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ישראל מאבדת שליטה על התפרצות האומיקרון בישראל

אבי גרינצייג

כישלון
נפתלי  הממשלה  ראש  הסביר  שנה,  לפני 
בנט, אז אופוזיציונר לוחמני ומודאג מבזבוז 
 – מיותר של חיי אדם, את הגישה המנצחת 
לשיטתו – במאבק מול מגפת הקורונה. בנט 

הת העיתונאים  ומסיבות  נתניהו  על  ־לגלג 
מתן  דרש  בערב",  "בשמונה  שכינס  כופות 

־הוראות נחרצות לאזרחים והצהיר כי ביכול
תו להביס את המגיפה בתוך שבועות אחדים. 
הגדיל לעשות ואף הוציא ספר בלתי נשכח 

תחת הכותר היומרני "איך לנצח מגפה".
שפחות  האמין  לא  עצמו  בנט  כי  נראה 
משנה אחר כך, עם פתיחת שנת 2022, הוא 
באותה  בדיוק  וייבחן  ממשלה  כראש  יכהן 
מגפה, גם אם יכנה אותה בשמות שונים עם 

ויר אומיקרון  או  דלתא  כמו  מרשים  ־צליל 
בהכרת  ישראלית  הכלל  ההשכלה  את  חיב 
הרברבנות  מסע  מכל  הלטיניות.  האותיות 

העי מסיבות  בקושי  נשארו  ממנו,  ־שחווינו 
תונאים, בשמונה בערב.

)הטור המלא בעמ' 22-23(

התחזית: עשרות 
אלפים נדבקים ביום

במסיבת עיתונאים שכינס ביום ראשון 
בערב התריע רה"מ נפתלי בנט: "אנחנו 

עומדים היום על סדר גודל של מעל ל-5,000 
מאומתים ביום. להערכתי, עד סוף השבוע 

אנחנו נחצה את קו ה-20,000 מאומתים 
ביום, ובשיא הגל, בהחלט ייתכן שנחצה 
את קו ה-50,000 ביום"  יו"ר האופוזיציה 

ח"כ בנימין נתניהו תקף: "בנט איבד שליטה 
על המגיפה. הוא לא מנהל את הקורונה, 

הקורונה מנהלת אותו. הדבקת עדר זו 
לא אסטרטגיה אלא ביטוי להרמת ידיים 
ולאוזלת יד שמגלגלת את כל האחריות 

לאזרחים" | עמ' 24
רה"מ נפתלי בנט במסיבת העיתונאים | צילום: קובי גדעון, לע"מ 

"ומי שיעשה כן תיאסר
 כשרותו בכל מקום"

הוראת גדולי הדור נגד רפורמות הכשרות והגיורים של השר 
מתן כהנא כנגד קדשי הדת, אוסרת על הרבנים לתת כשרות 
בערים אחרות משום 'השגת גבול' וחורבן מערכת הכשרות 
בישראל • על המכתב אותו כתב נשיא מועצת חכמי התורה 

מרן רה"י הגר"ש כן שליט"א חתמו שר התורה מרן הגר"ח 
קניבסקי, מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין, הגר"ש בעדני וחברי 

מועצת גדולי התורה של אגו"י ובראשם כ"ק מרן האדמו"ר 
מגור ומכ"ק מרן האדמו"ר מוזי'ניץ, יחד עם כ"ק האדמו"רים 

מצאנז, בויאן, מודז'יץ וסערט ויז'ניץ | עמ' 18
מכתבם של גדולי ישראל נגד רפורמת הכשרות

מכתבם הנוקב של גדולי ישראל נגד רפורמת הכשרות 
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שלמה המלך 17 ב"ב 
שמיעת המבצעים - שלוחה 1

eshpar.co.il
אשפר אונלייןאשפר קצביה

03-5-70-90-90
הזמנות ומשלוחים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ועוד מגוון כשרויות

מוגבל לקניה עד קרטון אחד

נוה ציון

כנפיים עוף קפוא
790

לק"ג 590
לק"ג

לנדא/שארית/עד"ח

השמועה
עשתה לה

שהחיינו!כנפיים

אנו מזמינים אתכם לבוא ולהנות, מחווית קניה 
ומחירים אטרקטיבים, בקצבית אשפר המחודשת.



 לקוחות מאוחדת, 
לשירותכם מגוון שירותים ברפואה מקצועית לילדים

רפואת ילדים | אנדוקרינולוגיה | קרדיולוגיה | נוירולוגיה | אורולוגיה | רפואת עיניים ופזילה 
מחלות ריאה | נפרולוגיה | א.א.ג | אורתופדיה | רפואת עור | עו"ס | דיאטנית
      מרפאות שיניים | פסיכולוגיה | התפתחות הילד | מגוון טיפולים רגשיים 

חיסוני RSV לפגים | חיסוני שפעת וקורונה

בטופ!
 בבני ברק

בריאות הילדים

 זמינים עבורכם, ביום ובלילה, שבתות וחגים במרפאת ויז'ניץ
 א'-ה' 20:00-22:45 | יום ו' 16:00-1:00 | שבת 9:00-13:00 | מוצ"ש 17:00-23:00

 במיוחד בשבילכם!
 ד"ר הרצליך ז'קי, מומחה ברפואת ילדים, זמין לשירותכם גם במוצ"ש

בין השעות: 19:30-21:00 במרפאת ירושלים

מנהלי קשרי קהילה זמינים לשירותכם בנייד:  
נתי צישינסקי: 053-3102444 | שמשון פרג: 052-7171496

יהודה פרנקל: 058-4191613 | ישראל בן ששון: 052-7670407 | מינדי זילברפרב: 054-2292351
מרפאת הקשתות רח' אהרונוביץ 22, טל: 03-7428500 | מרפאת ירושלים רח׳ ירושלים 17, טל: 03-6152626

מרפאת ויזניץ רח׳ דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510 | מרפאת מרום שיר רח׳ הרב יעקב לנדא 4, טל: 03-6159600
מרפאת קריית הרצוג רח׳ נורוק 20, טל: 03-6180688 | מרפאת אבני נזר רח׳ אבני נזר 9, טל: 03-6156400

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

אחד מכל 100 ילדים שנדבקו, סובלים מתופעות לוואי ארוכות 
טווח של הנגיף. כשהאומיקרון נוכח בכל מקום, אף אחת 

מאיתנו לא רוצה שזה יהיה הילד שלה. 
 מול שמועות והמצאות חסרות בסיס יש עובדות: 7 מליון ילדים 

כבר חוסנו בארה"ב ולמעלה מ-200 אלף בישראל. החיסון בטוח ומגן 
מפני תחלואה קשה. אמא לא משאירה ילד ללא הגנה!

תאמו תור בקופת החולים או הגיעו ללא תור למתחמי החיסון הפזורים בערים.

תודה אמא, 
בזכותך
אני מוגן.

התו הירוק של מוישי

 בהוראת גדולי התורה והחסידות
כולנו דואגים לחסן את הילדים!



תושבי בני ברק, לשירותכם 
בתי מרקחת 
בפריסה רחבה

 לקוחות מאוחדת,
מאוחדת פארם בקריית הרצוג פתוח לשירותכם 

 רח' נורוק 20
 בוקר: א', ג', ה׳  8:00-13:00, ב', ד' 8:00-14:00

אחה"צ: א', ג' 16:00-19:00, ו' 8:00-12:00

 בנוסף, לשירותכם בתי מרקחת
 בהסדר בפריסה רחבה בעיר

 מאוחדת פארם
מרפאת הקשתות 
רח' אהרונוביץ 22, 

בוקר: א'-ה' 8:00-13:00 
אחה"צ:  ב', ד' 16:00-19:00 

ו' 8:00-12:30

מאוחדת פארם
מרפאת ירושלים  

רח׳ ירושלים 17, 
בוקר: א'-ה' 08:00-19:00 

ו' 8:00-12:00

מאוחדת פארם 
מרפאת אבני נזר 

רח' אבני נזר 9, 
בוקר: א׳-ה' 8:30-14:00 

אחה"צ: א', ג', ה' 16:00-19:00 
ו' 8:00-12:00

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת

מנהלי קשרי קהילה זמינים לשירותכם בנייד:  
נתי צישינסקי: 053-3102444 | שמשון פרג: 052-7171496

יהודה פרנקל: 058-4191613 | ישראל בן ששון: 052-7670407 | מינדי זילברפרב: 054-2292351



ג' שבט תשפ"ב 5/1/22 בני ברק6

מאת: מנדי קליין 

ברק  בבני  החסידיים  התורה  תלמודי  מנהלי 
תורה  בתלמוד  שנערך  מיוחד  בכינוס  השתתפו 
הוצגו  בו  'שתילים',  רשת  'איילת השחר' שע"י 
עם  לילדים  אידיש  בכיתות  הניתנים  המענים 
השחר  איילת  תורה  בתלמוד  תקשורת  לקויות 
ולילדים עם קשיי למידה בתלמוד תורה בעלזא.

התורה  מתלמודי  מנהלים  השתתפו  בכינוס 
בעלזא,  ביניהם:  ברק.  בני  בעיר  החסידיים 
באבוב, גור, דאראג, זיו התורה, כלל חסידי קרית 
הרצוג, מונקאטש, מכנובקא, מתיבתא, נדבורנה, 

סערט ויז'ניץ, ערלוי,  פרמישלאן, צאנז, ועוד.
המנהלים התרשמו רבות מהמענים המקצועיים 
באופן  החסידית  האווירה  לצד  אידיש  בכיתות 

שאינו מתפשר.
יהודה  אהרון  הרב  והנחה  פתח  הכינוס  את 
שציין  בעלזא  תורה  תלמוד  מנהל  פרלשטיין 
בדבריו את המענה המיוחד הניתן בנוגע ללקויות 
המקצועי  המענה  ועל  בעלזא,  בת"ת  למידה 

במסגרת  הניתן  תקשורת  בעיות  בתחום  המסור 
ת"ת איילת השחר שע"י רשת שתילים. 

רמה  ממנו  שדורשים  "ילד  פרלשטיין:  הרב 
לא תואמת, או לימוד ללא השגת הצלחות, הם 
שנתנו  במצרים.  בנ"י  של  הפרך  עבודת  כמו 
ולנשים  לנשים,  השייכות  עבודות  לגברים 
עבודות המתאימות לגברים, וכן לא ראו תוצאות 
איך  להבין  נוכל  לא  תקופה  בעוד  לעבודתם. 
לשבת  מסוגל  למידה,  לקויות  עם  שילד  חשבנו 

בכיתה בחינוך הרגיל".
עוד הוסיף הרב פרלשטיין והדגיש כי במרבית 
להתחנך  למידה  לקות  עם  ילד  יכול  המקרים 
ולא  רגיל  חינוך  מסגרת  בתוך  קטנה  בכיתה 

חייבים להעבירו למוסד חינוך מיוחד. 
כך גם בכל הנוגע לילדים עם בעיות תקשורת 
שגם אותם אין צורך לנתק מהקהילה אלא ישנה 
שהתלמיד  הנוכחי  המוסד  עם  לשלב  אפשרות 

לומד בו.
על  בדבריו  עמד  ברייער  פנחס  הרב  המחנך 
עין  להעלים  וחלילה  כמנהלים,  האחריות  גודל 
מאותם הילדים הנמצאים בצידי הדרכים והכביר 

בדברים על הצורך של הילד להרגיש שייך, רצוי 
וחלק מהמערכת, ולחוות חוויה של הצלחה, ורק 
כך ניתן להביא את הילד להצלחות משמעותיות. 
הרב ברייער הטעים כי לעיתים בחינוך הרגיל 
החוויה של הילד הזקוק למענים מקצועיים היא 
שלילית, לא רצוי, לא 'שייך' ולא חלק מהמערכת 
והנזק עלול ח"ו להיות קשה וכאשר כבר מנסים 

לעיתים מאוחר מידי.
"כיועץ חינוכי בישיבות ללקויות למידה, אני 
בגיל  טופלו  שלא  התלמידים  את  בכאב  רואה 
כדי  שבוזבזו.  הטובות  השנים  על  וחבל  הת"ת, 
להצליח בתלמידים אלו חייבים ליצור בתלמידים 
שייכות, ורק ע"י מסגרות אלו אפשר ליצור את 
תחושת השייכות. הורים שלא נותנים את המענה 
עם  וחיים  לעצמם  לסלוח  יכולים  לא  המותאם, 

רגשי אשמה על ההזנחה בילדיהם".
בעיר  צאנז  יעקב שמעון שר מנהל ת"ת  הרב 
הפורה  הפעולה  שיתוף  על  בדבריו  עמד  נתניה 
עם איילת השחר. כן הציג בפני המנהלים מקרים 
בנתניה  צאנז  ת"ת  בין  מניסיונו במסגרת שת"פ 

לאיילת השחר בנתניה ולתלמוד תורה בעלזא.

יצחק  ר'  החינוכי  והיועץ  ההתנהגות  מנתח 
הן  מה  הנכבדים  המנהלים  בפני  הציג  סלומון 
תשומת  את  להאיר  שצריכים  האדומות  הנורות 
הרחיב  וכן  כשורה  אינו  משהו  כאשר  ליבם 
ולנצל  המוקדם  בשלב  הטיפול  של  בחשיבותו 

את חלון ההזדמנויות לפני שיהיה מאוחר.
השחר  איילת  ת"ת  מנהל  שפירו  אריה  הרב 
הציג בפני המנהלים את המענים הניתנים בכיתת 
שילוב  ועל  מהשטח,  דוגמאות  בשילוב  אידיש 
התלמידים בתלמודי תורה חסידיים כאשר באופן 
המענים  את  לקבל  לילד  ההזדמנות  ניתנת  כזה 
ולהישאר מחובר לקהילה ובכך גם ההתמודדות 
עם הסטיגמה קלה יותר וקרא למנהלים להמשיך 

את שיתוף הפעולה להצלחת הילדים.
ברגר  מרדכי  הרב  הוצג  המנהלים  בפני 
השחר'  'איילת  בת"ת  האידיש  כיתות  רכז 
הילדים  שילוב  על  הממונה  'בעלזא',  ובת"ת 
לעניינים  כתובת  מהווה  וכן  החסידיים  בת"ת 
ההורים  בידי  בע"ה  לסייע  ויוכל  הבירוקרטיים 
והמנהלים ללוות ולכוון את אלו הזקוקים לשינוי 

אפיון ולליווי בכל ההליך הבירוקרטי.

מאת: מנדי קליין 

פאר  ברוב  נחגג  שעבר  בשבוע  שלישי  ביום 
והדר אירוע עשור להקמת שירות הייעוץ לאזרח 

הוותיק ומשפחתו בביטוח לאומי בבני ברק.
והוזמנו  הדודאים  באולמי  התקיים  האירוע 
כולם  השירות,  ומתנדבות  מתנדבי   94 אליו 
גמלאים אשר מתנדבים בקרב אוכלוסיית הזקנים 

בערים בני ברק ואלעד.
האירוע החל בהתכנסות וכיבוד, עמדות צילום 
למשתתפים  שחיכו  אישיות  מזכרות  וקבלת 

במקום מושבם.
מר עופר כהן, מנהל הסניף, פתח את האירוע 

בדברי ברכה ותודה למתנדבים. בדבריו ציין את 
מסירותם של המתנדבים כלפי אוכלוסיית הזקנים 
בעיר ואת חשיבות מעורבות פעילות הסניף, הן 
העובדים והן המתנדבים, בחיי הקהילה. בסיום 
בקידום המחלקה  לסייע  בכוונתו  כי  ציין  דבריו 

והגברת פעילות המתנדבים בקהילה.
הארצית,  השירות  מנהלת  שלום,  ורה  הגב' 
שיבחה אף היא את עשיית המתנדבים וציינה את 
רוח ההתנדבות הקיימת בעיר ובקרב האוכלוסייה 
הייחודיות הקיימת  ציינה את  החרדית. בדבריה 
שמאוד  התנדבות  לאומי,  בביטוח  בהתנדבות 
מתגמלת, אך דורשת מחויבות, פתיחות ומסירות 
וערבות  הזולת  אהבת  של  ערכים  מתוך  ונובעת 

הדדית.
תעודות  חלוקות  טקס  התקיים  מכן,  לאחר 
הוותק  לשנות  בהתאם  למתנדבים  הוקרה 
 7 לרגל  מגן  קיבלו  מתנדבים   10 בהתנדבות: 
שנות   10 לרגל  מתנדבים   10 התנדבות,  שנות 
התנדבות ו4 מתנדבים לרגל 15 שנות התנדבות.

נהנו  המשתתפים  קצרה,  הפסקה  לאחר 
מהופעה מרגשת וסוחפת של הזמר והאומן שולי 
וסיפורי  שיריו  במיטב  הקהל  את  שהלהיב  רנד  

חסידות.
צהריים  לארוחת  המשתתפים  התכנסו  בסיום 

כיד המלך סביב שולחנות ערוכים בכל טוב.
ביטוח  ניכר כי  מאוד,  מרגש  היה  "האירוע 

תודה.  לנו  ומוקיר  עשייתנו  את  מעריך  לאומי 
והכשרות  ליווי  מקבלים  אנו  הדרך  כל  לאורך 
אני  הזו  שבהתנדבות  מרגישה  ואני  מגוונות 
א.פ,  משתפת  לי",  שזקוקים  לזקנים  תורמת 

מתנדבת ותיקה.
שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו הוקם 
בבני ברק כשירות עצמאי לפני כעשור. השירות 
שעוברים  גמלאים  ומתנדבות  מתנדבים  מפעיל 
הכשרה מקצועית בתחום הזקנה ומיצוי הזכויות. 
ושיחות טלפון  המתנדבים מבצעים ביקורי בית 
יעוץ  שיחות  עורכים  בדידות,  להפגת  לזקנים 
בביטוח  הזקנים  זכויות  מיצוי  לבחינת  יזומות 

הלאומי ובקהילה.

מנהלי תלמודי התורה החסידיים 
בכינוס מיוחד לדון בבעיות 

תקשורת ולקויות למידה

עשור לשירות הייעוץ לאזרח הוותיק 
ומשפחתו בביטוח לאומי בני ברק

בכינוס שהתקיים בת"ת 'איילת השחר' שע"י רשת שתילים הוצגו המענים הניתנים בכיתות אידיש לילדים עם לקויות תקשורת 
בתלמוד תורה איילת השחר ולילדים עם קשיי למידה בתלמוד תורה בעלזא ⋅ בפני המנהלים הופיעו בין היתר הרב פרלשטיין מנהל 
ת"ת בעלזא, המחנך הרב פנחס ברייער, הרב שר מנהל ת"ת צאנז בנתניה, הרב שפירו מנהל ת"ת איילת השחר ומנתח ההתנהגות 

והיועץ החינוכי ר' יצחק סלומון

השירות מפעיל מתנדבים ומתנדבות גמלאים שעוברים הכשרה מקצועית בתחום הזקנה ומיצוי הזכויות. המתנדבים מבצעים ביקורי 
בית ושיחות טלפון לזקנים להפגת בדידות, עורכים שיחות יעוץ יזומות לבחינת מיצוי זכויות הזקנים בביטוח הלאומי ובקהילה ⋅ לרגל ציון 

עשור להקמת השירות, התקיים אירוע מפואר למתנדבים באולמי הדודאים
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לקוחות כללית בבני ברק

מומחי שניידר קרובים אליכם!
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ג' שבט תשפ"ב 885/1/22 בני ברק

סמינר "מעלות יעל" בבני ברק לזכרה 
של אשת חבר הרבנית יעל כהן ע"ה  

מאת: יוסף טולידנו 
  

הבשורה  עם  ברק  בני  בעיר  רבה  התרגשות 
ולזכרה  לשמה  יעל"  "מעלות  סמינר  הקמת  על 
של הרבנית יעל כהן ע"ה אשת חבר למרן ראש 
הישיבה הגר"ש כהן שליט"א נשיא מועצת חכמי 
התורה. בכינוס מיוחד שנערך השבוע במעונו של 
מרן ראש הישיבה שליט"א בו נטלו חלק גדולי 
ראשי הישיבות הגאון הגדול הרב אברהם סאלים 
שליט"א ראש ישיבת מאור התורה, הגאון הגדול 
הרב בן ציון אטון שליט"א ראש ישיבת ראשית 
ראש  יונה  שמואל  הרב  הגדול  הגאון  חכמה, 
כהן  יעקב  הרב  הגאון  קדושים,  מעלות  מוסדות 
הסמינר  של  הרוחני  והמנהל  התלמוד,  נזר  ר"י 
של  הקמתו  על  הוכרז  יונה  יחיאל  הרב  הגאון 
הסמינר הנושא את שמה של הרבנית ע"ה אשר 
יעמוד תחת נשיאותו של מרן שליט"א ובהכוונת 
שליט"א  שמעון  בן  מסעוד  הרב  הגדול  הגאון 

ראש ישיבת אור אליצור ורבה של בני ברק.
במעמד  כהן  הגר"ש  מרן  שנשא  בדברים 
שנערך במעונו ציין כי זהו יום שמחה על הקמת 
סמינר אשר בו יגדלו בדרך התורה והיראה מתוך 
את  בדבריו  ציין  שליט"א  מרן  וקדושה.  צניעות 
הרוח הנושבת היום ברחובותינו, לצערנו כאשר 
זרות מנסות להיכנס בתוככי ביתנו וב"ה  רוחות 
הנכונה  ובדרך  בהשקפה  סמינר  כשמקימים 
על מנת לגדל דורות של בנות צדיקות אשר כל 
שאיפתם הוא להקים בית של תורה עם אברכים 
יראי שמיים, זהו יום של שמחה על המשך הדרך 
צביון  על  הקפדה  מתוך  דור  מדור  לנו  המסורה 
הרבנים  מנהלי הסמינר  פיקוחם של  רוחני תחת 

שליט"א. 
בדבריו ציין מרן את כוחן של הנשים ותפקידם 
תורה  של  בית  בבניית  נפשם  במסירות  הגדול 
מאד  גדול  הנשים  של  שכוחן  "ידוע  ויראה, 
פרו  ישראל  בני  בזכותן  מצרים  בארץ  כשהיו 
וירבו במאד מאד, כך גם מצינו במשכן  וישרצו 
שהקב"ה אמר למשה קח ממה שהנשים הביאו, 
לשם  מביאים  הם  כי  מכולם  יותר  לי  שווה  זה 
שמיים, ודאי כשמקימים סמינר לבנות האברכים 
בדרך הזו ומשרישים בהם את חשיבות הבית של 
תורה וקיום המצוות לשם שמים זהו נחת גדולה 

לבורא יתברך" אמר מרן הגר"ש כהן שליט"א. 

סאלים  הגר"א  התורה  מאור  ישיבת  ראש 
בדבריו בירך את מנהל הסמינר הגאון הרב יחיאל 
וציין כי כיום ב"ה ציבור בני התורה הולך  יונה 
ומתרבה וזהו בשורה גדולה על הקמת הסמינר, 
בירך  בדבריו  אטון  ציון  בן  הרב  הגדול  הגאון 
על הזכות להשתתף במעמד גדול זה במענו של 
של  לזכרה  סמינר  הקמת  על  הישיבה  ראש  מרן 

הרבנית שמסרה נפשה למען עולם התורה. 
הגאון הרב שמואל יונה בדבריו אמר כי הקמתו 
של הסמינר נעשה אחר ברכתו של מרן שליט"א 
לסיום  ויראה,  תורה  של  דורות  להקים  מנת  על 
הגאון  הסמינר  של  הרוחני  מנהלה  דברים  נשא 
הרב יחיאל יונה שהודה למרן ראש הישיבה על 
הכוונתו בהקמת הסמינר ועל המשך הדרך בעצה 

והכוונה על מנת להקים דורות של תורה ויראה.
בתוך כך לאחר הכינוס ההיסטורי במעונו של 
נשיא מועצת חכמי התורה, בעיר בני ברק נערך 

אמש כינוס ומעמד פתיחת הסמינר "מעלות יעל" 
בראשות גדולי ישראל שליט"א ורבני הקהילות 
בעדני  שמעון  הרב  הגדול  הגאון  של  במעונו 
בכינוס  התורה,  חכמי  מועצת  חבר  שליט"א 
אליצור  אור  ר"י  שמעון  בן  הגר"מ  חלק  נטלו 
קהילת  ראש  קורח  הגר"פ  ברק,  בני  של  ורבה 
שערי ההלכה, הגר"צ פדידה ראש מוסדות אור 
גאון, הגר"ש יונה ראש מוסדות מעלות קדושים, 
אברהם,  אוהלי  מוסדות  ראש  חזקיהו  הגר"מ 
הגר"ש לוי רבה של שכונת רמת אהרון, הגר"ש 
פרץ ראש מוסדות מסילת ישרים, הגר"ד פחימא 
רבה  זליכה  הגר"מ  וחסד,  תורה  מוסדות  ראש 
בעיר.  רבני קהילות  ועוד עשרות  כץ,  של פרדס 
מהמעמד  התרגשותם  את  הביעו  הקהילות  רבני 
ורבני  ישראל  גדולי  יחד  מתכנסים  בו  האדיר 
בני  ציבור  כי  וציינו  הסמינר  לפתיחת  הקהילות 
התורה בעיר ב"ה הולך ומתרבה וזהו יום בשורה 
של ממש לבנות האברכים על הקמתו של סמינר 
ההולך ע"פ ההשקפה הצרופה כאשר מי שמנווט 
את הספינה הוא מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן 
שליט"א ועימו הגר"ש בעדני ורבה של בני ברק 

הגר"מ בן שמעון. 
של  רבה  פתח  בעיר  ישראל  גדולי  כינוס  את 
פרדס כץ הגר"מ זליכה בדברי ברכה עם הקמתו 
דברים  נשא  לאחמ"כ  יעל.  מעלות  סמינר  של 
ג'  שיכון  קהילת  רב  מזרחי  משה  הרב  הגאון 
שבירך בשם כל רבני הקהילות על הזכות הגדולה 
נשיא  של  הוראתו  לאור  ברק  בני  העיר  שזכתה 
לזכרה  הסמינר  הקמת  על  התורה  חכמי  מועצת 
של  דורות  להעמדת  נפשה  שמסרה  הרבנית  של 
יחד  הזה  הסמינר  את  להקים  אנו  "זוכים  תורה. 
עם גדולי ישראל ממש שמלווים את הדבר הזה 

בכל צעד ושעל". אמר.
המצב  כי  ציין  בכינוס  בדבריו  פדידה  הגר"צ 
למאד,  עד  גדול  הוא  והצורך  ונורא  איום  היום, 
בנות  להעמיד  יזכו  בו  סמינר  שמקימים  וב"ה 
שמחה  של  יום  זהו  תורה  של  בדרכה  ההולכות 
התורה  קרן  הרמת  הוא  הזה  "הסמינר  ממש. 

בע"ה בעיר".

כיום   המצב  על  עורר  בדבריו  קורח  הגר"פ 
לבנות  יוצר  בית  הקמת  ע"י  בשינוי  והצורך 
הזה  בדבר  חיסרון  יש  היום  "לצערי  האברכים, 
של כל כבודה בת מלך פנימה, אנו רואים בנות 
שיוצאות ובאות בשעת לילה מאוחרת. אבל אנו 
בנות  את  לרומם  שפועלים  כאלה  שיש  זוכים 
בע"ה  להקים  שעומדים  הסמינר  וזה  ישראל 
וחרט על דגלו את המסירות נפש והנחלת הדרך 
המסורה לנו מאמותינו הקדושות של כל כבודה 

בת מלך פנימה, זהו דבר גדול מאד".
הגר"מ בן שמעון רבה של בני ברק ומי שיעמוד 
של  כהוראתו  הסמינר  של  הרוחנית  בהכוונתו 
נשיא מועצת חכמי התורה, ציין כי לצערינו היום 
אנו רואים איך נלחמים לעקור את התורה, לעקור 
כל דבר שבקדושה, "בזמן שמנסים להחריב את 
התורה, זה הזמן להקים סמינר של תורה שיגרום 
לתפארת  בתים  והקמת  חיזוק  של  למהפכה 
תלמודם  על  השוקדים  אברכים  תורה,  בני  של 
ולעקור  לבטלם  ח"ו  הזוממים  כל  נגד  במסירות 

את היקר לנו מכל". 
בעדני  הגר"ש  מרן  נשא  המרכזי  המשא  את 
ב"ה  כי  וציין  הסמינר  של  הקמתו  על  שבירך 
אשר  גדולים  חכמים  תלמידי  כאן  עומדים 
מנהלים את הדרך בהקמתו של הסמינר וידם רב 
שבע"ה  ספק  ואין  לתורה,  נפש  במסירות  להם 
תורה,  של  דורות  בהקמת  גדולה  הצלחה  נראה 
הדגולה אשר  הרבנית  בדרך של  בנות ההולכות 
הסמינר הוקם לזכרה וזוכה לשאת את שמה אשת 
חבר הרבנית יעל כהן ע"ה אשת מרן הגר"ש כהן 

שליט"א. 
יונה  יחיאל  הרב  הגאון  דברים  נשא  לסיום 
נרגשות  שהודה  הסמינר  של  הרוחני  מנהלה 
על  כהן  הגר"ש  למרן  ובראשם  ישראל  לגדולי 
בהקמת  הדרך  כל  לאורך  והתמיכה  החיזוק 
בדבר במסירות  לפועלים  הודה  כמו"כ  הסמינר. 
הרב  ברק  בני  עריית  ראש  סגן  דרבנן  שלוחא 
גדליהו בן שמעון וחבר מועצת העיר הרב ישראל 
בן ששון על עזרתם בכל עת למען הרחבת גבולות 

התורה בעיר בני ברק.

כינוס הפתיחה נערך ביום שני בערב בבני ברק בהשתתפות גדולי ישראל שליט"א וגדולי ראשי הישיבות ⋅ מרן הגר"ש כהן שליט"א ציין בדבריו את הרוח הנושבת היום ברחובותינו, 
לצערנו כאשר רוחות זרות מנסות להיכנס בתוככי ביתנו וב"ה כשמקימים סמינר בהשקפה ובדרך הנכונה על מנת לגדל דורות של בנות צדיקות אשר כל שאיפתם הוא להקים בית 

של תורה עם אברכים יראי שמיים, זהו יום של שמחה על המשך הדרך המסורה לנו מדור דור מתוך הקפדה על צביון רוחני תחת פיקוחם של מנהלי הסמינר

יום בשורה לעיר בני ברק:  במעמד רב רושם במעונו של מרן רה«י הגר«ש כהן 
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לקוחות כללית בבני ברק

אנחנו משפחה קרובה!
כללית קרובה אליכם לבית עם מומחי ילדים ומשפחה בתוך שכונות העיר

 שירותי רפואה דחופה עזר מציון לאורך כל השבוע
אשל אברהם 16      03-9766116

 מרפאת פלמ״ח
פלמ"ח 5

 מרפאת קריית הרצוג
צבי הרלינג 6

 מרפאת בלומנטל 
עלי הכהן 13

 מרפאת יונתן
יונתן 14

 מרפאת שיכון ה'
הרב גוטמכר 7

 מרפאת גני טל 
גרוסברד 3

 מרפאת עזרא
עזרא 11

 מרפאת בני ברק אזורית 
רבי עקיבא 83

 מרפאת מרכז בעלי מלאכה 
הרב כהנמן 134

 מרכז רפואי בלומנטל
עלי הכהן 13

 מכון התפתחות הילד בלומנטל
עלי הכהן 13

 מרכז בריאות הילד
רבי עקיבא 83 

לפרטים: 03-9766116

מנהל קשרי לקוחות לשירותכם!  יחזקאל פקשר 052-7632326
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אישי חינוך במכתב לראשי מרכז ›לנחותם‹ שע«י ועד 

במד"א נערכים להתרמות דם 
מרכזיות בריכוזים החרדיים  "זוכים אתם להיות תל תלפיות 

לפניות בעניינם של תלמידים 
מאת: יחיאל חן הנצרכים לעזרה והכוונה"

ניכרת  הערבות ההדדית בעם ישראל 
עם  יחד  ההצלה  ובארגוני  תחום,  בכל 
מד"א מבקשים מהציבור לבוא ולהירתם 
הדם  בהתרמות  דם  ולתרום  העם  למען 
בריכוזים  היום  שיתקיימו  המרכזיות 

החרדיים. 
בעקבות  היא  הדם  התרמות  קיום 
ההבנה כי בימים הקרובים יגדלו מעגלי 
הבידוד האזרחי, בין אם בעקבות גידול 
בהחלטה  אם  ובין  לחולים  החשיפה 
דוד  במגן  מנצלים  כן,  על  ממשלתית. 
מנת  על  הנוכחית  התקופה  את  אדום 
עתידי  מחסור  ולמנוע  פערים  לצמצם 
ידוע  שלא   - הצפויה  הבידוד  בתקופת 

כמה זמן תמשך.
ולכן מד"א בשיתוף עם ארגוני ההצלה 
דם  התרמות  השבוע  יקיימו  החרדיים 
מרכזיות בית שמש, מודיעין עילית, כפר 
חב"ד, פתח תקווה וטלז סטון. התרמות 
הדם ייערכו כמובן על פי הנחיות משרד 

הבריאות ועל פי גדרי ההלכה. 
בבית התקיים התרמת הדם בבית ספר 

אור יעל ברח' ירמיהו 1 רמה ג'.
באולם  התקיים  סטון  טלז  ביישוב 

המתמידים החדש ברח' הרי"ף. 
כנסת  בבית  התקיים  תקווה  בפתח 
ברח' מנחם  גנים  הדר  המרכזי בשכונת 

בגין 81 פתח תקוה.
במודיעין עילית תתקיים התרמת הדם 

ביום חמישי השבוע בין השעות -13:30
20:00 באשכול פיס רח' אבני הנזר 59.

ביום  ההתרמה  תיערך  חב"ד  בכפר 
ראשון הקרוב בתחנת מד"א בין השעות 

.22:30 16:30-
שירותי  מנהלת  שנער  אילת  פרופ' 
החשיבות  את  הסבירה  מד"א  של  הדם 
ולא  האדם  לדם  תחליף  "אין  ואמרה 
בכל  מלאכותי.  באופן  דם  לייצר  ניתן 
לתרומת  רבה  חשיבות  ישנה  תקופה, 
והצורך  מתנדבים  תורמים  שנותנים  דם 
דם  סוג  בעלי  בתורמים  בעיקר  הוא 
לכן  הסוגים.  מכל  שלילי   RH ו   O
תודתנו והערכתנו נתונה לכל מי שתורם 
ומאפשר לשירותי הדם של מד"א לסיוע 
דם  לעירוי  הזקוקים  בחולים  בטיפול 
קוראים  אנו  חייהם  והצלחת  ומרכיביו 
לציבור לבוא ולתרום דם, ודווקא בימים 
אלו ישנה חשיבות רבה עוד יותר, וידוע 
כי כל המציל נפש אחת מישראל כאילו 

קיים עולם מלא".

מאת: מנדי קליין 

ועד  שע"י  'לנחותם'  מרכז  לראשי  מיוחד  במכתב 
הישיבות - המרכז להכוונה וחיזוק לבן הישיבה, מביעים 
ויקרת  נחיצות  גודל  את  ישיבתיים  רוחניים  מנהלים 
מספר  לאחר  זאת  הגדול  ההצלה  מפעל  של  פעולותיו 

מקרים שהופנו על ידם אל המרכז.
על  וליבם  עיניהם  הנותנים  שליט"א  התורה  "גדולי 
אותם בחורים ותלמידים יקרים הנצרכים לתמיכה וחיזוק, 
ושוועתם וזעקת הוריהם ומוריהם נישאת ועולה בפניהם, 
לימינם  הועידו אתכם למענם של אותם תלמידים לעמוד 
לסייעם ולנחותם לבל תמוט ידם ח"ו, ותיתי לכו שזוכים 
אותם  של  בעניינם  לפניות  תלפיות  תל  להיות  אתם 

התלמידים הנצרכים לחיזוק ועזרה והכוונה נכונה".
של  והמיוחדת  הגדולה  במסירותם  לראות  "נוכחנו 
כל  חסכו  שלא  התלמידים,  למען  המופלאים  הצוותות 
טרחה, ובחכמה ותבונה השכילו לסייעם ולתומכם כראוי 
המתאים  המקום  את  עבורם  למצוא  והיטיבו  והנכון, 
ורב  אשריהם  השעה.  התאחרה  שלא  ה'  ובחסדי  עבורם. 

חלקם בזה ובבא". 
"המענה המקיף הניתן על ידכם בסידור מקום לימודים 
המישורים  בכל  וסיוע  בתמיכה  וכן  לתלמידים  כראוי 

הנוגעים לעולמו של התלמיד הינו הצלה ובשורה גדולה, 
עת  בכל  העומד  הראשי  המוקד  בהקמת  עשות  והגדלתם 
בהתעורר  המאפשרת  להסתייע  המבקשים  הפונים  לימין 
באחריות  כנדרש  ולהיענות  לפנות  הכל  ביד  הצורך 

ובמסירות".
שע"י  הגדול  האברכים  למערך  אף  התייחסו  במכתבם 
פועלים  ועוד  "זאת  הישיבות  בהיכלי  הפועל  'לנחותם' 
לגדול  הנצרכים  הישיבות  בהיכלי  תלמידים  לטובת  אתם 
עבורם  ופעלתם  מקרבת,  ולימין  גביהם  על  העומד 
בהעמדת אברכים חשובים המקדישים מזמנם למענם לפי 
האברכים  של  האישית  והכוונתם  לימודם  והצורך,  הענין 
למשיב  והינה  רגליהם  על  מעמידתם  התלמידים  לאותם 
נפש, ובמסירותם ובפעולתם בקודש זוכים לרומם התלמיד 

לאין שיעור".
בתוך כך ראשי המרכז שבים ומוסרים כי המוקד הייעודי 
ולפניות  תלמידים  של  ולימינם  למענם  עת  בכל  עומד 
כראוי,   לימודים  מקום  בסידור  והכוונה  בעזרה  בעניינם; 
בתמיכה ובחיזוק, וכי בהתעורר הצורך בכך יש לפנות בלא 

שיהוי ויפה שעה אחת קודם. 
עוד מסרו כי ניתן עדיין גם בימים אלו לפנות בבקשות 
החורף.  לזמן  הישיבות  בהיכלי  תלמידים  עבור  לאברכים 
זאת ע"פ הניתוב המתאים במוקד הראשי שמספרו -072

.3730600

השבוע יתקיימו התרמות דם מרכזיות בריכוזים החרדיים במודיעין 
עילית, בית שמש, פתח תקווה, כפר חב"ד וטלז סטון

"המענה המקיף הניתן על ידכם בסידור מקום לימודים כראוי לתלמידים וכן בתמיכה וסיוע בכל המישורים 
הנוגעים לעולמו של התלמיד הינו הצלה ובשורה גדולה"  במכתבם הוסיפו בשבח מערך האברכים הגדול 

שע"י 'לנחותם' הפועל בהיכלי הישיבות "לימודם והכוונתם האישית של האברכים לאותם התלמידים 
מעמידתם על רגליהם ובמסירותם ופעולתם בקודש זוכים לרומם התלמיד לאין שיעור"

עם התפשטות האומיקרון: 

 התרמת דם של מד"א 

אמר לו הקב״ה למשה: ״מתנה טובה 
יש לי בבית גנזי ושבת שמה״

)תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף י', עמוד ב(

מתנתו של ה׳ לעם ישראל - השבת - היא מקור הברכה של כולנו.

השדולה

למען שמירת השבת
The Lobby for

the Keeping of Shabbat

ארץ ישראל לעם ישראל ע״פ תורת 
ישראל - רק ע״י שמירת השבת 
במרחב הציבורי נוכל לשמר את 

הזהות והצביון היהודי במדינת ישראל.

בעבר שמרו על הסטטוס קוו, והעריכו את השבת בציבור 

הישראלי כדברי רה״מ המנוח מנחם בגין ז"ל: "עוד לא היה 

כזה עם בעולם, בעלי מלאכה, סנדלרים, חייטים, בעלי עגלות, 

שבת... מלך היה האיש.. מלך.. הילדים סביב לשלחן, שבת 

מלכתא, בואי כלה, בואי כלה. כל יהודי מלך, בעיר אין תנועה, 

אין תזוזה, אין עגלה, שקט מוחלט. גם הגויים מכבדים את 

השבת. בסלוניקי הנמל היה סגור כי כל 

עובדיו היו יהודים.." ובעקבות זה 

זכה רה"מ מר מנחם בגין לסגור את 

טיסות אל על בשבת!

ח"כ משה אבוטבול
יו"ר השדולה למען שמירת השבת

בס"ד

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

במנרה לודג'
בואו ליהנות בחופשה

חדרי אירוח | ארוחות בוקר | בריכה עונתית | סיורי עשישיות | מתחם אקסטרים וטיפוס |
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שעות 16:00-19:00ימים ראשון ושלישי

בנוסף לשירותכן! מיון נשים בני ברק אזורית רבי עקיבא 83 בני ברק

לקוחות כללית בבני ברק

 בקרוב! מיון נשים
שקרוב אליכן

לפרטים: 03-9766116
מנהלת קשרי לקוחות לשירותך!  גב׳ חיה שנלר |  054-8450809

חדש! מיון נשים במרכז בריאות האישה גני טל חזון איש 62 בני ברק



ג' שבט תשפ"ב 12125/1/22 בני ברק

מקווה טהרה מהמהודרים והמפוארים 
באירופה נחנך במרסיי שבצרפת

כ-1,000 בעלות עסקים חרדיות בכנס 
של עמותת 'תמך' בחסות בנק מרכנתיל

מאת: יוסף טולידנו 

והמפוארים  מהמהודרים  טהרה  מקווה 
העיר  שבדרום  השמיני  ברובע  נחנך  באירופה 
נתרם  עדן'  'מי   – המקווה  שבצרפת.  מרסיי 
ע"ש  ובוכריס  אטון  משפחות  ע"י  בחלקו 
בדמי  שנקטפה  ע"ה  אטון  עדנה  מרת  המנוחה 
ימיה והוא מצטרף לשבעה המקוואות המשרתים 

את הקהילה היהודית בעיר. 
רבה של מרסיי חבר בית הדין הגדול והועדה 
רבי  הגאון  אירופה'  רבני  'ועידת  של  המתמדת 
כי  ראובן אוחנה שיזם את הקמת המקווה אמר 
ובעקבות  בכלל  מרסיי  ברחבי  הרב  'הביקוש 
הצורך  את  הביא  הזה  לרובע  היהודים  הגירת 
מקווה  להקים  זכינו  המקווה;  להקמת  הדחוף 
גדול  מים  מאגר  בנינו  כאשר  ההידור  בתכלית 
המתמלא מי גשמים ובורות הטבילה מתמלאים 
והקמת  זכינו  הזמן.  ברוב  בלבד  גשמים  מי 
עצומה  להתעוררות  הביא  המפואר  המקווה 
הבית  טהרת  בנושא  רבים  שיעורים  ונוסדו 

וקדושתו'. 
בטקס המרשים השתתפו: הרבנים ממשפחת 
פיניש  מאמוש  הרב  מאדר,  יהודה  הרב  אטון; 
והרב מרדכי דרעי. ראשי הקהילה ובהם; נשיא 
קהילות  נשיא  טנוג׳י,  מישל  מר  מרסיי  קהילת 
דרום צרפת מר צבי עמאר, בני הקהילה ומשפחת 
שלביו  בכל  המפואר  המקווה  הקמת  אטון. 
לוותה ע"י הגר"ר אוחנה והגאון רבי מאיר פוזן 
מקווה  המקוואות.  בנושא  המומחים  מגדולי 
ביותר  גבוהה  גימור  ברמת  נבנה  לגברים  נוסף 
מצדו השני של הבניין. במימון הקמת המקוואות 

הקונסיסטואר  ארגון  הקהילה  בני  השתתפו 
מוקד  שהקימה  למרסיי  הראשית  והרבנות 
המאוחרות  הלילה  בשעות  גם  הפועל  טלפוני 

לצרכי הקהילה והפעלת המקוואות. 
בגודלה  במרסיי השלישית  היהודית  הקהילה 
כ  כיום  מונה  ולונדון  פאריס  לאחר  באירופה 
בתי   54 פועלים  העיר  ברחבי  נפש.  אלף   70
כנסת, 13 בתי ספר, תלמוד תורה לבנים, סמינר 
וישיבה  קטנה  ישיבה  אברכים,  כוללי  לבנות, 
 50 פעילים  בעיר  וחסד.  צדקה  ומוסדות  גדולה 
מסעדות בהשגחת בד"צ מרסיי. מרבית היהודים 
התאכלסות  בשל  אולם  העיר  במרכז  מתגוררים 
האזור במהגרים זרים עוברים התושבים והזוגות 
הצעירים לרובע השמיני היוקרתי שבדרום העיר. 
ברובע הוקמו מספר בתי כנסת ומוסדות התורה 
בראשות  הלימוד  מרכז  במסגרת  חנניה'  'אור 

הגר"ר אוחנה.

מאת: יחיאל חן 

האומה  בבנייני  שנערך  מיוחד  בכינוס 
בירושלים אותו קיימה עמותת 'תמך', השתתפו 
בנק  החרדי.  מהמגזר  עסקים  נשות  כ-1,000 
ומותאם  ייעודי  שירות  שמעניק  כמי  מרכנתיל, 
לכנס  חסות  העניק  ובינוניים,  קטנים  לעסקים 
השירותים  את  הבנק  הציג  כן,  כמו  המיוחד. 
המגוונים שמעמיד ללקוחותיו בהתאם להיכרות 
החברה  בתוך  העסקי  המגזר  עם  העמוקה 

החרדית. 
נציגת הבנק בכנס הייתה מנהלת אזור ירושלים 
והדרום במרכנתיל, גב' יעל קלמנוביץ', שסקרה 
את אבני הדרך המרכזיות בהיסטוריה של הבנק 
מימי הקמתו ועד היום. כמו כן, היא הציגה את 
מיקודי הפעילות של הבנק בקרב עסקים קטנים 
ובינוניים, כאשר החוזקות העיקריות שהוצגו על 

ידה בהיבט השירות והזמינות הוא שירות אישי, 
מתקדם ואטרקטיבי, כולל מענה טלפוני ישיר על 
ידי הבנקאי. בעולם שעובר הטמעה משמעותית 
האנושי,  המענה  וצמצום  מקוונת  פעילות  של 
ישנו ערך מוסף  להתקשרות הישירה עם בנקאי 

רב לבעלי עסקים. 
ומכיר  החרדי  הציבור  בקרב  שפעיל  כמי 
משתתף  מרכנתיל  בנק  החיים,  אורח  את  היטב 
למען  פעילויות  יוזם  ואף  חברתיות  ביוזמות 
האוכלוסייה  פלחי  בכל  פעיל  הבנק  הקהילה. 
בישראל, תוך היכרות מעמיקה והתאמה מרבית 
המכירה  אישית,  מותאמת  בנקאות  פלח.  לכל 
היא  אדם,  כל  של  האינדיבידואליים  בצרכים 
אמירה משמעותית בעידן של אוטומציה וראייה 
אחידה. במקביל, הבנק פועל בהתאמה למגמות 
המתקדם  הבנקאות  עולם  של  החדשניות 

ומאפשר ליהנות משני העולמות במקביל.

מקוואות  לשבעה  מצטרף  ימיה  בדמי  שנקטפה  ע"ה  אטון  עדנה  מרת  המנוחה  ע"ש  עדן'  'מי 
והוועדה  הגדול  ביה"ד  חבר  מרסיי  של  רבה   ⋅ יהודים  אלף   70 כ  המונה  הקהילה  את  המשרתים 
המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי ראובן אוחנה שיזם את הקמת המקווה: "זכינו להקים 
המקווה  הקמת  בלבד;  הגשמים  במי  מתמלאים  הטבילה  בורות  כאשר  ההידור  בתכלית  מקווה 

המפואר הביא להתעוררות עצומה ונוסדו שיעורים רבים בנושא טהרת הבית וקדושתו"

בנק מרכנתיל העניק חסות לכנס ייחודי שקיימה עמותת 'תמך' לכ-1,000 נשים חרדיות 
מעולם העסקים ⋅ גב' יעל קלמנוביץ', מנהלת אזור ירושלים והדרום במרכנתיל ונציגת הבנק 
בכנס, הציגה את החוזקות של הבנק והמענה הייעודי שהוא מציע לפעילות העסקים במגזר. 

צילומים: מזכירות הקונסיסטואר מרסיי

ז'בוטינסקי 118, ב"ב
א'-ה': 9:00-23:00 ו' משעה 8:00 עד שעה לפני שבת

03-6497363

מגוון עצום של פירות יבשים
לחג ומארזים בכל הגדלים

קלייה במקום טרי יום-יום
טחינת כל סוגי האגוזים

משלוחים לכל חלקי העיר

מחירים מיוחדים
 למוסדות ואירועים

מגוון גדול של מוצרי אפייה

חגיגת ט"ו בשבט!



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

"להיות
חבר מכבי 

 זה לדעת 
 שיש לך הרבה 
סיבות לחייך״

20 ₪ רק ב-
השתתפות עצמית לטיפול

סתימות, עקירות וטיפולי שורש

  מכבידנט בני ברק:
 רח׳ ר׳ עקיבא 86 

 חדש!   רח׳ כהנמן 90

מכשור רפואי חדשני
 ושיטות טיפול 

בטכנולוגיה מתקדמת

בלעדי לחברי מכבי

* ההטבה לחברי מכבי שלי. בכפוף לתקנון השב״ן



ג' שבט תשפ"ב 14145/1/22 בני ברק

הטרקלין המפואר של 'אשפר' – 
חוויה חדשה של בשר איכותי

מאת: אלי כהן

 תשכחו מכל מה שאתם יודעים או חושבים על 
חנויות בשר, כי כאן מדובר בעולם חדש לגמרי. 
המשחק,  כללי  את  לשנות  החליטו  ב'אשפר' 
ולייצר חווית קנייה משודרגת ועדכנית, ולהביא 
ביותר,  האיכותיים  הבשר  מוצרי  מגוון  את 

במעטפת הטובה והיפה ביותר. 
לומר  יותר  מדויק  או   – החדשה  החנות 
יוקרתיים  סטנדרטים  מציבה   – טרקלין-הבשר 
המוקפד  מהעיצוב  החל  בתחום,  תקדים  וחסרי 

ועד לשירות האדיב והמסור. 
בחודשים  עמלו  החנות  ותכנון  עיצוב  על 
של  בניצוחה  ומיוחד,  מורחב  צוות  האחרונים 
מעצבת העל שלומצי מנדלוביץ'. הצוות השקיע 
מעמיקה  מחשבה  ארוכים  וימים  שעות  במשך 

למיקום  ועד  לחנות  מהכניסה  פרט,  פרט  בכל 
לייצר  מנת  על  ומוצר,  מוצר  כל  של  המדויק 

נגישות מלאה, שתקל על הקנייה.
וניסיון,  מומחיות  ובעל  מיומן  קצבים  צוות 
עומד לשירותכם, כדי לתת את המענה והשירות 
ברמה הגבוהה ביותר, ולסייע לכם למצוא בדיוק 
לארוחה  צריכים  ואתם  שחיפשתם  הבשר  את 

המושלמת. 
לציבור  להעניק  מבקשים  ב'אשפר'  כידוע, 
האיכותי  הבשר  את  בכשרות  המדקדקים 
לכל  ביותר,  המהודרת  בכשרות  והמשובח 
הידיים,  רחבת  בחנות  ולכן  והדעות,  השיטות 
כמובן  והעוף,  הבשר  מוצרי  את  למצוא  ניתן 
נווה  בד"ץ  של  והייחודית  המהודרת  בכשרות 
שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  בנשיאות  ציון 
"השלוחים שלנו  כי  קודשו  בפה  – שהעיד  כהן 
יהיה מהודר  ב'אשפר' הם שלוחי אמת שהבשר 
בתכלית – זאת לצד מגוון הכשרויות המהודרות 
בד"ץ  החרדית',  'העדה  בד"ץ  ובהם  ביותר, 
לנדא  הגרחי"א  ברק  בני  רבני  ישראל,  שארית 
ועוד,  רובין  הרב  בד"ץ  רוזנבלט,  והגרש"צ 
את  לרכוש  אחד  לכל  לאפשר  מטרה  מתוך  זאת 

המוצרים בחומרות וההידורים בהם הוא חפץ. 
שמדובר  האמנתי  לא  לחנות  "כשהצצתי 
בחנות למוצרי הבשר", מספר לנו אחד הלקוחות 
כך  כל  "הכל  האחרונים.  בימים  במקום  שביקר 
יפה, אסתטי ונקי, שניתן לחשוב שהגעת לאולם 

יוקרתי. נכנסתי וראיתי שמישהו חשב טוב מאוד 
הנוחה  הקנייה  חווית  את  כלקוח  לי  לתת  איך 
והמושלמת, במקום המרחיב את הדעת ומאפשר 
קניה רגועה ונינוחה באווירה טובה ונעימה. אלא 
התענוג  כל  לי  יעלה  כמה  לרגע  חששתי  שאז 
הזה? כאן ההפתעה שלי הייתה כפולה ומכופלת 
פתיחת  מאז  אדרבה  כי  התברר  להפתעתי   –
המחירים  של  הוזלה  ישנה  המפוארת,  החנות 

באופן קבוע ונרחב". 
חברת  ראשי  החדשה  חנוכת  עם  כזכור, 
"אנו  והצהירו:  אישית  בהבטחה  יצאו  'אשפר' 
בחנות  הגדולה  ההשקעה  למרות  כי  מתחייבים 

המפוארת, תהיה הוזלת מחירים משמעותית בכל 
המחלקות". 

אכן, על אף ההשקעה האדירה בחנות החדשה 
ביותר,  הגבוהה  באיכות  הוא  שהבשר  ולמרות 
ומקפידים  לדרכם,  נאמנים  'אשפר'  בחברת 
כיס,  לכל  ושווה  זולה  מחירים  רמת  על  לשמור 
ברוכות  והמשפחות  התורה  לבני  לאפשר  כדי 
ולענג  הילדים, לרכוש את המוצרים האיכותיים 

את השבת והחג, בהישג יד. 
המלך  שלמה  ברחוב  'אשפר'  הבשר  ממלכת 

17 בני ברק

המגיעים אל החנות החדשה והמפוארת של 'אשפר', בליבה של העיר בני ברק, תוהים לרגע האם לא התבלבלו בכתובת, ואולי הגיעו בטעות לטרקלין מרהיב או לכל הפחות לבית מרקחת 
ממורק ומצוחצח, כי אכן ממלכת הבשר 'אשפר' משנה את כל מה שידענו עד כה

משדרגים את מערך ההפצה
לפניות בנושאי הפצה 

050-7691234

יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!

יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!

יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!

לצהרוני אופק דרושים/ות
אנשי צוות שאוהבים ילדים

לעבודה בצהרונים
בגני ילדים

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר, מאור פנים, 
חום, יציבות ומסירות, יכולת עבודה בצוות

שכר מעולה
תנאים סוציאלים נילווים, הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגוני ניהולית

שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילווים
הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילוויםלפרטים והגשת מועמדות

הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
לפרטים והגשת מועמדות

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, 
להאיר, מאור פנים, חום, 

יציבות ומסירות, יכולת עבודה בצוות

שכר מעולה 
תנאים סוציאלים נילווים, הכשרה, 

הדרכה ומעטפת ארגוני ניהולית

לפרטים והגשת מועמדות:

054-8858560

אנשי צוות שאוהבים ילדים

לעבודה בצהרונים
בגני ילדים

לצהרוני אופק דרושים/שות

שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילווים
הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילוויםלפרטים והגשת מועמדות

הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
לפרטים והגשת מועמדות

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, 
להאיר, מאור פנים, חום, 

יציבות ומסירות, יכולת עבודה בצוות

שכר מעולה 
תנאים סוציאלים נילווים, הכשרה, 

הדרכה ומעטפת ארגוני ניהולית

לפרטים והגשת מועמדות:

054-8858560

אנשי צוות שאוהבים ילדים

לעבודה בצהרונים
בגני ילדים

לצהרוני אופק דרושים/שות

שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילווים
הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילוויםלפרטים והגשת מועמדות

הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
לפרטים והגשת מועמדות

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, 
להאיר, מאור פנים, חום, 

יציבות ומסירות, יכולת עבודה בצוות

שכר מעולה 
תנאים סוציאלים נילווים, הכשרה, 

הדרכה ומעטפת ארגוני ניהולית

לפרטים והגשת מועמדות:

054-8858560

אנשי צוות שאוהבים ילדים

לעבודה בצהרונים
בגני ילדים

לצהרוני אופק דרושים/שות

שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילווים
הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
שכר מעולה, תנאים סוציאלים נילוויםלפרטים והגשת מועמדות

הכשרה, הדרכה ומעטפת ארגונית ניהולית.

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, להאיר.
מאור פנים, חום, יציבות ומסירות.

יכולת עבודה בצוות.
יכולת פדגוגית, העשרה וניהול קבוצה

לצהרוני אופק דרושים/ות

אנשי צוות שאוהבים ילדים

*המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

לעבודה בצהרונים
בגני הילדים

054-8858560054-8858560
לפרטים והגשת מועמדות

אהבה גדולה לילדים, יכולת להכיל, 
להאיר, מאור פנים, חום, 

יציבות ומסירות, יכולת עבודה בצוות

שכר מעולה 
תנאים סוציאלים נילווים, הכשרה, 

הדרכה ומעטפת ארגוני ניהולית

לפרטים והגשת מועמדות:

054-8858560

אנשי צוות שאוהבים ילדים

לעבודה בצהרונים
בגני ילדים

לצהרוני אופק דרושים/שות



"להיות
חבר מכבי 

זה לדעת שדואגים
לי לגוף ולנפש״

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

* הטבות לחברי מכבי זהב ומכבי שלי

מגוון רחב של טיפולי
רפואה משלימה 

שמתאימים לאורח החיים שלך 

מטפלים לגברים ומטפלות לנשים

מכבי טבעי
רח׳ כהנמן 90 

בני ברק
לקביעת תור:

*6395

 ייעוץ רפואי
 כירופרקטיקה

 דיקור סיני
 טווינא
 שיאצו

 אוסטאופתיה
 רפלקסולוגיה
 הומאופתיה

 סדנת מיינדפולנס
 ביופידבק

 נטורופתיה
    צמחי מרפא

    תזונה טבעית
  שיטת אלכסנדר

 עיסוי רפואי

במיוחד בשבילך
חדש!



ג' שבט תשפ"ב 16165/1/22 בני ברק

שמחה ביד לאחים: 

בתוך שבוע - שני 
מומרים ששבו 

בתשובה מקימים 
בתים בישראל

מאת: יוסף טולידנו 

רב.  זמן  לאחים  ביד  נראתה  לא  כזו  שמחה 
ארוכות  שנים  במשך  שהיו  יהודים  צעירים  שני 
בתוככי כתות נוצריות והמירו את דתם לנצרות, 
נאמנים,  יהודים  בתים  שעבר  בשבוע  הקימו 

אחרי ששבו בתשובה שלימה.
בדוי(  )שם  ערן  הוא  השניים  מבין  הראשון 
ה'לחיים'  שמחת  את  חגג  שעבר  ראשון  שביום 
שלו עם בת לאחת המשפחות הטובות והמוכרות 

בקריה חסידית בצפון הארץ.
ישיבה  בוגר  בדוי(  )שם  שאול  הוא  השני 
גבוהה בבני ברק שהתחתן ביום שני שעבר עם 

בת למשפחת בני תורה מירושלים.
סיפורם של השניים מרגש לא רק בפני עצמו, 
בתשובה  חזרו  לנצרות,  דתם  שהמירו  כמי 
בתים  להקים  וזכו  לאחים  יד  בזכות  שלימה 
בישראל, אלא גם הודות לקשר המיוחד שלהם 

בעבר שכרוך זה בזה:
משמעות  אחר  כעשור  לפני  שחיפש  ערן 
לחייו הגיע דרך הרשת לכת הנוצרית "היהודים 
שלה  התיאולוגיה  את  שהציגה  המשיחיים" 
שיבין  מבלי  יהודית,  ובעטיפה  שקרית  בצורה 

שמדובר בתרמית מסוכנת.
שרוב  לו  התברר  מכן  לאחר  רבות  שנים  רק 
מהתורה  נלקחו  המיסיונרים  שהביאו  ההסברים 
ראה  הוא  העת  באותה  אבל  חז"ל,  ומדברי 
מענה  שנותנים  כמי  הנוצרי  המיסיון  אתרי  את 
ושקע  שהלך  ככל  וספקותיו.  לשאלותיו  בלעדי 
בחומר, הוא בלע גם את כוס התרעלה הנוצרית 
החדשה'  ב'ברית  להאמין  והחל  בו  שעורבבה 

וב'אותו האיש' ימ"ש.
מקום  את  לעזוב  החליט  וע.  שנים  עברו 
עבודה  לטובת  ביישובו,  במוסך  עבודתו 
זו היה עליו להעביר חפיפה  משרדית. במסגרת 
לצעיר אחר מהיישוב, בשם שאול, שהיה אמור 

להיכנס לנעליו...
ובמסגרתה  וחצי  חודש  ארכה  החפיפה 
חזות  עם  בחור  היה  "שאול  השניים.  התיידדו 
"מידי  ערן  מספר  וזקן"  ציצית  כיפה,   – דתית 

פעם הוא שאל אותי למה לא רואים אותי בבית 
הכנסת, והסברתי לו שהנושא פחות מדבר אלי. 
לקראת  עמדה  כשהחפיפה  וחצי,  חודש  לאחר 
סיום, הרגשתי שהפכנו לידידים קרובים וסיפרתי 
לכל  נוצרי  אני  וכיום  מהיהדות  שהתנתקתי  לו 
דבר. הראיתי לו שמתחת לחולצה שלי אני עונד 
שרשרת עם שתי וערב, כהוכחה לכך שאני רציני 

בדבריי…
ששלוש  לי  סיפר  שאול  ההפתעה  "למרבה 
שנים לפני כן, בטרם שחזר בתשובה הוא עצמו 
המשיחיים'  'היהודים  הנוצרית  בכת  חבר  היה 
התהליך  על  סיפר  שאול  חבר.  הייתי  שבה 
מוחלט  בשקר  שמדובר  שהבין  כך  על  שעבר, 
ועל היציאה שלו מהכת בעזרת אנשי יד לאחים. 
הוא הציע לי לפגוש עימם לשיח תיאולוגי כדי 
שלי,  הטעות  על  בהרחבה  יותר  לי  שיסבירו 
לילות  כמה  שבסיומו  איתם,  השלישי  ובמפגש 
את  לגמרי  מעליי  להשיל  החלטתי  שינה  נטולי 

הנצרות והחלתי להאמין באלוקי ישראל".
ערן  השניים,  סגרו  כאמור  שעבר  בשבוע 
הצליחו  אחת  יממה  בתוך  כאשר  מעגל  ושאול, 
לעם  בדרכם  נוסף  מהותי  צעד  לעשות  בס"ד 
ישראל, ולהקים בתים נאמנים וכשרים על יסודי 

התורה והמצוות.
של  המעגל  סגירת  כי  אומרים  לאחים  ביד 
בכת  היותו  מלבד  שכן  יותר  אף  גדולה  שאול 
הוא היה אמור להתחתן עם גויה - בתו של כומר 
הגדולות  המיסיונריות  הכנסיות  מאחת  נוצרי 
בארץ. עתה, משנישא ליהודייה מדובר בהצלחה 

כפולה.
הרב יואב זאב רובינסון, מבכירי הפעילים ביד 
הדרך: "כל  אורך  לכל  אותם  המלווה  לאחים, 
יהודית מהמיסיון כורך  סיפור הצלה של נשמה 
בחובו עבודה רבה ומורכבת במשך שנים רבות 
ומשענת  תמיכה  ליווי,  של  עבודה  מכן.  לאחר 
השמחה  אליה.  נחשף  ואינו  כמעט  שהציבור 
נוכח שמחתם של ערן  בארגון מרקיעה שחקים 
היא  שלי  האישית  והתחושה  היקרים,  ושאול 

כאילו אני מחתן את ילדיי...".

שני צעירים שהולכו שולל אחרי כת מיסיונרית נוצרית והמירו את דתם, הצליחו להקים 
בתים נאמנים בישראל בתוך שבוע, אחרי ששבו בתשובה שלימה    סיפורם של השניים 

מרגש לא רק בפני עצמו, אלא גם הודות לקשר המיוחד שלהם בעבר שכרוך זה בזה   הרב 
יואב רובינסון מיד לאחים שליווה אותם לכל אורך הדרך: מרגיש כאילו אני מחתן את ילדיי...

 סגירת מעגל. חתונת הניצול בשבוע שעבר 

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

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

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

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת

תרדו

1700-556-700

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

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5



 זמינים עבורכם גם בשעות הערב, שבת וחג
 מרפאת ויז'ניץ

 א'-ה' 20:00-22:45 | יום ו' 16:00-1:00
 שבת 9:00-13:00 | מוצ"ש 17:00-23:00

 מרכז בריאות האישה במרפאת מרום שיר
 א'-ה' 18:00-22:00 | ו' 8:00-10:30

מוצאי שבת/חג משעה אחרי צאת שבת/חג ועד השעה 22:00

 לקוחות מאוחדת,
 לשירותכם צוות מומחים לרפואה מקצועית

ומגוון שירותים בפריסה רחבה
 רפואת עור | רפואת עיניים | מחלות ריאה | נוירולוגיה | אורולוגיה | נפרולוגיה | א.א.ג 

 אורתופדיה | אורתופד כף יד | כירורגיה | כירורגיה פלסטית | דיאטנית | עו"ס
קלינאות תקשורת למבוגרים | מרפאות שיניים | מכון סוכרת | מכון פיזיותרפיה 

 פסיכיאטריה | מכון ריפוי בעיסוק / שיקום כף יד | סדנאות קידום בריאות

בטופ!

 בבני ברק
 רפואה מקצועית
ומגוון שירותים

מנהלי קשרי קהילה זמינים לשירותכם בנייד:  
נתי צישינסקי: 053-3102444 | שמשון פרג: 052-7171496

יהודה פרנקל: 058-4191613 | ישראל בן ששון: 052-7670407 | מינדי זילברפרב: 054-2292351
מרפאת הקשתות רח' אהרונוביץ 22, טל: 03-7428500 | מרפאת ירושלים רח׳ ירושלים 17, טל: 03-6152626

מרפאת ויזניץ רח׳ דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510 | מרפאת מרום שיר רח׳ הרב יעקב לנדא 4, טל: 03-6159600
מרפאת קריית הרצוג רח׳ נורוק 20, טל: 03-6180688 | מרפאת אבני נזר רח׳ אבני נזר 9, טל: 03-6156400

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת
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"ומי שיעשה כן תיאסר
 כשרותו בכל מקום"

מאת: חיים רייך 

הישיבה  ראש  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
הצטרפו  אליה  חריגה  בקריאה  כהן  שלום  חכם 
רה"י  מרן  קנייבסקי,  הגר"״ח  התורה  שר  מרן 
הגרי"ג אדלשטיין, מרן הגר"ש בעדני, כ"ק מרן 
מוזי'ניץ  האדמו"ר  מרן  כ"ק  מגור,  האדמו"ר 
ישראל,  אגודת  גדולי התורה של  מועצת  וחברי 
השר  כוונת  נגד  הכשרות  נותני  הערים  רבני  אל 
בערים  כשרות  לתת  ערים  לרבני  לאפשר  כהנא 

אחרות, רפורמה שנכנסה לתוקפה הבוקר.
כ"הרס  זאת  מגדירים  במכתבם  הדור  גדולי 
וחורבן בחומות הכשרות וקדושתה, וכל מאוויים 
בכך  ישראל  רבני  בין  מחלוקת  להטיל  הוא 
כשרות  ליתן  אחרים  לרבנים  להתיר  שמבקשים 
ותחרות  לקנאה  ולגרום  מושבם  במקום  שלא 
מערכת  לכל  גמור  הרס  וזהו  רעהו,  מול  האחד 

הכשרות בארה"ק וסופה מי ישורנו".
ישראל  גדולי  מתבטאים  הגיורים  בנושא  גם 
בחריפות ומגדירים את שרי הממשלה והעומדים 
בראשה ״מחריבי הדת אשר קמו ברשע להתעולל 
ישראל  בארץ  הדת  יסודות  את  לעקר  ומנסים 

דרך  נגד  גויים  אלפי  למאות  גיורים  להתיר 
ובקדושת  ישראל  בית  בכרם  לפגוע  התוה"ק 
היוחסין ע"י התבוללות קשה ונוראה שאחריתה 

עדי אובד".
גדולי  מזהירים  וחריגה  ברורה  בהוראה 
דעתנו  לגלות  "הננו  וכותבים:  כך  על  הדור 
הן  כלל  פעולה  עמם  לשתף  שלא  תורה  דעת 
ואל  בענייני הכשרות  והן  רח"ל  הגיורים  בעניין 
מושבו  במקום  שלא  כשרות  מלתת  רב  יהין 
גבול  מלהשיג  לו  וחלילה  דאתרא  כמרא 
צורה  בשום  אחרת  בעיר  כשרות  ליתן  רעהו 
ועל  עוולה,  יעשו  לא  ישראל  ושארית  ואופן 
במקום  הכשרות  ולהדר  לחזק  שליט"א  הרבנים 
מורא,  וללא  סייג  ללא  דהלכתא  אליבא  מושבם 
תיאסר  ה"י  רצונו  ועוברי  ה'  מקהל  והפורשים 
בכך  היא  עדות  שכן  דוכתא*  בכל  כשרותם 
גרידא". הכשרות  והרס  גבול  להשגת   שרצונם 

למכתבו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש 
הישיבה חכם שלום כהן הצטרפו מרן שר התורה 
הגרי״ג  הישיבה  ראש  מרן  קנייבסקי,  הגר״ח 
מרן  התורה  חכמי  מועצת  חבר  אדלשטיין, 
התורה  גדולי  מועצת  חברי  וכן  בעדני,  הגר"ש 
למכתבו  חתימתם  את  צירפו  ישראל  אגודת  של 

של נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה 
עם  ערים  רבני  של  שת״פ  נגד  כהן  שלום  חכם 
על  כהנא.  מתן  של  והגיור  הכשרות  רפורמות 
ויז'ניץ,  מגור,  האדמורי"ם  כ"ק  חתמו  המכתב 

צאנז, בויאן, מודז'יץ, וסערט ויז'ניץ.
קודש",  "קריאת  הכותרת  תחת  במכתבם, 
רבני  אל  שליט"א:  הדור  ומאורי  גדולי  כותבים 
ישראל די בכל אתר ובכללם רבני הערים, רבנים 
אזוריים, רבני השכונות ולכלל הרבנים שליט"א 
נותני הכשרות ה' עליהם יחי'. הנה בעווה"ר 'מי 
נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים' על אשר קמו 
מחריבי הדת ברשע להתעולל ומנסים לעקר את 
יסודות הדת בארץ ישראל להתיר גיורים למאות 
בית  בכרם  לפגוע  התוה"ק  דרך  נגד  גויים  אלפי 
קשה  התבוללות  ע"י  היוחסין  ובקדושת  ישראל 
לעקור  ומבקשים  אובד,  עדי  שאחריתה  ונוראה 
של  הנאמנות  מידיהם  הכשרות  את  ולהפקיע 
זרות,  בידיים  ולתיתה  בכך  המוסמכים  הרבנים 
דבר שעלול לזרוע הרס וחורבן בחומות הכשרות 

וקדושתה".
זו  אף  זו  "ולא  במכתבם:  גדו"י  כותבים  עוד 
אלא שכל מאוויים הוא להטיל מחלוקת בין רבני 
אחרים  לרבנים  להתיר  שמבקשים  בכך  ישראל 

ליתן כשרות שלא במקום מושבם ולגרום לקנאה 
שהוסרה  שבמקום  רעהו  מול  האחד  ותחרות 
הלכתיים  מטעמים  דאתרא  המרא  ע"י  הכשרות 
יבוא האחר ויתן כשרות לאותו המקום, וזהו הרס 
מי  וסופה  בארה"ק  הכשרות  מערכת  לכל  גמור 

ישורנו".
"על  ישראל:  גדולי  מדגישים  המכתב  בסיום 
כן, הננו לגלות דעתנו דעת תורה שלא לשתף עמם 
פעולה כלל הן בעניין הגיורים רח"ל והן בענייני 
הכשרות ואל יהין רב מלתת כשרות שלא במקום 
גבול  לו מלהשיג  וחלילה  מושבו כמרא דאתרא 
רעהו ליתן כשרות בעיר אחרת בשום צורה ואופן 
הרבנים  ועל  עוולה,  יעשו  לא  ישראל  ושארית 
מושבם  במקום  הכשרות  ולהדר  לחזק  שליט"א 
אליבא דהלכתא ללא סייג וללא מורא,והפורשים 
מקהל ה' ועוברי רצונו ה"י תיאסר כשרותם בכל 
דוכתא שכן עדות היא בכך שרצונם להשגת גבול 
זו  קשה  בתקופה  ודווקא  גרידא.  הכשרות  והרס 
לעם ישראל עלינו למנוע קטרוג ולעורר בתפילה 
להשי"ת שיהא זה 'סוף וקץ לכל צרותנו תחילה 
לגאולה  בקרוב  ונזכה  נפשנו'  לפדיון  וראש 

השלמה בבניין בית המקדש בב"א".

הוראת גדולי הדור נגד רפורמות הכשרות והגיורים של השר מתן כהנא כנגד קדשי הדת, אוסרת על הרבנים לתת כשרות בערים אחרות משום 
'השגת גבול' וחורבן מערכת הכשרות בישראל • על המכתב אותו כתב נשיא מועצת חכמי התורה מרן רה"י הגר"ש כן שליט"א חתמו שר 

התורה מרן הגר"ח קניבסקי, מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין, הגר"ש בעדני וחברי מועצת גדולי התורה של אגו"י ובראשם כ"ק מרן האדמו"ר מגור 
מכתבם של גדולי ישראל נגד רפורמת הכשרותומכ"ק מרן האדמו"ר מוזי'ניץ, יחד עם כ"ק האדמו"רים מצאנז, בויאן, מודז'יץ וסערט ויז'ניץ

מכתבם הנוקב של גדולי ישראל נגד רפורמת הכשרות 
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חפשו את 10 הילדים 
שהלכו לאיבוד בתמונה

הכי טובה לילדים
לאומית
הילדים ילכו לאיבוד?עד שתמצאו תור בקופה שלכם,

טיפולי התפתחות הילד 
בשנה, עד גיל 18

55
למבחני קשב וריכוז 

ממוחשבים: טובה ומוקסו

 ₪ 24
 לטיפול בריפוי בעיסוק

 ריפוי  בדיבור | פיזיותרפיה

₪ 20
לטיפול 
פסיכולוגי

₪ 20
יותר זמינות, יותר שירותים, יותר משתלם!

לפרטים והצטרפות: 
מנהל קשרי קהילה: אסף לוי, טל׳ 050-6845040
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בכל מקום קרובים אליכם!
לקוחות כללית, אנחנו כאן עם מיטב שירותי הבריאות המקצועיים ופריסת השירותים הרחבה בעיר

חייגו: 03-9766116

מנהל קשרי לקוחות לשירותכם!  יחזקאל פקשר 052-7632326
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על סדר היום
אבי גרינצייג

בנט,  נפתלי  הממשלה  ראש  הסביר  שנה,  לפני 
ומודאג מבזבוז מיותר של  לוחמני  אז אופוזיציונר 
חיי אדם, את הגישה המנצחת – לשיטתו – במאבק 
מול מגפת הקורונה. בנט לגלג על נתניהו ומסיבות 
העיתונאים התכופות שכינס "בשמונה בערב", דרש 
מתן הוראות נחרצות לאזרחים והצהיר כי ביכולתו 
הגדיל  אחדים.  שבועות  בתוך  המגיפה  את  להביס 
הכותר  תחת  נשכח  בלתי  ספר  הוציא  ואף  לעשות 

היומרני "איך לנצח מגפה".
משנה  שפחות  האמין  לא  עצמו  בנט  כי  נראה 
כראש  יכהן  הוא   ,2022 שנת  פתיחת  עם  כך,  אחר 
יכנה  אם  גם  מגפה,  באותה  בדיוק  וייבחן  ממשלה 
דלתא  כמו  מרשים  צליל  עם  שונים  בשמות  אותה 
וירחיב את ההשכלה הכלל ישראלית  או אומיקרון 
הרברבנות  מסע  מכל  הלטיניות.  האותיות  בהכרת 
בקושי  נשארו  ממנו,  שחווינו 
בשמונה  העיתונאים,  מסיבות 

בערב.
לייצר  מתקשה  הממשלה 
ומובנות  ברורות  הוראות 
מתי  יודע  לא  איש  לאזרחים. 
עם  להסתובב  אמור  הוא  בדיוק 
מסכה ומתי אפשר בלעדיה, האם 
המסכה  פתוח  ציבורי  במקום 
ולמה  האף  את  גם  לכסות  צריכה 
'התו הירוק' שימושי בכנס שנערך 
שימושי  ולא  מאווררת  ברחבה 
הסוד  תורת  את  למשל.  בקניון, 
שצופנים בתוכם כללי הבידוד אין 
מי שיכול לפענח, וכאילו בשביל 
בהם  משחקת  הממשלה  לאתגר, 

אחת לשבוע, בממוצע.
לעיני  שעומד  ממשלה  ראש 
ימים  שבתוך  ומבשר  האומה  כל 
אלפים  לעשרת  נגיע  אחדים 
מאומתים  אלף  לעשרים  ואולי 
אלף  חמישים  ושגם  ביום, 
צפוי,  מספר  הם  ביום  מאומתים 
ישירות  שאחראי  ממשלה  ראש 
לדעיכת קצב ההתחסנות ולעובדה 
אתו  משחקים  שרים  שבממשלתו 
בחתול ועכבר בכל הנוגע למספרי 
החיסונים,  ולמבצעי  הנבדקים 
הוא  כאשר  שגם  ממשלה  ראש 
לבטל  ישראל  לעם  ממליץ 
לבית  חוזר  הוא  בחו"ל,  חופשות 
המריאה  בדיוק  המשפחה  כי  ריק 
למלדיביים, ראש ממשלה שנאלץ 
ישיבת  בתום  לבידוד  להיכנס 
התגלתה  שבתו  אחרי  ממשלה 
כחולת קורונה, הוא ראש ממשלה 
שנכשל – בכל פרמטר אפשרי – 

בטיפול במגפה.
מבקריה של הממשלה הקודמת הרבו לטעון נגד 
למדי  שרירותית  לעיתים  שנראתה  הסגרים,  הטלת 
את  תקפו  הם  הצדקה,  חסרת  מבהלה  מונעת  או 
המענקים הנמוכים יחסית שניתנו לעצמאים וזעמו 
ליומיים על תקלות שגרתיות במסגרת מבצע  אחת 
החיסונים הבלתי נתפס שהיה כאן. כעת, כשממשלת 
לאזרחים  וממליצה  אונים  חסרת  שלהם  החלומות 

- רובם בחרו  שאבדו את פרנסתם להחליף מקצוע 
הכול,  אחרי  אותם,  להבין  אפשר  השתיקה.  בזכות 

חוק השתקת האזרחים ברשתות יצא לדרך.
האירועים  לרצף  להתייחס  מבלי  כמובן  זה  וכל 
מהאירוח  החל  השבוע,  והביטחוניים  המדיניים 
שר  בבית  מאזן  אבו  הרש"פ  יו"ר  של  המפנק 
הרקטות  שיגורי  דרך  עבור  העין,  בראש  הביטחון 
במהלך השבת לעבר גוש דן וכלה בהתרסקות מסוק 

אימונים ומותם הטראגי של שני חיילים.

התנכלות בלתי פוסקת
תוך  אל  )עמוק  השורות  כתיבת  בשעת  ממש 
הלילה שבין שני לשלישי( הגיעה לסיומה עוד סאגה 
מביכה מבית היוצר של הממשלה, כתוצאה מחוסר 
 – האומיקרון  נגיף  עם  להתמודד  שלה  היכולת 
הילולת הבאבא סאלי זיע"א אושרה, והיא תתקיים 
בחמישי הקרוב, כפי שהתקיימה מזה עשרות שנים, 
הבטיחות  כללי  על  שמירה  ותוך  קלות  במגבלות 

והבריאות.
למעשה, המאבק סביב ההילולא נפתח כבר לפני 
את  ביטל  והגליל  הנגב  כזכור, משרד  וחצי.  חודש 
וניתנו  חרדית  בתרבות  שעסקו  התקציבים  שלל 
תקציב  גם  ובהם  דרעי,  אריה  הקודם  השר  ידי  על 
ההילולא, כולל מימון אבטחה ולוגיסטיקה בסך של 
למשפחת  בן  בוסו,  אוריאל  ח"כ  שקל.  מיליון   1.2
העניין  את  ולפתור  לנסות  כדי  התגייס  אבוחצירא, 
מאחורי הקלעים, בשתדלנות מול השר עודד פורר 
והנהלת המשרד, אולם בשלב הראשון לא הושג כל 

פתרון.
המשנה  הוציא  לדצמבר,  ב-19  כשבועיים,  לפני 
מהממשלה  שדרשה  הנחיה  למון  גיל  ליועמ"ש 
פרויקטור  לו  ולמנות  האירוע  על  אחריות  לקחת 
מהממשלה  יגיע  מהתקציב  ש-80%  תוך  מטעמה, 
ההוראה  למרות  אך  המקומית.  מהרשות  ו-20% 
בנושא.  לעסוק  הסכים  לא  ממשלתי  משרד  אף 
במקביל, ראש העיר המיתולוגי של נתיבות, יחיאל 
זוהר, התחיל לקדם את תכנון האירוע ולהתנהל מול 
או  תקום  שההילולא  ברור  כשלכולם  המשטרה, 

תיפול על סוגיית המימון הממשלתי.
של  למעונו  הגיעה  שעבר,  השבוע  בתחילת 
מזכיר  בהובלת  מיוחדת  משלחת  ברוך  הבאבא 
פרויקטור  ובהשתתפות  שלמה,  שלום  הממשלה 
זרקא  פרופ'  העיר.  וראש  זרקא  פרופ'  הקורונה 
באירוע  מדובר  כי  ברוך  רבי  את  לשכנע  ניסה 
מסוכן מבחינה בריאותית, בעקבות התפשטות נגיף 
האומיקרון. הרב השיב לאלתר כי אם ככה "פיקוח 
נפש דוחה הכול", אבל הוסיף וציין כי הוא יבקש 
לבדוק אם הטענה עומדת במבחן המציאות, והאם 
תחילת  חגיגות  של  קיומן  את  גם  תמנע  המדינה 
במשחקי  הקהל  נוכחות  ואת  האזרחית  השנה 
ספורט. האורחים הבינו שהתרגיל לא צלח והפגישה 

הסתיימה ללא תוצאות.
מקצועית  פגישה  תוכננה  מכן,  לאחר  יממה 
את  להציג  כדי  המשטרה,  ובין  האירוע  מפיקי  בין 
התוכניות ולתאם את מילוי דרישות האבטחה, אלא 
שמפקד המרחב בחר להפתיע את המפיקים והוציא 
הודעה על ביטול האירוע "בגלל בעיות בטיחות", 
תוך שהוא נתלה באסון מירון. בשלב זה הוזעק בן 

יהודה אבידן, מהעסקנים היותר מנוסים  המשפחה 
במקביל,  יכולותיו.  את  להפעיל  בש"ס,  וותיקים 
אליו  אגרסיבי,  בקמפיין תקשורתי  פתחה המפלגה 
כדי  סודרי,  איציק  לשעבר  ש"ס  דובר  גם  התגייס 
הדגש  הציבורי.  היום  סדר  על  הנושא  את  להציף 
כשכל  ספציפי,  לאירוע  ההתנכלות  היה  המרכזי 
שאר האירועים נותרו על כנם ואיש לא ניסה לבטל 

אותם.
לאסוף  החל  הממשלה  ומזכיר  נבהלו  בממשלה 
את  לאפשר  כדי  היקב  ומן  הגורן  מן  תקציבים 
והגליל  הנגב  משרד  זה  היה  תחילה  ההילולא. 
שקל,  מיליון  חצי  להקצות  טובו  ברוב  שהואיל 
שקד  איילת  בראשות  הפנים  משרד  נוסף  כך  אחר 
ובהמשך גם משרד התרבות של חילי טרופר. בצהרי 
בשל  בספק,  מוטל  האירוע  קיום  היה  עדיין  שישי 
בלילה  שני  ביום  אולם  הכספים,  בגיוס  העיכובים 

הושלם המהלך ותכנון ההילולא יצא לדרך.
פרט אחד שאסור לפספס הוא החמרת הדרישות 
הקיצונית מצדה של משטרת ישראל, כמו הדרישה 
להצבת 800 מאבטחים )לעומת 200 בלבד אשתקד( 
והגדלה דרסטית של הכוח המשטרתי שיאבטח את 
בסופו  הגדלה הכרוכה במימון שמתגלגל  האירוע, 
שהאירוע  אף  על  זאת  המארגנים.  לכתפי  דבר  של 
כאשר  שעברה,  שנה  של  במתכונת  בדיוק  יתקיים 
הציבור הרחב מנוע מלהיכנס לאוהל עצמו, למעט 

בני המשפחה.

כשר, בהשגחת רב אחר
הלועזית  השנה  פתיחת  עם  השבוע,  בתחילת 
החדשה, נכנס לתוקף גם השלב הראשון ברפורמת 
בתחילה,  כהנא.  השר  של  מדרשו  מבית  הכשרות 
לפחות למשך השנה הקרובה, יחול רק שינוי מינורי 
בכללים: מעניקי הכשרות מטעם הרבנות הראשית 
יהיו עדיין רבני הערים בלבד, אלא שכל אחד מהם 
היה  היום  עד  אם  לאמור,  בחבריו.  להתחרות  יוכל 
רב עיר מוגבל למתן הכשר בתחומי שיפוטו, כעת 
יוכל רבה של קרית שמונה לחלק חותמות כשרות 
צמוד  לא   – מפיקוח  ייהנו  נהריה  ותושבי  באילת, 

במיוחד – של רבה של ערד.
יותר,  המשמעותי  הוא  ברפורמה  הבא  השלב 
ובמסגרתו יוכלו גם תאגידים לחלק חותמות כשרות 
שלא  כמובן,  החרדים  הבד"צים  )כולל  לגיטימיות 
הרבנות  של  כשרות  חותמת  להצמדת  יותר  יזדקקו 
בקריטריונים  שיעמדו  ובתנאי  מוצר(,  לכל  בנפרד 
יחול  ידי מועצת הרבנות. השלב הזה  שייקבעו על 
רק בתחילת שנת 2023, בהנחה שהממשלה תשרוד 

עד אז ושום דבר לא ישתנה.
אבל גם בשלב הראשון טמונה דאגה ממשית: עד 
דוד  הרב  על  )בדגש  צהר  עם  המזוהים  רבנים  כה, 
סתיו, רבה של שוהם( יכלו לחלק כשרות רק בתחום 
כל  כעת,  לשיפוטם.  נתון  שהיה  מאוד  המצומצם 
בעל מסעדה או מפעל שכשרותו תישלל, יחפש רב 
מקל מעיר אחרת ומהחוג המדובר כדי לקבל בחזרה 

את התעודה הנכספת.
להתחיל  הניסיון  בשל  וגם  הנ"ל,  החשש  בגלל 
ולקדם את הרפורמה בנושא הגיור, הסירו הרבנים 
שר  נגד  במאבקם  הכפפות  את  לישראל  הראשיים 
הרבנים  בחריפותו.  נדיר  מכתב  ופרסמו  הדתות 

כישלון

בתחילת השבוע שעבר, 
הגיעה למעונו של הבאבא 
ברוך משלחת מיוחדת 
בהובלת מזכיר הממשלה 
שלום שלמה, ובהשתתפות 
פרויקטור הקורונה פרופ' 
זרקא וראש העיר. פרופ' 
זרקא ניסה לשכנע את רבי 
ברוך כי מדובר באירוע מסוכן 
מבחינה בריאותית, בעקבות 
התפשטות נגיף האומיקרון. 
הרב השיב לאלתר כי אם ככה 
"פיקוח נפש דוחה הכול", 
אבל הוסיף וציין כי הוא יבקש 
לבדוק אם הטענה עומדת 
במבחן המציאות, והאם 
המדינה תמנע גם את קיומן 
של חגיגות תחילת השנה 
האזרחית ואת נוכחות הקהל 
במשחקי ספורט. האורחים 
הבינו שהתרגיל לא צלח 
והפגישה הסתיימה ללא 
תוצאות
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הרבנות  מועצת  חברי  כלל  גם  הצטרפו  אליהם   –
הציונות  של  הרוחני  מנהיגה  כן  וכמו  הראשית, 
כי  מזהירים   – דרוקמן  חיים  רבי  הגאון  הדתית, 
בעם  משמעותי  לקרע  "תגרום  בגיור  הרפורמה 
הם  בהמשך,  לאיחוי".  ניתן  יהיה  שלא  ישראל 
"אין  ומזהירים  הכשרות  לרפורמת  מתייחסים 
מלבד  כהונתו...  במקום  שלא  כשרות  ליתן  לרב 
הראשית  הרבנות  מועצת  ידי  על  לכך  שהוסמך  מי 

והעושה כן פורץ גדר".
ככלל, היה זה שבוע "מכתבי הרבנים", כך למשל 
מכתבם של קרוב למאתיים מרבני הערים והיישובים 
בארץ, ביוזמתו של יו"ר ועד הרבנים ומ"מ רב העיר 
כותבים  הם  בו  אוחיון,  דוד  רבי  הגאון  סבא,  כפר 
לרבנים הראשיים לישראל כי הם מקבלים על עצמם 
במקומו  אזורי  רב  או  עיר  רב  "כל  כשרות  לתת 
בלבד". מיותר לנחש אלו מרבני הערים והיישובים 

לא חתמו על המכתב...
רפורמת  ברור שהשפעתה של  הראשיים  לרבנים 
בלאו  שרובו  החרדי,  לציבור  נוגעת  אינה  הכשרות 
כשהיא  הרבנות  כשרות  על  מלסמוך  נמנע  הכי 
הוא  ביותר  המושפע  הציבור  לבדה.  מופיעה 
הכשרות  חותמת  על  המסתמך  והדתי,  המסורתי 
הרבנית ועשוי להיכשל. לפיכך, החל בשבוע האחרון 
יעודכן כל  כולל ערוצים שונים בהם  מסע הסברה, 
עסק שבחר לקבל כשרות מרבנות שאינה מקומית, 
לו  ולחדד  היעד  מקהל  ניכר  לאחוז  להגיע  במטרה 
את המסר – כאשר עסק נזקק לנדוד לרבנות של עיר 
אחרת, יש סיבה טובה שהוא לא קיבל את הכשרות 

המקומית.
פרומו,  רק  היא  שהכשרות  ברור  שלכולם  אלא 
מערכה ראשונה לפני הקרב האמיתי – המאבק על 
הגיור, מאבק בעל משמעות רחבה ודרמטית בהרבה. 
בשבוע הבא אמור להתחיל תהליך החקיקה שיקדם 
תזכיר  ניסוח  שיושלם  לאחר  הגיור,  רפורמת  את 
החוק. בגדול, הרפורמה אמורה להפקיע את הזכות 
הרבניים  הדין  בתי  של  הבלעדית  מסמכותם  לגייר 

ומנהל הגיור, ולאפשר לכל רב עיר לעסוק בגיור.
גם כאן, הנחת היסוד היא שרוב מוחלט של רבני 
הערים והיישובים יצייתו להוראות הרבנים הראשיים 
לישראל ויימנעו מלבצע הליכי גיור שאינם כהלכה. 
החשש הוא מאותו קומץ אפשרי של רבנים המזוהים 
עם 'צהר' או מרבנים שימונו בהמשך ויקודמו על ידי 
התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות, מה שיפתח 

את האפשרות לגיור סיטונאי שלא כהלכה. 
גורמים במשרד הדתות מגיבים בעוקצנות למאבק 

החרדי והדתי בנושא, ומזכירים כי כבר כיום, מכירה 
מדינת ישראל בגיורים הנערכים בחו"ל על ידי בתי 
שום  ללא  נעשה  שהדבר  אף  בעבר,  שאושרו  דין 
פיקוח. למעשה, כבר נטען בעבר לא אחת כי מצב 
מי  וכל  פרצות,  והותר  די  מאפשר  בחו"ל  הגיור 
שממש מעוניין להשיג את האישור הנכסף על היותו 
'לקנות' אותו בקלות. אולי הטענה לא  יכול  יהודי, 
מצדיקה את הרחבת הפרצה גם בארץ הקודש, אבל 
בהחלט יש בה כדי לעורר תמיהה על הזנחת המצב 

עד כה.

מבצע יואב
הקואליציה השברירית פיתחה לעצמה מין מנהג 
מוזר שכזה, להפסיד אחת לשבוע שבועיים בהצבעה 
במליאת הכנסת. מכיוון שמתמטית היא גדולה יותר 
וערמומיות  לא מעט תחכום  נדרשים  ח"כים,  בשני 
מצד האופוזיציה כדי לשמר את המנהג באופן קבוע.

 3 בשעה  האחרון  ברביעי  שאירע  מה  אבל 
של  הלוזריות  שיאי  את  אפילו  שבר  בוקר,  לפנות 
חברת  היה:  כך  שהיה  ומעשה  עצמה,  הקואליציה 
בצהרי  התייתמה  עטיה מהליכוד,  חוה  אתי  הכנסת 
היה  מהקואליציה  עמה  שהתקזז  ומי  מאביה,  היום 
בנוסף,  קושנר.  אלכס  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
יברקן  גדי  לח"כ  קיזוז  לאפשר  סירבה  הקואליציה 
מהליכוד, שהיה חולה כמה ימים. מנגד, ח"כ פינטו 
שעדיין מתאוששת מהילד החדש ומשלל הראיונות 
נעדרו  בנט  נפתלי  הממשלה  וראש  בתקשורת 
מספר  נרשמו  זאת,  מלבד  הקואליציה.  משורות 

קיזוזים כמקובל.
במצב דברים כזה, נותרה הקואליציה ביתרון של 
ח"כ אחד, כשעל הפרק שלוש הצבעות והראשונה 
בקואליציה  גורמים  לכמה  במיוחד  חשובה  מתוכן 
לערוצי  נאים  סכומים  העברת  מאפשרת  והיא 
כאן  שיש  הבינו  באופוזיציה  שונים...  תקשורת 
וביקשו  ההסתייגויות  את  משכו  לנצל,  הזדמנות 
שניה  בקריאה  החוק  על  שמית  בהצבעה  להצביע 

ושלישית.
מי שאחראי לבישול המהלך הוא ח"כ יואב קיש 
אותו מכל קצותיו. בשלב מוקדם  מהליכוד, שתפר 
הכנסת  לחניון  יברקן  ח"כ  את  קיש  'הבריח'  יותר, 
הכנסת  שמשמר  כך  רכבו,  של  האחורי  במושב 
במשכן  ונוכחותו  יברקן  של  בואו  על  עודכן  לא 
נמצא  מהחברים  מי  המציגים  במסכים  עודכנה  לא 

באזור. כעת, במהלך הסיבוב הראשון, התקדם יברקן 
הקואליציה  את  להפתיע  במטרה  המליאה,  לעבר 
)הצבעה  החוק  העברת  את  שימנע  שוויון  ולהשיג 
3 סיבובים, בראשון מוקראים שמות  שמית מכילה 
הצביעו  שלא  הח"כים  שמות  בשני  הח"כים,  כל 
הכנסת  מזכירת  שואלת  ובשלישי  הראשון  בסיבוב 
או  מה  משום  הוזכר  לא  ששמו  הח"כים  אחד  אם 

שלא הצביע בסיבובים קודמים מעוניין 
לעשות זאת(. 

של  מכניסתו  הופתעו  בקואליציה 
יברקן והצבעתו בסיבוב השני, היה מי 
שניסה להזעיק את חברת הכנסת פינטו. 
עידית  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  בינתיים, 
הכספים  ועדת  ליו"ר  מודיעה  סילמן 
להיכנס  שעליו  קושניר  אלכס  ח"כ 
ומסביר  מתווכח  קושניר  ולהצביע. 
שהוא התחייב לקיזוז מול עטיה, אולם 
סילמן טוענת שעטיה מקוזזת בכלל מול 
קושניר  מולו.  ולא  בנט  המשלה  ראש 
בניגוד  קיזוז,  הפרת  תוך  ומצביע  נכנס 
לכל הכללים הלא כתובים של הכנסת. 
שהשיגה  ומשוכנעת  מאושרת  סילמן 
ברמאות  אם  גם  החסרה,  האצבע  את 

קלה.
פונה  כזה,  לתרחיש  גם  מוכן  קיש, 
לח"כ עופר כסיף מהרשימה המשותפת 
שיושב בירכתי המליאה ועסוק בענייניו. 
כסיף  נמנע  הראשונים  הסיבובים  בשני 
מהצבעה, מאחר והוא התקזז עם השרה 
אולם  לביתה,  יצאה  שכבר  מיכאלי 
גם  קיזוז,  הפרה  משהקואליציה  כעת, 
מצביע  כסיף  זאת.  עושה  האופוזיציה 
הצעת  את  ומפיל  נגד  השלישי  בסיבוב 
החוק. בלית ברירה, מושכת הקואליציה 
שעמדו  הנוספים  החוקים  שני  את  גם 

להצבעה ויצאה מובסת מלילה מתיש.
בהערת אגב, אחד החוקים שנמשכו 
שתאפשר  שעה  הוראת  אישור  היה 

בקואליציה  שונים.  באזורים  מוקשים  פינוי  המשך 
מיהרו לטעון – כדרכם – לחוסר אחריות ממלכתי 
החוק  לו  כי  השיבו  באופוזיציה  האופוזיציה.  של 
בו,  תומכים  היו  הם  להצבעה  עולה  היה  המדובר 
אותו  למשוך  מיהרה  המבוהלת  הקואליציה  ורק 
מיוזמתה. השבוע, ביום שני, אושר החוק במליאה 

ברוב של 90 תומכים ואפס מתנגדים.

גם השנה, הילולת הבאבא סאלי זיע"א תתקיים כסדרה | צילום ארכיון: משה עמר, מומנט צילום אירועים

גורמים במשרד הדתות 
מגיבים בעוקצנות למאבק 

החרדי והדתי בנושא, 
ומזכירים כי כבר כיום, 
מכירה מדינת ישראל 

בגיורים הנערכים בחו"ל על 
ידי בתי דין שאושרו בעבר, 

אף שהדבר נעשה ללא שום 
פיקוח. למעשה, כבר נטען 

בעבר לא אחת כי מצב הגיור 
בחו"ל מאפשר די והותר 

פרצות, וכל מי שממש 
מעוניין להשיג את האישור 

הנכסף על היותו יהודי, יכול 
'לקנות' אותו בקלות. אולי 

הטענה לא מצדיקה את 
הרחבת הפרצה גם בארץ 

הקודש, אבל בהחלט יש 
בה כדי לעורר תמיהה על 

הזנחת המצב עד כה
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התחזית: עשרות 
אלפים נדבקים ביום

מאת: חיים רייך

ראש  כינס  ראשון  יום  של  הערב  בשעות 
בנושא  עיתונאים  מסיבת  בנט  נפתלי  הממשלה 
הקורונה ובדבריו הודה כי הגל החמישי בעיצומו 
אלפי  לעשרות  צפויים  אנו  החודש  בהמשך  וכי 

נדבקים ביום.
אני  "הערב  בנט.  אמר  כאן",  האומיקרון  "גל 
מצב  תמונת  ישראל,  אזרחי  לכם,  לתת  מבקש 
מה  שביצענו,  הפעולות  מה  הניתן:  ככל  מלאה 
הקרובים  השבועות  ייראו  איך  כרגע,  המצב 
בישראל, ובעיקר, מה מוטל על כל אחד מאיתנו 

לעשות.
הוא  קודמים,  מזנים  שונה  "האומיקרון 
להתאים  אותנו  מחייב  זה  ולכן  אחרת,  מתנהג 
הוסיף  כה על הקורונה",  עד  כל מה שידענו  את 
מוקדם  האומיקרון  לגל  נערכנו  "בישראל  בנט. 
מאוד, לפני כולם. לפני כחמישה שבועות סגרנו 
הזו  הפעולה  זרים.  לכניסת  ישראל  מדינת  את 
כניסת האומיקרון לתוך מדינת  עיכבה מאוד את 
ישראל. קנינו זמן יקר וניצלנו אותו היטב. קנינו 
התרופה  של  משמעותי  מלאי  רכשנו  תרופות, 
מבוקשת  תרופה  זו  פייזר,  של   PLAXOVID
התרופה  קשה.  עליה  שהתחרות  בעולם  מאוד 
ותסייע  ביותר  יעילה  היא  בידינו.  נמצאת  עכשיו 
לאנשים רבים בסיכון שנדבקו לעבור את המחלה 

בשלום.
שנית, הכשרנו ואנחנו מכשירים גם עכשיו את 
שיא  לקראת  ערוכים  שהם  וידאנו  החולים.  בתי 
החולים  שקופות  דאגנו  האשפוזים.  בתחום  הגל 
שלא  כדי  בקהילה  מאושפזים  לקליטת  ייערכו 
של  לרצף  דאגנו  החולים.  בתי  על  הכל  נעמיס 

מלאי חיסונים למבוגרים ולילדים".
הבריאות,  משרד  "מנכ"ל  כי  בנט  אמר  עוד 
הבריאות,  שר  ואת  אותי  עדכן  אש,  נחמן  פרופ' 
החלטתו  על  קלה,  שעה  לפני  הורוביץ,  ניצן 
גיל  מעל  למבוגרים  רביעי  חיסון  מתן  לאפשר 
4 חודשים  רפואיים, לאחר שעברו  ולצוותים   60
לפחות ממועד החיסון הקודם. החלטתו של פרופ' 
אש התקבלה על פי מיטב השיקולים המקצועיים, 
ולאחר שהתייעץ עם מומחים שונים. המשמעות 
הגנה  שכבת  לנו  יש  בעצם,   - גדולה  היא  פה 
שלנו,  שהמדיניות  לומר,  המקום  כאן  חדשה. 
שמרה   - בבוסטרים  בעולם  הראשונים  להיות 

היטב על אזרחי ישראל".
בהמשך דבריו, ניסה רה"מ לשדר אופטימיות: 
"אני רוצה לשקף לכם את זה. התמותה במדינת 
בעולם.  מהנמוכות  היא  האחרון  בזמן  ישראל 
בבריטניה התמותה לנפש גדולה פי 50, בגרמניה 
 130 פי  גדולה  לנפש  100, בארה"ב התמותה  פי 
להיות  לנו  אסור  חברים,  אבל  ישראל.  ממדינת 
למנה  שזכאי  מי  לכל  קורא  אני  לכן,  שאננים. 
רביעית - לגשת ולהתחסן. מדובר בעיקר בציבור 

על  ללמוד  לנו  איפשר  שהרווחנו  הזמן  המבוגר. 
העולם,  בשאר  קורה  מה  לראות  האומיקרון, 
כמו  מדינות,  ראינו  שלנו.  התכנית  את  ולהתאים 
הולנד או גרמניה, שבגלל שלא היה להן את הזמן, 
וראינו  חלקי,  או  מלא  לסגר  לעבור  נאלצו  הן 
ובארה"ב  בריטניה  צרפת,  כמו  אחרות  מדינות 
במדינות כמו ניו יורק וטקסס, שמתמודדות כרגע 
עם שיא של אישפוזי ילדים מאז תחילת המגפה".

לדברי בנט, "אני רוצה שאנחנו ננווט בין שני 
הקצוות הללו. מטרת העל שלנו נשארה כשהייתה 
במדינת  הניתן  ככל  מתפקדת  כלכלה  לאפשר   –
ביותר  הפגיעים  על  מגנים  שאנחנו  תוך  ישראל, 
עומדים  אנחנו  כרגע?  המצב  תמונת  מה  בינינו. 
ל-5,000 מאומתים  מעל  גודל של  סדר  על  היום 
נחצה  אנחנו  השבוע  סוף  עד  להערכתי,  ביום. 
הגל,  ובשיא  ביום,  מאומתים  ה-20,000  קו  את 
ביום.  ה-50,000  קו  את  שנחצה  ייתכן  בהחלט 

אלה מספרים גבוהים מאוד".
"הבשורות הטובות הן שאנחנו למדנו מהעולם, 
בשלושה  כלומר   – כנדרש  מחוסן  אתה  שאם 
אתה   - לילד  מותאם  ובחיסון  למבוגר  חיסונים 
תידבק.  אם  גם  קשה,  ממחלה  רבה  במידה  מוגן 
זה הדבר שצריך להבין - גם אם אתה נדבק, אבל 
אתה מחוסן כראוי, ככל הנראה המחלה לא תהיה 
מחוסנים  מבידוד  לפטור  החלטנו  לכן,  קשה. 
מגיל 5 ומעלה שנחשפו למאומת, אחרי שנבדקו 
את  להנחות  שצריך  הכלל  שליליים.  ונמצאו 
כולנו - החיסון למעשה מגן עליכם ממחלה קשה 
ומבידוד. מי שמחוסן בצורה מלאה, מוגן ממחלה 

קשה ומהצורך להיכנס לבידודים.
תחושת  את  מבין  מאוד  אני  ישראל,  "אזרחי 
והזמין  ביקש  לא  אחד  אף  והבלבול.  התסכול 

היא  החיים  ובשגרת  בבריאות  הפגיעה  גל.  עוד 
כדי  הכל  עושה  מבחינתה  הממשלה  אמיתית. 

להיערך למצב ששוטף בסערה את העולם.
התחסן  שלא  מי  כל,  קודם  מכם?  נדרש  "מה 
 – בוסטר  קיבל  לא  שעוד  מי  שיתחסן.   – עדיין 
את  חיסן  שלא  מי  מאוחר.  לא  עוד  מיד,  שיקבל 
ילדיו – פשוט קחו את הילדים להתחסן. לילדים 

לוקח זמן לבנות שכבת הגנה, כל יום חשוב".
פה  יש  המסכות.  על  מאוד  הקפידו  "שנית, 
דבר חשוב: מסכה יכולה לעשות את כל ההבדל 
בין מחלה קשה למחלה קלילה. ולבסוף, שימרו 
ועל  המבוגרים  על  בעיקר  בחברה,  הפגיעים  על 
הבלתי מחוסנים. אני יכול לספר לכם שבמשפחה 
הפרטית שלי נתתי הוראות לשמור על אמא שלי, 
שהיא כמעט בת 80, מכיוון שהיא פגיעה גם עם 
כל החיסונים. בתקופה הקרובה אנשים מבוגרים 
הם  צפופים,  במקומות  להסתובב  חייבים  לא 

יכולים לשמור על עצמם ובעיקר לשים מסכה"?
"אני גם מבקש מכולם לגלות הבנה וסבלנות", 
התורים  כמו   - ויש  בעיות,  יש  "אם  בנט.  הוסיף 
הארוכים לבדיקות שאנחנו מכירים - אנחנו נטפל. 
אבל המצב הוא של כמות אדירה של מאומתים, 
של  סבירה  לקיבולת  ומעבר  מעל  אחת,  בבת 
המערכת. לכן, בשעות אלה ממש אנחנו נערכים 
לשינוי קריטריונים בנושא הבדיקות, כדי להוריד 

באופן מהיר את העומס הכבד".

 ביקורת חריפה באופוזיציה 

תגובות  גל  גררה  בנט  של  העיתונאים  מסיבת 

ח"כ  האופוזיציה  יו"ר  האופוזיציה.  חברי  מצד 
בנימין נתניהו אמר מיד לאחר מסיבת העיתונאים: 
"בנט איבד שליטה על המגיפה. הוא לא מנהל את 
זו  הקורונה, הקורונה מנהלת אותו. הדבקת עדר 
לא אסטרטגיה אלא ביטוי להרמת ידיים ולאוזלת 
הגענו  לאזרחים.  האחריות  כל  את  שמגלגלת  יד 
בגלל שהממשלה המבולבלת  הזה  למצב העגום 
וחסרת המנהיגות של בנט לא קיבלה שום החלטה 

כדי לעצור את המגיפה בזמן".
שר הבריאות לשעבר יולי אדלשטיין: "מערכי 
הבדיקות קורסים, כאוס במערכת החינוך, הנחיות 
ראש  שוב  אונים.  חסרת  וממשלה  מבלבלות 
בערב  בשמונה  המצלמות  מול  עומד  הממשלה 
ומנסה להרגיע בעודו שרוי בפאניקה מוחלטת. זה 
פשוט גדול עליהם. הם יודעים זאת, אתם יודעים 
פשוט  זו   – תחום  בכל  יודעים:  כולם   – זאת 

ממשלת אסון".
בנט  "נפתלי  הדתית:  הציונות  מפלגת  תגובת 
אינסוף,  זגזוגים  לאחר  מהדהד.  כישלון  הוא 
בלאגן וסתירות, בנט מרים ידיים מול התפשטות 
בטחונם  על  מאחריות  ידיו  את  מסיר  המגפה, 
אותם  ומפקיר  ישראל  אזרחי  של  ובריאותם 
ישרים  למנהיגים  ראויים  ישראל  אזרחי  לגורלם. 
גדול  זה  בנט,  להוביל.  שיודעים  ומקצועיים 

עליך".
אמר  "בנט  בתגובה:  כתב  קרעי  שלמה  ח"כ 
למחלה  קשה  מחלה  בין  ההבדל  היא  שמסכה 
קלילה. יש לבנט מסכה מיוחדת שבמקום למנוע 
הדבקה, מדביקה במחלה קלילה? בנט פשוט זורק 
את הציבור להדבקה המונית שעלולה לעלות לנו 
בנפנופי  אקסיומות  כבר  ואם  אדם.  בחיי  ביוקר 
לטמטום  החיסון  אולי  הוא  האומיקרון  ידיים, 

ולהפקרות של הממשלה הנוראית הזו".
הגיב:  הדתית  מהציונות  סופר  אופיר  ח"כ 
"חיסון עדר זה לא פתרון, זה אובדן שליטה של 
ראש הממשלה.  הקורונה ושרי הממשלה הם אלה 
שמנהלים את בנט. שר אוצר שמדמה את הקורונה 
סגן שר חוץ שמבלה במסיבות המונית  לשפעת, 
ושר בריאות שהקורונה פשוט לא מעניינת אותו. 
 יש כאן ציבור שלם שאיבד אמון. קחו אחריות! 

זה החיים של כולנו".
שניצלו  אחרי  "בקיצור,  רוטמן:  שמחה  ח"כ 
בממשלה את הזמן היטב, מערך הבדיקות, שהוא 
החדשה,  לאין-מדיניות  הרלוונטי  היחיד  הדבר 
קורס ביממה הראשונה. וזה עוד כשהמספרים הם 
רק שבריר ממה שמחכה לנו. הספר החדש "איך 
תודה  ממש.  אלה  בימים  נכתב  מנצחת"  מגפה 

נפתלי בנט".
ממסיבת  שהבנתי  "מה  שטרית:  קטי  ח"כ 
- הממשלה  העיתונאים המאוד לא מובנת הזאת 
הרימה ידיים! ציבור יקר דווקא בהיעדר מנהיגות 
וצאו להתחסן.  בישראל קחו את עצמכם בידיים 
שמרו על עצמכם, כי כמו שזה נראה אין ממשלה 

שתעשה זאת עבורכם".

במסיבת עיתונאים שכינס ביום ראשון בערב התריע רה"מ נפתלי בנט: "אנחנו עומדים היום על סדר גודל של מעל ל-5,000 
מאומתים ביום. להערכתי, עד סוף השבוע אנחנו נחצה את קו ה-20,000 מאומתים ביום, ובשיא הגל, בהחלט ייתכן שנחצה את קו 
ה-50,000 ביום"  יו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו תקף: "בנט איבד שליטה על המגיפה. הוא לא מנהל את הקורונה, הקורונה 

מנהלת אותו. הדבקת עדר זו לא אסטרטגיה אלא ביטוי להרמת ידיים ולאוזלת יד שמגלגלת את כל האחריות לאזרחים"

ישראל מאבדת שליטה על התפרצות האומיקרון בישראל

 רה"מ נפתלי בנט במסיבת העיתונאים | צילום: קובי גדעון, לע"מ
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45 אברכים שיתמידו בלימוד 
ספרא דצניעותא בהיכל הרשב"י

מעורר השראה: ביקש להוקיר טובה על שגרה מבורכת ותרם כליה

מאת: יוסף טולידנו 

הרשב"י,  אהבת  מנהל  לניאדו,  אליהו  הרב 
הציון  בהיכל  אברכים  כולל  מחזיק  שנים  שכבר 
של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, עומד כעת בפתחו 
 45 של  לימוד  ומרגש:  ייחודי  תורני  מיזם  של 
אברכי כולל מידי יום בציון הרשב"י, לזכרם של 

45 קורבנות האסון במירון בל"ג בעומר האחרון.
בני  מאמינים  "אנחנו  כי  מספר  לניאדו  הרב 
זיע"א  רבינו  משה  של  בהבטחתו  מאמינים 
לרבי  שהבטיח  ע"ב(  קכ"ד  דף  נשא  )בפרשת 
והלימוד  הקריאה  שבזכות   יוחאי,  בר  שמעון 
הגלות  מן  ישראל  עם  יצאו  הקדוש  הזהר  בספר 
ברחמים - "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר 

יפקון ביה מן גלותא ברחמים". 
חשיבות  את  לניאדו  הרב  מפיץ  שנים,  במשך 
לימוד ספר הזוהר הקדוש בכל מקום שידו מגעת 
הדפסת  עבור  כספו  מיטב  את  כך  לשם  והשקיע 
במקביל  הקדוש.  הזהר  בנושא  וספרונים  ספרים 
ומלמדים  לניאדו באברכים שלומדים  תומך הרב 
את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי אשר במירון 
ומחוצה לו וכל זאת על מנת להגביר ולחדד  את 
הבנה  ולהכניס  הקדוש  הזהר  בנושא  המודעות 
לזוהר  כוח  שיש  ישראל  עמך  בקרב  פשוטה 

הקדוש לחולל ניסים של ממש. 
ידוע שכל הקריאה והלימוד בספר הזהר כולה 
קודש קודשים ויש בה תועלת רבה והשגת יראת 
שמיים, וגם אם אדם לא יודע מה הוא אומר, עדיין 
וטמירים  עמוקים  עליונים  בסודות  עוסק  הוא 
עצמה  שהיא  הגריסה,  מעצם  תיקונים  ונעשים 

מצחצחת את הנשמה וגורמת לתיקונו של הפרט 
והכלל.

בר  שמעון  רבי  ע"י  חובר  הקדוש  הזהר  ספר 
הזה  הקדוש  במעמד  קדישא.  והחבריא  יוחאי 
הקדושים,  והאבות  הנביא  אליהו  אליהם  נתגלו 
מעלה  של  ומישיבה  עדן  מגן  הצדיקים  נשמות 
ומישיבה של מטה וכל מלאכי מעלה וניתנה רשות 
ויגלו  למטה  שירדו  הנביא  ולאליהו  רבנו  למשה 
נתגלו  הזהר  דרושי  רוב  התורה.  סודות  את  להם 
ותלמידיו  רשב"י  בדרך.  החברייא  שהלכו  בעת 
העולם  זכה  מהם  ומעט  חיבורים  הרבה  חיברו 
לראות ולהנות מהאור הגנוז והשאר נשאר עדיין 

טמון עד ביאת גואל צדק.
רק  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  פטירתו  לאחר 
יחידי סגולה בכל דור ודור עסקו בחכמה הנפלאה 
על  או  הקודש,  ורוח  הנביא  אליהו  פי  על  הזו 
מורינו  הימים  שבעת  אור  שבא  עד  מגידים.  ידי 
האר"י ז"ל וגילה לנו מה שלא היה יכולת ורשות 
המקורות  ונפתחו  הראשונים  בדורות  להתגלות 

והצינורות העליונים ברזי דאורייתא. 
רבינו האר"י ז"ל אמר: "שהנסתרות בזמן הזה 
אחד  כל  לתקן  אנו  ומחויבים  הנגלות  כמו  הם 
בתיקון  ולעסוק  ונשמתו  רוחו  נפשו  את  ואחד 
העולם ובתיקוני הזהר, מפרד"ס התורה הקדושה 

ובחלק סודות התורה. 
במעלת  שהאריכו  הדורות  גדולי  הם  רבים 
לימוד ואמירת הזהר הקדוש. בסידור רבי קאפיל 
"ילמד  לשונו:  וזה  כתב  הלימוד(  כוונת  )בספר 
בספר הקבלה ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי 
הזהר והתיקונים, כי הם מסוגלים לטהר הנשמה".

וזה לשונו: "על  בספר דגל מחנה אפרים כתב 
מסוגל  הוא  הקדוש  הזהר  שלשון  שאיתא  דרך 
לנשמה, אף שאינו מבין כלל מה שאומר, כמשל 
לקח  שלא  פי  על  אף  בושם  של  לחנותו  הנכנס 

כלום, מכל מקום ריח טוב לקח קלט עימו".
אור שבעת הימים רבינו האר"י ז"ל, נתן תיקון 
או  זהר  דפים  חמש  "שיאמר  תשובה,  לבעל 

תיקונים בכל יום".
אמר  דצניעותא  בספרא  לימוד  מעלת  אודות 

שהגאון  זצ"ל  פרץ  ניסים  רבי  הגה"צ  המקובל 
הקדוש  הזהר  בתיקוני  אחד  שדף  אמר  מווילנא 
ספרא  שמעלת  ואומר  בזהר  דפים  לעשרה  שווה 
עוד  גדול  הזהר(,  מספר  חלק  )שהוא  דצניעותא 
יותר אפילו מתיקוני הזהר. זה כל כך מתומצת עד 
שמילה אחת בספרא דצניעותא שווה  לדף שלם 

בתיקוני הזהר. 
"קו  מערכת  של  בליווי  הרשב"י  אהבת  ארגון 
עיתונות" יוצא במיזם חדש וייחודי לזכרם של 45 
הקורבנות שנספו באסון מירון בליל ל"ג בעומר, 
בנושא  המודעות  את  להגביר  במטרה  זאת  וכל 
הקדוש,  הזהר  בספר  והלימוד  הגריסה  הקריאה, 
שיתמידו  אברכים   45 היא  הכותרת  גולת  כאשר 
ובכל  הזוהר הקדוש, בכל שעות היממה  בלימוד 
שנהרגו  הצדיקים   45 נשמת  לזכר  השבוע,  ימות 

באסון שפקד את עם ישראל במירון.
מנהל ארגון אהבת הרשב"י, הרב אליהו לניאדו: 
המרגשים  הפרויקטים  אחד  זהו  הכולל  "הקמת 
כאשר  יותר,  גדול  נשמה  עילוי  לך  אין  ביותר. 
הקדוש  הזוהר  בלימוד  מתמידים  עליה,  בני   45
האריכו  הדורות  שגדולי  דצניעותא,  ובספרא 
בדבריהם אודות המעלה והסגולה בלימוד הזוהר 
הקדוש. תודתי נתונה למערכת "קו עיתונות" על 
שיתוף הפעולה והפצת המסר החשוב, לזכרם של 

45 הקורבנות שנספו באסון הכבד במירון".
ישראל:  בית  לכל  בקריאה  יוצאים  אנו  כאן 
בלימוד  שיתמיד  אברך  להחזיק  שמעוניין  מי  כל 
גדולי  רבותינו  של  כדבריהם  הקדוש  הזוהר 
הרשב"י  אהבת  לארגון  שיפנה  זיע"א,  הדורות 

בטלפון 058-7262600.

מאת: ראובן שטיין

ישראל  את  שוטף  הקורונה  של  החמישי  הגל 
אקספוננציאלית  בצורה  מתפשט  אומיקרון  כשזן 
שאושפז  מי  יש  אך  לעצירה,  ניתנת  ובלתי 
אחרת  מסיבה  איכילוב  החולים  בבית  לאחרונה 
השראה.  ומעוררת  מרגשת  משמחת,  לגמרי, 
ישראל פלס, מנהל בחברת הכשרות בפתח תקווה 
ולומד בכולל אחוות תורה בבני ברק עיר מגוריו, 
עמותת  באמצעות  מכיר  שאינו  לאדם  כליה  תרם 

'מתנת חיים' של הרב ישעיהו הבר ז"ל. 
פלס מספר כי מאז שהחל לקנן בו הרצון לתרום 
שנים.  ארבע  כמעט  עברו  זאת,  עשה  שאכן  ועד 
שתרם  שהעריך  אדם  על  לו  נודע  ימים  באותם 
כליה, ואמר לעצמו שגם הוא רוצה לתרום, אבל 
כמו כל רעיון נכון וטוב, צריך להתבשל איתו. "זה 
לא יכול להיות אמוציונלי מהרגע להרגע", אומר 

פלס.
ז"ל.  הטריגר השני היה פטירתו של הרב הבר 
"מאז שגמרתי בלבי לתרום, עקבתי אחרי פעילותו 
וידעתי שאני רוצה לתרום, אבל כנראה לא הייתי 
וידעתי  ברור  מאוד  לי  היה  בשל.  מספיק  עדיין 
הרבה  בדקתי  זה.  את  אעשה  הקורונה  שאחרי 
ברשת, מה זה אומר מבחינת המטלות, התהליך, 
עבודת מחקר  לעצמי  הבדיקות, הכאבים. עשיתי 

רצינית כדי להיות מוכן להכל".
בחודש אוגוסט האחרון הגיע הטריגר השלישי 

שעובד  זוג  אנחנו  הקורונה,  "שיא  והאחרון. 
התור  היה  זה  כי  בבית  הייתי  מלאה.  במשרה 
עובד  טלפונית,  בפגישה  ואני  הילדים  עם  שלי 
גם מהבית בתוך המציאות המיוחדת הזו. הגדול 
נכנס  הוא  משחק.  איזה  בגלל  הקטן  אחרי  רודף 
עם הראש במשקוף ונפצע. הרבה דם, בית חולים, 
חמורה.  ראש  לחבלת  גדול  חשש  נמרץ,  טיפול 

כאוס".
ישראל ביטל מיד דרך המשרד את כל הפגישות 
בסופו  החולים.  לבית  נסיעה  כדי  תוך  לו,  שהיו 
כחבלה  התבררה  הפציעה  ה',  בחסדי  דבר,  של 
לא מסוכנת. בדיקות, הדבקה קטנה, ואחרי ארבע 

שעות שחררו אותם הביתה.
ואז הגיע רגע ההחלטה הסופי. "סחוט ומותש 
הכל  ה'  שברוך  ומאושר  המאורעות  מקצב 
אנשים  יש  ערב:  בארוחת  לאשתי  אמרתי  בסדר, 
שעוברים את החוויה הזאת שלוש פעמים בשבוע 
הקורונה  שמיים,  בחסדי  אנחנו  והנה  בדיאליזה, 
במשו  ולא  זוגית  לא  כלכלית  לא  בנו  פגעה  לא 
על  להודות  וחייבים  צריכים  הילדים.  עם  מיוחד 
מה שיש - על השגרה הטובה והמבורכת. זה היה 
אירוע מכונן, ארבע שעות בבית חולים שאחריהן 
החלטתי לעזור למישהו שחווה את האירוע הזה 

ביום יום שלו. אני רוצה לתרום כליה!".
מספר ימים לאחר מכן נחשף ברשת לפרסום על 
לתרום  הציע  התקשר,  הוא  כליה.  שמחפש  אדם 
באמצעות עמותת 'מתנת חיים' והשאר היסטוריה.

 פרספקטיבה חדשה לחיים

אחרי הניתוח, יחד עם אשתו, הזוג פלס פגש את 
מיוחד",  מאוד  מפגש  היה  "זה  ובעלה.  הנתרמת 
משחזר ישראל. "הנתרם עובר ניתוח הרבה יותר 
בהכרת  מלא  והוא  מסוכן,  יותר  הרבה  מורכב, 
על  לשמור  להמשיך  רוצים  האנשים  רוב  הטוב. 
מנוחה  להמשך  משתחרר  מעט  עוד  אני   קשר. 
לדבריו,  קשר".  על  שנשמור  חושב  ואני  בבית 
נראה  והכל  חיים  משנה  הניתוח  אחרי  התחושה 
בפרספקטיבה אחרת, "אפילו ברכות השחר שאני 

אומר בבוקר - כמה צריך להודות".
עד כמה חשובה התמיכה והמעטפת הקהילתית 
הזה?  בסיפור  תורה'  'אחוות  הכוללים  רשת  של 
הרב  ידידי  עם  זה  על  דיברתי  התהליך  "בכל 

הוא  תורה",  באחוות  שלנו  הכולל  ראש  פנסטר, 
תורה  שאחוות  הקהילתית  "המעטפת  מספר. 
יום וחצי  מספקת היא גם חיצונית. במקרה שלי, 
לאחר שיצאתי לאשפוז טרום ניתוח, כמו דומינו, 
וחלו  ילדים שלי הדביקו האחד את השני  שישה 

בשפעת, ואשתי איתם.
"אבל אנחנו רגועים כי החבר'ה בכולל דואגים 
ידי  על  שלמה  שבת  סודרה  מיד  ואכפתיים. 
תחושה  זו  שצריך.  מה  לכל   - בכולל  הלומדים 
ידידי  עם  תורה,  אחוות  בכולל  ללמוד  נהדרת 
זה פשוט להיות שייך  וכל החברים,  הרב פנסטר 

לקהילה עוטפת ומחבקת".
מייסד רשת הכוללים 'אחוות תורה', הגאון רבי 
דוד לייבל שליט"א, ביקר את ישראל פלס בחדר 
תרומתו  על  אותו  לעודד  במטרה  ההתאוששות 
ואמר  ולחיקוי,  לדוגמה  הראויה  האלטרואיסטית 
כי הוא מהווה מודל מרגש של תורה, עבודה  לו 
וגמילות חסדים. "זכית לגמול חסד אמיתי מגופך 
כפיים  עבודת  שלך:  הכפולה  העבודה  וזו  ממש, 

ועבודת השם", אמר הגר"ד לייבל.
תורה'  'אחוות  זו הפעם השניה שלומד מרשת 
איצ'ה  זה  היה  וחצי,  כשנה  לפני  כליה.  תורם 
אלטמן מפתח תקווה שהחליט לתרום כליה לחבר 
הוזמן  אלטמן  כי  פורסם  לאחרונה  מהישיבה. 
לשמש כסנדק בברית לבנו של חברו שקיבל ממנו 

כליה, וחיים במתנה.

ביוזמה משותפת של ארגון "אהבת הרשב"י ו"קו עיתונות", יוקם כולל אברכים מיוחד בציון הרשב"י שבמסגרתו יתמידו 45 מטובי האברכים בלימוד ספר הזוהר הקדוש בכל 
ימות השבוע ובכל שעות היממה  מנהל ארגון אהבת הרשב"י, הרב אליהו לניאדו: "אין לך עילוי נשמה גדול יותר, כאשר 45 בני עליה, מתמידים בלימוד הזוהר הקדוש ובספרא 

דצניעותא, שגדולי הדורות האריכו בדבריהם אודות המעלה והסגולה בלימוד הזוהר הקדוש"

ישראל פלס, לומד בכולל 'אחוות תורה' בבני ברק, החליט לתרום כליה בעקבות סיפור שאירע עם בנו בתקופת הקורונה. "אחרי שחוויתי את החוויה הזאת, הבנתי מה אחרים עוברים ביום יום 
והחלטתי להודות על שגרה טובה ולתת קצת משלי". סיפור מרגש ומעורר השראה

המיזם התורני המרגש בברכתם של צדיקי הדור 

 הלומדים בכולל אהבת הרשב"י 

 הגאון רבי דוד לייבל בביקור בבית החולים 
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"נמשיך להתרחב ולפתח את 
השירותים בחברה החרדית"

פריצת דרך רפואית מעניקה טיפול חדשני 
לחולי סכרת המונע כריתת הרגל

מאת: יחיאל חן

במפגש עיון והעשרה רב רושם שנערך במטה 
דדון-  סיגל  מכבי-  מנכ"לית  השתתפו  מכבי, 
חברוני,  עופר  ושיווק,  שירות  חטיבת  ראש  לוי, 
ראש  קיש,  בן  נירית  הארצית,  השיווק  מנהלת 
מנהל  כהן,  שיר  החוץ,  וקשרי  התקשורת  מערך 
המוקדים, אפי גולד, מנהל השיווק למגזר החרדי, 
החרדית  הניהולית  והשדרה  שלזינגר,  משה  ר' 
שכוללת מנהלי מרחבים וסגניהם, מנהלי מרכזים 

ועשרות מתאמי קשרי קהילה.
והעשרה  עיון  ימי  במסגרת  נערך  המפגש 
על  השנים  במהלך  החרדית  המחלקה  שעורכת 
ולשדרה  הקהילה  קשרי  למתאמי  להעניק  מנת 
שיוכלו  כדי  הכלים  מיטב  את  החרדית  הניהולית 
המיטב  את  ולעשות  המבורכת  בעשיה  להמשיך 
ומתוך מטרה לחזק את הקשר  למען חברי מכבי 

בין הנהלת מכבי לבין המגזר החרדי.
והנחה את המפגש  ר' משה שלזינגר, שהוביל 
מכבי,  שבמטה  החרדי  לפורום  בדבריו  הודה 
למתאמים ולשדרה הניהולית החרדית על עשייה 
הדרך,  כל  לאורך  מדהימה  ועבודה  מבורכת 
למען  ומעבר  מעל  ומסירות  אמת  שותפות  מתוך 

החברים.
דדון- סיגל  בריאות  שירותי  מכבי  מנכ"לית 
כל  "לאורך  ואמרה:  המפגש  את  פתחה  לוי 
אלו,  כמו  מפגשים  מעט  בלא  השתתפתי  שנים 
שירות  אגף  כראש  הקודם  בתפקידי  בעיקר 
גדל  הזה  הפורום  את  לראות  אני שמחה  ושיווק. 

ומתפתח ומתעצם עם השנים ואיך למעשה מכבי 
ממשיכה לגייס ולהעסיק עוד מתאמים ומתאמות 
שמתאימים את השירותים למגזר החרדי. הפורום 
השדרה  אתם,  שלנו.  ההצלחות  אחת  הוא  הזה 
הקהילה  קשרי  ומתאמי  החרדית  הניהולית 
המחלקה  וצוות  שלזינגר  משה  ר'  ובראשה 
הפרויקטים  מנהלת  צרפי  מיכל  במטה:  החרדית 
גוטהולד מזכירת המחלקה, עושים עבודה  ותמר 

מיוחדת".
אודות  דדון-לוי  סיגל  ופירטה  הוסיפה  עוד 
הקורונה:  חיסוני  והוא  ביותר  האקטואלי  הנושא 
"אנחנו בראשית הגל החמישי ואיננו יודעים ומה 
על קבוצות הסיכון.  יהיו ההשלכות שלו, בעיקר 
מענה  לתת  והיכולת  הצורך  הכוח,  את  לכם  יש 
אלו  אתם  דבר,  של  בסופו  כי  לחברים  מקצועי 
רבות  שאלות  על  עונים  השוטפת  שבעבודתכם 
אודות  הורים  בקרב  שמתעוררות  ומתבקשות 
חיסונים לילדים בפרט וחיסונים בכלל. חשוב לנו 
מתוך  והמדויקות  הנכונות  התשובות  את  לספק 
מקום מקצועי שנותן את כל הנתונים להורים. אני 
את  לחברים  לתת  הקופה-  שגרירי  לכם,  קוראת 
המידע הנצרך כדי שיוכלו לחסן את בני המשפחה 
ובריאות  בריאותם  למען  חשש,  וללא  בבטחה 

הסביבה".
אחריה נשא דברים עופר חברוני, ראש חטיבת 
כוח  הוא  הזה  "הפורום  שאמר:  ושיווק  שירות 
הנהלת  דרככם  החרדי.  במגזר  מכבי  העצמה של 
לאורך  החרדי  המגזר  צורכי  את  לומדת  מכבי 
השירותים  את  לדייק  מטרה  מתוך  הדרך  כל 

מנהלת  קיש  בן  נירית  והכלה".  פתיחות  מתוך 
המתאמים  "חבורת  הוסיפה:  הארצית  השיווק 
במסגרת  שפגשתי  המופלאות  החבורות  אחת  זו 
הענק  הלב  עם  הקבוצה  זוהי  במכבי.  תפקידי 
זכות מבחינתי להכיר אתכם. למדנו  וזוהי  ביותר 
ביותר,  הטוב  כמותג  מכבי  יתרונות  את  להציג 
הדרך  על  מודה  אני  בזכותכם,  התאמנו שירותים 
שוק  נתח  להגדיל  שהצלחנו  כך  ועל  והשליחות 
שיר  ובהצלחה שלכם".  בכם  גאה  אני  בזכותכם, 
כהן, ראש מערך התקשורת וקשרי החוץ הוסיפה: 

הקולות  את  בהנהלה  לנו  שנותנים  אלה  "אתם 
עוד  ומה  מקום  בכל  קורה  מה  ויודעים  מהשטח 
העת  כל  לשאוף  צריכים  אנחנו  לשפר.  אפשר 
למתן שירות מיטבי לחברי מכבי, ונעשה זאת על 
ידי העבודה המקצועית שלכם, יחד עם היכולות 
שירותי  מכבי  של  והטכנולוגיות  החדשניות 
בריאות. יחד נמשיך לחזק את הקשר עם החברה 
החרדית ולהרחיב את פעילותנו." אפי גולד מנהל 
הוא  שלכם  "היתרון  הוסיף:  מכבי  של  המוקדים 
שאתם יודעים להביא את הדינמיקה מהשטח בכל 
יום ובכל רגע נתון. אתם נותנים את המדד האמיתי 
ובזכותכם אנחנו יכולים להיות הכי גמישים, הכי 
חזקים, הכי מקצועיים והכי יעילים. אנחנו יודעים 
לגעת בכל קהילה ובכל אחד בזכותכם. כשרואים 
מאיפה  מבינים  כאן  התמהיל  של  העוצמות  את 

ההצלחה שלנו".
בו  המעצים  היום  במהלך  אירע  מרגש  רגע 
הגדוש  היום  מסדר  הפסקה  ערכו  המשתתפים 
משה  ור'  רוחניים  מטענים  גם  לקבל  כדי  בתוכן 
שחל  תענית  מסכת  את  עם  ברוב  סיים  שלזינגר 

באותו יום והמשתתפים סיימו בשירה וריקודים. 
למכבי פריסה רחבה של שדרה ניהולית חרדית 
הארץ,  רחבי  בכל  קהילה  קשרי  מתאמי  ועשרות 
המשתתפים  סיימו  בתוכן  הגדוש  היום  את  ולכן 
המשתתפים  קיבלו  בה  ומעמיקה  מרתקת  בסדנה 
מגוון עשיר של כלים להעצמת תפקידם כשליחי 
ציבור, חתירה למצוינות, סימולציות להתמודדות 
כוח  להם  שיתנו  רבים  ומטענים  אתגרים  מול 

ועוצמה להמשיך בעבודת הקודש. 

מאת: הילה פלאח 

מבין  רגליים  קטיעת  באחוז  מובילה  ישראל 
או  סכרת  עקב  ריפוי,  קשיי  בפצעים  הסובלים 
פגיעות אחרות. מקרי קטיעה מתרחשים כתוצאה 
חולי  סובלים  ממנה  ברגל  מתמשכת  מפגיעה 
הפגיעה  המחלה.  מנזקי  כחלק  רבים,  סכרת 
היווצרות  כמו  ולסיבוכים,  לאשפוזים  גורמת 
פצע שאינו נרפא ומוביל במקרים קשים לכריתה. 
כאמור מדובר במאות אלפי חולים שסובלים מכך 

בישראל.
"שר"פ  מבית  ריפוי  קשיי  פצעים  במרפאת 
את  רואים  שוורץ,  הנרי  ד"ר  מנהל  אותה  פלוס" 
לראות  מחדש  פעם  בכל  ומזועזעים  הנתונים 
שפספסו  וכאלה  מהבעיה  שסובלים  מטופלים 
זאת  למנוע  אפשר  היה  בעוד  לכריתה,  והגיעו 
המרפאה  מטופלי  מקבלים  אותו  חדשני  בטיפול 

החדשנית והייעודית.
לאחוז  שמוביל  ייחודית  דרך  בפריצת  מדובר 
השיטה  ריפוי.  קשיי  מפצעים  גבוה  החלמה 
כחלק  פלוס,  בשר"פ  בהצלחה,  מיושמת 
המבוססת  בעולם,  ייחודית  רפואית,  מחדשנות 

במיוחד  שמותאמת  משולבת  טיפול  תכנית  על 
טכנולוגיה  בעזרת  למצבו.  בהתאם  למטופל 
רפואית הכוללת מעקב וטיפול אינטנסיבי-פרטני 
במצבים  גם  והחלמה,  לריפוי  להגיע  ומאפשרת 
ידיים  הרימה  הרגילה  הרפואה  בהם  מורכבים, 

ומכריעה על כריתה. 
המסר המרכזי של מנהל מרפאת פצעים קשיי 
כי  הוא  שוורץ  הנרי  ד"ר  פלוס"  ב"שר"פ  ריפוי 
"גם עם פצעי סכרת – אפשר לשמור על בריאות 
אנו מטפלים  רב  ניסיון  אחרי  הרגל.  כף  אצבעות 
בעיקר  ריפוי,  קשי  מפצעים  הסובלים  באנשים 
בגפיים התחתונות, שרובם ככולם הופנו לקטיעה 
אחר.  לפתרון  אלינו  ופנו  הציבורית  ברפואה 
את  לגזור  ממהרים  הציבורית  ברפואה  לצערנו, 
ולהעביר  ריפוי  קשי  מפצעים  הסובלים  של  דינם 
את המקרה לטיפול הביטוח הלאומי, וזאת, אולי 
מרפא  קשי  מפצעים  הסובלים  וחולים  מאחר 
מהווים עול על מערכת הבריאות. אך חשוב לדעת 
אלו  למקרים  רפואיים  פתרונות  יש  כי  ולהפנים 

ומבחינתנו ניתן להציל את הרגל מקטיעה".

חדשנות רפואית וטכנולוגית 

של  הנכון  החיבור  כי  מאמינים  פלוס  בשר"פ 
אישית  מותאמת  ורפואה  מתקדמת  טכנולוגיה 
הינו המענה הנכון לסובלים מפצעים קשיי ריפוי. 
הטיפול  סוג  את  להתאים  כיצד  שלנו  ההבנה 
למטופל, תוך שילוב בטכנולוגיה חדשנית ביותר. 

חולים  מ-1,000  למעלה  כי  היא  המשמעות 
הצליחו להציל את הרגל מקטיעה מיותרת, אודות 
הרופאים,  של  המנוסה  הצוות  מצד  נכון  לטיפול 
האחיות והמטפלים, שמתמצאים במיוחד בתחום 

ריפוי הפצעים הקשים באופן מקצועי.
אנשי  פועלים  איתה  החדשנית  הטיפול  שיטת 
שימוש  עושה  פלוס",  ב"שר״פ  המרפאה  צוות 
מכשירי  כמו  מקצועיים  כלים  של  בשורה 
באמצעות גז  טיפול  טיפולי,  סאונד  אולטרה 
פרס, אלקטרוטרפיה, טיפול  לימפה  אוזון, 
נוספים  משלימים  חדשני ושירותים  ביולוגי 
המרפאה  צוות  משלב  כן  כמו  אישית.  בהתאמה 
ליווי הוליסטי למטופלים, בדרכים נוספים איתם 
מתמודדים בעלי פצעי סוכרת כמו פדיקור רפואי, 
מדרסים מותאמים למניעת פצעים, עיסוי לימפטי, 

תוספי מזון, דיאטה קלינית ועוד.
מוכיח  "הניסיון  כי  מדגישים  פלוס  בשר"פ 
שפצע שאינו מגליד הוא קריאה של הגוף לטיפול 
לסכנה  זה  במקרה  שווה  טיפול  דחיית  מיידי. 
הטיפול  אם  גם  איבר.  של  כריתה  למצב  להגעה 
הרגיל הסתבך והגיע למצב בו הרופאים מסבירים 
כי לא ניתן להציל את הרגל, אצלנו יש אפשרויות 

נוספות ואין להרים ידיים".

מכבי ממשיכה להרחיב ולפתח את השירות בקרב הציבור החרדי ולשם כך ערכה יום מקיף עם השדרה הניהולית החרדית  סיגל דדון-לוי: "מכבי מובילה במומחיות הרפואית ובטיפול הרפואי 
שניתן לחברי מכבי ואני קוראת לכם, שגרירי הקופה - לתת לחברי מכבי את כל המידע הדרוש למען בריאות הציבור תוך מתן השירות הטוב ביותר למבוטח"

ד"ר הנרי שוורץ מנהל מרפאת פצעים קשיי ריפוי בחברת 'שר"פ פלוס': "לצערנו הרפואה הציבורית ממהרת להפנות סובלים מפצעים קשיי ריפוי 
לקטיעת רגליים, בעוד הרפואה המתקדמת שלנו מאפשרת להציל את הרגל ולטפל בה עד להחלמה"

במפגש של השדרה הניהולית החרדית ועשרות מתאמי קשרי הקהילה ציינה מנכ"לית מכבי סיגל דדון- לוי:

רגל לא כורתים, מטפלים ומצילים!

 מפגש השדרה הניהולית של מכבי 

 ד"ר הנרי שוורץ 
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

ישראל מאמינים בני מאמינים 
ֵאת  ְנָך  בִּ ּוֶבן  ִבְנָך  ָאְזֵני  בְּ ר  ַספֵּ תְּ "ּוְלַמַען 
ר  ֲאשֶׁ אֹתַֹתי  ְוֶאת  ִמְצַרִים  בְּ י  ְלתִּ ִהְתַעלַּ ר  ֲאשֶׁ
י ֲאִני ה' )שמות י, א-ב(.  ם כִּ י ָבם ִויַדְעתֶּ ְמתִּ שַׂ
שונות  מכות  בעשר  מצרים  את  הכה  יתברך  ה' 
שמשיו  סוגי  בכל  כך  לשם  והשתמש  ומשונות 
ומשרתיו- במים, באש, ברוח בחיות ובבהמות, כדי 
לחזק, לחסן ולהשריש את אמונת ה' הצרופה בליבם 
של ישראל ולהראותם שלבורא יתברך יש שליטה 
מוחלטת בטבע, ּוַמְלכּותוֹ ַּבּכֹל ָמָׁשָלה )תהילים קג, 
שהטבע  ללמדך  אלקים,  בגימטריא  "הטבע"  יט(, 
בידו יתברך ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיוֵֹצר )מושאל מירמיה יח, 
ְלַבּדו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבוֵֹרא  והּוא  ו(, 
ָעָׂשה ְועוֶֹׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים )מתוך י"ג עיקרי 

האמונה(. 
לחשוב  לאדם  פתח  שום  השאיר  לא  יתברך  ה' 
בעולם  אחרים  כוחות  עוד  יש  וחס  חלילה  שאולי 
יט(,  כב,  )שמות  ְלַבּדוֹ  לה'  ִּבְלִּתי  לא,  שפועלים, 
ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני ְּבָכל ָהָאֶרץ )שם ט, יד(, רק 
הבורא יתברך הוא הקובע המצוי והמשגיח, והוא 

הכח המניע והמפעיל של העולם. 
היו  כולם  למצרים  אבותינו  כשירדו  בתחילה 
מאמינים בני מאמינים, שומרים את התורה המצוות 
והמנהגים שהונהגו בבית ישראל סבא והונחלו להם 
מן  סטה  לא  אחד  אף  הקדושים,  השבטים  ידי  על 
הקו, כולם הלכו בדרך המלך-דרך התורה והמצוות.

אך ברבות השנים, ַוָּיָמת יוֵֹסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדוֹר 
נפטרו  הקדושים  השבטים  ו-ז(,  א,  )שמות  ַההּוא 
ֶאת  ַוְיָמְררּו  קשות,  ישראל  את  העבידו  והמצרים 
ֲעבָֹדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְּבחֶֹמר  ָקָׁשה  ַּבֲעבָֹדה  ַחֵּייֶהם 
ַּבָּׂשֶדה )שמות א, יד(, העבידו אותם מעלות השחר 
לראות  להם  נתנו  ולא  הכוכבים  צאת  לאחר  ועד 
התורה  מן  אותם  הרחיקו  ובכך  בביתם,  יום  אור 
ָבּה  ְוַיֲעׂשּו  ָהֲאָנִׁשים  ַעל  ָהֲעבָֹדה  ִּתְכַּבד  והמצוות, 
יוכלו  שלא  ט(-  ה,  )שמות  ָׁשֶקר  ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּו  ְוַאל 
ולא יהיה להם זמן לדבר דברי תורה, ואם כבר היו 
הקדושה,  התורה  דברי  את  ומדברים  עוז  מקבלים 
היו מוכים מיד מכות נוראיות על ידי שוטרי מצרים, 
וכך לאט לאט שכחו עם ישראל את מנהגי האבות 
בליבם,  נטועה  שהייתה  הצרופה  והאמונה  התורה 
בתי  התמלאו  ז(,  א,  )שמות  אָֹתם  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא 
ביהודים  מצרים  של  קרקסיאות  ובתי  תאטראות 

)מדרש תנחומא שמות סימן ו'(. 

ולכן  מאמונתם,  לרדת  לישראל  גרמו  המצרים 
את  החזיר  ובכך  ועצומה  רבה  מכה  ה'  בהם  הכה 

האמונה הצרופה הנטועה בלב כל יהודי ויהודי.


לפיתוח  מעשים  ליזום  רוצים  כשאנו  לפעמים 
ישראל  בעם  הטובים  והמעשים  המצוות  התורה 
עולות  שבשמים,  לאביהם  ישראל  ליבות  וקירוב 
מחשבות שדבר זה לא יועיל, הכל הלך ונאבד, חבל 

על הזמן, אין מה לדבר.
בני מאמינים,  ישראל מאמינים  נכון,  לא  זה  אך 
עלינו לעשות כל שביכולתנו וה' יתברך ישלח עזרנו 
מקודש ויראה לנו שגם דברים שלא יתכן במציאות 
כי האמונה  שיתקיימו, בסופו של דבר מתקיימים, 
רק לעורר  ועלינו  ישראל,  הצרופה טמונה בליבות 
צז  )שבת  מאמינים  בני  מאמינים  ישראל  אותה! 
ע"א(, ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד ה' ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

)שמות ד, לא(, כל ישראל האמינו! 
בהם  אין  כשרואים שלכאורה  אומרת שגם  זאת 
טעות,  יאמינו-זו  לא  הם  הזמן,  על  וחבל  אמונה 
בני  הם  ישראל  היטב שעם  לייסד בעצמנו  חייבים 
אדם שמקבלים, והאמונה הצרופה טמונה בליבם! 
ומצוות,  תורה  משמירת  רחוקים  הם  כעת  אם  וגם 
מתלהבים  הם  מעט  איתם  שמדברים  לאחר  מ"מ 

ונהפכים להיות שלהבת של קדושה וטהרה!
ַוַּיֲאֵמן ָהָעם! ישראל מאמינים בני מאמינים!


שמים  ירא  שהיה  ע"ה  וולך  משה  רבי  הצדיק 
הגדולות  באוניברסיטאות  רפואה  למד  בתכלית, 
בהמבורג שבגרמניה והתעשר עושר גדול מירושות 
שקיבל וכדו', החליט לעלות לארץ ולעזור ליהודי 

ארץ ישראל.
לדעת  נוכח  בירושלים  והתגורר  לארץ  כשעלה 
בשם  קטן  אחד  חולים  בית  בסה"כ  שם  שהיה 
"משגב לדך" )בעיר העתיקה(, ולכן החליט להקים 
את בית חולים "שערי צדק" ולהעמיד שם רופאים 
ואחיות שיוכלו לעזור ולטפל ביהודי ארץ ישראל. 

שגר  מי  כל  שנים   110-120 לפני  לכן,  קודם 
אדם  היה  ולא  וצדיק,  שמים  ירא  היה  בירושלים 
העת  באותה  אך  שבת,  מחלל  וחס  שחלילה  אחד 
כל  ששכרו  והחלוציות  החלוצים  תקופת  התחילה 

מיני דירות בירושלים והתחילו להתגורר שם. 
ללדת  צריכה  הייתה  מהחלוציות  אחת  לימים 
והפנו אותה התושבים לבית חולים "שערי צדק", 
)תהילים  י-ה  אוֶֹדה  ָבם  ָאבֹא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו 

קיח, יט(. 
ושאלה  פנים  במאור  אותה  קיבל  וולך  דוקטור 
להריונה  היא  חודש  באיזה  שאלות,  כמה  אותה 
וכדו', נתן לה סידור תפילה ואמר לה שתתפלל כמה 

תפילות קודם הלידה. 
מאמינה  לא  "אני  ואמרה:  החלוצית  התרעמה 

בדברים האלה!"
"אבל את יהודיה לא?" שאל הרב.

מכל  יותר  יהודיה  אני  יהודיה,  שאני  "ודאי 
היהודיות!"

"טוב", השיב הרב, "במה את כן מאמינה?"
"אני מאמינה בטבע!" ענתה.

"וכשאת צריכה עזר וסיוע למי את פונה?" שאל 
הרב.

"אני מבקשת מהטבע שיעזור לי".
לחדר  "תיכנסי  הרב,  השיב  גמור",  "בסדר 

הלידה".
ניגש הרב לאחיות וציווה עליהם להשאיר אותה 

בחדר ולא להיכנס לעזור לה. 
והתחילה  לידה  צירי  האשה  את  תקפו  בינתיים 

לצעוק "ָאי, ָאי, הטבע תעזור לי!" 
האחיות מיד רצו ללכת ולעזור לה, אך רבי משה 

וולך עצר אותן ולא נתן להן ללכת. 
"הטבע, תעזור לי!!!", צעקה האשה.

שוב קמו האחיות ורצו ללכת לטפל בה, אך רבי 
משה וולך עצר אותן ואמר להן שהוא יתן להן את 

האות אימתי ללכת ולטפל בה.
האשה  צעקה  ופתאום  וגברו  גברו  הלידה  צירי 

"אלוקים, תעזור לי!!"
מיד הורה דוקטור וולך לאחיות לרוץ ולטפל בה 
ואמר "עכשיו ודאי שזה אמת, קודם לכן זה לא היה 
כאבים באמת, אם היא צועקת "הטבע תעזור לי", 
עדיין לא הגיע שעת השיא, אבל כשיגיע השעה היא 
תצעק "אלוקים", אין מה לעשות, ישראל מאמינים 

בני מאמינים".
ישראל מאמינים בני מאמינים!

ולא  בטבע  מאמין  אני  לך  להגיד  האדם  יכול  
הוא  תוכו  בתוך  אבל  הללו,  האמונות  בכל  מאמין 

מאמין. 
הגעתי  רבות,  שנים  של  מניסיון  נלמד  זה  ודבר 
אחד,  אחד  איתם  וישבתי  האלה  האנשים  לכל 
שאלתי אותם כל מיני שאלות וחפרתי עמוק עמוק 
את  בו  שאין  יהודי  שאין  גילתי  ובסוף  בליבם, 

השורש באמונה.
שבתחילת  שוכח  כבר  הוא  דקות  כמה  לאחר 
השיחה הוא אמר שאינו מאמין, ולפעמים במהלך 
הגדול  המאמין  שהוא  לדעת  נוכחים  אנו  השיחה 
מאמין  אך  בהכל,  כופר  שהוא  אומר  הוא  ביותר, 

גדול הוא!
כך זה כל יהודי, יש רק אבק שמכסה, תרבויות 
)תהילים  ַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגוִֹים  ַוִּיְתָעְרבּו  הגויים, 
בבורא  הצרופה  האמונה  על  כיסה  זה  לה(,  קו, 
האמונה,  את  יש  יהודי  כל  בתוך  אבל  העולמים, 

בסוף הוא מגיע אליה.
  

שבתאי  רבי  המופלג  מהדרשן  בעבר  שמעתי 
יודלביץ זצ"ל שסיפר שפעם אחת היה יהודי כופר 
של  תורה  ספר  עמו  ולקח  לשדה  שהלך  ברוסיה, 
אחד הסבים שלו, והיה קורע אותו לעיני כולם כדי 

להראות שאינו מאמין.
לפתע עבר שם טרקטור ובלא שימת לב דרך לו 

על הרגל.
צעק אותו כופר בקול גדול "ָאי, אלוקים, תעזור 

לי! שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!"
להראות  תורה  הספר  את  קורע  הוא  אחת  ביד 
ידו  מניף  הוא  השניה  ביד  אך  מאמין,  לא  שבכלל 
אחד. כשמגיע  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  ואומר שמע 
ביותר  הכופרים  אנשים  אפילו  לעצמות,  הדבר 

נעשים המאמינים הגדולים ביותר!
)שיר  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְלַכּבוֹת  יּוְכלּו  ֹלא  ַרִּבים  ַמִים 
בכל  הטמון  קדוש  ניצוץ  אותו  את  ז(,  ח,  השירים 
שכל  נראה  ואז  להדליקו  רק  עלינו  ויהודי,  יהודי 
כולו נעשה שלהבת של קדושה וטהרה, ֵאׁש ָּתִמיד 
ו(, יהי רצון  ו,  ִתְכֶבה )ויקרא  ַהִּמְזֵּבַח ֹלא  ַעל  ּתּוַקד 
שבשמים  לאביהם  ישראל  ליבות  לקרב  שנזכה 
ובזכות זה נזכה לראות בגאולה השלימה במהרה, 

אמן.  



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

ומקלכם בידכם
 קרבן את  לאכול  צוו  ישראל  בני 

תאכל  "וככה  מצרים  ביציאת  הפסח 
ברגליכם  נעליכם  חגורים,  מתניכם  אותו, 
ומקלכם בידכם..." ויש להבין, אכן צוו בני ישראל 
כך  לשם  ממצרים,  וליציאה  לדרך  מזמנים  להיות 
צריך להיות לבוש בבגדים מאים ועם נעלים, אולם 
מה צורך יש במקל הליכה לכולם, הרי היו שם גם 
להם  ומה  נלך"  ובזקנינו  בנערינו  כנאמר:  צעירים 

ולמקל? 
כידוע היה ביד משה רבינו מטה אלוקים שבו פעל 
אותות ומופתים. מטה זה נברא בבין השמשות, עם 
כניסת השבת הראשונה בעולם, והוא נמסר למשה 
לאדון  שנאמר  כפי  באש.  הבוער  הסנה  ליד  רבינו 
הנביאים: "ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה 
הזה  חלקו של המטה  היה  גדול  האותות".  את  בו 
בגאולת ישראל כמו שנאמר: "ויקח משה את מטה 
בידך",  "ואת המטה הזה תיקח  בידו..."  האלוקים 
"ויקח משה את מטה האלוקים בידו", "ויט משה 

את מטהו", "ואתה הרם את מטך"...
היסודות  )שער  אלוקים  בית  בספרו  המבי"ט 
את מהותו של מטה  לבאר  פרק שלם  ייחד  פכ"ג( 

בתמצית:  המבי"ט  קבע  כך  ומתוך  זה,  אלוקים 
"תכלית בריאתו של המטה הייתה כדי לפרסם שמו 
שייעשו  והנפלאות  הניסים  ידי  על  בעולם,  יתברך 

על ידו".
יש לומר שבזעיר אנפין נמסר בעת יציאת מצרים 
מקל זה לכל יהודי ויהודי - "ומקלכם בידכם". בליל 
הגאולה במצרים, ליל לידת העם בפסח, נמסר לכל 
יתברך  שמו  את  לפרסם  בכדי  מטה  בישראל  אדם 
בעולם. מה שניתן פעם ליד משה רבינו "ואת המטה 
הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האותות", נמסר 
כעת בצורה רוחנית לכל איש בישראל, מנער ועד 
זקן, לעשות בו אותות ומופתים, להיות נס להתנוסס 

בעולם, לעד ולנצח נצחים! 
התחילה  ממצרים,  היציאה  ליל  ההוא,  בלילה 
באנושות  ולמופת  לאות  שהיא  היהודית  ההנהגה 
כולה. אז התחיל להיכתב ספר תולדות עמנו, שכל 
כאילו  הטבע"...  כדרך  "שלא  במעטה  כרוך  כולו 
כעת  הנגאל  יהודי  לכל  ממרום  משמיעה  קול  בת 
צעד  עולם.  תיקון  של  לדרך  לך  לך  גלותו:  מבור 
נא בעוז ובגאון לקדש שם שמים, בכל אשר תפנה. 
כעת הגיע זמנך, לפרסם שמו יתברך בעולם. בצורת 

חייך, בקיום רצון בוראך... "ואת המטה הזה תקח 
כל  סוף  עד  האותות",  את  בו  תעשה  אשר  בידך, 

הדורות והגלויות.
עוד יש לומר על פי דברי רבי צדוק הכהן מלובלין 
שעבודת האדם בעולם הזה היא כנגד הטבע, ולכן 
בעת יציאת מצרים ניתן לו מכוחות מטה האלוקים 
של משה שפעל נגד הטבע, וזהו "ומקלכם בידכם".
באגודת  ותיק  עסקן  היה  ז"ל,  פרידנזון  יוסף  ר' 
בניו  ווארט"  יידישע  "דאס  ביטאון  ועורך  ישראל 
הרה"ח  והחסד,  החינוך  איש  היה  אביו  יורק. 
יעקב'  'בית  ממייסדי  הי"ד,  גרשון  אליעזר  ר' 
בלודז'  גור  חסידי  מחשובי  בראשה,  והעומדים 

ופרנס הקהילה.
שהיה  וממצה,  קצר  סיפור  פעם  סיפר  יוסל  ר' 
מלחמת  של  הראשונים  בימים  זה  היה  לו.  עד 
העולם השניה. בעיר לודז' יצא צו מאת הממשלה 
הפולנית, שכל הגברים מגיל 17 עד גיל 60 יתקדמו 
לכיוון וורשה בכדי לחזק את החזית נגד הגרמנים. 
זו,  בפקודה  הייתה  טיפשות  כמה  לומר  מיותר 
ללחום  בכדי  באזרחים,  הכבישים  את  למלאות 
מלחמה אבודה. בסופו של דבר נפלו הרבה קרבנות 

בדרכים אומללות אלה, מהפגזות הגרמנים ימ"ש. 
אולם בכל זאת, יצאו המוני תושבי לודז' באלפיהם, 

לעבר וורשה הבירה.
עם  יחד  צעדו  יוסל,  ובנו  גרשון  אליעזר  ר' 
פתאום  שבלודז'.  'באלוט'  רובע  דרך  ההמונים, 
עצרה אותם אחת ממורות בית יעקב, בשם זליצקי 
)שהייתה ידועה במעשי החסד שלה, בגטו לודז'(. 
ושאלה בחרדה: "אדון פרידנזון! לאן?" האבא עוד 
היה המום מצער הפרידה ממשפחתו ופלט בחופזה 
דרך מרוצתו: "הרי את רואה. כולם הולכים, כולם 

רצים... אלע גיין. אלע לויפן!".
שהדהים  משפט  אז  השמיעה  זליצקי  המורה 
אותם: "אבל אדון פרידזון, הרי תמיד לימדו אותנו 
אז  התעורר  גרשון  אליעזר  ר'  הזרם!".  נגד  ללכת 
השאלה  עוצמת  מתוך  הבהלה.  מתרדמת  לפתע 
עקבותיו,  על  מיד  וחזר  בנו  בזרוע  אחז  החודרת, 

והפעם נגד הזרם...
מכוון  הוא  יהודי,  כל  ללוות  שצריך  המקל  זהו 
נגד  הוא  כלל  שבדרך  יתברך  שמו  לקדש  אותנו 

הזרם.

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



שילמדו בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה בהיכל 
הציון הקדוש של רשב"י באתרא קדישא מירון את ספרא 

דצניעותא מתוך תיקוני הזהר

מכירה וחלוקה של ספרי הזוהר וספרא דצניעותא בטל': 052-5440029

לזכרם ולזכותם 
בס"ד

המיזם התורני המרגש של אהבת הרשב"י  בברכתם של צדיקי הדור שליט"א

"אין לך עילוי נשמה גדול יותר, כאשר 45 בני עליה, מתמידים בלימוד 
הזוהר הקדוש ובספרא דצניעותא לזכר 45 הקדושים שנספו באסון מירון "

אברכים 

הנספים
לזכרם של 

למידע על רכישת ספרים ושאר נושאים התקשרו: 

052-5440029

להחזקת אברך: 058-7262600

בואו ליטול חלק במיזם התורני לזכרם של קורבנות האסון במירון 

45
45

וכפי שהבטיח משה רבינו ע"ה לרשב"י: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן 
גלותא ברחמים" )בזכות הקריאה והלימוד בספר הזהר הקדוש יצאו עם ישראל מן הגלות ברחמים(



ג' שבט תשפ"ב 30305/1/22 בני ברק

זהב כפול ליקבי כרמל

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

"אתם העדות להצלחה שלנו
המרכז  של  ברק  בני  שלוחת 
הוציאה  מקצועית  להכשרה  החרדי 
לעולם  בוגרים  כ-180  שעבר  בשבוע 
ומחזיקים  מתמיד  מוכנים  התעסוקה, 
בארגז כלים מעודכן ומוביל. "תחושת 
עומדת  בנו  שהחדרתם  המסוגלות 
סיפרו  שנים",  הרבה  אותנו  ללוות 
נציגי הבוגרים והודו נרגשות להנהלה 

ולצוות ההוראה
בתחילה עלו לבמה נרגשים הנדסאי 
הטריים  הבנייה  ניהול  במגמת  הבניין 
מבנים  תכנון  במגמת  הבניין  והנדסאי 
הנדסאי  צעדו  אחריהם  הרעננים. 
החשמל החדשים והנדסאי האדריכלות 
חשמלאים  גבר:  הזרם  ואז  הצעירים. 
תקשורת,  רשתות  מנהלי  מעשיים, 
בודקי  שכר,  חשבי  חשבונות,  מנהלי 
שסיימו   ,CBT בגישת  ומטפלים  שכר 
ראשון  תואר  לבעלי  יוקרתי  מסלול 

טיפולי.
אחד אחד ניגשו כ-180 בוגרי שלוחת 
להכשרה  החרדי  המרכז  של  ברק  בני 
הדיפלומה  את  לקבל  מקצועית 
המבוקשת שלהם, שסימלה את סיומה 
אך  המאתגרת  הלימודים  תקופת  של 
מרתקת, שעות ארוכות של ידע מעודכן 
ויציאה לשוק העבודה  וכלים מעשים, 
מוכנים מתמיד, מגובים באגף ההשמה 
להכשרה  החרדי  המרכז  של  המקושר 

'ירוקים',  לכאן  "הגענו  מקצועית. 
אנחנו  ועכשיו  בסיסית,  הכשרה  חסרי 
שילווה  עשיר  כלים  בארגז  מחזיקים 
אותנו רחוק בחיים המקצועיים שלנו", 
הם סיפרו מחויכים ועדכנו שרבים מהם 
מובילים  במשרדים  משולבים  כבר 
וחברות גדולות. "ליווינו אתכם צמוד-

החדש  המקצוע  לרכישת  בדרך  צמוד 
כל  את  ביד  יד  איתכם  צועדים  שלכם, 
התהליך, וכעת קבלו מאיתנו את ברכת 
מנהל שלוחת  עמר,  ברק  קרא  הדרך", 
"לכו  הטקס.  את  שהנחה  ברק,  בני 

בכוחכם זה והצליחו. הגיע הזמן".
אברהם הורן, מנכ"ל המרכז החרדי, 
מייסד  של  חזונו  את  נס  על  העלה 
פוס  אברהם  ד"ר  הרב  החרדי  המרכז 
המתאימה  לימודים  מסגרת  ליצירת 
לציבור החרדי, ללא פשרות וויתורים, 
התמיכה  על  מה"ט  להנהלת  והודה 

והאוזן הקשבת במהלך כל השנה."

השבוע  בסוף  בלטו  כרמל  יקבי 
הבינלאומית  היין  בתחרות  האחרון 
זכו  כאשר   ,  TERRAVINO המכובדת 
ובציונים  במדליות  היקב  יינות 
גבוהים. יין ויניארדס קברנה סוביניון 
כפול'  'זהב  במדליית  זכה   2015
במדליית  זכו  נוספים  יינות  ושישה 
 Mediterranean 2 Vats בניהם:  זהב, 
 old מסדרת   2019 סירה  פטיט   ,2020
vines  Single Vineyard, סירה מרוודר 

.Vineyards 2016 מסדרת

יין  תחרות  היא   TERRAVINO
בינלאומית הנערכת בישראל מדי שנה 
בפיקוח הארגון הבינלאומי של הגפן 
שופטים  ובהשתתפות   )OIV( והיין 
מומחי יין מכל העולם. השנה, נשפטו 
יינות  של  דוגמאות   483 בתחרות 
וכהלים, מ-11 מדינות שונות מרחבי 
העולם. סה"כ 20 מדליות 'זהב כפול' 
מדליות   17 מתוכן  ליינות,  הוענקו 
הזכיות  ישראלים.  ליינות  כפול'  'זהב 
בתחרות  כרמל  יקבי  של  המרשימות 
מצטרפות לציונים מכובדים ומדליות 
וברחבי  בארץ  שונות  מתחרויות 
העולם שנערכו בשנה החולפת, בסך 

הכל 42 זכיות.

השיווק  סמנכ"ל  אדרי  יוסי 
"אנו  כרמל:  יקבי  של  והמכירות 
בתחרות,  בזכיות  וגאים  נרגשים 
מסדרת  סוביניון  קברנה  שבראשן 
בלתי  איכות  המשלב   ,Vineyards
היינות  משתלם.  במחיר  מתפשרת 
שלנו זוכים לא רק לאהדת הקהל, אלא 
בארץ  ולהישגים  הערכה  לאותות  גם 
בסוף  שהתקבלו  התארים   9 ובעולם. 
שבוע האחרון מצטרפים ל-33 תארים 
בעולם  החולפת,  בשנה  זכינו  בהם 
להמשיך  אותנו  שמחזקים  ובישראל, 
המשלבת  שלנו  האיכותית  בעשייה 

מסורת, חדשנות ומשפחתיות". 

 TERRAVINO 2021 סדרת זכיות מרשימה ליקבי כרמל בתחרות
וביניהן מדליית 'זהב כפול'    הישג זה מצטרף למגוון מדליות וציונים 

גבוהים ליקבי כרמל בתחרויות יין בינלאומיות מובילות מתחילת השנה  

"נובימול" גם לילד הגדול

עם בוא החורף, עולה גם שכיחותן של מחלות החורף בקרב ילדים ועימן 
תופעות החום והכאבים וכמובן השימוש בתכשירים לטיפול בתופעות 

אלה. טיפטיפות נובימול, של חברת התרופות "כצט", הוא התכשיר 
המוביל בקטגוריה בקרב הורים לתינוקות ופעוטות עד גיל 3, לאור היתרון 

שבריכוז התכשיר. כך, נובימול, מרוכז פי שניים ביחס לתכשירים אחרים 
בקטגוריה ומאפשר מתן "מחצית" 

הכמות ביחס למתחרים – מה שבדרך 
כלל משפר את ההיענות לטיפול בקרב 

הקטנטנים ומקל על מתן התרופה. 
התכשיר מותר לשימוש מגיל לידה ומכיל 

15 מ"ל. בכדי לאפשר להורים להמשיך 
ליהנות מיתרון הכמות הקטנה של 

נובימול גם כשהילדים מעט יותר גדולים, החליטה חברת כצט על הרחבת 
המותג והשקת המוצר החדש טיפטיפות נובימול גם לילד הגדול. נפח 

הבקבוק של נובימול לילד הגדול )50 מ"ל( הותאם במיוחד לילדים גדולים 
יותר, על מנת להספיק בצורה אופטימלית למספר ימי המחלה הממוצע 

בגילאים אלה. כמו כן, אריזת התכשיר מכילה מזרק גדול יותר בנפח של 5 
מ"ל, המותאם לילדים ממשקל 8 ק"ג ועד 33 ק"ג. "נובימול" אינו מחייב 

מרשם רופא, להשיג בבתי המרקחת. מחיר לצרכן 59.90 ₪.

'טפחות לעילא'

'המומחים של טפחות' מציעים לכם את 'טפחות לעילא' – לוקחים 
משכנתה בטפחות ובנוסף פותחים חשבון עו"ש במזרחי-טפחות ונהנים 
פי שלוש: גם משכנתה בתנאים מועדפים ובהתאמה אישית, גם הלוואה 

עד 100,000 ש"ח בפריסה רחבה ובריבית 
מועדפת וגם בנקאי אישי שזמין בסניף 
ובמגוון ערוצי תקשורת. משכנתה היא 

העסקה הגדולה ביותר שרובנו נעשה 
במהלך חיינו, כדי לבצע את העסקה 

המשתלמת ביותר מבלי להתפשר על 
האיכות שלה לאורך זמן, אתם צריכים את המומחים של טפחות  שיבנו 

יחד איתכם את המסלול הנכון ביותר שיתאים לצרכים והיכולות שלכם 
היום וגם בעוד 30 שנה. חייגו עכשיו *8866 )האמור לעיל הינו בבחינת 

מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי 
כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב 

בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל(.

תה ירוק לבריאות

תה ירוק מוכר ברחבי העולם כבר מאות שנים ואהוב מאוד בקרב שותי 
התה. התה הירוק מהווה מרכיב עיקרי ברפואה ובתרבות סינית מסורתית, 

וידוע בסגולות הרפואיות שלו. היום, הוא אחד המשקאות המוכרים 
והנמכרים ביותר. מחקרים שנעשו לאחרונה מראים שתה ירוק יכול 

להשפיע לטובה ולעזור בבעיות רפואיות שונות. צריכתו יכולה לסייע 
לירידה במשקל אבל גם לדברים יותר רציניים כמו בעיות בכבד, סכרת סוג 

2, ואלצהיימר. לפני שתמלאו ג'ריקנים 
בתה , חשוב  לציין שיש צורך במחקרים 

נוספים כדי לאשש סופית את הקשר בין 
תה ירוק להשפעות האלו. שתיית תה לא 
תגרום לנו לחוסן מוחלט ממחלות, אבל 

בהחלט יכולה לעזור במניעתן. התה תורם 
לבריאות הלב, מקטין את הסיכוי לשבץ, 

שומר על בריאות הפה, עוזר להילחם 
במחלות עור זיהומיות, מוריד את רמות 

הכולסטרול, מסייע לירידה במשקל, 
עוזר לתפקוד נוירולוגי, מגן על העצמות ועוזר לנו להישאר )או לפחות 
להיראות( צעירים. הידעתם כי כוס תה ירוק מכילה 50% פחות קפאין 

בהשוואה לקפה, והקפאין שבתה לא משפיע על הגוף שלנו באותה 
הצורה. ההשפעה המעוררת של הקפה יכולה לגרום לנו להרגיש עצבניים, 

לעומת ההשפעה של התה, שעוזרת לנו להיות ערניים, חדים ומרוכזים, 
אבל גם שלווים בו זמנית. בסדרת התה של 'מעולה' ניתן למצוא תה ירוק 
עם קמומיל, תה ירוק סיני, תה ירוק לימונית ולואיזה, תה ירוק עם נענע , 
תה ירוק ג'ינג'ר ולימונית. וכן סדרת תה ולחליטות נוספות. הסדרה כולה 
בכשרות בד"ץ העדה החרדית. ניתן להשיג בכל רשתות השיווק ובחנויות.

מבצעים לט"ו בשבט 

"ממלכת הפיצוח", חנות פיצוחים בבני ברק המוכרות את כל 
סוגי הפיצוחים ופירות יבשים, מגרעינים קלויים ועד פקאנים מסוכרים, 

מכריזה בימים אלו על מבצעים חמים לכבוד 
ט"ו בשבט. בחנות ניתן להשיג קליה במקום 

של כל סוגי הפיצוחים בכל יום. וכן ניתן 
להשיג את כל סוגי התבלינים, כולל טחינת 
אגוזים במקום ומגוון גדול של מוצרי אפיה 
מיוחדים בהכשר המהודר של בד"צ העדה 
החרדית. ב"ממלכת הפיצוח" בחרו לשים 

דגש על מבחר מוצרים איכותיים במיוחד ויחד 
עם זאת שומרים על רמת מחירים סבירה. 

החנות משופצת ונקיה לרווחת הקונים, 
הכל נגיש, טרי ובשפע. ועכשיו לכבוד ט"ו 

בשבט מגוון עצום של פירות יבשים, מארזים 
בכל הגדלים החל מ- 10 ₪, מחירים מיוחדים 

למוסדות ואירועים. "ממלכת הפיצוח" מאחלת ט"ו בשבט שמח לכל 

לקוחותיה ולכל המוסדות שנהנים משירותיה במשך כל השנה.

ממלכת הפיצוח - רח' ז'בוטינסקי 118 בני ברק  | טלפון להזמנות: 
03-6497363 | משלוחים בכל העיר | כשרות מהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית. 

תהנו מכל הטוב

מבצעים חסרי תקדים לאורך כל השבוע מחכים לכם בסניפי ברכל טוב 
ברחבי הארץ. מבצע כאסח ומבצעי "קנית נהנית" לאורך כל השבוע: 

מטרנה 700 גר' כולל שלבים, 3 ב-120 ₪, מסטיק מאסט עלית 4 ב-10 
₪, מגוון תבלינים בצנצנת 300 גר' ב-10 ₪. מגוון מוצרים בהנחות 

ענק בימים שלישי-רביעי-ב'-ג' בשבט 
)4-5.1( כגון: גבינה צהובה נועם 2 ב-22 
₪ , משקאות חלב יטבתה/טרה 2 ב-18 
₪ , דנונה בר שטראוס 3 ב- 10.90, רבע 

לשבע 'עלית' 2 ב-17.90 ₪ ,עוף שלם 
איכות למהדרין ב-24.90 ₪ לק"ג, מגוון שימורים מעולה 3 ב-13.90 ₪, 

חמישיית שוקולד מריר/חלבי של טעמן ב-15.90 ₪, אבקת כביסה 5 ק"ג 
מעולה ב-19.90 ₪ ועוד. וכמובן לקראת שבת מבצעי "מי שטרח" בימי 
חמישי ושישי-ד'-ה' שבט )6-7.1( לדוג': רוגלך/עוגיות /קיצפיות אחוה 

3 ב-20 ₪ ,מגוון סלטי 'אחלה' 2 ב-15.90 ,יין קונקורד/וינו 2 ב-32 ₪ , 
מגוון חטיפי אסם 5 ב-15 ₪ ועוד.  שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי 

בכשרות מהדרין שמיטה לחומרא. ניתן להשיג מדבקות תרי"ג וכן כל סוגי 
המטריות גברים, נשים וילדים. כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי משרד 

הפנים.

"הצעה מיוחדת" באיקאה

איקאה פותחת את החורף ומציעה "הצעות מיוחדות" על מבחר 
מוצרי ריהוט ואביזרים מעוצבים. המוצרים יופיעו כ"הצעה מיוחדת" 

במגוון המחלקות בחנות ויאפשרו ללקוחות ליהנות מעשרות אחוזי 
הנחה ממחלקות נבחרות כגון: 

ריהוט, אחסון, טקסטיל, כלי 
אוכל והגשה, אביזרי ילדים, 

שינה, אבזור ועוד. ה"הצעות 
המיוחדות" יינתנו בכל חנויות 

איקאה בנתניה, ראשל"צ, קריית 
אתא, באר שבע ואשתאול, בין 
התאריכים א'- כ"ט בשבט )-3

  120x60x191 ארון בגדים, לבן SONGESAND  :31.1(. מחירים לדוגמא
ס"מ   BRUSALI ,₪ 850  ₪1,100 שולחן כתיבה, לבן ₪295 225 ₪ 

LACK שולחן צד, לבן/ירוק FRIHETEN ,₪ 19 ₪59 ספה תלת-מושבית 
נפתחת, Skiftebo כחול ₪2,295 1695 ₪ ועוד.

3 סבוני ידיים חדשים 

בימים אלו, בהם חשיבות שמירה על היגיינת הידיים גבוהה במיוחד, 
תשלובת ד"ר פישר מרחיבה את סדרת קמיל אל סבון וממשיכה להתחזק 

בקטגוריית סבוני הידיים. לסדרת קמיל אל סבון מצטרפים שלושה 
מוצרים חדשים: קמיל אל סבון Clean & CALM המועשר בשיבולת 

שועל להרגעת העור, קמיל אל סבון  Clean & MOISTUREהמועשר 
בתמצית ורדים להעשרת העור בלחות, 
 Clean & NOURISH  וקמיל אל סבון

המועשר בתמצית אצות ים להזנת 
העור. סדרת קמיל אל סבון של ד"ר 

פישר מותאמת לרמת החומציות 
הטבעית של העור, מתאימה גם לעור 

רגיש ונבדקה דרמטולוגית, על מנת 
להותיר את העור רך ונעים למגע.  

המוצרים בעלי קצף עשיר, מרקם נעים למגע וריח עדין ומרענן. מחיר 
מומלץ לצרכן: 14.90 ₪, תכולה: 1 ליטר. ניתן להשיג ברשתות הפארם, 

רשתות השיווק, בבתי המרקחת ובחנויות המובחרות. קמיל אל סבון של 
ד"ר פישר- המותג הצומח ביותר בקטגוריית סבוני הידיים ב- 2021*

דואגים לכם לחורף חם

קר בחוץ וברשת הסופרים של 'נתיב החסד' מפנקים אתכם במבצעים 
חמים במיוחד: בימים שני עד רביעי א'-ג' בשבט )3-5.1( מגוון רחב 

של מוצרים במבצע: משקאות חלב 1 ליטר יטבתה 2 ב-18 ₪, דנונה בר 
שטראוס 5 ב-20 ₪, קמח כוסמין של 'מעולה' ב-11.90 ₪ ,קפה רד מאג 

ב-17.90 ₪, ממרח שוקולד מיטב 2 ב-10 
₪, פתיתים/קוסקוס 'מעולה' 3 ב-10.90 

₪ , לחם דגנים 'ברמן' ב-8.90 ₪ ועוד. 
בנוסף מבצעים חמישישי חסכוני לכבוד 

שבת בימים חמישי ושישי ד'-ה' בשבט )6-7.1(  לדוג': מגוון עוגיות ב-10 
₪, מארז חטיפי אסם 2 ב-17.90 ₪, שוקולד מיקס 'עלית' ב-17.90 ₪ 

, דג סלומון אדום גרופ ב-59.90 ₪ לק"ג ועוד. מבצעים בלעדיים לחברי 
מועדון  בימים שני עד שישי א'-ה' בשבט )3-7.1(: ממרח חרובים 

'מעולה' ב-7.90 ₪, רסק עגבניות 'מעולה' 10 ב-10 ₪, תמרים 1 ק"ג 
ב-14.90 ₪, שוקיים/ירכיים עוף גלאט עוף ב-29.90 ₪ לק"ג. עדיין לא 
חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן להצטרף למועדון המשתלם 

ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות ברוגע, בשפע ובזול. כל המחלקות 
בנתיב החסד מלאות בשפע מוצרים מהחברות המובילות והמובחרות 

והכי קרוב לבית שלכם.
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השנים  ובמסורת  השנה,  גם 
נירלט משיקה את צבע  האחרונות, 
שמשקף  מוביל,  צבע  שלה.  השנה 
ומנומקת,  עדכנית  מצב  תמונת 
תרבותית  סקירה  על  המבוססת 
כלכליים,  תוכן  עולמות  של  רחבה 

חברתיים ופוליטיים שונים. 
אין ספק, שהשנתיים האחרונות, 
וקצת  השתבש  שלנו  העולם  בהן 
להתרגל  אותנו  חייב  מאיזון,  יצא 
למציאות חדשה. מציאות שאפשרה 
מהותי  זמן  פסק  לרגע  לקחת  לנו 
מהשגרה  הילוך  להוריד  ונחוץ, 
מחדש.  מסלול  ולחשב  הסיזיפית 
 2021- של  השנה  בצבע  הבחירה 

מתוך  נבעה  שלגיה,   NWC 045
את  לנקות  לבסיס.  לחזור  הרצון 
והחדשות  הלחצים  הרקע,  רעשי 
לוח  מעין  ונקי.  חדש  בדף  ולפתוח 
את  אליו  לצקת  לנו  שאפשר  לבן, 
האישי  והסיפור  הטעם  האישיות, 
לצורך  ביטוי  נתן  הגוון  שלנו. 
להתחיל  שלנו  והחברתי  האישי 
יציבה  חדשה,  מציאות  של  תקופה 

ומשגשגת.
חדש,  בדף  פתחנו  שכבר  אחרי   
לשגרת  לחזור  בחרנו  השנה 
מואר  בצבע  ולבחור  היומיום 
החיים  קצב  בין  שמאזן  ואופטימי, 
הטכנולוגי  בין  לאיטי,  המהיר 

הווירטואלי  העולם  ובין  לנוסטלגי 
לפיזי. צבע השנה הנבחר של נירלט 
 .IS0048  EMBRACE לשנת 2022 הוא
עם  ומואר  אופטימי  בגוון  מדובר 
שמחבר  וטבעית,  חמה  נגיעה 
והלא  המשובש  העבר  בין  ומגשר 
כל  של  לצורך  שחווינו,  מוכר  כ"כ 
אחד ואחת מאיתנו לאמץ אל חיינו 
שמחייב  עתיד,  ואיתן.  יציב  עתיד 
ולהיות  החושים  את  לחדד  אותנו 
יותר  ומודעים  שקולים  מחושבים, 
בגוון  מדובר  ולסביבה.  לעצמנו 
קוטה  הטרה  בין  שנע  ונעים,  רגוע 
החמה והדומיננטית לפודרה הרכה 
והרומנטית עם קריצה של קרן שמש 

מלטפת. מדובר בגוון בהיר, ששובר 
של  המסורתיים  הגזרה  גבולות  את 
הבז' והאפור היומיומיים ומטעין כל 
מתוחכמת  צבעונית  בנוכחות  חלל 
ארציות  שמשדר  גוון  ומזמינה. 
בהרמוניה  ומשתלב  וביטחון 
עיצוב  סגנונות  מגוון  עם  מושלמת 

שונים.

שלא  עמידה,  אפילפסיה  חולת 
תרופתי  לטיפול  כלל  הגיבה 
לראשונה  השבוע,  עברה  וניתוחי, 
שיבא,  הרפואי  במרכז  בישראל, 
השתילו  שבמסגרתו  חדשני  הליך 
המנתחים משאבה המזריקה ישירות 
למוח תרופה ייחודית – פרי פיתוח 

של שנות מחקר רבות של חברת
בארה"ב.   Cerebral Therapeutics
כה  עד  בוצע  החדשני  ההליך 
בחמישה  בלבד  באוסטרליה 
ירידה  חוו  שכולם  מטופלים, 
עד  ההתקפים  בשיעור  דרמטית 
של  לחלוטין  הפסקה  כמעט 
משמעותי  ושיפור  ההתקפים 

באיכות החיים. 
המחלקה  מנהל  זיבלי,  ציון  ד"ר 
היחידה  ומנהל  הנוירוכירורגית 

בשיבא,  תפקודית  לנוירוכירורגיה 
"במהלך  המטופלת:  את  שניתח 
קטטר  הושתל  המורכב,  הניתוח 
מיוחד בעומק המוח של המטופלת, 
המושתלת  משאבה  אל  שחובר 
את  ומכילה  המטופלת  בבטן 
לאזור  מוחדר  הקטטר  התרופה. 
פיזור  המאפשר  במוח,  ספציפי 
המוח  מעטפת  בכל  התרופה  של 
וכתוצאה מכך הפחתה דרמטית של 

תדירות ההתקפים".  
במחלקה  בוצע  הניתוח 
הנוירוכירורגית, תוך שיתוף פעולה 
עם יחידת IPU אפילפסיה והמחלקה 
 Cerebral הנוירולוגית בשיבא וחברת
Therapeutics . פרופ' ניקולא מאג'ו, 
 EEG-ו אפילפסיה  שירות  מנהל 
הנוירולוגית  המחלקה  מנהל  וסגן 

שאותרה  "המטופלת,  בשיבא: 
ידי  על  החדשני  להליך  כמועמדת 
ד"ר קרן אלטמן, מתמחה במחלקת 
למעשה  בשיבא,   נוירולוגיה 
מיצתה את כל קווי הטיפול. ההליך 
תפיסה  שינוי  מהווה  החדשני 
באפילפסיה  הטיפול  בדרך  מהותי 
ראשית,  היבטים.  בשני  עמידה 
הטיפול   – במוח  היא  הבעיה  אם 
ישירות  להינתן  צריך  התרופתי 
למוח ולא דרך הפה, אז הוא עובר 
לא  גורם  העיכול,  מערכת  דרך 
אחת לתופעות לוואי ומגיע במינון 
המשאבה  השתלת  למוח.  מופחת 
ריכוז  לתת  לנו  מאפשרת  והקטטר 
יציב של התרופה במוח, ללא צורך 
בהתעסקות מצד המטופל. שנית, אם 
עד כה מטופל שלא הגיב לתרופות, 

עבר הליך ניתוחי שבמסגרתו הוצא 
החלק במוח שמעורר את ההתקפים 
מאפשר  החדשני  שהליך  הרי   –
בשלמותו  המוח  על  לשמור  לנו 
ההשלכות  את  מהמטופל  ולחסוך 
והקוגניטיביות  התפקודיות 

הנובעות מהסרת חלק מהמוח". 
בית  מנהל  זיו,  אמתי  פרופ' 
המשולב  השיקומי  החולים 
שפריצת  מאמינים  "אנו  בשיבא: 
הדרך הטיפולית הזו, תשמש אותנו 
מחלות  של  נוספים  בתחומים  גם 
מערכת העצבים המרכזית, ותאפשר 
רבים  למטופלים  מזור  להביא 
הרפואה  לעולם  כה  שעד  נוספים, 

לא היה מענה מיטבי לתת להם".

גם כשבחוץ קר, גשום וסגרירי 
הגוף  את  לחמם  דרכים  המון  יש 
ואת הנפש. אין דרך מתאימה יותר 
ביתי.  בטעם  ומנחם  חם  ממזון 
גולדיס מציגה תפריט אמצע שבוע 
במיוחד  ומתאים  עשיר  מגוון, 

תפריט  הקרה.  לעונה 
גולדיס  של  אמצ"ש 
מאפשר לכם לעצום את 
העיניים, לדמיין ארוחה 
מפנקת מכל סוג שתרצו 
אותה  ולקבל  )כמעט..( 
וטעימה.  טרייה  חמה, 
המגוון  בתפריט 

הקהלים  לכל  עצמו  את  שמתאים 
תמצאו בין היתר: כריכים בשריים 
בשריות  פוקאצות  עשירים, 
דגים,  עיקריות-  מנות  ופרווה, 
של  עצום  במגוון  בשרים  עופות, 
טעמים, בר תוספות עשיר, מרקים 
חמים ומנחמים, סלטים מיוחדים, 
טרי,  והכל-  מתוקים  קינוחים 
של  מיוחד  ובטעם  טעים  מגוון, 

בית. אז אם המזג אויר עושה לכם 
ולשכוח  בפוך  להתכרבל  חשק 
אתכם  מזמינה  גולדיס  מהמטבח, 
לחילופים  או  למעדניה  לקפוץ 
הבית  עד  אווי  טייק  להזמין 
ולהנות מארוחה מושלמת וביתית 
בדיוק  שמתאימה 
שלכם.  לטעם 
גולדיס,  מעדניית 
בד"ץ  בכשרות 
החרדית,  העדה 
במרכז  ממוקמת 
עזרת  ברח'  העיר 
תורה 18 ירושלים 
ופתוחה בכל ימות השבוע בימים 
 11:00-22:00 השעות  בין  א'-ד' 
בימי חמישי 11:00-24:00 ובימי 
 .07:00-15:00 בין השעות  שישי 
תפריט אמצע השבוע של גולדיס 
בין  רביעי  עד  ראשון  בימים  זמין 
התפריט   .11:00-22:00 השעות 
זמין גם לרכישה אונליין. להזמנות 

ומשלוחים חייגו: 02-6200100.

רושם  רב  בטקס 
בשבוע  שהתקיים 
בקמפוס  האחרון 
'קונקורד',  הלימודים 
וסגל  הנהלת  השתתפו 
חיפה,  אוניברסיטת 
הוועד  מבחר,  הנהלת 
המנהל שבראשו עו"ד 

אריאל פוס וצוות המכללה, יחד עם 
משפחותיהם  ובני  התארים  מקבלי 
מנהל  עמר,  ברק  מר  הנרגשים. 
את  הנחה  במבחר  הגברים  תכניות 
שיתוף  כי  וציין  טעם  בטוב  הטקס 
בין  במיוחד,  האמיץ  הפעולה 
אונ'  לבין  החרדית  מבחר  מכללת 
חיפה, שנרקם כבר לפני יותר מ-17 
הזמן,  עם  ומתחזק  הולך  שנים, 
והוציא עד היום כ – 1,100 בוגרים 

בתחום העבודה הסוציאלית.
מנכ"ל המכללה, הרב יעקובוביץ,  
חמות  בברכות  הטקס  את  פתח 
דבריו  את  כדרכו  תיבל  לבוגרים, 
את  וחיבר  מאלפים,  תורה  בדברי 
ממסיימי  אחד  שכל   – ברכתו 
וייתן  במשימתו  יצליח  התואר 

שלו.  הייחודיות  את 
מינוי  על  ברך  בנוסף, 
פרופ'  החדש  הרקטור 
אשר  אלרועי  גור 
הצהיר בנאומו המרגש  
שהחברה  יודע  "אני 
תתיישר  לא  החרדית 
עם החברה הליברלית. 
או  מבחר  ברוח  השכלה  או  תעדיף 
כלום. מסיבה זו חובתנו לשמור על 
שביל הזהב... לאפשר את הלימודים 
בצורה הנכונה והראויה. מצאנו את 
נמצא  שאני  זה  ולראיה-  השביל 
עוד  אתכם.."  ומברך  מדבר  כאן, 
לה  שמה  האונ'  הנהלת  כי  הוסיף,  
למטרה לגשר על פערים, ומתכוונת 
בפיתוח  רבים  מאמצים  להשקיע 
המסלולים, יחד עם הנהלת 'מבחר'. 
במכללת מבחר ממשיכים עם תנופת 
הרישום  את  ומתחילים  הלימודים 
לשנת תשפ"ג. לשריון מקום באחת 
התאמתכם  ולבדיקת  מהמכינות 
במכללה  המסלולים  למגוון 

התקשרו: 03-5726106.

"נפגשים  פרויקט  במסגרת 
ביום  תתקיים  במזרחי-טפחות" 
'הרצאת   )5.1.22( שבט  ג'  רביעי, 
עם  לחול'  קודש  'בין  בנושא  זום' 
דנה  התקשורת  ואשת  העיתונאית 
תחנות  על  אישית  בשיחה  ורון, 
חייה -  בה היא תפרוס את סיפורה 
בין  המעבר  על  והמרגש  הסוחף 
בדרך  האתגרים  על  העולמות, 
על  עלית,  לביתר  אביב  תל  מצפון 

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

הרצאות  לצד  מגוונים  בנושאים 
של  ההרצאה  פיננסיים.  בנושאים 
ג'  רביעי,  ביום  תתקיים  ורון  דנה 
שבט )5.1.22( בין השעות -20:00

בתוכנת  תועבר  ההרצאה   .21:00
"זום" וקישור לצפייה יישלח ביום 
שתוזן  המייל  לכתובת  ההרצאה 
ההשתתפות  ההרשמה.  בטופס 
רק  יתאפשרו  במפגש,  והצפייה 
מכן  לאחר  החי.  השידור  במהלך 

לא תהיה אפשרות לצפייה חוזרת, 
אז  בזמן.  לשידור  להיכנס  מומלץ 
לעמוד  נכנסים  משתתפים?  איך 
מזרחי  של  הבנק  באתר  "נפגשים" 

טפחות ונרשמים לפעילות. 
https://www. האתר:  כתובת 
mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim/

haredim/dana-varon

מתחדשים צבע השנה 

'נפגשים' עם דנה ורון 

קטגוריה חדשה בעולם 
 BREEZER :האלכוהול

SELTZER – בריזר סלצר, 
סודה אלכוהולית 

בנגיעות טעם עדינות 
בשני טעמים: לימון-

ליים ופטל ליים עם 4% 
אלכוהול, ללא גלוטן, 
מופחת סוכר ועם 63 
קלוריות בלבד! מחיר 

מומלץ לצרכן: 12-15 ₪ 
ליחידה

"תבואות" מציעה קמח 
כוסמין מלא 100% ללא 

צורך בניפוי, להכנת 
מגוון מאפים, לחמים, 

עוגות, עוגיות, פשטידות, 
קישים ועוד. כשר פרווה 

בהשגחת בד"ץ העדה 
החרדית. מחיר: 15.90 ₪ 

ל- 1 ק"ג

"hellmann's" גאה 
להציג: קטשיונז! 

שילוב של קטשופ 
ומיונז הלמנס 

האיכותיים לממרח 
אחד שמשדרג הכל

חדש מ"בייגל 
בייגל" – דגדג 
בשני טעמים 

חדשים 
במהדורה 

מוגבלת: קטשופ 
ופתי בר

לרגל ט"ו בשבט מותג חטיפי הבריאות FREE מציע 
סדרת חטיפי פירות ב- 3 טעמים קרנצ'ים העשויים 

100% פרי, מרכיבים טבעיים בלבד וללא תוספת סוכר. 
מחיר מומלץ לצרכן: 5.90 ₪  

רשת בוסתן מציעה 
לקראת ט"ו בשבט 

מארזי פירות יבשים 
בהרכבה אישית. 

להשיג בסניפי הרשת 
ברחבי הארץ

רשת "מאפה נאמן", 
משיקה קולקציה 

חדשה לט"ו בשבט, 
המשלבת את פירות 

הארץ ותוצרת 
האדמה, בשילוב 

טעמים קלאסיים, 
לצד שילובים חדשים 

ומרעננים במיוחד

הסקוטית - חטיבת היין והאלכוהול 
מבית ישרקו, משיקה, מארז חגיגי 

 Ouzo במהדורה מוגבלת של
Plomari  )אוזו פלומארי(. המארז 

מעוצב ומשלב בנוסף לבקבוק 
700 מ"ל , דגם מוקטן של בית יווני 

מסורתי , עשוי קרמיקה. מחיר:  
78 ₪ ל- 700 מ"ל. כשר פרווה 

בהשגחת מאור הכשרות

דומינו'ס פיצה 
למהדרין משיקה 'פיצה 

סיציליאנית' - פיצה 
עבה וקריספית במיוחד, 
מבצק מחמצת עם מאה 

אחוז גבינת מוצרלה 
טרייה. כשרות מהדרין 

בד"צ בית יוסף

קרדיטים צילום: תמוז רחמן, ריהוט, מוצרי 
הום סטיילינג והלבשה- רשת ביתילי

הליך חדשני שבוצע לראשונה בישראל מוריד כמעט 
לחלוטין את שיעור ההתקפים 

בוגרי תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית אמצ"ש חם בגולדיס
– ברכו על המוגמר במבחר

בשורה לחולי אפילפסיה עמידה:



בני ברק ג' שבט תשפ"ב 12325/1/22

והאווירה  הקור  הדרו.  במלוא  אלינו  הגיע  החורף 
החורפית גורמים לרבים מאתנו לחלום ולרצות להשיג 
מראה של בית חמים המשדר אווירה חמימה ומזמינה. 
את הנראות הזו אפשר להשיג באמצעות ריהוט טבעי, 
המשלבות  אמנות  ועבודות  ואקססוריז,  נכונה  תאורה 
חמה.  צבעים  בפלטת  צבעוניות  או  טקסטיל  בעצמן 

הביתית  האווירה  לחימום  טיפים  כמה  הנה 
סטיילינג  הום  באמצעות  שלכם 

שמול  לילך  באדיבות  ועיצוב 
מנהלת מחלקת עיצוב בחברת 

עיצוב  וחוקרת  נדל״ן  שניר 
ואמנות:

החלל  את  למקסם 
תכנון  ע"פ  שלכם 
נכון וממוקד בחללים 
חלל   - המרכזיים 
עושר  משדר  גדול 
שלא  משום  ועניין, 
גדול,  חלל  יש  לכולנו 

נוכל לייצר תחושה כזו 
באמצעות  כזו  ונראות 

דיוק של האלמנטים בחלל 
כמות  הריהוט.  ומיקום 

רלוונטית,  אינה  בבית  החדרים 
מהם  אחד  בכל  הפנוי  החלל  אלא 

וההחלטות התואמות לחללים המרכזיים. 
הטריק, הוא לנסות להשתמש בעיצוב כאלמנט מתחשב 
בצרכים של הבית והדיירים בלי להעמיס על החלל, כדי 
וההרמוניה שגם  שתוכלו להשיג את תחושת השלווה 
היא חלק מהאווירה החמימה והמזמינה. בשלב התכנון 
והעיצוב מומלץ לנסות להביא בחשבון את הצרכים של 
המשפחה ואת האפשרויות הכלכליות להשקעה בבית. 
ביותר  המשמעותיים  האזורים  מהם  לחשוב  כן,  כמו 
אלו  באזורים משמעותיים  ולנסות להתמקד  למשפחה 

ביצירת האווירה.

תחסכו  אל   - וצבעוניות  טבעיים  בחומרים  שימוש 
כדי שהם  איכותיים  להיות  עליהם  בבחירת החומרים. 
יוכלו לשרת את ההרמוניה ואת האווירה החמה שתרצו 
האקלקטיות  את  בחשבון  מביאים  אתם  כאשר  לייצר. 
ודואגים לשלב בין חומרים שונים. חומרים טבעיים הם 

חומרים בגוון עץ טבעי ואבן טבעית, השילוב של שני 
נראות מתוחכמת,  ויצרו  אינם טריוויאליים  יחדיו  אלו 
שהחלל  כדי  מזמינה.  ובאווירה  בחמימות  הרצון  לצד 
לא יהיה רק חמים אלא גם ישדר תחכום ועושר, מומלץ 
להוסיף מידה מסוימת של זוהר.  לדוגמה חפצי אמנות 
וברונזה  זהב  שכיח  הלא  הצבע  את  בתוכם  המכילים 
ליצירת  מתאים  באופן  המטרה  את  לשרת  יכולים 
ויוקרתי.  מתוחכם  מראה  וגם  חמימות 
לא להגזים עם חפצים  לב  רק שימו 
פריטים   3-2 הזו,  בצבעוניות 
יכולים  ספציפי  בחלל  כאלו 
ליצירת  להספיק  בהחלט 

האפקט הרצוי.

 - הריהוט  נוחות 
מעוניינים  כשאנחנו 
חמימה  אווירה  לייצר 
הדברים  אחד  ומזמינה, 
היא  משמעותיים  הכי 
הריהוט.   של  הנוחות 
יותר  עמוקים  מושבים 
משענות  הישיבה,  בספות 
כריות  ורכות,  מפנקות 
המקשטות את הספות, כל אלו 

יצרו נוחות אך גם מראה מזמין.

מראה  להשיג  מהדרכים  חלק   - טקסטיל 
איכותי  טקסטיל  בטקסטיל,  שימוש  הוא  חמים 
כמובן. חומרים עם מראה רך ונעים למגע כגון קטיפה 
לשלב  ממליצה  ורכה,  מזמינה  אווירה  לייצר  יכולים 
כריות  ציפוי  או  במינון מועט, שמיכה,  אלו  אלמנטים 

ספה.
ובהירה  טבעית  תאורה  המדמה  בתאורה  שימוש 
בתאורה  שימוש  כמובן  היא  אחת  דרך   - בביתכם 
להיות  יכולות  הן  גם  אהילים  עם  מנורות  עומדת, 
ורכה.  חמימה  נראות  בעלי  שונים  מחומרים  עשויות 
שימוש במקור אור אחד עליון ייצר לרוב אווירה יותר 
מודרנית וקרירה, לחלל מרכזי אני ממליצה על שילוב 
באלמנטים לתאורה שונים. גם המנורות עצמן יכולות 
שוני  באמצעות  תאורה  של  שונות  דרגות  עם  להיות 
בחוזקות הנורות וכך נוכל לייצר את האווירה הרצויה 

למצב רוחנו ושל אורחנו.

חללים נוספים בבית: לדוגמה חדר השינה - אם חפצה 
נפשכם גם בעיצוב חדר השינה באלמנטים חמימים יותר 
אמליץ על שימוש בעץ באופן מובהק. על פי מחקרים 
ידוע כי השימוש בעץ הוא בעל אפקט מרגיע ומושך. 
בנוסף לשימוש במצעים מבדים נשפכים ורכים, שימוש 
בכריות נוי וכיסויי מיטה. גם הכנסת תאורה רכה ויצירת 
כזו המייצרת שימוש בטקסטיל.  גם  אמנות אפשריים, 
כל אלו יחדיו ייצרו אווירה חמה ומזמינה בחדר השינה 

שלכם.

חדרי רחצה - אם תבחרו תוכלו לייצר גם נראות מזמינה 
שלכם  הרחצה  שחדר  דמיינו   - שלכם  הרחצה  בחדר 
מרגיש כמו ספא חמים. כמה החוויה שבו תהיה אחרת. 
מקלחת  בחדרי  גם  להשיג  תוכלו  הזו  האווירה  את 
הוא  הראשון  הדבר  החלל.  לגודל  קשר  אין  קטנים, 
בחירה של תאורה נכונה, הכי חכם יהיה להתקין דימר 
גם בחלל כגון חלל המקלחת, וכך נוכל לשלוט בתאורה 
של  בשילוב  נבחר  כאן  גם  אווירה.  ולייצר  הזה  בחלל 
ייתכן  ועץ.  אבן  כגון  טבעיים  וחומרים  חמים  חומרים 
שנדמה לכם כי יש ניגודיות בין שימוש בחומרים אלו 
לשלב  אפשר  הנכון.  הוא  ההפך  אך  רטובים,  בחללים 
מוצרים כגון סבונייה, מתלה מגבות מעץ וכו'. הוספת 
ושטיח  נרות  קרמים,  ריחניים,  סבונים  כמו  אקססוריז 
בחלל  ומזמין.  חם  מראה  ייצרו  ורך  מלטף  מטקסטיל 
הטבע  את  מכולם  יותר  להזמין  נרצה  ומזמין  חמים 

עצמו.

סחלבים,  או  עציצים  עזים,  ירוקים  צמחים   - צמחיה 
פינת כלי זכוכית ובהם שורשים שונים יוסיפו למראה 
הטבעי והחם. אפשרי לשלב גם מובן אלמנטים מהטבע 

כגון אח / קמין ועצים להסקה בעמדה מפוארת מעץ.

גם  היא  חמימה  אווירה  יצירת   - אורחים  הכנסת 
רוצים  אליכם,  שמוזמנים  אורחים  אישית,  חשיפה 
נינוחות אפשר  להרגיש בנוח, האווירה תושפע מכמה 
אשר  פינות  להוסיף  מומלץ  ולכן  מסוים.  בחלל  לייצר 
מוקדשות לחייכם האישיים, פינת תמונות משפחתיות, 
מזכרות ממקומות שונים בעולם, חפצים יקרים לליבכם 
במדף מעץ ועוד דרכים להראות מי אתם ומהם הדברים 

שאתם אוהבים בחיים. 

לאישה
מאת: הילה פלאח

  

ורוך  חום  להכניס  בכדי   ⋅
לכם  בחרו  המגורים  לחדר 
והניחו  שברשותכם  יפה  מגש 
אותו על שולחן הקפה יחד עם 
ונר פעמון ריחני. שימו  פרחים 
מהווים  הפעמון  שנרות  לב 
עצמם  בפני  מעוצב  אקססוריז 

ויקפיצו את המראה בין רגע.

לבית?  קסם  להכניס  רוצים   ⋅
קטיפתי  פרחוני  ריח  מפיץ 
לכל  ואלגנטי  נעים  ניחוח  ייתן 

הנכנסים.

טובה,  בארוחה  השקעתם   ⋅
יפה  ערכתם  תפריט,  בניתם 
את  מחפשים  השולחן.  את 
הדובדבן שבקצפת? התיזו את 
הדרי  בניחוח  הבדים  מבשם 
והמפיות.  המפה  על  רענן 

האורחים לא ירצו ללכת.

כזה.  דבר  יש  ביתי?  ספא   ⋅
בסלסלת  יפות  מגבות  גלגלו 
קש והניחו מבשם מקלות בריח 
את  מלאו  רגוע.   OCEAN
ותהנו  קצף  בסבון  האמבטיה 

ממעט שלווה.

זהו  ולמנוחה,  לשקט  זמן   ⋅
חדר השינה שלכם. נסו להפיק 
את המיטב מהזמן שלכם בכדי 
כורסה  חדשים.  כוחות  לאגור 
נוחה, נר אווירה LOVE וספר 
הקטנים  לרגעים  יעזרו  טוב 

האלו להיראות אחרת.

מבית   BL צוות  באדיבות 
"בריא לנו" 

הטיפים 
שיעזרו לכם 
לייצר אווירה 

נעימה וחמימה 
בימות החורף 

הגשומים

כיצד לעצב את הבית ולהעניק לו מראה השבועיהטיפ 
חמים ונעים בימי החורף הקרים?

אופן ההכנה:
מועכים בקערה את תפו"א לפירה עדין ומוסיפים גבינת טוב טעם ומערבבים היטב.

מוסיפים את שאר המרכיבים פרט לחלבונים והמלח ומערבבים היטב עד קבלת תערובת אחידה.
מקציפים בקערה נפרדת את החלבונים ומוסיפים מעט מלח עד קבלת קצף חזק ויציב.

מקפלים את הקצף לתערובת. 
משמנים את כלי האפייה ויוצקים לתוכם את התערובת הסופית.

אופים בתנור שחומם מראש לחום של כ- 180 מעלות למשך כעשרים דקות עד הזהבה ומגישים!

מצרכים:

מספר מנות: 5 | מאת: שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של 'החברה המרכזית'

סופלה תפו"א וגבינה
השבועיהמתכון

בתיאבון! 5 יח' תפו"א מבושלים וקלופים
100 גר' גבינת טוב טעם טרה

1/2 בצל סגול קצוץ
3 כפות כרישה חתוכה גס

2 שיני שום קצוצות
2 כפות שמנת חמוצה טרה

100 גר' גבינה צהובה מגורדת נעם
3 ביצים מופרדות
1 כף קמח תופח

מלח
פלפל לבן

אגוז מוסקט
מעט חמאה לשימון התבניות 

המלצת השף:
1. ניתן לאפות גם בתבנית סופלה גדולה )זמן אפייה כ- 35 דקות(

2. מומלץ להחליף 2 תפו"א בבטטה.



אוהבים לטפס?
welcome to theexperienceexperience

בואו לקיר טיפוס המדהים בירושלים

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

ניתן לערוך ימי הולדת

מתקני כוח וכושר

ניתן לערוך אירועים לקעמפים וקבוצות

ההרשמה לחוגי 
הטיפוס בעיצומה

ניתן להרשם 
לשיעורים פרטיים

טיפוס בולדר

חנות לציוד טיפוס מקצועי

טיפוס בהובלה

טיפוס באבטחה אוטומטית

possibleNever
Sometimes Difficult
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת - רפואה,מחלות ומגפות

מאונך מאוזן

1. דעיכה, שקיעת האש, היפסקות הבעירה.  "אור שברא הקב"ה בשני בשבת 
אין לו  ___ לעולם" )פסחים נד.(

6. מקלעת של צמר או של חומר אחר המשמשת מצע כעין שטיח או מזרן 
וכדומה.  "ואת ___  העזים" )שמואל א יט יג(

7. הסתפק במועט, חיה בצנע ובפשטות.   "____  במלח תאכל" )אבות ו ד( 
)בהיפוך אותיות(

8. אחד מכלי הנגינה שהיו נפוצים  בימי קדם: "נבל ותף וחליל ו___")שמואל 
א י ה()בהיפוך אותיות(

9. קיצור המילים: פת לחם.
10. שיעור, דבר הניתן למדידה, עצם מוגבל. "לכל ___  ראיתי קץ" )תהלים 

קיט צו(
12. )בהלכות שחיטה( הפסקה בפעולת השחיטה -דבר  הפוסל את השחיטה . 

"ואלו הן הלכות שחיטה ___ דרסה חלדה הגרמה ועיקור" )חולין ט.(
14. באר מים חיים.  "באר  ___" )עירובין י יד(

17. עיקשות-פה, לעז, דיבה, דברי שקר. "____   שפתים" )משלי ד כד(
18. )מימרת חכמים(  הסתפק במועט ותראה נחת ושלוה.  "אכול בצל ושב 

ב__" )פסחים קיד.( )בהיפוך אותיות(

1. עמק רחב המוקף הרים.  "וירא את כל ____  הירדן כי   כלה משקה" )בראשית 
יג י(

2. דמות המשתקפת במים או במראה או בשטח חלק אחר. "הלכתי למלאות מים 
מן המעיין ונסתכלתי  ב___  שלי" )נדרים ט: (
3. בית מרזח.  "בית  ה___" )שיר השירים ב ד(
4. קצה הספינה.  "____  הספינה" )יונה א ה(

5. טוטפת של התפילין שמניחים על הראש או על הזרוע.  "____  של יד אינה 
מעכבת של ראש" )מנחות ד א(

7. מחוסר מלח, נטול טעם, שאינו נעים לחך. "היאכל  ___  מבלי מלח" )איוב ו ו(
11. תרופה, מרפא. "אין ___  לשברך נחלה מכתך" )נחום ג יט(

12. אחד מכנויי האריה במקרא. "שאגת אריה וקול ___" )איוב ד י(
13. קיצור המילים: יששכר בנימין ונפתלי.

15. פחות ונקלה ביותר, מן השפלים ביותר.  "____  שבקלין" )ראש השנה כה:(
16. קיצור המילים: רודף צדקה.

הקדחת, נגף, השחפת, נתק, ובדלקת, ספחת, חבורה, פצע, יבלת, צרבת , כויה, צרעת, מגפה, שחין, נגע, ומכה טריה

אריתדאאתשכויהנתגא
סנשאסנהשלנרשיראגש

תגאשנקתאגביתשאונג

ידגנדגשנישישאגנבי
תשסחנחגדתשאהשחפתח

אנתתישסנאשישסנאנא

יאסנשידגארשנגעעדג

שאסשתצאשטיגסנששצא

רתפאריגהשפאתצהגנפ

ישחבסנכיתגאריפשנג

תשתגימאתגאעישגתאנ

נגאתובדלקתישרמנתא

תישסנישרתתגאנתקתג
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 מרכז
 חירום
 עירוני

 לטיפול 
בקורונה 24

ממשיכים
בחיסונים!

בכל יום חמישי
בין השעות 18:00-23:00

בברכת והסירותי מחלה מקרבך

בדיקה מהירה ליציאה מבידוד כל יום מ-4 אחה״צ עד 10 בלילה

 באולם הפיס משואות
המרכז העירוני למלחמה בקורונה, ירושלים 1

 עלות הבדיקה:
59 ש״ח

הבדיקה חינם למציגי תעודת קורונה )מתחסן/מחלים( 
וילדים מגיל 3 ועד 12 ושלושה חודשים

אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

בברכה,
אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

רישום לגני הילדים

הורים נכבדים, שלום רב!
בשנת הלימודים תשפ"ג יגיע ילדכם לגיל גן חובה/תת חובה, קבלו נא את ברכותינו.

לפי חוק חינוך חובה על ההורים לרשום את ילדיהם לגן ילדים בעיר.

זכאים לרשום הורים שילדיהם נולדו בתאריכים הבאים:
גיל 3 – ילדים שנולדו בין כ"ד בטבת תשע"ט (1.1.2019) עד ג' בטבת תש"פ (31.12.2019).

גיל 4 – ילדים שנולדו בין י"ד בטבת תשע"ח (1.1.2018) עד כ"ג בטבת תשע"ט( 31.12.2018).
גיל 5 – ילדים שנולדו בין ג' טבת תשע"ז (1.1.2017) עד י"ג טבת תשע"ח (31.12.2017).

כדי להקל על ההורים הרישום יתבצע כדלהלן:
ההורים יתקשרו למענה טלפוני ממוחשב במספר 074-7601959 ,במשך 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע (עד כניסת השבת).

במענה הטלפוני הנ"ל יש להזין את הנתונים הנדרשים.
יש להכין לפני ההתקשרות את תעודות הזיהוי של שני ההורים עם הספח, וכן את מספר הסמל של הגן המבוקש בין 5 או 6 ספרות.

שימו לב: השנה אנו מצרפים תקנון רישום לגנים. הורה שנרשם לגן עירוני חרדי, בעצם הרישום הינו מתחייב לעמוד בתנאי התקנון. 
התקנון מופץ בגני הילדים.

מועדי הרישום: מיום שני, א' בשבט תשפ"ב (3.01.2022) עד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ב (23.01.2022).
רשימת הגנים העירוניים + כתובת הגן + סמל הגן בן 5 או 6 ספרות ניתן לקבל בגני הילדים, באתר העירייה או בכתובות מייל: 

naee@bbm.org.il , abe@bbm.org.il

לתשומת לבכם !
מדובר ברישום בלבד ולא בשיבוץ ולכן אין התחייבות של הרשות להיענות לכל בקשה של גן מסוים.

יש לשמור את מס' האישור לאחר הרישום.
הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן ילדים שאינו בבעלות העירייה חייבים לפנות על כך לבעלויות או למשרדי תלמודי התורה.

אין אפשרות לרשום גם לגן עירייה וגם לעמותה.
החל משנת תשפ“א והלאה, לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 שנים, לפי חוק לימוד חובה, ויובהר לא יתאפשר 

רישום ילדים שנולדו מ-1.01.2020 עד 15.01.2020 כולל.
הודעה על ביצוע אישור קבלת בקשתכם ישלח לביתכם. באם לא יתקבל אישור עד לתאריך 31.03.2022.

על ההורים להתקשר ולוודא שהרישום בוצע.

לבירורים נוספים: 
בטלפון: 5776151 - חיה.     5776453 - אסתי.   

    abe@bbm.org.il  naee@bbm.org.il  :או במייל

לשנת הלימודים תשפ“ג
חינוך חרדי

 
  

אגף
החינוך

גני ילדים

בס“ד

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

בברכה,
מחלקת צהרונים

אגף החינוך

לגני ילדים של עיריית ב"ב

דרושות סייעות לשעות הצהרון

ראיונות יתקיימו בימים: שלישי, רביעי וחמישי,

ט' – י"א בשבט ה‘תשפ"ב

(13/01/2022-11/01/2022)

בין השעות 15:00-13:00

ובימים: ראשון ושני, י"ד - ט"ו בשבט ה‘תשפ"ב

(17/01/2022-16/01/2022)

בין השעות: 13:00-11:00

בקומה שלישית, חדר מס' 5

נא להצטייד בתעודה מזהה.

 

דרושות
סייעות לשעות הצהרון

 

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

הורים נכבדים !
בהתאם לחוק חינוך חובה חייבת כל תלמידה שתסיים השנה את לימודיה בביה"ס היסודי להמשיך את לימודיה בבית 

ספר על יסודי (סמינר) בכיתה ט'.
היא  אליו  לסמינר  התלמידה  של  פניה  תהליך  מתקיים  הראשון  בשלב  שלבים.   בשני  מתבצע  הרישום  לידיעתכם 
מבקשת להתקבל. אחרי כן יתבצע תהליך של מבחן וראיון באותו סמינר. בשלב השני לאחר שהתלמידה תקבל תשובה 

חיובית בכתב מהסמינר אליו פנתה עליה לבצע את גמר הרישום באגף החינוך בעירייה אצל מזכירת מנהל האגף. 
לקראת  (סמינרים)  יסודיים  העל  הספר  לבתי  הפניה  תהליך  מתקיים   (03/1/22) תשפ"ב  בשבט  א'  שני  מיום  החל 

שנה"ל ה'תשפ"ג.
התהליך יימשך עד לסוף אותו שבוע. טפסי הפניה ניתן לקבל במזכירות ביה"ס היסודי בו לומדת בתכם או במזכירות 
הסמינר אליו אתם רוצים להירשם או באגף החינוך בעיריה. יש להגיש את הטפסים בצרוף צילום ספח תעודת הזיהוי 
יסודי (סמינר) בו חפצים אתם שבתכם תלמד בשנה"ל הבאה. מומלץ  בו רשומה בתכם, למזכירות בית הספר העל 

למלא טופס פניה ליותר מבית ספר אחד.
בתי הספר העל יסודיים אליהם פניתם עם הטפסים הנ"ל יודיעו לכם על המשך התהליך עד לקבלת מכתב החלטה 
בבקשתכם. עם קבלת מכתב תשובה מבית הספר המאשר או לא מאשר את קבלת בתכם, עליכם להגיע אתו  לאגף 

החינוך על מנת להסדיר את הרישום באופן סופי לא יאוחר מיום שני, א' באייר תשפ"ב (02/05/22).
תלמידה שתקבל מכתב תשובה שלילי זכותה לערער בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה בפני הנהלת הסמינר . במידה 
והערעור ידחה ע"י הסמינר תשובץ התלמידה ע"י העיריה. גם על שיבוץ זה זכותה לערער  באגף החינוך בעיריה בתוך 

7 ימים.
לאחר החלטת ועדת הערר העירונית השיבוץ הינו סופי.

לתשומת לבכם חובת הרישום חלה על ההורים בלבד. הננו מאחל לכם ולבתכם הצלחה בכל אשר תפנו.

הרב אליהו דדון
סגן ראש העיר

וראש אגף החינוך

רישום תלמידות
לבתי הספר העל-יסודיים 

מוכר שאינו רשמי (סמינרים) 
לשנת הלימודים ה'תשפ"ג

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר

1. תיכון וסמינר 'אהל רחל', רח' מתתיהו 8, טל: 7787787.
2. תיכון וסמינר אור החיים החדש, רח' עזרא 51, טל: 0732394480.

3. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב אלקיים ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אהרונוביץ 33, טל: 6181158
4. תיכון חדש בהנהלת הגב' צ. אקשטיין, רח' הרב כהנמן 131, טל: 0527166998.

5. תיכון וסמינר בית מלכה (בעלז), רח' הרב פוברסקי 38, טל: 6782076.
6. תיכון בנות לאה אסתר מרכז חסידי ויזניץ, רח' הרב כהנמן 106, טל: 0733383834.

7. תיכון וסמינר בית יעקב גברא, רח' הר' כהנמן 100 (בית חדד) טל. 5794002, (קיימת גם מגמת חינוך מיוחד).
8. תיכון וסמינר בית יעקב חסידי גור, רח' חזון איש 50, טל: 6190140.

9. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב וולף ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' הרב הירש 27, טל: 6183211.
10. תיכון וסמינר למורות וגננות ויזניץ, רח' חזון איש 99, טל: 6778791.

11. תיכון חב"ד בנות חנה, רח' הרב כהנמן 131, טל: 0774601070.
12. תיכון וסמינר חסידי באידיש, רח' כהנמן 92, טל: 6747430.

13. תיכון וסמינר כלל חסידי למורות וגננות, רח' קלישר 22 (פ. זבולון המר 2), טל: 5786278. 
14. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב כהנא ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אמרי ברוך 30, טל:6714500. 

15. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב מאיר ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אהרונוביץ 31,
        (בהנהלת הרבנית בורנשטיין), טל: 5774800.

16. תיכון וסמינר בית יעקב עטרת רחל, רח' אהרונוביץ 31, טל: 5700706.
17. תיכון וסמינר חדש בהנהלת הגב' פנחסי, רח' הרב כהנמן 111, טל: 7748050.

18. תיכון וסמינר תהילה, רח' צפת 15, טל: 5707836.
19. תיכון חדש כלל חסידי בהנהלת הרב וויסמן, טל: 0527676140.

20. תיכון חדש וסרמן, רח' אבוחצירא 25 , טל: 03-7155722.

רשימת הסמינרים בעיר אליהם ניתן לפנות ולהירשם:



דירות 
למכירה

ג’ שבט- ד’ שבט תשפ”ב
5/1/22-6/1/22

4-4.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

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

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

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

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

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

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

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

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

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

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

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

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

 054-6506501)23-23(_____________________________________________

דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

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

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

אלעד

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

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

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

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

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

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

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
1,990,000 ש"ח בלעדי 

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

 בהזדמנות ברחוב 
חברון, בקומה 2.5, דירה 

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

+ אופציה ממשית 
לבניה על הגג )רעפים(, 
1,990,000 ש"ח בלעדי 

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

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756
)45-45(_____________________________________________

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

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

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

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, 1,950,000 ש"ח 

מציאה!! 1,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

_____________________________________________)49-49(מאירוביץ 054-6506501

3-3.5 חדרים

 בבלעדיות, דירת גן, סלון 
מרווח, יחידת מתבגרים שניתן 

להפוך ליח"ד KW טל':
_____________________________________________)52-3ל(054-3088825

 באלוף שמחוני קרוב 
לבארי, דירה גדולה, 4 

חדרים, 120 מ"ר, קומה 
א', חזית, 2,390,000 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בהשניים פרדס 
כץ, בבניה, דירות 3 

ו- 4 חדרים, דירת גן, 
פנטהאוז, ערבות בנקאית 

מלאה, לפרטים
_____________________________________________)2-3ל(052-5549475

 באזור בן זכאי במיקום 
המבוקש, דופלקס 6 חד' 

וגג, נוף מדהים, פתוח 
במיוחד, ק"ג, מטופחת, 

מטבח גדול משופץ 
בתיווך אשכנזי
058-5558815)2-3(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

באר שבע

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

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

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

054-4813717)3-3(_____________________________________________

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

ל- 2, מושכרת 4,600, מחיר 
_____________________________________________)3-3(שיווק 890,000 054-4813717

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

מושכרת 4,600, מחיר 
054-4813717 955,000)3-3(_____________________________________________

 למכירה שכונה י"א 
שאול המלך 125, קומה 

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

_____________________________________________)3-3(שיווק 054-4813717

 חדשה, בבלעדיות, 
למכירה שכונה ד' ברחוב 

שלמה המלך, פריים לוקשיין, 
בתהליך חתימות פינוי בינוי, 

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

לא משופצת, במחיר דיל 
990,000, שיווק
054-4813717)3-3(_____________________________________________

 דירת 4 חדרים, משופצת 
מהיסוד, ברחוב מוריה 

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

_____________________________________________)3-3(900,000 ש"ח 054-4813717

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

054-4813717)3-3(_____________________________________________

 חדשה, בבלעדיות, 
בשכונה ג' ברחוב שרעבי, 

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

לחלוקה, מחיר שיווק 680,000 
054-4813717)3-3(_____________________________________________

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

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

משופצת מהיסוד, מרוהטת 
חלקית, מחיר שיווק 765,000 

_____________________________________________)3-3(ש"ח 054-4813717

 דיל מטורף, דירת 
3.5 חדרים, מעגל ראשון 

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

מיידית, מחיר: 880,000 ש"ח 
054-4813717)3-3(_____________________________________________

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

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

054-4813717)3-3(_____________________________________________

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

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

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

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

 בבלעדיות, מציאה 
בעליון!! הדירה הכי יפה 

בעיר!! דירת 5 חד', מושקעת 
מהיסוד, יחידת הורים, נוף, 

מרפסת מסלון, רק 2,150,000 
ש"ח "שחף נכסים"

052-5752500)3-3(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה, בבן 
עוזיאל המבוקש!! דירת 5 
חד', כ- 130 מ"ר + יחידת 

הורים, מטבח חדש, אמבטיות 
משופצות, רק 1,970,000 
ש"ח גמיש "שחף נכסים" 

054-9422194)3-3(_____________________________________________

+5 חדרים 

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות, מציאה 

מטורפת, בעליון דירת 3 חד', 
קומה א', אופציות נרחבות, 
רק 1,465,000 ש"ח "שחף 

_____________________________________________)3-3(נכסים" 052-5752500

 באזור גבעת רוקח, 
חדשה, מחולקת, כ- 100 

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

B.D.A 3-3(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור רמב"ם 95 מטר, 
משופצת כחדשה, 2,050,000 

***4 חדרים, 110 מטר, גדולה, 
 054-8449423 2,000,000

B.D.A 3-3(תיווך(_____________________________________________

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

2,780,000 ***כ- 70 מטר, 
אופציה להרחבה, 1,620,000 
B.D.A 3-3(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות אחרונות, 4 
חדרים, 2,200,000 ***5 
חדרים 2,500,000 גמיש

B.D.A 3-3(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

כשנה אמפייר-סטייט נדל"ן 
052-7181411)3-3(_____________________________________________

 מציאה!!! בבלעדיות 
באיזור נורוק 90 מטר, קומה 

4 + היתרים בגג בטון "פנחס 
_____________________________________________)3-3(נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)3-3(_____________________________________________

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

2,500,000 גמיש
B.D.A 3-3(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 3-3(תיווך(_____________________________________________

 באזור קוטלר 80 מ"ר, 
אופציה להרחבה, קרקע 
מוגבהת, חזית, מיידית 

תיווך אשכנזי
058-5558815)3-4(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' כ- 90 
מטר, קומה ב' + היתר בנייה 
לעוד 100 מטר באותה קומה, 
חזית, 3 כ"א, 2,700,000 תיווך 

_____________________________________________)3-3(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי! באזור בן דוד 
מתתיהו 230 מ"ר, ק"ב + 
מעלית, חזית, מפלס אחד, 

ניתן לפצל בקלות, 2 סוכות 
גדולות, 3,950,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)3-3(א. פנחסי 03-5799308

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

מטופחת, חזית, 2,380,000 
_____________________________________________)3-3(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

2,100,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)3-3(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

_____________________________________________)3-3(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בפרדס כץ דופלקס 
מחולק, 4 חד' + יחידה 

מושכרת, 160 מ"ר, משופצת 
כחדשה, ק"ג, חזית + חניה, 

2200,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)3-3(_____________________________________________

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

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

050-3000121)3-3(_____________________________________________

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

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

 במעונות ויזניץ! דירת 
גן 5 חד' + עוד 2 דירות 

מניבות, כניסות נפרדות! 
"אביחי - מתווכים"

03-5701010)3-3(_____________________________________________

 ברמת אהרון השקט! 
220 מ"ר + 40 מ"ר 
הרחבות! )2 דירות 

בטאבו(, בנין בן 3 דיירים 
בלבד, 5,400,000 ש"ח! 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)3-3(_____________________________________________

 בשפירא-בר אילן, בנין 
חדש, ק"ק, 5 חד', 115 מ"ר 
+ חצר 40 מ"ר + אופציה, 

2,450,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)3-3(_____________________________________________

 בבלעדיות בשיכון 
ג ברחוב בארי דירת 

4 חדרים ענקית, 120 
מ"ר, קומה א', חזית, 

2,390,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ

054-6506501)3-3(_____________________________________________

 למכירה, ירידה במחיר, 
דירה משגעת, בגולומוב 
115 מטר, 5 חדרים, 2 

חניות, 2,750,000 תווך 
_____________________________________________)3-3(רבקה נקב 053-9244430

 ברב שר 5 חדרים, 120 
מ"ר, ק"ד + מעלית + 

חניה, חזית, 2,300,000 
ש"ח סלומון נכסים 

_____________________________________________)3-3(והשקעות 054-4290600

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,888,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)3-3(הקריה 050-3000121

 ברחוב ראבד 80 מ"ר, 
ק"ק, כניסה פרטית, 

חזית + אופציה מעשית 
לתוספת של 50 מ"ר + 

אופציה לבניה נוספת 
ע"י חפירה, 2,600,000 

ש"ח בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)3-3(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי 5 
חד', קומה ראשונה + מרפסת 

סוכה + יחידת דיור 40 מ"ר 
_____________________________________________)3-3("פנחס נכסים" 055-6789653

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

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)3-3("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ירמיהו 170 מ"ר 
במפלס אחד! קומה 

ראשונה ואחרונה! גג 
בטון! ב- 3,200,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)3-3(_____________________________________________

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

מ"ר, חזית, 2,130,000 תיווך 
_____________________________________________)3-3(הנדל"ן 050-4177419

 בצירזלון-ברויאר 4 חד' 
גדולה, חזית, נוף, ק"ו, 

מושקעת במיוחד + מחסן 
_____________________________________________)3-3(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

סוכה, 1,520,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)3-3(_____________________________________________

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

_____________________________________________)3-3(א. פנחסי 03-5799308

 בטבריה מנחם 4 
חדרים, 107 מ"ר, ק"ג )גג 

בטון( + מעלית + חניה, 
חזית, 2,250,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)3-3(_____________________________________________

 בלעדי בהראשונים 4 
חדרים, מטופחת, כ- 85 
מ"ר + סוכה על רלסים 

12 מ"ר, ק"א, חזית, 
1,760,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)3-3(_____________________________________________

 בהרב שפירא 4.5 חדרים, 
עם מעלית וחניה, ממ"ד וסוכה 

_____________________________________________)3-3(תיווך צור 03-6701920

 בקרית הרצוג 4 חדרים, 
ק"ג, מושקעת, עורפית תיווך 

_____________________________________________)3-3(צור 03-6701920

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

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)3-3(הקריה 050-3000121

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

להרחבה, 1,750,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)3-3(_____________________________________________

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

רק 1,700,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)3-3(_____________________________________________

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

_____________________________________________)3-3(הקריה 050-3000121

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

40 מטר, בסוף אישורים 
_____________________________________________)3-3("פנחס נכסים" 055-6789653

 בהזדמנות! באזור 
קובלסקי 4 חד', משופצת 

כחדשה וממוזגת, 
1,700,000 ש"ח 

בבלעדיות תיווך
050-5749543)3-3(_____________________________________________

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

חזית, 1,450,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)3-3(_____________________________________________

 ברמת אלחנן, בהסכם 
שכנים, 3 חדרים, 
68 מ"ר, קומה ג', 

1,050,000 ש"ח, א"א 
לקחת משכנתא בלעדי 

תיווך מאירוביץ
054-6506501)3-3(_____________________________________________

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

055-6789653)3-3(_____________________________________________

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

בצד, 1.6 "פנחס נכסים" 
055-6789653)3-3(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו 3 חד' 
משופצת + יציאה 
לגינה, מגודרת, רק 

ב- 1,420,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)3-3(נכסים 050-4177750

 במנחם! 2.5 חד', 
ק"ב, עורפית, מרווחת, 

1,650,000 ש"ח גמיש! 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

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

יחי"ד, יפה, 2,120,000 תיווך 
_____________________________________________)3-3(הנדל"ן 050-4177419

 בבעל שם טוב, ק"א, 
חזית, מפוארת, כחדשה, 85 

מ"ר, 3.5 חד', 2,100,000 
_____________________________________________)3-3(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בזיכרון מאיר במקום 
המבוקש, 3 חד', חדר 
כביסה, ק"ג אחרונה, 

משופצת קלות, 2 
כיווני אויר בלעדי בתיווך 

_____________________________________________)3-4(אשכנזי 058-5558815

 מציאה!! א.בורוכוב 
3 חד', כ- 60 מ"ר, ק"א, 
א.להרחבה, 1,380,000 

בלעדי "משגב לדיור" 
052-5222690)3-3(_____________________________________________

 א.מנחם 3 חד', ק"א, 
כ- 73 מ"ר, מ.מצויין, 

א.להרחבה, 1,620,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)3-3(_____________________________________________

 מציאה!! א.הפלמ"ח 
3 חד', כ- 80 מ"ר, 

ק"ג, א.בגג, 3 כ"א, 
1,510,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)3-3(_____________________________________________

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

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

054-5500263)3-3(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד', 75 
מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת, 
בניין מטופח, סוכה גדולה, 

אופציה, 1,600,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)3-3(פנחסי 03-5799308

 באזור הרב קוק 3 חד', 
60 מ"ר, ק"ב + אופציה 

30 מ"ר, משופצת כחדשה, 
1,590,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)3-3(פנחסי 03-5799308

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

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

ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)3-3(והשקעות 054-4290600

 באהרון דב כ- 3 
חדרים, 70 מ"ר, חזית, 

מטופחת, ק"ג )גג 
בטון( + חניה, מיידית, 

1,700,000 לל"ת
 באביעד 3 חד', כ- _____________________________________________)3-3(054-4290600

60 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 
א.מידית, 1,499,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)3-3(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 3 חד', 
ק.מוגבהת, כ- 80 מ"ר, 
מעטפת 40 מ"ר, חצר 
כ- 50 מ"ר, 1,620,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)3-3(_____________________________________________



ג’ שבט- ד’ שבט תשפ”ב 25/1/22-6/1/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

פנטהאוזים ודירות גן

בני ברק

ביקוש 
דירות

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

גבעת שמואל

 להשכרה בגינות דוד 
דירת 5 חדרים ענקיים, 

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

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

054-6506501)42-42(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

עסקים1-1.5 חדרים

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

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

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

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

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

מגרשים
 קניה ומכירה, אדמות 

חקלאיות, בכל הארץ, 
במחירים הגונים
052-2457617)34-7/22(_____________________________________________

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-7/22(בכל הארץ 052-2457617

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

 מיידי בהרב שך/
קוטלר, חנות 19 מ"ר, 
במחיר מציאה 3,500 

ש"ח!!! בלעדי תיווך ש. 
מאירוביץ 050-5308742 

054-6506501)46-46(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגם מים"

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

בית מאיר

בני ברק

בר יוחאי

טבריה
 סוויטות נופש 

מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת, מתאים 

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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 
5 דק' למדרחוב + מרפסת 

נוף, עד 4 ילדים -054
_____________________________________________)3-27ש(6511250/350

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)47-6/22ש(לנופש מושלם! 055-6788938

ירושלים והסביבה

יבניאל

 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/2022ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)44-3/22ש(053-3163352

 בס"ד, צימרים יפים ליד 
ירושלים, לאברכים, בריכה 
פרטית, ענקית, מחוממת, 

ג'קוזי, 250 ללילה
_____________________________________________)39-06/2022ש(055-6697474

 צימר ביבניאל- יחידה 
פרטית, גינה ופינות ישיבה, 

סמוך לביכנ"ס + סופרמרקט, 
עד 11 איש אדיר-

_____________________________________________)49-8/22ש(058-5781866

 באורלנסקי 5 חדרים 
+ ממ"ד + מרפסת שמש, 

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

050-4811122)3-3(_____________________________________________

דירות 
להשכרה

 במשולם ראט- קרית 
הרצוג, ק"ב, משופצת 

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

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

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

4-4.5 חדרים
 ברחוב גולדה מאיר, 

מבחר דירות 4-5 חדרים 
גדולות, בבניין חדש, 

בקומות גבוהות, כולל 
מרפסת שמש/סוכה, 

חניה ומחסן, החל 
מ- 7,200 ש"ח תיווך 

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

 במלצר, סמוך לוגשל, 
דירות נופש מפוארות, 

מאובזרות ברמה גבוהה, 
לשבתות וימים )אופציה 

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

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

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

לפרסום
בלוח

03-6162228

פתח תקווה

 5 חדרים, מושקעת + 
2 חצרות + מחסן גדול, 

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

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

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

4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

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

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

054-6506501)1-1(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)1-4ש(050-9734807

חריש

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

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

רחובות

 3 חד' בהרצל 127, 
קומה ב', משופצת, 

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

השקעות

 לחברת נדל"ן 
המתמחה בהשקעות 

באנגליה נפתחה אופציית 
השקעה בבית אבות, 

חוזה ארוך + בטחונות 
מלאים. תשואה גבוהה, 

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

+5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים
ירושלים

2-2.5 חדרים

 ברחוב טרפון, בהסכם 
שיתוף, יחידה 30 

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

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

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

 050-2321046 1,480,000
_____________________________________________)2-5(אופק מאיר נכסים

טבריה
וילות ובתים

3-3.5 חדרים

קריית גת
+5 חדרים

קריית מלאכי

4-4.5 חדרים
 במרכז החלוצים!!! 

93 מ"ר, 4 חדרים, ג', ללא, 
משופצת, מרפסת, יחידת 

_____________________________________________)2-3(ה.נפרדת 052-7654428

 2 חדרים, מרוהטת, 
קומה א' על עמודים, חזית, 
במרכז, מזגנים, 3,500 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ל(050-8737558

 דירה ברמת אלחנן, 2.5 
חדרים, ממוזגת, מעלית, 
סוכה, לממושכת, דוד"ש 

_____________________________________________)2-5ל(054-8436990

 בקרית הרצוג בבני 
אברהם, 2 חדרים, קומה א', 

לטווח ארוך, ללא תיווך
_____________________________________________)2-5ל(054-3940101

 בבר אילן יחידת דיור 2 
חדרים, ריהוט מלא, כחדשה, 
קומה 3.5 )ללא(, 3,000 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ל(054-7610445

 חנות להשכרה ברחוב רבי 
עקיבא 143, 19 מטר, 3,700 

_____________________________________________)2-5ל(ש"ח 053-8526896

משרדים

 במלון רמדה, דירה 
פרטית, לתקופות קצרות 

וארוכות, מאובזרת + מטבחון 
02-6421278 058-4149184)2-3(_____________________________________________

 דרושה דירת 4 חדרים 
באזור בית כנסת הגדול דובק 

_____________________________________________)3-4ח(054-8477988

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! בלעדי 

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

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 ברחוב סירקין דירת 
3 חדרים, קומה ב', 80 

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

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

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

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

_____________________________________________)52-3ש(052-7165213

 ברחוב השלושה 3 
חדרים, קומה א', חזית, 
1,690,000 ש"ח בלעדי 

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

 2 דירות של 2.5 
חדרים, ברחוב שמעון 

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

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

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,150,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

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

חזית, מאווררת, 1,820,000 
_____________________________________________)1-4ש(053-5677993

 בגן ורשא 2 יח"ד גדולות 
חדשות ומפוארות, מרפסות, 

נוף, ק"ד )ללא(, כל יחידה 
750,000 ש"ח גמיש בבלעדיות 

תיווך ישיר במרכז
054-8535000)3-3(_____________________________________________

 בגן ורשא 3 חדרים, 
כחדשה, מפוארת, ק"ג, חזית, 

בטאבו משותף, 1,580,000 
ש"ח גמיש בבלעדיות תיווך 
_____________________________________________)3-3(ישיר במרכז 054-8535000

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

גבוה, 790,000 נדל"ן 
_____________________________________________)3-3(הקריה 050-3000121

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

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)3-3(_____________________________________________

 בשטרסר דירת נכה 40 
מ"ר, 2 חד', כחדשה, חזית, 

1,035,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)3-3(_____________________________________________

 באזור אורליאן בטאבו 
משותף 2 חד', 43 מ"ר + 
סוכה, קומת כניסה, חזית, 

משופצת כחדשה, מרוהטת 
)מושכרת ב- 2,700 ש"ח(, 

950,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)3-3(_____________________________________________

 באוסשקין! 2 חד', 
קומת קרקע, פסיעות 

בודדות ממדרגות 
הרכבת! לכל מטרה! 

1,330,000 ש"ח בלעדי 
ל"אביחי - מתווכים"

03-5701010)3-3(_____________________________________________

 וילה דו משפחתי 
בטבריה עילית, 170 מ"ר, רק 

1,580,000 ש"ח
_____________________________________________)3-3(052-7166160 ידידיה

 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 
נטו( + סוכה 42 + גג פרטי 

)125 מ"ר( + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 3,600,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)3-3(_____________________________________________

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)3-3(הכוכבים: 02-5713375

דופלקסים
 "אינפיניטי עוצמה", 
למכירה ברח' עמינוח פ"ת 

דופלקס 5 חדרים, 90 מטר, 
קומה 3-4, מ"ש, מעלית, חניה 

_____________________________________________)3-3(קובי בכר 050-9695280

 "אינפיניטי עוצמה", 
למכירה ברח' עמינוח פ"ת 
3 חדרים, 50 מטר, קומה 

5/5, מעלית, חניה קובי בכר 
050-9695280)3-3(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 במרכז העיר בחפץ 

חיים 2.5 חד', ק"2, 67 מ"ר, 
1,290,000 תיווך יוחנן

051-2454512)3-3(_____________________________________________

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

אחד, משופצת, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)3-3(_____________________________________________

 בקרית מלאכי מבחר 
דירות להשקעה החל 

מ- 690,000 ש"ח נדל"ן 
_____________________________________________)3-3(הקריה 050-3000121

 באנילביץ בבית פרטי 2 
חד', 50 מ"ר + חצר פרטית, 
משופצת ויפה, 3,500 ש"ח 

054-3976211)3-3(_____________________________________________

וילות ובתים

 להשכרה דירות באשל 
אברהם, 2/3 חדרים, 

במחיר שאסור לפרסם 
תווך רבקה נקב
053-9244430)3-3(_____________________________________________

 בקריית הרצוג פנטאוס 
150 מ"ר, כולל מרפסות 

שמש, חדש מהקבלן! 
+ חניה, ב- 6,500 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)3-3(_____________________________________________

 בנורוק 4 חד', בבנין 
איכותי! מרווחת ומסודרת 

+ מעלית וחניה! 4,500 
ש"ח! מפתחות ב"אביחי 
_____________________________________________)3-3(- מתווכים" 03-5701010

 בלעדי בדניאל 4 חדרים 
ענקית, 140 מ"ר, ק"א, 

חזית, שמורה, 6,700 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)3-3(והשקעות 054-4290600

 בהזדמנות 4 חדרים 
ברחוב המכבים, ק"א, עם 

3 מזגנים, דירה צבועה, רק 
3,100 שקל, עמלה רק חצי 

_____________________________________________)3-3(חודש תיווך צור 03-6701920

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

_____________________________________________)3-3(הקריה 050-3000121

 בשלמה בן יוסף/
מכבים! 3 חד', ק"ב, 

מסודרת, 3,500 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בנורדאו 
3 חד', ק"ג, מעלית, 

_____________________________________________)3-4ש(מהממת 052-3997526

 בק. הרצוג 3 חד' + 
מרפסת, ק"ה, ללא, 2,700 
_____________________________________________)3-6ש(ש"ח, מיידי 050-4131561

 להשכרה דירה 3 
חדרים בבארי, כ- 85 

מטר, קומה ראשונה, 
מרוהטת, 2 שירותים, 

מחיר מציאה 3,750 תווך 
_____________________________________________)3-3(רבקה נקב 053-9244430

 בלעדי! באזור העיריה 
3.5 חד' גדולה, 90 מ"ר, ק"ג, 

משופצת, מרוהטת )אפשר 
ללא ריהוט(, 4,800 ש"ח א. 

_____________________________________________)3-3(פנחסי 03-5799308

 כהנמן 145, ק"ו, חדשה 
מקבלן, מפוארת, ללא ריהוט, 

_____________________________________________)3-6ש(3,900 052-7691171

 מציאה! באבוחצירא 
דירת 2 חד', ק"א, 

מרוהטים, 2,700 ש"ח 
מפתחות ב"אביחי - 

_____________________________________________)3-3(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה בגורדון 2 
חדרים יפייפיה, משופצת, 

מרוהטת, מחיר 2,600 
תווך רבקה נקב
053-9244430)3-3(_____________________________________________

 להשכרה במרים 
הנביאה דירת 2.5 חדרים 

יפייפיה, כ- 50 מטר, 
מרוהטת קומפלט, 

מעוצבת אדריכלית ברמה 
הכי גבוהה שיש, מחיר 
3,800 תווך רבקה נקב 

053-9244430)3-3(_____________________________________________

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

 יחידת דיור מרווחת, באזור 
רחוב צפניה בבני ברק, קומה 

ראשונה, ריהוט מלא, משופצת 
לפרטים 050-9383007 כניסה 

_____________________________________________)3-6(מיידית

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

_____________________________________________)3-3("פנחס נכסים" 055-6789653

 להשכרה מרתף 220 
מ"ר בקריית הרצוג, 

בבניין חדש, ב- 7,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)3-3(_____________________________________________

 למסירה עסק וותיק 
בתחום המוצרי חשמל, 
מוניטין גדול + הדרכה 
+ מקום שכירות זולה, 
לטווח ארוך להב נכסים 

050-4177750)3-3(_____________________________________________

 מציאה! למכירה 
חנות ברבי עקיבא אזור 

הרב קוק, 25 + 25 מ"ר, 
מושכרת ב- 10,000 

ש"ח, רק ב- 2,150,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)3-3(_____________________________________________

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)3-3(_____________________________________________

 משרד 70 מ"ר, רבי עקיבא 
חזו"א, קומה א', למיידי תיווך 

_____________________________________________)3-3(דורון 054-4980159

 משרד 50 מ"ר, במרכז 
העיר, כולל חניה, מחיר מציאה 

_____________________________________________)3-3(תיווך דורון 054-4980159

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

הכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)3-3(תיווך דורון 054-4980159

פתח תקווה

 להשכרה ברחוב 
בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 

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

מעלית + חניה, כניסה 
מיידית, ללא תיווך

050-7691234)52-01/2022(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

לימוד נהיגה

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

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

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

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

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

מחשבים

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

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

השבת 
אבידה

השכרת רכב

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות
 השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 
50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

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

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

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

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

יד שניה 
קונים

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

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

מאובזר היטב
050-6481288

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

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

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

מצוות, ובריתות, וכו', 
_____________________________________________)1-1(054-8449588 מירי

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/2022ש(קרליבאך 052-7153475

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/2022ש(050-7477127

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)44-03/2022ש(גקוזי' 052-4595914

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7602522

ג’ שבט- ד’ שבט תשפ”ב 5/1/22-6/1/22

שיעורים ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

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

058-3275870)49-04/2022(_____________________________________________

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

054-5634338
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

מוצרים 
ושירותים

ריהוט

צפת

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

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

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 וילה פרטית יפיפיה, 
במתחרד, עד 30 איש, נקיה 

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

תספורות
 ספר גברים עד הבית 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

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

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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

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

 תנור גז ובישול במצב 
מצוין סאוטר צבע לבן 500 

_____________________________________________)2-3ח(ש"ח 054-5470218

 רדיאטור חדש בקופסא 9 
צלעות 150 ש"ח

_____________________________________________)2-3ח(054-5470218

 בהזדמנות!!! מסך 
מחשב מתאים גם למשחקים 

_____________________________________________)2-3ח(450 ש"ח 053-3346080

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

_____________________________________________)2-3ח(055-5510046

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)2-3ח(054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)2-3ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)2-3ח(ש"ח 052-6215803

 בהזדמנות!!! מחשב נייד 
היה בשימוש מועט 500 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ח(053-3346080

 ברה"ע למכירה תנור + 
מיחם + פלטה לשבת ב- 100 

_____________________________________________)2-3ח(ש"ח כ"א 050-6850138

 ברה"ע למכירה מ.גילוח 
ג'אנקי דגם 2100 עם מיישר 

פאות ב- 90 ש"ח
_____________________________________________)2-3ח(050-6850138

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ח(054-8481924

 למכירה מכונת תספורת 
REMINGTON חדשה 

בקופסא 150 ש"ח
_____________________________________________)2-3ח(054-8481924

 שואב אבק חברת יונדאי 
כולל כל החלקים רק 200 
_____________________________________________)2-3ח(ש"ח אשדוד 050-4123771

 מעבד מזון + בלנדר 
סאוטר 1100W ב- 330 ש"ח 

בלבד במקום 570
_____________________________________________)2-3ח(054-8481582

 מכונת תפירה חשמלית 
ברנט 500 ש"ח במצב מצויין 

_____________________________________________)2-3ח(054-7432035

 הליכון ספורט וברז נשלף 
חדש למטבח ב- 400 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ח(050-4165749

 מכשירי כושר 350 
_____________________________________________)2-3ח(050-7757420

 מצלמת סאמויקס מגע 
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 למכירה במצב מצויין מסך 
מחשב 22 אינץ ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-7773526

 תנור אפיה בצבע לבן 
הכולל 4 להבות גז בני ברק 

_____________________________________________)2-3ח(300 ש"ח 03-6744097

 כירת גז + 4 להבות בני 
_____________________________________________)2-3ח(ברק 300 ש"ח 03-6744097

 טוסטר אובן בני ברק 120 
_____________________________________________)2-3ח(ש"ח 03-6744097

 למכירה מקרר שארפ 
חדש 500 ש"ח בלבד מצב 

____________________________________________)2-3ח(מצויין 053-3076507 בני ברק

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

 בד' טבת נמצא צמיד 
כסף בשלמה המלך בבני ברק 

_____________________________________________)3-4ח(052-7167777

 אבדו נעלי פעוט בקו 2 
ביום חמישי י"ט טבת

_____________________________________________)3-4ח(053-3131776

 נמצא שעון יד מחוגים 
פשוט בקו 82 מפ"ת לת"א 

_____________________________________________)3-4ח(ביום ב' 054-8434313

 נמצא צמיד כסף ברח' הר 
סיני ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)2-3ח(050-4110743 054-8438320

 מי שהשאיל עט 
באוטובוס לפני כחודש ונשאר 

_____________________________________________)3-4ח(אצלי 052-7663740

 דרוש לקניה במחיר סימלי 
_____________________________________________)3-4ח(כלוב לאוגרים 053-3217107

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)3-4ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)3-4ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)3-4ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)3-4ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)3-4ח(בתחום 052-7396092

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)3-4ח(052-3595314

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

_____________________________________________)3-4ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)3-4ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)3-4ח(052-3595314

 דרוש מכסה של פלאפון 
_____________________________________________)3-4ח(K35 טל': 052-7663740

 ברע"ה למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-6850138

 מקרר אמנה אמין מאוד 
עובד נהדר 500 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(052-7662828

 מקפיא גבוה ועמוק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-4136333 03-5796744

 מקרר אמקור 300 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4136333 03-5796744

 מציאה נגן עם מצלמה 
כמו חדש ב- 85 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(052-7637280 עוזרי בני ברק

 מכשיר אטמור חדש 
לחימום מים לחיסכון 

 SKW לאמבטיה או למטבח
ב- 150 ש"ח 052-2786557 

_____________________________________________)3-4ח(בפ"ת

 תנור אינפרא אדום 5 גופי 
חימום טרמוסטט בטיחותי 
חלק עליון רחב 170 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(בב"ב 054-8412976

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-6215803

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(054-3558949

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)3-4ח(052-3463482

 כחדש!!! מיחם 
מנירוסטה מלוטשת 40 כוסות 
_____________________________________________)3-4ח(130 ש"ח 052-2786557 פ"ת

 מדפסת HP ביתית 
סריקה/צילום בעברית 150 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח י"ם 054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 JBL אוזניות קשת חוטי 
500T חדש באריזה 120 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(י"ם 054-2633790

 2 תנורי ספירלות 50 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 050-4147729

 תנור נפט מצוין 100 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(בירושלים 050-4147729

 למכירה נגן ללא רדיו חדש 
בקופסא של דינמיט 8GB ב- 

_____________________________________________)3-4ח(80 ש"ח ב"ב 052-7131071

 2 רדיאטורים 150 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4128920

 רדיאטורים חדשים 3 
דרגות 2500W ב- 380 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(054-8444978

 מטען חדש לבטריות 
נטענות + בטריות ב- 70 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(במקום 109 052-7154435

 מיקרוגל 150 ש"ח כחדש 
_____________________________________________)3-4ח(גמיש 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(054-4273857

 מקדחה חשמלית 100 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 054-4273857

 דיסקים חדשים חסידיים 
_____________________________________________)3-4ח(25 ש"ח לדיסק 052-7154435

 מחבת חשמלי גדול חדש 
באריזה 150 ש"ח הקודם 

_____________________________________________)3-4ח(זוכה! 050-4135002

 מכשיר וויז הדרן חדש 
לא היה בשימוש 350 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-7123040

 מצלמת סאמויקס מגע 
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 מסך למחשב 21 אינץ 
כחדש 180 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-6205446

 למכירה מכונת 
תפירה תעשיתית מצוינת 
CONSEW SUPER ב- 

_____________________________________________)3-4ח(500 ש"ח 052-7622637

 ברע"ה למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)3-4ח(190 ש"ח 050-6850138

 למכירה מגהץ אדים 
חדש 160 ש"ח בלבד בני ברק 

_____________________________________________)2-3ח(053-3076507

 תנור חימום על גז מצב 
חדש המישארגז 500 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ח(054-5981054

 פלטה קטנה 50 ש"ח 
_____________________________________________)2-3ח(053-3155415

 טייפ חברת פלסוני רק 
הרדיו טוב USB ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)2-3ח(053-3155415

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)2-3ח(054-4273857

 מיקרוגל 150 ש"ח כחדש 
_____________________________________________)2-3ח(גמיש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)2-3ח(054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)2-3ח(054-4273857

 מיטת חבר + מיטה 
נפתחת + 2 מגירות ומזרונים 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש"ח בלבד 054-2252171

 למסירה שולחן עץ חום 
_____________________________________________)3-4ח(1*2 מטר 054-2252171

 למכירה סטנדר עץ עומד 
_____________________________________________)3-4ח(200 ש"ח 054-2252171

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש' 054-8483032

 למכירה ספה מבד יפיפיה 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש' 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש'
_____________________________________________)3-4ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)3-4ח(שידה 400 ש' 054-8483032

 כסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(054-4273857

 שולחן סלוני ב- 500 ש"ח 
+ 6 כסאות כ"א ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-7619852

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור בני ברק 300 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(03-6744097

 כיסא משרדי מחשב בני 
_____________________________________________)3-4ח(ברק 100 ש"ח 03-6744097

 שולחן לסלון 75*72*150 
ניתן להארכה בני ברק 300 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 03-6744097

 שולחן כתיבה חדש בני 
_____________________________________________)3-4ח(ברק 150 ש"ח 03-6744097

 למכירה שידת מגירות 
חזקה ויציבה 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)3-4ח(053-3076507 בני ברק

 למסירה ברחובות שולחן 
סלון נמוך במצב טוב

_____________________________________________)3-4ח(08-9492712

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 052-7646764
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7634389

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/2022ש(ושמור!! 052-8013000

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

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

ספסופה
 2 צימרים, עד 16 איש 

+ ג'קוזי + בריכה מחוממת 
ומקורה, חצר ומתקני גן + 

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

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)3-4ח(שקל יהודה 052-7667577

 מטען אוניברסלי חדש 
לבטריות מרובעות של 

פלאפון/מצלמות ב- 59 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(052-7154435

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

תינוקות

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

_____________________________________________)1-2(חדישים 052-4227714

 מיטת תינוק עץ בוק 
תוצרת ספרד 180 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(02-6413936

 כיסוי גשם לעגלת 
תאומים במצב חדש 60 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(עבה במיוחד 053-3217107

 B&D דייסת קונפלור 
ומטרנה בד"צ 8 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)3-4ח(050-4107696

 עגלת PEG במצב מצויין 
_____________________________________________)3-4ח(בב"ב 500 ש"ח 052-7131071

 הליכון לתינוק ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4158480

 סלקלים לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(כ"א ב"ב 050-4158480

 בוסטר לרכב ב- 15 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(בלבד 050-4158480

 טיולון 90 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4158480

 עריסה נישאת לתינוק 
_____________________________________________)3-4ח(280 ש"ח 053-3155415

 נדנדה לתליה לפעוטות 
_____________________________________________)3-4ח(חדש 80 ש"ח 053-3155415

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 30 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(053-3155415

 מזרון למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 50 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
מצויינת 500 ש"ח בלבד

_____________________________________________)3-4ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון עם 
אמבטיה מפוארת 500 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת אמבטיה 
עם טיולון תוצרת אינפיניטי 

חזקה ויציבה 310 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(053-3076507 בני ברק

 עגלת תינוק עם טיולון 
ואמבטיה כמעט חדש 500 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-7142252 אלעד

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

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



ג’ שבט- ד’ שבט תשפ”ב 45/1/22-6/1/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

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

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)47-6/22ש(050-7250631

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

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

7,000
 דרושה אישה לפתיחת 

עסק עצמאי, בתחום השיווק, 
ליווי והדרכה צמודה

_____________________________________________)52-3ל(054-8449274

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)45-4/22ש(052-7623142

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציגת טלמיטינג 

+ נסיון, 4 משמרות 
בשבוע, תנאים טובים 

למתאימים
_____________________________________________)1-2ש(052-4751951

למפעל זכוכית

050-8556679
יתרון: ידע בקורל דרו / באיירבראש

8:00-16:00 | תנאים טובים

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

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

גמישות, עם מפתח, 
תנאים סוציאלים

054-6713128)52-3(_____________________________________________

 עובד לחנות, עצמאי 
ומקצועי, מחשבים 

ואלקטרוניקה יתרון, 
לקבועה ומסודרת, 

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

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

_____________________________________________)52-3ש(054-8507450

 למעון הנסיכים 
דרושות מטפלות מנוסות, 

קבועות וגם ממלאות 
מקום, שכר הולם

_____________________________________________)1-12ש(050-4158849

 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 03-760-4646 או מייל 
liat@frcpa.co.il)2-3(_____________________________________________

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

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

למוסד חינוכי גדול באלעד

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

מקצועי ומנוסה 
לתחזוקה שוטפת 

למשרה מלאה, מיידי

דרוש אב בית

?יש לך ניסיון ניהולי

!!!אותךאנחנו מחפשים 

מובילהלרשת מינימרקטים
:ות/דרושים

סניפיםות/מנהלים
חובה–ניהולי קודם ניסיון 

משמעותייתרון -ניסיון בתחום המזון

בונוסים+בסיסשכר ✓
רשת משפתית עם אופציות קידום✓

רשת חרדית✓

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

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו

ד"בס

!ות/דרושים
חרדיתסופריםלרשת 

בקרית ספר
קבני ברבו

סניףת /מנהל
יתרון-ניסיון ניהולי

יתרון-ניסיון מתחום המזון

בני ברק-האונלייןניהול סניף
ניסיון ניהולי מתחום המזון חובה

משפחתית עם אופציות קידוםרשת 
תנאים טובים למתאימים

 לצהרוני אביב התורה 
בת"א דרושות גננות/

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

לפרטים: נילי-
_____________________________________________)52-3ש(055-5574263

 לחנות מוישיס בבני ברק 
דרוש עובד אחראי אמין ומסור 

_____________________________________________)2-3ל(052-6487870

 למוסד בבני ברק דרוש 
עובד ניקיון, אחראי, 

תנאים טובים למתאים 
_____________________________________________)2-3(פלאפון 054-2632404

 לפיצה דומינו ב"ב-
מהדרין דרושים שליחים 

_____________________________________________)2-5ש(054-4596777

 דרוש נהג לחלוקה 
בגבעתיים, שעות 

00:45 עד 04:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים
_____________________________________________)2-3ש(052-6473633 משה

 לצרכניה בבת ים דרושים: 
עובד כללי, קופאי/ות, סדרן, 

משמרות בוקר/צהרים
052-6732122)2-5(_____________________________________________

הגשת מועמדות עד ליום 23.1.2022 
בדוא”ל michrazim@mei-barak.co.il  בצרוף קו”ח.

⋅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.

לתאגיד המים והביוב 
"מי ברק" בע"מ 

GIS דרוש/ה עובד/ת להפעלת מערכת

 למבוגר עצמאי חסידי 
בבני ברק, דרוש חרדי 
לשינה ביחידה צמודה 
+ הכנת ארוחת בוקר 

_____________________________________________)2-3(לפרטים: 054-5430004

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

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

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

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

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

כללי
 כובע ברסלינו מידה 58, 

כחדש, קנייטש, מחיר 420 
_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105

 דיסק של החזן ויצנר 
אפשרי להשיג בחנות מתוקים 

_____________________________________________)28-29ח(ועוד הרב שך 31 ב- 30 שקל

 למכירה שמלה 
מהממת לארוע, 

שהחולצה מפייטים 
והחצאית קטיפה שחור, 
מקסי, מידה 42, ב- 550 

ש"ח, נלבשה רק פעם 
אחת, עלתה 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)2-5(לפרטים 054-6337121

ביקוש 
עבודה

 2 תמונות פאזל מרהיבות 
ביופיין 100*80 100 ש"ח 

_____________________________________________)3-4ח(052-3463482

 למכירה תוכון אוסטרלי 
עם כלוב גדול + תא הטלה 

+ מבחנה למים + כלי לאוכל 
_____________________________________________)3-4ח(180 ש"ח גמיש 054-8422414

 מילון מיני אטלס פיסי 
מדיני 2021 כחדש במצב 

_____________________________________________)3-4ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 למכירה אופני ראלי 
פעלולים + אופני BMX מידה 

20 כ"א 300 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(054-2819921

 סט רפואות תימן ג' חלקים 
_____________________________________________)3-4ח(150 ש"ח 050-4147729

 גז 5 להבות 150 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-4128920

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)3-4ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה קוקטייל אפור 
לבן מהמם מאולף ברמה 

גבוהה מאוד 400 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)3-4ח(052-7151075

 תופסן חדש לפלאפון עם 
זרוע מתכווננת וגמישה ב- 70 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-7154435

 כרטיס זיכרון מהיר במצב 
_____________________________________________)3-4ח(חדש 30 ש"ח 053-3147379

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון כמו חדש 

_____________________________________________)3-4ח(150 ש"ח 053-3147379

 ברע"ה למכירה מכנסיים 
חדשים 100% כותנה מידות 

38-40 3 יח' ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)3-4ח(050-6850138

 כלוב לתוכים בגדלים 
שונים + אביזרים

_____________________________________________)3-4ח(053-4145093

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)3-4ח(בשבוע 052-3595314

דרושים
לעבודה בארה"ב 

שוחטים, בודקים ומשגיחים
לעבודה במשחטות בקר ברחבי ארה"ב

עדיפות לבעלי ניסיון, לבוגרי ישיבות
עדיפות לבעלי אזרחות אמריקאית / גרינקארד
עבודה בצוותים|מגורים לעובדים

קו"ח לפקס: 09-7966359
kosherjobs@gmail.com

פרטים נוספים בטלפון: 09-7968778

 לאופנת נשים אלגנט 
פריז בב"ב דרושה מוכרת 

מנוסה ואחראית
_____________________________________________)3-6ש(054-4347954

 למוסד תורני ליד רחובות, 
עוזר למנהל, נעיר ונמרץ, 
יישומי מחשב, רכב, חצי 

משרה, בשעות 13:30-17:30 
kolel1820@gmail.com :3-4(קו"ח(_____________________________________________

 עובדת, ידע בסיס 
במחשב, שעות אחה"צ 

052-7698994
03-6191468)3-3(_____________________________________________

 דרוש עובד גם לגיר 
רגיל, צעיר ונמרץ, מסוגל 

להרים דברים כבדים 
052-7698994
03-6191468)3-3(_____________________________________________

 דרושה מנה"ח 
לעמותה באזור המרכז, 

בעלת נסיון קו"ח: 
noam.oze@gmail.com)3-4ש(_____________________________________________

 לגן דתי בק. אונו דרושה 
בדחיפות מטפלת, שכר 43 
ש"ח לשעה 058-4770321 

_____________________________________________)2-3ש(פנינה

 דרושה בב"ב עובדת 
למשק בית, פעמיים בשבוע, 

חרוצה ויסודית, שכר גבוה 
_____________________________________________)2-5ל(054-8452029

ד"בס

תקווה-לסופר חדש שנפתח בפתח
תו/דרושים

ת סניף/מנהל
!חובה-ניסיון ניהולי מתחום המזון

7:00-16/17:00משרה מלאה במשמרת בוקר 
יום שישי יום קצר+ 

אחריות שוטפת על ניהול הסניף  -
חדשיםעובדיםלתקב, ניהול עובדים-
ספקים  , הזמנת סחורה, תפעול המקום-

'נראות המקום וכו, דוחות רווח והפסד, קידום מכירות-

מנהל למשמרת נית/סגן
ערב/בוקר

חובה-ניסיון בניהול עובדים
עד הסגירה  15-שישי קצר או ערב מ+7-16בוקר מלאהמשרה

,לקוחותשירות,הסניףת/למנהלעבודה במקביל
'וכדמחסן,סחורהבדיקת,עובדיםעלאחריות

hr2@netivc.co.ilח "לשליחת קו

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום

יות  /מלגזניםות/ראש העין דרושיםבאיזורהרשת ג"למרלו
050-7103245סחורה ות/ומלקטי

ד"בס
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יום שישי יום קצר+ 

אחריות שוטפת על ניהול הסניף  -
חדשיםעובדיםלתקב, ניהול עובדים-
ספקים  , הזמנת סחורה, תפעול המקום-

'נראות המקום וכו, דוחות רווח והפסד, קידום מכירות-

מנהל למשמרת נית/סגן
ערב/בוקר

חובה-ניסיון בניהול עובדים
עד הסגירה  15-שישי קצר או ערב מ+7-16בוקר מלאהמשרה

,לקוחותשירות,הסניףת/למנהלעבודה במקביל
'וכדמחסן,סחורהבדיקת,עובדיםעלאחריות

hr2@netivc.co.ilח "לשליחת קו

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום

יות  /מלגזניםות/ראש העין דרושיםבאיזורהרשת ג"למרלו
050-7103245סחורה ות/ומלקטי

חרדיתלרשת מינימרקטים
בפריסה ארצית

ות/דרושים

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום
!!שכר הולם למתאימים

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו
050-8841090לפרטים לפנות 

ד"בס

ירושלים/רחובות/בת יםיות/קופאים

ירושלים/בת יםת /ת אחראי/קופאי

אלעד/ירושלים/בת יםיות/סדרנים

אלעד  /ירושלים/רחובות/בת יםסניפיםות/מנהלי

חובה-ניסיון ניהולי קודם
*ל"ח למשרה הנ"יש לשלוח קו*

חרדיתלרשת מינימרקטים
בפריסה ארצית

ות/דרושים

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום
!!שכר הולם למתאימים

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו
050-8841090לפרטים לפנות 

ד"בס

ירושלים/רחובות/בת יםיות/קופאים

ירושלים/בת יםת /ת אחראי/קופאי

אלעד/ירושלים/בת יםיות/סדרנים

אלעד  /ירושלים/רחובות/בת יםסניפיםות/מנהלי

חובה-ניסיון ניהולי קודם
*ל"ח למשרה הנ"יש לשלוח קו*

חרדיתלרשת מינימרקטים
בפריסה ארצית

ות/דרושים

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום
!!שכר הולם למתאימים

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו
050-8841090לפרטים לפנות 

ד"בס

ירושלים/רחובות/בת יםיות/קופאים

ירושלים/בת יםת /ת אחראי/קופאי

אלעד/ירושלים/בת יםיות/סדרנים

אלעד  /ירושלים/רחובות/בת יםסניפיםות/מנהלי

חובה-ניסיון ניהולי קודם
*ל"ח למשרה הנ"יש לשלוח קו*

חרדיתלרשת מינימרקטים
בפריסה ארצית

ות/דרושים

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום
!!שכר הולם למתאימים

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו
050-8841090לפרטים לפנות 

ד"בס

ירושלים/רחובות/בת יםיות/קופאים

ירושלים/בת יםת /ת אחראי/קופאי

אלעד/ירושלים/בת יםיות/סדרנים

אלעד  /ירושלים/רחובות/בת יםסניפיםות/מנהלי

חובה-ניסיון ניהולי קודם
*ל"ח למשרה הנ"יש לשלוח קו*

חרדיתלרשת מינימרקטים
בפריסה ארצית

ות/דרושים

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום
!!שכר הולם למתאימים

hrnetiv@netivc.co.ilח"לשליחת קו
050-8841090לפרטים לפנות 

ד"בס

ירושלים/רחובות/בת יםיות/קופאים

ירושלים/בת יםת /ת אחראי/קופאי

אלעד/ירושלים/בת יםיות/סדרנים

אלעד  /ירושלים/רחובות/בת יםסניפיםות/מנהלי

חובה-ניסיון ניהולי קודם
*ל"ח למשרה הנ"יש לשלוח קו*

050-7103245: לפרטים

ברקלרשת סופרים בבני 
ות/דרושים

יות/קופאים
משמרת בוקר קבוע או משמרת ערב קבוע

ת/ת ראשי/קופאי
שילוט בסניף+ קופה7:30-15:30משמרת בוקר 

לסניף האונלייןות/מלקטים
י הזמנה"הכנת משלוחים ללקוחות עפ

גמישותשעות-ערבאומשמרת בוקר
לשעה₪ 35

מלאהמשרה * התלמדות במקום*לא דרוש ניסיון קודם 
מלאיםסוציאליםתנאים * משפחתיתאוירה*חרדית רשת

ת משמרת ערב/אחראי
אחריות על סגירת הסניף  + עבודה על קופה

22:00/23:00הסגירהעד15:00-מ

ת לסניף  /שומר
15:00-22:00ללא נשק משמרת ערב 

050-7103245: לפרטים

ברקלרשת סופרים בבני 
ות/דרושים

יות/קופאים
משמרת בוקר קבוע או משמרת ערב קבוע

ת/ת ראשי/קופאי
שילוט בסניף+ קופה7:30-15:30משמרת בוקר 

לסניף האונלייןות/מלקטים
י הזמנה"הכנת משלוחים ללקוחות עפ

גמישותשעות-ערבאומשמרת בוקר
לשעה₪ 35

מלאהמשרה * התלמדות במקום*לא דרוש ניסיון קודם 
מלאיםסוציאליםתנאים * משפחתיתאוירה*חרדית רשת

ת משמרת ערב/אחראי
אחריות על סגירת הסניף  + עבודה על קופה

22:00/23:00הסגירהעד15:00-מ

ת לסניף  /שומר
15:00-22:00ללא נשק משמרת ערב 

050-7103245: לפרטים

ברקלרשת סופרים בבני 
ות/דרושים

יות/קופאים
משמרת בוקר קבוע או משמרת ערב קבוע

ת/ת ראשי/קופאי
שילוט בסניף+ קופה7:30-15:30משמרת בוקר 

לסניף האונלייןות/מלקטים
י הזמנה"הכנת משלוחים ללקוחות עפ

גמישותשעות-ערבאומשמרת בוקר
לשעה₪ 35

מלאהמשרה * התלמדות במקום*לא דרוש ניסיון קודם 
מלאיםסוציאליםתנאים * משפחתיתאוירה*חרדית רשת

ת משמרת ערב/אחראי
אחריות על סגירת הסניף  + עבודה על קופה

22:00/23:00הסגירהעד15:00-מ

ת לסניף  /שומר
15:00-22:00ללא נשק משמרת ערב 

050-7103245: לפרטים

ברקלרשת סופרים בבני 
ות/דרושים

יות/קופאים
משמרת בוקר קבוע או משמרת ערב קבוע

ת/ת ראשי/קופאי
שילוט בסניף+ קופה7:30-15:30משמרת בוקר 

לסניף האונלייןות/מלקטים
י הזמנה"הכנת משלוחים ללקוחות עפ

גמישותשעות-ערבאומשמרת בוקר
לשעה₪ 35

מלאהמשרה * התלמדות במקום*לא דרוש ניסיון קודם 
מלאיםסוציאליםתנאים * משפחתיתאוירה*חרדית רשת

ת משמרת ערב/אחראי
אחריות על סגירת הסניף  + עבודה על קופה

22:00/23:00הסגירהעד15:00-מ

ת לסניף  /שומר
15:00-22:00ללא נשק משמרת ערב 

תקשורת
 טלפון סנדוויץ שולחני 

משומש במצב מעולה בצבע 
_____________________________________________)3-4ח(טורקיז 25 ש"ח 050-4087927

 למכירה מכשיר כשר 
מקורי דגם L326 חדש באריזה 
_____________________________________________)3-4ח(200 ש"ח גמיש 054-8464909

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)2-3ח(ש"ח 052-7116399

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)2-3ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)2-3ח(אינץ 20 שקל 054-3177932

 אופני נוער מידה 24 דרוש 
_____________________________________________)2-3ח(תיקון 70 ש"ח 052-7157077

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

_____________________________________________)2-3ח(054-5981054

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)2-3ח(ש"ח 054-5981054

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-4960603 

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)3-4ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש"ח 050-4960603

 מכונת תפירה מרדיקס 
_____________________________________________)3-4ח(500 ש"ח 054-7938941

 בהזדמנות רולר כחדש 
ורוד רק ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)3-4ח(03-6163478 בערב

 קרמיקה 30*42 לבן 40 
_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 02-6413936

 למכירה 2 שמיכות פוך 
של פריד חדשות באריזה 200 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח כ"א 054-8415306

 בקר 350 עובד מצוין ב- 
100 ש"ח 052-7637280 עוזרי 

_____________________________________________)3-4ח(בני ברק

 צופר שבלול חזק מאוד 
לאופניים חשמליות ב- 45 

_____________________________________________)3-4ח(ש"ח 052-7637280 עוזרי ב"ב

 שרוכי הפלא חדשים 
מהאריזות ב- 15 ש"ח ליח' 

_____________________________________________)3-4ח(052-7637280 עוזרי בני ברק

 מציאה חליפה שחורה 
חדשה מידה 42 ב- 120

_____________________________________________)3-4ח(052-7637280 עוזרי בני ברק



ניתן להשיג 
קלפים 

"עולם ומלואו" 
מדבקות תרי"ג

ניתן להשיג 
את כל סוגי 

המטריות
גברים נשים 

וילדים

שני-רביעי
 10-12.1.22
ח'-י' בשבט

 |  15 נויפלד  רח’   | הרצוג   קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
|  17 1 | רח' קלישר   15 | רח’ הרב קוק 11 | רח’ הרב מלצר 24 | רח’ פרדו 2 | רח’ חבקוק  25 | רח' תורת חיים   רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם 
 |  9 מיכאל  רח'  חיפה:   |  1 סופר  חתם  רח'  עמנואל:   |  15 רשבי  רח’   |  8 הלל  רח'   |  22 הורקנוס  רח'   |  8 הורקנוס  רח'  אשדוד:   |  1 הריף  רח’  אלעד: 
 |  29 שוהם  רח'  נתניה:   |  52 הגיבורים  רח'  חדרה:   |  11 שורק  נחל  רח'   |  16 הנביאה  מרים  רח'  שמש:  בית   |  54 טרומפלדור  רח'   |  16 מיכאל  רח' 
 30 יהודה  רח'  ערד:   |  88 גוריון  בן  רח'  קרית מלאכי:   | אחיסמך   18 ישראל   רח' שבטי   לוד:   |  25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת   |  20 האר"י  רח'   |  15 לילינבלום  רח' 

 

שוק פירות וירקות
בימי שלישי-רביעי

-שמיטה לחומרא-

חורף חם
בנתיב החסד

סרדינים
125 גר'

טעים

3 ב-

200 גר'
תנובה

יוגורט GO סמיך0%

3 ב-
1190

850 גר'
עלית

שוקולית

1290

ברמן

לחמניות המבורגר 
6 יח' /פיתות 10 יח'

990

1 ק"ג
תמרים

1490

מליות
400 גר'
מעולה

10
ליח'

המבצעים בסניפים: חיפה: רח' מיכאל 16 | בית שמש: רח' נחל שורק 11 | עמנואל: רח' חתם סופר 1 | בני ברק: רח' נויפלד 15

המבצעים בימים: ראשון-שישי ז'-י''ב בשבט  9-14.1.22 

מגבות רחצה 

5 ב- 100

עגלת בובה

49 90

עגלת סופר

49 90

חגיגת ט"ו בשבט

קמח לבן מנופה
1 ק''ג

'מעולה'

2 ב-
10

לפתן אפרסק 
280 גר' אריזות/

מנגו 425 גר' מעולה/
אננס 825 גר' מעולה

פיסטוק/פקאן/קשיו/
שקד 

טבעי/קלוי/קרמל
140-200 גר' 

'מעולה'

25
2 ב- 'מעולה'

25
3 ב-

אגוזים/אלמנדוס/ בוטנים/
קבוקים/גרעיני אבטיח/

דלעת/חמניה/לקט/
מיקס אגוזים וחמוציות/

חמוציות/משמש/
צימוקים/

שזיף/קרנצ'י

שישיית בירה שנדי

2490

כולל פיקדון
6*330 מ''ל

פירות קפואים
סוגים שונים

400 גר'

500 גר'
טרה

גבינה צהובה נעם
מגורדת

2290

שמן קנולה 

2 ב-

1 ליטר
המעולה

1790

תה ירוק 25 שקיקים
'מעולה'

25
2 ב-

חומוס/תירס/אפונה/
אפונה וגזר/שעועית 

ברוטב
550-580 גר'

מעולה

3 ב-
1390
3 ב-

טבלאות שוקולד
כולל אקסטרה חלב/ 

בלונדי/פרה
85-100 גר'

עלית

10
2 ב-

700 גר'
מטרנה כולל שלבים

90
2 ב-

עוף מס' 2 מחפוד
עוף ירושלים

2190
לק"ג

630 גר'- 1ק''ג
זוגלובק

שניצל תירס/לייט/
קבב/נקניקיות/

שניצל מן הצומח/
שניצל תירס

4190
2 ב-

שני-שישי
10-14.1.22

ח'-י"ב בשבט

כולל פיקדון
750 מ''ל
יקבי ציון

מיץ ענבים 

890

ללא פסק זמן
עלית

אגוזי/טעמי/כיף כף/
טורטית

10
4 ב-

1 ק''ג
עטרה

בקר טחון

2990

כוסות לשתיה קרה
70 יח'

פלטיניום

10
2 ב-

חמישי-שישי
13-14.1.22 י''א-י"ב בשבט

כולל פיקדון
750 מ''ל
יקבי ציון

יין גן עדן 

1790

עוגיות הזהב

עוגת שמרים 
קראנץ 500 גר'

10

שקדי מרק
400 גר'
'מעולה'

במבה לא כולל נוגט/
ביסלי

55-60 גר'
אסם

1090
4 ב-

1290
2 ב-

890

חטיפי לדר
טעמן

15
2 ב-

שלישיית פיצה
1.5 ק''ג
כל טוב

2790

חיתולי האגיס

100
3 ב-

מידות: 3-6

נייר טואלט  
48 גלילים

ברקוד:103704063
שניב

2990

2 ב-
1590990
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