים, שפוגעת לרוב בילדים 

בריאים ומביאה לאשפוז בטיפול נמרץ ברוב המקרים. 
מעבר להגנה על עצמם, חיסון ילדים מגן גם על ההורים, הסבים והסבתות, וכן 

מצמצמת הפצה נרחבת במדינה. 
זקוקים.  כה  הם  לה  חיים  לשגרת  לחזור  לילדים  לסייע  צפוי  גם  ילדים  חיסון 
ולבני  לילדים  משמעותי  נזק  מסבים  החינוך  מערכת  וסגירת  נרחבים  בידודים 
נוער. שמירת השיגרה של המסגרות החינוכיות היא בעלת ערך עצום לבריאותם 

הנפשית והפיזית, ולהשלמת פערי הלימוד מהשנה החולפת.
או  במוקדם  הקורונה  לנגיף  יחשפו  ילדינו   - פתוחות  חינוך  מערכות  בהינתן 
במאוחר. לכן, הברירה אינה בין "חיסון" ל"לא חיסון", אלא בין חיסון לבין חשיפה 

והדבקה צפויה בנגיף הקורונה. 

 האם מנת החיסון לילדים זהה לחיסון מבוגרים?
נוער  לבני  החיסון  ממנת  שליש  הינה   5-11 בגילאי  לילדים  החיסון  מנת  לא. 
ומבוגרים ועל אף שמנת החיסון המותאמת לילדים הינה פחותה, היא מייצרת 

נוגדנים ברמה דומה לאלה של מנה מלאה אצל מבוגרים יותר. 

 עד כמה יעיל ובטוח החיסון לילדים?
החיסון יעיל מאוד! מחקר קליני בוצע בחו"ל בקרב ילדים בגילאי 5 עד 11 שנים, 
כ-3,100  כלל  המחקר  מבוגר(.  ממנת  )שליש  מיקרוגרם   10 במינון  תרכיב  עם 
"אין-בו" )פלסבו(.  ילדים שקיבלו תרכיב  ילדים שקיבלו חיסון אל מול כ-1,500 
זהה  הייתה  השני  החיסון  מתן  אחרי  חודש  המחוסנים  בקרב  הנוגדנים  רמת 
לזו של בני 16 עד 25 שנים שחוסנו במנה מלאה. המסקנה המשמחת: יעילות 

החיסון היא כ-91%!

חיסון  בין  יתבלבלו  לא  הרפואיים  להבטיח שהצוותים  ניתן  כיצד   
ילדים לחיסון מבוגרים?

מלבד העובדה שמינון החיסון לילדים הוא שליש מהמינון של חיסון המבוגרים, 
הוא ארוז בבקבוקונים ייעודיים, השונים במראה בצורה הניכרת לעין. הצוותים 
הרפואיים קיבלו תדרוכים ייעודיים לנושא זה ומשתמשים בעזרים שונים למניעת 

בלבול: אתרי חיסון שונים, תוויות ייעודיות, בדיקות חוזרות ונשנות ועוד. 

 למי מהילדים מומלץ להתחסן?
קופות  ומעלה מומלץ להתחסן. החיסונים מבוצעים בכל  מגיל חמש  ילד  לכל 

החולים. 
אם אינכם בטוחים האם ילדכם זקוק לחיסון או חושבים שילדכם מנוע חיסון, יש 

לפנות לרופא הילדים ולהתייעץ עמו.

 כיצד יתכן מצב בו ניתנים מינונים שונים לילדים שביניהם הפרש 
של יומיים; ילד בן 12 ויום אחד, וילד שימלאו לו 12 בעוד יום אחד? 

שמינוני  ובעולם  בארץ  מקובל  נרחבות,  לאוכלוסיות  מיועדים  וחיסונים  מאחר 
במינון  פייזר  חיסוני  גיל.  קבוצות  לפי  נקבעים  תרכיב,  של  סוג  בכל  חיסונים, 
מלא נבחנו ונמצאו יעילים ובטוחים מגיל 12. בחינות המועילות והבטיחות לבני 
5-11 נעשו במספר מינונים, ולבסוף הוכח כי שליש מינון בגילאים אלה מועילה 
ובטוחה באותה המידה. מינון מופחת לא נבחן על בני  12 ומעלה, לכן לא ניתן 

להמליץ עליו לקבוצות אלו.

 האם השלב הבא הוא חיסון תינוקות?
לישראל.  מחוץ  תינוקות  בחיסון  מחקרים  מבצעות  ומדרנה  פייזר  חברות  כן. 
יהיה לדון בכך  ניתן  ואז  בחודשיים הקרובים צפויות תוצאות ממחקרים אלה, 

בישראל. 

 עד כמה החיסון בטוח ומה הן השפעותיו?
החיסון בטוח. במחקר בטיחות שעקב אחר הילדים שחוסנו בחיסון פייזר במינון 
של שליש ממנת המבוגרים, נמצא שרוב התגובות הן מקומיות וחולפות תוך ימים 
בודדים. התופעות הן כאב מקומי באיזור ההזרקה, עייפות וכאב ראש החולפים 
חשד  מעלה  לא  בעולם,  המקיפים  בין  שהוא  בארץ,  הניטור  יומיים.  תוך  לרוב 

לתופעות חריגות בקבוצת גיל זו.
מעבר  חריגות  לוואי  תופעות  נצפו  ולא  ילדים  מיליוני  כה  עד  חוסנו  בעולם 

לתופעות הקלות וחולפות שפורסמו. 
בשקלול הסיכון מהמחלה לעומת הסיכון מהחיסון, אין ספק כי הסיכון מהמחלה 
חמור יותר. כאמור התופעות הן כאב מקומי באיזור ההזרקה, עייפות וכאב ראש. 
תופעות קלות אלה נצפו זמן קצר לאחר החיסון השני והן חולפות כעבור יום-

יומיים. 

'אומיקרון'  הקורונה מהזן החדש  נגיף  נגד  גם  יעיל   האם החיסון 
שהתגלה לאחרונה?

אין עדיין תשובה ברורה. סביר  ע"י קבוצות רבות בעולם, אך  נבחנת  השאלה 
הזנים  לעומת  מופחתת  הקיימים  התרכיבים  של  המועילות  אם  שגם  לצפות 
שראינו עד כה, עדיין צפויה הגנה מסויימת, בפרט נגד תחלואה קשה. רק בעוד 

מספר שבועות יהיה לנו מידע יותר מקיף. 

 האם אני חייב לבוא עם הילד להתחסן?
חיסון ילדים בקופות החולים מתבצע רק בליווי הורה. במקרה שהילד מלווה 

במבוגר אחר עליו להצטייד באישור הורה וביפוי כח. 

 למה לא לחכות עם החלטה לגבי חיסון ילדינו עוד כמה שבועות עד 
שהתמונה תתבהר?

ישראל מעולם לא סיימה את גל דלתא ועתה נצפית עליה בתחלואה, הקשורה 
תצליח  שישראל  צפוי  ולא  בארץ,  נמצא  כבר  האומיקרון  לדלתא.  עדיין  רובה 
כ-5-6  דורש  ההתחסנות  תהליך  לבסוף.  הווריאנט  התפשטות  את  למנוע 
שבועות, כך שילד שלא מתחסן עתה לא יהיה מוגן בגל הנוכחי. חיסון בני 12-15 
בתחילת גל דלתא לא מנע תחלואה נרחבות בקבוצה זו במהלך הגל. לכן, כדאי 

להתחסן ולא להסס.

 האם יש רבנים התומכים בחיסוני ילדים?
כן. בתאריך כ"א כסלו התקיים דיון במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א בנושא חיסוני הילדים. הרב הביע את דעתו בצורה ברורה ביותר, לפיה 
צריך לחסן את הילדים נגד הנגיף. בפגישה נטלו חלק שלושה מבכירי הרופאים 
בישראל העוסקים באופן שוטף בהתמודדות עם נגיף הקורונה: ממונה הקורונה 
׳כללית׳, פרופ'  פרופ' סלמאן זרקא, מנהל מערך החדשנות ומכון המחקר של 
רן בליצר וד"ר משולם הרט - רופאו האישי של הגר"ח קנייבסקי. הגר"ח האזין 
לדבריהם של הרופאים ולאחר ששאל, חקר והתעניין אודות הנתונים ותוצאות 
המחקרים בנוגע לאיזון בין בטיחות ויעילות החיסון וסיכוני המחלה, הביע דעת 
תורה כי יש לחסן את הילדים מגיל 5 ומעלה. כמו"כ בתאריך ה' בטבת התקיים 
ומורי  פוסקים  דיינים,  ישיבות,  ראשי  רבנים,  בהשתתפות  שיבא  בביה"ח  דיון 

הוראה שהביעו את תמיכתם בחיסון ונגד הפצת מידע כוזב. 

אתם שואלים
משרד הבריאות עונה

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

והפעם: חיסוני הילדים נגד קורונה



י"ב טבת תשפ"ב 1016/12/21 בפתח-תקוה

המאבק 
בפייק ניוז 

בציבור החרדי 
מאת: יוסף טולידנו

ומורי  פוסקים  רבנים,  דיינים,  בתי-דין,  אבות 
הקהילות  שלל  את  המייצגים  בכירים  הוראה 
ונציגי  רופאים בכירים, חוקרים  בציבור החרדי, 
רפואיים  יועצים  עם  יחד  המדעית,  הקהילה 
מהמגזר החרדי נועדו יחדיו בסוף השבוע ובמשך 
תשובות  קיבלו  שאלות,  שאלו  שעות,  מספר 
החיסונים,  ויעילות  בטיחות  אודות  ונתונים 
נחרצת  בקריאה  הרבנים  יצאו  הדיון  כשבסיום 
בציבור  הכזבים  מפיצי  תופעת  למיגור  לפעול 
המפגש  את  חיים.  מסכנת  שפעילותם  החרדי 
של  החרדי  לציבור  ההסברה  מטה  יזם  אותו 
משרד הבריאות, אותו מנהלים יועצי התקשורת 
ומני חדד, ואשר התקיים בשיבא  אבי בלומנטל 
שיבא  של  הרופאים  טובי  בהשתתפותם  כיבדו 
ומקצועי  רפואי  מידע  למשתתפים  שהעבירו 

בנושא החיסונים והקורונה.
חכמי  מועצת  חברי  זקן  חלק  נטלו  בכינוס 
גאב"ד  רבי שמעון בעדני,  התורה הגאון הגדול 
יורה דעה הגאון רבי שלמה מחפוד, אב"ד כתר 
תורה - הגאון רבי שלמה זעפרני, ראב"ד בד"צ 
ראב"ד  ברוורמן,  צבי  רבי  הגאון  עילית  ביתר 
צבי  חיים  רבי  הגה"צ   – הדת  מחזיקי  ביד"צ 
שפירא, הגאון רבי מאיר פלקסר – ראש ישיבת 
רבי  הגאון   - צדק  הרי"ם, אב"ד משפט  חידושי 
של  ובנו  התורה  חכמי  מועצת  חבר  עידן,  דוד 
מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל - הגאון רבי 
דיין   – וייס  ישעיה  יצחק  רבי  הגאון  יוסף,  דוד 
מאיר  יצחק  רבי  הגאון  יעקב,  קהילות  ביה"ד 
ליברמן – דיין ביה"ד קהילות יעקב, הגאון רבי 
מרדכי מלכה – רב העיר אלעד, הגאון רבי ציון 
מסעוד  רבי  הגאון  יהודה,  אור  העיר  רב   – כהן 
בן שמעון – רב העיר בני ברק, הגאון רבי שבח 
רבי  הגאון  ברק,  בני  העיר  רב   – רוזנבלט  צבי 
הגאון  ברק,  בני  העיר  רב   – לנדא  אייזיק  יצחק 
רבי משה חיים לאו – מרבני העיר נתניה, והרב 
פנחס פרנקל – ממונה דת ארצי משרד הבריאות.
במערכת  בכירים  השיבו  הרבנים  לשאלות 
 - הבריאות  משרד  מנכ"ל  בראשות  הבריאות 
פרופ' נחמן אש, המשנה למנכ"ל המרכז הרפואי 

- פרופ' ארנון אפק, מנהל ביה"ח לנשים  שיבא 
פרופ'   - שיבא  הרפואי  המרכז  של  ויולדות 
וזיהומיות,  פנימיות  למח'  המומחה  סיון,  אייל 
לשם,  אייל  פרופ'   - בשיבא  טרופיות  למחלות 
ילדים  לרפואת  שניידר  הרפואי  המרכז  מנכ"ל 
יוסף  פרופ'   - 'למענכם'  נשיא  וכיום  לשעבר 
תחום  וראש  אימונולוג   – גרטי  ארז  וד"ר  פרס 
תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי של 

מכון ויצמן.
הרפואיים  היועצים  בכירי  גם  השתתפו  בכנס 
יו"ר  פישר,  בנימין  הרב   - לחולה  מגן  יו"ר 
למענכם - הרב יוסי ערבליך, מנכ"ל עזר לחיים - 
הרב נתן צישינסקי, היועץ הרפואי - הרב שלמה 
דרנגר ומנכ"ל חברים לרפואה הרב ברוך ליברמן.

לדעת לברור מידע 
ד"ר ארז גרטי, ממכון דוידסון, המקדיש שעות 
רבות למאבק במידע כוזב ולקידום הפצת מידע 
מקצועי ומהימן התריע מפני השפעתם של מפיצי 
הפייק נגד החיסונים ואמר כי: "אמנם מידע שגוי 
לגבות  יכול  השגוי  המידע  אבל  וירוס,  לא  הוא 
זמין  שהמידע  בתקופה  נמצאים  אנחנו  חיים. 
שמנצלים  כאלו  יש  כך,  בשל  ודווקא  לכולם 
כמו  אבל  בדותות,  ומפיצים  הזו  העובדה  את 
שבוררים סחורה, צריכים לדעת גם לברור מידע.

"לפני שנה בדיוק אושר החיסון וחולל מהפך 
בהצלת חיי אדם, אך הוא מציל, רק אם לוקחים 
אותו. נכון שישנן תופעות לוואי, אבל התופעות 
בקרב  גם  יותר  הרבה  גבוהות  המחלה  של 
עלול  ילדים  מ-3,000  אחד  למשל  כך  ילדים. 
לוקה  ילדים  ממאה  ואחד  נמרץ  לטיפול  להגיע 

בתסמינים מתמשכים".
כזבני  של  פעולתם  לאופן  הצצה  לספק  בכדי 
החיסונים הדגים ד"ר גרטי: "יש כל מיני שמועות 
פוגע  ממוצאות, כמו השמועה על כך שהחיסון 
בפוריות. השמועה הזו גבתה בוודאות חיים של 
בין  אינם  כבר  וכיום  להתחסן  שפחדו  אנשים 
החיים. הבעיה העיקרית בשמועה הזו, שנחשפתי 
לפני  עוד   ,2020 באפריל  ראשונה  בפעם  אליה 
מתנגדי  אותם  החליטו  אז  כבר  חיסון.  שהיה 

חיסונים שהחיסון מסוכן לפוריות...".
המרכז  למנכ"ל  המשנה  אפק,  ארנון  פרופ' 
באונ'  הציבור  לבריאות  פרופ'  שיבא,  הרפואי 
ת"א, חבר בצוות המייעץ למגן ישראל ולשעבר 
הפתיחה  דברי  את  נשא  הבריאות  מנכ"ל משרד 
בכנס ואמר: "הלוואי והיו לנו עוד הרבה תרופות 
שאודותיו  החיסון  כמו  יעילים  חיסונים  או 
בגל  בבירור  זה  את  ולמדנו  כאן,  התכנסנו 
השלישי; כשראינו את העלייה בתחלואה בקרב 
מאז  התמלאו.  נמרץ  הטיפול  חדרי  מבוגרים, 

שהגיעו החיסונים, המחלקות התמלאו בצעירים 
שלא התחסנו והגיעו למצבים קשים, חלקם כבר 
היום  עד  שנמצאים  ואחרים  החיים  בין  אינם 
הכל  כאן,  נמצאות  העובדות  סובלים.  בחיים, 
פתוח וגלוי ולא מסתירים כלום. אז אמנם אנחנו 
עדיין לא יודעים הכל על החיסונים, אבל אנחנו 
יודעים דבר אחד: לעומת החיסון, הנגיף מסוכן 

הרבה יותר".
רב המרכז הרפואי שיבא – הרה"ג יואב אוקנין 
לנכון  שראו  ולרופאים  לרבנים  הודה  שליט"א 
לקיים את המפגש החשוב כדי לספק מענה ברור 
מתנגדי  טענות  את  ולהפריך  והספקות  לשאלות 

החיסון. 
רבי  הגאון  היה  הדוברים  הרבנים  ראשון 
שמעון בעדני שליט"א – זקן חברי מועצת חכמי 
התורה וראש כולל תורה וחיים: "התורה מצווה 
אסור  לנפשותיכם'.  מאוד  'ונשמרתם  אותנו 
על  עובר  מתחסן  שלא  ומי  מלהתחסן,  להימנע 
אומרים  הרופאים  שרוב  ומכיוון  ברורה,  הלכה 
להתחסן, אין היתר לא לשמוע בקולם. מי משוגע 
אשתו?!  את  הורג  שהוא  כזה  למצב  להגיע 
צריך לעמוד על זה שכל העם ישמעו את האמת 
ויקיימו את 'ונשמרתם'. אני נהנה מזה שהצלחתי 

להשפיע לפחות על כמה אחדים".
הדין  בית  אב   - זעפרני  שלמה  רבי  הגאון 
התורה  "בכל  הדברים:  על  הוסיף  תורה'  'כתר 
ככל  רוב  של  עמדתם  וכאן  הרוב,  אחר  הולכים 
רופא  עולם  בורא  אם  וידועה.  ברורה  הרופאים 
כל בשר נתן את החכמה לייצר חיסונים, חובתנו 
לשמוע לגדולי הרבנים שהורו לשמוע לרופאים. 
זה בנפשנו!" אמר הרב ונשא פלפול הלכתי בו 
מתנגדי  של  ההלכתיים"  ה"טיעונים  את  הפריך 

החיסונים.

 "אסור לנו לשתוק"
ה'הלכה  ובעל  התורה  חכמי  מועצת  חבר  גם 
ברורה' הגאון רבי דוד יוסף נשא דברים תקיפים: 
"אני רוצה לומר לרבנים שיש לנו אחריות גדולה 
מאוד. הציבור שומע לנו ויש עלינו חובה קדושה 
לחיסונים  כאלו שמתנגדים  יש  דעתנו.  להשמיע 
אפילו  שהם  אחר,  או  כזה  רופא  על  ומסתמכים 
אבל  לחיסונים,  ומתנגדים  שבמיעוט  מיעוט  לא 
האמת היא שרופא שלא מתעסק בתחום הרי שעל 
פי ההלכה הוא ככל אדם. בנוגע למגפה הזו, יש 
המומחים  אלו  שהם  אפידמיולוגיים,  מומחים 

ובהם אין אחד שדיבר נגד החיסונים", אמר. 

אבל  חיסונים,  מתנגדי  עם  אחת  לא  "דיברתי 
החיסונים.  נגד  ומבוסס  ברור  דבר  שמעתי  לא 
שמעתי  התומכים,  של  השני  מהצד  מאידך, 
דברים ברורים ונחרצים ולכן כמו שיהודי שומע 

לרב שפוסק הלכה, בדברים הללו אנחנו חייבים 
לרבנים  פנה  הוא  המומחים".  לרופאים  לשמוע 
כאן  שנמצא  מאיתנו  אחד  "כל  ואמר:  הנוכחים 
צריך לא להתבייש ולא לשתוק, אלא להביע את 
דעתו ברבים. הייתי הראשון שקראתי לסגור בתי 
שצדקתי.  חבל  אבל  הראש,  על  וקיבלתי  כנסת 
סיים  הללו",  לרופאים  לשמוע  מחוייבים  אנחנו 

הגר"ד יוסף את דבריו.

ביחס  החיסון  בטיחות  על  הרבנים  לשאלת 
לחיסונים אחרים שהיו עד כה השיב פרופ' אייל 
לשם -  מומחה למח' פנימיות וזיהומיות ומנהל 
"הסיכון  בשיבא:  טרופיות  למחלות  המרכז 
אדם  אם  אבל  מאוד,  מאוד  נדיר  הוא  מהחיסון 
חלה בנגיף, הסיכון שלו גבוה יותר מפי עשרה, 
פחות  'מה  היא  להישאל  ולכן השאלה שצריכה 
מסוכן'. לשמחתי, בכל הנוגע לחיסוני הקורונה, 
בטוח  הזה  החיסון  מצוינות.  תוצאות  לנו  יש 
חיסנתי  אני  ולכן  אחרים  מחיסונים  יותר  הרבה 
שהם  מכך  ובטוח  רגוע  חש  אני  ילדיי.  כל  את 

מחוסנים" הוסיף.

 חוצפה וכפיות טובה 
המרכז  של  ויולדות  לנשים  ביה"ח  מנהל 
הרפואי שיבא, פרופ' אייל סיון התייחס לשמועות 
וקבע  הכזב המופצות על-ידי מתנגדי החיסונים 
מחוסנות,  שאינן  הרות  נשים  "בקרב  בנחרצות: 
הסיכוי לעבור מחלה קשה הוא חד-משמעי. על 
על  השפעה  שום  אין  שערכנו,  הבדיקות  כל  פי 
הפוריות לא של האשה ולא של הגבר, ולכן נשים 
יכולות להיות רגועות. בכל השמועות הללו אין 
שום אמת. אצל נשים לפני לידה בסיכון, המחלה 
מסוכנת יותר, ולכן חשוב עוד יותר שהן תקבלנה 
חיסון. אגב, בדקנו את הנוגדנים והם עוברים גם 
לעובר, כך שברגע שהאם מתחסנת, הילוד מוגן 

יותר".

מכון  יו"ר  כהן,  איתי  הרב  הוסיף  דבריו  על 
ולפיהם  במכון  שרוכזו  נתונים  שהציג  'דורות' 
זאת  מהחיסון,  כתוצאה  לילודה  סיכון  כל  אין 
כתוצאה  בפוריות  לפגיעה  מהסיכון  בשונה 
דווקא  לשמועות,  "בניגוד  בנגיף:  מתחלואה 
הקורונה פוגעת בפוריות ולעומת זאת בחיסון לא 
ראינו בעיות כלל. החיסון מציל חיים ומציל גם 
את החיים שיבואו. ברחוב צועקים עליי אנשים 
אבל  עלינו  מאיים  הבריאות  שמשרד  ואומרים 
כת  מאיים,  לא  הבריאות  שמשרד  היא  האמת 

המתנגדים הם המאיימים".
של  מעקב  תחת  שהיו  מקרים  הציג  כהן  הרב 
המכון ושהוכיחו מעבר לכל ספק כי החיסון לא 
פגעה  בנגיף  שתחלואה  בעוד  בילודה  כלל  פגע 

בסוף השבוע התקיים מפגש רבנים ורופאים ב'שיבא' במטרה לעודד התחסנות ולהיאבק בתופעת המידע הכוזב המופץ בציבור החרדי ⋅ גדולי ישראל 
ובכירי הדיינים ומורי ההוראה שנטלו חלק בכנס הייחודי הביעו את דעתם באופן נחרץ שיש להילחם ולמגר את תופעת מפיצי הכזבים בציבור החרדי 

שפעילותם מסכנת חיים

זקן חברי מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני: "מי שלא מתחסן עובר על הלכה ברורה, 
ומכיוון שרוב הרופאים אומרים להתחסן, אין היתר לא לשמוע בקולם"

)צילום: עזרא טרבלסי. באדיבות: מטה ההסברה החרדי( 
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באופן ניכר. 
היועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן 
לחולה' שפעל רבות לעידוד התחסנות במגזר 
מרימים  אחרים  או  "כשאני  אמר:  החרדי 
ויום  שבת  מחללים  אנחנו  לרופא,  טלפון 
סומכים  כי  הרופא,  עם  להתייעץ  כדי  כיפור 
אחד  כל  וכשצריך,  ספקות,  שום  בלי  עליהם 
ביותר.  הטוב  הרופא  את  למצוא  מנסה  ממנו 
כך צריך להיות גם בנושא הקורונה. הרופאים 
עושים מלאכת קודש ויש לנו אמון מלא בהם". 
הוא הביע שאט נפש מההאשמות של מתנגדי 
בהאשמות  דין  ובתי  לרבנים  הפונים  החיסון 
מבצעים  לא  כביכול,  הרופאים,  לפיהם  שקר 
את מלאכתם נאמנה בטיפול בחולי הקורונה. 
אסור  טובה.  וכפיות  שערורייה,  חוצפה,  "זו 
בדברים  מתבייש  ואני  כך,  על  לענות  אפילו 

האלו", אמר. 
ילדים  יוסף פרס, מי שטיפל באלפי  פרופ' 
הרפואי  המרכז  כמנכ"ל  שנותיו  במהלך 
שניידר וכיום נשיא 'למענכם' אמר: "הקורונה 
מהנפטרים  רבים  ביותר.  כבדים  נזקים  יצרה 
וכשהיו  חיסונים  היו  שלא  בגלל  רק  מתו 
בשל  רק  חייהם  את  קיפחו  חולים  חיסונים, 
חששות שווא מהחיסון. כשהמציאות מדברת 
על תופעות לוואי מינימאליות, הדרך היחידה 
לגדוע את המחלה היא באמצעות החיסון ולכן 
אין לנו ספק שצריך גם לחסן את הילדים. כל 
כרופאים  חובתנו  אותה  למנוע  שניתן  מחלה 
פועל  הוא  פרש,  מאז  כי  ציין  הוא  למנוע". 
יוסי  הרפואי  היועץ  של  האגודה  במסגרת 
במהלך  וכי  בכינוס,  הוא  אף  שנכח  ערבליך 
בפניות  יום  מדי  טיפלו  הם  הקורונה  תקופת 
תופעות  החווים  לילדים  הנוגעות  של  רבות 

לוואי פוסט קורונה. 
נחמן  פרופ'   – הבריאות  משרד  מנכ"ל 
כי  לראות  נוכחנו  הקודם  "בגל  כי  אמר  אש 
הרבה מאוד 'לא מחוסנים' חלו במחלה קשה 
ישראל  אזרחי  על  להגן  היא  שלנו  והמטרה 
חיסונים  באמצעות  הבא  הגל  את  ולמנוע 
למבוגרים ולילדים. החיסון הזה בטוח. בעולם 
שום  ואין  שחוסנו  ילדים  מיליוני  כבר  יש 
הלוואי  תופעות  אפילו  חריגה.  לוואי  תופעת 
הן  הילדים  בקרב  למבוגרים,  ביחס  שדווחו 
ישנם  לכן.  קודם  שדווחו  מאלו  יותר  קלות 
כאלו שחוששים מפני דלקת שריר הלב, אבל 
חשוב לי להבהיר: כמעט כל החולים בדלקת 
הזו הם דווקא מחלימים, לא המתחסנים, ולכן 
לצאת  לכולם  לקרוא  השעה  זו  כעת  דווקא 

לחסן ולהתחסן".
ר'  הרה"ג  דיבר  הרפואי,  הפאנל  סיום  עם 
צבי פורת שליט"א – רב ויועץ הלכתי בשיבא 
ובבית החולים אלי"ן והביא מדברי הפוסקים 
המגדירים את חובת שמירת הגוף והנפש, גם 
לפרסם  הקהילות  רבני  על  המוטלת  כחובה 
ברבים את הצורך לנהוג על פי כללי הרפואה 

בכדי למנוע מצבים של פיקוח נפש.
'חברים לרפואה' המספקת תרופות  מנכ"ל 
לחולים על בסיס וולונטרי - הרב ברוך ליברמן 
אליו  פנו  החיסונים  ממתנגדי  רבים  כי  חשף 
באישון לילה כדי להתחנן על נפשם ולהשיג 
תרופות כשמצבם הדרדר, בעוד הם לא נדרשו 

פעם אחת לתרופה כלשהי למחוסנים: "אנחנו 
אך  גורמים,  שהם  רפואיים  נזקים  על  יודעים 
אני  רפואי,  חיסיון  בגלל  נאלצים לשתוק  אנו 
להם,  לנו,  מזיקים  הם  ברורה,  בצורה  אומר 

להורים שלהם וליוצאי חלציהם".
ישיבת  ראש  נשא  במיוחד,  חריף  משא 
פלקסר  מאיר  רבי  הגאון  הרי"ם'  'חידושי 
שאמר כי ״מתנגדי החיסונים ומפיצי הכזבים 
אדם  חיי  אותה,  למגר  שיש  פלילית  כת  הם 
כמה  ושואל:  לכת  פונה  אני  אצלם.  הפקר 
של  זרעם  ודם  דמם  הוספתם?!  אתם  מתים 
להציל  צריך  האדמה.  מן  זועק  הנפטרים 
נפשות  ולהציל  הזה  נפש  מהפיקוח  העם  את 

ממש".

"אני מרגיש אחריות"

גם הגאון רבי צבי ברוורמן – ראב"ד העיר 
ביתר עילית הצטרף לדברים וחידד: "האנשים 
היו  שלא  כך  בשל  שלנו,  בעיר  שנפטרו 
בעניינים  הרי  אחריות.  מרגיש  ואני  מחוסנים 
הגמרא  את  סוגרים  אנחנו  נפש  פיקוח  של 
נפש. החובה  פיקוח  זה  גם עכשיו  ומטפלים, 
עלינו להכריז מלחמה נגד אותם אנשים מפיצי 
כל  לעצור  צריך  פאסיביים.  להיות  לא  שקר, 
על  גדולה  אחריות  לנו  יש  שלהם,  פרסום 
הכתפיים ואולי אם היינו יוצאים מוקדם יותר 

נגדם, היינו מונעים קצת מהנזק שלהם".
מלכה  מרדכי  רבי  הגאון  אלעד,  העיר  רב 
ואמר:  הדיון  משתתפי  הרבנים  לחבריו  פנה 
"צריך להחתים את כל רבני ארץ ישראל ללא 
יוצא מן הכלל. יש כאלו שנראים רבנים אבל 
הם ערב-רב. הם מסכנים חיים. אנחנו חייבים 
לצאת בקריאה נחרצת שלא לתת להם דריסת 
רגל" הרב מלכה פנה למנכ"ל משרד הבריאות 
שבראשותו  החינוך  במוסדות  לקדם  וביקש 

את חיסוני הילדים.
רב  לנדא,  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
העיר בני ברק, קרא לעשות חשבון נפש, כיצד 
רבים  בתוכו  שיש  לכך  החרדי  הציבור  הגיע 
שמתנגדים לחיסונים: "על פיקוח-נפש דוחים 
מקבלים  פיקוח-נפש  שעל  שכן  כל  שבת, 
לכל  לפנות  חטא,  על  להכות  צריכים  זריקה. 
הציבור בקריאה חד משמעית: חובה על כולם 

להתחסן בכל גיל שרק אפשר".
כהן  ציון  רבי  הגאון  יהודה,  אור  העיר  רב 
קריאה  על  הרבנים  החתמת  את  לזרז  ביקש 
"יש  כי  התריע  ואף  המתנגדים  נגד  חריפה 
ומשמאלם,  מימינם  מבינים  שלא  רדיו  רבני 
שמנצלים את הבמה שלהם לרעה וצריך לבער 

את זה מקרבנו".
הם  הדין  בתי  וראשי  הרבנים  כינוס  בתום 
מטה  ולצוות  שיבא  הרפואי  למרכז  הודו 
ההסברה החרדי של משרד הבריאות, בניהולם 
של יועצי התקשורת אבי בלומנטל ומני חדד, 
על הכינוס וקיבלו החלטה להחתים את גדולי 
ישראל על כרוז חריף נגד מתנגדי החיסונים, 
לאפשר  שלא  התקשורת  לכלי  וקריאה 
שכונתיים  בעלונים  לא  אף  שלהם  פרסומים 
ובאופן חסר תקדים הרבנים קראו לגבש חזית 

אחידה נגד "שופכי הדמים", כלשונם.
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מדריד: רבני ודייני ספרד וראשי בית 
הדין הגדול של אירופה נועדו לגיבוש 

הנהלים לעבודת בית הדין בספרד

מאת: יוסף טולידנו 

המשמשים  הערים  רבני  דיינים,  הדין,  בתי  אבות  בהשתתפות 
בקודש בספרד וראשי בית הדין דאירופה הסתיימו בהצלחה רבה 

שני ימי עיון מרכזיים שהתקיימו במלון 'אמורה' שבמרכז מדריד.
'המציאות הקהילתית לאחר המגיפה'   – העיון המיוחדים  בימי 
-  שהתקיימו בחסות הפדרציה של הקהילות היהודיות של ספרד 
רבני  'ועידת  ידי  שעל  דאירופה  הגדול  הדין  בית  עם  בשיתוף 
אירופה', עסקו המשתתפים בהשפעת המגיפה על החיים הרוחניים 
המגיפה  נזקי  עם  להתמודדות  בדרכים  בספרד,  יהודיות  בקהילות 
ומינוף הפעילות של רבני ספרד בקהילות כשגולת הכותרת של ימי 
העיון הייתה גיבוש הנהלים וסדרי העבודה לכל מעשי בית הדין של 
ויתן מענה הלכתי לכל קהילות  בית הדין הגדול דאירופה שיפעל 
ישראל סבא בכל  רוח  פי  והתנהלות שלא על  וימנע פרצות  ספרד 

הנושאים הנוגעים לענייני בית הדין.
את הכינוס המיוחד יזם נשיא הפדרציה מר יצחק בן זקן שמאז 
וחיזוק  לקידום  משאבים  בגיוס  לאות  ללא  עוסק  לתפקידו  נבחר 
נשיא  עם  אחת  ובעצה  בספרד  היהודיות  והקהילות  הרבנים 
הועידה רב ואב"ד מוסקבה חבר ביה"ד דאירופה הגאון רבי פנחס 

גולדשמידט הוחלט לקיים את הכינוס החשוב.
בפני המשתתפים נשאו דברים אב"ד לונדון חבר בית הדין הגדול 
ויו"ר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי מנחם 
ברצלונה  של  רבה  דהאן,  בן  משה  הרב  מדריד  של  רבה  געללעי, 
עם  ותשובות  שאלות  שכלל  הלכתי  ושיעור  אשכנזי,  דניאל  הרב 
דיין  לשעבר  ישראל"  "נר  ישיבת  חניך  קגנוף  ירמיהו  רבי  הרה"ג 
בביה"ד בולטימור ומחבר סדרת ספרי שו"ת 'נמלא טל'. את ברכת 
הרבנות הראשית לישראל נשא הרב הראשי ונשיא מועצת הרה"ר 

הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף.
דהאן  בן  משה  הרב  מדריד,  של  רבה  פנו  שנים  כשלוש  לפני 
רבי  הגאון  ולונדון  אירופה  לגאב"ד  ספרד  יהדות  קהילת  וראשי 

בבקשה  לרפו"ש(  בלימלא  בן  חנוך  )רבי  ארנטרוי  הכהן  חנוך 
שבית הדין שע"י 'ועידת רבני אירופה' יקים בית דין קבוע וחשוב 
עניני  בכל  הקהילות  לצורכי  הלכתי  מענה  לתת  שנועד  בספרד 
הגיור.  בענייני  ומכשולות בקהילות שונות  פרצות  ולמנוע  השו"ע 
הגר"ח ארנטרוי ד' יחלימו וירפאהו, קיבל את בקשתם, וכך נחתם 
הסכם בין הפדרציה ל'וועידת רבני אירופה' שבמסגרתו יכהנו גם 
בבית  כחברים  לכהן  ראויים  ונמצאו  שהוסמכו  ספרד  מרבני  חלק 
הדין. הגר"ח ארנטרוי מינה את הדיין הרה"ג רבי אלימלך ונצטה 
גם כסגן הרה"ר לצ'ילי השולט בשפת  מלונדון אשר כיהן בעברו 
המדינה ובקי במנטליות של בני הקהילות הדוברות ספרדית, ליישם 
בית  פעילות  הרחבת  עם  עתה,  הפעולה.  שיתוף  את  ולנהל  לכוון 
ונצטה כמנהלו,  רבי אלימלך  ומינויו של  הדין הגדול של אירופה 
העבודה  וסדרי  הנהלים  לגיבוש  והדיינים  הרבנים  כאמור,  נועדו, 
לכל מעשי בית הדין ברחבי ספרד להעמידם על פי מסורת הפסיקה 

כהוראת רבותינו גדולי הפוסקים והכוונתם. 
הגאון רבי משה לבל ראש ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה, המנהל 
הרבני של הועידה וחבר ביה"ד דאירופה ומוסקבה אמר כי 'פעילותו 
של בית הדין בספרד שהוקם ע"י הגאון רבי חנוך ארנטרוי התרחבה 
מאז ובמהלך השנים זכתה בעצה ותושיה והדרכה של אב"ד לונדון 
רבים  ביקורים  קיים  שאף  געללעי  הגר"מ  דאירופה  ביה"ד  וחבר 
פי  על  הדין  בית  והעמדת  לביסוס  הרב  מניסיונו  ותרם  במדריד 
ויבדלחט"א. הוא הביע  הוראות מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל 
פעולה  בשיתוף  הפועל  דאירופה  הדין  בית  שפעילות  בטחונו  את 
להגדלת  ותועמק  תורחב  לישראל,  הראשית  הרבנות  עם  הדוק 
שלטון ההלכה בקהילות, למניעת פרצות ולביסוס היהדות ברחבי 

אירופה.
את ימי העיון פתח נשיא הפדרציה, מר יצחק בן זקן שהדגיש עד 
הקהילות  הפדרציה של  ועבור  אישי  באופן  עבורו  זה חשוב  כמה 
היהודיות שתיכון רבנות ובית דין חזקים ומקצועיים המגובים ע"י 

בית הדין דאירופה והרה"ר לישראל. 
רבה של מדריד, הרה"ג רבי משה בן דהאן, אמר כי לזכות ולכבוד 

היא לו ולקהילה במדריד לארח פורום רבני כה מכובד. הוא העלה 
זצ"ל, שכיהן למעלה מ-50 שנה  בנדיבא  יצחק  זכרו של הרב  את 

כרב הראשי לעיר סיוטה במלאת שבעה לפטירתו. 
זקן  בן  יצחק  מר  המארח  את  שיבח  ונצטה  אלימלך  רבי  הדיין 
והודה לו על שיתוף הפעולה ההדוק והסיוע להקים בית דין קבוע 
ביה"ד  ובהכוונת  ע"י  ספרד  בערי  שיפעל  ספרד  למדינת  וחשוב 
דורנו,  פוסקי  גדולי  הוראות  וכפי  סבא  ישראל  כמסורת  דאירופה 

לקורת רוחם של מרנן גדולי ישראל שליט"א. 
המשתתפים  קיימו  געללעי  הגר"מ  של  ההלכתי  שיעורו  לאחר 
דיון ביוזמות תורניות שישפיעו על עתיד היהדות בספרד. בעיקר דנו 
כוללי אברכים לחיזוק קהילות  הרבנים בתוכנית מעשית לפתיחת 
באזורים שונים בספרד, ובתוכניות לקליטת אברכים שיצאו מספרד 
ללמוד בישיבות קדושות ברחבי העולם ובישראל השבים לקהילות 
האחראי  לוי  משה  מר  ולהאדירה.  תורה  להגדיל  רוחניים  כרועים 
בהיסטוריה  הייחודי  הרגע  את  הדגיש  הפדרציה,  של  דת  לענייני 
היהודית העכשווית של ספרד, שכן הקהילה מבורכת ברבנים שהם 
ישראל  בארץ  ובכוללים  בישיבות  שנים  מספר  שלמדו  תורה,  בני 
שבספרד,  ובמליליה  הלטינית  באמריקה  בישראל,  כוללים  וייסדו 
ולאחר הסמכתם הם מצוידים במטען רוחני ורבני שיוכל להבטיח 
שעתידה של ספרד יואר באור התורה ולהחזרת תור הזהב הרוחני 

של יהדות ספרד. 
במושב המרכזי דנו המשתתפים ובהם: הרב משה אמסלם הרב 
הרב  למלאגה,  הראשי  הרב  לוי  אהרן  הרב  לטורמולינוס,  הראשי 
עוזר רבה של  עוזיאל  עילאי  לוי הרב הראשי לסיוטה, הרב  יעקב 
מדריד וראש המשגיחים, הרב חיים ממן רב קהילת 'אור הילדים' 
במדריד, הרב סעדיה כהן חזן ראשי ושוחט של מדריד והרב אלי 
ביתן רב בית הכנסת רמב"ם במדריד, בגיבוש נהלי עבודה מחייבים 
של הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד וכל הקהילות ברחבי 
המדינה מול בית הדין הגדול של אירופה בנושאים: בירורי יהדות, 

גירות, גיטין, ואף דיני ממונות ומקוואות. 

לפני שלוש שנים הקים בית הדין הגדול של 'ועידת רבני אירופה' בית דין בספרד על מנת לתת מענה הלכתי רחב ולמנוע 
פרצות בקהילות שונות ברחבי ספרד   עם הרחבת הצרכים והפעילות נועדו הרבנים והדיינים לגיבוש הנהלים וסדרי העבודה 
לכל מעשי בית הדין ברחבי ספרד   בכינוס המיוחד נשאו דברים: אב"ד לונדון וחבר בית הדין הגדול הגאון רבי מנחם געללי, 

רבה של מדריד הרב משה בן דהאן, רבה של ברצלונה הרב דניאל אשכנזי, הדיין הרה"ג רבי ירמיהו קגנוף ומנהל בית הדין 
דאירופה הדיין רבי אלימלך ונצטה   את ברכת הרה"ר לישראל נשא הרב הראשי הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף 

בחסות הפדרציה של הקהילות היהודיות של ספרד ו'ועידת רבני אירופה'

רבה של מדריד ונשיא הפדרציה בכינוס נהלי עבודה לבית הדין. חלק ממשתתפי הכינוס במדריד | צילומים: חוויאר שיכמן
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על סדר היום
אבי גרינצייג

הורחבה  מאז  לראשונה  השבוע,  בתחילת 
דיינים,  למינוי  הועדה  התכנסה  מחדש,  והורכבה 
שר  הוועדה  יו"ר  של  חדשה-ישנה  תקווה  מתוך 
השיכון  שר  הועדה  חבר  ושל  כהנא,  מתן  הדתות 
בחירת  הליך  את  להניע  אלקין,  זאב  והמורשת 
הדיינים. על הפרק: שישה מינויי דיינים לבית הדין 
הדין  לבית  מינויים  שלושה  יותר,  וחשוב  האזורי, 

הגדול.
לקואליציה  מאפשר  הועדה  הרכב  הנייר,  על 
אלקין  כהנא,  )השרים  בוועדה  חבריה  ושבעת 
הטוענת  מימינה,  פינטו  שירלי  ח"כ  וברביבאי, 
עוה"ד  לשכת  נציגי  ושני  אקרמן  תאנה  הרבנית 
את  לדרוס  דולב(  יעל  ועו"ד  גורדון  יצחק  עו"ד   –
נציגים  שישה  המונה  החרדית-מסורתית,  הנציגות 
דיינים מבית  )שני הרבנים הראשיים לישראל, שני 
שנותרה  דותן,  רחל  הרבנית  הטוענת  הגדול,  הדין 
גילה  וח"כ  הקודם  הדתות  שר  של  מהקדנציה 
גמליאל מהליכוד( ולמנות את דייני בית הדין האזורי 
המינויים  על  כמובן  מונח  שהדגש  אלא  כרצונם. 
לבית הדין הגדול, ושם נדרש רוב של עשרה מחברי 
שונות  )ובקונסטלציות  הועדה 
פחות(.  מעט  חברים,  העדר  של 
לפיכך, מנסה השר כהנא כבר זמן 
הגוש  עם  להסכמות  להגיע  מה 

החרדי-מסורתי.
נקדים ונציין כי על אף חילוקי 
הדעות העקרוניים בין שני הרבנים 
בשאלת  לישראל  הראשיים 
 – ויוזמותיו  הדתות  לשר  היחס 
הראשל"צ הגר"י יוסף מתנגד לכל 
שיתוף פעולה עמו, ואילו הרה"ר 
הגר"ד לאו תומך בניסיון 'להציל 
מקיימים   – הדוב'  ומן  הארי  מן 
פעולה  שיתוף  ביניהם  הרבנים 
מאליו,  מובן  )שאינו  ויעיל  מלא 
דורות  של  מצבם  את  שזוכר  למי 

עברו בתפקידים הללו(.
הרבנים  נועדו  הפעם,  גם 
מקדימה  לישיבה  הראשיים 
יום  של  הבוקר  בשעות  משותפת 
בית  של  הישיבות  בחדר  ראשון, 
החמישית  בקומה  הגדול,  הדין 
בירושלים,  נדל"ן  אקה  בית  של 
הגדול  הדין  בית  חברי  שני  עם 
אברהם  רבי  הגאון   - בועדה 
זמיר,  יעקב  רבי  והגאון  שינדלר 
לשקול  כדי  הועדה,  כינוס  בטרם 

את דרכי הפעולה ולהגיע להחלטה משותפת.
ובסיומה  משעה,  יותר  נמשכה  הארבעה  ישיבת 
בישיבת  להשתתף  עקרונית  הראשל"צ  הסכים 
לעשות  שיוכל  אחד,  בסייג  דיינים,  למינוי  הועדה 
הדתות  לשר  פנה  הרה"ר  הזום.  באמצעות  זאת 
החליט  האחרון  שזה  אלא  בבשורה,  אותו  ושיתף 
השתתפות  לראשל"צ  לאשר  ולא  שריר'  'לעשות 
הגר"י  הדיין  גם  בחר  מחאה,  כאות  מלאה.  שאינה 

זמיר להיעדר מישיבת הועדה.
בתחילה, נשקלה גם אופציה ובמסגרתה כל ששת 

הישיבה.  את  יחרימו  החרדי-מסורתי  הגוש  חברי 
מימינה  פינטו  שירלי  ח"כ  בצירוף  כזה,  במקרה 
משפחתיות  מסיבות  האחרונים  בימים  שנעדרה 
משמחות, ייוותרו רק שישה חברים, שאינם מהווים 
קוורום מספק )החוק דורש לפחות שבעה חברים כדי 
לכנס את הוועדה למינוי דיינים(. דה פקטו, הרעיון 
נשלל, בהיותו חסר תוחלת לטווח הרחוק. דחיה של 
שבוע-שבועיים אינה הישג של ממש והרבנים אינם 

פוליטיקאים שמתנהלים מהיום למחר.

דיבידנד כפול
הובילה  ולהשפיע,  בישיבה  להשתתף  ההחלטה 
לשני דיבידנדים שאין לזלזל בהם, אך בל נקדים את 
המאוחר. קודם לכן, מן הראוי לתת רקע הכרחי למי 
אם  הספר,  לפי  הדיינות:  עולם  בנבכי  מצוי  שאינו 
השלמת  לאחר  בישראל,  דיין  להיות  נפשך  חשקה 
הלימודים כדת וכדין, עליך לעבור שלושה שלבים 
פרסום  משנה,  ועדת  בפני  התייצבות  עיקריים: 

ברשומות, ולבסוף, בחירה בוועדה למינוי דיינים.
ראשון  יום  של  המוקדמות  הצהריים  בשעות 
חלקי  בהרכב  דיינים  למינוי  הוועדה  ישיבת  החלה 
הגר"י  הראשל"צ,  )למעט  משתתפים  עשרה  של 
הנוכחים,  אחד  לדברי  כאמור(.  פינטו,  וח"כ  זמיר 
ישיבה פשוטה שעסקה בעיקר בעניינים פורמליים, 
שעה,  כרבע  בתוך  להסתיים  אמורה  הייתה  ואשר 
חוסר  בשל  בעיקר  שעות,  משלוש  למעלה  נמשכה 
ההבנה של החברים – גם בעניינים יסודיים. “חלק 
בורות  הפגינו  הממשלה,  נציגי  כולל  מהחברים, 
תוהו  ממש  הייתה  ההתנהלות  בפרטים.  מוחלטת 

ובוהו", הוא מספר.
ההישג הראשון נרשם כבר בדיון הראשון. חלק 
מחברי הועדה העלו הצעה חריגה: לפתוח מחדש 
לציין  חשוב  המועמדים.  כל  לגבי  התהליך  כל  את 
של  שמותיהם  ברשומות  פורסמו  כבר  זה  שבשלב 
מאה עשרים ושלושה מועמדים לדיינות. קל לתאר 
נדרשו  אילו  אותם  פוקד  שהיה  הראש  כאב  את 
על  לדבר  שלא  מתחילתו,  התהליך  את  להתחיל 
ובלם  נזעק  לאו  הגר"ד  הרה"ר  בכבודם.  הפגיעה 
את הרעיון, כשהוא מסביר לחברים את המשמעות 

והסחבת שהדבר ייצור.
יותר,  המשמעותי  ההישג  אבל 
נרשם ביחס להצעתו של השר כהנא 
המשנה  ועדות  מספר  את  להכפיל 
מדובר  כאמור,  לארבע.  משתיים 
הסינון  שלב  את  המבצעות  בוועדות 
עובר  שמועמד  לאחר  רק  הראשוני: 
שמו  ציון,  ומקבל  משנה  ועדת 
עד  כמועמד.  ברשומות  מפורסם 
כאשר  בלבד,  ועדות  שתי  היו  כה, 
אחד  עמד  מהן  אחת  כל  בראשות 
הצטרפו  ואליו  הראשיים,  הרבנים 

נציג לשכת עוה"ד וח"כ.
כהנא  הביאו  דרישות  שלוש 
ואלקין לועדה: האחת, הרחבת מספר 
בראשות  כאשר  לארבע,  הועדות 

שתיים מהן יעמדו חברי בית הדין הגדול – אושרה 
ללא התנגדות. השנייה, צירוף שר כחבר לכל ועדה 
והרגישה  השלישית  הדרישה  היא.  גם  אושרה   –
מכולן, עסקה בשאלת הסמכויות הפנימיות בתוככי 
ועדת  לחברי  לאפשר  דרשו  ואלקין  כהנא  הועדות. 
הסכמת  ללא  הועדה  של  כינוס  לקיים  המשנה 
ונוכחות יו"ר הועדה, בהינתן ורוב החברים יסכימו. 
של  מצדם  מכוונת  סחבת  למנוע  בא  כזה  צעד 
ארבעת החברים החרדים שיעמדו בראשות הועדות 

ולאפשר לחברי הקואליציה לכפות את פעילותן.
עוד  הצטיידו  ואנשיו  הרה"ר  המזל,  למרבה 
מההליכים  תקפה  משפטית  בהשוואה  לדיון  קודם 
למינוי  הוועדה  של  המשנה  בוועדות  המקובלים 
שופטים, שם נדרשת נוכחות יו"ר הוועדה, נציג בית 
המשפט העליון, ובלעדיו לא ניתן לכנס את הוועדה. 
נציגי הממשלה הרימו ידיים והתוצאה השאירה כוח 
רוב בידיהם של הנציגים החרדים, שיוכלו לעכב את 

תהליך הסינון בוועדות משנה כרצונם.
דעת  חוות  לאור  יותר,  הרחבה  המשמעות 
לקיים  ניתן  לא  כי  הועדה,  יועמ"שית  של  מהעבר 
בחירת דיינים לפני שהסתיימו התהליכים בוועדות 
המשנה. כך, הנציגות החרדית תוכל בעקיפין לעכב 
את תהליך מינוי הדיינים כולו באמצעות השליטה 
בוועדות המשנה. עם זאת, נציגי הקבוצה החרדית-

היטב  ומבינים  הכוח,  למגבלות  מודעים  מסורתית 
נציגי  את  יוביל  המדובר,  בכלי  מופרז  ששימוש 
הממשלה בוועדה לפתוח מחדש את כללי המשחק, 

עם תקדימים או בלעדיהם.

סיקור אוהד
בצל בהלת האומיקרון וחגיגות חצי שנה להקמת 
מתוך  הקלטות  בסוף השבוע  התפרסמו  הממשלה, 
ראיון שערך העיתונאי ברק רביד עם נשיא ארה"ב 
לאחר  אחדים  חודשים  טראמפ,  דונלד  לשעבר, 
הוא  מפתיע,  כמה  לפרסום,  הטריגר  כהונתו.  סיום 
ראש האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו, שספג בראיון 
ידידו  מזמן  לא  עד  שנחשב  ממי  אישית  ביקורת 

הקרוב.
בא לקלל ונמצא מברך. האזנה לטענות שמשמיע 

לית דין ולית דיין

 למרבה המזל, הרה"ר 
ואנשיו הצטיידו עוד 
קודם לדיון בהשוואה 
משפטית תקפה 
מההליכים המקובלים 
בוועדות המשנה של 
הוועדה למינוי שופטים, 
שם נדרשת נוכחות 
יו"ר הוועדה, נציג בית 
המשפט העליון, ובלעדיו 
לא ניתן לכנס את 
הוועדה. נציגי הממשלה 
הרימו ידיים והתוצאה 
השאירה כוח רוב בידיהם 
של הנציגים החרדים, 
שיוכלו לעכב את תהליך 
הסינון בוועדות משנה 

נמצא מברך. 
נשיא ארה"ב 
לשעבר דונלד 
טראמפ
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כמדינאי  ערכו  את  מעלה  רק   – נתניהו  על  טראמפ 
טראמפ  הדברים:  עיקרי  נדיר.  קומה  שיעור  בעל 
ניצחונו  על  ביידן  את  בירך  שנתניהו  כך  על  זועם 
)צעד מתבקש, בפרט לאחר שנתניהו התמהמה מעט, 
טראמפ  היוצא(,  לנשיא  אחרון  כבוד  לחלוק  כדי 
להגיע  רצה  באמת  לא  שנתניהו  כך  על  מתלונן  גם 
להסכם שלום במחיר הקמתה של מדינה פלסטינית, 
ומנגד, שהוא באמת רצה את עסקת המאה וקיבל את 

'הסכמי אברהם' רק על תקן פיצוי.
של  התקשורתית  מהצביעות  לרגע  נתעלם  אם 
עיתונאים שעמדו עם סטופר בזמנו וספרו לנתניהו 
בתואנה  לביידן,  הברכה  לשיגור  עד  השעות  את 
הפכו  וכעת  ישראל-ארה"ב,  יחסי  את  מסכן  שהוא 
ההקלטות  מעלות,  ושמונים  במאה  עמדתם  את 
מגלות למעשה שבכל הנוגע לישראל וסביבתה, היה 
טראמפ כחומר ביד היוצר בידיו של נתניהו. מחמאה 

גדולה מזו לא יכול ראש ממשלה ישראלי לבקש.
אבל יש כאן גם שני היבטים נוספים חשובים עבור 
לשעבר:  הממשלה  ראש  של  ההיסטורית  תדמיתו 
האחד, טענה שהופנתה כלפיו בזמנו על ידי מועצת 
הקיצוני  הימין  במעמקי  נוספים  וגורמים  יש"ע 
ולפיה הוא מתכוון לאפשר הקמת מדינה פלסטינית 
השני,  ההיבט  וכל.  מכל  מפריך  שטראמפ  טענה   –
טענה נוספת שהועלתה כלפי נתניהו, ולפיה 'עסקת 
המאה' הייתה מלכתחילה רק קלף משחק כדי להגיע 
טראמפ  מנקה  כאמור,  כאן,  גם  אברהם'.  ל'הסכמי 
את נתניהו מכל חשד. נותר רק לקוות שבפרקליטות 
באתר  העובד  רביד,  שערך  הראיון  כי  יקבעו  לא 

וואלה! נחשב 'סיקור אוהד' פסול...

גרעין קשה
יותר:  קטנים  מדינאים  לכמה  גדול  וממדינאי 
רגע לפני שראש הממשלה נפתלי בנט משחק שוב 
בתקנות הקורונה וקופץ לגיחה באיחוד האמירויות, 
בפומבי  מתבזה  לפיד  יאיר  החוץ  אחרי ששר  ורגע 
שקיבל  הנרחב  העיתונאי  בסיקור  מתגאה  כשהוא 
ביקורו בקהיר, כשלמעשה מדובר בסיקור לביקורו 
הביטחון  שר  כי  התפרסם  הלבנוני,  החוץ  שר  של 
בני גנץ עדכן את האמריקאים על כך שהורה לצה"ל 

להיערך לתקיפה באיראן.
לא  גם  וכנראה   – הראשונה  ההצהרה  זו  אין 
בין  הגרעין  שיחות  לאורך  שנשמע   – האחרונה 

נמצאת  שישראל  העובדה  איראן.  ובין  המעצמות 
מחוץ לתמונה, שהנשיא ביידן בקושי מגיב לפניות 
ואפילו  כחלשה  מצטיירת  שישראל  בנט,  מטעם 
באמירויות יש מי שפוזל לחיזוק הקשר עם איראן, 
הישראלים  ההחלטות  מקבלי  בקרב  תסכול  יוצרת 

ומביאה אותם לשחרר זעקות 'זאב, זאב'.
לא  יד,  כלאחר  שתוקפים  מדינה  אינה  איראן 
מדובר בנמר של נייר כמו סוריה ואי אפשר להעלים 
היטב  ומוגנים  מבוצרים  גרעין  מתקני  של  שורה 
ממשלת  של  ההתנהלות  לאור  בודדת.  במתקפה 
צריכה  נתניהו  משפחת  רק  לא  השבוע,  ישראל 
הממשלתית,  האבטחה  הסרת  בעקבות  לחשוש 

כולנו צריכים לכוון היטב בתפילה.
שנויות  החלטות  הממשלה  קיבלה  לבין,  בין 
בין  כשהקרע  הקורונה,  בסוגיית  במחלוקת 
ראש  מחד,  מתרחב.  למכחישים  המחמירים 
הממשלה ושותפיו לדעה דוחפים להחמרות והטלת 
מחוסנים,  שאינם  על  במיוחד   - קשוחות  מגבלות 
מאידך, רק השבוע חשף העיתונאי משה גלסנר כי 
משרד החינוך, ככל הנראה בהנחיית השרה, העביר 
הבריאות  למשרד  שגויים  תחלואה  נתוני  במכוון 
במסגרת מה שמכונה 'הכתה הירוקה'. על רקע זה, 
ככל הנראה, פיטרה השבוע השרה שאשא ביטון את 
מנכ"ל המשרד, יגאל סלוביק. במשרד החינוך מיהרו 
להכחיש, אך לא מצאו הסבר של ממש לקיומן של 
מעיני  הוסתרה  מהן  שאחת  סותרות,  מצגות  שתי 

הממשלה.
במצב דברים כזה, מה הפלא שקבלת ההחלטות 
תמוה  מאחוריהן  שעומד  והרציונל  בחסר  לוקה 
עד בלתי קיים. עדכון יומי של מדינות אדומות על 
בסיס דיווחים משתנים מרחבי אירופה, כשבישראל 
של  מזוהים  מקרים  עשרות  ישנם  כבר  עצמה 
אומיקרון, משול למתן כוסות רוח למת. אם באמת 
זן  כי האומיקרון הוא  משוכנעים במשרד הבריאות 
להכביד  עשויה  המהירה  שתפוצתו  או  יותר  קטלני 
על מערכת הבריאות, יתכבדו ויטילו מגבלות תנועה 
מוחלטת  סגירה  בתוספת  בתוככי המדינה  ממשיות 
של השמים. אם לא, למה להציק דווקא לישראלים 

שיצאו לבריטניה?
בו  ובשלב  המגיפה,  פרוץ  אחרי  שנתיים  ככלל, 
הקרוב,  בעתיד  להיעלם  מתכוונת  לא  היא  כי  ברור 
הגיע הזמן לגיבוש נהלים קבועים ומסודרים. יש זן 
חדש ובלתי ידוע? תגדירו במדויק לכמה זמן זקוקה 

את  תשביתו  ביטחון,  מרחב  לה  לייצר  כדי  ישראל 
נתב"ג באופן מוסדר ותאפשרו את קיומם של חיים 
תתכנס  מחדש  פעם  שבכל  יתכן  לא  נורמטיביים. 
חבריה  שמעו  עתה  רק  כאילו  בהפתעה,  הממשלה 
כהמלצתו  ואולי,  עולמית.  מגיפה  של  קיומה  על 
המביכה של שר האוצר לענף התיירות, הגיע הזמן 

שגם חבריו לשולחן הממשלה “יחליפו 
מקצוע".

התיישבות בממשלה
המנכ"ל,  לפיטורי  במקביל  לסיום, 
השבוע  למנות  הממשלה  הספיקה 
לתפקיד  הלוי  יצחק  מאיר  ח"כ  את 
הלוי  מצטרף  בכך  החינוך.  שרת  סגן 
בממשלה  חברים  ושלושה  לשלושים 
ישראל  בתולדות  ביותר  המנופחת 
סגני  ושישה  שרים  ושמונה  )עשרים 
המצומקת  הקואליציה  עם   – שרים( 
ביותר, וזה לא הסוף, ההתיישבות סביב 
שולחן הממשלה צפויה להתרחב, תרתי 

משמע.
ראש  התחייב  הבחירות  לפני  כזכור, 
סגנית  היהודי,  הבית  ליו"ר  הממשלה 
ראש העיר ירושלים חגית משה, כי נציג 
מפלגתה יקבל תפקיד שר מטעם ימינה. 
אפשרי  מינוי  הפרק  על  עומד  כעת, 
מעוניין  כשבנט  ההתיישבות,  למשרד 
של  יריבה  את  דווקא  לתפקיד  למנות 
משה ומי שהפסיד לה בזמנו בפריימריז 

הפנימיים במפלגה, ח"כ ניר אורבך.
חגית משה נמנעת לעת עתה מלהגיב, 
בה  שבממשלה  מבינה  היא  גם  אולי 
לב,  בר  עמר  פנים,  לביטחון  השר 
מזכירת  תת  עם  פגישתו  את  מסכם 
עסקה  שהיא  בכך  האמריקנית  המדינה 
ניתן  וכיצד  מתנחלים  ב"אלימות 
את  ולחזק  באזור  המתח  את  להפחית 
מצהיר  ומאידך  הפלסטינית",  הרשות 

עשויים  צעירים  שמחבלים  באולפנים  בראיונות 
לדקור אזרחים כי הוריהם מנעו מהם נרגילה, ובכן, 
לשר  מקום  באמת  יש  כזו  שבממשלה  בטוח  לא 

לענייני התיישבות, לפחות לא התיישבות יהודית. 

הרבנים הראשיים והדיינים ביציאה מישיבת הארבעה

יש כאן גם שני היבטים 
נוספים חשובים עבור 

תדמיתו ההיסטורית של 
ראש הממשלה לשעבר: 
האחד, טענה שהופנתה 

כלפיו בזמנו על ידי 
מועצת יש"ע וגורמים 

נוספים במעמקי הימין 
הקיצוני ולפיה הוא 

מתכוון לאפשר הקמת 
מדינה פלסטינית – 

טענה שטראמפ מפריך 
מכל וכל. ההיבט השני, 

טענה נוספת שהועלתה 
כלפי נתניהו, ולפיה 

'עסקת המאה' הייתה 
מלכתחילה רק קלף 

משחק כדי להגיע 
ל'הסכמי אברהם'. גם 

כאן, כאמור, מנקה 
טראמפ את נתניהו מכל 

חשד
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

הצדיקים מחיים את ימיהם
ָרֵאל ָלמּות )מז, כט( ְקְרבּו ְיֵמי ִישְׂ ַויִּ

בלשון  מדייק  הקדוש,  החיים"  ה"אור 
'ויקרב ישראל למות'  הפסוק, שלא נאמר 
אלא "ויקרבו ימי ישראל למות", ומבאר, כי יעקב 
אבינו לא קרב למות כלל, אלא ימיו - הם שהתקרבו 
לסיומם והם אלו שהצטערו על כך שישראל סבא 
מסתלק מן העולם. ככל שהתקרב מועד הסתלקותו, 
לא  עצמו  אבינו  יעקב  אבל  צער,  הימים  חשו  כך 

הצטער. 
מחיים  ימיהם  הרשעים  כי  אומרים,  רבותינו 

אותם, ואילו הצדיקים מחיים את ימיהם. 
פירוש הדברים: לכל יום ויום יש 'חיות' משלו. 
אין  לדידנו  בכך,  מרגישים  לא  הקטנים  אנחנו 
את  רואים  וקדושים  צדיקים  אבל  לימים,  ממשות 

היום עצמו, את הרגשותיו ותחושותיו. 
כיון  ובוכים,  יעקב אבינו ראה שימיו מצטערים 
ללכת  עומד  העולם,  קדוש  הצדיק,  כי  חשו  שהם 
מאיתם. כל עוד יעקב איתם, יש להם תוכן עילאי, 
ימים  אלו  יהיו  מאיתם,  יסתלק  הוא  כאשר  אבל 
שאומר  וזהו  והצטערו,  בכו  הם  כך  על  אחרים. 
הכתוב: "ויקרבו ימי ישראל למות", הימים עצמם 

חשו במיתתו הקרבה והולכת.
דוד המלך אומר בתהלים )קטז, טו(: "ָיָקר ְּבֵעיֵני 
שמעוני":  ה"ילקוט  אומר  ַלֲחִסיָדיו".  ַהָּמְוָתה  ה' 
הצדיקים".  על  מיתה  לגזור  הקב"ה  לפני  "קשה 

כמה טוב לעולם כאשר הצדיקים שרויים בתוכו. 
"צדיקים במיתתן נקראו חיים" )ברכות יח ע"א(. 
הצדיקים, שעסקו כל ימיהם בתורה ובמצוות, כבר 
חיו חיי נצח כאן, בעולם הזה, לכן גם לאחר מותם 
נמשכים חייהם. הימים שלהם מתו, אבל הם עצמם 
הוא  העולם  אחרים.  לזמנים  אחרים,  לימים  עברו 
עובר  עצמו  הוא  אבל  הקדוש,  מהאדם  שנפרד  זה 

למקום אחר, לזמן אחר. 
תורה שמרה על עם ישראל בגלות

יעקב אבינו כל חייו היו צרות ורדיפות, ועם זאת 
ומהיכן הוא  נצח.  חיי  חי  הוא היה דבוק בשכינה. 

לקח את הדבקות הזאת? מהתורה הקדושה. 
האבות  כי  ע"ב(  כח  )יומא  אומרים  חז"ל 
לא  שעדיין  אף  כולה  התורה  את  קיימו  הקדושים 

ניתנה. 
ומהיכן למדו זאת? בבית מדרשו של שם בן נח. 
אמנם מצוות רבות לא ניתן היה לקיים בפועל, אבל 

כתבו  בראשית,  ספר  הבריאה,  ספר  את  למדו  הם 
אותו במגילות ואותן העבירו לבניהם אחריהם. 

מאותן  ישראל  בני  למדו  במצרים,  בהיותם  גם 
יח(,  ה,  רבה  )שמות  בחז"ל  מובא  כך  מגילות. 
שהיו בידם מגילות 'שהיו משתעשעים בהם משבת 
אמורים  הם  כי  נכתב  הללו  במגילות  לשבת'. 
ישראל  כלל  האמינו  בהן  הלימוד  ומכח  להיגאל, 
לדברי משה רבנו כי הם עומדים להיגאל – "ַוַּיֲאֵמן 
ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד ה' ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )שמות ד, 

לא(.
לימוד תורה הוא המחייה את האדם, ובכך הוא 
מתחבר אל הקב"ה. זה מה ששמר את כלל ישראל 
היום  עד  אותו  ששומר  מה  וזה  הגלות,  שנות  כל 

הזה. 

מקושיה לא מתים...

הגמרא )תענית ה ע"ב( אומרת: "יעקב אבינו לא 
מת". 

שואלת הגמרא: "וכי בחינם ספדו ספדניא וחנטו 
נספד  הוא  בחינם  האם   - קבריא"  וקברו  חנטיא 
שספדו  במפורש  אומר  הכתוב  הרי  ונקבר,  ונחנט 

וחנטו אותו ולבסוף קברוהו? 
מתרצת הגמרא: יש פסוק מפורש בנביא )ירמיהו 
שם:  נאמר  מת.  לא  אבינו  שיעקב  האומר  י(  ל, 
ֵּתַחת  ְוַאל  ה'  ְנֻאם  ַיֲעקֹב  ַעְבִּדי  ִּתיָרא  ַאל  "ְוַאָּתה 
ֵמֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ְוֶאת  ֵמָרחוֹק  מוִֹׁשיֲעָך  ִהְנִני  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשְבָים", מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא 

בחיים. 
ולכאורה, מה מתרצת הגמרא על הקושיא, הרי 
וקברו  וחנטו  ספדו  לחינם  וכי  קשה,  סוף  כל  סוף 

אותו? 
אם  שאלה.  כל  על  גובר  פסוק   – הוא  התירוץ 
נופלות  אזי  מת,  לא  אבינו  שיעקב  מלמד  הפסוק 
כל הקושיות. כמו שאומרים למי שמקשה קושיות 

רבות ואינו מבין: 'מקושיה לא מתים'...

אם זרעו בחיים אף הוא בחיים

אבל כדי למתק מעט את דברי חז"ל הקדושים, 
אף  בחיים,  זרעו  "מה  באומרם:  כוונתם  את  נבאר 

הוא בחיים": 

האדם במהלך שנות חייו, צריך לדאוג לדבר אחד 
– להמשכיות החיים שלו. במוקדם או במאוחר חייו 
חייו  תום  לאחר  יהיה  מה  לחשוב  ועליו  יסתיימו, 
כאן בעולם הזה. האדם נועד לחיות חיים נצחיים. 
ואיך יוכל לחיות חיי נצח? אם במהלך שנות חייו 
ידאג האדם שצאצאיו ימשיכו בדרכו, ילמדו תורה, 
יקיימו מצוות ויתחזקו ביראת שמים, הרי שיש לו 

המשכיות. 
"ֲחנְֹך  ו(:  כב,  )משלי  ע"ה  המלך  שלמה  אומר 
ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה". גם  ַּגם ִּכי  ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכוֹ 
אם יזקין האדם, לא יסור ה'נער' ממנו, אלא ימשיך 

בדרכו.
אם כך נוהג האדם בשנות חייו, הוא זוכה לחיים 
וחיה  הזמן  כל  ומשגשגת  פורחת  נשמתו  נצחיים. 
הניח  נכדו  להתפלל,  הלך  בנו  הנה  האמת.  בעולם 
נחשב  זה  כל  המזון,  ברכת  בירכה  נכדתו  תפילין, 
ֻּכְּלֶכם  ַחִּיים  ֱאֹלֵקיֶכם  ַּבה'  ַהְּדֵבִקים  "ְוַאֶּתם  חיים. 
ַהּיוֹם" )דברים ד, ד(. כאשר זרעו של האדם בחיים 
- והכוונה לחיים אמיתיים של דבקות בקב"ה - גם 
הוא בחיים בעולם האמת. אם הוא משאיר בעולם 

זרע קודש, הוא זוכה לחיים נצחיים.
יעקב אבינו שהשאיר אחריו שנים עשר שבטים 
ְלִיְׂשָרֵאל"  ֵעדּות  ָיּה  "ִׁשְבֵטי   – וטהורים  קדושים 
)תהלים קכב, ד( – עדות שהם בקדושתם, אזי "מה 

זרעו בחיים אף הוא בחיים". 
ובאמת אומרים חז"ל )פסחים נו ע"א(, כי לפני 
פטירתו של יעקב אבינו הוא כינס את בניו וביקש 
לומר להם "ֵאת ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים" 
)מט, א(. באותה שעה הסתלקה ממנו רוח הקודש. 

יש  ושלום  חס  שמא  אבינו:  יעקב  להם  אמר 
ביניכם אחד שאין דעתו עם השי"ת? 

"אמרו לו בניו: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, 
בלבנו  אין  כך  אחד  אלא  בלבך  שאין  כשם  אמרו 
ואמר:  אבינו  יעקב  פתח  שעה  באותה  אחד.  אלא 

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". 
זכה יעקב אבינו שהיתה מיטתו שלמה, כל בניו 
 – לפיכך  בהשי"ת,  הדבקות  דרך  בדרכו,  המשיכו 

"יעקב אבינו לא מת". 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

בתאריך י"ג טבת תשנ"ו, נפטר מר אבי, רבי דוד 

אלבז בין איזה זצ"ל. הוא היה דוגמא ומופת ליהודי 
שחי בעולם הזה חיי נצח. הוא נולד במרוקו ועבר 
שם תלאות רבות. בקושי רב היינו מצליחים לדלות 
ממנו פרטים על האירועים שעבר בצעירותו. תמיד 
צריך להסתכל  היה בעבר, עכשיו  "זה  היה אומר: 

על ההווה". 
שטחי  לו  היו  עשיר.  זצ"ל  אבי  היה  במרוקו 
את  עושים  היו  ערביים  ופועלים  גדולים  מרעה 
כל העבודה. הם היו מביאים לו סחורה והוא היה 
ורגיל  מוכרה. היתה לו גם חנות גדולה של בדים, 
היה ללבוש בגדים מכובדים, כמנהג העשירים שם. 
ישראל.  לארץ  ועלה  הכל  עזב  העת,  בבוא  אך 
הגויים שהיו צרי עין בהצלחתו, טמנו פצצה בחנותו 
והוא נפצע בהתפוצצות, ונקטעו כמה מאצבעותיו. 

כמה רסיסים חדרו לגבו ונותרו שם עד יום מותו. 
קשות.  בעבודות  ועבד  חסר-כל,  לארץ  הגיע 
בשום פנים ואופן לא הסכים לקבל תקציבים בשל 
אחוזי הנכות שהיו לו, באומרו תמיד: "הגענו לארץ 
הקדושה, וזה שווה הכל. מה שיתנו לי לעשות פה 

בארצנו הקדושה, אני מוכן לעשות".  
היה בז לכסף. כל מה שהרוויח היה מביא לאמי 
ע"ה ואומר לה: "קחי, זה כסף שלך ואם את רוצה 

שאקנה דבר-מה, תביאי לי קצת כסף..." 
אפילו  שבקדושה.  דבר  לכל  וראשון  ראש  היה 
הקשות  מהעבודות  ורצוץ  עייף  הביתה  שהגיע 
שעבד, למחרת בבוקר היה הראשון בבית הכנסת. 
הקדוש,  וזוהר  תהלים  אומר  היה  התפילה  קודם 
ואחר כך מתחיל את התפילה מראשיתה. בתחילה 
עומד  היה  והוא  הכנסת,  לבית  מפתח  לו  היה  לא 
בחוץ וממתין לגבאי, בקיץ ובחורף, בחום ובקור, 
מקיים את הפסוק )תהלים נה, טו(: "ְּבֵבית ֱאֹלִקים 
ְּבָרֶגׁש" - 'ברגש', ראשי תיבות – ברד, רוח,  ְנַהֵּלְך 
גשם, שלג. רק לאחר תקופה, נתן לו הגבאי מפתח, 

כדי שיפתח את בית הכנסת.
לתפילת  היה מתכונן  כבר  בצהרים  בשעה אחת 
במניין.  תפילה  על  לוותר  מוכן  היה  לא  מנחה. 
התשוקה שהיתה לו לקיים מצוות וזריזותו בקיומן, 

היתה דבר מפליא. 
הוא היה מאותם אנשים נדירים שחיו כאן בעולם 
לומר  עליהם אפשר  קודם,  יהודים מדור  נצח,  חיי 
את דברי הכתוב בתהלים )טז, ג(: "ִלְקדוִֹׁשים ֲאֶׁשר 

ָּבָאֶרץ ֵהָּמה".



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

פקוד יפקוד


של  באמירתו  מסתיים  בראשית  ספר 
יוסף הצדיק: "פקוד יפקוד אתכם והעלה 
אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע 
לאברהם ליצחק וליעקב" )נ', כ"ד(. זה אינם סתם 
בפתח  רואים  שאנו  כפי  מסר  אלא  הרגעה,  מילות 
ספר שמות, שם אומר הקב"ה למשה שיאסוף את 
אבותיכם  אלוקי  "ה'  אליהם...  ויאמר  ישראל  זקני 
נראה אלי... לאמור פקוד פקדתי אתכם..." )שמות 
ג', ט"ז(. מפרש רש"י: "ושמעו לקולך" מאליהם, 
"פקוד  של  זה  לשון  להם  שתאמר  כיון  ומדוע?  
מסור  זה  סימן  שכבר  לקולך.  ישמעו  הם  יפקוד" 
בידם מיעקב ומיוסף שבלשון זה הם נגאלים. יעקב 
אמר להם: "ואלקים פקוד יפקוד אתכם", יוסף אמר 

להם: "פקוד יפקד אלקים אתכם".
כך  להיגאל,  עתידים  שהם  ידעו  ישראל  בני 
וכן  אבינו,  לאברהם  הבתרים  בין  בברית  הובטח 
כך  למצרים.  ירידתם  עם  ליעקב  הקב"ה  אמר 
סודי  קוד  עבורם  היה  יפקוד"  "פקוד  שבמילים 

שמסרו יעקב ויוסף לקראת הגאולה. 
מדוע נבחרו מילים אלו לקוד המוצפן, שהועבר 
שבא  עד  דור,  אחר  דור  במצרים  ישראל  בני  בין 
זה הם  ומכוח  ישראל,  זקני  זאת בפני  משה וחשף 

ידעו שמשה רבינו הוא שליח לגאולה?
ענין  את  'פקד'  שורש  מסמל  הקודש  בלשון 
'תפקיד',  גם  מסמל  הוא  בבד  בד  אך  הזכירה, 
העדה"  על  איש  ה'  "יפקוד  הפסוק:  כמאמר 
כי  ה' מנהיג. ללמדנו  ימנה  כ"ז, ט"ז(  –  )במדבר 

זכרון הקב"ה לגאלינו הוא בזכות הכרת בני ישראל 
כזרע אברהם,  על כתפיהם  הרובץ  הגדול  בתפקיד 
יצחק ויעקב הממשיכים את דרכם – בעולם, לתקן 
ממ"ט  לצאת  זכינו  זה  בכוח  ה'.  במלכות  עולם 
ניגאל  זה  ובכוח  ממצרים,  ולהיגאל  טומאה  שערי 

בגאולה שלימה במהרה בימינו. 
מסופר על משפחה מפוארת ששמה הטוב הלך 
לפניה בדרום-מזרח פולין, אך למרבה הצער כמעט 
בתום  אירופה.  יהדות  על  הכורת  בעלות  ונכחדה 
המלחמה מצא עצמו ראש המשפחה הישיש, שריד 
מהאובדן  ורצוץ  שבור  מאש,  מוצל  אוד  בודד, 
אצלו  שהתקבלה  עד  הימים  ארכו  לא  הגדול. 
הוא  אף  ששרד  יחיד  נכד  בדמות  הנחמה  בשורת 
באורח פלא את כל מוראות השואה, הנצר האחרון 

לו ולכל משפחת אביו. 
והתיישבו  הקודש  לארץ  יחדיו  עלו  השניים 
בתל אביב. כאשר הסב שמר עליו כעל בבת עינו, 
לו:  ואומר  לו, כשהוא שב  לו את כל אשר  מעניק 
"יקירי, אתה הנצר האחרון לכל משפחתנו. אנחנו 
זי"ע.  ממשפחת הרב הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ 

דע לך כי אחריות כבדה רובצת על כתפיך". 
למגינת לב הסב, החל הנכד מתרועע עם ריקים 
התנהגותו  על  שהשפיע  דבר  בשכונה,  ופוחזים 
לו  מלאו  כאשר  סבא.  ישראל  מדרך  אותו  והסית 
עצמו  להכין  והחל  למשכב  הסב  נפל  שנים,   17
לעולם האמת. ערב הסתלקותו, פנה לנכד והפקיד 
בפניו צוואה בעל-פה: "ראה נכדי אהובי, אני חוזר 

מלא  ליבי  אך  האהובה,  משפחתי  עם  להתאחד 
חששות על אודות גורלך ועתידך. אם יש לך כלפיי 
אהבה או הכרת הטוב, אבקשך בקשה אחת: מקובל 
לא  שישי  שביום  ומתמיד  מאז  במשפחתנו  היה 
אומרים 'תחנון' גם בתפילת שחרית. מסורת קדושה 
היא מהרבי מרופשיץ. לפני המלחמה רבים שמרו 
מסורת זו, אך היום רק מתי-מעט נותרו ששומרים 
על מנהג זה. הרגשתי כי ניצלתי ממוות כדי לשמור 
גם  כי  בטוחני  רופשיץ.  לבית  הקדוש  המנהג  את 
אתה ניצלת באורח פלא למען מטרה זו. אני מבקש 
שתקבל על עצמך את התפקיד לשמר את מנהג בית 

רופשיץ?", אמר הסב. 
הנכד התחייב בתקיעת כף להקפיד לשמור מנהג 
זה. הסבא עבר להדרכה מעשית: "אנא ממך, בכל 
הקורות אותך הקפד נא לפקוד את בית הכנסת מידי 
יום שישי בזמן תפילת שחרית. לאחר חזרת הש"ץ, 
היום  אומרים  לא  כאן  ותכריז:  הבימה  על  תדפוק 
תסביר  ההודעה,  לפשר  אותך  ישאלו  אם  'תחנון'. 
מרופשיץ  הרבי  סבך  של  קדום  קודש  מנהג  שזה 

זי"ע".
בימי האבל על הסב, סיפר הנכד בהתרגשות לכל 
מי שנקרה בדרכו אודות הצוואה היחודית שהותיר 
היה  יכול  לא  וכי  גבה:  הרימו  השומעים  סבו.  לו 
מכל  מדוע  יותר?  משמעותית  בקשה  ממנו  לבקש 
ההלכות והמנהגים, בחר דווקא במנהג שלא לומר 
מחשבותיהם  את  שמרו  אך  שבת?  בערב  תחנון 

לעצמם. 

שסר  עד  והידרדר,  הנכד  הלך  הפטירה,  לאחר 
לחלוטין מדרך אבותיו, וחדל לקיים תורה ומצוות, 
מילא  עליו,  שהוטל  התפקיד  את  אבל  עלינו.  לא 
בנאמנות. מדי יום שישי התייצב בשטיבל החסידי 
הקטן בתל-אביב והכריז: כאן לא אומרים 'תחנון'. 
בבית  ידידים  צבר  אט  אט  שלו.  את  עשה  הזמן 
ולעלות  זכה לחזור למקורות  כך  ובעקבות  הכנסת 

על הדרך הישרה והטובה. 
קלע  למשפחתו,  ובנאמנותו  בתמימותו  הסב, 
לנקודת האמת. דווקא מהאור הקטן צמח אור גדול. 
זהו סודו של התפקיד. יכול אדם להיות במצבים 
הקשים ביותר, במקומות הירודים ביותר, אך ברגע 
הוא  החותם;  שומר  הוא-הוא  כי  מרגיש  הוא  בו 
נושא בתפקיד בלעדי שאיש בעולם לא יוכל לשאת 
להכרה  אותו  מרומם  התפקיד  קיום  אזי  מבלעדיו, 

בערך עצמו ומעורר סיפוק נפשי. 
קרוב  או  שואה  ניצול  ילד  להיות  צריך  לא 
כדי  זי"ע  מרופשיץ  הקדוש  הרב  של  משפחתו 
חייב  בשבילינו.  שנוצר  הייחודי  בתפקיד  להכיר 
יהודי  לכל  העולם.  נברא  בשבילי  לומר:  אדם 
יתר  וכל  בעולם,  יחידי  הוא  כאילו  ייחודי  תפקיד 
הברואים נבראו לסייע בידו להשלים את התפקיד. 

זה היה קוד הצוואה של יעקב אבינו ויוסף הצדיק 
- "פקד יפקוד" – תזכרו את שליחותכם בעולם, וזה 

יגרום לכם לזכות לגאולה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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המתאימות למצבי דלקת
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צלחות מעוצבות וידידותיות לסביבה

בנק שחושב על דור העתיד

כובשים את שוק התעסוקה

מחפשים כלים חד פעמיים מתכלים שגם נעים 
ומכובדים?  ייצוגיים  נראים  וגם  מהם  לאכול 

החד  הצלחות  סדרת  את  תכירו 
העשויות  סושי  סנו  של  פעמיות 
מקנה סוכר טבעי: צלחות מסוגננות 
עם  אלגנטיות  מוקפד,  לאירוח 
פחות  ולא  ייחודי  הטבעה  עיטור 
חשוב – ידידותיות לסביבה. סדרת 

 - סוכר  מקנה  עשויה  סושי,  סנו  של  הצלחות 
מתכלות  הצלחות  ומתחדש.  טבעי  צמחי,  מקור 
תוך זמן קצר יחסית, ללא פליטה של כימיקלים 

או חומרים מזהמים, כך שצמצום הנזק לסביבה 
הוא עצום. הצלחות, שמאושרות למגע עם מזון, 
שונים:  גדלים  בחמישה  מגיעות 
מנה ראשונה/ אחרונה, מנת ביניים, 
קינוח  קערית  עיקרית, מרקיה/  מנה 
אירוח  מאפשרות  אובלית.  וסלטיה 
מסוגנן, נוחות של חד פעמי ושמירה 
הסיבות  כל   – הסביבה  איכות  על 
וגם  לנו  גם  ובהנאה,  בקלות  ולצאת  לארח 
לסביבה. להשיג ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד 

www.shop.sano.co.il :'הבית

לאומי  בשמיטה:  גם   – המחר  על  חושבים 
משתתף זו השנה האחד עשר ברציפות 
וצאצאינו',  'אנחנו  ארגון  בפעילות 
ובנים'  'אבות  של  לימוד  סדרי  המקיים 
הארץ  רחבי  בכל  כנסת  בתי  במאות 
הפעולה  שיתוף  במסגרת  שבת.  מדי 
הבנק פרס את חסותו על אלבום ואוסף 

הכולל  הגיבורים',  'אלבום  החינוכי  המדבקות 
אוסף לימודי אתגרי, כאשר לרגל שנת השמיטה 

חווייתית  בצורה  הילדים  מתחזקים  תשפ"ב 
למעשה  הנוגעות  שמיטה  בהלכות 
ארגון  של  החינוכי  המפקח  בימינו. 
בלוי  מרדכי  הרב  וצאצאינו'  'אנחנו 
ציין לטובה את ההירתמות המתמדת 
של לאומי, בעין יפה ובנפש חפצה, 
הייחודי,  הפעולה  שיתוף  להמשך 
והביע את תודת הארגון לנציגי הבנק על הענקת 

החסות המכובדת לאלבום החינוכי השנתי.

חנוכה.  זאת  מוצאי  שעבר,  בשבוע  שני  יום 
המרכז  של  ירושלים  שלוחת  בוגרי  כ-120 

בבני  מלווים  מקצועית  להכשרה  החרדי 
חלוקת  לטקס  מתאספים  משפחתם 
חלוקת  ערב  רושם.  ורב  מרגש  תעודות 
המסלולים  של  בסיומם  נערך  התעודות 
ועיצוב  אדריכלות  הנדסאי  המובילים: 

פנים, הנדסאי בניין - ניהול הבנייה, הנדסאי בניין 
מידע  אבטחת  חשמל,  הנדסאי  מבנים,  תכנון   -
הנהלת  חברי  ובהשתתפות  חשבונות,  והנהלת 
המרצים.  וצוות  המגמות  ראשי  החרדי,  המרכז 

ירושלים,  מנהל שלוחת  פטרבורסקי,  אריה  הרב 
את  ופותח  בהערכה  הבוגרים  פני  את  מקבל 
ברוך  כי  לבשר  שמח  "אני  המעמד. 
ותלמידיה  המכללה  מוצבת  שוב  ה' 
בהשוואה  ביותר  הגבוהות  ברמות 
פונה  הוא  בהמשך  ארצית".  כלל 
המשליכים  תורה  בדברי  לתלמידים 
למזג  "תזכרו  שמים:  יראי  הנדסאים  היותם  על 
בין הגשם לרוח, ולמנף את המקצוע והעבודה - 
לשם שמים". נציג הבוגרים: "יחס אישי וחם לצד 

מקצועיות חסרת פשרות".

והשימוש  בעיצומה,  החורף  עונת 
ואינטנסיבי  יומיומי  נהיה  במעילים 
לכלוך  כתמי  עמו  שגורר  במיוחד 
יורדים בכיבוס  מגוונים שלעיתים אינם 
מהגן,  בחזור  ששיחקו  בוץ  כמו:  רגיל 
שוקולד שקיבלו מאמא של שבת ועוד. 
הבינלאומי  הכביסה  מותג   – לוניש 
וניש   - ייחודית של מוצר מנצח  נוסחה 

מעולים:  יתרונות   4 בעל  פאואר  מולטי 
הסרת כתמים קשים, שמירה על צבעוניות 
וגם  צבעים  של  דהייה  ומניעת  הבגדים 
נטרול ריחות לא נעימים והשמדת 99.9% 
יהיו  המעילים  וניש  עם  מהחיידקים!  
כמו  ויישמרו  העונה  כל  לאורך  נקיים 
ברשתות  להשיג  זמן.  לאורך  חדשים 

השיווק ובחנויות המובחרות!

ללא תוספת סוכר!

לקראת החורף המתקרב משיקה אלטמן את סדרת 'יומי 
ללא תוספת סוכר', תוספי תזונה הכוללים תוספת ויטמינים 

ומינרלים המבוססים 
על פיתוח ייחודי 

של סיבים תזונתיים 
ומותאמים במיוחד 

לילדים, ללא תוספת 
סוכר וללא ממתיקים 

מלאכותיים. 'יומי 
ללא תוספת סוכר' 

הינם דובונים במרקם 
ג'לי ובטעם פירות, שעברו מבחני טעימה ונמצאו טעימים 

ואהובים על הילדים. המוצרים החדשים מצטרפים לסדרת 
'יומי' של אלטמן, סדרת תוספי תזונה אשר פותחה עבור 

ילדים בגילאים שונים, למצבי חיים יומיים שונים, ללא גלוטן 
וללא חומרים משמרים, בהשגחה מהודרת.  סדרת 'יומי ללא 

תוספת סוכר' כוללת דובונים במרקם ג'לי בטעם תפוז בשילוב 
ויטמין C, דובוני ג'לי בטעם פטל בשילוב ויטמין D, ודובוני 'יומי 

Winter' בטעם פירות אדומים, בשילוב ויטמין C, סמבוק 
שחור, פרופוליס, אכינציאה ופקעות ורדים. ניתן להשיג בבתי 

המרקחת, בתי הטבע וברשתות הפארם. 

כל הטוב הזה מחכה רק לכם

מבצעים חסרי תקדים לאורך כל השבוע בכל סניפי רשת בר כל. 
מבצע כאסח ומבצעי קנית נהנית לאורך כל השבוע: 3 מארזים 
של 40 כוסות קרטון ב- 20 ₪, כפפות לטקס 100 יח' ב- 19.90 

₪, פתי בר 1.8 ק"ג / קרקר שומשום 1 ק"ג ב-17.90 ₪, 
כפפות לטקס עם אבקה 100 יח' רק ב- 19.90 ₪. מגוון מוצרים 

בהנחות ענק בימים 
שלישי-רביעי-י'-י"א 

בטבת )14-15.12( 
כגון: לחם גלילי קל 

של ברמן ב- 8.90 
₪, מגוון מוצרי 

פיטנס 2 ב-15.90 
₪, קורנפלקס שוקולד/דבש של מעולה 2 ב- 22 ₪, חמישיית 

שוקולד של כרמית ב- 11.90 ₪, תפוצ'יפס גדול של עלית 2 
ב-15 ₪, עוף שלם קפוא בכשרות הרב מחפוד ב- 21.90  לק"ג, 

עוף שלם קפוא בכשרות בד"ץ איכות למהדרין ב-24.90 ₪ 
לק"ג, נוזל כלים של פיירי ב-8.90 ₪, כוסות שתיה קרה 2 ב- 

10.90 ₪, שישיית נייר מגבת של טאצ' ב-8.90 ₪ ועוד. וכמובן 
לקראת שבת מבצעי "מי שטרח" בימי חמישי ושישי-י"ב-י"ג 

בטבת )16-17.12( לדוג': דג פילה סלמון ב- 59.90 ₪ לק"ג, 
חומוס אחלה עשיר בטחינה 2 ב-20 ₪, טופי חגיגה מעולה 

600 גר' 2 ב- 17.90 ₪, מיץ ענבים תירוש 2 ב-32 ₪ ועוד. שוק 
פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה 

לחומרא. ניתן להשיג קלפים "עולם ומלואו", מדבקות תרי"ג 
וכן כל סוגי המטריות גברים, נשים וילדים. כמו כן ניתן לקנות גם 

בכרטיסי משרד הפנים.

הסדרה שתחמם אתכם בחורף

החורף כבר כאן ומה יותר מתאים מלהתכרבל בשמיכה חמה 
וכוס תה רותח ביד?! בדיוק בשביל זה יש לכם את סדרת התה 

המעולה של מעולה. הסדרה מגיעה במגוון רחב של טעמים: 
תה ירוק לימונית ולואיזה, תה נענע, תה ירוק סיני, חליטת 

קמומיל ולואיזה, חליטת פרות יער, וכעת בטעמים חדשים 
נוספים: קמומיל 

ולימונית ותה ירוק עם 
נענע.  סדרת התה 

הינה מרכיבים טבעיים 
בלבד וחלק מהטעמים 

אינם מכילים כלל 
קפאין. לתה מיוחסות 

סגולות בריאותיות 
רבות במיוחד ברפואה 
העממית. כשחם, הוא 

המשקה המחמם 
של החורף, וכשקר, 

הוא המשקה המרענן של הקיץ. בזמן חולי הוא מומלץ כמקל 
,לעיתים כשתייה ולעיתים בהנחת שקיקי תה במקום הכאב. 

לדוג' התה הירוק מכיל גם קפאין, חומר מעורר, המעלה 
את קצב חילוף החומרים בגוף וידוע כטוב להקלה על כאבי 

ראש. תה נענע נחשב כעוזר לשיפור תפקוד מערכת העיכול. 
מומלץ לשתות ספל תה נענע שלוש פעמים ביום. תה קמומיל 

מומלץ  כמסייע לכאבי בטן וכן מסייע לריפוי דלקות ומניעת 
אבנים בכליות. הידעתם? בתה חזק יש לא פחות קפאין מאשר 

בקפה. אולם בתה הוא מצוי בצירוף עם טיאנין, ויוצר תרכובת 
של טנט-קפאין וקטכינים. תרכובת זו משפיעה באופן עקיף 

ומרוכך יותר מאשר השפעת הקפה על מערכת כלי הדם, הלב 
ומערכת העצבים. הסדרה כולה בכשרות בד"ץ העדה החרדית. 

ניתן להשיג בכל רשתות השיווק ובחנויות.

חדש: יוגורט GO בטעם מלבי

 GO  by  תנובה השיקה בימים אלה מוצר חדש בסידרת
YOPLAIT יוגורט עם 20 
גרם חלבון בטעם מלבי. 

חלבון הוא חומר מזין 
וחשוב לבריאות, מאבות 

המזון החיוניים ביותר 
לתפקוד הגוף. חלב 

ומוצריו מכילים חלבון 
מלא ואיכותי. מומלץ 

לכל מי שעוסק בפעילות 
גופנית כלשהי - הליכה, ריצה, שחיה, להגדיל את כמות החלבון 
שהוא צורך. סידרת GO של תנובה, בטעמים השונים, היא דרך 

קלה וחסכונית בקלוריות לקבל את החלבון האיכותי הנדרש 
לאחר פעילות גופנית. גביע יוגורט GO מכיל 20 גר' חלבון – 

המנה המומלצת לאחר פעילות גופנית ועד 110 קלוריות בלבד. 
טעם המלבי מצטרף למגוון הטעמים של יוגורט GO במרקם 

סמיך: פירות יער, בננה קרמל ו-GO עם תות ועם אפרסק. כל 
המוצרים בסדרה בהכשר בהכשר בד"צ ועדת מהדרין.

בגדול, אין כמו השחר העולה

השחר העולה מעניק לכם תוצאות נפלאות בהכנת מתוקים 
טעימים במיוחד עם ממרח במרקם מושלם וטעם נפלא. תוכלו 

לשדרג משמעותית את האפיה עם ממרחי השחר העולה 
המשלבים איכות וטעם מושלם, מתיקות מעודנת ומרקם קרמי 

עשיר – ניתן להשיג גם 
באריזת 1 קילו שתספיק 

לכל המתוקים! סדרת 
הממרחים מבית השחר 

העולה הפכה בשנים 
האחרונות לחלק בלתי 

נפרד מעולם האפיה 
בישראל ופופולארית 

גם בקרב אופים 
וקונדיטורים מובילים, מהווה פיתרון מצוין לשילובים מעניינים 

ומקוריים שיביאו לתוצאות מושלמות וישאירו לכולם טעם 
מתוק וטעים במיוחד. בסדרת השחר העולה למהדרין: ממרח 

פרווה בטעם שוקולד וממרח חלבי בטעם שוקולד בכשרות 
בד"ץ העדה החרדית לימות השנה, ממרח חלבי בטעם שוקולד 

בכשרות בית יוסף בכשרות בד"ץ העדה החרדית, ללא צבעי 
מאכל, ללא כולסטרול וללא חומרים משמרים, אבקת קקאו 

במשקל 150 גרם ו-500 גרם, וצמקאו- לבישול ולאפייה.

מהו השוקולד הנמכר ביותר?

סקרנים לדעת מה סוג השוקולד האהוב ביותר על הציבור? 
איזה שוקולד של שמרלינג  נמכר בכמויות הכי גדולות 

בארץ ובעולם? כמעט בטוח שאם תנחשו, תצליחו לקלוע 
לתשובה הנכונה. 

ובכן, השוקולד של 
שמרלינג'ס האהוב 

ביותר הוא בעצם כל 
השוקולדים מסדרת 

 rosemarie -ה
)רוזמרי( הנוסטלגית 

של שמרלינג'ס. 
הסדרה האהובה מציעה שוקולד שוויצרי במילוי פרלין במגוון 
טעמים: רוזמרי חלבי קלאסי במילוי פרלין, מריר במילוי פרלין 
פרווה, לבן במילוי פרלין, ספליט במילוי פרלין נוגאט, קפוצ'ינו 

במילוי פרלין קפה, במילוי פרלין קרמל ושוקולד במילוי 
אקסטרא חלב. כל השוקולדים של שמרלינג בהשגחת בד"צ 

ציריך. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

לשמוח באקסטרא

מחלבת שטראוס משיקה את מילקי אקסטרא שוקולד עם 
קצפת ומילקי אקסטרא שוקולד עם קצפת קפוצ'ינו בגביעים 

קלאסיים של מילקי. שני הטעמים בצורתם החדשה מצטרפים 
לסדרת המעדנים האהובה עם הקצפת המוכרת לחוויית טעם 

מושלמת. סדרת המעדנים 
האהובה מתחדשת עם 

שני טעמי אקסטרא 
שוקולד: עם הקצפת 
הקלאסית של מילקי 
ועם קצפת קפוצ'ינו. 

שני הטעמים מתחדשים 
עם הגביעים הקלאסיים 

של מילקי, ומצטרפים בצורתם החדשה למעדנים הנוספים 
בסדרה. מילקי הוא המותג המוביל בקטגוריית המעדנים 

בישראל, עם נתח שוק של כ-38% והרבה טעמים מרגשים 
ומפתיעים לכל המשפחה. כשרות: בהשגחת בד"ץ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א.

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

שומרים על מעילי הילדים נקיים 

בול קורונה
מצדיע  ישראל  בדואר  הבולאי  השירות 
בהוקרה  בול  ומנפיק  הקורונה  במגפת  ללוחמים 

בנגיף  במלחמה  העוסקים  הגורמים  לכלל 
יצחק  הקורונה. במעמד נשיא המדינה מר 
הפרופ'  הבריאות  משרד  ומנכ"ל  הרצוג, 
הבולאי  השירות  מנהל  העניק  אש,  נחמן 
בחברת דואר ישראל מר אלחנן שפירא, בול 
הגורמים  לכלל  הבולאי  השירות  שהנפיק 
הקורונה.  בנגיף  במלחמה  העוסקים 
במפגש שנערך בבית הנשיא הוענק לנשיא 
אשר  הראשון  היום  ומעטפת  הבול  גיליון 

אלחנן   .)30.11.21( בכסליו  כ"ו  בתאריך  יונפקו 
דואר  בחברת  הבולאי  השירות  מנהל  שפירא, 
הגיליון  את  להעניק  וגאה  נרגש  "אני  ישראל: 
ללוחמים  כהוקרה  שמונפק  הבול  של  הראשון 

בוז'י  יצחק  המדינה,  לנשיא  הקורונה  במגפת 
הפרופ'  הבריאות,  משרד  ולמנכ"ל  הרצוג 
שניתן  המעט  הוא  זה  בול  אש.  נחמשן 
השותפים  הגורמים  כלל  למען  לעשות 
רבים  במישורים  הקורונה  במגפת  למאבק 
בכדי  כימים  לילות  ועובדים  ומגוונים, 
חיונית  מעטפת  המדינה  לאזרחי  להעניק 
חיים  שגרת  להמשך  רפואיים  ופתרונות 
מרכיבים  אלו  כל  בבטחה.  הנגיף  לצד 
יחידה לוחמת לשמירה על בריאות הציבור, 
וצמצום  הטיפול  במאמצי  החנית  כחוד 
היקף התחלואה. אנו גאים להעניק הכרה, הוקרה 
ובראשן  וטובים,  רבים  לגורמים  הערכה  ומילות 

בפשטות, 'תודה'.
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מתחדשים

כדורי הפירה של מיה
מתכונים

כמות: 15-20 כדורים | זמן עבודה: כשעה וחצי | מאת: שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של 'החברה המרכזית'

מצרכים:
• 5 תפוחי אדמה, קלופים, מבושלים

• ויבשים מנוזלים
• 1/4 כוס קמח

• 25 גרם חמאת טרה
• 1 ביצה

• מלח

• פלפל

למילוי:
• 1 חבילה גבינת טוב טעם טרה

• 100 גרם גבינה בולגרית 24% משק 

צוריאל
• 1 בצל סגול, קלוף, קצוץ ומטוגן

• 1 כפית טימין
• מלח

• פלפל

לציפוי:
• 1 כוס פירורי לחם

• 1 כף קצח

לטיגון:
• שמן קנולה

אופן הכנה

• מועכים את תפוחי אדמה עד לקבלת מחית 
חלקה.

• מערבבים בקערה את המחית שהתקבלה 
עם הקמח, החמאה, הביצה, המלח והפלפל 

עד לקבלת תערובת אחידה.

• מכינים את המילוי: מערבבים בקערה את כל 
המרכיבים עד לקבלת מרקם אחיד.

• מכינים את הכדורים: מרטיבים את 
הידיים ויוצרים מתערובת תפוחי האדמה 

כדורים)בערך בגודל פינג פונג). יוצרים גומה 
במרכז כל כדור וממלאים אותה בתערובת 

הגבינה. סוגרים ומהדקים לקבלתכדור חלק.

• מערבבים בצלחת שטוחה את פירורי הלחם 
והקצח, ומגלגלים את כדורי תפוחי האדמה 

בתערובת שהתקבלה כך שיהיו מצופים היטב 
מכל הצדדים.

• מחממים את השמן בסיר עמוק או מחבת 
רחבה ועמוקה, ומטגנים את הכדורים עד 

להשחמה. מעבירים לצלחת עם נייר סופג 
ומגישים.

• כדורי תפוחי האדמה ישמחו לקבל מטבל 
מרענן לצדם; זה יכול להיות רסק עגבניות 

לילדים, יוגורט, צזיקי או לאבנה.

MANGO, ענקית 
האופנה הבינלאומית, 

יוצאת במבצע סוף 
עונה עד 50% הנחה 

על כל קולקציית 
החורף. *לחברי מועדון 

ומצטרפים חדשים בלבד

רשת ניין ווסט יוצאת 
במבצע חורף, במסגרתו: 

20% הנחה על כל 
קולקציית חורף 2022. 

המבצע כולל הנחה על: 
נעלים, תיקים, מגפיים, 
מגפונים, סניקרס, נעלי 

ערב ועוד. המבצע עד ה- 
 31.12.2021

 Gensis Age ד"ר פישר מציעה לראשונה מארז
Control: סדרה חדשנית לטיפול ולחימה בעשרת 
סימני הזמן למראה עור בריא וצעיר יותר. המארז 

בשווי 490 ₪ יוצע במחיר משתלם של 199 ₪ בלבד, 
בבלעדיות ברשת סופר-פארם

מותג היופי ג'ייד מרחיב את סדרת הלחות מס' 1 
שלו AQUA JOLT ומציג: קרם לילה מזין עם חומצה 
היאלורונית מטוהרת ומרוכזת.  מחיר מומלץ לצרכן: 

119 ₪ ניתן להשיג ברשתות הפארם המובחרות 
ובחנות האונליין

לרגל השנה האזרחית החדשה 
סופר-פארם מציעה מגוון 

מארזי טיפוח אטרקטיביים 
במחירים שווים בסניפים 

ובאתר. 

 C פיקסי- סטים רוז ויטמין 

מארז דאבל רוז לעור זוהר 89 ₪

בניגוד למגמה: המותג 
סווטש מוריד מחירים 

בישראל - כל שעוני המותג 
ישווקו בישראל במחירים 

הזולים, בין 15% ל 25% 
- ובכך יהיו זהים למחירי 

המותג בשוויץ 

מותג התינוקות האמריקאי NUBY מציג משחקי תמנונים 
אינטראקטיביים שיעסיקו את הקטנטנים בזמן הרחצה 

ומשמשים כצעצועים התורמים להתפתחותם. מחירים: 
תמנון טבעות- 84.90 ₪ תמנון משפריץ- 64.90 ₪ 

לטאצ'  סדרת  מרככי כביסה עם בישום עוצמתי כפול 
5 המיועדת לכל סוגי הבגדים. ניתן להשיג בנקודות 

המכירה המובחרות וברשתות ב-10 סוגי בישום שונים 
ועוצמתיים במיוחד. בקבוק של ליטר מספיק לעד 40- 

כביסות, בסדרה גם מרכך היפואלרגני המתאים במיוחד 
לבגדי תינוקות ועור עדין

כיצד נהפוך את הארוחות שלנו לבריאות יותר?

 לערב חמים ונעים

נר שמיני של חנוכה עם עשרה מיליון ₪

אין מוצר שמזוהה יותר מהחורף מכרבולית 
לשנת  או  הספה  על  למנוחה  ומפנקת.  ה  חמ
לילה ערבה, אין כמו שמיכת חורף עבה ונעימה 
ונעים.  לחמים  הארוך  הערב  את  ופכת  שה
איקאה מציעה מגוון רחב של אביזרי ושמיכות 
חורף שמתאימות לכל אחד.  רשימת הסניפים: 

אזה"ת   ,1 ישראל  גיבורי  רח'  ניה:  נת
מרכז   1 היוזמה  רח'  ראשל"צ:  לג.  פו
קריית  פלמחים.  כביש  שורק  ים  עס
אתא: רח' תפוצות ישראל )דרך חיפה 
52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24. 
אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.

חמישי  ביום  שהתקיימה  הלוטו  גרלת  בה
האחרון גרף זוכה יחיד בפרס הראשון במסלול 
הדאבל לוטו זכייה בגובה של 10 מיליון שקלים. 
ביום ראשון, בערב נר שמיני של חנוכה, הגיע 
הזוכה הנרגש, יחד עם אשתו, לבית מפעל הפיס 
זוג חרדים  על מנת לפדות את הפרס. הזוכים, 
בתחילת שנות ה-40 לחייהם, מתגוררים באחת 
מערי המרכז. הזוכה סיפר: "הזכייה הגיעה לנו 
חג  של  מיוחד  שילוב   – מיוחד  מאוד  בוע  בש
החנוכה, ראש חודש טבת, לאחרונה גם ציינתי 
ברגע  שיתף  הזוכה  שלי!".  ההולדת  יום  את 
היוודע דבר זכייתו: "את הזכייה גיליתי לאחר 
תחילה  השתתפתי.  שבה  חשובה  כנסות  הת

גלשתי לאתר מפעל הפיס ובדקתי את המספרים 
הזוכים מול המספרים שבטופס שלי. השוויתי 
בדקתי  האמנתי,  לא  ובתחילה  המספרים  ן  בי
שוב ושוב ושוב לפני ששיתפתי אנשים נוספים 
הזוכה  שאני  בוודאות  בטוח  כשהייתי  ק  ור
זוכר  שאינני  בהתרגשות  לאשתי  קשרתי  הת
מה  כשנשאלו  שזכינו".  לה  וסיפרתי  ותה  כמ
בכוונתם לעשות עם כספי הזכייה, ענו הזוכים: 
"נשמח בראש ובראשונה לשדרג את המגורים 
שלנו לבית פרטי באזור פסטורלי וירוק, וכמובן 
חלק  מהם  להוריד  מנת  על  לילדינו  זור  נע
מהנטל. אנחנו מתכוונים גם לתת מעשר ולפנות 
ליועץ השקעות שייתן לנו הצעות איך להשקיע 

את הכסף בחוכמה". בצאתו מבית מפעל הפיס 
אמר הזוכה: "יש משפט שתמיד מצא חן בעיני 
יש שלושה  רלוונטי:  להיות  הוא הפך  ועכשיו 
דברים שמגיעים לאט ואחר כך זה רץ: השערה 
המיליון  ו...  הראשון  הנכד  הראשונה,  בנה  הל

הראשון!".

אנו רוצים לשלב ירקות בריאים בכל ארוחה 
שהיא, אך מתעצלים לשטוף, לחתוך וכו'

אז, איך מקצרים את הדרך?
היעזרו בגרסאות השימורים של פרי מבורך 
עם ירקות אהובים כגון: אפונת גינה או שילוב 
בישול  עוברת  האפונה  יחדיו.  ואפונה  גזר  של 
קצר בטמפרטורה גבוהה, כך שהיא שומרת על 
ויכולה לשדרג מנות  רבים מערכיה התזונתיים 
כמו סלט תפוחי אדמה ועוד. גם קוביות הסלק 
ונוזל  סוכר  תוספת  מכילות  אינן  הן  דרות,  נה
הבישול שלהן יכול להעניק צבע יפה לרטבים. 
ותבשילים.  פסטה  למנות  לסלטים,  ולות  מע
קופסאות האפונה והסלק, כמו שאר מוצרי פרי 

מבורך אינם מכילים חומר משמר.

תיהנו מתירס מהשדה, מוכן לשימוש
סלסות  טוסטים,  פיצות,  לשדרג  צים  רו
חייבים  לא  ביתית?  פולנטה  או  סיקניות  מק
לטרוח, לקלוף ולחתוך גרגירי תירס בעצמכם. 
סוכר  תוספת  ללא  התירס  בחירת  על  פידו  הק
משרד  "המלצת  הירוק  הסימון  את  פשו  וח
וללא  טבעיים  רכיבים   100% עם  ריאות",  הב
לאחר  מיד  נארז  התירס  כלל.  משמר  מר  חו

הקציר ומבושל בישול קצר, השומר 
על מרבית ערכיו התזונתיים.

השתמשו בקטניות מבושלות
לחלבון  מצוין  מקור  הן  ניות  קט
ושלל  תזונתיים  סיבים  הצומח,  מן 
קטניות  ואבץ.  ברזל  כמו  נרלים  מי
יבשות מומלץ להשרות מספר שעות 

ורק לאחר מכן לבשל ולתבל. 

אך למי יש זמן להכין ולבשל? 
היעזרו בקטניות משומרות. אלו שבקופסאות 
חומוס,  גרגירי  קופסת  כדוג'  ימורים,  הש
ומבושלות  מושרות  כבר  שהן  לבנה  ועית  שע
וללא חומרים משמרים ורק צריך להוסיף אותן 
גם  תוכלו  כך  ממרח.  או  מרק  תבשיל,  לט,  לס

להכין חומוס ביתי ברגע.

תיהנו מרטבי עגבניות בלי סיבוך
אינם  אשר  לרטבים  דרך  קיצורי  שלל  נם  יש
שאין  )ודאו  סוכר  של  גבוהות  כמויות  ילים  מכ
מדבקה אדומה(,כאלו שלא צריך לשטוף, לקלף 

או לקצוץ כדי להכין אותם.
באיכות  רטבים  למצוא  ניתן  מבורך  רי  בפ

חומר  ללא  וינת  מצ
משמר, כאלו שמתאימים 
או  פיצה  סטה,  לפ
ומנגישים  שוקה  שק
הכנת  את  מעותית  מש
 - בבית  הללו  נות  המ
עם  מערבבים  וט  פש
יוצקים  מבושלת,  טה  פס
מחממים  או  בצק  ל  מע
פנימה  ושוברים  חבת  במ

את הביצים.

האיכות מעולה והטעם מבורך
חומרים  כלל  אין  מבורך  פרי  מוצרי  ל  בכ
הייחודים  והאריזה  הבישול  תהליך  מרים.  מש
שומרים על הירקות והקטניות לאורך חיי המדף 
עוברים  שהירק/הקטניה  התהליך  כל  הם.  של
מהשדה עד שמגיעים לצלחת נעשה בזמן קצר 
שעות  כמה  ותוך  נקטפים  הגלם  תוצרי  רוב  ול

כבר ארוזים.
'פרי  של  המוצרים  כל  השמיטה  בשנת  גם 
מבורך' הינם כשרים למהדרין בכשרות הבד"ץ 

העדה החרדית ללא חשש טבל ושביעית.

בין העבודה לילדים לחיים עצמם, אנחנו לא תמיד מצליחים לאכול נכון ובריא. ריכזנו עבורכם כמה טיפים שיעזרו לכם להפוך כל ארוחה להרבה יותר 
בריאה, טעימה והכי חשוב בטוחה וקלה להכנה! 



דירות 
למכירה

י”א טבת- י”ב טבת תשפ”ב
15/12/2021-16/12/2021

4-4.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

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

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

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

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

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

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

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

חדר עבודה בקומת 
קרקע, משופצת, 

2,050,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

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

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

אפשרות להרחבה של 
50 מ"ר )השכן מלמעלה 

הוציא היתרים( + חצר 
ואפשרות לחלוקה 

עם הסכמת שכנים, 
2,250,000 ש"ח בלעדי 

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

אלעד

 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

 מציאה! להשקעה 
ולמגורים, בסמטת רחל, 

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

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

 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

 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)51-51(_____________________________________________

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

ל- 2, מושכרת 4,600, מחיר 
_____________________________________________)51-51(שיווק 890,000 054-4813717

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

מושכרת 4,600, מחיר 
054-4813717 955,000)51-51(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

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

_____________________________________________)51-51(שיווק 054-4813717

 חדשה, בבלעדיות, אסירי 
ציון, קומה 1/1, שמנייות 

מושכרת 2,600 עד אוגוסט 
22, משופצת, מרוהטת, כולל 
מרפסת, מחיר שיווק 730,000 

054-4813717)51-51(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, ברחוב מוריה 

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

_____________________________________________)51-51(900,000 ש"ח 054-4813717

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

054-4813717)51-51(_____________________________________________

 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)51-51(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)51-51(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)51-51(_____________________________________________

 בבלעדיות, דירת גן, סלון 
מרווח, יחידת מתבגרים שניתן 

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

בית שמש

יחידות דיור
 חדשה, בבלעדיות, שכונה 

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

מחיר שלא יחזור 880,000 
054-4813717)51-51(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג' דירות 3/4 חד', אכלוס בעוד 

כשנה אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)52-52(_____________________________________________

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)52-52(תיווך תיווך צור 03-6701920

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)52-52(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח, 
חדשה, מחולקת, כ- 100 

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

B.D.A 52-52(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 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות אחרונות, 4 חדרים 

2,200,000 ***5 חדרים 
2,500,000 גמיש

B.D.A 52-52(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 

2,000,000, באזור רמב"ם 
95 מטר, משופצת כחדשה, 

2,050,000 ***110 מטר, 
גדולה, 2,000,000

B.D.A 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

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

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)52-52(_____________________________________________

 למכירה בבנין החדש 
הנבנה בשד"ל 8 )ר"ע 
- רח' ירושלים(, דירות 
3-5 חדרים *דירות גן 

*פנטהאוז מדהים תיווך 
_____________________________________________)52-52(המרכז 053-3136060

 בפרויקט החדש 
"דנגור על הפארק" 

*דירות 3 חדרים + הכנה 
לחדר נוסף *דירות 5 חד' 

+ אפשרות למרפסת 
גדולה *דירות דופלקס 
+ מרפסות ענק ונוף 

מדהים, מחירים מיוחדים 
למקדימים, ערבות 
בנקאית "מהשקל 

הראשון" תיווך המרכז 
053-3136060)52-52(_____________________________________________

 למכירה בבארי 
דופלקס 250 מ"ר, 7 

חדרים, מושקע, כולל 
יחידה גדולה, 4.1 מיליון 

050-6452128)52-52(_____________________________________________

 למכירה דופלקס בחנה 
סנש, 6 חדרים, 190 מטר 

+ 3 מרפסות, במצב 
מצוין, 4,200,000 ש"ח 

_____________________________________________)52-52(חמד נדל"ן 050-6452128

 בבלעדיות בקריית הרצוג 
דופלקס בקומה 3 ו- 4, כ- 

150 מטר + אופציה גדולה, 
2,160,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)52-52(_____________________________________________

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

מטופחת, חזית, 2,380,000 
_____________________________________________)52-52(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

2,100,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)52-52(אלטרנטיב 054-5500263

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב אחרונה, א.גדולה, 
1,690,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)52-52_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 
בבנין חדש 5 חדרים, 

110 מטר + מרפסת + 2 
חניות, מחיר: 2,850,000 
_____________________________________________)52-52(חמד נדל"ן 050-6452128

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)52-52("פנחס נכסים" 055-6789653

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

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

055-6789653)52-52(_____________________________________________

 מציאה! ביחזקאל 
בבניין קטן דופלקס 

120 מ"ר + גג 60 מ"ר, 
מרוצף ומגודר, עם כניסה 

פרטית, ב- 2,600,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)52-52(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 א.אלישע 5 חד', כ- 96 
מ"ר, סוכה, מ.מהיסוד, 
א.להרחבה, 2,060,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 א.טרומפלדור 5 חד', 
כ- 115 מ"ר, יחיד בקומה, 

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

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 בהרב שפירא 4 חדרים, 
קומה שניה, עם מעלית וחניה 

בטאבו, דירה לחזית, מיזוג, 
_____________________________________________)52-52(ממ"ד תיווך צור 03-6701920

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)52-52("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו כ- 115 מ"ר, 

זקוקה לשיפוץ + אופציה 
+ מעלית, 3 כיווני אויר, 

ב- 2,050,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)52-52(נכסים 050-4177750

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

2,500,000 גמיש
B.D.A 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הנביאים 4 חדרים, 
משופצת ומושקעת, כחדשה, 

כ- 90 מטר, 2,050,000
B.D.A 52-52(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

מ"ר, חזית, 2,130,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 בצירלזון 4 חד' מהממת, 
ק"ו, חדשה, נוף + מחסן גדול, 

בנין חדש, 2,420,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 בסוקולוב-ר"ע כ- 4.5 
חד', 85 מ"ר, חזית, מטופחת 

ושמורה, ק"א + אופציה, 
1,680,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)52-52(_____________________________________________

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

2,750,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)52-52(_____________________________________________

 קריית הרצוג 4 חד', 
קומה א', 38 א.להרחבה, 

1,560,000 "בלעדי 
משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

 באברבנאל, בוטיק, 
4 חד', 100 מ"ר, 

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

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

להרחבה, 1,750,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

רק 1,680,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)52-52(_____________________________________________

 באבוחצירא 4.5 חד', 
כ- 95 מ"ר, ק"ב, 3 כ"א, 
חניה, 1,730,000 נדל"ן 

_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

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

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

054-5500263)52-52(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-52(דסקל 050-5926021

 א.טרומפלדור 3 
חד', ק"ג, כ- 70 מ"ר, 

מ.שמש, משופצת, 
וחתימות, א.בג-בטון, 

1,450,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)52-52(_____________________________________________

 מציאה!! א.דנגור 
3 חד', ק"א, שמורה, 

א.להרחבה, 1,410,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)52-52(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

חזית, 1,450,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)52-52(_____________________________________________

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

בצד, 1.6 "פנחס נכסים" 
055-6789653)52-52(_____________________________________________

 בדמי מפתח 3 חד', חזית, 
מרווחת, במיקום מעולה! 

בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)52-52(_____________________________________________

 בבניה בהושע דירת נכה 3 
חד' + חצר ענקית בבלעדיות 

אמפייר-סטייט נדל"ן
052-7181411)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

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

מהיסוד, מחיר מיוחד "פנחס 
_____________________________________________)52-52(נכסים" 055-6789653

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

יחי"ד, יפה, 2,120,000 תיווך 
_____________________________________________)52-52(הנדל"ן 050-4177419

 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(_____________________________________________



י”א טבת- י”ב טבת תשפ”ב 215/12/2021-16/12/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
יחידות דיור

גבעת שמואל
קוטגים

+5 חדרים
 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

פתח תקווה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

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

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

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(_____________________________________________

 ברחוב טרפון, בהסכם 
שיתוף, יחידה 30 

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

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

ירושלים

 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

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

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

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

_____________________________________________)49-52ש(קהילות יעקב 052-7676928

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

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

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

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

_____________________________________________)49-52ש(050-9734807

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

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

 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

חפץ חיים
 יח' נופש בחפץ חיים, 

מחיר לזוג 300 ש"ח, תוספת 
ל- 2 ילדים 50 ש"ח

050-3344210)49-52(_____________________________________________

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 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

+5 חדרים

קריית גת
+5 חדרים

קריית מלאכי

 3 חד', באחיה השילוני, 
גדולים + 2 מרפסות, ק"א, 

משופצת מהיסוד
_____________________________________________)51-52ש(052-3504272

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

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

 חנות להשכרה, מיידית, 
34 מטר, עם שירותים צמודים, 

ברחוב רבי עקיבא ליד דובק 
_____________________________________________)51-52ל(03-5704618 03-6180978

 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

אילת
 בהזדמנות!! יחידת נופש 

בקלאב-אין אילת!! מ-
13-20/12/21, אפשרי לחלק, 

_____________________________________________)51-52(6 מיטות!! 052-7667001

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

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/2022ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

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

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

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

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

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

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

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

4-4.5 חדרים

 באורלנסקי 5 חדרים 
+ ממ"ד + מרפסת שמש, 

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

050-4811122)51-51(_____________________________________________

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

בהזדמנות, 1,770,000 ש' 
050-4811122)51-51(_____________________________________________

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 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 בנורדאו 2 חד', 
ק"א, כ- 40 מ"ר, רק 

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

+5 חדרים
גבעת שמואל

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

_____________________________________________)52-52(משה דסקל 050-5926021

טבריה
וילות ובתים

 בבלעדיות, וילה בטבריה, 
במחיר 2 חדרים בירושלים, 
בשיכון ד', כ- 170 מ"ר בנוי 
+ גינה גדולה ומרובעת, רק 

1,580,000 ש"ח
_____________________________________________)52-52(052-7166160 ידידיה לוינגר

 רמות ב': דירת אולם 
פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 

מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,020,000 ש"ח! 

_____________________________________________)52-52(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 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)52-52(_____________________________________________

 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)52-52(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)52-52(הכוכבים: 02-5713375

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)52-52(_____________________________________________

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)52-52(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 4 חדרים ברחוב המכבים, 
ק"א, מזגנים, דירה צבועה, 

כניסה מיידית, רק 3,300 שקל, 
עמלה רק חצי חודש תיווך צור 

03-6701920)52-52(_____________________________________________

 4 חדרים, מרכז העיר, בנין 
_____________________________________________)52-52(חדש תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה, מציאה!! 
דירת קרקע, 110 מטר, 
4.5 חדרים, בחנה סנש, 
עם חצר גדולה, שמורה, 
מחיר: 4,500 תווך רבקה 

_____________________________________________)52-52(נקב 053-9244430

 קובלסקי 3 חד', מיידי 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)52-52(_____________________________________________

 להשכרה ביצחק שדה 
3 חדרים, משופצת ברמה 

גבוהה, עם מרפסת, 
מחיר: 4,200 תווך רבקה 

_____________________________________________)52-52(נקב 053-9244430

 להשכרה דירה 2 
חדרים, ק"ק, 2,490 

ש"ח, מחסן 140 מ"ר + 
חניות, מציאה
052-7698994
03-6191468)52-52(_____________________________________________

 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

 בחברון 2.5 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"א, משופצת 
חלקית, 3,500 נדל"ן 
_____________________________________________)52-52(הקריה 050-3000121

 להשכרה בנחשוני, 
מציאה! דירת 2 חדרים, 

יפייפיה, משופצת, 
מרוהטת, עם מרפסת, 
3,000 תווך רקבה נקב 

053-9244430)52-52(_____________________________________________

 להשכרה, מציאה! 
בחולדה הנביאה 2 
חדרים, משופצת, 

מרוהטת קומפלט, 2,200 
תווך רבקה נקב
053-9244430)52-52(_____________________________________________

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

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

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

050-5926021)52-52(_____________________________________________

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
4-4.5 חדרים
 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(_____________________________________________

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

_____________________________________________)52-01ח(מתיווך 052-3595314

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)52-52(_____________________________________________

מבנים

מחסנים

 להשכרה מרתף 250 
מ"ר בקריית הרצוג אזור 
פרמישליאן להב נכסים 

050-4177750)52-52(_____________________________________________

 להשכרה מחסן כ- 
125 מ"ר, ק"ק, גישה 

נוחה, מחיר מציאה, ברח' 
אבן גבירול 03-6191468 

052-7698994)52-52(_____________________________________________

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

השכרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)52-52(תיווך דורון 054-4980159

 בירושלים דרוש מחסן/
מבנה לקניה או להשכרה 

לטווח ארוך גם הטעון שיפוץ 
_____________________________________________)50-51ח(058-3201128

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
050-6452128)52-52(_____________________________________________

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

חצר ענקית 054-6928116 
_____________________________________________)52-51/22ש(054-8470055 02-9913107

לפרסום
בלוח

03-6162228
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 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, 

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

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

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

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

מחשבים

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

הסעות

 השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

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

גם פרק ב'. או חצי חצי, 
דרושות במאגר חסידיות 
וליטאיות. שדכן מקצועי 

עם המון הצעות 
_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

מסלסל שיער ומוברש, 
מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/2022ש(050-6241690

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים- 
מתחם וילות 9-45 חדרים, 
נוף, בריכות, ג'קוזי, חדר 
אוכל, בית כנסת קרוב, 

מאובזר היטב
050-6481288

054-8469788 )תמונות 
_____________________________________________)41-40/22ש(באתר(

 בעתיקה! בס"ד, צימר 
לתפארת, למשפחות ובחורים, 

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/2022ש(052-7623725

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 

מצוות, ובריתות, וכו', 
_____________________________________________)42-42(054-8449588 מירי

 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”א טבת- י”ב טבת תשפ”ב 15/12/2021-16/12/2021

שיעורים

 אישה זקוקה למכשיר 
_____________________________________________)48-51ח(לחץ דם 054-3429699

ייעוץ ועזרה
 מהפכת דת אמת לפני 

השמדת הכל ח"ו )בנט 
- לפיד( 058-3275870 

_____________________________________________)49-52(אחה"צ

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

ריפוד
 מרפד כיסאות, ספות, 

מזרונים, כריות, במבחר בדים/
צבעים, מושב כיסא, 70 ש"ח 

_____________________________________________)49-52ל(052-4227714

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

058-3275870)49-04/2022(_____________________________________________

 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

 למסירה, מכונת כביסה 
גרמנית, מצוינת, מיידי

052-4227714)51-52(_____________________________________________

ריהוט

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

כהה, בהזדמנות
052-4227714)51-52(_____________________________________________

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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 מעונין לקנות מחשב נייד 
או טאבלט במצב טוב עד 180 

_____________________________________________)51-52ח(ש' 055-9178123

 מעונין לקנות מחשב נייד 
במצב טוב מחיר מוזל

_____________________________________________)51-52ח(055-9178123

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)51-52ח(ש' 054-8483032

 למכירה תנור חימום 
אינפרא אדום 5 גופי חימום 

טרמוסטט בטיחותי חלק 
עליון רחב 200 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)51-52ח(054-8466850

 גז 4 להבות מזכוכית 
מפואר רק 300 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 סמארטפון סמסונג גלקסי 
S7 במצב מעולה 490 שקל 

_____________________________________________)51-52ח(052-6784969

 הוברבורד שטח במצב 
מצויין 500 ש"ח ב"ב טל': 

_____________________________________________)51-52ח(052-7196606

 תנור אפיה בצבע לבן 
הכולל 4 להבות גז בני ברק 

_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 03-6744097

 כירת גז + 4 להבות בני 
ברק 300 ש"ח 03-6744097

_____________________________________________)51-52ח(

 טוסטר אובן בני ברק 120 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 03-6744097

 מכונת כביסה 6 ק"ג בני 
_____________________________________________)51-52ח(ברק 350 ש"ח 054-7216671

 סיר לחץ חדש 2.5 ליטר 
_____________________________________________)51-52ח(100 ש"ח 050-4131038

 פלטה בינונית 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7126106

 רדיו דיסק סוני 150 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 פלטת שבת 80 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(054-3558949

 4GB מחשב שולחני 
ram intel I3 3.3ghz ב- 
_____________________________________________)51-52ח(400 שקל 052-6784969

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 054-3558949

 consew מכונת תפירה 
super חשמלית תעשייתית 

במצב מצויין 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(052-7622637

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)51-52ח(052-3463482

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)51-52ח(רק 250 ש"ח 054-3558949

 למכירה מקרר 370 ש"ח 
בלבד מצב מצויין 

_____________________________________________)51-52ח(053-3076507 בני ברק

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(050-3337530 אבנר

 מיקרוגל כחדש דלונגי 200 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3121020

 elph 100 מצלמת קנון 
hs power shot 12.1 מגה 
פיקסל כולל מטען חדש ב- 

_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 052-7154435

 מחשב נייד אסוס עם 
כל תוכנות אופיס מצב מצויין 

ללא בטריה ב- 400 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(052-7154435

 גמבוי מצב חדש כשר 
ב- 99 ש"ח במקום 250 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(220 משחקים 052-7154435

 I3 15.6 מחשב נייד 
במצב חדש 500 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(052-8380655 

 טלפון סלולרי LG ב- 250 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 052-8380655

 מחשב נייח + מסך עכבר 
מקלדת ורמקולים במצב חדש 

_____________________________________________)51-52ח(450 ש"ח 052-8380655

 תנור חימום לחורף 
ספירלה 3 דרגות 80 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-8380655

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)51-52ח(054-7432035

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(054-4273857

 למכירה וילונות תחרה 
4/2.5 במצב מעולה 300 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-3763582 מירי פ"ת

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)51-52ח(050-3337530 אבנר

 ספריה גדולה 6 מדפים 
צבע שחור מצב מעולה 200 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3121020

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)51-52ח(500 ש' 054-8483032

 רדיו מעוצב 100 ש'
_____________________________________________)51-52ח(054-8483032

 ארונות לבנים סנדוויץ 
למטבח רק 100 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 בהזדמנות ארון בגדים 4 
דלתות רק 200 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 שולחן פורמייקה חום גדול 
_____________________________________________)51-52ח(רק 200 ש"ח 050-9089110

 2 עמודים מעץ כ"א 
ב- 150 גמיש במקום 500 

_____________________________________________)51-52ח(052-7196606

 ספה דמוי עור לבן נפתחת 
_____________________________________________)51-52ח(ל- 3 500 ש"ח 054-8517353

 נברשת חדשה בקופסא 
מחסני תאורה לסלון 250 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-7152807

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

_____________________________________________)51-52ח(03-6199806

 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, 

_____________________________________________)51-52(חדישים 052-4227714

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 380 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)51-52ח(050-4107696

 ניילון לעגלה 10 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3245685

 מזרן חדש לעגלה 20 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ 
חשמלית 150 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(058-3245685

 בקבוקים ומוצצים חדשים 
_____________________________________________)51-52ח(5 ש"ח כ"א 058-3245685

 משאבת חלב ידנית 
_____________________________________________)51-52ח(חדשה 50 ש"ח 058-3245685

 כורסת פוף לילדים צבע 
לילך כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)51-52ח(03-6169291

 מטרנה צמחית מגיל 0 
בד"צ י"ם 50 ש"ח במקום 69 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 לול + פעלולון + שטיח 
רצפה רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(050-9089110

 למסירה עגלת אמבטיה + 
טיולון סילבר קרוס מצב מצוין 

_____________________________________________)51-52ח(פלא': 052-7629022

 מזרון למיטת תינוק 45 
_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 053-3155415

 בימבה מנגנת צבע ורוד 
_____________________________________________)51-52ח(45 ש"ח 053-3155415

 למכירה עגלת ציקו 
שחורה איכותית + גג צל מלא 
_____________________________________________)51-52ח(200 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה לול מתקפל + 
תיק נשיאה צבע כחול כהה 

_____________________________________________)51-52ח(180 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(בלבד 053-3076507
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 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 מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)52-01ח(או ישנה 052-3595314

 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

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

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

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)52-01ח(052-3595314

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

_____________________________________________)52-01ח(אלקטרה 052-3595314

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)52-01ח(ומפרשים 054-7432035

 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

 עגלת תאומים מאנוטן 
באגי חזקה במצב מצוין 500 

_____________________________________________)52-01ח(ש"ח 058-3234562

 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

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

תקשורת

 אוזניית בלוטוס מיוחדת 
_____________________________________________)51-52ח(רק 170 ש"ח 053-4132135

 אוזניית בלוטוס מעולה 
_____________________________________________)51-52ח(רק 60 ש"ח 053-4132135

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

_____________________________________________)51-52ח(י"ם 055-9594386

 אוזניות בלוטוס דמוי 
ארפודס פרו עם סאונד ברמה 
גבוהה וביטול רעשים ב- 250 

_____________________________________________)51-52ח(ש"ח 055-6750707

 טלפון קוי ביתי חדש 
באריזה 40 שקל
_____________________________________________)51-52ח(054-3177932

 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
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 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

 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

 מדבקות לחנוכה עם 
צורת חנוכייה וכיתוב חנוכה 
שמח 100 יחי' ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(052-7154435

 תמונת קיר יוקרתית 
ממוסגרת כחדשה ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(03-6169291

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)51-52ח(תקוה 052-2786557

 קלטות שירים 3 ש"ח 
_____________________________________________)51-52ח(לקלטת 02-6513270

 חוברות זרקור מרווה 
_____________________________________________)51-52ח(לצמא 1 ש"ח 02-6513270

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

_____________________________________________)51-52ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)51-52ח(38 100 ש"ח 058-3233170

 קסדה חצי מידה M ב- 
_____________________________________________)51-52ח(250 ש"ח 058-3216830

 פח צבע 18 ליטר סופר 
קריל מט 200 ש"ח חדש 

_____________________________________________)51-52ח(058-3216830

 מגיני ברכיים לרוכב שטח 
_____________________________________________)51-52ח(300 ש"ח 058-3216830

 ערכות ליצירת קשתות 
מפרחים לילדות 8-10 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(053-3187276

 פאה פוני חסידי לפריזעט 
עם מטפחת טבעית חום 

חדשה 500 ש"ח
_____________________________________________)51-52ח(053-3187276

 חותך ירקות ספירלה 
ודקיק טבול וחדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)51-52ח(053-3187276

 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
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ 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

 דרושה מטפלת 
למעון יום במרכז בני 

ברק, תנאים מצויינים 
למתאימה 052-7119894 

054-4842065)41-52(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 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

053-9811-201

 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
_____________________________________________)49-52ש(052-4751951

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

_____________________________________________)51-52ל(054-6778363

 בחור חרוץ מעונין לעבוד 
בתחום המכירות בבית שמש 

_____________________________________________)51-52ח(055-9178123

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)51-52ח(בשבוע 052-3595314

 דרוש עובד צעיר חרוץ 
ונמרץ לעבודה במחסן שיווק 
בפתח תקווה 050-5384330 

_____________________________________________)51-52ל(050-2025444

 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

 נראה לך מתאים? שלח/י קו"ח:
mitnadvim@haverim.org.il

מתעניינ/ת ברפואה?
בעל/ת יכולת הכלה 

וחוסן נפשי גבוה?

בס"ד

דרושה מזכירה
למחלקת תרופות יקרות 

דרישות התפקיד:

< נסיון בעבודה בתחום הרפואי
< יכולת הכלה, רגישות יתירה וחוסן נפשי

< תקשורת ברמה גבוהה
< מוסר עבודה גבוה, קליטה מהירה וידע טוב במחשב
< העבודה הינה מ"מ בין השעות 9:00-17:00, בבני ברק

< היתכנות לעבודה במשמרות

 נראה לך מתאים? שלח/י קו"ח:
mitnadvim@haverim.org.il

מתעניינ/ת ברפואה?
בעל/ת יכולת הכלה 

וחוסן נפשי גבוה?

בס"ד

דרושה מזכירה
למחלקת תרופות יקרות 

דרישות התפקיד:

< נסיון בעבודה בתחום הרפואי
< יכולת הכלה, רגישות יתירה וחוסן נפשי

< תקשורת ברמה גבוהה
< מוסר עבודה גבוה, קליטה מהירה וידע טוב במחשב
< העבודה הינה מ"מ בין השעות 9:00-17:00, בבני ברק

< היתכנות לעבודה במשמרות

 נראה לך מתאים? שלח/י קו"ח:
mitnadvim@haverim.org.il

מתעניינ/ת ברפואה?
בעל/ת יכולת הכלה 

וחוסן נפשי גבוה?

בס"ד

דרושה מזכירה
למחלקת תרופות יקרות 

דרישות התפקיד:

< נסיון בעבודה בתחום הרפואי
< יכולת הכלה, רגישות יתירה וחוסן נפשי

< תקשורת ברמה גבוהה
< מוסר עבודה גבוה, קליטה מהירה וידע טוב במחשב
< העבודה הינה מ"מ בין השעות 9:00-17:00, בבני ברק

< היתכנות לעבודה במשמרות

 נראה לך מתאים? שלח/י קו"ח:
mitnadvim@haverim.org.il

מתעניינ/ת ברפואה?
בעל/ת יכולת הכלה 

וחוסן נפשי גבוה?

בס"ד

דרושה מזכירה
למחלקת תרופות יקרות 

דרישות התפקיד:

< נסיון בעבודה בתחום הרפואי
< יכולת הכלה, רגישות יתירה וחוסן נפשי

< תקשורת ברמה גבוהה
< מוסר עבודה גבוה, קליטה מהירה וידע טוב במחשב
< העבודה הינה מ"מ בין השעות 9:00-17:00, בבני ברק

< היתכנות לעבודה במשמרות

 נראה לך מתאים? שלח/י קו"ח:
mitnadvim@haverim.org.il

מתעניינ/ת ברפואה?
בעל/ת יכולת הכלה 

וחוסן נפשי גבוה?

בס"ד

דרושה מזכירה
למחלקת תרופות יקרות 

דרישות התפקיד:

< נסיון בעבודה בתחום הרפואי
< יכולת הכלה, רגישות יתירה וחוסן נפשי

< תקשורת ברמה גבוהה
< מוסר עבודה גבוה, קליטה מהירה וידע טוב במחשב
< העבודה הינה מ"מ בין השעות 9:00-17:00, בבני ברק

< היתכנות לעבודה במשמרות

 נראה לך מתאים? שלח/י קו"ח:
mitnadvim@haverim.org.il

מתעניינ/ת ברפואה?
בעל/ת יכולת הכלה 

וחוסן נפשי גבוה?

בס"ד

דרושה מזכירה
למחלקת תרופות יקרות 

דרישות התפקיד:

< נסיון בעבודה בתחום הרפואי
< יכולת הכלה, רגישות יתירה וחוסן נפשי

< תקשורת ברמה גבוהה
< מוסר עבודה גבוה, קליטה מהירה וידע טוב במחשב
< העבודה הינה מ"מ בין השעות 9:00-17:00, בבני ברק

< היתכנות לעבודה במשמרות

 נראה לך מתאים? שלח/י קו"ח:
mitnadvim@haverim.org.il

מתעניינ/ת ברפואה?
בעל/ת יכולת הכלה 

וחוסן נפשי גבוה?

בס"ד

דרושה מזכירה
למחלקת תרופות יקרות 

דרישות התפקיד:

< נסיון בעבודה בתחום הרפואי
< יכולת הכלה, רגישות יתירה וחוסן נפשי

< תקשורת ברמה גבוהה
< מוסר עבודה גבוה, קליטה מהירה וידע טוב במחשב
< העבודה הינה מ"מ בין השעות 9:00-17:00, בבני ברק

< היתכנות לעבודה במשמרות

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

גמישות, עם מפתח, 
תנאים סוציאלים

054-6713128)52-03/2022(_____________________________________________

?יש לך ניסיון ניהולי

!!!אותךאנחנו מחפשים 

מובילהלרשת מינימרקטים
:ות/דרושים

סניפיםות/מנהלים
חובה–ניהולי קודם ניסיון 

משמעותייתרון -ניסיון בתחום המזון

בונוסים+בסיסשכר ✓
רשת משפתית עם אופציות קידום✓

רשת חרדית✓

מודיעין עילית/בני ברק/ירושלים/אשדוד/אלעד/בת ים/רחובות

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו

 רפלקסולוג מעוניין לתת 
מס' טיפולים במסאז בחינם 
לצורך רכישת ניסיון לתעודה 

_____________________________________________)52-01ח(052-7396092

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב גמישות 

בשעות/טיפול ראשון חינם 
_____________________________________________)52-01ח(050-6651365

 מנה"ח מנוסה מאד פנויה 
ליום בשבוע ב- 3 חודשים 

_____________________________________________)52-01ח(הקרובים 052-7112136

 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, 

_____________________________________________)52-3ש(לאחה"צ 058-7210401

 דרושה מזכירה/
פקידה לעבודה קבועה, 

בב"ב, משרה מלאה, 
אופציה לקידום, שכר 

מעל מינימום קו"ח למייל 
beny631@gmail.com

_____________________________________________)52-01/2022ש(052-6364614

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

054-8507450)52-52(_____________________________________________

 דרושה גננת ממלאת 
מקום לגילאי שנתיים, 

במרכז העיר בפתח 
תקוה, שכר נאה 

למתאימות לפרטים
054-8121234)52-52(_____________________________________________

 לפיצוחיה בבני ברק 
דרוש עובד חרוץ ואחראי 

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

 חד הורי מעוניין לעבוד 
שעה בבוקר/בערב או בשעות 

_____________________________________________)51-52ח(הלילה 054-7938941

 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

 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

 תוכונים חצי אנגלי האכלת 
יד לשעבר 1 80 ש"ח 2 140 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)50-51ח(500 ש"ח 054-7938941

 מצלמה מקצועית 2 
 XT REBEL EOS עדשות

CANON פלאש נרתיק 
ומטען 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)50-51ח(054-3132330

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

_____________________________________________)50-51ח(054-3132330

 כיור במידה קטנה איכותי 
חדש במחיר 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)50-51ח(050-8557339

 למכירה מעיל של בן 
ברברי חדש לגמרי )אורגינל( 

לגיל 3 240 ש"ח
_____________________________________________)50-51ח(058-7149102

 למכירה אופניים לילד 
בצבע כחול במצב מעולה רק 

_____________________________________________)50-51ח(120 ש"ח 058-7149102

 בקבוקון לתסמיני קורונה 
חולשה עיפות ואויר בדם 90 

_____________________________________________)50-51ח(ש"ח 02-5376012/5

 למכירה בוקסה + 
מיקרופון + מטען + שלט + 

_____________________________________________)50-51ח(כל החיבורים 055-6733613

 BMX למכירה אופנים 
כחדשים צבע צהוב מידה 16 

_____________________________________________)50-51ח(טל': 052-7602848

 טלפון כשר במצב חדש 
כולל מטען ובטרייה מקוריים 

_____________________________________________)50-51ח(100 ש"ח 053-3147379

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

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 
חברת לרט 150 ש"ח נייד 

_____________________________________________)50-51ח(052-2437292

 למכירה דגי גופי ב- 6 ש"ח 
_____________________________________________)50-51ח(כל אחד 054-8515875

 גז 5 להבות 150 שקל 
_____________________________________________)50-51ח(050-4128920

 בימבה פלא מצב טוב 75 
_____________________________________________)49-50ח(052-7126106

 בהזדמנות נדירה!!! 
חולצות טומי הילפיגר מידות 

XS S M ב- 150 ש""ח
_____________________________________________)49-50ח(052-7181769 ב"ב
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