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דרמה בפוליטיקה החרדית :דרעי יתפטר מהכנסת ,ליצמן מצהיר :זו הקדנציה האחרונה שלי

עידן פוליטי חדש
שתי דרמות פוליטית פנים חרדיות:
אריה דרעי יתפטר מהכנסת,
לאחר שחתם על הסדר טיעון
מול הפרקליטות והודה בשתי
עבירות מס קלות ⋅ מנגד ,ליצמן
הטיל פצצה בראיון לערוץ הכנסת:
זו הקדנציה האחרונה שלי ,לא
אתמודד שוב לכנסת ,צריך לתת
מקום לכוחות הצעירים | עמ' 8
ראש קבינט המומחים המייעץ ל'מגן ישראל' פרופ' רן בליצר:

אבי גרינצייג

"ברגע שהגל הזה יתפרץ בישראל,
העליה בקצב התפשטות הנגיף לא
תהיה עוד בקצב שבו הורגלנו"

הילכו שניים יחדיו

את הדברים אמר ראש
מערך החדשנות ב'כללית',
מנהל מכון 'כללית'
למחקר וראש קבינט
המומחים המייעץ ל'מגן
ישראל' בתדרוך מיוחד
לתקשורת החרדית
שנערך על ידי כללית
ומטה ההסברה של משרד
הבריאות למגזר החרדי
 החשש :סכנה להופעה
מוגברת של התסמונת
הדלקתית הנדירה  PIMSהמצויה בקרב ילדים שבועות אחדים לאחר שכבר החלימו
מהנגיף " מערכת הבריאות נערכת לסף קיבולת גדול יותר בעקבות התפשטות
התחלואה ההמונית שצפויה בהמשך" | עמ' 10

אם ציניות הייתה מגיפה ,הייתה מדינת ישראל
מסומנת השבוע בצבע אדום בוהק .תילי תילים של
עוקצנות והומור דוקרני נשפכו על ראשיהם של שני
ראשי הסיעות החרדיות שהודיעו על פרישתם הצפויה
מהכנסת – יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר אגודת ישראל
ח"כ יעקב ליצמן .באופן אירוני ,משלושת המוסקטרים
הותיקים ,ייוותר בינתיים רק זה שהכריז אינספור פעמים
על פרישתו הקרובה והצפויה – יו"ר דגל התורה ח"כ
משה גפני.
כמובן ,אינו דומה פרישתו הכפויה למחצה של דרעי,
שתוך כדי דיבור כבר עסוק בתכנון הקאמבק ובהחזרת
עטרה ליושנה ,לפרישתו המנומנמת במעט של ליצמן,
שכבר מזה זמן מה נדמה לבאי משכן הכנסת כי מיצה
את עניינו בפוליטיקה והוא סוחב אך ורק מכוח חוקי
האינרציה .ממילא ,מצבה של ש"ס לא צפוי להשתנות
ושום קרב ירושה לא עומד בפתח (ואבוי למי שינסה
לנצל את ההזדמנות) ,מה שאין כן אצל האגודאים וכפי
שיבואר לקמן.
אבל לפני שנעסוק בהרחבה בדרמה הכפולה ,כמה
מילות שבח לשני הנציגים ,מהמנוסים ביותר שראתה
כנסת ישראל מימיה ,שועלים ותיקים שכבר עשו הכול
וראו הכול .שניהם הקימו והפילו ממשלות ,היו על
הגלגל ומתחתיו ,ניהלו מאבקים הרואיים ומתוחכמים
והותירו מאחוריהם לא מעט יריבים מובסים.
(הטור המלא בעמ' )14-15

אוהבים לטפס?
בואו לקיר טיפוס המדהים בירושלים
welcome to the

experience

טיפוס בולדר
טיפוס בהובלה
טיפוס באבטחה אוטומטית
מתקני כוח וכושר

ניתן לערוך ימי הולדת

ההרשמה לחוגי
הטיפוס בעיצומה

ניתן לערוך אירועים לקעמפים וקבוצות

ניתן להרשם
לשיעורים פרטיים

חנות לציוד טיפוס מקצועי

Sometimes Difficult

Never possible

אצטדיון טדי ,מרכז הספורט דוד איילון  1י-ם

02-6482264

www.iclimb.co.il

אבא,

האומיקרוןכאן!
אתה מוגן?

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

גשו להתחסן בבוסטר עכשיו!

מצייתים לדעת תורה ומתחסנים.
ומתחסנים
שו
מברים
על שגרה
טוחה.

יש לכם עוד שאלות?
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!
קו המידע  -מטה ההסברה למגזר החרדי03-509-7000 :

אושר תקציב עיריית אלעד לשנת הכספים
 :2022כ 260-מיליון ש"ח לתקציב השוטף
בתקציב שאושר בישיבת העירייה נוספו השנה לבסיס התקציב שכר רבני קהילות ,תמיכות בכוללי אברכים וסיוע למשפחות  #כמו כן אושרו תקציבי פיתוח בסכום של  145מיליון ש"ח
מאת :אלי כהן
חברי מועצת עיריית אלעד אישרו בישיבת העירייה את הצעתו
של ראש העיר הרב ישראל פרוש לתקציב שנת הכספים .2022
התקציב עומד על סך של  249.4מיליון ש"ח ,ועוד  8.5מיליון ש"ח
בתקציב מותנה ,לצד אישור תקציב פיתוח בסך  145מיליון ש"ח.
זאת לאחר פעילות ענפה של אנשי המקצוע בגזברות ובמחלקת
החשבות ,במשך שבועות ארוכים של הכנת התקציב.
מדובר בעליה משמעותית של התקציב ,כאשר בשנה הקודמת,
עמד התקציב על  236מיליון שקלים ועוד ארבעה מיליון בתקציב
מותנה.
בין השאר ,הוכנס השנה לראשונה שכר רבני הקהילות בבסיס
התקציב .כמו כן נוספו התמיכות בכוללי האברכים ,וכן תקציבים
עבור קמחא דפסחא וחלוקות לפני החגים.
אחת הבשורות המשמעותיות ביותר ,היא הכפלת סלי המזון
במסגרת פרויקט בטחון תזונתי למשפחות במצוקה ,כאשר קרוב
לאלף סלים כאלה אושרו .באופן כללי ,עלה תקציב הרווחה
בארבעה מיליון וחצי ש"ח.
פיתוח משמעותי נרשם גם באגף החינוך ,שתקציבו עלה השנה
בשלושה מיליון שקלים .זאת במטרה לאפשר עוד פעילויות על
ידי האגף ,שנעשות בשיתוף פעולה עם הנהלות מוסדות החינוך
ברחבי העיר .כך גם גדל תקציב התמיכות במוסדות פטור הפועלים

בישיבת אישור תקציב העירייה

בעיר.
גידול נרשם גם בסך ההכנסות ,כאשר מאבקו של ראש העיר הרב
ישראל פרוש החל נושא פרי בס"ד ,והשנה תקבל העירייה הכנסות
ארנונה מבסיס נחשונים בגובה של כשלושה מיליוני שקלים .כמו
כן ,נרשמה תוספת של כמיליון שקלים מחלוקת ההכנסות עם
מוא"ז דרום השרון ,עבור אזור התעשיה חצב והפעלת המחצבה.
ראש העיר הרב ישראל פרוש אמר כי "מדובר בתקציב שהוא
בשורה עבור התושבים ,כשהוא מוסיף עוד פעילות רווחה
משמעותית מאוד ,ואפשרויות סיוע למשפחות במצוקה ,בצורה
הרבה יותר רחבה ממה שבוצע עד כה .זו גם בשורה לישיבות,

איזה יופי

לאחר היערכות מוקדמת:

סופת הכרמל עברה בשלום בעיר אלעד
למרות כמויות גשם גבוהות במיוחד

ראש העיר הרב ישראל פרוש ומנהל אגף שפ"ע הר' איזק לוי ,הוזמנו
השבוע לקבל את חמשת כוכבי היופי ,לצד אות "מגן  20שנה" על כך
שהעיר מקבלת בפעם ה 20-ברציפות את חמשת הכוכבים
מאת :אלי כהן
שוב מקדשת אלעד שם שמים,
כאשר ראש העיר הרב ישראל פרוש
ומנהל אגף שפ"ע הר' איזק לוי,
הוזמנו השבוע לקבל את חמשת
כוכבי היופי ,לצד אות "מגן  20שנה"
על כך שהעיר מקבלת בפעם ה20-
ברציפות את חמשת הכוכבים.
תעודה ייחודית זו ,שזכתה
לתשואות רמות על ידי מאות
המשתתפים מכל הרשויות בטקס
שהתקיים במרכז לישראל יפה ,מגיעה
אחרי ששנתיים קודם לכן ניצחה העיר
בתחרות המועצה לישראל יפה וזכתה
באות היוקרתית של "דגל היופי"
לאחר ביקורת קפדנית שנערכה בעיר
במשך זמן ממושך.
גם במהלך השנה האחרונה,
המשיכה העירייה בפיתוח ושדרוג
השטחים הציבוריים ,כאשר במקביל
הוצבו מספר כיכרות חדשות ונעשו
שינויים תנועתיים להגברת הבטיחות
בדרכים הן לנהגים והן להולכי הרגל
ובהם ילדים רבים.

השופטים הביעו את שביעות
רצונם מחזות העיר ,זאת לאחר שהם
עברו על כל הפרמטרים הנדרשים,
ועל כן הם המליצו כאמור להעניק את
חמשת כוכבי היופי לעיר אלעד.
כזכור ,בשנה האחרונה ,לאחר
קבלות הקהל שמתקיימות על ידי
לשכת ראש העיר בלשכה הניידת
החדשה שנחנכה בעיר ,הגיעו תושבים
רבים להעלות נושאים מוניציפאליים
שונים .בניתוח הבקשות עלה כי חלק
ניכר מהתושבים מבקשים שיפוצים
ושדרוגים של השטחים הפתוחים
לאורך השכונה.
ואכן ,תחת שרביטו של מנהל
אגף שפ"ע ,הר' איזק לוי ,עשרות
פועלים מטעם העירייה ,כולל צוותים
מתוגברים שנשכרו לצורך כך,
פועלים לשדרוג השטחים הציבוריים
המשותפים במרץ רב .בין השאר
תוקנו מאות אבנים משתלבות ,נגזמו
ענפים ,הותקנו אבני קופינג שנפלו,
וכן הוחלפו ספסלים ומתקני אשפה
שנשברו במהלך השנים האחרונות.
עוד בוצעה צביעה של פרגולות
חדרי האשפה ,והוחלפו גדרות

על פי מדידות שונות ,באזור אלעד ירדו כ 150-מ"מ של משקעים
מאת :אלי כהן

בקבלת תעודת  5כוכבי יופי ומגן  20שנה

שהתנדנדו או נפלו לאורך הזמן .וזאת
במטרה לשדרג את חזותו של הרחוב,
לצד תוספת בטיחותית לילדים הרבים
המשחקים בגינות הציבוריות.
ראש העיר הרב ישראל פרוש
אמר כי "תושבי עיר הישיבות אלעד
מוכיחים שוב שכבני תורה הם יודעים
לשמור על איכות החיים וניקיון
הסביבה ,ובכך אנחנו מצליחים
לגרום לקידוש ד' ,כאשר בציבור
הכללי יודעים להעריך את המאמצים
והתוצאות הברוכות .אני מודה למנהל
האגף הרב איזק לוי ,ולאחראית הגנת
הסביבה הגב' לאה דוידוב ,ולכל
עובדי האגף על פעילותם המאומצת
כל השנה למען העיר והסביבה".

מו"ל ויו"ר דירקטוריון :אריאל קוניק
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

בעיות הפצה?

עורך ראשי :ינון פלח
כתבים ומשתתפים:

טל' ,03-5796643 :פקס 03-5796645 :אבי גרינצייג ,מנדי קליין ,אלי כהן ,יחיאל

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

לפניות למערכתavig@kav-itonut.co.il :
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד2106 .

לכוללי האברכים ולמוסדות החינוך ,כאשר למרות השמירה על
האיזון התקציבי הנדרש ,אנחנו יודעים להקצות תקציבים עבור
הפעילות החשובה של הישיבות והרבנים בעיר" .כמו כן הודה
ראש העיר ליו"ר ועדת הכספים ולחברי הוועדה ,לגזבר ולצוות
המקצועי בעירייה על עבודתם לקראת אישור התקציב.
בפתח החוברת ,כתב גזבר העירייה ,הר' נחום ברכר ,כי "תקציב
זה נעשה מתוך שאיפה לניצול מיטבי של כל המשאבים העומדים
לרשות העירייה תוך שמירה איתנה על ניהול תקין .בהנחיית ראש
העיר והנהלת העירייה ,שמנו דגש השנה על המשך שיפור פני
העיר ,היערכות לשיווק אלפי יחידות דיור ושטחי מסחר רבים.
כמו כן ,הרחבנו את נושא התמיכה ברבני הקהילות ,תמיכות
באברכי כוללים ותלמידי הישיבות ,לצד פעילות התמיכה והחסד
למשפחות לאורך השנה.
"ברצוני להודות לראש העיר הרב ישראל פרוש על גילוי אחריות
ציבורית בניהול וקידום העיר ,על האמון הרב שהוא מעניק לנו כל
השנה ובפרט עתה בזמן הכנת התקציב.
תודה למנכ"ל העירייה מר שי נתן על שיתוף הפעולה בדיוני
התקציב וברכת הצלחה לרגל היכנסו לתפקיד .תודה ליו"ר ועדת
הכספים הרב יהודה בוטבול ולחברי וועדת הכספים על הדיונים
המשותפים בתקציב .תודה מיוחדת לצוות אגף הגזברות ובפרט
לגב' משרקי ורו"ח אטלי על הסיוע בהכנת התקציב השוטף ולגב'
מידני על הסיוע בהכנת תקציב הפיתוח".

חן ,חיים רייך ,יוסף טולידנו ,יונתן בירנבוים
צרכנות ומשפחה :הילה פלאח

מחלקת מכירות :חזקי פרקש

ההיערכות המוקדמת הוכיחה את
עצמה .סופת ה'כרמל' שפקדה את
ישראל ,לא פסחה גם על העיר אלעד
ובמהלך הימים האחרונים על פי
מדידות שונות ירדו כ 150-מ"מ של
גשם באזור .למרות הכמויות המבורכות
של גשמי הברכה ,במהלך ימי הסערה
לא דווח על הצפות וסתימות בניקוזים,
ובעירייה אומרים כי בסייעתא דשמיא,
ההיערכות המוקדמת ,לצד נוכחות
הצוותים בשטח כל ימי הגשמים,
הוכיחו כאמור את עצמם.
כמויות המשקעים שירדו במערכת
המדוברת ,היו גבוהות במיוחד,
ובאזורים רבים בארץ נוצרו הצפות.
גם בעיר אלעד ,היה חשש מוקדם
מכך שבנקודות המועדות להצפות,
גם הפעם תיווצרנה סתימות ורחובות
יוצפו במים שיקשו על הרכבים לנסוע
ועל הולכי הרגל ללכת בצורה בטוחה.
לכן ,מספר ימים קודם הסופה ,נערכו

לוח מזל וברכה :שרית אסרף
מזכירת לוח :רחל הורביץ

בני ברק
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באלעד
בני ברק

בפתח תקוה

ברחובות

באגף שפ"ע בצורה חסרת תקדים ,לצד
ניקוי כל בורות הניקוז והסרת מפגעים,
הוזמן ציוד מיוחד למהלך ימי הסופה.
כך הוצבה ,בשיתוף פעולה עם תאגיד
מיתב ,ביובית המותאמת לפעילות
תחת גשם וברד ,והצוותים הסתובבו
במהלך הגשמים החזקים ביותר בין
הרחובות ונקודות הניקוז ,כדי לוודא
שלא נוצרות סתימות.
ראש העיר הרב ישראל פרוש שסייר
במהלך הגשמים יחד עם הצוותים,
הודה להם על ההיערכות המוקדמת,
ואמר כי התושבים מביעים שביעות
רצון מכך שלמרות כמויות הגשם
הגדולות ,התשתיות העירוניות עמדו
במשימה ולא נוצרו הצפות מסוכנות.

משרדים ראשיים:

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
מזל

הערכות לחורף באלעד

וברכה

דרך בן גוריון  19ב"ב
ת.ד2106 .

טל,03-5796643 :
פקס03-5796645 :
Oﬃce@kav-itonut.co.il
כלהזמן
חדשות הציבור החרדי מסביב לשעון
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אמאל'ה,

האומיקרון כאן!
אני מוגן?

מרבית הילדים עדיין אינם מחוסנים ולכן הם חשופים יותר לתחלואה בזן החדש
הכוללת סיכון מוגבר לאשפוזים ולסיבוכי הקורונה כמו דלקת  PIMSולונג קוביד.
הדילמה האמיתית איננה 'לחסן או לא לחסן'  -אלא האם נרצה שהנגיף יפגוש את
ילדינו כשהם מחוסנים ומוגנים או כשהם חשופים.
התשובה ברורה :עדיף להפגש עם הנגיף מחוסנים ומוגנים .למען בריאות ילדינו.

ילד מחוסן הוא ילד מוגן.

מצייתים לדעת תורה ומחסנים את הילדים.
ומשתחסנים
על שגורהמברים
טוחה.

יש לכם עוד שאלות?
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!
קו המידע  -מטה ההסברה למגזר החרדי03-509-7000 :

בתום שנת פעילות מלאה בשיתופי פעולה ועשייה

אלפי פניות נענו בשיתוף
פעולה בין מכבי לבתי
החולים המובילים בארץ
לפני כשנה ,בעיצומה של תחלואת הקורונה ,הוקם מערך משותף לצוותי בתי החולים
ולמתאמי קשרי הקהילה של מכבי שהוביל למענה מהיר ויעיל בפניות ⋅ מנהל השיווק של
מכבי למגזר החרדי ר' משה שלזינגר" :הצוותים המקצועיים מסייעים יחד במקצועיות
ובמסירות יוצאת דופן למען החברים".

מתאמי קשרי הקהילה של מכבי

מאת:הילה פלאח

סובלים
מערמונית מוגדלת?
חוששים מניתוח?
מעוניינים להימנע
מהחלמה ממושכת?

הכירו את
הטיפול
החדשני
והמתקדם

PAE

⋅ פתרון מהיר ויעיל!
⋅ ללא הליך ניתוחי!
⋅ אשפוז יום בלבד!
⋅ חזרה לשגרה באופן מיידי!
חייגו עוד היום ליחידת האנגיוגרפיה
בטלפון02-5645351 | 02-6555014 :
בימים א'-ה' בין השעות8:00-15:00 :
או במיילangio@szmc.org.il :
כדי לקבוע תור לטיפול מהיר ויעיל!
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במכבי שירותי בריאות מסכמים בימים
אלו שנת שיתוף פעולה פורייה ויוצא דופן
עם צוותי בתי החולים המובילים בארץ,
למען חברי מכבי .במרוצת השנה החולפת
נעזרו אלפי אנשים במערך המשותף למכבי
ובתי החולים שהוקם בעיצומה של תחלואת
הקורונה בישראל ,ובמסגרתו פעלו עשרות
מתאמי קשרי הקהילה של מכבי וצוותי בתי
החולים יחדיו ,במסירות וביעילות.
הודות לשיתוף הפעולה ההדוק ,הוביל
המערך המשותף עשייה מבורכת ונרחבת
שתפקידה לייעל ולשפר את השירות לרווחת
חברי מכבי .במסגרת זו ,המענה לפניות
שהגיעו למתאמי קשרי הקהילה הועברו
במהירות וביעילות לצוותים המקצועיים של
בתי החולים ,שטיפלו בהם באופן מיוחד
ומהיר ,כאשר מתאמי קשרי הקהילה ממשיכים
ללוות את הפונה לכל אורך התהליך.
בקבוצות ,שהוקמה על ידי המחלקה
החרדית במטה מכבי ומנוהלות על ידי מזכירת
המחלקה הגב' תמר גוטהולד ,שותפים בכירים

ומנהלי חווית מטופל מבתי החולים וכמובן
כלל מתאמי קשרי הקהילה של מכבי ברחבי
הארץ .כאשר אחת לתקופה נפגשים הצוותים
לסדנאות עיון ,העשרה ,וחיזוק הקשר.
לדברי מנהל השיווק של מכבי למגזר
החרדי ,משה שלזינגר" :השדרה הניהולית
החרדית ומתאמי קשרי הקהילה של מכבי
הם חוד החנית של קבוצת הבריאות המובילה
בישראל ,ובעשייתם המבורכת הם מלווים כל
פנייה במסירות מופלאה ומיוחדת .ביוזמתם
של מתאמי קשרי הקהילה הוקם מנגנון
משותף למתאמים ולבתי החולים המובילים
בכל רחבי הארץ כאשר בקרוב יתווספו בתי
חולים נוספים למערך כדוגמת שערי צדק ותל
השומר ,ושיתוף הפעולה הפורה והייחודי בין
הצדדים מביא לייעול הפניות ולמתן מענה
מלא לציבור .העשייה המשותפת היא בשורה
לחברי מכבי ואות הערכה למסירות ולשליחות
של מתאמי קשרי הקהילה .ברצוני להודות
לשדרה הניהולית החרדית ומתאמי קשרי
הקהילה בכל רחבי הארץ ,ובפרט לצוותים
הרפואיים מבתי החולים ,שנרתמים מעל ומעל
לכל פנייה ופנייה".

ברכת מרן הגר"ח קניבסקי
להצלת בנות ישראל
יו"ר ארגון להב"ה בנצי גופשטיין נכנס להתברך מפי שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א וסיפר על פועלו של בהצלת בנות ישראל ורדיפתו ע"י הרפורמים בעקבות
מאבקו בהתבוללות
מאת :אלי כהן
יו"ר ארגון להב"ה בנצי גופשטיין נכנס
להתברך מפי שר התורה מרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א .בפגישה סופר למרן על פועלו של
גופשטיין וארגון להב"ה בהצלת בנות ישראל
ורדיפתו ע"י הרפורמים בעקבות מאבקו
בהתבוללות .,בסיומו של הביקור מרן חיזק את
ידיו וברכו בברכה והצלחה.
יו"ר להב"ה ביקש ברכה מיוחדת לרגל
הוצאה לאור של הקונטרס "הרפורמים
והיכליהם בהלכה" מבעל הציץ אליעזר
זצ"ל לבירור דעת התורה על מהרסי היהדות,
שיופץ באלפי עותקים בבתי כנסת וישיבות
במגזר הדתי לאומי .הפצת הקונטרס מתבקשת

גופשטיין במעונו של מרן הג"ח קניבסקי

עתה לנוכח הבלבול הרב השורר בנושא זה
ובעקבות ניסיונות של גורמים שונים להכשיר
את הרפורמים ולתת לגיטימיות לדעותיהם
הנפסדות.

כ"ו טבת תשפ"ב 30/12/21

בואו ליהנות בחופשה

במנרה לודג'

בית הארחה באוירה קיבוצית

לחובבי הנוף ,הטבע והאקסטרים

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
קיבוץ מנרה

04-6908198 | 04-6908209

www.manaralodge.co.il

דרמה בפוליטיקה החרדית :דרעי יתפטר מהכנסת ,ליצמן מצהיר :זו הקדנציה האחרונה שלי
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור

עידן פוליטי חדש

בואו לממש את הפוטנציאל,
הידע והכישרון שלכם
במשרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור ,עם
מגוון הזדמנויות לקריירה
מרתקת ומאתגרת

שתי דרמות פוליטית פנים חרדיות :אריה דרעי צפוי להתפטר מהכנסת ,לאחר
שחתם על הסדר טיעון מול הפרקליטות והודה בשתי עבירות מס קלות ⋅ מנגד,
ליצמן הטיל פצצה בראיון לערוץ הכנסת :זו הקדנציה האחרונה שלי ,לא אתמודד
שוב לכנסת ,צריך לתת מקום לכוחות הצעירים

פרסום מכרזים פומביים
72-73/2021 68-70/2021 50-65/2021

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מגייס:

מנהלי  /מנהלות ביקורת

מבררי  /מבררות תלונות

במגוון תחומים  -משפטים ,ראיית חשבון ,מדיניות ציבורית ,כלכלה ,מינהל עסקים ,מדעי
המחשב ,הנדסת מערכות ,הנדסת מחשבים ,הנדסת תעשייה וניהול ,הנדסה אזרחית,
דוקטורנטים ,מדעים מדויקים ועוד.

סגנ/ית מנהל אגף בתחום התקשורת החזותית
חלק מהמשרות מיועדות לאוכלוסייה מגוונת ,ובין היתר ,לאנשים עם מוגבלות העומדים
בהגדרות פסקה  35.211בתקשי"ר ,לאוכלוסייה החרדית ,לבני הקהילה האתיופית
ולאוכלוסייה הערבית ,לרבות הדרוזית והצ'רקסית.

המועד המקורי להגשת מועמדות שנקבע ליום כ"ו בטבת התשפ"ב30.12.2021 ,
יידחה ויוארך עד ליום :י"א בשבט התשפ"ב.13.1.2022 ,

המכרזים המלאים ,ובכלל זה מספריהם ,תנאי הסף והתנאים המחייבים הנוספים ,מובאים באתר
משרד מבקר המדינה בכתובת www.mevaker.gov.il :תחת הקישור מכרזים  -דרושים.

ענבי הגפן
בענבי הגפן
ברכת מזל טוב חמה ולבבית לידידנו הנכבד

הר"ר הלל פרידמן

הי"ו

מבעלי משרד הפרסום
"בולטון פוטנציאל"

לרגל אירוסי בנו משה
עב"ג בת הר"ר מנדי רייך הי"ו
נ"י

יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל
בורא עולם בקניין השלם זה הבניין

עידן חדש .דרעי וליצמן עם נתניהו (צילום :משה גולדשטיין)

מאת :חיים רייך
הדרמה הפוליטית-משפטית של הימים
האחרונים הטיל יו"ר ש"ס אריה דרעי ,כשאר
חתם על עסקת טיעון ,במסגרתה התפטר
מהכנסת ,על מנת לקחת פסק זמן מהחיים
הפוליטיים .דרעי על הסדר טיעון מול
פרקליטות המדינה ,בתיק שנפתח נגדו לפני
כשש שנים ,והודה בשתי עבירות מס קלות.
ע"פ ההסכם ,דרעי ישלם קנס של 180,000
שקלים ,ומיוזמתו התפטר מן הכנסת ,על מנת
שביהמ"ש לא יצטרך לדון בשאלת הקלון.
היועמ"ש הבטיח שלא יעסוק בשאלת
הקלון ,אך אין להוציא מכלל הנחה שבעתיד,
במידה וימונה שוב לשר בממשלה ,בג"צ
יידרש לסוגיא .האם העובדה שלא הוטל עליו
קלון ומדובר בשתי עבירות מינוריות ,שאזרח
מן השורה היה סוגר מול פקיד שומה ,יסייעו לו
בבג"צ? ימים יגידו.
בינתיים ,דרעי מנהל את ש"ס גם מבלי לכהן
כחבר כנסת מן השורה.
את דרעי יחליף בכנסת חבר הכנסת לשעבר
יוסי טייב ,נציג הצרפתים במפלגה ,שכבר כיהן
כח"כ בתקופת ממשלת נתניהו-גנץ.
במסגרת מפגש עם נציגי ש"ס ברשויות
המקומיות ,הבהיר דרעי לנציגים" :חשוב
לי שתשמעו זאת בקולי  -אין לי שום כוונה
להרפות ,ולו לדקה אחת ,את הפעילות שלי
כיו"ר תנועת ש"ס .השליחות שלי היא להיאבק
למען היהדות והעזרה לחלשים ,ואעשה זאת
אתכם עד ביאת משיח צדקנו .לא חשוב אם
בתפקיד זה או אחר".
דרעי זכה לתמיכה נלהבת של חברי מועצת
חכמי התורה ,של כל חברי הכנסת של המפלגה
וכן של נציגי ש"ס ברשויות המקומיות .גם
חברי הכנסת של יהדות התורה ,הביעו תמיכה
פומבית בחפותו של דרעי וטענו כי עינוי הדין
שעבר במשך  6שנים ,על שתי עבירות מינוריות
ללא כוונת זדון ,היו אמורים לגרום ליועץ
המשפטי לממשלה להחליט על סגירת התיק
ללא שום הסדר טיעון.
באופוזיציה טוענים כי התפטרותו של דרעי
מהכנסת ,היא מכה קשה לפעילות של מחנה
הימין בכנסת ,מאחר ודרעי היה הציר המרכזי
בתיאום בין כל סיעות האופוזיציה .בליכוד
ובציונות הדתית מודעים שהאופוזיציה ללא
דרעי היא הרבה פחות מאיימת .מה עוד ,שדרעי
הוא היחיד מבין ראשי מפלגות האופוזיציה,
שיכל לבצע את התיאומים בין ראשי הליכוד
מצד אחד לבין ראשי הרשימה המשותפת מן
הצד השני.

ליצמן :זו כהונתי האחרונה
יו"ר אגודת ישראל ח"כ יעקב ליצמן
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נטיל ביום ראשון השבוע פצצה פוליטית:
לא אתמודד שוב לכנסת הבאה ,זו הכהונה
האחרונה שלי בכנסת.
ח"כ ליצמן ,מוותיקי הח"כים החרדים ,מכהן
בכנסת מזה  23שנים .לראשונה נבחר לכנסת
ב ,1999-ומאז הוא מכהן ברציפות כחבר כנסת
ואף כיהן כיו"ר ועדת הכספים ,כשר הבינוי
והשיכון וכשר הבריאות.
בראיון לעיתונאים אבי בלום ומשה גלסנר
בערוץ הכנסת הטיל ליצמן את הפצצה
הפוליטית" :אם יהיו בחירות חדשות  -לא
אתמודד ,לא אלך לכנסת עוד פעם" .לדבריו,
להחלטה על פרישה מהכנסת ,אין קשר
להחלטה שתלויה בעניינו המשפטי ,ולדבריו
אין שום עסקה עם היועץ המשפטי לממשלה.
לטענתו ,ההחלטה נובעת בשל גילו וכי
הגיע הזמן לפנות מקום לכוחות צעירים" .אני
חושב שבגיל שלי ,אני מתקרב ל - 74-עשיתי
 23שנים בכנסת  -אני לא חושב שצריך להגיע
למצב כזה שצריך לסחוב אותי בכנסת .החלטתי
לא להתמודד יותר ,צריך לתת (מקום) לכוחות
צעירים".
על השאלה האם יש קשר להחלטה על הגשת
כתב אישום נגדו ,השיב ליצמן" :זה לא שייך
לשום דבר על התיקים שלי ,אין לי שום הסדר.
אני פורש בקדנציה הבאה ללא קשר לשום
הסדרי טיעון .חד משמעית אין לי שום עסקת
טיעון".
כזכור ,היועץ המשפטי לממשלה אביחי
מנדלבליט הודיע לליצמן כי בכוונתו להגיש
נגדו כתב אישום בשתי פרשות שונות בעבירות
של שיבוש הליכי משפט והפרת אמונים .יחד
עם זאת ,היועמ"ש הודיע כי בעבירת השוחד
שבה נחשד תחילה ,הוא לא יועמד לדין.
לאחר ההודעה של היועמ"ש על כוונתו
להעמידו לדין בכפוף לשימוע נמסר מטעמו
של ליצמן" :לאורך כל שנות פעילותו
הציבורית פעל ליצמן למען כלל הציבורים
והאוכלוסיות ,בכללם מתן מענה מיוחד לפניות
הציבור ללא אפליה ועל פי החוק בלבד .אנו
מאמינים בחפותו המלאה של ליצמן ומברכים
על ההחלטה לנקות את ליצמן מסעיף השוחד".
בשורה התחתונה ,בכנסת ה ,25-דרעי
צפוי לשוב לכהן כחבר כנסת ואולי אף כשר
בממשלה ,בכפוף להכרעת בג"צ בנושא .מנגד,
בכנסת ה 25-מישהו אחר ישא בתואר יו"ר
אגודת ישראל.
אחרי למעלה מ 23-שנים ,ח"כ יעקב ליצמן,
מסיים קרירה פוליטית עשירה ועתירת הישגים
לטובת הציבור החרדי .הח"כ האגודאי שעל
שמו רשומים כמה מהמאבקים הגדולים
שדעה היהדות החרדית ,לצד שורה של חוקים,
הישגים ורפורמות שהעביר בכהונותיו השונות,
ייזכר לנצח בספר דברי הימים של הפוליטיקה
החרדית.

כ"ו טבת תשפ"ב 30/12/21

הורחב מערך הסיוע של "חיים
פיברוזיס שגריר ארה"ב
לילד" לחולי סיסטיק
התרשם מהיזמות
החרדית

לאור פניית מחלקת הריאות של ביה"ח הדסה בירושלים ,נרתם יו"ר ארגון "חיים לילד" הרב ראובן
סקלאר להשגת ווסט רפואי מיוחד שאינו נכלל בסל הבריאות ⋅ מכשיר הווסט הרפואי משפר את
איכות חייהם של החולים באופן משמעותי
מאת :יחיאל חן
מתן מכשירים ותרופות שאינן בסל
הבריאות.
אחת מחולות  CFהמאושפזת בתכיפות
בבית החולים הדסה בירושלים ,הגישה בקשה
לסיוע בקבלת הווסט הרפואי שכבר חולל
פלאים ומשפר באופן משמעותי את חייהם
של החולים .מאחר ומצבה הרפואי הידרדר
ותפקודי הריאות ירדו באופן משמעותי ,היא
ביקשה להסתייע בווסט הרפואי .לבקשה
הצטרפה גם מחלקת הריאות של ביה"ח הדסה.
יו"ר הארגון הרב ראובן סקלאר נענה לפניה
ונרתם על מנת להשיג עבורה את הווסט
הרפואי המיוחד .כשהחולה התבשרה על כך
שהושג עבורה הווסט אורו עיניה והיא סיפרה
שהמכשיר החדש ישפר באופן משמעותי את
איכות חייה כאימא לילדים.
מכשיר ה VEST-פותח על מנת להקל את
תרגילי הפיזיותרפיה לחולי  .CFהמכשיר
מצויד במשאבות וציוד המאפשר לחולה לבצע
את הפעילות הרפואית הנדרשת ,ובכך מקל
באופן משמעותי את חייו של החולה.
"מכשיר הווסט  105מחולל פלאים לחולים
אשר אינם יכולים לבצע את הפיזיותרפיה
בכוחות עצמם" ,אומר יו"ר 'חיים לילד' הרב
ראובן סקלר" .לאור הפנייה מבית החולים
הדסה ,השגנו את המכשיר לאשה החולה ,וכך
גם את התרופות לחולים נוספים ,ואנו תקווה
שנוכל להמשיך ולסייע לחולים רבים נוספים".

כ"ו טבת תשפ"ב 30/12/21

בתוך כך ממשיכים לקבל בארגון אינספור
בקשות לקבלת התרופה טריקפטה החדשה,
המשפרת פלאים את חייהם של חולי סי
אף ,אך ניתנת במסגרת סל הבריאות לחלק
מהחולים בלבד.
עלותה של התרופה לחודש לכל חולה היא
מעל  ₪ 100,000וחיים לילד היא העמותה
היחידה בישראל שפועלת להעניק את התרופה
לחולים שאינם זכאים לכך במסגרת סל
הבריאות.
במבצע מיוחד של הארגון נאספו עשרות
כדורי טריקפתה ,מחולים שכבר לא זקוקים
לה ,וכך ניתן היה לחלקם לחולים אשר נדרשו
לקבלת התרופה .החולים סיפרו כי התרופה
שיפרה את איכות חייהם ,תפקודי הריאות
השתפרו פלאים ,ערכי הסוכר הגבוהים של
חולי סי אף רשמו שיפור ,ואף נרשמה גם
עלייה במשקל.
אחת החולות שקיבלה את התרופה ציינה
כי 'חיים לילד' ממש הייתה המלאך המושיע,
בכך שסיפקו לה את התרופה בזמן הנכון וב"ה
שתפקודי הריאות של החולה עלו לקרוב ל 100
אחוז ,וכבר חודשים שאיננה נזקקת לאשפוז
ושגרת חייה דומה לזו של ילדה בריאה.
בארגון 'חיים לילד' ציינו כי בימים אלו,
קיבלה החולה משלוח נוסף של תרופות בשווי
של כחצי מיליון  ₪כשהם מביעים תקווה
שעד לסיומו של הטיפול ,תאושר התרופה
בסל הבריאות ,לשימוש חולי סי אף נוספים
המצפים ומייחלים לתרופה המוגדרת כהצלת
חיים של ממש.

השגריר תומאס ניידס עם הרב פרידמן

שגריר ארה"ב בישראל תומאס ניידס ערך את הסיור הראשון בקהילה החרדית עם כניסתו לתפקיד
בקמפוס 'קמא טק' בבני ברק ⋅ הרב משה פרידמן ,מנכ"ל ומייסד קמא-טק" :שיתוף הפעולה עם
השגרירות האמריקאית בו התחלנו כבר לפני קרוב לעשור ,הוא אבן יסוד משמעותית בדרך לשילוב
אוכלוסיות נוספות בחזית ההייטק הישראלי"
מאת :יחיאל חן
קצב גידול האוכלוסייה ביחס לשחרור
קרבמסגרת ביקורו בעיר בני ברק בשבוע שעבר
לחיזוק הקשר עם הציבור החרדי ,הגיע שגריר
ארה"ב החדש ,תום ניידס ,לסיור בקמפוס של
קמא-טק.
במהלך הסיור ,שוחח השגריר עם תלמידות
התוכנית ,אשר נמצאות בקורס הכשרה למקצועות
פיתוח החומרה ,ועמד מקרוב על איכות התכנית
שמצמיחה הון אנושי המשתלב בהמשך בענקיות
ההייטק.
במהלך הביקור בקמפוס קמא טק ,פגש השגריר
תום ניידס את נציגי סיסקו וקוואלקום ,שתיים
מהחברות שעובדות בשיתוף פעולה הדוק עם
קמא-טק .נציגי ענקיות הטכנולוגיה סיפרו לשגריר
על התכנית המושקעת ועל פירות ההצלחה
המשותפת בשילוב חרדים בחברתם .השגריר אף
צפה ברעיונות החדשניים של סטרטאפים ,אשר
מובילים יזמים חרדים שצמחו בקמא-טק.
בסיום ביקורו ,הוענקו לשגריר ולפמלייתו
תשורות מיוחדות מטעם קמא-טק ,תוך הבעת
תקווה להידוק שיתוף הפעולה בין השגרירות
האמריקאית בישראל לבין הציבור החרדי.
עם סיום הביקור אמר שגריר ארה"ב בישראל
תומאס ניידס" :כשביקרתי כאן בצעירותי ,שום

דבר מזה לא היה קיים .אני נרגש ומתרשם מאוד
מהפעילות ,ומהאופן שבו היא מצליחה להעניק
כלים למשתתפים להגיע לתעסוקה משמעותית
בהייטק בישראל ועדיין לאפשר להם לשמור על
אורח חיים חרדי למהדרין .תמכנו בפרויקט הזה
מתחילת דרכו ,ואני חש שזהו בדיוק סוג הפעילויות
שבהן אנו צריכים לתמוך ואותן עלינו לעודד.
אנחנו מאמינים מאוד בתפיסה של גיוון ,הכשרות
מקצועיות ,מתן הזדמנויות – והתכנית הזו עוסקת
בדיוק בדברים האלה ,וזה ראוי להערכה .לא הייתי
יכול לקבל תמונה מלאה של העיר בני ברק מבלי
לבקר כאן – מצד אחד היסודות של הקהילה וגדולי
הרבנים ,ומצד שני הפרויקט הזה ,אלו שני צדדים
של אותו המטבע .אני מודה למשתתפי התכנית
ומברך אותם".
הרב משה פרידמן ,מנכ"ל ומייסד קמא-טק
אמר" :התרגשנו מאוד מביקורו של השגריר
ניידס ,שהגיע לכאן כאחד מסיוריו הראשונים מאז
כניסתו לתפקיד החדש בארץ .שיתוף הפעולה עם
השגרירות האמריקאית בו התחלנו כבר לפני קרוב
לעשור ,הוא אבן יסוד משמעותית בדרך לשילוב
אוכלוסיות נוספות בחזית ההייטק הישראלי .אני
חושב שהתפיסה המשותפת שלנו בדבר גיוון
בתעסוקה ,ושילוב הציבור החרדי בתפקידי מפתח
בהייטק הישראלי זה דבר מבורך שמביא תועלת
רבה".

באלעד
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ראש קבינט המומחים המייעץ ל'מגן ישראל' פרופ' רן בליצר ,בתדרוך מיוחד לתקשורת החרדית:

"ברגע שהגל הזה יתפרץ בישראל,
העליה בקצב התפשטות הנגיף לא
תהיה עוד בקצב בו הורגלנו"

את הדברים אמר ראש מערך החדשנות ב'כללית' ,מנהל מכון 'כללית' למחקר וראש קבינט המומחים המייעץ ל'מגן ישראל' בתדרוך מיוחד לתקשורת החרדית
שנערך על ידי כללית ומטה ההסברה של משרד הבריאות למגזר החרדי  החשש :סכנה להופעה מוגברת של התסמונת הדלקתית הנדירה  PIMSהמצויה בקרב
ילדים שבועות אחדים לאחר שכבר החלימו מהנגיף " מערכת הבריאות נערכת לסף קיבולת גדול יותר בעקבות התפשטות התחלואה ההמונית שצפויה בהמשך"
האם ישנה ירידה ביעילות המנה השלישית?
בליצר השיב כי "היות ואנחנו המדינה
הראשונה שעשתה היסטוריה כשהעניקה
לאזרחיה מנת חיסון שלישית ,הרי שאין לנו כל
מידע רלוונטי בענין ממדינות אחרות בעולם,
כזה שיכול להעניק לנו את הנתונים שמאוד היינו
רוצים שיהיו לנו במסגרת ההיערכות לזן החדש".
"בנושא הזה  -אין לנו על מי לסמוך ,אנו
נסמכים אך ורק על הנתונים שלנו ,ומנתוני
הביניים שמציג משרד הבריאות ניכרת דעיכה
ביכולת החיסון להגן מפני הדבקה ומחלה
קלה בדלתא מספר חודשים לאחר קבלת המנה
השלישית.

מאת :יחיאל חן
בימים האחרונים ,לצד הגברת המודעות
והעיסוק הציבורי בשאלת חיסוני התלמידים
במוסדות החינוך כחלק מההיערכות לקראת
התפשטות זן האומיקרון ,כינס ראש מערך
החדשנות בכללית ומנהל מכון כללית למחקר
ראש קבינט המומחים המייעץ ל'מגן ישראל'
פרופ' רן בליצר תדרוך עיתונאים במהלכו התייחס
להיערכות מערכת הבריאות והתמודדותה לקראת
הופעת הזן החדש והשיב לשאלות עיתונאים
חרדים בנושא.
"אנו עומדים בתקופה קריטית שבאה לידי
ביטוי באי וודאות שטרם הכרנו ,לאור התפשטות
זן האומיקרון .הימים הקרובים הם קריטיים
ביותר בנתוני המעקב באמצעותם ניווכח עד
כמה האומיקרון הינו זן אלים מבחינת שיעורי
האשפוז ביחס לגל הדלתא" ,פתח בליצר את
מסיבת העיתונאים שנערכה על ידי כללית ומטה
ההסברה לציבור החרדי במשרד הבריאות.
"בשל קצב ההתפשטות המואץ של האומיקרון,
אנו מבינים כי אנו ניצבים בפני גל תחלואה שככל
הנראה יהיה בלתי ניתן להשתלטות או מיגור ,זו
הסיבה שאנו משקיעים כעת את מרב המאמצים
לעכב אותו ,כדי לקנות זמן להתחסנות ,לצבירת
תרופות ,ולצבירת ידע כדי לקבל החלטות
מידתיות ולא להפעיל צעדים שאינם מידתיים".
לדבריו" ,נכון לרגעים אלו המידע
האינפורמטיבי שבידנו אודות הזן החדש הינו
מוגבל ,שכן הנתונים שאנו מקבלים ממדינות
העולם שמתמודדות עם התפרצות הזן איננו
אחיד ,מה שכן ברור לנו זה ,שברגע שהגל הזה
יתפרץ בישראל בממדים שהוא תופס תאוצה
בחו"ל ,העליה בתחלואה ובהתפשטות הנגיף
לא תהיה עוד בקצב בו הורגלנו מגלי התחלואה
הקודמים".
"מהמידע שברשותנו ,האומיקרון הוא זן,
שאיננו רק מתפשט באופן מהיר ביותר ,אלא
גם יודע למצוא את ה"בקיעים" במעטה ההגנה
שמייצרת החסינות הדועכת של החיסון חודשים
לאחר המתן ולחדור בעדה .כך ,אדם שהתחסן
בשתי מנות חיסון וחלפו  6חודשים מהחיסון,
יהיה הרבה פחות עמיד להדבקה מול זן
האומיקרון לעומת העמידות היחסית שכן הצליח
לפתח מול זן הדלתא".
"ממכלול הנתונים שכן נמצאים בידנו עולות
שלוש מסקנות ברורות" ,אמר בליצר" .הרווחנו
זמן יקר כאשר מדינת ישראל החלה להגביל
את הכניסות והיציאות לחו"ל .החלטה נכונה
וקריטית שהתקבלה בזמן הנכון .צריך להמשיך
לנצל את הזמן הזה להיערכות ולהתחסנות".
"האוכלוסייה שלנו תפגוש באחוזי הדבקה
גבוהים כתוצאה מהזן החדש ,אנו רואים את
זה כעובדה בקרב מדינות שלא הצליחו לעכב
את ההתפשטות בתחומם כפי שמדינת ישראל
השכילה לעשות כשבמדינות אלו קצב ההכפלה
של המאומתים ליום עומד על פי  4ויותר מזה
שהיה מוכר לנו בתקופת גל זן הדלתא"
בליצר התריע" ,כשנגיע להכפלה בקצב הזה,
וזה לא שאלה של 'אם' אלא של 'מתי' ,יעמדו
בפנינו התמודדות ואתגרים בתנאים אשר אליהם
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באלעד

שפעת וקריסת בתי החולים

פרופ' רן בליצר במעונו של מרן הגר"ח קניבסקי

טרם הורגלנו".
חשוב לדעת שכל הורה צריך לשאול את עצמו
בימים אלו כיצד הוא רוצה שהוא וילדיו יפגשו
באומיקרון שכאמור מהנתונים שבידנו ,צפוי
להתפשט בתפוצה דרמטית בתוך מספר שבועות
– כאשר הוא מחוסן ,או כאשר הוא אינו מחוסן?
ויש כמה סיבות טובות מדוע אנו רוצים לפגוש
את זן האומיקרון כאשר אנו מחוסנים באופן
מלא ,כפי שאפרט.
יש  400,000מבוגרים בני  40+אשר לא קיבלו
את מנת הבוסטר .הם בסיכון משמעותי ביותר
להדבקה – גם בדלתא ,ועוד יותר ,באומיקרון.
ואת שיעור התחלואה הצפוי במבוגרים לא
מוגנים באומיקרון עדיין איננו יודעים.
לגבי הילדים ,אמר בליצר ,אחד החששות
הגדולים הוא מפני הגברת השכיחות של
התסמונת הדלקתית  PIMSהשכיחה אצל ילדים
לרוב מספר שבועות לאחר ההחלמה מקורונה.
"עלול להגרם גם נזק בלתי הפיך חלילה שניתן
למנוע אותו על ידי מניעת הדבקה באמצעות
חיסון מקדים".
לדברי בליצר" ,בהתחשב בכך שמאות ילדים
נדבקים כבר היום בכל יום כתוצאה מזן דלתא,
האירוע הזה לכשעצמו למרבה הצער כבר לא
נדיר שכן ילד אחד מתוך  2,500ילדים שידבקו
בנגיף בממוצע ,יפתחו את התסמונת הדלקתית
הרב מערכתית – כמערכת הבריאות האמונה על
בריאות אזרחי המדינה אנחנו מעוניינים למנוע גם
את זה ולכן חשוב לנו לחסן כמה שיותר ילדים".
"כל הנ"ל מביא את כל גורמי הבריאות בארץ
ובעולם למסקנה כי חשוב מאוד לחסן את הילדים
בחיסון מוקדם – ללא קשר להופעת זן אומיקרון,
ובוודאי לקראת הופעתו הצפויה של גל תחלואה
עקב האומיקרון" .את ההורים החוששים הוא
מבקש להרגיע" ,המינון שניתן הילדים בחיסון
הוא כשליש מזה שניתן באמצעות החיסון
למבוגרים ,מיליוני ילדים כבר התחסנו בעולם
ב 2-מנות ,ואין שום סיגנל שדווח לנו על תופעות
לוואי חריגות מארה"ב".

המטרה :חיסון הילדים
במסגרת התדרוך המיוחד שיזמה גב' חנה
קוריץ ,מנהלת תקשורת ודוברות מגזר חרדי
בכללית יחד עם מטה ההסברה החרדי של
משרד הבריאות ,הבהיר פרופ' בליצר כי המטרה
בחיסון הילדים הוא בראש ובראשונה הגנה על
אוכלוסיית הילדים .מבצע חיסון הילדים במערכת
החינוך ובכלל ,לא נעשה במטרה להשתמש בהם
כמגן על קבוצות אחרות בסיכון" .הילדים צריכים
להתחסן בין השאר כדי שלא יפגעו מתסמונת ה
 ,PIMSמהסיבוכים הנדירים של תחלואה קשה
בקורונה ,ומהפרעות אחרות מסוג 'לונג קוויד',
בהם אנו נתקלים לעיתים לא נדירות".
בהתייחס לחששות העולים בקרב ציבור
ההורים מפני חיסון ילדיהם הוא מגלה ,כי איגוד
רופאי הילדים הנו אחד הגופים הרשמיים שדחפו
יותר מכל גוף אחר לצאת במבצעי חיסון הילדים,
מתחילתו ,וגם כעת לקראת הופעת ה'אומיקרון',
"בכיריה העבירו את המסר בכל דרך אפשרית.
אם להורה יש ספקות ושאלות ,לא להסס להיוועץ
ברופא הילדים או רופא המשפחה".
לשאלה האם החיסון יעניק הגנה או שיצטרכו
בעתיד מנת דחף .משיב פרופ' בליצר כי אין כל
סתירה בין הדברים ,ייתכן שבעתיד יצטרכו מנה
שלישית אבל ברור שכעת זה הצעד מתבקש
ביותר לעשות כאמצעי הגנה מפני גל התחלואה
הצפויה של האומיקרון.
"באומיקרון אנחנו בפרדיגמה חדשה ,ברמה
כזאת שאנחנו מבינים שלא נצליח להוריד את
הרף של  Rמתחת ל 1 -ככל שנתאמץ .עוד לא
ראינו מדינה אחת שבולמת את התפשטות הזן
החדש בתחומה ,שכבר הצליחה בכך – זו הסיבה
שכאשר אנחנו שואלים את עצמנו ,כיצד אנו
רוצים לפגוש את הזן הזה ,כפרטים וכחברה,
התשובה היא ,עם כמה שיותר מחוסנים.

בעקבות אזהרות מערכת הבריאות מפני קצב
הדבקה חסר תקדים שצפוי להתרגש בשבועות
הקרובים ולאור תחלואת שפעת החורף המוגברת
ברחבי הארץ ביחס לשנתיים האחרונות ,צפה
ועלתה בימים האחרונים שאלת ההיערכות וכושר
הספיגה של מערכת הבריאות לקראת הגל הכבד
שצפוי.
לדברי פרופ' בליצר" ,מערכת הבריאות
בהחלט נערכת לסף קיבולת גדול יותר בעקבות
התפשטות התחלואה ההמונית שצפויה בהמשך
אם כי בלתי אפשרי לדעת כעת כיצד תצליח
המערכת להתמודד עם עומסים בבתי החולים
במבחן המציאות .תלוי בתפוסה ובחומרת
המחלה .בלתי אפשרי לדעת זאת בשלב מוקדם
יחסית זה ואין תרחיש ייחוס אמין לקראת מה אנו
הולכים".
ככל שיכולת ההמרה מהדבקה למחלה קשה
תהיה דומה בין אומיקרון לדלתא ,ולאור הירידה
המסוימת בהגנה מהדבקה בקרב מתחסנים ,אנו
עלולים למצוא את עצמנו במצב חמור מאוד עד
כדי חזרה לימי השיא בתפוסות מערכת הבריאות,
והלחץ על מחלקות טיפול הנמרץ ומכשירי
ה'אקמו' .גם מחלה פחות אלימה פי  ,3עלולה
לגרום לעומס גדול על מערכת הבריאות בשל
התפשטות מהירה ונרחבת פי  6ממה שהכרנו,
בפרט באוכלוסיות המבוגרות והפגיעות.
עם זאת הוא מבקש להעביר מסר מרגיע:
"מרבית ההמלצות שהבאנו ,התקבלו על ידי
הממשלה שמצדה מחפשת את האמצעים הנכונים
והמידתיים ,לבלום את ההתפשטות המהירה
אליה נערכים".
צריך להמשיך ולהקפיד על הכללים – מסיכות,
תו ירוק ,הגנה על האוכלוסיות המבוגרות,
ומבצעי החיסון.
לדבריו" ,המדינה גם היא מבינה שהפעם אנו
נמצאים במצב אסטרטגי שונה מבעבר .שכן אם
בגלי התחלואה הקודמים האסטרטגיה היתה לנהל
קרב בלימה ,הרי שכעת ההנחה היא ,שמאוד יהיה
קשה למנוע לחלוטין את ההתפשטות ולפיכך
המטרה היא לעכב את תחילת ההתפשטות ככל
הניתן ,ולהגן טוב ככל הניתן על האוכלוסיה
ובפרט האוכלוסיה הפגיעה  -וכדי להגיע לזה
אנו מבקשים לחסן כמה שיותר אנשים כפי שכבר
הוסבר".
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ברלין :במלאות  80שנה ל'ועידת ואנזה'  -הקהילה היהודית בחגיגה משולשת :

חנוכת בית הכנסת 'בית ציון' ,הסמכה
לרבנות ב'בית המדרש לרבנים' והכנסת
ספר תורה בן  200שנה ששוקם
אל היכל בית הכנסת ששרד את ליל הבדולח ושוקם באותנטיות מרהיבה נכנסו אברכי 'בית המדרש לרבנים' ,כמה
מהבוגרים קיבלו השבוע את תעודות ההסמכה 'יורה יורה' מנשיא עמית של בית המדרש ראש ישיבת 'חברון' הגרמ"מ
פרבשטיין וב'קלויז של 'קהל עדת ישראל' חגגו הכנסת ספר תורה בן  200שנה ששרד את השואה ושוקם  נשיא 'ועידת
רבני אירופה' הגר"פ גולדשמידט שיזם את חידוש פעילות בית המדרש לפני כעשור 80' :שנה לאחר שבשכונה הסמוכה
הגה הרייך השלישי את ה'פתרון הסופי; אין נקמה גדולה מזו .זהו גם שדר חשוב לגרמניה אירופה והעולם כולו; מייצגי
היהדות האותנטית המסורתית – האורתודוכסים'
מאת :יוסף טולידנו
היסטוריה בברלין; שמונים שנה לאחר שלא
הרחק משם התקיימה 'ועידת ואנזה' בה החליט
הרייך השלישי על ה'פתרון הסופי' קול התורה
חוזר להדהד במבנה בית הכנסת 'בית ציון'
בברלין .אל היכל בית הכנסת ששלדו שרד
את ליל הבדולח ושוקם באותנטיות מרהיבה
באמצעות תמונת פנים אחת ששרדה בהשקעת
עתק על ידי מר רונאלד לאודר נכנסו אברכי 'בית
המדרש לרבנים ד'ברלין' ההיסטורי.
במגבלות הקורונה חגגה השבוע הקהילה
היהודית חגיגה משולשת; חנוכת בית הכנסת
וכניסת תלמידי 'בית המדרש לרבנים ד'ברלין'
להיכל הקודש .הסמכת כמה מהבוגרים לרבנות
 'יורה יורה' על ידי נשיא עמית של בית המדרשראש ישיבת 'חברון' הגאון רבי משה מרדכי
פרבשטיין והכנסת ספר תורה בן  200שנה ששרד
את השואה ושוקם ,לבית הכנסת ה'קלויז של
'קהל עדת ישראל' בברלין.
נשיא 'ועידת רבני אירופה' רב ואב"ד
מוסקבה ויו"ר ועד בית המדרש הגאון רבי פנחס
גולדשמידט שיזם את חידוש פעילות בית המדרש
לפני כעשור אמר 76' :שנה לאחר החורבן אנו
זוכים להסמכה כאן על אדמת גרמניה ,של
אברכים צעירים שגדלו והתחנכו במוסדות התורה
בגרמניה ,לרבנים שיכהנו פאר בקהילות הקודש
בגרמניה ובמדינות חבר העמים .אנו רבני אירופה
שהורינו טבלו בתופת ואיבדו את כל משפחתם
בידיהם של המרצחים חוזרים לכאן לגרמניה
ונושאים בגאון ובעוז בראש חוצות את נשמתה
של אומתנו; התורה ואת תלמידי החכמים,
הרבנים והיושבים על מדין ,נושאי דגלה,
שינחילוה הלאה לדור דור ,להיכל בית הכנסת
ששוקם ברב פאר והדר 80 .שנה לאחר שבשכונה
הסמוכה הגה הרייך השלישי את ה'פתרון הסופי;
אין נקמה גדולה מזו .זהו גם שדר חשוב לגרמניה
אירופה והעולם כולו; מייצגי היהדות האותנטית
המסורתית – האורתודוכסים'.
במהלך שהותו בברלין ערך הגרמ"מ פרבשטיין
בחינות לתלמידי בית המדרש שסיימו את המחזור
הנוכחי על כל הלכות איסור והיתר בשר בחלב
תערובת ומליחה והעניק ,כאמור ,את תעודת
'יורה יורה' למספר אברכים שסיימו את כל מחזור
לימודי ומבחני ההסמכה .הרה"ג רבי משה יהודה
הלפרן חבר הוועדה המתמדת של 'ועידת רבני
אירופה' העומד בראש בית המדרש אמר כי 'בעת
הזו ראוי להזכיר לטוב את הד"ר ראובן (רומן)
סקובלו ז"ל – יליד ברלין בן יחיד להורים ניצולי
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הנקמה הגדולה ביותר בית המדרש לרבנים בברלין

ספר התורה בן  200שנה | צילומים :באדיבות מזכירות
'בית המדרש לרבנים' ו'קהל עדת ישראל' ברלין

הגר''ד רואבערטס עם חלק מילדי הקהילה בביהכ"נ בית ציון

שואה שכל משפחתם נהרגו בשואה שחש חובה
לשקם את ההריסות ולבנות יהדות ותורה כמסורת
ישראל סבא דווקא במקום שמשם יצא הרשע'.
ד"ר סקובלו ש'גויס' ע"י המנכ"ל המיתולוגי
של 'ועידת רבני אירופה' הרב אבא דונר זצ"ל
להעניק גב כלכלי לסגן נשיא 'קרן לאודר' חבר
'ועידת רבני אירופה' הרב יהושע ספינר ,מייסד
מפעל 'ישורון' שתחת חסותו נמצא גם 'בית
המדרש לרבנים' ,רכש את הבנין הגדול ברחוב
ברוננשטראסה במרכז ברלין לצורך ישיבת 'בית
ציון' שהמבנה בו שכנו היה צר מלהכיל את

הלומדים ,והקמת מוסדות התורה והחסד .בחצר
הבנין ממוקם בית הכנסת 'בית ציון' שנהרס כליל
בליל הבדולח אך שלדו לא הוצת בשל סמיכותו
לבניינים בהן מתגוררות משפחות שאינם יהודים.
לאחר כעשור להצלחת הישיבה וביוזמת נשיא
'ועידת רבני אירופה הגר"פ גולדשמידט ,הקים
הרב ספינר מחדש את 'בית המדרש לרבנים
בברלין' שפעל עד ליל הבדולח ,תחת נשיאותו
של גאב"ד אירופה ולונדון הגאון רבי חנוך הכהן
ארנטרוי (רבי חנוך בן בלימלא לרפו"ש) .לפני
כשנתיים חלה הגר"ח ארנטרוי ה' יאריך שנותיו

בנעימים ,ובעידוד משפחתו ,התמנה הגרמ"מ
פרבשטיין כנשיא עמית של בית המדרש.
'בית המדרש לרבנים' מיסודו של הרב עזריאל
הילדסהיימר ואחריו הגאונים הרד"צ הופמן רבי
אברהם אליהו קפלן ובעל ה'שרידי אש' ,הוא
אחד מתוך מוסדות ומפעלים תורניים הפועלים
תחת ארגון הגג 'ישורון' ברחבי בגרמניה .לארגון
שאחד מפטרוניו המרכזיים הוא מר רון לאודר,
תנועת נוער לקירוב 'עם אחד' .גן ילדים ובית
ספר ובו מאות תלמידים בברלין .ארגון הקירוב –
חוויה יהודית המפעיל בכל רחבי גרמניה מערכת
למידה בחברותא ושיעורים על ידי צוותי מומחים
בחלקם הגדול בוגרי בית המדרש לרבנים וכולל
אברכים 'בית ציון'.
אחר הצהריים התקיימה הכנסת ספר התורה
לבית הכנסת ה'קלויז' שע"י 'קהל עדת ישראל'.
היה זה מחזה מרגש במיוחד .עשרות מבני הקהילה
בראשות הגרמ"מ פרבשטיין ורב הקהילה חבר
'ועידת רבני אירופה' הרה"ג רבי דוד ראבערטס,
וילדי החמד של מוסדות התורה של הקהילה יצאו
מבית המדרש של הקהילה ברחוב ברוננשטראסה
בו התקיים טקס סיום מילוי האותיות שנמחקו
ברבות השנים ,רקדו עם ספר התורה וחופתו ,בלב
ליבה של העיר שעל מדרכותיה חקוקים באריחי
נחושת ,ליד בתי המשפחות שנעקרו ,שמות
היהודים ותאריך רציחתם ,עד ל'קלויז' ברחוב
שטלזונדר שטראסה.
ספר התורה הנדיר המתוארך לדעת המומחים
נכתב לפני כמאתיים שנה נרכש על ידי ד"ר
יהושע בילער .מר בילער רכש בד שאמור היה
לשמש כבד קודש לכיסוי הרך הנימול לאחר ברית
המילה ולשימוש לאחר מכן כאבנט לספר תורה.
מקור המנהג במסורת ישראל מוזכר גם בכתבי
וימפל הוא כינוי לבד מעוטר
ֶּ
רבי עקיבא איגר.
שכרכו בו את התינוקות בברית המילה שלהם,
שעל פי מנהג כמה קהילות בגרמניה ,כשהגיע
התינוק לגיל שלוש נתנה משפחתו את החיתול
מתנה לבית הכנסת כדי שישמש לעיטוף ספר
התורה .התינוק נרצח בשואה ומר בלייער שהינו
גר צדק השתמש בבד המיועד בברית שעשה לבנו
רפאל .את הבד עיבד לחגורה ועימה ביצע את
קשירת ספר התורה לפני הכנסתו להיכל הקודש.
הגר"ד ראבערטס אמר בסעודת המצווה' :זכינו
היום לחגוג את מסיבת עם הקודש בהכנסת ספר
תורה – תורה שבכתב .הסמכת רבנים ובחינות
בבית המדרש לרבנים – תורה שבעל פה במקום
שביקשו לעקור את הגוף והנפש היהודית  -נצח
ישראל לא ישקר'.
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החיים שלנו מלאים
התחלות חדשות ,חווי
להתבונן ,לפתוח את

ם ברגעים קסומים
יות מרגשות צריך רק
ת הלב ולגלות אותם.

על סדר היום
אבי גרינצייג

הילכו שניים יחדיו
אם ציניות הייתה מגיפה ,הייתה מדינת ישראל
מסומנת השבוע בצבע אדום בוהק .תילי תילים של
עוקצנות והומור דוקרני נשפכו על ראשיהם של
שני ראשי הסיעות החרדיות שהודיעו על פרישתם
הצפויה מהכנסת – יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר
אגודת ישראל ח"כ יעקב ליצמן .באופן אירוני,
משלושת המוסקטרים הותיקים ,ייוותר בינתיים רק
זה שהכריז אינספור פעמים על פרישתו הקרובה
והצפויה – יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני.
כמובן ,אינו דומה פרישתו הכפויה למחצה של
דרעי ,שתוך כדי דיבור כבר עסוק בתכנון הקאמבק
ובהחזרת עטרה ליושנה ,לפרישתו המנומנמת במעט
של ליצמן ,שכבר מזה זמן מה נדמה לבאי משכן
הכנסת כי מיצה את עניינו בפוליטיקה והוא סוחב
אך ורק מכוח חוקי האינרציה .ממילא ,מצבה של
ש"ס לא צפוי להשתנות ושום קרב ירושה לא עומד
בפתח (ואבוי למי שינסה לנצל את ההזדמנות) ,מה
שאין כן אצל האגודאים וכפי שיבואר לקמן.
אבל לפני שנעסוק בהרחבה בדרמה הכפולה,
כמה מילות שבח לשני הנציגים ,מהמנוסים ביותר
שראתה כנסת ישראל מימיה ,שועלים ותיקים שכבר
עשו הכול וראו הכול .שניהם
לפי מקורבי יו"ר ש"ס ,הקימו והפילו ממשלות ,היו על
הוא יוצא מהכנסת בלב הגלגל ומתחתיו ,ניהלו מאבקים
הרואיים ומתוחכמים והותירו
כבד" .צריך להבין שאריה מאחוריהם לא מעט יריבים
נטה בעבר לזלזל בעבודה מובסים.
אויבי המפלגות החרדיות,
הפרלמנטרית השוטפת ,מבית ומחוץ ,מרבים לקנטר את
בכל זאת אנחנו מדברים ציבור הבוחרים ההולך כעדר אחר
רבותיו ,הם דורשים לגנאי ואנחנו
על מי שניהל משרדי לשבח .הטענה החוזרת ונשנית
ממשלה כבדים והיה היא העדר פריימריז 'דמוקרטיים',
חבר בקבינט ,אבל בחצי בנוסח מסע הכיבוש המפואר
של יאיר לפיד בדרכו לפסגת 'יש
השנה האחרונה אפשר עתיד'...
במקום תשובה ,מן הראוי
לומר שהוא ממש נדבק
לשלוח את המקנטרים לצפות
בחיידק של העבודה מעט בפעלם של ותיקי הח"כים.
במליאה .וכל זה מלבד מה הסיכוי שדרעי או ליצמן היו
מגיעים לאן שהגיעו במפלגה
האחריות שרבצה עליו' ,דמוקרטית'? כיצד היו צוברים
כמי שהצליח לגבש את הניסיון הדרוש? את ההבנה
בנפתולי הפוליטיקה הישראלית?
את האופוזיציה בכל את ההיכרות עם כל תג וכל פסיק
פעם מחדש והיה הציר במערכות השלטון והפקידות? רק
היחיד שחיבר בין גוש השיטה הנוכחית ,המבטיחה את
מקומם לשנים רבות – ובתנאי
הימין והחרדים לרשימה שייסמכו על ידי גדולי ישראל,
המשותפת" כמובן – מאפשרת התמקצעות
וחשיבה לטווח ארוך.

שאגה חנוקה
בבוקר שישי האחרון ,בין החתימה על ההסכם
לפניה לבית המשפט ,הגיע דרעי לכתובת הטבעית
במצבו – ציונו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בבית
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העלמין סנהדריה בירושלים .בניגוד לשימוש
המתבקש במטבעות לשון שחוקות ,דרעי לא בא
"להחזיר את הפיקדון" ,הפיקדון יישמר קרוב קרוב
וינוהל באותה מתכונת.
יום קודם לכן ,בצהרי חמישי ,שם דרעי קץ
לגל השמועות שאופף אותו כמעט שש שנים .מי
שהתנסה כבר במאבק לוהט מול רשויות החוק
בסיבוב הקודם ,הבין שאין באמת דרך לנצח את
המערכת בלי לחולל בה שינוי מהותי .בניגוד
לפרשיות העבר ,הפעם דרעי נשמר מכל משמר
שלא לפגוע בכבודם של 'שומרי הסף' ,סכר את
פיו וספג .שש שנים של עינוי דין והתעללות ,שש
שנים של כותרות אכזריות והשמצות פרועות ,שש
שנים שלא הולידו אפילו עכברון ,כלשונו הזהב של
היועמ"ש המוקלט אביחי מנדלבליט.
בהינף קולמוס אחד ,חתם האיש הכול יכול של
הפוליטיקה הישראלית על הסדר טיעון ולפיו יפרוש
מהכנסת לאלתר וישלם קנס בסך  180אלף שקל
טבין ותקילין (שאולי עוד יזכו למימון במסגרת
תביעת דיבה שהגיש דרעי נגד אחד הפרשנים
הפוליטיים ,על התבטאות מסיתה שאין כאן המקום
לחזור עליה).
בתמורה ,תסתפק הפרקליטות בכתב אישום דליל
עם שני סעיפים שאדם מן השורה היה מסדיר כלאחר
יד בביקור כואב במשרדי מס הכנסה ,ובדרישה
למאסר של שנים עשר חודשים על תנאי למשך
שלוש שנים ותשלום הקנס המדובר .ובעיקר ,בשל
ההתפטרות הספונטנית מהכנסת ,יימנע היועמ"ש
מלטעון בעניין הקלון בפני הערכאה הדיונית .או
במילים פחות מכובסות ,ככל והדברים יהיו תלויים
במערכת התביעה הנוכחית ,לא תהיה מניעה בפני
דרעי לשוב לכיסאו הכמעט טבעי בממשלת ישראל
הבאה ,אם וכאשר.
ביום ראשון ,שלח עורך דינו הנאמן של דרעי,
נבות תל צור ,מכתב הבהרה ליו"ר הכנסת ,ח"כ
מיקי לוי ,ובו הצהיר כי מרשו לא יבקש ליהנות
מהחסינות השמורה לחברי הכנסת .כעת ,מבקשים
שני הצדדים מבית המשפט לקבוע תאריך לדיון,
ככל הנראה בשבועות הקרובים ,במהלכו צפוי
בית המשפט לאשר את הסדר הטיעון .אמנם .היו
דברים מעולם ואירע ששופט מחמיר סירב לקבל
את הסכמת הצדדים לעונש מקל ,אלא
שבעבירות קלות כגון דא לא
חיישינן למיעוטא.
על פי המקובל והנדרש,
דרעי יצטרך להתפטר
מהכנסת בפועל ביממה
שלפני קיום הדיון המשפטי.
הפרקליט
אם כי ייתכן שיחליט לעשות
שהפך לרקטור,
זאת אפילו כמה ימים קודם
שי ניצן | צילום:
לכן .בלאו הכי ברור לכולם
המכון הישראלי
שמעמדו הבלתי מעורער
לדמוקרטיה
כיו"ר התנועה הקדושה
יישמר לו בסילודין .החל
מניהול ישיבות הסיעה בחדר
סיעת ש"ס בכנסת ,ועד
להשתתפות במפגש ראשי
סיעות האופוזיציה בכל

יום שני ,בחדרו של ראש האופוזיציה ח"כ בנימין
נתניהו.
כמקובל במקרים שכאלו ,ובשל מורכבות המצב,
נמנע דרעי מלהתראיין בעניין והוא ממלא פיו מים.
על פי המסורת ,המקורבים הם אלו שמשלימים
את החסר ,ואף אנו לא נסטה מהמנהג .לפי
מקורבי יו"ר ש"ס ,הוא יוצא מהכנסת בלב כבד.
"צריך להבין שאריה נטה בעבר לזלזל בעבודה
הפרלמנטרית השוטפת ,בכל זאת אנחנו מדברים
על מי שניהל משרדי ממשלה כבדים והיה חבר
בקבינט ,אבל בחצי השנה האחרונה אפשר לומר
שהוא ממש נדבק בחיידק של העבודה במליאה.
וכל זה מלבד האחריות שרבצה עליו ,כמי שהצליח
לגבש את האופוזיציה בכל פעם מחדש והיה הציר
היחיד שחיבר בין גוש הימין והחרדים לרשימה
המשותפת".
נראה שהמקורבים סימנו את הנקודה .לכאורה,
שום דבר לא השתנה ,אדרבה ,דרעי מחוץ לכנסת
יהיה פנוי יותר ונחוש יותר להביא את הממשלה הזו
לסופה .אבל מי שעקב אחרי התנהלות האופוזיציה
בחודשים האחרונים ,היה מגלה שכמעט בכל פעם
בה נרשם הישג בדמות מפלה בהצבעה לקואליציה,
הייתה ידו של דרעי בתמונה .המגבש הלוחמני של
האופוזיציה ,הציר המחבר בין ביבי לטיבי.
יש דברים שאפשר לעשות רק ב'מאני טיים',
ברגעי ההצבעה עצמם ,בדקות של מתיחות בתוך
המליאה ,ברגעים של חוסר אמון שברירי בין
קבוצות בעלות אינטרס זהה אבל שונה .דרעי היה
אמן הבלתי אפשרי במצבים כאלה ,כעת ,תחסר
האופוזיציה את הראש הבלתי רשמי שלה.

תחושת מיצוי
ומדרעי לליצמן :בתחילת השבוע ,סמוך ונראה
לפרסומים על עמיתו מש"ס ,הודיע הנציג הגוראי
המקשיש (בן  )74על פרישתו הצפויה מהכנסת עם
תום הקדנציה הנוכחית .למותר לציין שההודעה הזו
– כמו כל החלטותיו של ליצמן לאורך הקריירה –
תואמה מראש עם מורו ורבו ,האדמו"ר מגור ,ורק
לאחר מכן נודעה לציבור הרחב.

כ"ו טבת תשפ"ב 30/12/21

זמני וקבוע ,שני הפורשים

גם אויביו של ליצמן ,מבית ומחוץ ,יסכימו בלית
ברירה להודות שהוא היה ביצועיסט מהשורה
הראשונה ואגודיסט נאמן .אפשר שלא להתחבר
לאיש ולסגנונו ,אי אפשר להתעלם מיכולותיו
ומשורה ארוכה של הישגים שהוא חתום עליהם,
כולל במשרדי השיכון והבריאות ,ובפרט בזה
האחרון ,המזוהה אתו יותר מכל .ליצמן גם חתום
על ההחלטה הנדירה של ה'מועצת' לאפשר לו לכהן
כשר ,בניגוד למקובל ביהדות התורה מימים ימימה.
הסמיכות לפרישתו של דרעי והעובדה שגם נגד
ליצמן מתנהלת כבר שנים ארוכות חקירה כפולה,
הובילה לגל של ספקולציות על עסקת טיעון
מתגבשת ,גם ובעיקר לאור רצונו של היועמ"ש
מנדלבליט לנקות שולחן טרם סיום הקדנציה
– בחודש פברואר הקרוב .בסביבתו של ליצמן
מבהירים כי לא זה המקרה .לדבריהם ,ליצמן בטוח
לחלוטין בחפותו ,ומבחינתו ,לשכתו עזרה בשני
מקרים לשתי פניות ציבור שהתקבלו ,כפי שנהגה
באלפי מקרים דומים.
גם במקרה בו יואשם ,בסבירות גבוהה יהיו אלו
עברות ברף היותר נמוך .עם זאת ,אין ספק שההכרזה
על הפרישה מהחיים הפוליטיים עשויה להקל את
מצבו המשפטי .פרקליטות המדינה כבר הורגלה
לתפקד כגוף פוליטי למחצה ,ומבחינתה ,משקלו
של איש ציבור כבד לאין ערוך ממשקלו של אזרח
מן השורה .כך או כך ,נכון לשעת כתיבת השורות,
לא מתנהלים מגעים של ממש לעסקת טיעון בין
נציגי התביעה ובין עורכי דינו של ליצמן.
ומדוע בכל זאת בחר יענקל לשחרר את ההודעה
הסנסציונית? למען האמת ,מזה תקופה ארוכה
מספר ליצמן למקורביו שהוא לא מתכוון "להידבק
לתפקיד עד שיזרקו אותו בכוח" ,בניגוד לכמה וכמה
ח"כים מהעבר .בשנה האחרונה הצטברה אצל השר
לשעבר עייפות ,הנובעת מהפוזיציה האופוזיציונית,
מהקורונה (כפשוטו .כזכור ,ליצמן חלה בקורונה
בתחילת הדרך ,וכמו רבים ,הוא סובל מתופעות של
פוסט-קורונה) ומתחושת מיצוי במסדרונות הכנסת.
נדמה כי הסוללה פשוט אזלה.
אבל למקורבים יש גם מסר חשוב עבור יריביו
של ליצמן ,בפרט בתוך אגודת ישראל :אין לו
שום כוונה לצאת לפנסיה ולנוח על זרי הדפנה,
עם פריצות אקראיות לשידור ולמוספי חג לצורכי
העלאת זיכרונות ,כפי שנהגו קודמיו .ליצמן פה
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כדי להישאר ,הוא ימשיך ללוות את חצר חסידות
גור בכלל ואת ביתו של הרבי בפרט ,ולעסוק בענייני
ציבור – בדגש על הנעשה והנשמע באגודת ישראל
פנימה .אנחנו ,כמובן ,נמשיך לסקר מקרוב.

בין זייברט לבבצ'יק
פרישתו העתידית של ליצמן ,השיקה באופן
רשמי את בורסת שמות המחליפים הפוטנציאליים.
ברמת התיאוריה ,כמעט כל חובש ספודיק (וגם
כמה שלא) בגילאי החמישים הוא מועמד אפשרי.
ברמה המעשית ,ישנם שני מועמדים מובילים ועוד
כמה שמות שעשויים להפתיע ,הכול כמובן בכפוף
להחלטתו של כ"ק האדמו"ר מגור.
שני השמות הבולטים הם זה של ראש העיר בני
ברק לשעבר (והמיועד לכאורה לכהן גם בקדנציה
הבאה) חנוך זייברט ,וזה של העוזר הנאמן מוטי
בבצ'יק .זייברט נחשב קבלן ביצוע מרשים ,אולי
הכי יעיל בחסידות מלבד ליצמן וזוכה גם להערכה
מקיר לקיר .בחירה בו תפתח כנראה באופן סופי את
החוזה הבלתי כתוב בין אגודה לדגל על עיריית בני
ברק ,ואכמ"ל.
בבצ'יק אולי עוד צעיר באופן יחסי ,אבל נחשב
לדמות הפופולארית ביותר בזירה הציבורית מטעם
החסידות ,לא עניין של מה בכך בימים אלו .בנוסף,
בתקופת הקורונה עלה מעמדו פלאים ,הן בשל
מעורבותו ומטבע הדברים גם בשל תפקידו .בנוסף,
הוא בעל הניסיון הרב ביותר בזירה הפרלמנטרית
והממשלתית.
שמות נוספים שכדאי לזכור הם זה של אברהם
מנלה ,מנכ"ל ח"ק תל אביב והגלילות ,הח"כ
לשעבר ר' אליהו חסיד ,הקבלן שמואל נרקיס,
ואפילו שמו של מחותנו של הרבי ,סר יצחק שפירא,
עלה כממלא מקום אביו ,הרב אברהם יוסף (מוניה)
שפירא ז"ל.
מאפיין מקורי שאין לזלזל בו הוא מנהג החסידות
לשלוח לכנסת מפעם לפעם דווקא יהודים עם רקע
תורני מכובד .היסטוריונים פולניים יצביעו על הרב
אהרן לוין ,הרב מריישא ,שנשלח לכהן עוד כציר
ב'סיים' הפולני ,ובהמשך גם רבי מאיר שפירא
מלובלין .כך גם הרב משה זאב פלדמן ,שהוזעק
היישר מכהונתו כראש ישיבת 'אמרי אמת' בבני
ברק לכהן כבוד כח"כ וכסגן שר העבודה והרווחה.

כך או כך ,במפלגה שאינה מושפעת מ'ליכודניקים
חדשים' או ישנים ,מה שיקבע בסוף הוא כמובן אך
ורק הכרעתו של הרבי מגור ,שיכתיר את היו"ר הבא
של 'אגודת ישראל' ובסבירות לא מבוטלת גם את
השר הבא מטעמה.

מקומו של פקיד

ומדוע בכל זאת בחר
יענקל לשחרר את ההודעה
הסנסציונית? למען האמת,
מזה תקופה ארוכה מספר
ליצמן למקורביו שהוא לא
מתכוון "להידבק לתפקיד
עד שיזרקו אותו בכוח",
בניגוד לכמה וכמה ח"כים
מהעבר .בשנה האחרונה
הצטברה אצל השר לשעבר
עייפות ,הנובעת מהפוזיציה
האופוזיציונית ,מהקורונה
(כפשוטו .כזכור ,ליצמן
חלה בקורונה בתחילת
הדרך ,וכמו רבים ,הוא
סובל מתופעות של פוסט-
קורונה) ומתחושת מיצוי
במסדרונות הכנסת .נדמה
כי הסוללה פשוט אזלה

שני פקידים בכירים בממשלת ישראל
סיימו בתקופה האחרונה את תפקידם,
לשניהם הודבקה תווית זיהוי פוליטית
עוד בתקופת כהונתם .האחד ,פרקליט
המדינה לשעבר שי ניצן ,זכה למצנח
זהב מפנק בדמות תפקיד מומצא
כרקטור הספרייה הלאומית ,בשכר של
עשרות אלפי שקלים לחודש .השני,
ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ,זוכה
למתקפת תחקירים ועיתונות לוחמנית,
במטרה לקעקע מראש את סיכוייו
כמנהיג עתידי לגוש הימין.
הבעיה אינה רק בכך שאיש הימין
נרדף ואיש השמאל מסודר בחיים.
הבעיה מתחילה בעצם הלגיטימציה
שיש לפקידים בעלי מעמד חזק דיו
להתערב באופן אקטיבי בפוליטיקה.
פקיד אמור לעבוד בשירות ממשלת
ישראל ,הא ותו לא.
זהו אחד העיוותים היותר
משמעותיים שהתפתחו כאן בשנים
האחרונות ,לא מעט 'בזכות' התקשורת
ומערכת המשפט שצבעו בצבעי
אזהרה את הפוליטיקאים והפכו אותם
למצורעים ,לעומת הפקידים 'נקיי
הכפיים' .כמעט בכל עימות בין פקיד
לפוליטיקאי הממונה עליו ,צדדה
התקשורת באופן אוטומטי בדברי הכפיף ,אף שעצם
הבעת הדעה הייתה במקרים רבים מנוגדת לחוק.
אם וכאשר ישוב הימין לשלטון ,אחרי הרפורמות
המתוכננות במערכת החוק ,רצוי גם לחדד את
העניין הזה :פקיד ממשלתי הוא חלק ממשרד
ממשלתי ,ותפקידו – בכיר ככל שיהיה – הוא מילוי
הוראות הממשלה והשר הממונה.

באלעד
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

מאן

דאמר

עמוד זה טעון גניזה

הרה"ג ראובן אלבז

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ישראל מאמינים בני מאמינים



"וָאֵ רָא אֶ ל ַאבְ רָהָ ם אֶ ל יִצְ חָ ק וְ אֶ ל ַי ֲעק ֹב
ּוׁש ִמי ה' ֹלא נו ֹדַ עְ ּתִ י לָ הֶ ם"
בא-ל שד-י ְ
(שמות ו ,ג).
בפרשה הקודמת שלח הקב"ה את משה רבינו
שיגאל את ישראל ,השיב משה לה' ואמרַ ,וּיַעַ ן
מ ֹׁשֶ ה ַוּי ֹאמֶ ר וְ הֵ ן ֹלא ַיא ֲִמינּו לִ י וְ ֹלא י ְִׁש ְמעּו ּבְ ק ֹלִ י
(שמות ד ,א) ,משה רבינו לא היה אדם מנותק
מהמציאות שאינו מבין את העם ,אלא הכיר וידע
את ישראל היטב ,וסבר שהם לא יאמינו לו.
השיב הקב"ה וענה לו דבר נורא" ,אתה אומר
והן לא יאמינו? ואני אומר ישראל מאמינים בני
מאמינים ,ואתה אין סופך להאמין" (שבת צז ע"א).
בגלל שאמרת דבר זה -יקרא עליך שלא האמנת,
יַעַ ן ֹלא הֶ אֱמַ נְ ּתֶ ם ּבִ י לְ הַ קְ ּדִ יׁשֵ נִ י (במדבר כ ,יב),
באותו מטבע שמשה רבינו אמר להקב"ה וְ הֵ ן ֹלא
ַיא ֲִמינּו לִ י ,כך השיב לו הקב"ה יַעַ ן ֹלא הֶ אֱמַ נְ ּתֶ ם ּבִ י,
אתה אין סופך להאמין ,אך ישראל מאמינים בני
מאמיניםַ ,ו ַּיאֲמֵ ן הָ עָ ם ַוּי ְִׁש ְמעּו ּכִ י פָ קַ ד ה' אֶ ת ּבְ נֵי
י ְִׂשרָאֵ ל (שמות ד ,לא) ,כולם האמינו!

ולמדנו מכאן מסר גדול ,משה רבינו מסתכל על
ישראל ורואה אותם עובדי עבודה זרה וכישופים,
רחוקים מכל דת ודין ,רחוקים מאמונה וביטחון,
ולכן סבר שלא יאמינו לו .אך האמת אינה כך,
ישראל מאמינים בני מאמינים ,זאת אומרת שגם
כשרואים שלכאורה אין בהם אמונה ו"חבל על
הזמן ,המאמץ וההשקעה" הם לא יאמינו  -זו
טעות ,עם ישראל הם בני אדם שמקבלים ,והאמונה
הצרופה טמונה בליבם!
וגם אם כעת הם רחוקים משמירת תורה ומצוות,
מ"מ לאחר שמדברים איתם מעט דברי אמונה
וחיזוק הם מתלהבים ונהפכים להיות שלהבת של
קדושה וטהרהַ ,ו ַּיאֲמֵ ן הָ עָ ם ,ישראל מאמינים בני
מאמינים!


לפעמים כשרוצים ליזום מעשים לפיתוח התורה
המצוות והמעשים הטובים בעם ישראל וקירוב
ליבות ישראל לאביהם שבשמים ,עולות מחשבות
שדבר זה לא יועיל" ,הכל הלך ונאבד ,חבל על
הזמן ,אין מה לדבר".

לאחר מכן ניגש הרב לאחיות וציווה עליהם
אך זה לא נכון ,ישראל מאמינים בני מאמינים,
עלינו לעשות כל שביכולתנו וה' יתברך ישלח עזרנו להשאירה בחדר ולא להיכנס לעזור לה .בינתיים
מקודש ויראה לנו שגם דברים שלא יתכן במציאות תקפו את האשה צירי לידה והתחילה לצעוק "ָאי,
שיתקיימו ,יהיו ,וזאת מפני שהאמונה הצרופה ָאי ,הטבע תעזור לי!" האחיות מיד מיהרו לעזור
לה ,אך רבי משה וולך עצר אותן ולא נתן להן
טמונה בליבות ישראל ,ועלינו רק לעורר אותה!
ללכת.
"הטבע ,תעזור לי!!!" ,צעקה האשה שנית.
שוב קמו האחיות ורצו ללכת לטפל בה ,אך רבי
הצדיק רבי משה וולך ע"ה שהיה ירא שמים משה וולך עצר אותן ואמר להן שהוא יתן להן את
בתכלית ,למד רפואה באוניברסיטאות הגדולות האות אימתי ללכת ולטפל בה.
צירי הלידה גברו וגברו ופתאום צעקה האשה
בהמבורג שבגרמניה והתעשר עושר גדול מירושה
שקיבל מאבותיו ,ולאחר תקופה קצרה החליט "אלוקים ,תעזור לי!!" מיד הורה הרב וולך לאחיות
לרוץ ולטפל בה ואמר "עכשיו ודאי זה שעת השיא,
לעלות לארץ ולעזור ליהודי ארץ ישראל.
כשעלה לארץ והתגורר בירושלים נוכח לדעת קודם לכן זה לא היה כאבים באמת ,אם היא צועקת
שיש שם בסה"כ בית חולים אחד קטן בשם "משגב "הטבע תעזור לי" ,זהו סימן שעדיין לא הגיע שעת
לדך" (בעיר העתיקה) ,ולכן החליט להקים את בית האמת ,אך כשיגיע השעה היא תצעק "אלוקים",
חולים "שערי צדק"ּ ,פִ תְ חּו לִ י ׁשַ ֲערֵי צֶ דֶ ק ָאב ֹא בָ ם אין מה לעשות ,ישראל מאמינים בני מאמינים".
יכול האדם לומר שהוא מאמין בטבע וכדו',
או ֹדֶ ה י-ה (תהילים קיח ,יט) ,ולהעמיד שם רופאים
מומחים ואחיות מסורות שיוכלו לעזור ולטפל אך בתוך תוכו הוא מאמין בה' יתברך ,ודבר זה
נבדק והוברר מניסיון של שנים רבות ושיחות עם
ביהודי ארץ ישראל.
קודם לכן ,לפני כמאה שנה ויותר ,כל מי שגר אלפי אנשים שבתחילה טענו שאינם מאמינים ,אך
בירושלים היה ירא שמים וצדיק ,ולא היה אף יהודי בהמשך השיחה נוכחו כולם לראות ולדעת שהם
מחלל שבת ,אך באותה תקופה התחילה עליית מאמינים גדולים .וכך זה בכל יהודי ,יש רק אבק
החלוצים והחלוציות ששכרו דירות בירושלים שמכסה ,תרבויות הגוייםַ ,וּיִתְ עָ רְ בּו בַ ּגוֹיִם ַוּיִלְ ְמדּו
מַ עֲׂשֵ יהֶ ם (תהילים קו ,לה) ,זה כיסה על האמונה
והתחילו להתגורר שם.
לימים ,אחת מהחלוציות הייתה צריכה ללדת הצרופה בבורא העולמים ,אך בתוך כל יהודי יש
והפנו אותה התושבים לבית חולים "שערי צדק" .את האמונה ,ובסוף הוא מגיע אליה.
		
דוקטור וולך קיבל אותה במאור פנים ושאלה מספר
שאלות בקשר להריונה ,נתן לה סידור תפילה ואמר
לה שתתפלל קודם הלידה.
התרעמה החלוצית ואמרה" :אני לא מאמינה
שמעתי בעבר מהדרשן המופלג רבי שבתאי
בדברים האלה!"
יודלביץ זצ"ל שסיפר על יהודי כופר ברוסיה,
"אבל את יהודיה!" אמר הרב" .ודאי שאני שהלך לשדה ולקח עמו ספר תורה וקרעו באכזריות
יהודיה ,אני יהודיה יותר מכל היהודיות ,אך איני לעיני כולם כדי להראות שאינו מאמין.
מאמינה בדברים הללו!"
לפתע עבר שם טרקטור ובלא שימת לב דרך
"בסדר גמור" ,השיב הרב ושאל" ,במה את כן על רגלו .צעק אותו כופר בקול גדול "אי ,אלוקים,
מאמינה?"
תעזור לי! שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!"
"אני מאמינה בטבע!" ענתה.
ביד אחת הוא קורע את הספר תורה להראות
"וכשאת צריכה עזר וסיוע למי את פונה?" שאל שכלל וכלל אינו מאמין ,אך ביד השניה הוא
הרב.
מניף ידו ואומר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.
"אני מבקשת מהטבע שיעזור לי" ,השיבה.
כשמגיע הדבר לעצמות ,אפילו אנשים הכי כופרים
"טוב" ,השיב הרב" ,תיכנסי לחדר הלידה".
נעשים המאמינים הגדולים ביותר!





כך עם ישראל ,מאמינים בני מאמינים.
כבוד הזולת
ַויְדַ ּבֵ ר ה' אֶ ל מ ֹׁשֶ ה וְ ֽ ֶאל ֽ ַא ֲהר ֹן ַויְצַ ּוֵם אֶ ל ּבְ נֵי י ְִׂשרָאֵ ל
וְ אֶ ל ּפַ רְ ע ֹה מֶ לֶ ְך ִמצְ ָריִם( ..שמות ו ,יג).
ה' יתברך מצוה את משה ואהרון להנהיג את בני
ישראל בנחת ולסבול אותם (רש"י שם) ַ -ויְצַ ּוֵם
אֶ ל ּבְ נֵי י ְִׂשרָאֵ ל ,וכן לכבד את פרעה מלך מצרים
ולחלוק לו כבוד בדבריהם (שם).
וכפי ששנו רבותינו במדרש  -אמר להם הקדוש
ברוך הוא חלקו כבוד למלך שאני רוצה לעשות בו
דין ,לפיכך נהג משה בו כבוד שאמר לו ּפֶ ן יִפְ ּגָעֵ נּו
ּבַ ּדֶ בֶ ר או ֹ בֶ ֽ ָחרֶב (שמות ה ,ג) ,שהיה צריך לומר פן
יפגעך ,אלא שנהג בו דרך כבוד.
וביאר החתם סופר שאם משה רבינו היה מבזה
את פרעה מלך מצרים ,הביזיון והיסורים הגדולים
הללו שהיה סופג פרעה ,היו ממרקים את עוונו
ומונעים ממנו לקבל את עשרת המכות שתכנן
הקב"ה לתת עליו ,כיון שקיבל את מכסת הייסורים
בביזיון שהתבזה ,ולכן ציוה ה' למשה לנהוג
בפרעה בכבוד מלכות ובדרך ארץ.
ומכאן נלמד עד כמה זהירות צריכים אנו להיזהר
בכבוד כל נברא ,ומסופר בעניין זה סיפור נוראי על
הגאון רבי ישעיה פיק זצ"ל בעל מסורת הש"ס,
שלאחר שנפטר והספידוהו כל גדולי ישראל בכבוד
גדול וקברוהו ,קם הרב למחרת ממקום קבורתו,
התייצב בישיבתו והורה לאחד התלמידים לאסוף
את כל הקהל כיון שברצונו להעביר מסר גדול
וחשוב.
עלה הרב לבימה וסיפר שהגיע לעולם העליון
ושם הראו לו את חלקו הגדול השמור לו ,עַ יִן ֹלא
רָָאתָ ה אֱֹלקִ ים זּולָ תְ ָך ַיעֲׂשֶ ה לִ ְמחַ ּכֵ ה לו ֹ (ישעיה סד,
ד) ,על הרבצת התורה וזיכוי הרבים הגדול שעשה
במשך כל ימי חייו ,אך לא נתנו לו להיכנס למקומו,
כיון שלא לימד ודרש בענייני מוסר וכבוד בין אדם
לחבירו ,ודרך ארץ שקדמה לתורה ,ולכן ניתנה לו
האפשרות לרדת שוב לעולם הזה ולמסור דברי
מוסר חוצבי להבות בעניין הזהירות בכבוד כל
יהודי ועל החובה לעזור ולתמוך בזולת ולקבלו
בסבר פנים יפות .ומיד בגמר השיחה נעלם הרב
באופן פתאומי.
יהי רצון שנזהר בכבוד חברינו ונראה בקרוב
בישועת ישראל השלימה ,אמן.

הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



במכת צפרדע נאמר" :ויט אהרון את
ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע" (ח'
ב') ,שואל רש"י מדוע כתוב בלשון יחיד
"הצפרדע"? ומשיב בשם המדרש ' :צפרדע אחת
הייתה ,והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים'.
ויש להבין ,מדוע אם כן המשיכו המצרים להכות
את הצפרדע לאחר שהם רואים את הצפרדע מתזת
נחילים של צפרדעים? וכי בטיפשים ומשובשי דעת
אנו עוסקים?
הגאון רבי אהרון בקשט זצ"ל ,ששימש כרבה
של לומז'ה ,נמנה היה על גדולי תלמידיו של
רבי ישראל סלנטר זצ"ל .תושבי העיירה התגאו
ביכולותיו ללמוד  12שעות ברציפות בעומדו ליד
הסטנדר ,והם העריצו את התמדתו הפלאית ,עד
שראו בו מגן רוחני לכל צרה וחרדו לגזול מזמנו.
משום כך ,הם הפנו את מרבית שאלותיהם בהלכה
למורי הצדק שבבית ההוראה בלומז'ה.
יום חורפי אחד פשטה בעיירה שמועה קשה,
כאש בשדה קוצים :הרב הנערץ חלה במחלה
נדירה .הוא סבל מכאבי ראש עזים ולא מצא מנוח
לנפשו .מקורביו השתוממו לראותו לראשונה
עומד כמשותק צמוד לסטנדר ריק מספרים.
הרבנית הזעיקה את רופאו האישי ,יהודי שלמד
בימי עלומיו בישיבת וולאז'ין וזה שאל את הרב
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להרגשתו וסבלו.
"דוקטור" ,שאל הרב" ,אתה זוכר את רעש
הפצצות הפגזים שנפלו במלחמה"? "ודאי" ,השיב
הדוקטור" ,אחדים מבני העיירה איבדו את חוש
השמיעה בעקבות כך" .אומר הרב לרופא" :זה רק
משל מחוויר לעומת הפגזים שמתפוצצים לי כעת
בתוך הראש" .שואל הרופא" :בכל זאת איך הכל
התחיל"? השיב הרב" :עשרות שנים אני זוכה
ללמוד את הפרשיות שבתחילת ספר שמות .לפתע
הבנתי שעדיין לא התחלתי להבין מאומה".
הרופא שזכה ל'גרסא דינקותא' השיב בתום:
"ידוע הביטוי שלפעמים גם תרנגול עיוור מוצא
פירורי לחם .יאמר לי נא כבודו את השאלה ואולי
אמצא תשובה לשאלה".
הרב נענה לאתגר ושאל" :אמנם כתוב שהקב"ה
הכביד לב פרעה .אך נשגב מבינתי זאת .שהרי לא
כתוב בשום מקום שדעתו השתבשה עליו ,אם כן,
מה פרעה חשב? הלא פשוטי העם אמרו לו' :הטרם
תדע כי אבדה מצרים' .גם אם אינך מאמין באלוקי
ישראל ,הרי צריך להיות עיוור כדי לא לראות שכל
איומיו של משה רבינו מתממשים עד הפרט הקטן
ביותר ,ואיך פרעה ממשיך את סדר יומו ולא נכנע
לנוכח המכות שמקבלים במצריים כל שבוע"?...
הרופא זימן לחדרו של הרב את טובי הלמדנים.

הם התפלפלו במשך שעות וציטטו בפניו פירושים
שונים שנאמרו על הפסוק "ויכבד את ליבו" ,אך
הרב לא היה מרוצה .למדתי את כל הפירושים אבל
מה חשב פרעה? הרי לא כתוב באף מקום שהקב"ה
שיבש את דעתו ,רק הכביד את ליבו ,וא"כ מהו סבר
לנוכח המאומה במצרים? הרבנית פרשה לחדרה
והחלה לפצות שיח בספר התהילים" :ריבונו של
עולם ,במצב הנוכחי בעלי  -הרב עלול חלילה
לצאת מדעתו ולהינזק בבריאותו ,פיזית וגם נפשית.
אנא ,האר עיניו".
משהבחין הרופא כי אין מזור למחלה הנדירה,
המליץ לחבוש את ראשו של הרב מגבות קרות,
למנוע פגיעה של המאמץ המחשבתי במוח הלוהט.
מפעם לפעם הוחלפו המגבות בתקווה לרפואה
שלמה.
ויהי ביום השלישי ,בפתע פתאום השליך הרב
את המגבות מעל ראשו ופרץ בצחוק רם ונישא.
הרבנית נחרדה ,שמא חלילה השתבשה דעתו
כתוצאה מהמאמץ המחשבתי .בחרדת קודש ניגשה
לחדרו" .תפילתך נענתה" ,השיב הרב בסיפוק.
"קראי נא ללמדני העיירה וישמעו כולם את
התשובה הפשוטה" .הלמדנים קפצו על המציאה,
באו נרגשים לבית הרב בתקווה כי ישמעו שיעור
למדני במהלכו יפשוט להם את הספק ,אך הרב

ביקש להעביר להם מסר קצר במיוחד" :התשובה
כל כך פשוטה .קושיה מעיקרא ליתא ...דער תירוץ
איז :הער האט נישט געטרכט  -פרעה לא חשב".
הרב מלומז'ה העניק את התובנה :פעמים שאדם
בוחר לשלוח את שכלו לשבתון ולהתעלם מהכל,
רק בגלל אגו פגוע.
זו הסיבה שאנשי מצרים היכו והמשיכו להכות
את הצפרדע :כי כשמידת הכעס והנקמה בוערת
באדם ,וחפץ להינקם מאויביו ,הוא אינו יכול
לשלוט על זעמו .ואף כשרואה שכשהוא מחזיר
לחברו הוא רק מפסיד מכך ,אין הוא יכול להפסיק,
מגודל הנקמה שבוערת בו.
במקרה כזה אין סיכוי לחנך ולטפל בדרכים
המקובלות ,כי גם אם הניתוח יצליח החולה ימות.
מי שלא חושב אין סיכוי להצילו מאבדון .זה מה
שאמר דוד המלך בתהילים (ק"ז) "שופך בוז על
נדיבים ויתעם בתוהו לא דרך" .פעמים הקב"ה
מוציא את המחשבה ממנהיגים וחכמים .שופך
עליהם בזיון בדמות אגו וכדו' ,עד שהם מגיעים
לדרך ללא מוצא ,ואין אפשרות להצילם.
כמה עלינו ללמוד ממכת הצפרדע .ובכלל
מפרעה ואנשיו ,לחשוב ולהתבונן! כי אז לא ניפול
לבאר שחת.

כ"ו טבת תשפ"ב 30/12/21

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

שאלה:
שמי יצחק ,בן  72מבני ברק .אני
סובל כבר כמה שנים מהפרעות
שתן המוכרות גם בשם  BPHאו
ערמונית מוגדלת ,ומפריעות לי בחיים
היומיומיים .אני לא ישן טוב כי אני
צריך לקום כמה פעמים בלילה ,ולא
יכול לצאת לטיולים או נסיעות ארוכות.
כבר קרה לי בעבר שהייתי צריך ללכת
למיון בגלל עצירה בדרכי השתן .אני
לוקח תרופות שנתן לי רופא אורולוג,
אך הן גם גורמות לתופעות לוואי,
וגם לא עוזרות מספיק להקל על
ההפרעות .שמעתי שניתוח לערמונית
כרוך בסיכונים לבריאות שלי וגם יכול
לפגוע בחיי האישיים .האם יש אופציה
נוספת?

הבריאות
לפני הכל
פינת השו”ת

תשובה:
למזלך יצחק ,יש דרך יעילה לטיפול
באמצעות צנתור ( )PAEשנחשב
כתחליף לניתוח .באמצעות הדרכה
הדמייתית ,אנו עושים חתך זעיר כדי
להכניס קטטר מזערי לתוך עורק ומנחים
אותו לתוך כלי הדם של הערמונית.
כשהקטטר נמצא במקום ,הרדיולוג מזריק
חלקיקים קטנים דרך הקטטר כדי לעצור
את זרימת הדם וכך גורם להצטמקות של
בלוטת הערמונית .באופן כזה ,נחסך ממך
הצורך בניתוח וגם התוצאות מדברות בעד
עצמן.
עם זאת ,חשוב לציין כי יש גם גורמים
אחרים להפרעות שתן ,כמו כיס שתן
רגישה .בנוסף יש מצבים אנטומיים
שהם פחות מתאימים ל .PAEלכן חשוב
להיבדק גם על ידי רופא אורולוג לפני
שמתקדמים ל.PAE

סובלים מערמונית מוגדלת? חייגו עוד היום ליחידת האנגיוגרפיה של שערי צדק
בטלפון  02-6555014או  02-5645351בימים א-ה בין השעות  8:00-15:00או במייל
 angio@szmc.org.ilכדי לקבוע תור לטיפול מהיר ויעיל! ואני וצוות המרפאה נטפל
בכם באופן הטוב ביותר כדי שתוכלו לחזור לשגרה מבורכת בעז”ה.

כוס תנחומים אוזניות
בלוטוס
נשגר לחברינו וידידינו
בעלי "קובי הפצות"

מר קובי ויסטוך

שיחי'

₪ 100

בפטירת אימו החשובה

מרת יפה ויסטוך

ע"ה

המקום ינחם אתכם
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
ובעל הרחמים ירפא מכאובכם

עקב
הביקוש הרב
הגיע משלוח
חדש!

הקופסא זה
מטען נייד
לפרטים רות:

052-7196919
כ"ו טבת תשפ"ב 30/12/21
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צרכנות
מאת :הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.il

טיפול ייחודי לנזקי שמש
מסתבר שהיא איתנו לאורך כל השנה .לא רק בקיץ .גם בעונת החורף,
השמש מפציעה מבין העננים לביקורים תכופים ויחד עם שלל מעלותיה
הרבים ,מביאה גם סכנות שאורבות לעור הפנים שלנו ,כגון :פיגמנטציה
ונמשים מיותרים .באמצעות טיפול לייזר ייחודי במכוני דבי וולף תוכלי
ליהנות מתוצאות מהירות המעלימות את כתמי השמש (פיגמנטציה)
ואת הנמשים המיותרים .במידת
הצורך ,הצוות המקצועי של דבי וולף
ימליץ על טיפול באמצעות שימוש
בתכשירים ייעודיים לחידוש עור הפנים
או על טיפול משולב פילניג ,בהתאם
לאבחון הרפואי .עם יותר מ 30-שנות
ניסיון ועל בסיס מחקר בינלאומי,
מציעה דבי וולף ליין של מוצרים
שפותחו בנוסחה ייחודית ובטכנולוגיה
בלעדית ייחודית ,המחדשת את רקמת
העור ,מעודדת ייצור תקין של סיבי קולגן ,מנטרלת רעלים ,מגנה מפני
השמש ,מבהירה ,מזינה ,משקמת ומעלה את רמת הלחות בעור באופן
ניכר .התכשירים כולם היפו אלרגניים ,מכילים קוליגניים ,מיוצרים מחומרי
גלם טבעיים ומובחרים בלבד ,בטוחים ויעילים קלינית ,בטוחים לשימוש
גם לעור רגיש במיוחד ,ומאושרים ע"י משרד הבריאות ועומדים בתקנים
בינלאומיים מחמירים במיוחד .בעונת החורף ,בה העור שלנו מכוסה ומוגן
מהשמש ,זו ההזדמנות הטובה ביותר לטיפולי פיגמנטציה ,הסרת נמשים
ונזקי שמש .דבי וולף מזמינה אותך לקבוע תור לייעוץ ללא עלות בסניפים
ולקבלת הטיפול המתאים והמדויק בדיוק עבורך .לפרטים ולקבלת
ולתיאום פגישת ייעוץ חייגי .1700-500-401 :וב 3-סניפי 'דבי וולף':
ירושלים  -עם ועולמו ( 3כנפי נשרים) ,בני ברק  -ר' עקיבא  74קומה א',
מודיעין עילית  -מרכז קסם.

לשמירה על עור תינוקך
בשל חשיבות השימוש במגבונים איכותיים המותאמים לעורו העדין
של התינוק ושומרים על בריאותו ,הרחיבו בד"ר פישר את סדרת קמיל
בלו סנסיטיב עם מגוון רביעיות מגבונים בעלי רכיבים ייחודים ועדינים
המעניקים לתינוקך את הטוב והבדוק ביותר .חשוב לדעת ,שמגבונים
נמצאים במגע תכוף עם עור התינוק מספר רב של פעמים ביום ,לכן
יש להם חשיבות רבה לא רק בשמירה על היגיינת התינוק אלא גם
בהרגעת העור ובסיוע במניעת גירויים ,אדמומיות ותפרחת חיתולים.
כל המגבונים בסדרת
קמיל בלו סנסיטיב הינם
היפואלרגניים ,עברו את
מבדק סנסיטיב המעיד
על התאמה במיוחד
לעור רגיש ונבדקו
דרמטולוגית ,ולא בכדי
הינם הבחירה המועדפת
של בתי היולדות
בישראל .חדש בסדרה* :מגבוני קמיל בלו סנסיטיב מועשרים בשיבולת
שועל ומסייעים בטיפול ובמניעת גירויים ואדמומיות* .מגבוני קמיל
בלו סנסיטיב המוכרים והאהובים כעת מגיעים המגבונים בעיצוב חדש
ובמארזי רביעיות* .מגבוני קמיל בלו סנסיטיב המסייעים במניעת תפרחת
חיתולים – מכילים קומפלקס ייחודי של מרכיבי לחות ומועשרים בצמחי
מרפא וויטמינים .כעת במחירי מבצע לרגל ההשקה .להשיג ברשתות
הפארם ,השיווק ,בתי המרקחת ובחנויות המובחרות.

שלושה בכמוסה אחת
החורף מהווה אתגר עבור המערכת החיסונית שלנו ,המתמודדת בעונה
הקרה עם וירוסים וחיידקים רבים מתמיד .לשם כך ישנם ויטמינים
ומינרלים שנחקרו ונמצאו ככאלו התורמים להגנה טבעית חזקה בכדי
להתמודד עם אתגרי העונה .סופהרב עוזרת לכם לקחת אותם בצורה
נוחה ופשוטה לחורף מוגן ובריא .אם גם אתם נוטלים
ויטמין  Cויטמין  Dומינרל אבץ וודאי תשמחו לדעת
שבמקום לקחת כל אחד מהם בנפרד -עם סופהרב,
יצרנית תוספי הבריאות הגדולה בישראל ,הדאגה
להגנה הטבעית מעולם לא הייתה נוחה ופשוטה
יותר -והכל בכמוסה מהפכנית אחת בלבד ,שתדאג
לכם לחורף בריא יותר .התוסף  C+Dואבץ מיועד
לחיזוק ותמיכה בהגנה הטבעית של הגוף ,ומגיע
במינונים יומיים אופטימליים של ויטמיני  Cו–  Dואבץ ,במרכזם ויטמין
 Dבמינון של  1000יחב"ל .המוצר כשר בהשגחת בד"ץ העדה החרדית,
ומותאם לנטילה לטווח ארוך.

הניחוח האהוב של מרכך הכביסה גם בנוזל לניקוי רצפות
חדש מסנו :סדרת 'ריצפז פרש הום' מתחדשת בניחוח
( FLORAL TOUCHפלורל טאצ') ,המוכר והאהוב
של מרכך כביסה מסדרת המרככים הלבנים של מותג
"מקסימה" ,בעל אפקט הבישום המתמשך והניחוח
העוצמתי' .ריצפז פרש הום'  -תרכיז ריחני לניקוי כל
סוגי הרצפות עם  4פעולות במוצר אחד; מנקה ,מבריק,
מבשם בעוצמה ומגן על הרצפה .יעניק לביתכם תחושת
ניקיון ,רעננות וניחוח עוצמתי של מרכך כביסה שנשאר
לאורך זמן .להשיג ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד
הבית'www.shop.sano.co.il :
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באלעד

סקר הרגלי עישון חדש בקרב החברה החרדית בישראל:

רק מחצית מהנשאלים מבינים שעיקר הנזקים מעישון נגרמים משריפת טבק ועשן הסיגריות  26.1% מהמשיבים עדיין מחזיקים בתפיסה שגויה לפיה
הניקוטין הוא הגורם העיקרי במחלות הקשורות בעישון  בשנים האחרונות מספר המעשנים בישראל נותר כמעט ללא שינוי ועומד על כ20%-
נתונים מדאיגים :בסקר מקיף שבדק
עשן" מקיימת פיליפ מוריס בע"מ פעילות
את הבנת גורמי הנזק בסיגריות בוערות
להגברת המודעות לנזקי עישון הסיגריות.
בקרב החברה החרדית בישראל ,נראה כי
במקביל למימוש חזון החברה ,השקיעה
רק מחצית מהנשאלים ( )51.2%מבינים כי
פיליפ מוריס אינטרנשיונל מאמצים
שריפת הטבק ועשן הסיגריות הם הגורמים
ומשאבים רבים בפיתוח האייקוס ,מוצר
העיקריים להתפתחות מחלות הקשורות
מבוסס מדע וטכנולוגיה ,שהינו מוצר הדגל
בעישון סיגריות ,זאת לעומת מספר דומה
של החברה המיועד למעשנים בגירים שאינם
של  50.1%שהשיבו כך בסקר הקודם.
מפסיקים .מוצר זה ,בניגוד לסיגריה רגילה,
נתונים אלה שונים מהמגמה בקרב כלל
מחמם טבק ולא שורף אותו ,ונמכר כיום
בלמעלה מ 60-שווקים ברחבי העולם .מאז
הציבור בישראל ,שלגביו קיים גידול בשנים הנמצאים בעשן סיגריות.
האחרונות ביחס להבנת הגורמים העיקריים
ניקוטין ,על אף היותו חומר ממכר שאינו השקתו בישראל ,אלפי מעשנים בגירים
לנזקים הנגרמים מעישון .המספרים רחוקים נטול סיכון ,אינו הגורם העיקרי להתפתחות כבר נטשו את הסיגריות והצטרפו למיליוני
מלהציג תמונה אופטימית ,ומצביעים על מחלות הקשורות לעישון .מקור הניקוטין מעשנים בגירים ברחבי העולם שעברו
כך שישנה עוד דרך ארוכה להסברת גורמי
להשתמש באייקוס.
בצמח הטבק .לאחר שאיפתו ,הניקוטין נספג
הסיכון בעישון סיגריות.
רועי עמית ,מנכ"ל פיליפ מוריס בע"מ:
הסקר ,שנערך על ידי מכון המחקר באמצעות הריאות לתוך זרם הדם ,המביא "כידוע ,הדבר הטוב ביותר עבור מעשנים
"שילוב" בהזמנת פיליפ מוריס בע"מ ,בין אותו לרקמות ולאיברי הגוף ,כולל המוח .הינו להפסיק לעשן ,אולם חרף המאמצים
החודשים אוגוסט-ספטמבר ,בדק בקרב במוח ,הניקוטין נקשר לקולטנים ספציפיים הרגולטורים הגדולים שנעשים להפחית את
 400משיבים המהווים מדגם מייצג של וגורם לשחרור דופמין ומוליכים עצביים מספר המעשנים ,אחוז המעשנים בישראל
האוכלוסייה החרדית בישראל ,את תפיסות אחרים .הניקוטין המשתחרר בטמפרטורה נותר כמעט ללא שינוי בשנים האחרונות
גורמי הנזק במחלות הקשורות בעישון .של כ 247-מעלות הוא אחת הסיבות לכך ועומד על כ .20%-אני שואב עידוד מסוים
נקודת האור :בשונה מהסקר הקודם ,שאנשים מעשנים ,והמשך צריכתו הוא אחד מתוצאות הסקר המעידות על ירידה במספר
שנערך שלושה חודשים לפניו ,בו השיבו הגורמים ,לצד הטעם והריטואל ,הממלאים האנשים המחזיקים בתפיסה השגויה
מעל ל 30%-מהנשאלים מהחברה החרדית תפקיד חשוב במעבר של מעשנים בוגרים שהניקוטין הוא הגורם העיקרי למחלות
בישראל שהניקוטין אחראי לרוב הנזקים מסיגריות לתחליפים או לגמילה רצויה הקשורות בעישון .ביטול תהליך השריפה
והמחלות הנגרמות כתוצאה מעישון ,בסקר מעישון סיגריות.
יכול להפחית במידה משמעותית את רמות
בישראל
הקורונה
לפרוץ
בקירוב
שנתיים
החדש רק קצת יותר מרבע מהנשאלים
הכימיקלים המזיקים הנוצרים בהשוואה
שינוי,
ללא
כמעט
נותר
המעשנים
( )26.1%הצביעו על הניקוטין כגורם העיקרי ומספר
לעשן סיגריות ,ולכן ,מדינות מתקדמות רבות
למחלות הנגרמות מעישון.
מגמה הנמשכת מזה מספר שנים .הדו"ח וביניהן ארה"ב ,בריטניה ויפן כבר הבינו
על פי מחקרים מדעיים ,פעולת שריפת האחרון של משרד הבריאות על היקפי שמוצרים נטולי עשן ומבוססי מדע יכולים
הטבק משחררת כמות גדולה של כימיקלים העישון במדינה ,מראה כי חרף מאמצים למלא תפקיד בהפסקת השימוש בסיגריות
מזיקים וזו קשורה למחלות הנגרמות הסברתיים ורגולטוריים מספר המעשנים בקרב מעשנים בגירים .בעזרת העלאת
מעישון .כאשר מציתים סיגריה היא בישראל נותר כמעט ללא שינוי ,עם שיעור המודעות לנושא ,ועם התמיכה הרגולטורית
שורפת טבק בטמפרטורות המגיעות עד של כ 20%-מעשנים ,שיעור גבוה יותר הנכונה ,אנו מקווים כי מעשנים בגירים יזנחו
 ,C°900ותהליך זה של שריפת הטבק גורם מאשר במדינות ה.-OECD
את הסיגריה וכי נוכל ליצור יחדיו עתיד ללא
להיווצרותם של כימיקלים מזיקים רבים
כחלק מקידום חזונה לעבר "עתיד ללא עשן במהירות רבה יותר".

עוד הנפקה מוצלחת למזרחי-טפחות :יגייס כ 1.8-מיליארד ₪
באמצעות הרחבה של שתי סדרת אג"ח
בשלב המוסדי שהתקיים אתמול הגיעו
ביקושים ערים של כ 3-מיליארד ;₪
מתחילת  2021גייס הבנק קרוב ל5.5-
מיליארד  ₪באגרות חוב ועוד כ600-
מיליון דולר בהנפקה בינלאומית של כתבי
התחייבות נדחים מסוג CoCo
מפגן עוצמה נוסף למזרחי-טפחות בשוק
ההון :אתמול התקיים השלב המוסדי
בהנפקת אג"ח שביצע הבנק ,באמצעות
הרחבה של שתי סדרות אג"ח.
בסך הכול הגיעו בשתי הסדרות ביקושים
בהיקף של כ 3-מיליארד  ,₪מתוכם החליט
הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות

החורף בפתח ולמזג האוויר הקר והגשם
שהוא מביא איתו ,מצטרפים גם מגוון
חיידקים ווירוסים הנקשרים למחלות החורף.
השהייה של בני המשפחה יחד בבית סגור
עלולה להעלות את רמת הסיכון לתחלואה,
לכן סוגיית איכות האוויר אותו אנו נושמים
הינה חשובה מאין כמוה .תדיראן ,החברה
המובילה בישראל בתחום מיזוג האוויר,
מציגה שינוי מהפכני בתפיסת המיזוג ,עם
התייחסות ישירה לאיכות האוויר .בחורף,

בהיקף של כ1.8-
,₪
מיליארד
בחלוקה הבאה:
בסדרה – 46
אג"ח במח"מ
של כ 5.6-שנים ,יגוייסו כ 1.2-מיליארד ₪
במרווח של  0.78%מעל אג"ח ממשלתי
מקביל; בסדרה  – 52אג"ח במח"מ של
כ 8.5-שנים ,יגוייסו כ 600-מיליון  ₪במרווח
של  0.82%מעל אג"ח ממשלתי מקביל.
יצוין ,כי יחד עם ההנפקה הנוכחית ,גייס
מזרחי-טפחות בשוק ההון מתחילת 2021
קרוב ל 5.5-מיליארד  .₪זאת ,בנוסף לסכום

חם ובריא בבית

כשהחלונות בבית סגורים
ומערכת החימום עובדת,
נוצרת עלייה בעומס הוויראלי
והחיידקי באוויר ,וכאן -נכנסת
לתמונה טכנולוגיית AIR
 CARE O2לטיהור האוויר
בבית .מדובר בטכנולוגיה
פורצת דרך המותקנת במזגן,
אשר מורידה את העומס המיקרוביאלי
באוויר ותורמת להפחתת הצטננויות

של  600מיליון דולר שהבנק גייס ברבעון
הראשון של השנה ,בהנפקה בינלאומית של
כתבי התחייבות נדחים מסוג .CoCo
מנכ"ל הבנק משה לארי אמר ,כי הצלחת
ההנפקה והביקושים הגדולים שהגיעו
ממספר רב של גופים מוסדיים ,מהווים
הוכחה נוספת לאמון הרב שממנו נהנה הבנק
בשוק ההון ,דבר שמאפשר לו גישה זמינה
ונוחה למקורות הוניים בתנאים אטרקטיביים,
לצרכיו השונים.
ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-
טפחות חברה להנפקות בע"מ ,והובילו אותה
רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום והנפקות.

ומחלות ויראליות אחרות של בני
המשפחה .פרופ' אריאל קושמרו
 ראש המעבדה לביוטכנולוגיהסביבתית באוניברסיטת בן גוריון:
"טכנולוגיית הAIR CARE O2 -
של תדיראן לטיהור האוויר בחללים
סגורים ,מפחיתה את העומס
החיידקי והוויראלי בבית ביעילות
של כ ,99.9%-ובכך מסייעת בהורדת הסיכון
לתחלואה במחלות חורף".

כ"ו טבת תשפ"ב 30/12/21
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מכירת
כרטיסים במקום ח
באל++עדצי שעה לפני ההקרנהנישם ונערות | דמי כניסה  15ח"ש
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ת להקרנות אחה”צ

כ”ה טבת -כ”ו טבת תשפ”ב
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דירות
למכירה
אלעד
פנטהאוזים ודירות גן

 בהשניים פרדס
כץ ,בבניה ,דירות 3
ו 4 -חדרים ,דירת גן,
פנטהאוז ,ערבות בנקאית
מלאה ,לפרטים
052-5549475
(2-3ל)
_____________________________________________

 דרושות דירות למכירה או
 בבלעדיות ,דירת גן ,סלון להשכרה ללא עמלת דמי תיווך
מרווח ,יחידת מתבגרים שניתן תיווך צור 03-6701920
()2-2
_____________________________________________
להפוך ליח"ד  KWטל':
 בבלעדיות! בבניה בשיכון
054-3088825
(52-03/2022ל) ג' דירות  3/4חד' ,אכלוס בעוד
_____________________________________________
כשנה אמפייר-סטייט נדל"ן
052-7181411
()2-2
_____________________________________________
באר שבע

 בקריית הרצוג
 חדשה ,בבלעדיות,
שיטרית ,דירת נכה כ 115 -מ"ר
בשכונה י"א
רחוב  3יחידות + ,גינה  70מ"ר ,רק
דירה מחולקת ל-
מושכרת כבר  3ב 1,750,000 -ש"ח,
קומה ,4/4
ברציפות לאותם שוכרים ,בחידא דירת נכה ,קומה
שנים
 ,6,400מחיר שיווק  999,000ראשונה ,בחזית!! 140
( )2-2מ"ר  20 +גינה ,ב-
054-4813717
_____________________________________________  2,800,000להב נכסים
 מבצע יואב שכונה ו'
החדשה ,קומה  ,1/4מחולקת 050-4177750
()2-2
_____________________________________________
ל ,2 -מושכרת  ,4,600מחיר
שיווק 054-4813717 890,000
 שכונה ג' ברחוב הנדיב,
דירה ,קומה  110 ,1מ"ר,
מושכרת  ,4,600מחיר
054-4813717 955,000
()2-2
_____________________________________________
 למכירה שכונה י"א
שאול המלך  ,125קומה
 84 ,3/4מ"ר ,מצויין לחלוקה
ל 2 -יחידות גדולות,735,000 ,
שיווק 054-4813717
()2-2
_____________________________________________
 חדשה ,בבלעדיות,
למכירה שכונה ד' ברחוב
שלמה המלך ,פריים לוקשיין,
בתהליך חתימות פינוי בינוי,
אפריקה ישראל ,אלקטרה
מגורים ,קבוצת ב.ס.ר ,דירה,
 97מ"ר ,ענקית ,קומה ,1/4
לא משופצת ,במחיר דיל
 ,990,000שיווק
054-4813717
()2-2
_____________________________________________
()2-2
_____________________________________________

 4-4.5חדרים

 דירת  4חדרים ,משופצת
מהיסוד ,ברחוב מוריה
המבוקש ,קרוב למכללת סמי
שמעון ,קומה  97 ,2מ"ר,
 900,000ש"ח 054-4813717
()2-2
_____________________________________________

 3-3.5חדרים

 באזור גבעת רוקח,
חדשה ,מחולקת ,כ100 -
מטר ,מקבלים שכירות 7,000
שקלים2,200,000 ,
 054-8449423תיווך B.D.A
()2-2
_____________________________________________
 באזור רמב"ם  95מטר,
משופצת כחדשה2,050,000 ,
*** 4חדרים 110 ,מטר ,גדולה,
054-8449423 2,000,000
תיווך B.D.A
()2-2
_____________________________________________
 באזור סוקולוב,5.5 ,
משופצת  +יחידה כ 25 -מטר,
*** 2,780,000כ 70 -מטר,
אופציה להרחבה1,620,000 ,
 054-8449423תיווך B.D.A
()2-2
_____________________________________________
 בגמר בניה באזור העיריה
נותרו דירות אחרונות 4 ,חדרים
 5*** 2,200,000חדרים
 2,500,000גמיש
 054-8449423תיווך B.D.A
()2-2
_____________________________________________
 באזור שיכון ג' נותרו
דירות אחרונות בבניה4 ,
חדרים גדולה 120 ,מטר,
 2,500,000גמיש
 054-8449423תיווך B.D.A
()2-2
_____________________________________________
 באזור הרצוג בבניה,
דירות נכה 3 ,1,300,000
חדרים  1,600,000גמיש4 ,
ח'  3 ,2,000,000ח' פנטהאוז
054-8449423 2,000,000
תיווך B.D.A
()2-2
_____________________________________________

 באזור נויפלד  5חדרים  ,בהזדמנות ברחוב
 בכהנמן אזור רמת אלחנן  בהרב קוק השקט,
מימון אזור בית הכנסת
 125מ"ר ,קומה ב' +
בבניין חדש 150 ,מ"ר 5 120 ,חדרים ,קומה א'
הגדול ,דירה ענקית,
בנוי 30 ,מרפסות ,ק"א ,ללא עם מעלית ,משופצת ,חדר עבודה בקומת
מדרגות ,מושקעת +
מחולקת לדירת  4חדרים
קרקע ,משופצת,
סוכה חניה צמודה בטאבו,
גדולה ,חניה ,מחסן גדול,
 2,050,000ש"ח בלעדי  2 +חדרים  1 +חדר,
תיווך
ש"ח
2,490,000
 3,100,000ש"ח
קומה ב'2,700,000 ,
גמיש א )2-2( .ש.מאירוביץ הרב קוק  23תיווך ש.מאירוביץ
פנחסי 03-5799308
ש"ח בלעדי תיווך ש.
_____________________________________________
054-6506501
 בלעדי בשיכון ה' כ03-5797756 90 -
מאירוביץ הרב קוק 23
_____________________________________________ 03-5797756
בנייה 054-6506501
(_____________________________________________ )20-20
(054-6506501 )38-38
מטר ,קומה ב'  +היתר
03-5797756
לעוד  100מטר באותה קומה  ,ברחוב חברון  5חדרים,
()32-32
_____________________________________________
חדרים
5+
חזית 3 ,כ"א2,700,000 ,
054-5500263תיווך  120מ"ר ,קומה ג' ללא  בבלעדיות בקובלסקי  ביהודה הנשיא  5חדרים,
אלטרנטיב
_____________________________________________
( )2-2מעלית ,חזית  +היתרי  5חד' ,קומה ראשונה  +מרווחת ,קומה ג' ,חזית3 ,
קו"2
מ"ר,
102
כ-
זכאי
 בן
כ"א ,סוכה  +מעלית  +חניה
בניה על הגג (בטון),
 +מעלית  +סוכה ,מיידית
 2,590,000ש"ח תיווך מרפסת סוכה  +יחידת 054-8152426
(51-02/2022ל)
_____________________________________________
דיור  40מ"ר "פנחס
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל
  055-6789653במשה אריה ליד רחוב
( )2-2ש.מאירוביץ
050-5926021
נכסים"
_____________________________________________
_____________________________________________
( )2-2השלושה 5.5 ,חדרים,
054-6506501
(  )48-48בבלעדיות באבן
את
למכור
ק"ק מוגבהת ,משופץ

שוקללטיפול מסור חייג 03-5797756
דירתך?
_____________________________________________ שפרוט  5חד' ,קומה
חלקי ,כניסה פרטית
 054-6506501תיווך ש  .בהזדמנות ברחוב
עם אפשרות ליחידה,
קרקע 120 ,מטר +
מאירוביץ הרב קוק  23ב"ב
 2,490,000ש"ח בלעדי
( )04-04חברון ,בקומה  ,2.5דירה מרפסת  10מטר,
_____________________________________________
משופצת "פנחס נכסים" תיווך ש .מאירוביץ הרב
גדולה 3 ,חדרים100 ,
_____________________________________________ קוק 054-6506501 23
פנטהאוזים ודירות גן מ"ר ,משופצת חלקית 055-6789653
()08-08
(_____________________________________________ )2-2
 בשיכון ג' בבניין חדיש
 +אופציה ממשית
 למכירה בגולומוב
 4-4.5חדרים
דירת גן  5חד' 100 ,מ"ר
(רעפים),
הגג
על
לבניה
בבנין חדש 5
 +חצר  80מ"ר ,חזית,
חדרים  2 + ,בקרית הרצוג  4חדרים,
 1,990,000ש"ח בלעדי
מרפסת
+
מטר
110
 2,700,000ש"ח גמיש א.
חניות ,מחיר 2,830,000 :ק"ג ,ללא מעלית ,משופצת,
ש.מאירוביץ
תיווך
פנחסי 03-5799308
עם סוכה ועם מיזוג תיווך צור
_____________________________________________
(054-6506501 )2-2
חמד נדל"ן 050-6452128
(03-6701920 )2-2
()2-2
_____________________________________________ _____________________________________________
050-5308742
דופלקסים
_____________________________________________
(  )47-47בבורכוב  5.5חד',
 בהרב שפירא  4.5חדרים,
 באזור בן זכאי במיקום  באבני נזר דופלקס
עם מעלית וחניה ,חזית,
ק"א ,כ 110 -מ"ר,
ממ"ד ,סוכה גדולה 2 ,שרותים
המבוקש ,דופלקס  6חד'  5חדרים -קומה ד'3 ,
מפוארת ,חניה,
חדרים 75 ,מ"ר ,ומעליה  1,888,000גמיש נדל"ן תיווך צור 03-6701920
()2-2
וגג ,נוף מדהים ,פתוח
_____________________________________________

במיוחד ,ק"ג ,מטופחת,
מטבח גדול משופץ
בתיווך אשכנזי
058-5558815
()2-3
_____________________________________________
 באזור לנדאו הירש
דופלקס  190מ"ר ,ק"ד +
מעלית  +חניה ,מושקעת +
מרפסת גדולה3,100,000 ,
ש"ח א .פנחסי 03-5799308
()2-2
_____________________________________________
 בפרדס כץ דופלקס
מחולק 4 ,חד'  +יחידה
מושכרת 160 ,מ"ר ,משופצת
כחדשה ,ק"ג ,חזית  +חניה,
 2,190,000ש"ח א .פנחסי
03-5799308
()2-2
_____________________________________________
 בלעדי בז'בוטינסקי
דופלקס  4.5ח' ,קומה ,2.5
חזית לבני ברק ,מושקעת,
 2,100,000גמיש תיווך
אלטרנטיב 054-5500263
()2-2
_____________________________________________

 למכירה דופלקס
 למכירה שכונה ו' החדשה
בבארי 7 ,חדרים270 ,
מול הקרייה החרדית ,דירת 3
חדרים ,קומה  78 ,3/4מ"ר  מציאה!!! בבלעדיות מטר ,במצב מצוין,
( )2-2באיזור נורוק  90מטר,
054-4813717
 4,100,000ש"ח חמד
בגג
_____________________________________________ קומה  + 4היתרים
050-6452128
נדל"ן
 חדשה ,בבלעדיות,
()2-2
_____________________________________________
בטון "פנחס
בשכונה ג' ברחוב שרעבי,
055-6789653נכסים" (  )2-2בעמק יזרעאל דופלקס
דירת  3חדרים 76 ,מ"ר,
קומה _____________________________________________ כ 5 -חד' ,כ 160 -מ"ר,
 ,1/4מושכרת  ,2,400מעולה
  680,000למשרדינו דרושות
ק"ג 3 ,כ"א ,חניה,
לחלוקה ,מחיר שיווק
( )2-2דירות למכירה ללקוחות  1,999,000נדל"ן הקריה
054-4813717
_____________________________________________
דירות
במכירת
רציניים,
050-3000121
()2-2
_____________________________________________
 מבצע נחשון על דרך
פונים רק למקצוענים!!!
מצדה ,קומה  ,1דירת 3
לפרסום
"פנחס נכסים"
חדרים 76 ,מ"ר ,מצוינת
בלוח
055-6789653
(03-6162228 )2-2
_____________________________________________
למשקיעים ,הדירה מושכרת
ב 2,800 -ש"ח 4.5% ,תשואה,
משופצת מהיסוד ,מרוהטת
חלקית ,מחיר שיווק 765,000
ש"ח 054-4813717
()2-2
_____________________________________________
 דיל מטורף ,דירת
 3.5חדרים ,מעגל ראשון
לאוניברסיטה 3 ,דקות הליכה,
 65מ"ר ,מושכרת ,לעסקה
מיידית ,מחיר 880,000 :ש"ח
054-4813717
()2-2
_____________________________________________

יחידות דיור

 חדשה ,בבלעדיות ,שכונה
י"א רחוב מצדה 2 ,יחידות דיור,
קומה  ,3/4מושכרות ,4,900
מחיר שלא יחזור 880,000
054-4813717
()2-2
_____________________________________________

בני ברק
 בלעדי! באזור בן דוד
מתתיהו  230מ"ר ,ק"ב +
מעלית ,חזית ,מפלס אחד,
ניתן לפצל בקלות 2 ,סוכות
גדולות 4,000,000 ,ש"ח גמיש
א .פנחסי 03-5799308
()2-2
_____________________________________________

לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מזל

 2חדרים  +גג ,עם
מעלית וחניה  +אופציה
עתידית להרחבה ענקית,
 2,900,000ש"ח תיווך
ש .מאירוביץ הרב קוק
03-5797756 23
054-6506501
()23-23
_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר,
 3.5חדרים ,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
קוק 054-6506501 23
()01-01
_____________________________________________
 בבן זכאי דופלקס
 6חדרים  +גג גדול,
 240מ"ר ,קומה ג' ללא
מעלית 3 ,כ"א ,נוף
מרהיב ,חניה משותפת,
 3,490,000ש"ח בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()46-46
_____________________________________________

ברחוב יוסי דופלקס  בבירנבוים ,דירה

קומה 5מחולקת ,בקומת קרקע
חדרים 120 ,מ"ר-
מוגבהת 3 ,חדרים +
ג' 2 ,חדרים ומעליה
יחידה של  2חדרים
 3חדרים ,אפשרות
המושכרת ב2,800 -
לחלוקה2,000,000 ,
ש"ח 1,950,000 ,ש"ח
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ מציאה!! בלעדי תיווך ש.
054-6506501
_____________________________________________ מאירוביץ 054-6506501
()49-49
(_____________________________________________ )23-23

וברכה

הלוח הארצי

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  10מילים

 2פרסומים  129 -ש"ח |  4פרסומים  192 -ש"ח
 8פרסומים  319 -ש"ח |  12פרסומים  424 -ש"ח
מודעות מילים מודגשות עד  10מילים
 2פרסומים  173 -ש"ח |  4פרסומים  256 -ש"ח
 8פרסומים  424 -ש"ח |  12פרסומים  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  .10:00לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף
נוסח המודעה לכתובת :ת.ד 2106 .ב"ב ת.ד51108 .
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il :

הקריה 050-3000121
 באלוף שמחוני קרוב
לבארי ,דירה גדולה4 ,
חדרים 120 ,מ"ר ,קומה
א' ,חזית2,390,000 ,
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()52-52
_____________________________________________
 5 חד' 135 ,מ' נטו,
סלון ענק וחדרים גדולים,
ק"ב ,חזית ,דירה בקומה,
 4כ"א ,מסודרת עם חניה
בטאבו באזור חתם סופר/
הרב ישראל מסלנט,
 2,580,000ש"ח ,בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ בע''מ
054-6506501
03-5797756
()28-28
_____________________________________________
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור
חייג  054-6506501תיווך
ש .מאירוביץ הרב קוק
 23ב"ב
()05-05
_____________________________________________
()2-2
_____________________________________________

03-6162228
כיצד מפרסמים חינם?

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
אך ורק בפקס או במייל

 .1ניתן לפרסם עד  10מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.
 .2מודעות יתקבלו עד יום ה' ב 12:00-בצהריים בלבד,
לפרסום בשבוע שאחרי
 .3יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת
המדור באם יש.
לדוגמא :מדור :יד שניה מוכרים ,תת מדור :מוצרי חשמל
 .4לא יפורסם פקס שאינו ברור ,שלא מופיעה בו קידומת
למספר הטלפון ,שמכיל יותר מ 10 -מילים ושלא
מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
 .5מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא
תפורסם כלל!
 .6שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת
למודעה.
 .7מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(:
יש לציין בהדגשה :מודעה לביטול ,מדור ונוסח המודעה
כפי שפורסמה  +תאריך הופעתה.
 .8מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות
 יש שניה  -קונים
 יד שניה  -מוכרים עד  500ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד  250ש"ח )חובה לציין מחיר(
 ביקוש עבודה  -לשכירים בלבד!
הפ
סירסום על
 השבת אבידה ומציאה
ב
פנויס מקום
מספר הפקס03-6162229 :
בלבד!
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il-

 4 חד' ברבי עקיבא
אזור ישעיהו ,כ 110 -מ"ר
 +מעלית ,צריכה שיפוץ
 +אפשרות הרחבה
מיידית ל 25 -מ"ר ,ב-
 2,050,000ש"ח להב
נכסים 050-4177750
()2-2
_____________________________________________
 בעמק יזרעאל  4וחצי
חד'  +סוכה 100 ,מטר,
קומה  ,3מעלית וחניה
בטאבו ,אופציה  40מטר,
בסוף אישורים "פנחס
נכסים" 055-6789653
()2-2
_____________________________________________

 בגבול ב"ב ר"ג ,בניין
בוטיק וחדש ,שני דיירים
בקומה 4 ,חד' ,ק"א,
מעלית ,חזית ,וחניה
בטאבו ,רחבה ומקורה,
משופצת מאוד בבלעדיות
תיווך אשכנזי
058-5558815
()2-3
_____________________________________________
 ברחוב חברון 4
חדרים משופצים  +יח"ד
משופצת ,המושכרת
 2,800ש"ח ,קומה ב',
עורפית 2,150,000 ,ש"ח
גמיש תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()30-30
_____________________________________________
 ברחוב טרפון  4חדרים,
קומה ג' ואחרונה ,גג
רעפים ,חזית ,משופצת
חלקית 1,750,000 ,ש"ח
תיווך ש.מאירוביץ הרב
קוק 054-6506501 23
03-5797756
()45-45
_____________________________________________
 ברחוב ירושלים 4
חדרים ,קומה ב' ,חזית,
משופצת1,850,000 ,
ש"ח תיווך ש .מאירוביץ
הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756
()46-46
_____________________________________________
 בנויפלד  4.5חדרים
 +יח' הורים ,קומה ב',
משופצת ,יפיפיה +
מחסן 2,200,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()35-35
_____________________________________________

 3-3.5חדרים

 בגן ורשא  2יח"ד גדולות
חדשות ומפוארות ,מרפסות,
נוף ,ק"ד (ללא) ,כל יחידה
 750,000ש"ח גמיש בבלעדיות
תיווך ישיר במרכז
 באזור השלושה בבניין 054-8535000
()2-2
_____________________________________________
חדש  4חד' 95 ,מ"ר ,ק"ג
 בגן ורשא  3חדרים,
 +מעלית  +חניה ,חזית,
כחדשה ,מפוארת ,ק"ג ,חזית,
 2,200,000ש"ח א .פנחסי
בטאבו משותף1,580,000 ,
03-5799308
( )2-2ש"ח גמיש בבלעדיות תיווך
_____________________________________________
 בלעדי! בסוקולוב  4חד' ,ישיר במרכז 054-8535000
()2-2
_____________________________________________
 95מ"ר ,משופצת ,חזית,
 בבניה בהושע ,דירת
סוכה גדולה 2,200,000 ,ש"ח נכה  3חד'  +חצר ענקית!
א .פנחסי 03-5799308
( )2-2בבלעדיות!! "אמפייר-סטייט
_____________________________________________
נדל"ן 052-7181411
()2-2
 למכירה בגולומוב_____________________________________________ 115 ,

מטר 4.5 ,חדרים ,עם 2

מציאה! ברבי עקיבא

 באביעד  3חד' ,כ-
 60מ"ר ,ק"ד ,ג.בטון,
א.מידית1,499,000 ,
גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121
()2-2
_____________________________________________
 בבנימין אברהם  3חד',
ק.מוגבהת ,כ 80 -מ"ר,
מעטפת  40מ"ר ,חצר
כ 50 -מ"ר1,620,000 ,
גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121
()2-2
_____________________________________________
 בשניים  3חד' ,ק"ב,
כ 60 -מ"ר ,מ.מהיסוד,
חזית 1,450,000 ,גמיש
נדל"ן הקריה
050-3000121
()2-2
_____________________________________________
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור חייג
 054-6506501תיווך ש.
מאירוביץ הרב קוק  23ב"ב
()05-05
_____________________________________________
 בבירנבוים ,דירה
מחולקת ,בקומת קרקע
מוגבהת 3 ,חדרים +
יחידה של  2חדרים
המושכרת ב2,800 -
ש"ח ,מציאה!! בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()49-49
_____________________________________________
 ברחוב סירקין דירת
 3חדרים ,קומה ב'80 ,
מ"ר ,עורפית1,700,000 ,
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756
()45-45
_____________________________________________
 ברבי עקיבא באזור
רחוב ישעיהו 2 ,דירות3 ,
חדרים ,בטאבו משותף,
ק"א ,חזית1,150,000 ,
ש"ח כל דירה בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()42-42
_____________________________________________
 2 דירות של 2.5
חדרים ,ברחוב שמעון
בן שטח ,קומה א',
חזית ,שופץ לאחרונה,
מושכר ב 6,500 -ש"ח,
 1,990,000ש"ח בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()45-45
_____________________________________________


 לל"ת ,בהרצוג-הרב קוק,
חניות 2,750,000 ,תווך אזור ישעיהו  3חד',
 3.5חדרים ,כ 70 -מ"ר ,חזית,
_____________________________________________ 60 )-2מ"ר ,משופצת +
רבקה נקב 053-9244430
משופצת מהיסוד ,ממוזגת,
יציאה לגינה  20מ"ר,
דוד"ש1,600,000 ,
 באברבנאל ,בוטיק,
ב 1,420,000 -ש"ח להב 052-7165213
 4חד' 100 ,מ"ר,
(52-03/2022ש)
_____________________________________________

נכסים 050-4177750
ק"ב ,מפוארת ,חניה,
 2,200,000נדל"ן הקריה  באיזור טרומפלדור
050-3000121
( 3 )2-2חד' ,קומה ראשונה,
_____________________________________________
חזית" 1,380,000 ,פנחס
 באביעד  4חד'95 ,
נכסים" 055-6789653
()2-2
מ"ר ,ק"ד ,ג.בטון,
_____________________________________________
היתרים משולמים,
 בבלעדיות בפרדס כץ
 1,750,000גמיש נדל"ן  3חד' 70 ,מטר ,מעלית,
הקריה 050-3000121
( )2-2חניה בטאבו ,אופציה כ-
_____________________________________________
 בקובלסקי  4חד' ,כ 60 -מטר בצד" 1.6 ,פנחס
 100מ"ר ,ק"א ,אופציה נכסים" 055-6789653
()2-2
_____________________________________________
 בסוקולוב  3.5חד'75 ,
להרחבה1,750,000 ,
מ"ר ,ק"ב ,חזית ,משופצת,
נדל"ן הקריה
( )2-2בניין מטופח ,סוכה גדולה,
050-3000121
_____________________________________________ אופציה 1,600,000 ,ש"ח א.
 בפלמ"ח  4חד'90 ,
פנחסי 03-5799308
()2-2
_____________________________________________
מ"ר ,ק"א ,מפוארת!!!  בלעדי! בבניין חדש בשיכון
רק  1,700,000גמיש
ג' ,בגולומב  3חד' 51 ,מ"ר +
נדל"ן הקריה
מרפסת שמש  4מ"ר ,ק"+ 8
050-3000121
( )2-2מעלית  +חניה כפולה ,חזית,
_____________________________________________
 באבוחצירא  4.5חד' 1,900,000 ,ש"ח א .פנחסי
כ 95 -מ"ר ,ק"ב 3 ,כ"א03-5799308 ,
()2-2
_____________________________________________
חניה 1,710,000 ,נדל"ן  בלעדי  3ח' ,חזית
הקריה  )2-2( 050-3000121לזבוטינסקי צד בני ברק ,קומה
_____________________________________________  + 2.5גג בטון ,משופצת,
 בבלעדיות!!! בשיכון  1,510,000תיווך אלטרנטיב
ה'!!!  4חד' חדשה
054-5500263
()2-2
_____________________________________________
ומפוארת!!!  +מעלית  טבריה/הרב קוק  3.5חד'
 +חניה  +תוספות!!!
 +סוכה ,משופצת מהיסוד,
"אלוני נכסים"-
קו"" 2מאגדים-נדל"ן" משה
052-7610603
_____________________________________________ דסקל 050-5926021
()2-2
(1-2ש) _____________________________________________
()2-2
_____________________________________________

 ברחוב השלושה 3
חדרים ,קומה א' ,חזית
(לא משופץ)1,700,000 ,
ש"ח בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()52-52
_____________________________________________
 באברבנאל בטאבו
משותף 3 ,חד' ,ק"ג
ללא מעלית ,משופצת
מהיסוד ,חזית+ ,
אפשרות למשכנתא,
 1,030,000ש"ח בלעדי
ש .מאירוביץ
054-6506501
()48-48
_____________________________________________

 חדשה בשוק!  3.5חד'
בהרב קוק השקט ,בנין ייחודי,
חזית ,מאווררת1,820,000 ,
053-5677993
(1-4ש)
_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב
חברון ,בקומה  ,2.5דירה
גדולה 3 ,חדרים100 ,
מ"ר ,משופצת חלקית
 +אופציה ממשית
לבניה על הגג (רעפים),
 1,990,000ש"ח בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742
()47-47
_____________________________________________

2

הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

כ”ה טבת -כ”ו טבת תשפ”ב 29/12/2021-30/12/2021

 2-2.5חדרים

 4-4.5חדרים

 להשכרה ברחוב

יחידות דיור

 בבלעדיות דירת  2חדרים  ,בחיים כהן היוקרתי  4ח' ,צפניה קרוב לרבי עקיבא  ,בבר אילן יחידת דיור 2
קומה  62 ,1מ' ,רח' אבטליון ,מסודרת ,מעלית ,חניה מקורה ,דירת  3חדרים גדולה,
חדרים ,ריהוט מלא ,כחדשה,
קומה  ,1.5חזית ,מיידי ,קומה ( 3.5ללא) 3,000 ,ש"ח
050-2321046 1,480,000
בהזדמנות 1,770,000 ,ש'
( 4,500 )2-2ש"ח בלעדי תיווך 054-7610445
אופק מאיר נכסים
(2-3ל)
_____________________________________________ 050-4811122
_____________________________________________
(_____________________________________________ )2-5

 בבית יוסף  2חד'30 ,
מ"ר ,מפוארת ,הון עצמי
גבוה 790,000 ,נדל"ן
הקריה 050-3000121
()2-2
_____________________________________________
 דירה  85מ"ר ,לל"ת,
שמורה ,בהרב שך-ז'בוטינסקי,
 1,620,000ש"ח ,ק"א
054-8574487
(44-1/22ש)
_____________________________________________
 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
_____________________________________________

יחידות דיור

 3-3.5חדרים

 באיכילוב  3חד' גדולה
ומרווחת ,ק" ,3מסודרת,
 1,400,000תיווך יוחנן
051-2454512
()2-2
_____________________________________________

קריית גת
 5+חדרים

 ברמות דוד  6חד',
ק"ד 200 ,מ"ר במפלס
אחד ,משופצת,
 1,880,000נדל"ן הקריה
050-3000121
()2-2
_____________________________________________

קריית מלאכי

 למכירה יח"ד  2חד' ,ק"ק,
בלי משכנתא,
 590,000 058-3271092ש"ח  בקרית מלאכי מבחר
()2-2
_____________________________________________
דירות להשקעה החל

גבעת שמואל

מ 690,000 -ש"ח נדל"ן
הקריה 050-3000121

()2-2
_____________________________________________

 5+חדרים

 בבגין  6חד' 151 ,מ"ר,
קומה  ,11מפוארת ,סוכה ,נוף
נצחי עד לים "מאגדים-נדל"ן"
משה דסקל 050-5926021
()2-2
_____________________________________________

דירות
להשכרה

טבריה

בני ברק

 160 מטר ( 2דירות
מחוברות) ,משופץ 7 ,חדרים,
כניסה פרטית ,מרפסת גדולה,
 RE/MAX 1,450,000עינב
050-2442446
()2-2
_____________________________________________

 מגוון של דירות בכל
הגדלים להשכרה ,עמלה רק
חצי חודש תיווך צור
03-6701920
()2-2
_____________________________________________

()2-2
_____________________________________________

 5+חדרים

 להשכרה בצירלזון
דירת  40מטר,
 4-4.5חדרים
 100מטר ,בהזדמנות ,מרוהטת,
 דירת 4
חדרים +,מעלית 2,400 ,תווך רבקה נקב
מרפסת ,קומה 4
053-9244430
()2-2
אזור דתיRE/ 790,000 ,
_____________________________________________
 MAXעינב 050-2442446

ירושלים
 5+חדרים

 5 חדרים ,מושקעת +
 2חצרות  +מחסן גדול,
אזור ויזניץ 055-6787113
(1-4ל)
_____________________________________________
 להשכרה בגינות דוד
דירת  5חדרים ענקיים,
 130מ"ר  +מרפסת
גדולה ,קומה א' ,כניסה
מידית 7,500 ,ש"ח גמיש
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()42-42
_____________________________________________

ש.מאירוביץ
 בבלעדיות להשכרה
054-6506501
( )1-1בדנגור יחידת דיור 46
_____________________________________________
 להשכרה ברחוב חברון מטר ,משופצת  +סוכה,
 3חדרים גדולה ,קומה קומה " 4פנחס נכסים"
055-6789653
 ,1.5עורפית פתוחה,
()2-2
_____________________________________________
ש"ח
מאווררת3,800 ,
 יחידת דיור  2חד',
בלעדי תיווך
ש.מאירוביץ( )1-1חדשה  +סוכה ,מרוהטת
054-6506501
_____________________________________________ עם מוצרי חשמל2,700 ,
 באחיה השילוני  3חד' ש"ח משה-
גדולים  2 +מרפסות,
054-7708250
(52-3/22ש)
_____________________________________________
מהיסוד
ק"א ,משופצת
 יח' בבעש"ט ,ק"ג
052-3504272
_____________________________________________
(1-2ש) וחצי ,סלון  +חדר ,מרוהטת,

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר ,קומה ב'70 ,
מ"ר ,מחולקים ל2 -
יחידות ,מניבה 5,200
לחודש  +אופציה
להרחבה של  20מ"ר,
 1,580,000ש"ח תיווך
ש .מאירוביץ הרב קוק
054-6506501 23
03-5797756
()22-22
_____________________________________________
 למסירה-להשכרה,
מספרה ברחוב רבי
עקיבא (בקטע הקרוב
לזבוטינסקי) 2,500 ,ש"ח
לחודש  +מוניטין וציוד,
 15,000ש"ח ,מיידי
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742
()48-48
_____________________________________________

מבנים

טבריה

 דירת נופש  4חד' ,מול
 להשכרה מבנה,
בניין הרב קוק ,נוף מהמם לכנרת
 5קומות 1,300 ,מ"ר,
052-7687606
()2-2
_____________________________________________
אזור בעלי מלאכה בני

 סוויטות נופש
ברק ,להשכרה מרתף
מאובזרות ונקיות על
בבניין חדש ,כ220 -
מ"ר ,ב 7,000 -ש"ח להב שפת הכנרת ,מתאים
נכסים 050-4177750
_____________________________________________( )2-2למשפחות/זוגות
050-8954654
(49-49/2022ש)
_____________________________________________

 רמות א' 5 :חד' ( 102מ"ר
נטו) ,גישה נוחה  +סוכה 12
 2 +חניות  +מחסן ,מהקבלן!
נוף ,יחידת הורים2,750,000 ,
ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375
()1-1
_____________________________________________
 רמות א' 5 :חד' ( 102מ"ר
נטו)  +סוכה  + 42גג פרטי
( 125מ"ר)  +מחסן ,מהקבלן!
 4-4.5חדרים
נוף ,יחידת הורים3,600,000 ,
ש"ח! תיווך הכוכבים:
 במרכז החלוצים!!!
02-5713375
( 93 )1-1מ"ר 4 ,חדרים ,ג' ,ללא,
_____________________________________________
משופצת ,מרפסת ,יחידת
 4-4.5חדרים
ה.נפרדת 052-7654428
()2-3
_____________________________________________
(83
 רמות ב' 4.5 :חד'
 4 חדרים ,מרכז העיר ,בנין
מ"ר נטו) ,ללא מדרגות
חדש תיווך דורון 054-4980159
()2-2
_____________________________________________
 +סוכה  +חניה פרטית,
משופצת ,נוף ,יחידת הורים  ,להשכרה ,מציאה!! קומה ג' ,לממושכת
דירת קרקע 110 ,מטר050-4161068/7 ,
 2,200,000ש"ח! תיווך
()51-02/2022
_____________________________________________
הכוכבים02-5713375 :
( 4.5 )1-1חדרים בחנה סנש,
_____________________________________________

 1-1.5חדרים
עם חצר גדולה ,משותפת
לשכנים 4,200 ,תווך
 בהרב שר ב"ב ,דירה וחצי
פתח תקווה רבקה נקב 053-9244430
( )2-2להשכרה ,מאובזרת ,מרוהטת
_____________________________________________
וממוזגת 1,600 ,ש"ח לחודש
 5+חדרים
 3-3.5חדרים
050-9734807
(1-4ש)
 באורלנסקי  5חדרים
_____________________________________________
 +ממ"ד  +מרפסת שמש  ,בנורוק  3חד'50 ,
מעלית ,חנייה ,בהזדמנות ,רק מ"ר ,מ"ש  25מ"ר ,ק"ג ,לפרסום
מפוארת!!!  3,400נדל"ן
 1,945,000ש"ח
בלוח
_____________________________________________ הקריה 050-3000121
050-4811122
(03-6162228 )2-2
(_____________________________________________ )2-2

" צל אילנות" צימר
מקסים נקי ומעוצב 10 ,דק'
מירושלים  +בריכה מוצנעת
גקוזי' 050-8490663
02-5361771 050-6217759
(31-31/2022ש)
_____________________________________________
" בנצימר"  -נופי ירדן -

סוויטה מרווחת ומפנקת +
גקוזי' ,מרפסת נוף ענקית,
אפ' לקבוצות ,אפשרות
ל'גיפים 050-7362739
052-2403750
מגרשים
 15 מיטות ,מרפסת
(12-11/22ש)
_____________________________________________
לכנרת ולגולן ,נקיה ,מרווחת,
 קניה ומכירה ,אדמות
כלנית
חצר ,קרוב לשטיבלאך,
חקלאיות ,בכל הארץ,
תחבורה ציבורית במקום
 צימרים חלומיים  +גקוזי'
במחירים הגונים
050-4124556
(52-05/2022ש) ספא ,בריכה פרטית ,ביהכנ"ס,
_____________________________________________
052-2457617
_____________________________________________
(  )34-07/2022יחידת נופש  30מ"ר ,עד מבצע!  2לילות  1,000ש"ח
חקלאים
עם
מגרש
 קונים
052-8741443
מ"ר,
100
חצר
+
נפשות
6
(36-35/22ש)
_____________________________________________
בכל הארץ 052-2457617

משופצת ,ממוזגת ומאובזרת,
ממוזגת ,יפה 2,600 ,כולל הכל
כ .פרטית 050-9960113
 2-2.5חדרים
054-8435119/7
(51-2/22ש)
_____________________________________________
 בק .שמואל דירת נופש
משרדים
 2 חדרים ,מרוהטת,
מפוארת גדולה וממוזגת,
קומה א' על עמודים ,חזית,
במרכז
מ"ר,
50
משרד

קרובה לכנרת והשטיבלאך,
במרכז,
מזגנים 3,500 ,ש"ח גבעת שמואל
העיר ,כולל חניה ,מחיר מציאה לנופש מושלם! 055-6788938
050-8737558
(47-6/22ש)
_____________________________________________
(2-3ל)
_____________________________________________
054-4980159
דורון
תיווך
_____________________________________________
קוטגים
(  )2-2אהבה במרומים ,בפוריה,
 דירה ברמת אלחנן2.5 ,
 משרד  380מ"ר ,מוכן
צימרים מפוארים לזוגות,
חדרים ,ממוזגת ,מעלית,
 ביהודה הלוי קוטג' דו
מיידית,
לכניסה
ומעוצב,
בריכה מחוממת מוצנעת,
סוכה ,לממושכת ,דוד"ש
משפחתי  7חד'  +חצר ,מיידי
מציאה
מחיר
הישוב,
הכשרת
גקוזי' ,מטבחון ,נוף
054-8436990
(2-5ל) "מאגדים-נדל"ן" משה דסקל
_____________________________________________
(  )2-2לחברת נדל"ן
תיווך דורון 053-3226630 )2-2( 054-4980159
050-5926021
(33-25/2022ש)
_____________________________________________ _____________________________________________
בבני
הרצוג
 בקרית
_____________________________________________
המתמחה בהשקעות
 בסמוך לבני ברק,
אברהם 2 ,חדרים ,קומה א',
משרד  במגדלי המלכים! מבצע
אופציית
נפתחה
באנגליה
חדר
+
קו"1
מ"ר,
90
בגודל
 4-4.5חדרים
לטווח ארוך ,ללא תיווך
חנוכה!  2לילות  800ש"ח,
ישיבות
(2-5ל)  ברחוב גולדה מאיר ,השקעה בבית אבות,
054-3940101
"מאגדים-נדל"ן" משה  3לילות  1,100ש"ח 5 ,דק'
_____________________________________________
דסקל 050-5926021
 ברבינו אשר  2חדרים מבחר דירות  4-5חדרים חוזה ארוך  +בטחונות
_____________________________________________
( )2-2למדרחוב  +מרפסת נוף ,עד 4
מלאים .תשואה גבוהה,
ילדים 054-6511250/350
גדולות ,בבניין חדש,
()2-13
_____________________________________________
גדולים ,כ 45 -מ',
לווי משפטי ,נסיון רב.
בקומות גבוהות ,כולל
" נופש הרימון" -סוויטות
מלא,
ק.כניסה ,ריהוט
053-5621463
מאווררת ,מידי 3,000 ,מרפסת שמש/סוכה,
(1-4ש)
וחדרים אחרונים לבין הזמנים,
_____________________________________________
חניה ומחסן ,החל
מרווחות ומפוארות 5 ,דק'
ש"ח 03-5704670
הליכה מהטיילת והכנרת ,א.
( )2-2מ 7,200 -ש"ח תיווך
054-3975683
_____________________________________________
לחדר אוכל 050-8818678
ש.מאירוביץ
לזוגות
 להשכרה
050-8885275
054-6506501
(29-28/22ש)
_____________________________________________
()51-51
_____________________________________________
נשואים בלבד ,בגורדון
■ קמפוס מפואר וממוזג  ,דירת נופש ,מחולקת10 ,
דירת  2חדרים ,משופצת,
במרכז ובצפון ,מדשאות,
מיטות ,מאובזרת קומפלט +
מרוהטת ברמה גבוהה,
חריש
לקבוצות
ומקווה,
אודיטוריום
מרפסת ענקית עם נוף לכנרת
כניסה מיידית ,מחיר
מקומות,
70-350
בלבד,
050-5770828
050-9770828
(17-16/22ש)
חנויות
_____________________________________________
חדרים
5+
נקב
 2,500תווך רבקה
03-5700040
,10:00-16:00
(47-48/23ש)
_____________________________________________
053-9244430
(  )2-2מציאה!!! להשכרה  5 ,חנות או משרד בבני
יבניאל
_____________________________________________
 בחברון  2.5חד' ,כ 70 -חד' ,חדשה ,מרווחת ,ק"א,
 22,600ברק ,זה המומחיות שלנו,
בית מאיר
 צימר ביבניאל -יחידה
חניות  +מחסן גדול,
תן לנו להוביל אותך
 מתחם נופש מדהים פרטית ,גינה ופינות ישיבה,
מ"ר ,ק"א ,משופצת
ש"ח 050-7856208
(1-12ש)
_____________________________________________
דורון
תיווך
הנכון
למקום
סמוך לביכנ"ס  +סופרמרקט,
חלקית 3,500 ,נדל"ן
מיטות.
26
חד',
8
( )2-2בריכה סגורה ומחוממת עד  11איש אדיר-
054-4980159
הקריה 050-3000121
_____________________________________________
()2-2
_____________________________________________
058-5781866
(49-8/22ש)
רחובות
_____________________________________________
במרכז
מ"ר,
 חנות 70
+
בנפרד)
להשכרה
(א.
60
כ-
 בבילו -קרית הרצוג,
הסואן ברבי עקיבא ,מציאה בוסתן  +משחקים בקרו  סוויטות לזוגות/משפחות/
מ"ר 2.5 ,חד' ,מרפסת סוכה
חדרים
3-3.5
שבתות חתן ,דונם מדשאות
054-4980159
דורון
תיווך
 3 +מרפסות ,ק"ב3,400 ,
_____________________________________________( )2-2באתר "אגם מים"
עם סנוקר ,פינג פונג ומתקנים
(1-4ש)  3 חד' בהרצל ,127
 חנות להשכרה ברחוב
ש"ח 052-3210413
_____________________________________________
לילדים ,מחירים גלובלי
3,900רבי 055-2275344
עקיבא  19 ,143מטר,
משופצת,
ב',
קומה
בהשלושה,
 2 חד'45 ,
(48-47/22ש) לסוויטה 052-3540874
_____________________________________________ 02-5344514
ש"ח 053-8526896
מ"ר ,מזגנים 3,600 ,ש"ח כולל מים
כחדשה  +מעלית,
(2-5ל) _____________________________________________ 053-3163352
(44-3/22ש)
_____________________________________________
דוד"ש ,סוכה ,ממ"ד ,מיידי ,וארנונה 050-9456308
(  )1-4מיידי בהרב שך/
_____________________________________________
 בית חדש ,גינה גדולה,
ברק
בני
 3,300ש"ח 052-2569740
מ"ר,
19
חנות
קוטלר,
(1-4ש)
_____________________________________________
טרמפולינה ,שולחן טניס,
לוגשל,
סמוך
במלצר,

3,500
מציאה
במחיר
דשא  +נוף 2 ,חד' שינה +
 בבגנו (אזור העיריה),
ש"ח!!! בלעדי תיווך ש .דירות נופש מפוארות,
יח' הורים 053-7173048
דירת  2.5חד' ,ק"ק ,יציאה
גבוהה,
ברמה
מאובזרות
02-5382304
מאירוביץ
לחצר  053-3126997אפשרות
(39-38/2022ש)
_____________________________________________
 050-5308742לשבתות וימים (אופציה
למשרד
054-6506501
(52-01/2022ש)
()46-46
_____________________________________________
_____________________________________________
052-7613554
לג'קוזי)
_____________________________________________
(52-17/2022ש) ירושלים והסביבה
 במשולם ראט -קרית
 להשכרה ,בלעדי,
הרצוג ,ק"ב ,משופצת
 במלון רמדה ,דירה
 דרושה דירת  3/4חדרים מציאה ,חנות  130מ"ר,
בר יוחאי
וממוזגת ,כ 55 -מ"ר
פרטית ,לתקופות קצרות
קוק,
עקיבא/הרב
ברבי
(52-3/22ש)  +מעלית לקניה בב"ב לא
 2 יח' ארוח מרווחות,
052-6364661
וארוכות ,מאובזרת  +מטבחון
_____________________________________________
פצצה,
מיקום
חזית,
מתיווך 052-3595314
גינה
מטופחות,
מאובזרות,
(01-02ח)
_____________________________________________
02-6421278
058-4149184
חדרים
2
העיריה,
 ליד
()2-3
מטרה
לכל
ש"ח
15,000
_____________________________________________
גדולה  +מתקני גן
חזית,
מרוהטת,
מרפסת,
+
ש.מאירוביץ
תיווך
  052-3771789דירת ארוח מפוארת
052-3452522
(23-22/22ש)
()34-07/2022
_____________________________________________

()22-22/22
_____________________________________________

השקעות

נדל”ן
מסחרי

מזל

וברכה

קיט
ונופש

ביקוש
דירות

054-6506501
( _____________________________________________ )01-01במרכז ירושלים (לשומרי
_____________________________________________
שבת) ,מאובזרת ונקיה מאד
בשר
חנות
 למכירה
דלתון
054-9426629
(36-9/22ש)
_____________________________________________
במרכז בני ברק ,בעלת
צימרים
בגני"-
"הפרח

 בס"ד ,צימרים יפים ליד
מוניטין וותק רב
מפוארים ,לזוגות/
ירושלים ,לאברכים ,בריכה
050-2425596
()51-02/2022
אוכל
חדר
+
משפחות
_____________________________________________
פרטית ,ענקית ,מחוממת,
 להשכרה בלבד,
מ"ר
45
להשכרה,

חנות ברח' ירושלים  8ב"ב  +בריכה מחוממת ,נוף ג'קוזי 250 ,ללילה
בקרית הרצוג ,מגרש
גלריה,
+
פנורמי ,גינה ענקית
055-6697474
מעל דונם ,לאחסון או
(39-06/2022ש)
_____________________________________________
052-3232123
_____________________________________________
(/51-2ש) 050-8219080/1
למבנה או לכל מטרה,
(10-9/22ש)
_____________________________________________
 בנין ישיבה להשכרה
לטווח
לפרסום בשבתות  +חדר אוכל  +בית
ארוך23ש .מאירוביץ לפרסום
קוק
הרב
כנסת 052-7646764
בלוח
בלוח
054-6506501
052-7634389
_____________________________________________
(03-6162228 )31-31
(47-45/22ש)
_____________________________________________ 03-6162228

עסקים

מושב תרום

 ארוח כפרי בוילה יפה
 +בריכה פרטית ,מושב דתי,
חצר ענקית 054-6928116
02-9913107 054-8470055
(52-51/22ש)
_____________________________________________
 מזל-ארוח כפרי -וילה
מרווחת ומושקעת ,נוף מדהים
 +בריכה ,למשפחות ,גזור
ושמור!! 052-8013000
(41-40/2022ש)
_____________________________________________
 ארוח כפרי לזוגות
ומשפחות ל 40 -אורחים
ב 10 -חדרים סגורים ,בריכה
מחוממת ,מקווה לגברים ,ס"ת
במקום 050-3388668
()05-05/22
_____________________________________________

מירון

 דירות מרווחות וממוזגות
חצר דשא  +נדנדות ,משפ'
סופר052-8401847 .
04-6989734
(47-46/2022ש)
_____________________________________________
" ארוח אצל הכהנים"
דירות נקיות ומרווחות לזוגות
ומשפחות ,חצר גדולה
ומטופחת+מתקנים לילדים
וחדר אוכל054-6987257 .
(32-31/2022ש)
_____________________________________________

 מתחם דירות  +בריכה
ענקית  +גקוזי' בכל דירה,
חדר אוכל וחצר גדולה עם
משחקים 052-2979067
(36-35/22ש)
_____________________________________________
 אירוח פאר חדש -
מרחבים למשפחות/קבוצות/
זוגות  +חדר אוכל ,נוף מרהיב,
סמוך לרשב"י 052-4478055
04-6980585 052-5226788
(36-35/22ש)
_____________________________________________
 דירות אירוח מאובזרות,
 7דק' הליכה מהציון ,יחס
נעים! מחירים נוחים ,מרציאנו
04-6987450 054-5989347
(24-25/22ש)
_____________________________________________
 צימר נקי וממוזג,
משפחתי ,מרפסת נוף ,קרוב
לרשב"י ,מש' אלק-
04-6989119 054-8042119
()2-2
_____________________________________________
" רפאל בקתות אירוח"
 2צימרים עד  16איש  +גקוזי'
 +בריכה מחוממת .חצר
ומתקני גן  +נוף .בית קפה
מהדרין צמוד 053-7519198
(50-49/2022ש)
_____________________________________________

נהריה

" אבני החושן"  -סוויטות
נופש מהממות  +פינוקים,
בסמיכות לחוף הים ,לזוגות/
משפחות 054-6299082
054-6388082
(21-18/22ש)
_____________________________________________

ספסופה

 2 צימרים ,עד  16איש
 +ג'קוזי  +בריכה מחוממת
ומקורה ,חצר ומתקני גן +
נוף ,בית קפה מהדרין
053-7519197
(49-48/22ש)
_____________________________________________

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

03-6162228

וברכה הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

03-5790909
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השבת
אבידה

 נמצא צמיד כסף ברח' הר
סיני ניתן לקבלו עפ"י סימנים
054-8438320 050-4110743
(2-3ח)
_____________________________________________
 לאברכים! מרצדס ויטו  נמצא צעיף קטיפה
 9 ,2012מקומות 250 ,ש"ח ,שחור באולמי מרום ב"ב לפני
חסכוני ,בב"ב 052-7696100
(34-31/2022ש) כשנתיים 052-7602896
_____________________________________________
(01-02ח)
_____________________________________________
 נאבדה מזוודה ירוקה
לפרסום בתוכה פאה בקופסא בתחנת
אוטובוס 052-2467709
בלוח
050-5250568
(01-02ח)
_____________________________________________ 03-6162228





תספורות
 ספר גברים עד הבית
שלכם במחיר  25ש"ח לשעה
טל' 054-3973471 :משעה
 2:00אחה"צ
()52-03/2022
_____________________________________________











































 10מילים  1,000,000קוראים

מזל

וברכה 03-6162228





 כ"ק האדמור מפרס מקבל
קהל ,להתקשר אחה"צ לנייד
058-3275870
()49-04/2022
_____________________________________________




שיעורים

 תנור אפיה בצבע לבן
הכולל  4להבות גז בני ברק
 300ש"ח 03-6744097
(2-3ח)
_____________________________________________
 כירת גז  4 +להבות בני
ברק  300ש"ח 03-6744097
(2-3ח)
_____________________________________________
 טוסטר אובן בני ברק 120
ש"ח 03-6744097
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה מקרר שארפ
חדש  500ש"ח בלבד מצב
מצויין  053-3076507בני ברק
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה מגהץ אדים
חדש  160ש"ח בלבד בני ברק
053-3076507
(2-3ח)
_____________________________________________
 תנור חימום על גז מצב
חדש המישארגז  500ש"ח
054-5981054
(2-3ח)
_____________________________________________
 פלטה קטנה  50ש"ח
053-3155415
(2-3ח)
_____________________________________________
 טייפ חברת פלסוני רק
הרדיו טוב  USBב 60 -ש"ח
053-3155415
(2-3ח)
_____________________________________________
 כיריים הלוגן  80ש"ח
054-4273857
(2-3ח)
_____________________________________________
 מיקרוגל  150ש"ח כחדש
גמיש 054-4273857
(2-3ח)
_____________________________________________
 סירי לחץ  50ש"ח
054-4273857
(2-3ח)
_____________________________________________
 מפזר חום לבית  25ש"ח
054-4273857
(2-3ח)
_____________________________________________





 מכשיר בייבי ליס-
" שידוכי המרכז" -
מסלסל שיער ומוברש,
בלבד!
לחרדים ודת"ל
מקצועי מאד ,חדש
מחלקה לכל העדות!
באריזה ,של חברת
גם לחסידים
וליטאיםחצי ,remington ,ב 270 -ש"ח
חצי
או
גם פרק ב'.
במאגר חסידיות 054-6337121
()33-36
_____________________________________________
דרושות
וליטאיות .שדכן מקצועי  תנור חדש  4ספירלות +
תנור לאמבטיה  +מזגן קטן
עם המון הצעות
מסתובב סה"כ 200 :ש"ח
054-8422105
(33-03/2022ש) 058-3292985
(2-3ח)
_____________________________________________ _____________________________________________




שידוכים

מוצרי חשמל








גם לנהגים
צעירים וחדשים
פאר
מסחרי /
*אפשרות לפקדון מזומן

 במרכז! כולם יודעים שבלי
פיקוח בניה לא בונים ,מפקח
מוסמך שיחסוך ויגן עליכם
054-2236765 050-4126876
(1-12ש)
_____________________________________________

יד שניה
מוכרים




 אחוזת נועם השבת,
 5דירות נופש יוקרתיות עד
 35איש מיטות יוקרתיות
למשפחות/זוגות ליד
ת.מרכזית ועתיקה ,חצר
ענקית  +נוף מדהים +
ונדנדות 052-5856465
(35-33/2022ש)
_____________________________________________

 תשכרו טוב!!!
לא שוכרים רכב לפני
שמתקשרים ל"שחר
השכרת רכב" ,פרטיות,
מסחריות ,מפוארות,
מרכז הזמנות ארצי:
077-40-900-70
(39-33/2022ש)
_____________________________________________
אביב השכרת רכב

פיקוח בניה











 לזוגות ומשפחות בין בתי
הכנסת בלב העתיקה צימרים
מפוארים ,מאובזרים וממוזגים
050-8550462
()01-04/23
_____________________________________________
 וילה  4חד'  +סלון,
פינת אוכל גדולה,
שולחן סנוקר ,מנגל,
בריכה מקורה מחוממת
ומוצנעת ,נקיה במיוחד!
050-4296661
050-7477127
(46-47/2022ש)
_____________________________________________
 אחוזת רויאל דרים-
מתחם וילות  9-45חדרים,
נוף ,בריכות ,ג'קוזי ,חדר
אוכל ,בית כנסת קרוב,
מאובזר היטב
050-6481288
( 054-8469788תמונות
באתר)
(41-40/22ש)
_____________________________________________

השכרת רכב

 לזוג צעיר דרושה ארונית
לספרים 050-4125549
 דרוש מזגן חלון בתרומה
052-3595314
(2-3ח)
_____________________________________________
 מעוניין לקנות אורגן
טיירוס או גנוס במצב טוב
054-8481924
(2-3ח)
_____________________________________________
 בחור ישיבה מעוניין
במקרר משרדי/יח"ד בחינם/
בסימלי 03-6181467
(2-3ח)
_____________________________________________
 מעוניין בספרים מעם לועז
ובספרים עם חידושי תורה
ומפרשים 054-7432035
(2-3ח)
_____________________________________________
 מעוניין במברגה
חשמלית/אפשרי במקולקלת
בתרומה 054-7432035
(2-3ח)
_____________________________________________
 דרושה מכונת תפירה
בתרומה למשפחה ברוכת
ילדים 050-6651365
(2-3ח)
_____________________________________________
 מעוניין להחליף קלנועית
גדולה במצב מצויין בקלנועית
קטנה 053-4190416
(01-02ח)
_____________________________________________
 מעוניין להחליף קלנועית
זוגית ריידר קיסר בקלנועית
יחיד או למכור 053-4190416
(01-02ח)
_____________________________________________
 דרושה מגילת אסתר
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה
או ישנה 052-3595314
(01-02ח)
_____________________________________________
 דרוש מזגן חלון  3/4כוח
גוניור אלקטרה מזגן קטן
052-3595314
(01-02ח)
_____________________________________________
 דרוש כיסוי פלסטיק
 35*37ס"מ של מזגן חלון
אלקטרה 052-3595314
(01-02ח)
_____________________________________________
(2-3ח)
_____________________________________________

תון

בכיכר המגינים ,הכי
מרכזי בעתיקה ,מאובזר
ברמה גבוהה
054-5634338
_____________________________________________ מוצרים
052-5452203
(50-49/22ש) ושירותים
" ויטראז' בעתיקה" 8 -
חדרי ארוח יוקרתיים +
גמחים
חדר אוכל מאובזר ,עד
 50איש ,למש' וקבוצות  גמ"ח של מוצרי פרחים,
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס קנדלברות ,לשבע ברכות ,בר
מצוות ,ובריתות ,וכו',
קרליבך  -חב"ד
 054-8449588מירי
()1-1
_____________________________________________
052-7646814
(25-24/22ש)
_____________________________________________
 צימר מאובזר ויפיפה
הסעות
לזוג  +ילד ,מיקום מרכזי,
עם גישה נוחה,
בעירליד " שלוימלה הסעות"
צפת,
העתיקה של
 14,16,20,23 - 052-7153475מקומות
קרליבאך
_____________________________________________
(47-46/2022ש) מפוארים ,נתב"ג
 בעתיקה ,מול קרליבך ,ירושלים ,ב"ב ואירועים
צימר חדיש ,מאובזר ,מטופח 053-3188842
וממוזג 2 ,חדרים 050-7532336 03-9363752
(45-33/2022ש)
_____________________________________________
050-6241690
(49-48/2022ש)
_____________________________________________

 קונה ספרי קודש
ישנים וכן מכתבים
מקוריים מגדולי ישראל
052-7674348
(45-44/22ש)
_____________________________________________




מכוניות

 קונה זהב! יהלומים! כלי
כסף! בכל מצב! במזומן!
אפשרות בבית הלקוח
054-2821847
(26-25/22ש)
_____________________________________________

 מציאה מחשב נייד היה  למכירה ספה  2מושבים  למכירה אמבטיה לתינוק
 תנור גז ובישול במצב
 +מעמד מצב חדש  90ש"ח
במצב טוב  500שקל
מצוין סאוטר צבע לבן 500
בשימוש מועט  499ש"ח
(01-02ח) בלבד  +סלקל חדש  80ש"ח
(01-02ח)  050-3337530אבנר
ש"ח 054-5470218
_____________________________________________ 054-3558949
(2-3ח) _____________________________________________
_____________________________________________ בלבד 053-3076507
(01-02ח)
_____________________________________________
 רדיאטור חדש בקופסא   9מחשב נייד מציאה עובד  למכירה ארונית מעץ
לספרים בצבע חום אדמדם  למכירה עגלת טיולון +
צלעות  150ש"ח
מהר רק  499ש"ח
אמבטיה מצב חדש  500ש"ח
(01-02ח) במצב טוב רק  150ש"ח
054-5470218
_____________________________________________ 054-3558949
(2-3ח) _____________________________________________
_____________________________________________ בלבד 053-3076507
058-7149102
(01-02ח)
(01-02ח) _____________________________________________
 בהזדמנות!!! מסך
 מקרן איכותי  500ש"ח
 עגלת טיולון בני ברק 200
(01-02ח)  למכירה שידה ארוכה
מחשב מתאים גם למשחקים 054-3558949
ש"ח 03-6744097
_____________________________________________ לסלון צבע לבן  +שולחן
 450ש"ח 053-3346080
(01-02ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
32
מחשב
מסך
(2-3ח)  למכירה
מטרה במצב מצוין מרובע לבן  500ש"ח גמיש
 סלקל לתינוקות בני ברק
אינץ
 דיסק קשיח 2.5
לכל
אינץ
אלעד 054-2252171
(01-02ח)
_____________________________________________  150ש"ח 03-6744097
 480GB SSDב 180 -ש"ח  200ש' 055-9178123
(01-02ח)
(01-02ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
 למכירה סטנדר עץ
055-5510046
054-2252171עומד  עגלת אמבטיה בני ברק
_____________________________________________
(2-3ח)  מיקסר קיטשנייד כסוף
 250ש"ח
(01-02ח)
03-6744097
ש"ח
400
_____________________________________________
עובד
מציאה
נייד
 מחשב
ש"ח
500
חדש
כמו
(01-02ח)
_____________________________________________
(01-02ח)  למסירה בירושלים ארון
מהר רק  499ש"ח
058-3274726
_____________________________________________
ספרים ארון בגדים ושידות
054-3558949
_____________________________________________
(2-3ח)  מכונת תספורת
אוסטר במצב מצוין 054-8494174
(01-02ח) תקשורת
_____________________________________________
 מציאה מחשב נייד היה  + 95סכין חדש  500ש"ח
(01-02ח)  מיטה מתקפלת חדשה
בשימוש מועט  499ש"ח
058-3274726
 ברה"ע למכירה פלאפון
_____________________________________________ באריזה  200ש"ח
054-3558949
(2-3ח)
_____________________________________________
מצב
נייד
אסוס
מחשב

(01-02ח) קבוע לרכב ב 200 -ש"ח
מצוין בטריה חזקה  350ש"ח 054-4981054
_____________________________________________
 מקרן איכותי  500ש"ח
050-6850138
(2-3ח)
_____________________________________________
054-3558949
(01-02ח)  6/8 כסאות לסלון,
(2-3ח) 053-4111074
_____________________________________________ _____________________________________________
מרופדות ,חדשים ,צבע חום  אוזניות בלוטוס של
500
חדש
כמו
נייד
 מחשב
 מכונת תפירה
ארפודס פרו עם בידוד רעשים
חשמלית כהה ,בהזדמנות
ש"ח 052-6215803
מצויין
במצב
ש"ח
500
ברנט
(2-3ח)
_____________________________________________
_____________________________________________ ב 250 -ש"ח 055-6750707
(01-02ח) 052-4227714
(01-02ח)
(_____________________________________________ )1-2
 בהזדמנות!!! מחשב נייד 054-7432035
_____________________________________________  שולחן גדול לסלון C2  6/8 ,דגם  722כשר עם
חדש
גדול
חשמלי
היה בשימוש מועט  500ש"ח  מחבת
כסאות ,אפשרות לשולחן
053-3346080
אפשרות למוזיקה ותמונות ב-
הקודם
ש"ח
150
(2-3ח) באריזה
_____________________________________________
בלבד או לכסאות בלבד,
 180ש"ח 055-6750707
050-4135002
זוכה!
+
תנור
למכירה
 ברה"ע
(01-02ח)
_____________________________________________
(01-02ח)
_____________________________________________
חדישים 052-4227714
_____________________________________________
(  )1-2סמסונג אברכים במצב
מיחם  +פלטה לשבת ב  100 -דיסק קשיח  2.5אינץ
עץ
מטרים,
4
מזנון
ש"ח כ"א 050-6850138
(2-3ח)  480GB SSDב 180 -ש"ח 
טוב כולל מטען  60ש"ח
_____________________________________________
(01-02ח) בוק מלא ,צבע אגוז הכולל
 ברה"ע למכירה מ.גילוח 055-5510046
מצויין053-4111074 ,
_____________________________________________
(01-02ח)
_____________________________________________
למסירה בירושלים תנור וטרינות ,מראות ,מצב
ג'אנקי דגם 2100
ש"ח עם מיישר 
(  )41-44מכשיר פיליפס עם קו
להכשרה במחיר מציאה 050-6734292
פאות ב90 -
_____________________________________________
זקוק
כיריים
+
אפיה
טוקמן כחדש  100ש"ח
050-6850138
(2-3ח)
054-8494174
_____________________________________________
(01-02ח)
_____________________________________________
053-4111074
(01-02ח)
_____________________________________________
 למכירה
סיגריה 140ש"ח  מטחנת בשר כחדשה
תינוקות
 טלפון משומש סנדוויץ
אלקטרונית חדשה
050-4131038
ש"ח
100
(01-02ח)
שולחני בצבע טורקיז  25ש"ח
054-8481924
_____________________________________________
_____________________________________________  למכירה מטרנה ללא
(2-3ח)  נפה
050-4087927
(01-02ח)
תספורת
מכונת
 למכירה
חשמלית  50ש"ח(01-02ח) שלבים ב 40 -ש"ח
_____________________________________________
054-4273857
 REMINGTONחדשה
_____________________________________________ 050-8407883
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה מטען 36
בקופסא  150ש"ח
 למכירה טרמפיסט חדש
כללי
(2-3ח) לאופניים חשמליות ב50 -
054-8481924
_____________________________________________
עם כיסא מרופד והגה ב350 -
 שואב אבק חברת יונדאי ש"ח 052-7102897
_____________________________________________
(01-02ח) ש"ח  052-7149071אריאל
_____________________________________________
(2-3ח)  למכירה שמלה
 מחשב נייח עם
כולל כל החלקים רק 200
תוכנות  499עגלת ג'וי במצב מצוין מהממת לארוע,
(2-3ח) מהיר מאוד ווינדוס  10רק
ש"ח אשדוד 050-4123771
_____________________________________________
ש"ח
400
ב-
אמבטיה
כולל
שהחולצה מפייטים
054-3558949
ש"ח
_____________________________________________
 מעבד מזון  +בלנדר
(01-02ח) בלבד 052-7114571
_____________________________________________
(2-3ח) והחצאית קטיפה שחור,
סאוטר  1100Wב 330 -ש"ח
50
לתינוקות
שטיח
פאזל

מקסי ,מידה  ,42ב550 -
בלבד במקום 570
ש"ח 052-7157077
ריהוט
_____________________________________________
(2-3ח) ש"ח ,נלבשה רק פעם
054-8481582
(2-3ח)
_____________________________________________
 מכונת תפירה חשמלית  שולחן סלון בצבע אגוז  מובייל לתינוק שר בעברית אחת ,עלתה  1,200ש"ח,
 40ש"ח 052-7157077
(2-3ח)
_____________________________________________ לפרטים )2-5( 054-6337121
ברנט  500ש"ח במצב מצויין פורניר  +מדף  500ש"ח
_____________________________________________
054-7432035
(2-3ח)  נדנדה לפעוטות חדש   80דיסק של החזן ויצנר
(2-3ח) 054-5470218
_____________________________________________
_____________________________________________
ש"ח 053-3155415
(2-3ח) אפשרי להשיג בחנות מתוקים
_____________________________________________
 הליכון ספורט וברז נשלף  תאורת לד חדשה באריזה
ועוד הרב שך  31ב 30 -שקל
 למכירה תחליפי מזון
חדש למטבח ב 400 -ש"ח
(28-29ח)
מלבן  40*70ס"מ ב200 -
_____________________________________________
(2-3ח) לתינוקות מטרנה נוטרילון
050-4165749
(2-3ח) ש"ח 052-7664327
 כובע ברסלינו מידה ,58
_____________________________________________ _____________________________________________
מוזל
במחיר
וסימילאק
 מכשירי כושר 350
(2-3ח) כחדש ,קנייטש ,מחיר 420
 למכירה שולחן פלסטיק
052-7176594
050-7757420
_____________________________________________ ש"ח 054-8422105
(2-3ח) עגול מתקפל  100ש"ח
(20-28ש)
_____________________________________________
_____________________________________________
(2-3ח)  מוניטור נשימה ותנועה
 מצלמת סאמויקס מגע 052-7126106
_____________________________________________
לתינוק חדש באריזה בני ברק  ספרי לימוד -ביה"ס
ענק  +נרתיק  450ש"ח
 כוורת צבע ירוק
(01-02ח) יסודי רמת אהרן וסמינר
 400 70*70ש"ח 03-6744097
חדשה בקופסא 054-8523181
_____________________________________________  180ש"ח 052-7126106
(2-3ח)
(2-3ח) _____________________________________________
_____________________________________________ בית יעקב ,בחצי מחיר
 למסירה שולחן עץ חום  פאזל שטיח לתינוקות 50
 למכירה מסך  32אינץ
_____________________________________________ 054-8527470
()34-37
ש"ח 052-7157077
(01-02ח) _____________________________________________
מצב מעולה ב 200 -ש' לכל 054-2252171 2*1
(2-3ח)
_____________________________________________
(2-3ח)  וילונות במצב מצוין   250מובייל לתינוק שר בעברית  נרתיק לכסוי נייד ,חדש
מטרה 055-9178123
_____________________________________________
 40ש"ח 052-7157077
(01-02ח) באריזה ,עור טבע צבע
_____________________________________________
 גימבוי מצב חדש כשר
ש"ח  052-3763582מרים
(2-3ח)  שמיכת קטיפה לבת לגיל מנטה  +סרט  +כיסים 25
ב 99 -ש"ח במקום  250ש"ח פתח תקווה
_____________________________________________ שנה וחצי  35ש"ח
 220משחקים 052-7154435
ש"ח 050-4188702
()34-37
_____________________________________________
_____________________________________________
ש"ח
500
ב-
סלוני
(2-3ח)  שולחן
053-3155415
_____________________________________________
 שואב אבק הובר תקין  6 + 50כסאות ב 300 -ש"ח
(01-02ח)  מציאה!!! פאה
(2-3ח)  מזרון למיטת
ש"ח 052-3463482
(2-3ח) 052-7619851
_____________________________________________
מעבר/מיטת חדשה מקופסה של גלית
053-3155415
_____________________________________________ תינוק  45ש"ח
(01-02ח)
_____________________________________________
 סדין חשמלי זוגי דגם
 ארון נעליים  2דלתות ב-
אטליה משיער 100%
(2-3ח)  מגן ראש למיטת
 EF-183ב 50 -ש"ח 052-
 300ש"ח 052-7619852
053-3155415תינוק טבעי ,רק  980ש"ח
_____________________________________________  30ש"ח
3463482
(01-02ח)
(2-3ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
054-8443223
בצבע
מושבית
דו
ספה

(25-24/21ל)
_____________________________________________
אפורה
אמבטיה
עגלת
חדש
גדול
חשמלי
מחבת

ש"ח
500
ב-
כחדשה
חום

חברת  pajeroמצב מצוין   500כובע המבורג ראצ'
באריזה  150ש"ח הקודם
בלבד 052-7114571
(2-3ח)
_____________________________________________
(01-02ח) כחדש ,מידה  400 ,60ש"ח
(2-3ח)  למכירה סטנדר עץ עומד ש"ח 054-8411602
זוכה! 050-4135002
_____________________________________________
_____________________________________________ 054-8422105
(20-28ש)
_____________________________________________
(2-3ח)  למכירה מטרנה ללא
מצב
גז
 תנור חימום על
054-2252171
ש"ח
200
 חולצות תלבושת של
_____________________________________________ שלבים ב 40 -ש"ח
חדש המישארגז  500ש"ח
מגירות
שידת
למכירה

(01-02ח) בית ספר רמת אהרן,
(01-02ח) חזקה ויציבה  180ש"ח בלבד 054-8407883
054-5981054
_____________________________________________
_____________________________________________ כיתה ח' ,מעולות,
(2-3ח)  עגלת תאומים אדומה
50
תקין
הובר
אבק
 שואב
ברק
בני
053-3076507
(01-02ח) _____________________________________________ חברת ציקו כמעט חדשה ב -כחדשות 20 ,ש"ח
ש"ח 052-3463482
_____________________________________________
חדשה
מתקפלת
מיטה

058-3206802
לחולצה
054-8496909
ש"ח
470
()34-37
(01-02ח) _____________________________________________
_____________________________________________
 סדין חשמלי זוגי דגם
באריזה
 2005981054ש"ח2-3( 054-,ח)  משחק צורות שבלול של  נעלי בנות ספורטיביות
 EF-183ב 50 -ש"ח
_____________________________________________
וחיבור לגלגליות חדשות מידה
(01-02ח) למכירה שולחן  +כסאות פישר פרייס  30ש"ח בב"ב
052-3463482
_____________________________________________

_____________________________________________  100 38ש"ח 058-3233170
052-7600336
(2-3ח)
(01-02ח) _____________________________________________
בילדאין
אפיה
 תנור
054-8483032
ש'
500
_____________________________________________
(2-3ח)  משאבת חלב חשמלית  שמלת מעצבים חדשה
סאוטר מידות150 0.59*0.58 :
יפיפיה
מבד
ספה
למכירה

להשכרה/למכירה ורוד עתיק
של מדלה מרעישה
ש"ח 052-3463482
_____________________________________________
(01-02ח)  500ש' 054-8483032
(2-3ח) קומפקטית אפשרות לבטריות  350ש"ח 34-36
_____________________________________________
LG
למחשב
 צורב חדש
058-3233170
 מנורה יפה  200ש'
 130ש"ח 050-4135002
(2-3ח)
_____________________________________________
ב 85 -ש"ח בלבד אשדוד
054-8483032
באלעד
(01-02ח)  שמלת קטיפה מיוחדת
(2-3ח)
_____________________________________________ _____________________________________________
058-3216830
(01-02ח)
לאירוע צבע סגול מידה 40
_____________________________________________  מאוורר ניתן לתליה   100משאבת חלב ידנית
סיווק
להונדה
רדיו
 מערכת
כחדשה ב 100 -ש"ח
החדשה כחדש מציאה ש' 054-8483032
(2-3ח) כחדשה חברת טומי טיפי
_____________________________________________
הצורה
03-6169291
(2-3ח)
ב 80 -ש"ח 050-4135002
_____________________________________________
(01-02ח)  2 כסאות מתקפלות
 270ש"ח 058-3216830
_____________________________________________
באלעד
(01-02ח)  שמלה יפיפיה לילדה
ב 25 -ש"ח כ"א נתנאל ב"ב
 מקדחה חשמלית 100
_____________________________________________ מידה  4כחדשה ב 50 -ש"ח
054-8447593
(01-02ח)  למכירה אמבטיה לעגלת
_____________________________________________
ש"ח 054-4273857
03-6169291
(2-3ח)
_____________________________________________
(01-02ח)  כסאות כתר רחבות ב 18 -מוצי  +תיק כחדש לגמרי
_____________________________________________
 סיר לחץ חשמלי 100
בצבע סגול רק  250ש"ח
 עגלת קניות גדולה וחזקה
ש"ח נתנאל ב"ב
ש"ח 054-4273857
(01-02ח) 058-7149102
(01-02ח) מאוד ללא שימוש ב 150 -ש"ח
_____________________________________________
(01-02ח) 054-8447593
_____________________________________________
_____________________________________________ 03-6169291
 סירי לחץ  50ש"ח
(2-3ח)
 2 ארונות בגדים נפתחות  למכירה מיטת תינוק
_____________________________________________
054-4273857
 180ש"ח  +לול חזק 120
 כרטיס זיכרון  16ג'יגה
_____________________________________________
(01-02ח) ומשמשות גם למיטות עם
ש"ח  +מזרון  40ש"ח בלבד במצב חדש  30ש"ח
 תנור סאוטר דו תאי +
 2מזרונים כ"א  500ש"ח
(01-02ח) 053-3076507
_____________________________________________ 053-3147379
(2-3ח)
כירה במצב מצוין  500ש"ח 03-6199806
(01-02ח) _____________________________________________
_____________________________________________
052-7600576
(01-02ח)
_____________________________________________






 מתחם נופש יוקרתי!   3בכנען 2 ,יחידות נופש,
יח' מפוארות  +בריכה גדולה לזוגות/משפחות ,מאובזרות,
 +ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה ממוזגות  +חצרות
 מסורי  -משרד עורכי
052-5254570
(1-52/22ש)
( 058-6830771גם ווצאפ) דין מוביל המתמחה
_____________________________________________ 058-5188846
_____________________________________________
" אצל אביה" וילת אירוח
(32-31/2022ש) בגירושין ופלילי -
 3 +יחידות צימרים  +בריכה
ערסלים  ,בעתיקה! בס"ד ,צימר  03-570-70-70ייעוץ
פרטית בכל מתחם.
ובחורים,
למשפחות
לתפארת,
גן
רמת
והכוונה
(49-22/22ש)
_____________________________________________
נדנדות וסנוקר050-5313031 .
(24-24/22ש) עד  9מיטות ,מומלץ מאד,
_____________________________________________
מאובזרת ונעימה!
 וילה גדולה ומשתלמת,
בריכת שחיה גדולה ומקורה052-7623725 ,
(42-41/2022ש) לימוד נהיגה
_____________________________________________
דשא ,פינות ישיבה ומרפסת
שלומית
 דרור חלוץ וצוותו +
גדולה 054-5726412
(28-26/22ש) " עפרוני בהר" -לזוגות /אשה מורת נהיגה ,מוכר
077-5590283
_____________________________________________
בב"ב והסביבה ,יחס
" אחוזת מרים"  6 -צימרים משפחה ,סוויטות נופש
אישי ,מקצועי וסבלני,
מפוארים  +בריכה  +ברכת מרווחות ,מאובזרות ,נוף
למשפחות /מדהים  +חצר  +בריכה  170 +ש"ח לשיעור נהיגה,
ספא מחוממת,
(44-03/2022ש)  40דק' לפחות ,הקפדה
גקוזי' 052-4595914
זוגות,052-5254569/70 ,
_____________________________________________
על זמן השיעור מאזדה
04-6980419
()12-12/22
_____________________________________________
 CX5חדשות 170 ,ש"ח
3
גפן"-
עלי
"בקתות

טיולי גיפים אוטומטי ,אפש' לסיום
צימרים ,נוף מרהיב ,בריכה
ב 3-שבועות .אחוזי
וגקוזי' ,חצר  +מתקני גן
" בנצי טיולי 'גיפים"
הצלחה גבוהים במבחן
054-6465188
(24-23/22ש)  -חולית שטח ייחודי מס'
_____________________________________________
לנהיגה המעשי ,ספר תאוריה
 1בארץ ,אפשרות
052-2514960
חינם
(29-02/2022ש)
עצמית ,אופציה לצימרים
עלמה
_____________________________________________
050-7362739 052-2403750
" צימר הגליל עלמה"-
(12-11/22ש)  נהיגה ברמה אחרת,
_____________________________________________
וילת  4סוויטות ( 16איש),
לימוד מהיר ,קצר
מפוארת  +גקוזי' בכ"א ,בריכה
ואיכותי ,יוסי בן יהודה.
קרוואנים
03-5352975
מקורה ,סנוקר ,פינג פונג ,נוף
מרהיב 052-8793288
052-2595370
נגרר
(35-34/2022ש)  להשכרה קראוון
_____________________________________________
()08-07/22
_____________________________________________
בצפת והאזור ,החל מ  300 -אתרוג אברהם -
צפת
ש"ח ,מתאים לרכב שרוחבו מחפש מורה עם אידישקייט?
 וילה פרטית יפיפיה,
 192ס"מ ,אפשרות לשינוע מקצועי ,סבלני ואמין,
במתחרד ,עד  30איש ,נקיה 052-7602522
(45-4/22ש) המלצות בשפע052-5487975 ,
(28-28/22ש)
_____________________________________________ _____________________________________________
ומסודרת 053-2749180
058-3217401
(52-51/22ש)
_____________________________________________
מחשבים
 צימר חדש לזוג ,2 +
 השכרות :מחשב נייד
מרוהט ברמה גבוהה  +גינה,
לשבוע  100ש"ח ,מקרן ליום
בשכונת "נוף מירון" ,קרוב
 50ש"ח ,הגברה ליום  80ש"ח,
לעתיקה ( 052-2607031גם
המרה מוידאו לדיסק  30ש"ח
וואצאפ)
(33-32/22ש)
_____________________________________________
050-7801545
(34-33/22ש)
_____________________________________________
בעיר
בצפת,
צימר

קנית רכבים  מחשב נייד  I5מחודש,
כנסת,
לבתי
קרוב
העתיקה,
שנה אחריות ,מתאים
 קונה כל הרכבים
גלריות ומסעדות רחל
לפירוק לגרפיקה ותכנות ,חצי
052-4714818
( + )51-02/2022נסיעה
058-5225174
_____________________________________________
(34-30/22ש) ממחיר חדש
 צימר יוקרתי אירופאי 050-5238722
_____________________________________________
054-4543701
(46-40/22ש)
_____________________________________________

ייעוץ משפטי

יד שניה
קונים

כ”ה טבת -כ”ו טבת תשפ”ב 29/12/2021-30/12/2021




מזל

3

4

כ”ה טבת -כ”ו טבת תשפ”ב 29/12/2021-30/12/2021

 2 שמיכות פוך של פריד
חדשות באריזה  200ש"ח כ"א
 054-8415306בירושלים
(2-3ח)
_____________________________________________
 מציאה!!!  2תוכונים +
כלוב  120ש"ח בלבד
054-8474176
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה דגי גופי  6שקל
כ"א 054-8515875
(2-3ח)
_____________________________________________
 תמונות יפות בגדלים
שונים ב 50 -ש"ח
 052-8958197רחל רמת גן
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה קוקטייל אפור
לבן מהמם מאולף ברמה
גבוהה מאוד  400ש"ח גמיש
052-7151075
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה/השכרה שמלה
ארוכה לארוע מידה  40צבע
ברונזה ב 150 -ש'
055-9178123
(2-3ח)
_____________________________________________
 פאה חדשה טופ לייס
שיער טבעי  350ש"ח
058-5130025
(2-3ח)
_____________________________________________
 גלגל  12אינץ אחורי 10
שקל 054-3177932
(2-3ח)
_____________________________________________
 גלגלים אחוריים של 24
אינץ  20שקל 054-3177932
(2-3ח)
_____________________________________________
 אופני נוער מידה  24דרוש
תיקון  70ש"ח 052-7157077
(2-3ח)
_____________________________________________
 שו"ת אור לציון  2חלקים
אור החיים  90ש"ח
054-5981054
(2-3ח)
_____________________________________________
 הרש"ר הירש על התורה
הכחול חדש באריזה! 250
ש"ח 054-5981054
(2-3ח)
_____________________________________________

 תמונת קיר חמנייה צביעה
לפי מספרים  +מכחולים +
צבעים בגודל  80 65*50ש"ח
054-8450494
(2-3ח)
_____________________________________________
 בושם BURBERRY
 LONDONחדש באריזה!!
 130ש"ח ב"ב 054-8481582
(2-3ח)
_____________________________________________
 תוכונים צהובים עם עיניים
אדומות עובדים  100ש"ח ב"ב
054-8412976
(2-3ח)
_____________________________________________
 חצאית הריון שחורה
נוחה וקלילה מידה  Mנלבשה
פעם אחת  150ש"ח ב"ב
050-4107696
(2-3ח)
_____________________________________________
 זוג תוכי קוקטייל זן מיוחד
גוזלים עם עיניים אדומות 340
ש"ח כ"א ב"ב 054-8412976
(2-3ח)
_____________________________________________
 קורקינט לא חשמלי גלגלי
אוויר  150ש"ח 053-3121020
(2-3ח)
_____________________________________________
 ציליה חדשה  3*4צבע
קרם  +טבעות קשירה 180
ש"ח 053-3121020
(2-3ח)
_____________________________________________
 אופני ילדים במצב טוב
 150ש"ח 052-7126106
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה שמלת הריון
מדהימה ורוד פוקסיה 500
ש"ח 052-7116399
(2-3ח)
_____________________________________________
 איי בי אס למזדה 3
משופץ  500ש"ח
050-4960603
(2-3ח)
_____________________________________________
 איי בי אס לטויוטה
משופץ  500ש"ח
050-4960603
(2-3ח)
_____________________________________________

יש לך ניסיון ניהולי?

אנחנו מחפשים אותך!!!
לרשת מינימרקטים מובילה
דרושים/ות:

מנהלים/ות סניפים
ניסיון ניהולי קודם –חובה
ניסיון בתחום המזון -יתרון משמעותי

✓ שכר בסיס+בונוסים
✓ רשת משפתית עם אופציות קידום
✓ רשת חרדית
רחובות/בת ים/אלעד/אשדוד/ירושלים/בני ברק/מודיעין עילית

לשליחת

בס"ד

 תיק למחשב נייד במצב
חדש  50ש"ח 053-3147379
 רובוט לסיטרואן פיקסו
 500ש"ח 050-4960603
(2-3ח)
_____________________________________________
 למכירה ארנבות סיביריות
מיוחדות  1ב 2 100 -ב180 -
03-6184819
(01-02ח)
_____________________________________________
 שמלת חתונה שחור
זהב מידה  150 14ש"ח בב"ב
052-7600336
(01-02ח)
_____________________________________________
 2 אוזניות בלוטוס עם
מטען  60ש"ח 053-4111074
(01-02ח)
_____________________________________________
 למכירה תרנגולות מטילות
נדירות מזן פיומי בירושלים
 150ש"ח 052-7179893
(01-02ח)
_____________________________________________
 הרש"ר הירש על התורה
הכחול חדש באריזה! 250
ש"ח 054-5981054
(01-02ח)
_____________________________________________
 שו"ת אור לציון  2חלקים
אור החיים  90ש"ח
054-5981054
(01-02ח)
_____________________________________________
 2 בובות ניו יורק תואמות
 60ש"ח כ"א 052-7157077
(01-02ח)
_____________________________________________
 מילון מיני אטלס פיסי
מדיני כחדש במצב מעולה 25
ש"ח 050-4087927
(01-02ח)
_____________________________________________
 2 סכו"ם נירוסטה נעמן
חדשים באריזה  12סועדים
 120ש"ח 050-4087927
(01-02ח)
_____________________________________________
 איי בי אס למזדה 3
משופץ  500ש"ח
050-4960603
(01-02ח)
_____________________________________________
 איי בי אס לטויוטה
משופץ  500ש"ח
050-4960603
(01-02ח)
_____________________________________________
 רובוט לסיטרואן פיקסו
 500ש"ח 050-4960603
(01-02ח)
_____________________________________________
 למכירה תרנגולות מטילות
בלאדי  80ש"ח בירושלים
052-7179893
(01-02ח)
_____________________________________________
 למכירה זוג תרנגולי הודו
מטילים צעירים  450ש"ח
052-7179893
(01-02ח)
_____________________________________________
 למכירה שמלה לארוע
מידה  40מהממת ארוכה
שימוש פעם אחת ב 180 -ש'
055-9188123
(01-02ח)
_____________________________________________
 דיסק שמע ל"ג בעומר
במירון ווברמן  8ש"ח בבני ברק
052-7600336
(01-02ח)
_____________________________________________
 מגהץ שיער קנדי  40ש"ח
בבני ברק 052-7600336
(01-02ח)
_____________________________________________
 שחמט אלקטרוני חדש
 80ש"ח במקום  120ש"ח
 052-7600336בב"ב
(01-02ח)
_____________________________________________
(2-3ח)
_____________________________________________

הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

 כיסוי לגשם לאופניים
חשמליות מיוחד לנהיגה חדש
באריזה  145ש"ח נקנה ב-
054-8542339 200
(01-02ח)
_____________________________________________
 פח שמיטה מדהים נצמד
לכיור  +שקיות חדש באריזה
 25ש"ח 054-8542339
(01-02ח)
_____________________________________________
 נעלי בנות ספורטיביות
וחיבור לגלגליות חדשות מידה
 100 38ש"ח 058-3233170
(01-02ח)
_____________________________________________
 שמלת מעצבים חדשה
להשכרה/למכירה ורוד עתיק
 350ש"ח 34-36
058-3233170
(01-02ח)
_____________________________________________
 שלט אוניברסלי לרכב
ושער חשמלי  60ש"ח
054-8474176
(01-02ח)
_____________________________________________
 דיסק און קי  2000ג'יגה
 125ש"ח חדש 052-7145395
(01-02ח)
_____________________________________________
 תמונה של הרבה מויזניץ
עם מסגרת מהודרת  200ש"ח
052-8881840
(01-02ח)
_____________________________________________
 פאה סינטטית ארוכה
גלית צבע חום גוונים חדשה
052-8881540 150
(01-02ח)
_____________________________________________
 נעלי ריבוק לבנות לנשים
מידה  150 39ש"ח חדשות
052-8881540
(01-02ח)
_____________________________________________
 אקווריום  22*26ס"מ
כחדש מעוצב עם כל
האביזרים 055-6788465 170
(01-02ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני ילדים
 BMXמידות 16 14 12
לגילאי  3-5במצב מצויין כ"א
 150ש"ח 050-2819921
(01-02ח)
_____________________________________________
 כרית נוחות למיטה
עמינח כמעט חדשה גודל
 60*60בב"ב  80ש"ח במקום
 180ש"ח 052-7600336
(01-02ח)
_____________________________________________
 רפידות למעצור דיסק
לאופניים חשמליות  14שקל
054-8411267
(01-02ח)
_____________________________________________
 כסאות לאופניים
חשמליות  50שקל
054-8411267
(01-02ח)
_____________________________________________
 כל אביזרי אופניים
חשמליות החל מ 10 -שקל
054-8411267
(01-02ח)
_____________________________________________

 ערכת אביזרים לתיקון
שעונים וטלפונים ניידים 75
ש"ח 053-4111074
(01-02ח)
_____________________________________________
 שעון מכני אוטומטי סיטזן
לאישה  39ש"ח
053-4111074
(01-02ח)
_____________________________________________
 זוג תוכונים עם תא הטלה
 110ש"ח בלבד 053-4111074
(01-02ח)
_____________________________________________
 שעון מכני אוטומטי חדש
לגבר  80ש"ח 053-4111074
(01-02ח)
_____________________________________________
 ילקוט ניקי  +קלמר תואם
מצב מעולה  80ש"ח בב"ב
052-7600336
(01-02ח)
_____________________________________________
 מדפי עץ סנדוויץ אדום
 30*30או  45 40*40ש"ח
למדף בב"ב 052-7600336
(01-02ח)
_____________________________________________
 סט צלחות חדשות 80
ש"ח 050-4131038
(01-02ח)
_____________________________________________
 שמלה לארוע חדשה 46
למכירה או להשכרה  450ש"ח
050-4131038
(01-02ח)
_____________________________________________

ביקוש
עבודה

 מעוניין לעבוד במטבח
קייטרינג 055-9178123
 מעוניין לעזור בתחזוקת
הבית תמורת לינה לפעם
בשבוע 052-3595314
(2-3ח)
_____________________________________________
 מעוניין לעבוד שעה
בבוקר/בערב/בלילה גמיש
בשעות 054-7938941
(2-3ח)
_____________________________________________
 חד הורי מעוניין לעבוד
(2-3ח)
_____________________________________________

ניהול סניף האונליין

-בני ברק

ניסיון ניהולי מתחום המזון חובה

055-6896326

7,000
רשת משפחתית עם אופציות קידום
תנאים טובים למתאימים

לתאגיד המים והביוב
"מי ברק" בע"מ
דרוש/ה עובד/ת להפעלת מערכת GIS
⋅דרושה הבנה הנדסית של מערכות תשתית ,היכרות עם מחשבים
ותכנה גרפית.
⋅העבודה מתאימה לבוגר/בוגרת קורס אדריכלות ,הנדסה ,מיפוי ,
שירטוט וכדומה .
⋅נדרשים מהמועמד/ת יכולת ונכונות:
להזנת תוצרים הנדסיים למערכת ,עבודת צוות ,מסירות ושקדנות.
⋅העבודה בבני ברק ובמשרה מלאה.

הגשת מועמדות עד ליום 23.1.2022

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

■

 למבוגר עצמאי חסידי
בבני ברק ,דרוש חרדי
לשינה ביחידה צמודה
 +הכנת ארוחת בוקר
לפרטים054-5430004 :
()2-3
_____________________________________________
 למרכז רו"ח מרכז ת"א
דרושים/ות רו"ח/כלכלנים/
ות למחלקת קבוצות רכישה,
עדיפות לבעלי/ות ניסיון,
דרישות :שליטה מלאה
בתוכנת אקסל ,המשרה
מיועדת לנשים ולגברים כאחד
פקס  03-760-4646או מייל
liat@frcpa.co.il
()1-2
_____________________________________________
 לחנות מוישיס בבני ברק
דרוש עובד אחראי אמין ומסור
052-6487870
(2-3ל)
_____________________________________________

 דרוש נהג לחלוקה
בגבעתיים ,שעות
 00:45עד  ,04:00רכב
פרטי חובה ,שכר טוב
למתאימים
 052-6473633משה
(2-3ש)
_____________________________________________

לרשת סופרים חרדית

ניסיון ניהולי -יתרון
ניסיון מתחום המזון-יתרון

הודעה

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.

054-8420794
(01-02ח)  לגן דתי בק .אונו דרושה
_____________________________________________
 אדם רציני ,אחראי ונאמן ,בדחיפות מטפלת ,שכר 43
ש"ח לשעה 058-4770321
עם ניסיון והמלצות ,מעונין
פנינה
(2-3ש)
לטפל בקשישים ,בבתי רפואה _____________________________________________
_____________________________________________  דרושה בב"ב עובדת
או בבתים 055-5527391
( )2-2למשק בית ,פעמיים בשבוע,
חרוצה ויסודית ,שכר גבוה
054-8452029
(2-5ל)
_____________________________________________

דרושים/ות!

נלקחו מרחוב
הגרא  3בני ברק
גלילי בדים וכלי מיטה
יקרים לבעליהם
מי שראה או מצא
מתבקש להחזיר
בהקדם ממש

דרושים

 למוסד בבני ברק דרוש
עובד ניקיון ,אחראי,
תנאים טובים למתאים
שעה בבוקר/בערב/בשעות פלאפון 054-2632404
()2-3
_____________________________________________
הלילה 054-7938941
(01-02ח)  לפיצה דומינו ב"ב-
_____________________________________________
 אברך מעוניין לסייע ולארח מהדרין דרושים שליחים
054-4596777
לחברה לקשישים
(2-5ש)
_____________________________________________

קו"ח hrnetiv@netivc.co.il

בקרית ספר
ובבני ברק
מנהל/ת סניף

מזל

 לצרכניה בבת ים דרושים:
עובד כללי ,קופאי/ות ,סדרן,
משמרות בוקר/צהרים
052-6732122
()2-5
_____________________________________________
 עובד לחנות ,עצמאי
ומקצועי ,מחשבים
ואלקטרוניקה יתרון,
לקבועה ומסודרת,
לאחה"צ 055-7210401
(52-4ש)
_____________________________________________
 דרושה מזכירה/
פקידה לעבודה קבועה,
בב"ב ,משרה מלאה,
אופציה לקידום ,שכר
מעל מינימום קו"ח למייל
metukia@gmail.com
052-6364614
(52-02/2022ש)
_____________________________________________
 דרושות סייעות לגיל
 2.5+למשרה חלקית,
למעון בגבול ר"ג-ב"ב,
צוות חרדי ,שכר נאה
054-8507450
(52-03ש)
_____________________________________________
למוסד חינוכי גדול באלעד

בית
דרוש אב
מקצועי ומנוסה
לתחזוקה שוטפת

למשרה מלאה ,מיידי
לפרטים073-2445510 :

בדוא”ל  michrazim@mei-barak.co.ilבצרוף קו”ח .קו"ח לפקס153-732445510 :

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים
בתיבות הדואר
והדבקת מודעות בב"ב
רצוי עם רכב,
העבודה בשעות גמישות,
שכר הולם

050-6499974

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות

סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

וברכה

 לצהרוני אביב התורה
בת"א דרושות גננות/
סייעות/מחליפות,
שעות ■ משטרה 100
הצהרון:
 ■ ,13:45-16:45מגן דוד אדום 101
שכר הולם למתאימות
■ הצלה 1221
לפרטים :נילי-
■ מכבי אש 102
055-5574263
_____________________________________________
(52-03/2022ש) ■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103
 למעון הנסיכים
דרושות מטפלות מנוסות ■ ,יד שרה  -שיקום החולה
,03-6817222 ,02-6444444
קבועות וגם ממלאות
04-8381704
מקום ,שכר הולם
(1-12ש) ■ האגודה למלחמה בסרטן-
050-4158849
_____________________________________________
 דרושה תופרת מקצועית ,טלמידע1-800-599995 :
טלתמיכה1-800-200444 :
בב"ב ,לשעות אחה"צ
(1-2ש) ■ מוקד חירום לקבלת
050-4176063
_____________________________________________
פקסים לאוכלוסית החרשים
בפ"ת,
 ליועץ
מס ,3ל 6 -שעות ולקויי שמיעה פקס:
מנהח"ש סוג
ביום ,חשבשבת ,מיכפל ,וורד ,8530161-04 ,03,5216445
(1-4ל) ,100-600-800-1
ml2460@partner.net.il
_____________________________________________ 101-500-800-1
מזכירות
 בפ"ת ,לחל"ד,
■ קו פתוח לקשישים-
כללית ,קבלת קהל ,גביה,
מידע וייעוץ לגבי זכויות
דואר ומשלוחים
(1-2ל)  02-6521218ג‘ 14:00-17:00
shmuel@polimil.co.il
_____________________________________________
■ עזר מציון -מוקד רופא
 לאיחוד הצלה בב"ב
חירום שבת
ובירושלים
דרושות ש"ח בני ברק03-5742742 :
עובדות לבוקר35 ,
ירושלים02-5002111 :
 +בונוסים למתאימות
■"ידידי נפש" עזר מציון
03-6001411
_____________________________________________
( - )51-02/2022קו ארצי לתמיכה נפשית
 מחפשים עבודה? יותר 1-800-30-30-12
מ 6,000 -משרות פנויות ■ "לב שומע"  -יעוץ חינוכי
בכל התחומים .גלאט
מקצועי ודיסקרטי
ג'ובס .לוח הדרושים
ימים א'-ה' 21:00-23:00
הדתי-חרדי מס'  .1לצפיה 03-6145033 1599-50-32-32
במשרות ולהרשמה:
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-
www.glatjobs.co.il
 24שעות ביממה ,סודיות
073-7055666
_____________________________________________
( )20-20/22מובטחת 02 -6730002
 למעון פרטי בגבעת
■ אנוש  -קו למשפחות נפגעי
שמואל דרושות מטפלות ניקול נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות
050-7250631
(47-6/22ש) 03-5400672 19:00-22:000
_____________________________________________
 עובדי/ות ניקיון לרמת ■ מוקד ינ“ר  -ייעוץ נישואין
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
גן ,לאחה"צ ,שעות
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי
גמישות ,עם מפתח,
א-ה 02-6321600 10:00-18:00
תנאים סוציאלים
("■ )52-03/2022שמע בני" המרכז
054-6713128
_____________________________________________
להכוונה וחינו ימים א‘
למעון
סייעות
 דרושות
ברמת גן ,למשרה מלאה ג‘ ה‘  20:30-22:30בערב
פרטי
42-1/22(052-8286090 7:30-4:30ש) 02-6511613
_____________________________________________
משגב המרכז להפניות והתאמת
 למעון בקרית הרצוג
מומחים לבריאות הנפש
דרושות מטפלות למשרה טל02-5808008 :
מלאה/חלקית ,גמיש,
ביפר03-6105404 :
תנאים מעולים
054-8411503
(48-52ש)
_____________________________________________
בפ"ת
ביטוח
 לסוכנות
■ אוטובוסים -
דרוש/ה נציגת
טלמיטינג מודיעין אגד03-6948888 :
 +נסיון 4 ,משמרות
מודיעין דן6394444-03 :
בשבוע ,תנאים טובים
קוים* 2060 :
למתאימים
■ רכבת ישראל -
052-4751951
_____________________________________________
(1-2ש) ,04-8564444 ,03-6117000
 דרושה אישה לפתיחת
סלולרי * 5770
עסק עצמאי,
בתחום השיווק ■ ,זמני נחיתת מטוסים:
צמודה
ליווי והדרכה
עברית03-9723333 :
054-8449274
(52-03/2022ל)
_____________________________________________
אנגלית03-9723344 :

חירום

תחבורה

 לצוות מגייסות בעל
צביון דתי-חרדי ,דרושות/
ים רכזות/י גיוס לתפקיד
דרוש/ה
עם שליחות
(51-02/2022ש) גרפיקאי/ת
054-5789059
_____________________________________________
יתרון :ידע בקורל דרו  /באיירבראש
 בב"ב לימוד כתיבת
סת"ם ללא תשלום כספי  | 8:00-16:00תנאים טובים
052-7623142
(45-04/2022ש) 050-8556679
_____________________________________________

למפעל זכוכית

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות
גננות  מטפלות חינוכיות (סייעות)
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים
הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם
לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:

jobstaf@alut.org.il

ענבל 054-4200843

המשרות מיועדות לגברים ונשים

לחברת הפצה

עבודה טלפונית
דרוש נהג משאית עם ניסיון
סביבת עבודה נעימה ונוחה מאזור המרכז ,רשיון עד  15טון,
נכונות לעבודה
שעות עבודה9:30-2:30 :
גם בשעות לא שגרתיות
קו"ח למייל:
תנאים מעולים למתאימים

luach@kav-itonut.co.il

050-6499974

חורף חם

ניתן להשיג
את כל סוגי
המטריות
גברים נשים
וילדים

בנתיב החסד
מאגדת יוגורט ביו

 170גר'
שטראוס

 150*8גר'
תנובה

 5ב-

 2ב-
קמח כוסמין
 1ק''ג
'מעולה'

פתיתים  500גר'/
קוסקוס ללא חיטה מלאה/
 350גר'
'מעולה'

ממרח שוקולד
 400גר'
מיטב

16

10

עוגיות בדלי/עוגיות
שמרים/עוגות קראנץ
הזהב

10

חמישי-שישי

 6-7.1.22ד'-ה' בשבט

ממרח חרובים

שני-שישי
3-7.1.22
א'-ה' בשבט

7

90

16
תה מעושן
 200גר'

3ב-

1590
מארז חטיפי אסם

במבה  60*4גר' 15*10/גר'/
ביסלי  55*4גר' 20*10/גר'/
אפרופו  50*3גר' 25*5/גר'/
במבה מתוקה  15*10גר'/
דובונים  20*5גר'/
פופקו  20*8גר'
ב-

שוקולד מיקס

דג סלמון

 390גר'
עלית

עלית גרופ
אדום

59

17

90

90

1790

10

10

20

2

10ב-

1790

90

 2ב-

רסק עגבניות 22%
 100גר'
'מעולה'

 400גר'
'מעולה'

2ב-

 40יח'
ר.שמאי

עלית

 2ב-

 200גר'

כוסות קרטון 8B

 50יח'

90
קפה רד מאג

990
לירון קרביץ

90

8

9

90
 10יח'
מן

בארכה

להבונים

חלבי /מריר

 750גר'
ברמן

ופל אגוזית

טחינה  500גר'/
חלבה  400גר'

1090
חמישיית שוקולד

לחם דגנים

 1ק"ג
'מעולה'

11

3ב-

1190

שוקוצ'ינו

90

20

18

/80%לבן

-שמיטה לחומרא-

פתוחים במוצ"ש משעה לאחר צאת השבת עד 23:00

דנונה בר

 1ליטר
יטבתה

שוק פירות וירקות
בימי שלישי-רביעי

הסניפים :נויפלד  ,15הרב קוק  ,11קוטלר  18ב"ב ,הלל  8אשדוד ,מיכאל  9חיפה,
הריף  1אלעד ,שבטי ישראל  18אחיסמך לוד

ניתן להשיג
קלפים
"עולם ומלואו"
מדבקות תרי"ג

משקאות חלב

שני-רביעי
3-5.1.22
א'-ג' בשבט

תמרים

לק"ג

שוקיים/ירכיים עוף

 1ק''ג

גלאט עוף

14

90

2990
לק"ג

ט.ל.ח * .התמונות להמחשה בלבד * מוגבל ל 3-יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.
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