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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויקהל

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:58
17:15
16:54

18:10
18:12
18:12

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

היכן מסתתרת חנות נוצצת 
מלאת הפתעות עיצוביות

החנות שתספק כל מה שרציתם לעיצוב הבית שלכם עם הרבה שיק חדש!
וסטיילינג,  נמצאת באזור התעשייה של בני ברק.

החנות ברחוב הרב חדד 18 בני ברק 
ימים א'-ה' 9:00-17:00 יום שישי 9:00-14:00 חניה במקום

רוצים לדעת על המבצעים שלנו?
דפדפו לעמוד 14

?

אבי גרינצייג

בדרכו של פוטיומקין
הרוסית,  האגדה  כך מספרת   ,1787 בשנת 

ונערך הגנרל גריגורי פוטיומקין למסעה המ
לחצי  הגדולה  יקטרינה  הצארית  של  פואר 
לרוסיה  עתה  זה  שסיפח  שטח  קרים,  האי 
במהירות  הקים  פוטיומקין  כיבוש.  במסע 
הבזק לאורך נהר הדנייפר שורה ארוכה של 
של  מחזיתות  בעיקר  שהורכבו  דמה,  כפרי 
של  לעיניה  שייראו  כאלה  מדומים,  בניינים 
הנוסעת החשובה מאם הדרך וירשימו אותה 
בשגשוג דמיוני שלא היה ולא נברא. עד היום 
מכונה הטעיה כזו על שמו, כפרי פוטיומקין.

רוו השתנה.  לא  והרבה  חלפו  שנים   2355
סיה עדיין עורכת מסעות כיבוש באוקראינה, 

וומשתמשת בטריקים חדשים-ישנים של מת
להצ כדי  רוסים  אזרחים  על  מדומות  וקפות 

עדכנית  גרסה  פוטין,  אפשרית.  פלישה  דיק 
ומשודרגת של פוטיומקין, סיפח את חצי האי 
קרים בפלישה הקודמת, ב-2014. עכשיו, כך 

ונראה, הוא מתעתד להמשיך בדרכו ובמורש
תו של הגנרל ואולי אפילו להגיע עד אודסה, 

שנוסדה על ידי הגנרל החביב על הצארית.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

בכיה לדורות: הראשל"צ הגר"י יוסף והרה"ר הגר"ד לאו מאשימים את שר הדתות:

"יוזמי החוק התעלמו באופן 
מוחלט מעמדת הרבנות הראשית"

שיגרו הרבנים הראשיים לישראל 
הראשל"צ הגאון הגדול רבי יצחק יוסף 

שליט"א והרה"ר הגר"ד לאו שליט"א, מכתב 
מיוחד לחברי ועדת השרים לחקיקה, ובו 

התריעו שוב מפני הסכנה הגדולה הטמונה 
ברפורמת הגיור: "החוק נעשה שלא בתאום 

עם גורמים ברבנות הראשית לישראל 
ובניגוד לעמדתה. החוק הזה הינו בגדר של 
"הונאת הגר", כיון שמי שיעבור את ההליך 
הזה לא ייחשב כגר צדק ע"י רוב מנין ורוב 

בנין של רבני ודייני ישראל" | עמ' 17
מכתב נוקב. הרבנים הראשיים לישראל הגר"י יוסף והגר"ד לאו

בקיעים 
בקואליציה

ברע"מ זועמים ומחרימים 
את הצבעות הממשלה. 

כחול לבן כועסים על 
הסחבת בעניין הפנסיות. 

אלי אבידר התפטר 
מהממשלה וחוזר לכהן 
כח"כ עצמאי לא לפני 

שתקף את בנט ואת חברי 
הממשלה | עמ' 16 

תדלקו עלינו <<<

 מתדלקים עכשיו ב-150 ₪ בדלק אמיר 
דלק לשנתיים בחינם. ונכנסים להגרלה על 

חפשו אותנו: 
דלק אמיר

מול מכון הירקון 10 בני ברק
הרישוי מ.מ.מ

דלק אמיר הכי שווה בעיר

שנתיים חינם!תדלקו
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 מתדלקים עכשיו ב-150 ₪ בדלק אמיר 
דלק לשנתיים בחינם. ונכנסים להגרלה על 

חפשו אותנו: 
דלק אמיר

מול מכון הירקון 10 בני ברק
הרישוי מ.מ.מ

דלק אמיר הכי שווה בעיר

שנתיים חינם!תדלקו
תדלקו עלינו <<<

 מתדלקים עכשיו ב-150 ₪ בדלק אמיר 
דלק לשנתיים בחינם. ונכנסים להגרלה על 

חפשו אותנו: 
דלק אמיר

מול מכון הירקון 10 בני ברק
הרישוי מ.מ.מ

דלק אמיר הכי שווה בעיר

שנתיים חינם!תדלקו
בנזין 95: *6.52 & )לליטר(

סולר:         6.38 & )לליטר(

98:            7.04 & )לליטר(

*בנזין לא תקף בימי שישי  המחירים
במזומן 
בלבד!

יש משאבת 
נפט ואוריאה

 בתחנה

מחירי הדלק הזולים באזור«



אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

 www.iclimb.co.il
02-6482264possibleNever

Sometimes Difficult

בואו לטפס
בקיר טיפוס

הגבוה ביותר
בירושלים!

welcome to theexperienceexperience

ניתן 
לערוך 

ימי
 הולדת!

ניתן לערוך 
אירועים 
לקעמפים
 וקבוצות!

חנות 
לציוד טיפוס 

מקצועי!

ההרשמה 
לחוגי הטיפוס

 בעיצומה!

ניתן להרשם
 לשיעורים 

פרטיים! מתקני כוח וכושר

טיפוס בולדר

טיפוס בהובלה

טיפוס באבטחה אוטומטית



חדש!

גרם400

בכשרות 
מהדרין!

עמק
לייט

בי ג

עמק. אחרת, מה הטעם?



גדולי ישראל בכל הדורות 
מסכימים ומבקשים
זכות גדולה לקחת חלק 

ולקרוא את הספרא דצניעותא!

לאחר כנס חירום 
בו השתתפו רבנים חשובים

מדפיסים ומחלקים בחינם 
100,000 ספרוני ספרא דצניעותא

058-7262600
התקשרו ותהיו שותפים:

לבטל את כל הגזרות הרעות והמלחמות מעל ראשנו

בהסכמת הרבנים לקריאה בזוהר הקדוש

שליח עד הבית

קריאה של 5 דק' ביום או 90 ₪ 
תרומה להדפסת ספרונים 
יכולים להציל את עם ישראל

זהו
צו השעה!
ברחמים 

גדולים

מהרי"ל דיסקין זצ"ל
הרב חיים זוננפלד זצ"ל

הרב ציון בוארון
הרב אברהם בוגנים

הרב מנחם אדרי

הרב ליאור גלזר
הרב אברהם ברוך
הרב יצחק יוסף

הרב שמעון בעדני
הרב אלדד שמואלי

הרב דוד בצרי

הרב יצחק בצרי
הרב שלום פרץ

הרב אברהם ישראל פרץ

הרב אהרון שטרן
הרב יעקב זיסהולץ

הרב שלמה עמר

ניתן לשלם ישירות לבית הדפוס 
ולקבל חשבונית

או לעמותה ע"פ סעיף 46
דרושים מפיצים בארץ ובעולם

הרב עובדיה יוסף זצ"להרב קנייבסקי שליט"א



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

המהפכה הקינוחית

חדש! יופלה  בטעם וניל
עם שכבה בטעם טארט טאטן בתחתית
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מאת: מנדי קליין

בתל  שיבא  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
השומר הלך בבוקר יום ה' לעולמו בשיבה טובה 
הרה"ג רבי מיכאל בן דוד זצ"ל מהעיר בני ברק 

והוא בן 86 בפטירתו.
המנוח זצ"ל יליד מרוקו נולד בד' כסלו בשנת 
בגיל  התייתם  ממנו  ז"ל  יוסף  ר'  לאביו  תרצ"ו 
למד  בילדותו  ע"ה,  אסתר  מרת  ולאמו  שלוש, 
באוצר התורה במרוקו. שהוקם ע"י הגאון הרב 
גמרא  דפי  אצלו  להיבחן  וזכה  זצ"ל  עבו  רפאל 

בע"פ.
תורה  ללמוד  לצרפת  גלה  צעיר  נער  בעודו 
לקבל  זכה  ושם  נובהרדוק  יוסף  בית  בישיבת 
זצ"ל,  ליבמן  גרשון  רבי  הצדיק  מהגאון  תורה 
נבחר  ובהתמדתו  בלימודיו  שהצטיין  ומאחר 

לשמש כר"מ בישיבה בגיל 17.
עלה לארץ הקודש ונכנס להיכלה של ישיבת 
הרב  ממרן  יתירה  לקרבה  זכה  שם  פוניבז' 
ורבו  ממורו  וכן  זצ"ל  כהנמן  הגרי"ש  מפוניבז' 

מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצ"ל.

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו מרת לאה שתחי' 
בתו של הגאון הרב רפאל עבו זצ"ל ראש רשת 
מוסדות אוצר התורה במרוקו, שהקים עולה של 
ת"א  כראב"ד  ושימש  מרוקו,  רחבי  בכל  תורה 

וחבר בית הדין הגדול.
אברכים  כולל  להיכל  נכנס  נישואיו  לאחר 
ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים לקבל תורה ממרן 
ושם למד  זצ"ל  עזרא עטיה  ראש הישיבה חכם 
ציון אבא  בן  יחד עם מרנן ראשי הישיבה חכם 
שאול זצ"ל ויבדלו לחיים טובים, נשיא מועצת 
חכמי התורה חכם שלום כהן והגאון רבי שלמה 
בעמל  בתורה  הגו  בחבורה  שיחד  שמעון,  בן 
זו אף זכה לשמוע שיעורים ממרן  רב. בתקופה 

הגר"ע יוסף זצ"ל.
ארצי  כמפקח  שימש  שנה  ארבעים  במשך 
והיה  הראשית,  הרבנות  שע"י  הכשרות  של 
מוערך מאוד בקרב כל הרבנים הראשיים שכהן 
לשבוע  ועד  לפנסיה,  צאתו  מאז  תחתיהם. 
האחרון לחייו, שקד על התורה מבוקר ועד ליל, 
האברכים  כאחד  בכולל  בחברותא  לימוד  וקבע 
הצעירים, ידוע היה בהקפדתו על הזמנים, כאשר 

ישב ברציפות בהתמדה וכך היווה דוגמא לכלל 
האברכים כיצד עמלים בתורה.

בניו  מבורך,  ישרים  דור  אחריו  והותיר  זכה 
התורה  שיח  בישיבת  ר"מ  אלחנן  רבי  הגאון 
בבני ברק, הגאון רבי מרדכי בן דוד, רב קהילת 
ללימוד  הכולל  וראש  בחיפה  רפאל'  'מורשת 
תורת הנגלה והנסתר, והמחנך הרב רפאל בן דוד 
חתניו:  וכן  דוד,  בן  יעקב  והרב  העמק,  ממגדל 
הגאון רבי שמעון אזולאי בנו של הגאון הצדיק 
האברכים  מחשובי  זצ"ל,  אזולאי  עמרם  רבי 
בן  ניסים  רבי  הגאון  שע"י  בכולל  והדיינים 
של  נכדו  בוסו  אליהו  משה  רבי  הגאון  שמעון. 
ה'בבא סאלי' זצ"ל, וראש מוסדות מאור ישראל 
מלכא,  חיים  הגאון  הרב  והמחנך  בירושלים. 
להם  שהנחיל  בדרכו  ההולכים  ונינים  נכדים 

במסירות ובאהבה.
מסע ההלוויה יצא מביתו ברחוב רבי עקיבא 
שם  בעיר  פוניבז'  החיים  לבית  ברק  בבני   115

ניטמן.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

מאת: מנדי קליין 

החברה  של  דרך  פורצת  יוזמה  ישמח.  יין 
הכלכלית לבני ברק, לראשונה יתקיים יריד יינות 
העיר  לתושבי  הארץ  רחבי  מכל  בוטיק  מיקבי 
עומד  מסוגו  הראשון  היריד  בשעריה.  ולבאים 
בשיתוף  יתקיים  דחמרא",  "שוקא  השם  תחת 
קרן השביעית במטרה מובהקת לחזק את הייננים 
והכורמים שומרי שמיטה יחד עם העצמתו של 
ה BBC - מתחם העסקים הצומח של בני ברק.

ערב  וחמישי,  רביעי  בימי  שיתקיים  ביריד 
הבוטיק  יקבי  עילית  יציגו  ב',  אדר  חודש  ראש 

ובעלי הכרמים את סדרות היין 
בטעימות  שלהם  הייחודיות 
מיוחדים. רכישה   ובמבצעי 

באווירה  יאופיין  כולו  היריד 
כלייזמרים  כשנגני  ייחודית 
אורכו  לכל  היריד  את  ינעימו 
בין ביתני היין ומרכז המכירות 

ביריד.
כאמור,  היריד  של  קיומו 
של  ברורה  הכרזה  מהווה 
השביעית  בירת   - ברק  בני 

ומנחיל  מחולל  איש"  ה"חזון  מרן  של  ועירו 

מצוות השביעית לדור אחרון, 
חיזוק  של  ושותפות  באמירה 
כורמים  בגיבורים,  ותמיכה 
על  השומרים  יקבים  ובעלי 
מצות השמיטה בגבורה כשהם 
מדלגים על עונות בציר ומערך 

ייצור בשנת השמיטה.
 - דחמרא"  "שוקא 
יתקיים  המיוחד,  היריד 
 BBC העסקים  במתחם 
 ,7 מצדה  שברחוב  ברחבה 
למתחם  חינם  מכניסה  ייהנו  היריד  כשמבקרי 

העומס. בשעות  סמלי  בתשלום   ומכניסה 
והיא  ומעלה   18 מגיל  תותר  ליריד  הכניסה 
 - טיקצ'אק  באמצעות  מראש  ברישום  מותנית 

וטיקטפון 3957*
בני  עיריית  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ברק: "חודש אדר זאת הזדמנות אדירה לתמוך 
בכורמים גיבורי החיל שומרי השמיטה, ולשלב 
העסקים  מתחם  של  והעצמה  בתמיכה  זאת 
את  בברכה  מקבלים  אנו  העיר.  בצפון  התוסס 
היקבים הרבים מכל רחבי הארץ הנוטלים חלק 
ביריד ומביאים יריד יין משובח לתושבי בני ברק 

והאזור כולו".

הרה"ג מיכאל בן דוד זצוק"ל - 
מזקני העיר בני ברק

מרבים בשמחה: בני ברק תקיים יריד יין מיוחד 
במינו לכבוד יקבי הבוטיק שומרי השמיטה

הרב הגאון רבי מיכאל בן דוד זצ"ל שריד לדור דעה מוותיקי תלמידי ישיבת פוניבז' ו'פורת יוסף', הלך לעולמו בגיל 86. חתנו של הגאון הרב רפאל אבו זצ"ל. 
הלווייתו התקיימה ביום חמישי בבני ברק

החברה הכלכלית לבני ברק בשיתוף 'קרן השביעית' יקיימו יריד יין ייחודי ליקבי בוטיק מכל רחבי הארץ השומרים את שנת שמיטה • הרב אברהם רובנשטיין, ראש עיריית בני ברק: 
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מאוחדת החלה במתן 
תרופה עם נוגדני 

קורונה למדוכאי חיסון

בסדנו חנכה את 
משרדיה החדשים 

במגדל הכשרת היישוב

מאת: יחיאל חן

לאוכלוסייה  מאוחדת  של  גדולה  בשורה 
יכולים  שלא  חיסון  מדוכאי  של  גדולה 
חדשה  תרופה  הקורונה:  נגיף  נגד  להתחסן 
לתת  החלה  Evusheldשמאוחדת  בשם  
ללקוחותיה, תאפשר להם לקבל את הנוגדנים 

לקורונה ולקבל הגנה חיסונית מפני הנגיף. 
מדובר בתכשיר רפואי שכולל נוגדנים כנגד 
ומיועד  ביותר,  החדשים  לזנים  כולל  קורונה, 
נוגדנים,  ביצור  מחוסר  שסובלים  לכאלה 
מולד או נרכש, מצבים מאוד מורכבים וקשים 
ממאיר  גידול  עצם,  מח  מושתלי  למשל  כמו 

בבלוטות הלימפה ועוד. 
התרופה ניתנת כרגע ללקוחות מאוחדת אשר 
עלולים להידרדר למחלה קשה, ועל כן כאשר 
התרופה  את  מאוחדת  מעניקה  מאומתים,  הם 
על מנת למנוע מהם מצב של הידרדרות למצב 

קשה. 
רפואה  סמנכ"ל  אלבוקרק,  דב  ד"ר  לדברי 
את  רואים  "אנחנו  מאוחדת:  חולים  בקופת 

האחרונות  השנתיים  במהלך  האלה  האנשים 
להם  מאפשר  בהחלט  זה  מרצון.  מתבודדים 
טיפול  שזה  היא  הנוספת  והמעלה  ביטחון, 
ויש  שנה,  חצי  לפחות  זמן  לאורך  שמשפיע 
בווריאנטים  תלוי  שזה  כמובן  שנה  אומרים 
שונה  וריאנט  יצוץ  שלא  ובתקוה  השונים 

לחלוטין". 
"מדובר  כי  עוד  מסביר  אלבוקרק  ד"ר 
באנשים שגם מתן חיסון לא יעיל עבורם. הם 
נזקקים  והם  הנוגדנים  את  לייצר  יודעים  לא 

לטיפול אחר". 
מדובר בדוגמה נוספת לטיפול בחולי קורונה 
בקהילה – דבר אשר מפחית גם את העומסים 

בבתי החולים. 
בקהילה,  מטופלים  הקורונה  מחולי   98%"
כולל אשפוזי בית. למאוחדת יש כעת למעלה 
מ-40 מאושפזי בית, והיה לנו כפול מזה בגל 
לטפל  לנו  מאפשר  בבית,  הטיפול  הנוכחי. 
שלהם,  בבית  קשים  מאוד  חולים  באותם 
חשיפה  מהם  ולמנוע  המותאמים  בתנאים 

לסביבה של בי"ח זה בהחלט בשורה".

מאת: יחיאל חן

פרשת  מוצש"ק  האחרון,  השבת  במוצאי 
'כי־תשא' קיימה קבוצת 'בסדנו' מעמד חנוכת 
החדשים  במשרדיה  מזוזה  וקביעת  הבית 
היישוב  הכשרת  במגדל  ה־15  בקומה  אשר 
נהרו  מאות  ברק.  בבני  ז'בוטינסקי  שברחוב 
למגדל המשרדים שבנייתו עדיין לא הושלמה 
והשתתפו  שבת  בגדי  עטויים  עדיין  כשחלקם 
של  סעודתו  מלכה,  מלווה  בסעודת  היתר  בין 

דוד מלכא משיחא.
האירוע, לכאורה אירוע "רשמי" של חנוכת 
רק  ולא  תורני  לאירוע  היה  חדשים,  משרדים 
גם  אלא  קודש(,  שבת  )מוצאי  העיתוי  בשל 
ובעיקר בשל התוכן שיצקו בו המארגנים. כך 
גרוס,  אליעזר  הקבוצה,  ומנכ"ל  יו"ר  למשל, 
מסכת  על  סיום  לערוך  ההזדמנות  את  ניצל 
הממשמש  פורים  לקראת  למד  אותה  מגילה 
ובא. הגר"צ לאו שכיבד את האירוע בנוכחותו, 
נשא משא מרתק שחיבר את פרשת השבוע עם 
חנוכת המשרדים החדשים כשהוא מסביר בין 
 – למשה  הקב"ה  מהוראת  עצום  לימוד  היתר 
פסל לך. "מתי אומר הקב"ה למשה רבנו יישר 
כוחך ששיברת, רק לאחר שהוא מורה לו להכין 
אין  כשלעצמה  השבירה  שכן  חדשים.  לוחות 

בה דבר אלא אם משתמשים בה כדי לבנות".
רבנים  האירוע  את  בנוכחותם  כיבדו  עוד 
ואישי ציבור ובהם הגר"י מרמורש שמלווה את 
משקיעים,  עשרות  רבות,  שנים  בסדנו  קבוצת 
שותפים ומנכ"לים של חברות הזנק ישראליות 
הנמנות על קבוצת ההשקעות 'בסדנו'. במאמר 
המשנה  ועדת  קיימה  השבוע  כי  נציין  מוסגר 
של  הכלכלה  ועדת  שע"י  ההייטק  לקידום 
במהלך  שלה.  הראשונה  הישיבה  את  הכנסת 
הישיבה התברר כי נכון להיום קיים מחסור של 
הישראלי!  ההייטק  בענף  עובדים  אלף  כמאה 
סקטור  של  הצמיחה  פוטנציאל  כלומר, 
מכפי  מהרבה  גדול  הוא  הישראלי  החדשנות 

שניתן היה לראות עד עתה.
בקבוצת 'בסדנו' אמרו השבוע כי המדיניות 
הממשלתית מפגרת אחרי המציאות. "ממשלות 
ההייטק  להתפתחות  בזמן  נערכו  לא  ישראל 
בכוח  גדול מאוד  קיים מחסור  ולכן  הישראלי 
ממיסים  המדינה  הכנסות  זאת  ולמרות  אדם 
במגמת  העת  כל  נמצאות  ההייטק  מענף 
עלייה". נזכיר כי בשנה הקודמת נרשם שיא של 
היה  ולראשונה  הישראלי  בייצוא  הזמנים  כל 
יותר  עם  הייצוא  את  ההייטק שהוביל  ענף  זה 
הייצוא  של  הכולל  המצרפי  מהשווי  מ־50% 

הישראלי. 

לדברי ד"ר דב אלבוקרק, סמנכ"ל רפואה במאוחדת: "מדובר באנשים שגם מתן 
חיסון לא יעיל עבורם. הם לא יודעים לייצר את הנוגדנים והם נזקקים לטיפול אחר. 

מדובר בבשורה"

קבוצת ההשקעות המובילה בציבור החרדי חנכה במוצאי השבת האחרון את משרדיה 
החדשים בקומה ה־15 של מגדל הכשרת היישוב ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. בכך 

השלימה הקבוצה מעבר וריכוז כל משרדיה בישראל למשרד אחד • מאות באו 
להשתתף בסעודת מלווה מלכה ומעמד קביעת מזוזה במשרדים החדשים
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הזדמנות אחרונה להצטרף למכינה
ולהתחיל את לימודי התואר ב:

כבר בשנה הבאה!
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נפתחה!

ניתן עדיין 
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דור העתיד של רבני אירופה
מאת: יוסף טולידנו 

אירופה'  של  הרבנית  'העתודה  להכשרת  השני  המחזור  נפתח 
צעירים משתים עשרה  רבנים  אירופה. שלושים  רבני  'ועידת  של 
מדינות החלו בימים אלה תוכנית מקיפה לרבנים להתמודדות מול 
ושמונה  שלושים  השתתפו  הראשון  במחזור  בקהילה.  האתגרים 

רבנים צעירים המכהנים פאר בתשע עשרה מדינות.
בעולם  לראשונה  המתקיימת  הייחודית  התוכנית  במסגרת 
בהלכה  לעומק  הרבנים  ומשתלמים  לומדים  באירופה  הרבנות 
ובמעשה במשך שנתיים בנושאים רבים ובהם; בדיקת מקוואות, 
השגחה על משגיחים במפעלים ובמסעדות, בירור יהדות מקדים 
לפיתוח  וכלים  מקצועית  הכשרה  הרבנים  מקבלים  גם  כך  ועוד. 
 , הקהילה  בניית  מנהיגות,  תקשורת,  בתחומי;  הקהילה  וניהול 

ניהול וגיוס כספים, הופעה בפני קהל ועוד.
חברי  אירופה',  רבני  'ועידת  ראשי  בהשתתפות  מרשים  בטקס 
הארגונים  נציגי  המתמדת,  והועדה  אירופה  של  הגדול  הדין  בית 
והרבנים  ו'מתנאל'  'נצח'  לאלף'  'נר  והתורמים;  השותפים 
הצעירים, הציגו כמה רבנים בוגרי התוכנית מצגת מאלפת ומרגשת 

של היתרונות והאתגרים של התוכנית. 
תוכנית;  בהפעלת  כשנתיים  לפני  החלה  אירופה'  רבני  'ועידת 
'העתודה הרבנית של אירופה' להעצמת רבני הקהילות ולהכשרתם 
כעתודה הרבנית בהלכה ובקירוב ברחבי אירופה. במחזור הראשון 
ערים  בכמה  קהילות  ברבני  המכהנים  צעירים  רבנים  השתתפו 
בגרמניה ספרד שוויץ רוסיה צרפת בריטניה פולין בלארוס לטביה 
גיאורגיה  אוסטריה  רומניה  יון  פולין  בולגריה  שבדיה  מולדובה 

אוקראינה ואסטוניה. 
הגאון  מוסקבה  של  ורבה  הועידה  נשיא  מלווים  התוכנית  את 
רבי פנחס גולדשמידט, יו"ר הועדה המתמדת ואב"ד לונדון הגאון 
רבי מנחם געללי, וועדת רבנים קבועה של בעלי ניסיון רב ברבנות 
ובקירוב שבראשה; הגאון רבי משה לבל ראש ישיבת 'תורת חיים' 

לויכטר  רבי ראובן  והמנהל הרבני של הועידה, הגאון  במוסקבה 
ראש הכולל 'מי הדעת' והרה"ג רבי נפתלי שיף מייסד ארגון 'נצח' 
מפי  למעשה  הלכה  שיעורי  שומעים  הרבנים  בראשו.  והעומד 
גדולי הרבנים וזוכים למנטור צמוד של עשרים רבנים חברי הועדה 
הראשית  הרבנות  מועצת  חברי  אירופה,  רחבי  מכל  המתמדת 

לישראל ובית הדין 'דרכי תורה'. את החלק המקצועי של התוכנית 
מלווה מר ניר אהרון. 

פועלים  הצעירים  "הרבנים  כי  בטקס  אמר  גולדשמידט  הגר"פ 
במסירות נפש תוך נטילת עצה מן הזקנים ובהדרכת ראשי הועידה 
יש מאין, שהתגבשו למרכזים של חיי  והקימו קהילות לתפארת, 
בבית  דרכה  לא  יהודי  שרגל  קהילות  כשחלקן  שוקקים,  יהדות 
הכנסת כשמונים שנים. האתגרים העומדים היום בפני רב הקהילה 
חייבת  וההתמודדות  רבים,  הם  במיוחד  ובאירופה  כולו  בעולם 
שתהי' על ידי הכלים המתאימים לתנאי הסביבה של ימינו. אחוזי 
החנית  חוד  הם  הקהילות  ורבני  מאוד  גבוהים  הם  ההתבוללות 
והציר המרכזי העומדים כחומה בצורה להגן לחזק ולהרחיב את 
הקהילה היהודית שברובה, לצערנו, אינה שומרת תורה ומצוות".

הגר"מ לבל אמר כי "הרבנים שהכשרתם היא תורנית, מגיעים 
בקהילות  מדובר  שלא  כיון  ענק.  אתגרי  מולם  כאשר  לקהילות 
חרדיות אלא בקהילות הכלליות, במרבית הקהילות מדובר בקירוב 
רחוקים של ממש שיש לגבש את זהותם היהודית, ללמדם תורה 
תשובות  לקבל  להם  מסייעים  אנחנו  לתורה.  ולקרבם  ומצוות 
מלשכות הגזית שבארה"ק לכל לבטיהם ולתת להם כלי התמודדות 
קשה  עכשיו  האתגר  ולהרחיבם.  ישראל  קהילות  את  לבסס  כדי 
צורך  ויש  הקהילתי  המבנה  את  פוררה  הקורונה  כאשר  שבעתים 

להשקיע בשיקום הנהרסות ולחדש ימים כקדם".
הגר"מ לבל שיבח את ראש מטה נשיא הוועידה מר גדי גרוניך 
שמניע את התוכנית המופעלת בחסותם האדיבה של 'קרן פטריק 
'מתנאל',  מראשי  אפללו  ג'ואל  וגב'  פילג'נס'  'קרן  דרהי',  ולינה 
ואת מזכ"ל הועידה הרב אהרן שמואל בסקין שריכז את התוכנית.

30 רבנים צעירים מ-12 מדינות החלו בתוכנית השתלמות מקיפה של 'ועידת רבני אירופה' • בטקס מרשים בהשתתפות חברי בית הדין הגדול של אירופה והוועדה המתמדת, נציגי הארגונים 
והתורמים; 'נר לאלף' 'נצח' ו'מתנאל', אמר נשיא הועידה הגאון רבי פנחס גולדשמידט: "האתגרים העומדים היום בפני רב הקהילה בעולם כולו ובאירופה במיוחד הם רבים, וההתמודדות 

חייבת שתהי' על ידי הכלים המתאימים לתנאי הסביבה של ימינו" • המנהל הרבני של הועידה הגאון רבי משה לבל: "האתגר עכשיו קשה שבעתים כאשר הקורונה פוררה את המבנה הקהילתי 
ויש צורך להשקיע בשיקום הקהילות ולחדש ימים כקדם"

נפתח המחזור השני בתוכנית להכשרת 'העתודה הרבנית של אירופה'

בסמינר לרבנים בביהכנ"ס הגדול במרסיי )צילום: אלי איטקין(

לפרטים נוספים ולהרשמה:
www.laniado.org.il  |  09-860-47-78

*הפתיחה תלויה במספר הנרשמות והמתקבלות לתכנית

תואר BSN במדעי הסיעוד

מקצוע עם נשמה 
ועתיד יציב!

בס"ד

השמה מידית 
 בעבודה 

למתאימות  מלגות 
למתאימות

 הרשמי עכשיו ללימודי תואר 
במדעי הסיעוד בלניאדו!



 

בבני ברק

11.00 5.00
ימים שני שלישי כ“ז כ“ח אדר א‘

באולמי היכלי מלכות רח‘ שלמה המלך 18

6

 

חליפות בגיר קצר

חליפות ארוכות

חליפות נוער

חליפות ילד פאביו

קפוטה פרחונית

מכנסי ילד פאביו

חולצות ורונה 60% כותנה

חולצות ורונה 100% כותנה

חולצות סטפנו-אל קמט

חולצות ילד פאביו צבעוני

חולצות ילד פאביו לבן

עניבות

חגורות

סריגים

 

₪ 580
₪ 500-680
₪ 300
₪ 200
₪ 290-390
70 ₪ 2 ב-120 ₪
60 ₪ 2 ב-100 ₪
75 ₪ 2 ב-140 ₪
 ₪ 110
50 ₪ 2 ב-90 ₪
50 ₪ 2 ב-90 ₪
35 ₪ 2 ב-60 ₪
₪ 35-45
₪ 70

תשמישי קדושה
טלית גדול

ציציות בד

חוטים

מבחר סוגי כיפות

החל מ- 198 ₪

החל מ- 14 ₪

החל מ- 6 ₪

החל מ- 10 ₪

נעליים
מגוון נעלי רוקפורט

סקצ'רס / ריבוק / כאט ועוד

נעלי גברים עור איכותי שבת / חול

נעלי נוער עור איכותי שבת/ חול

₪ 290 
₪ 200 
החל מ- 170 ₪

החל מ- 100 ₪

₪ 780
₪ 720
₪ 590
₪ 480
₪ 450
₪ 390
₪ 270
₪ 179
₪ 650
₪ 680
₪ 550
₪ 490-540
₪ 199
₪ 470
₪ 680

רוצה סופר קפיטלה+פלסטיק

רוצה קנייטש קפיטלה

צ‘רבו קפיטלה

ליאופרדו פנתר

ליאופרדו פרמיסיו

ליאופרדו בליני

דונאטו אירופה

דונאטו קלאסי

צ‘רבו פרמיום

דיימונד פרמיום

פנתר פרמיום

כובע גור/בנדאפ פרמיום כפל תוצרת ספרד

כובע עגול 100% צמר

כובעי בנד-אפ 100% לבד תוצרת הונגריה

כובעי רוצ‘ה חסידי

 כובעי סמעט חסידי

 כובעי סמעט ירושלמי

חליפות בגירברון כובעים

₪ 490/590/690 
₪ 490/590/690 

כובעי סמעט
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בצל הצבת עשרות מכשירי 
דפיברילטור של מד"א: חייו 

של איש עסקים ניצלו 

נמשכת חלוקת מאות 
אלפי ספרא דצניעותא

מאת: אלי כהן

בשנה האחרונה עמלים במגן דוד אדום להציב 
הכנסת  בבתי  חכמות  החייאה  עמדות  מאות 

בישראל,  ציבור  ובמוסדות 
מתוך מטרה להציל חיי אדם. 

עם  הינו  עצמו  המכשיר 
הסברים מפורטים, ולאחר קבלת 
מאתרים   ,101 במוקד  הפניה 
במוקד מד"א את הדפיברילטור 
הקרוב, ומתדרכים את האנשים 
ולהעניק  בו  להשתמש  כיצד 
לאדם  חיים  מציל  רפואי  סיוע 

שבמצוקה.
הוצבו  האחרונים  בחודשים 
בבתי  החייאה  עמדות   700
ירושלים  העיר  ברחבי  הכנסת 

בשיתוף פעולה עם ראש העיר מר משה ליאון, 
ואכן,  אדם.  חיי  במהירות  להציל  במטרה 
חייו  ניצלו  השבוע  ורק  עצמו  מוכיח  הפרויקט 

של איש עסקים שביקר בירושלים. 
הגיע  מאוסטריה,   46 בן  שפילמן,  וולטר 
במיוחד לישראל לפגישות עסקים, וולטר סובל 

בירושלים  פגישה  מאלרגיה לשומשום. במהלך 
זאת  לב,  בדום  ולקה  ברע  לחוש  וולטר  החל 

לאחר שאכל טחינה המכילה שומשום. 
במקום  היה  העסקים  איש  של  למזלו 
שהציל  דבר  קבע,  בדרך  המוצב  דפיברילטור 
לוי  מד"א  פרמדיק  חייו.  את 
במקרה  שהיה  פליישמן, 
במקום, החל בפעולות החייאה 
הדופק  את  לו  להשיב  והצליח 
עם  חשמל.  מכות  שלוש  לאחר 
בשטח  ראשוני  טיפול  הענקת 
וולטר  מד"א  צוותי  ידי  על 
הלב  למרכז  באמבולנס  פונה 
שערי  הרפואי  במרכז  המשולב 

צדק.
מנהל  אשר,  אלעד  ד״ר 
לב  נמרץ  לטיפול  המחלקה 
צדק,  שערי  הרפואי  במרכז 
מהאשפוז  החל  אותו  וליווה  בוולטר  שטיפל 
"התגובה  מספר:  החולים  מבית  השחרור  ועד 
המהירה בשטח וקיום דפיברילטור באזור הצילו 
הרפואי  הטיפול  השלמת  עם  יחד  חייו.  את 
במחלקה בשערי צדק, אם לא היה דפיברילטור, 

וולטר לא היה יוצא מזה בחיים".

מאת: יחיאל חן

ובצל  הגועשת  מאירופה  הדיווחים  בצל 
עולם  ומעצמות  הגועשת  מאירופה  הדיווחים 
בגבול  המתגבשת  הדמים  בזירת  המתערבות 
ומומחי  צבאים  כשפרשנים  רוסיה/אוקראינה. 
בטחון מגדירים את המצב כ'ערב מלחמת עולם 
בא  הרבנים   שוב   ויתכנסו  היתכנס  שלישית'. 
באדר א ביום רביעי בלילה בשעה 18:00 בבני 
ברק לפאנל נוסף בו הם יסבירו שוב את הקמפיין 
בו הם נוטלים חלק בימים אלו: קריאה בספרא 

דצניעותא.
בהמשך  שהתאחד  הרשב"י'  'אהבת  ארגון 
לפעילות זו עם ארגון 'צמח שבי',עם הרב יעיש 
בן שמעון  הרב ארנון דגן מצפת וההדפיס עשרות 
אלפי עותקים את 'ספרא דצניעותא' של הרשב"י. 
- אלא שגדולי עולם  13 דפים  בן  מדובר בספר 
והרחיבו  הפליאו  הדורות  כל  לאורך  מבהירים 

אודות חשיבות לימוד או קריאה בספר זה.
אמר  זצ"ל  פרץ  ניסים  רבי  הגאון  המקובל 
או  שלימוד  זיע"א  מווילנא  הגאון  של  בשמו 
קריאה של מילה אחת בספרא דצניעותא שקולה  
כנגד 10דפים בזוהר הקדוש מכיוון שרבי שמעון 
בר יוחאי תימצא את רוב הסודות שיש בתורתנו 

הקדושה ובזוהר הקדוש.
הרב אליהו לניאדו, מנהל ומייסד כולל אהבת 
הרשב"י במירון מדגיש כי ידועים הדברים שכל 
תלמידיו של מרן החפץ חיים זיע"א היו גורסים 
מה  ידוע  כן  כמו  הקדוש.  בזוהר  לומדים  או 
הבן  האריז"ל  החידוש  הרב  יועץ  הפלא  שכתב 
איש חי והתלמיד של ההגר"א  רבי חיים מוולוזין  
שאפילו אם האדם לא מבין את מה שקורא, גם 
לשפע  גורם  הקדוש  הזוהר  בספר  בלבד  קריאה 
למטה  ויורד  לשכינה  עד  מלמטה  העולה  גדול 

ומשפיע שפע גדול לקורא בו ולכל עם ישראל.

"מי שמעוניין לתרום לזכר יקיריו או להצלחה 
ורפואה שלמה או לקבל את הספרונים לחלוקה 
 0587262600 לטלפון:  להתקשר  ניתן  בחינם, 
או להגיע בתיאום מראש לנקודת החלוקה ברח' 
לתאם  קרקע".או  קומת  פ"ת   72 טרומפלדור 

לנקודת הפצה אחרת בארץ.
פאנל הרבנים התכנס וקבע: ספרא דצניעותא 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  הכללי'  'תיקון  זהו 
ובקריאה בו נצא מהגלות לגאולההשלמהברחמים 
ספרי  אלפי  לחלק  התאחדו  הארגונים  גדולים. 
זוהר ומליון 'ספרא דצניעותא' - שכל איש ואשה 
בכל  בו  יקראו  או  ילמדו  בישראל  אב  בית  בכל 
יום ממש כמו שקוראים בתהילים בעת צרה רק 
הענק  הבולדוזר  למעשה  הוא  הקדוש  שהזוהר 
סודותיו  גדולות  צרות  כשיש  ישראל  עם  של 
של רבי שמעון בר יוחאי משבשים והורסים את 
הכוחות  את  אחרות  במילים  או  אחרא  הסטרא 

החיצונים הרעים שיש בעולם.
הרב  שמואלי,  אלדד  הרב  גלזר,  ליאור  הרב 
חיים שטרן הרב מנחם אדרי והרב אליהו לניאדו 
הבשורה  את  להפיץ  החלו  בו  לערב  התכנסו 
ב'ספרא  בלימוד  הן  ולשתפו.  הרחב  לקהל 
הספרים  להדפסת  כספים  בגיוס  והן  דצניעותא' 
וחלוקתם. )עלות של כל סט ספר הזוהר 'מתוק 

מדבש' - 1.000 שקלים(. 

איש עסקים בן 46 לקה בדום לב בעקבות תגובה אלרגית אקוטית לטחינה - הסיבה, 
המטופל תושב אוסטריה לא הכיר את המאכל ולכן לא הבחין בסכנה שכרוכה 

באכילתו * טיפול מהיר ומקצועי באמצעות הדפיברילטור הציל את חייו 

בימים של מתיחות ביטחונית עולמית והחשש שהמאבק בין רוסיה לאוקראינה יתדרדר 
למלחמה באירופה כולה, החליט ארגון 'אהבת הרשב"י' בשיתוף פעולה עם ארגון 'צמח שבי', 

להדפיס מאות אלפי העתקים של 'ספרא דצניעותא' של הרשב"י, כסגולה להבאת הגאולה

דפיברילטור של מד"א 

 הרבנים שהשתתפו בכינוס המיוחד 

רכב
ביזרי 

חשמל וא
ייקה

ש

077-4044395
רח' חיד"א 27, ב"ב )מול עזרה למרפא(

›

 ‹ מולטימדיה 
‹ חיישני רוורס 
 ‹ שלטי נוחות 

 ‹ בוסטר 
   להנעת הרכב 

‹ ועוד...

הנחה 10%
'ידידים'למתנדבי 

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

שימו לב  הכתובת החדשה: רח’ חיד”א 27 ב”ב, מול עזרה למרפא
רק אצל שייקה

מצלמת 
דרך

149₪

החל מ-

מצברים

399₪

החל מ-

ליטוש 
פנסים

החל מ-

49₪

מגבי 
סיליקון

49₪

החל מ-

 קנה גלון שמן ב-69 ₪ 
קבל גלון מים לרדיאטור מתנה!

שייקה. שירות | אמינות | אחריות

המכירה תתקיים ביום רביעי כט אדר א בנקודות המכירה ובמשלוחים

ההזמנות עד יום שני כ"ז אדר א' בשעה 22:00ההזמנות עד יום שני י"ג אדר א' בשעה 22:00



 מוקד טרום ולאחר לידה של מאוחדת,
המעטפת המובילה לאימהות לאורך כל הדרך

 זמינים עבורך 
בשיחת טלפון

אחות יועצת 
הזנה/שינה

שירות משרדי בקליק 
התחייבות והחזרים

ניהול וקביעת
תורים באופן יזום

מעקב טרום לידה
עם אחות/מיילדת

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת

- אנחנו כאן לשירותך -
3833* שלוחה 4 או באתרשעות פעילות המוקד 08:00-24:00 

 מאוחדת איתך ברגעים המשמחים בחיים - גם מהבית.
 חשוב לנו שתקבלי את הייעוץ האישי והמקצועי ביותר

לכן דאגנו לצוות אחיות ומיילדות הזמינות עבורך במוקד.
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רבני הקהילות התכנסו לשבת גיבוש 
עם הראשל"צ הגר"י יוסף

מאת: יוסף טולידנו 

מאות רבנים מרחבי הארץ שע"י "קו ההלכה הספרדי" 
מיסודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ובנשיאות הראש"ל 
לשבת  האחרונה  בשבת  התכנסו  שליט"א  יוסף  הגר"י 
גיבוש וחיזוק יחד עם הראש"ל הגר"י יוסף בעיר באר 

שבע.
ובראשם  רבנים  עשרות  חלק  נטלו  השבת  במהלך 
הרבנים הגאונים, הרב יהודה דרעי רבה של באר שבע, 
הרב אליהו מלכא רבה של כרמיאל, הרב אליהו אילוז 
רבה של אור עקיבא, הרב ירון אשכנזי מנהל רוחני קו 
ההלכה, הרב יגאל כהן ראש מוסדות יביע אומר, הרב 
בנימין  הרב  הדביר,  פתח  מוסדות  ראש  גלזר  ליאור 
חותה, הרב אברהם בן חיים, הרב שלמה דנינו רבה של 

יערה, הרב אליהו שושן מנכ"ל קו ההלכה.
במהלך סעודה שלישית יחד עם הראשון לציון הגר"י 
יוסף, העלו הרבנים את הצורך בעת הזו לחזק את העם 
לפעילות  נגד  כתגובת  תורה  שיעורי  בריבוי  שבשדות 
הממשלה. כמו"כ דנו רבני הערים במספר רעיונות כיצד 

למזער את הנזקים שנעשים ברפורמת הכשרות.
יצאו  והדברים  במידה  כי  העלו  התורה  גדולי 
ושם  ישראל  רבני  כלל  של  מיוחד  קו  נקים  לפועל, 
וכשרות  כשרות  כל  על  לברר  העם  המון  יוכלו 
אמיתי. הלכתי  פיקוח  תחת  עומדת   שבאמת 
אשכנזי  ירון  הרב  לגאון  הרבנים  הודו  השבת  בסיום 
רבני  חיזוק  למען  פעולתם  על  שושן  אליהו  והרב 

ישראל.

מאות רבנים מרחבי הארץ שע"י "קו ההלכה הספרדי" בנשיאות הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א, התכנסו בשבת האחרונה לשבת גיבוש וחיזוק בעיר באר שבע

בצל הגזירות על עולם הרבנות: 

 צילומים: שמואל לוגאסי 

מבצע 
ענק 

לחגים ב-
"תמונות
 דאלי"

חנות עיצוב הבית עם תמונות ואקססוריז במגוון עיצובים

בפינת המבצעים: 

אפשרות 
משלוח 
עד הבית!

הדפסה 
תמונות 

על קנבס 
ללקוח 
במקום!

מחירי 
המבצע 
מיוחדים 
למביאי 
מודעה זו!

תמונות מחולקות במגוון גדלים מראה אובלית 80*50 במגוון צבעים

שעון קיר קוטר 43 תמונה קנבס גודל 100*70 עם מסגרת

&300 
450

&150 
200

החל מ-350 &

&100 
280

החנות ברחוב הרב חדד 18 בני ברק )צמוד למחלף גהה( 
ימים א'-ה' 9:00-17:00 יום שישי 9:00-14:00 חניה במקום



 
 

לכל הרבנים הידידים והמשקיעים
שכיבדו והגיעו

לטקס חנוכת הבית וסיום מסכת
במשרדנו החדשים בבני ברק

כתובתנו החדשה:
מגדל הכשרת הישוב

רח' זבוטינסקי 9 בני ברק

Ethical Alternative Investments
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בקיעים בקואליציה

משרד התחבורה אישר הפעלת תחבורה ציבורית בשבת

מאת: חיים רייך

זה היה שבוע לא קל לקואליציה שממילא מושבתת כבר כמה 
שבועות בגלל החרמת ההצבעות של רע"מ. בשבוע שבעבר הייתה 
'תג מחיר' כתגובה על העברת חוק האזרחות  זו מרצ שהבטיחה 
הצהירו  לבן  כחול  השבוע  שקד.  איילת  הפנים  שרת  שהובילה 
הפנסיות  באישור  הסחבת  בעקבות  הקואליציה  עם  יצביעו  שלא 
התקציביות. ואם כל זה לא מספיק, ביום שלישי הודיע השר אלי 

אבידר על התפטרותו מהממשלה לא לפני שתקף 
בחריפות את ראש הממשלה נפתלי בנט.

הכלכלית",  לקריסה  גרמו  הממשלה  "חברי 
"בנט  שלו.  ההתפטרות  בהודעת  אבידר  האשים 
החקירה  ועדת  הקמת  את  חודשים  מספר  גרר 
שותפיו  של  הרצון  למרות  הצוללות,  לפרשת 
גנץ ולפיד. בנט עשה אקזיט וזהו. הוא לא רוצה 
לממש את הרוטציה, אין לו כל מחויבות אליה. 

הוא עושה את מה שאיילת שקד מכתיבה לו".
העיתונאים  "מסיבת  אבידר:  השר  לדברי 
נודע  שבו  שישי  יום  באותו  בנט  של  ההיסטרית 
אמון  את  הרסה  בישראל,  האומיקרון  גילוי  על 
הציבור שרק החלה להתאושש. הממשלה עשתה 

סגר חמישי - בלי להכריז על כזה".
הכלכלי  במצב  הממשלה  את  האשים  אבידר 
שמם  על  רשומה  הכלכלית  "הקריסה  הקשה: 
בישראל.  בעצמאים  שפגעו  הממשלה  חברי  של 
אבל  נתניהו,  נגד  החוקים  את  שנעביר  חשבתי 
ממשלה  חברי  שיש  כיוון  עדיין,  עברו  לא  הם 
אני  רלוונטי.  נתניהו  על  לשמור  רוצים  שעדיין 
להחזיק  אבל  מהאלטרנטיבה,  החשש  את  מבין 
את הממשלה בחיים זה לא הדבר החשוב ביותר 
– אנחנו לא יכולים להמשיך את ממשלת החושך 

שהחלפנו".
אחרי  כח"כ  לכהן  וחזרתו  מהממשלה  אבידר  של  התפטרותו 
שהתפטר במסגרת החוק הנורווגי, תגרום להרבה מאד כאבי ראש 
הוא  עצמאי.  כח"כ  מתנהל  אבידר  הקואליציה.  מפלגות  לראשי 
יודע שאין סיכוי שיוצב שוב ברשימת ישראל ביתנו אחרי שבעבר 
הצהיר כי "מעתה והלאה סיעת ישראל ביתנו כבר לא מונה שבעה 
שהאצבע  יודע  גם  הוא  אחד".  עצמאי  וח"כ  שישה  אלא  ח"כים 
שלו היא זו שמכריעה וכל ח"כ בקואליציה הנוכחית יכול לעשות 
כרצונו. הוא מקווה להתברג באחת המפלגות בבחירות הבאות וזו 
לכהן  מאשר  בכנסת  מאזניים  לשון  להיות  מעדיף  שהוא  הסיבה 

כשר ללא תיק שבו הוא חסר משמעות. 
מיציבותה  ולחששות  אבידר,  של  להתפטרותו  שהתייחס  מי 
של הקואליציה הוא שר המשפטים גדעון סער. "אני מצטער על 
יש לממשלה  זה בוודאי לא מסייע לעבודת הממשלה.  החלטתו, 
וזה משפיע על העבודה  וכמה בעיות בשבועות האחרונים,  כמה 
שלנו בכנסת. אלי אבידר פעל רבות על מנת שתוקם ממשלת שינוי 
עצמאי  יותר  הרבה  יהיה  שהוא  שלמרות  משוכנע  אני  בישראל, 

בכנסת, עדיין הוא לא יפגע ביציבות הממשלה".

גנץ עושה שרירים
שעברה  לטלטלות  ישיר  המשיך  היא  אבידר  של  התפטרותו 
השבוע הקואליציה. ביום שני השבוע, הודיעו בכחול לבן כי הם 
עבאס,  למנסור  שמותר  מה  הקואליציה.  הצבעות  את  מחרימים 

מותר גם לשר הביטחון בני גנץ. 
גנץ מחולל משבר אמיתי או רק עושה  בקואליציה תהו: האם 
וזימנו  שרירים כדי לקבל את שהובטח לו. בלשכת רה"מ נלחצו 

את גנץ באופן מיידי. בזמן השיחה בין גנץ ובנט, תידרכו גורמים 
על  עודכן  גנץ  קטן.  ילד  כמו  מתנהג  שגנץ  בממשלה  בכירים 
והחליט  הממשלה  ראש  בלשכת  יושב  בעודו  נגדו  התדרוכים 

לפוצץ את הפגישה.
זה לא סוד שאין אהבה גדולה בין גנץ לבנט ולפיד. לגנץ זיכרון 
ארוך. הוא עוד זוכר את המתקפות הישירות של לפיד כאשר כיהן 
את  על שמינה  מלפיד  להתנצלות  עוד מצפה  גנץ  חליפי.  כרה"מ 
עצמו לרה"מ חליפי אחרי שתקף אותו במילים חריפות פעם אחר 

פעם כאשר הוא נשא בתפקיד.
ייתן  במערכת הפוליטית משוכנעים שגנץ לא 
וכי  ממשלה  כראש  לכהן  התענוג  את  ללפיד 
הרוטציה בינו לבין בנט לא תתקיים. לפיד מנסה 
יודעים  בסביבתו  גם  אבל  כרגיל,  עסקים  לשדר 
שלא מעט מראשי הקואליציה הנוכחית לא יתנו 

ללפיד את התענוג לכהן כראש הממשלה.
עד שתימצא נוסחת הפתרון למשבר עם כחול 
ההצבעות  את  השבוע  משכו  בקואליציה  לבן, 
להם  יהיה  שלא  שהבינו  לאחר  לעלות  שתכננו 
רוב. זה כבר שבוע שלישי שהקואליציה מושכת 
קואליציה  נראית  לא  כך  החוק.  הצעות  את 
שראשיה הצהירו "באנו לעבוד" ו"נתניהו תוקע 
הממשלה  פעילות  את  שתוקע  מי  המדינה".  את 
והכנסת הם חברי הקואליציה הנוכחית. פעם זה 
רע"מ, פעם מרצ והשבוע הגיעה תורה של כחול 

לבן. 
הקואליציה  כי  סבורים  גנץ  של  בסביבתו 
הנוכחית מתקשה להעביר חוקים וכי כל מפלגה 
עושה דין לעצמה. גנץ סבור שהקיפאון בהעברת 
ולא  תקועים  חוקים  שעשרות  והעובדה  חוקים 
מועלים להצבעה, מצביעה על תחילת סופה של 
גנץ  של  מקורביו  הנוכחי.  בהרכבה  הקואליציה 
טוענים שכך בדיוק החלה נפילתה של הממשלה 
הקודמת, כאשר כל אחד משני צידי ממשלת נתניהו-גנץ התבצר 

בעמדותיו ועבודת הכנסת שותקה.
ליו"ר הכנסת לא הייתה ברירה וביום שני מליאת הכנסת נסגרה 
מוקדם אחרי שבמשמר הכנסת כבר נערכו ללילה ארוך. באופוזיציה 
קיבלו את ההודעה על סגירת המליאה מוקדם מהצפוי, במחיאות 
זה  קורסת.  בנט  הודעה: "ממשלת  מיהרו לפרסם  בליכוד  כפיים. 
הצעות  כל  את  מושכת  שהקואליציה  ברציפות  השלישי  השבוע 
הרבה  יפלו  הם  בהצבעות.  ומפסידה  כושלת  שהיא  בגלל  החוק 

יותר מהר ממה שהם חושבים".

מאת: חיים רייך

בנושא  מעקב,  דיון  השבוע  קיימה  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת בניגוד לחוק, והיתרים שונים 
שנתן משרד התחבורה להפעלת התחבורה בשבת. הדיון התקיים 

לבקשת ח"כ משה אבוטבול וחברי כנסת נוספים.
מיכאלי  מרב  התחבורה  שרת  שנתנה  באישור  גם  עסק  הדיון 

להפעלת הרכבלית בחיפה, וזאת תוך פריצת הסטטוס קוו.
השבת  כי  הדיון,  בפתח  אמר  ביטון  מיכאל  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
צריכה להיות הנושא המאחד את העם, וכי אין לאלץ אנשים לעבוד 
חלילה בשבת. יו"ר הוועדה אף ציטט את האימרה הידועה "יותר 

מששמר עם ישראל על השבת שמרה השבת על עם ישראל".
והתחבורה  הכלכלה  "משרדי  בדיון:  אמר  צור  בן  יואב  ח"כ 
מאפשרים לבצע הפרת חוק וניצול עובדים לעבודה ביום המנוחה 
הפוגעות  החמורות  ההפרות  את  אוכפים  לא  השבועי. המשרדים 
גם  הנהגים,  של  הסוציאליות  בזכויות  ולהבדיל,  השבת  בקדושת 

הלא יהודים, אשר במקום לנוח עם משפחתם הם נאלצים לעבוד 
בשבת. 

אמר  אבוטבול  משה  ח"כ  השבת  שמירת  למען  השדולה  יו"ר 
בדיון: "אנחנו עדיין רוצים שתהיה לנו לא מדינת היהודים אלא 
מדינה יהודית עם סממנים יהודים. אנחנו לא מתערבים לבן אדם 
בתוך הבית, אך כן מעניין אותנו נושא הפרהסיה והמרחב הציבורי. 
הוא  ב-1991.  נחקק  בשבת  הציבורית  התחבורה  לצמצום  החוק 
עבר ברוב חילוני, ואף חבר כנסת חרדי לא הצביע בעדו. בשלטון 
שדווקא  להזכיר  וכדאי  יצחק שמיר,  של  הליכוד  הייתה ממשלת 
מפלגת העבודה הציעה לאגודת ישראל ביטול מלא של התחבורה 
בממשלת  יתמכו  שהחרדים  כדי  בחיפה,  כולל  בשבת,  הציבורית 

שמאל".
לשמוע  מבקש  "אני  התחבורה:  שרת  את  תקף  אבוטבול  ח"כ 
מהיועץ המשפטי של הוועדה כיצד הוא רואה את התנהלות משרד 
התחבורה שפועל בניגוד לחוק בהוראת השרה מיכאלי שהחליטה 
והוועדה  השלטון  על  שאחראית  שהכנסת  למה  להתייחס  לא 

קובעת".

בשבת  שפועלת  ציבורית  תחבורה  כי  הסביר  מקלב  אורי  ח"כ 
בפרהסיה יהיו לה השלכות אחרות. הוא הוסיף כי הרכבלית בחיפה 
המרכזית,  התחנה  בהן  בשבת,  הסגורים  מקומות  של  בקו  תפעל 
הטכניון והאוניברסיטה, ושאל "האם שמים אצבע בעין ומפעילים 

את זה מסיבות פוליטיות או אחרות". 
ישראל  הלאומית,  בהסתדרות  האוטובוס  נהגי  ארגון  יו"ר 
גנון, אמר כי להפעיל תחבורה ציבורית בשבת עם כמות הנהגים 
הקיימים כיום תוביל לקריסת המערכת. הוא הוסיף כי כבר כיום 
מנוחה  זמן  מספיק  אין  ולנהגים  מאוד  נמוכים  הביצוע  אחוזי 
שבועי. לדבריו, הפעלה בשבת תוביל לכך שלא תהייה תחבורה 

ציבורית באף יום בשבוע.
בעלת  היא  השבת  כי  הדיון  בסיכום  אמר  ביטון,  הוועדה  יו"ר 
ערך לכולם, וכי לכולם הזכות לנוח בשבת ולא לעבוד. עוד הבהיר 
כי שום דבר אינו תירוץ שלא לפעול לפי חוק, ובהתאם לכך דרש 
כי  ביקש  אף  הוא  כפי שהוא.  החוק  את  לקיים  מנציגי הממשלה 
התכנית  את  שבועיים,  בתוך  לוועדה,  ישלח  התחבורה  משרד 

להפעלת הרכבלית בחיפה.

ברע"מ זועמים ומחרימים את הצבעות הממשלה. כחול לבן כועסים על הסחבת בעניין הפנסיות. אלי אבידר התפטר מהממשלה וחוזר לכהן כח"כ עצמאי לא לפני 
שתקף את בנט ואת חברי הממשלה • כבר שלושה שבועות שהקואליציה מושכת את כל החוקים כי אין להם רוב 

ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה השבוע דיון מעקב, בנושא הפעלת קווי תחבורה ציבורית בשבת בניגוד לחוק, והיתרים שונים שנתן משרד התחבורה להפעלת התחבורה בשבת

משבר קואליציוני: קרבות בין גנץ לבנט ולפיד; אלי אבידר תוקף את הממשלה ומתפטר ממנה

בנט וגנץ בימים אחרים )צילום ארכיון: לע"מ(
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"יוזמי החוק התעלמו 
באופן מוחלט מעמדת 

הרבנות הראשית"

מאת: יוסף טולידנו 

בדיון שנערך ביום ראשון השבוע אישרה ועדת השרים לחקיקה 
לה  רפורמה  כהנא,  מתן  הדתות  שר  שמקדם  הגיור  רפורמת  את 
מתנגדים הרבנים הראשיים לישראל וכן מרבית רבני ודייני ישראל 

בארץ ובתפוצות, שעלולה להביא לקרע חמור בעם.
הראשל"צ  לישראל  הראשיים  הרבנים  שיגרו  הדיון,  לפני  עוד 

הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א והרה"ר 
לחברי  מיוחד  מכתב  שליט"א,  לאו  הגר"ד 
ועדת השרים לחקיקה, ובו התריעו שוב מפני 

הסכנה הגדולה הטמונה ברפורמת הגיור.
הראשיים:  הרבנים  כותבים  במכתבם 
"שמענו שממשלת ישראל עומדת לדון בהצעת 
החוק שעניינה "הצעת החלטה להקמת מותבי 
בעובדה  ראש  מקילים  איננו  מקומיים.  גיור 
אולם  הגיור,  הליכי  על  להקל  החוק  שמטרת 
אבל  רצויה  "כוונתכם  נאמר  שכבר  כפי 
ידונו  שעליו  החוק  רצויים".  אינם  מעשיכם 
ברבנות  גורמים  עם  בתאום  שלא  נעשה  היום 
הראשית לישראל ובניגוד לעמדתה. החוק הזה 
הינו בגדר של "הונאת הגר", כיון שמי שיעבור 
רוב  ע"י  צדק  כגר  ייחשב  לא  הזה  ההליך  את 

מנין ורוב בנין של רבני ודייני ישראל".
"באסיפה  הראשיים:  הרבנים  כותבים  עוד 
ודיינים,  רבנים  כאלף  בה  שנכחו  הגדולה 
ועדה  עם  קבל  ישראל  ודייני  רבני  הודיעו 
שהם לא יכירו בגיורים שייעשו שלא באישור 
דנה  הממשלה  לישראל.  הראשיים  הרבנים 
ועל  רבים  אזרחים  על  השפעה  לו  שיש  בחוק 
החלטה  קבלת  בכללותה.  הישראלית  החברה 
התעלמות  מתוך  זה  וחשוב  רגיש  בנושא 
דייני  ושל  הראשיים  הרבנים  של  מעמדתם 
קרע  היא  התורה,  גדולי  כל  של  וכן  ישראל 
נפרדות  קהילות  להקמת  בהכרח  ויביא  בעם 
של  רובם  רוב  גם  הצטרפו  אליהם  בישראל. 
המתווה  כנגד  דעתם  שהביעו  התפוצות  רבני 
המוצע. ההחלטה העקרונית ליתן סמכות לגיור 
לכל רב עיר החפץ בכך, ללא תקנון מסודר על 
לרבני  ליתן  וכן  הראשית,  הרבנות  הוראות  פי 
העיר תוקף של ראש עדה לצורך אישור רישום 
סכנה  ומהווה  גדולה  פירצה  זו  הדת,  שינוי 

לאחדותו של עם ישראל".
בסיום מכתבם כותבים הרבנים הראשיים: "מוטלת עלינו החובה 
להתריע כנגד צעד זה כיון שאנו מודעים לכך שעל כתפנו מוטלת 
שליחותם של גדולי הדורות מייסדי הרבנות הראשית לישראל וכל 
הרבנים הראשיים לדורותיהם, וחובתנו לשמור על גחלת התורה 

שלא תכבה ולקיים את מעוז חוקת התורה בארץ ישראל.
כה  עד  עלו  הזה  המסוכן  ההליך  את  למנוע  שלנו  "הניסיונות 
הרבנות  מעמדת  מוחלט  באופן  התעלמו  החוק  יוזמי  בתוהו, 
הראשית למרות שהיא הוצגה בפניהם והם שינו רק כמה שינויים 
ההליך  את  לעצור  לכם  קוראים  אנו  מהותיים.  לא  קוסמטיים, 
ולהקים גוף משותף שיציע הצעת חוק שיענה על המצוקות מתוך 

שמירה על אחדות העם ולא לגרום להפרדה ולקרע בעם שאחריתו 
מי ישורנו".

ביותר  חמורה  לפירצה  למעשה  תביא  החדשה  הגיור  רפורמת 
בתחום הגיור וכניסה של גויים גמורים לכרם בית ישראל, כאשר 
תוך  הלכתית,  ובקרה  פיקוח  שום  ללא  כמעט  יתבצעו  הגיורים 

ניטרול סמכויות הרבנות הראשית בפועל.
הכרה  הוא מתן  כהנא,  ברפורמה שמקדם השר  אחד הסעיפים 

הרפורמים  ב"גיורים"  להכיר  בג"צ  להחלטת  בחקיקה,  רשמית, 
והקונסרבטיביים כ"יהודים" כביכול לעניין חוק השבות.

טען  אף  הוא  ההישג.  את  לחגוג  מיהר  כהנא  מתן  הדתות  שר 
הראשית  שהרבנות  אף  על  הרבנות,  בחסות  נעשתה  שהרפורמה 
הבהירה בצורה הברורה ביותר כי היא מתנגדת התנגדות מוחלטת 

לרפורמת הגיור.
מוכיחה  קריב  גלעד  הרפורמי  הח"כ  שהוציא  הברכה  הודעת 
החוק  שנוסח  דרישתו  שהתקבלה  לאחר  גדולה.  הסכנה  כמה  עד 
הרפורמים  הגיורים  הקיים של  ישמר המעמד המשפטי  כי  יבהיר 
והקונסרבטיבים בישראל" אמר ח"כ קריב: "החוק שאושר בוועדת 
השרים כולל סעיף השומר באופן מפורש על ההכרה בגיורים הלא 

אורתודוכסים כפי שנקבע בפסיקות בג"ץ השונות בסוגיית 'מי הוא 
יהודי'. גם בהמשך תהליך החקיקה נעמוד על כך שהחוק לא יפגע 
בהכרה זו, המשקפת את העובדה שמדינת ישראל היא מדינת העם 

היהודי כולו, על מגוון זרמיו וקהילותיו".
פירסמה  מלינובסקי,  יוליה  ח"כ  דת  לשירותי  הוועדה  יו"ר  גם 
הודעת ברכה לאישור החוק, והצהירה כי תעמוד על כך "שהגיורים 
יתבצעו על ידי רבני הערים ושהחלטתם תהיה סופית ובלתי ניתנת 

לשינוי על ידי גורמים אחרים". 
מסיעת ש"ס נמסר בתגובה לרפורמת הגיור 
זרים  עובדים  מסתננים,  "המוני  המסוכנת: 
ומהגרי עבודה עומדים לחגוג על אוטוסטרדת 
כהנא  השר  של  והמהירה  החדשה  הגיורים 
ולהפוך "ליהודים" מן המניין. החוק של כהנא 
יעגן את מעמד הגיור הרפורמי בישראל ויפתח 

פתח למתן מעמד למסתנני דרום תל אביב.
את  להרוס  ממשיך  הדת  להריסת  "השר 
ישראל  כעם  שלנו  המשותף  הקיום  יסודות 
הגיור  מערך  פריצת  ע״י  היהודית,  במדינת 
קידום  הראשית  הרבנות  הרס  ההלכה,  פי  על 
בעם.  חמור  קרע  ויצירת  ברפורמים  ההכרה 
ובכיה  היהודית  המדינה  של  גדול  חורבן  זהו 

לדורות".
גפני:  משה  הרב  ח"כ  התורה  יהדות  יו"ר 
הרעה  לממשלה  שותפיו  בסיוע  כהנא  "מתן 
גורם  ישראל,  בית  בכרם  מחבל  הזאת 
היהודי.  בעם  כוחו  בכל  ופוגע  להתבוללות 
מתן כהנא בוגר החינוך הדתי לאומי מבייש את 
המקום ממנו הוא בא ומעמיד בסימן שאלה את 

מי שהוא מייצג".
להתגונן  נאלץ  "אנחנו  גפני:  ח"כ  לדברי 
בכל   - מקרה  בכל  יוחסין.  ובספרי  בכנסת, 
יעבור  בל  תנאי  בה,  שנשתתף  קואליציה 
מעשי  לקדמותו.  הכל  להשיב  מבחינתנו 
ומה  פורח,  כאבק  יעלמו  הנוכחית  הממשלה 
שהתחשבנו  קודמות  בקואליציות  שהיה 
לא  שיפוטיות  ובהחלטות  בעיתונים  בכותרות 

ישוב עוד".
יעקב  הרב  ח"כ  ישראל',  'אגודת  יו"ר 
בנט,  של  הרפורמית  "הממשלה  אמר:  ליצמן 
וסער, נקטה היום  כהנא, ליברמן, לפיד, קריב 
בצעד מסוכן נוסף ופוגעני, המסכן את הזהות 
גיור  בחוק  מדובר  ישראל.  במדינת  היהודית 
הרבנות  ולעמדת  להלכה,  ומנוגד  התבוללות  המעודד  פסול, 
ספרי  מערך  להקמת  להתארגן  יידרשו  המצוות  שומרי  הראשית. 

יוחסין אלטרנטיבי".
מנכ"ל מרכז ליב"ה אורן הניג: "השינויים הקוסמטיים שנעשו 
בחוק הגיור, לא משנים את העובדה שהסיבה היחידה שהשר כהנא 
מעוניין לאפשר לרבני ערים לגייר היא כדי שהרב דוד סתיו ובית 
דין ׳גיור כהלכה׳ שנתמכים על ידי עמותות שתומכות ברפורמים 
שיביא  הזה  הטירוף  את  לעצור  חייבים  בסיטונאות.  לגייר  יוכלו 
שהראביי  העובדה  ישראל.  עם  על  רוחנית  ושואה  להתבוללות 

הרפורמי ח"כ גלעד קריב מברך את החוק - אומרת הכל".

שיגרו הרבנים הראשיים לישראל הראשל"צ הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א והרה"ר הגר"ד לאו שליט"א, מכתב 
מיוחד לחברי ועדת השרים לחקיקה, ובו התריעו שוב מפני הסכנה הגדולה הטמונה ברפורמת הגיור: "החוק נעשה שלא 
בתאום עם גורמים ברבנות הראשית לישראל ובניגוד לעמדתה. החוק הזה הינו בגדר של "הונאת הגר", כיון שמי שיעבור 

את ההליך הזה לא ייחשב כגר צדק ע"י רוב מנין ורוב בנין של רבני ודייני ישראל"

בכיה לדורות: הראשל"צ הגר"י יוסף והרה"ר הגר"ד לאו מאשימים את שר הדתות:

מכתב נוקב. הרבנים הראשיים לישראל הגר"י יוסף והגר"ד לאו
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על סדר היום
אבי גרינצייג

נערך  הרוסית,  האגדה  מספרת  כך   ,1787 בשנת 
של  המפואר  למסעה  פוטיומקין  גריגורי  הגנרל 
שטח  קרים,  האי  לחצי  הגדולה  יקטרינה  הצארית 
פוטיומקין  כיבוש.  במסע  לרוסיה  עתה  זה  שסיפח 
שורה  הדנייפר  נהר  לאורך  הבזק  במהירות  הקים 
ארוכה של כפרי דמה, שהורכבו בעיקר מחזיתות של 
בניינים מדומים, כאלה שייראו לעיניה של הנוסעת 
החשובה מאם הדרך וירשימו אותה בשגשוג דמיוני 
שלא היה ולא נברא. עד היום מכונה הטעיה כזו על 

שמו, כפרי פוטיומקין.
235 שנים חלפו והרבה לא השתנה. רוסיה עדיין 
ומשתמשת  באוקראינה,  כיבוש  מסעות  עורכת 
על  מדומות  מתקפות  של  חדשים-ישנים  בטריקים 
אזרחים רוסים כדי להצדיק פלישה אפשרית. פוטין, 
גרסה עדכנית ומשודרגת של פוטיומקין, סיפח את 
חצי האי קרים בפלישה הקודמת, ב-2014. עכשיו, 
ובמורשתו  נראה, הוא מתעתד להמשיך בדרכו  כך 
של הגנרל ואולי אפילו להגיע עד אודסה, שנוסדה 

על ידי הגנרל החביב על הצארית.
במערב מגבירים את הלחץ, ונכון לשעת כתיבת 
והאירופים  האמריקנים  שלישי(  )ליל  השורות 
אפילו  חריפות.  בסנקציות  פוטין  על  מאיימים 
יתירה, כבר נמצא  בממשלת ישראל, שלא בחכמה 
מי שהודיע כי ישראל תצטרף לסנקציות על רוסיה. 
סנקציות  בהטלת  לכן  קודם  להתמקד  לו  נמליץ 
כחול  או  רע"מ  כמו  בקואליציה,  גורמים  על 
האחרון  השבוע  של  הווטו  משחקי  בעקבות  לבן, 

והעובדה שמנעו קידום חקיקה קואליציונית.
עם תום ישיבת סיעת כחול לבן ביום שני, כמחאה 
על עיכוב דרישותיו בסוגיית הפנסיות התקציביות, 
חלק  תיקח  לא  שהסיעה  הביטחון  שר  הודיע 
גנץ  אמון.  אי  הצעות  למעט  במליאה,  בהצבעות 
קלה  ששעה  רע"מ,  סיעת  חברי  את  בזעם  עקץ  גם 
הנהלת  עם  שבשתיקה  להבנות  הגיעו  לכן  קודם 
הקואליציה על סיום מפגן המחאה שניהלו בשבוע 
הממשלה  לשולחן  חבריו  את  והאשים  האחרון, 
חלקם  ופופוליסטיים,  פוליטיים  "גורמים  בהיותם 
המדינה  בביטחון  לפגוע  שהחליטו  ציונים,  פוסט 

במודע".
צפוי,  הבלתי  הפיגוע  את  למנוע  בניסיון  בנט, 
שבועיים  הקואליציונית  החקיקה  את  שמשבש 
גנץ  את  זימן  הכנסת,  של  החורף  מושב  תום  לפני 
מתיישב  הביטחון  שר  בעוד  ללשכתו.  בבהילות 
בתקשורת  התפרסמו  לו,  מוצע  מה  לשמוע  בנחת 
תדרוכים משותפיו הקואליציוניים שהאשימו אותו 
ב"התנהגות ילדותית" ורמזו שהוא "מפנטז שוב על 
מדי,  יותר  היה  זה  גנץ  בשביל  ביבי".  עם  ממשלה 
ומתוך  ברירה  בלית  ויצא.  הפגישה  את  חתך  והוא 
רצון שלא להתבזות בהצבעות כמדי שבוע, משכה 

הקואליציה את החקיקה המתוכננת.
בפנסיות  ככולו  רובו  שקוע  הביטחון  וכששר 
בממשלה  שאין  הפלא  מה  מהצבא,  החברים  של 
את  לבלום  וינסה  האחוריות  רגליו  על  שיעמוד  מי 
סף  על  אותה  איראן, המציב  עם  ההסכם המתגבש 

הלחץ  את  ממנה  משחרר  ובמקביל,  התגרענות, 
עם  ההסכם  ההערכות,  פי  על  והסנקציות.  הכלכלי 
בשבוע-שבועיים  כבר  להיחתם  צפוי  המעצמות 
ומתן,  המשא  לתמונת  מחוץ  כשישראל  הקרובים, 
שבשתיקה  גיבוי  הקרוב  בעתיד  תקבל  אם  וספק 
שיחבלו  וצבאיות  מודיעיניות  פעולות  לבצע 
ביכולות הגרעין האיראניות. אין לנו על מי להישען 

אלא על אבינו שבשמיים.

סימני חיות
אם  נגזים  לא  לממשלה:  נחת  של  רגעים  גם  יש 
נאמר שכינוס הוועדה למינוי שופטים בצהרי אותו 
מאז  והמהותיים  החשובים  הרגעים  אחד  היה  יום, 
המשפטית  המערכת  נאבקה  שעבורו  רגע  הקמתה. 
בשלטון הליכוד בתריסר השנים האחרונות, ועבורו 
הסכימו בשמאל הקיצון לבלוע לא מעט צפרדעים, 
בדמות מנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר כראש ממשלה, 

למשל.
המסתמן,  הדיל  על  בהרחבה  כאן  דיווחנו  כבר 
שהותיר את הימין עם אפס הישגים. נזכיר, פרישתם 
של ארבעה שופטים אקטיביסטים בשנה האחרונה, 
יצרה - לראשונה מזה 30 שנה - אפשרות לאזן את 
בג"ץ באמצעות מינוי שופטים שמרנים. דה פקטו, 
נבחרו שני אקטיביסטים מובהקים )שופטי המחוזי 
בתל אביב, רות רונן וחאלד כבוב(, אחד שדעותיו 
ממשרד  כשר  יחיאל  )עו"ד  מספיק  ידועות  אינן 
מאוד  הרבה  שעם  אחת  ועוד  ושות'(  לוי  תדמור 
שמרנית  מעט  תהיה  שהיא  לקוות  אפשר  מאמץ 
)סגנית נשיא ביהמ"ש המחוזי בירושלים, גילה כנפי 
שטייניץ. למי שתהה מה הן עמדותיה, באה חשיפת 
באופן  בחשה  חיות  שהנשיאה  וגילתה  'גלובס' 

אקטיבי למענה(.
רה"מ  סגן  של  לצערו  בהרחבה:  לפרטים  וכעת, 
בחודשים  הושגה  לא  סער,  גדעון  המשפטים  ושר 

מקיר  הסכמה  האחרונים 
הימני  והנציג  לקיר, 
ח"כ  בוועדה,  המובהק 
סירב  רוטמן,  שמחה 
לקבל פשרה שלא תכלול 
כל  על  קרי,  מלא,  איזון 
 – מובהק  אקטיביסט 
מובהק,  שמרן  של  מינוי 
הימנעות  לחילופין,  או 
בעלי  מועמדים  מבחירת 
לכאן  קיצוניות  דעות 
ברירה,  בלית  לכאן.  או 
המקורי,  לדיל  סער  פנה 
המוסכם על שבעה מתוך 

תשעת חברי הוועדה.
צמד  כל  למעשה, 
שותפים  שהיו  חברים 
סער  למעט  ל'דיל', 

מינוי אחד: שלישיית שופטי העליון  קיבלו  עצמו, 
רייטן,  והנספחת למחנה האקטיביסטי, ח"כ אפרת 
קיבלו את רונן וכבוב. שני נציגי לשכת עורכי הדין 
קיבלו את עו"ד כשר. סער עצמו יכול לנפנף כהישג 
אישי במינויה של כנפי-שטייניץ, האישה המזרחית 
הראשונה בבית המשפט העליון ורעיית ידידו השר 

לשעבר יובל שטייניץ.
האופוזיציוני  הנציג  הם  לדיל  מחוץ  שנותרו  מי 
שראתה  שקד,  איילת  הפנים  ושרת  רוטמן,  שמחה 
משפטים  כשרת  כהונתה  מתקופת  חייה  מפעל  את 
נחרב, והביעה את 'כאבי הבטן' בהצבעה מגומגמת 
נגד מינוי רונן ובהימנעות מהצבעה על כבוב. שקד 
יוצאת המפסידה הגדולה מסבב המינויים הנוכחי, 
בנושא,  הימין  עיקר מתקפות  זו שסופגת את  והיא 

ובצדק.
בשלבי  כבר  שקד  של  התירוצים  שאחד  נזכיר 
הקמתה של הממשלה הנוכחית, לכך שהיא נכנסת 
לשותפות עם השמאל ועם רע"מ, היה ההתעקשות 
קרב  )כולל  שופטים  למינוי  בוועדה  מקומה  על 
על  להשפיע  כדי  מיכאלי(,  השרה  מול  מתוקשר 
הבחירה הנוכחית ועל הרכב בג"ץ בעשור הקרוב. 
וגם  המאמץ,  את  מצדיקות  לא  אפעס,  התוצאות, 
לרבאיי  חוקה  ועדת  ראשות  על  הוויתור  את  לא 

הרפורמי ח"כ גלעד קריב.

יצאה מהמעברה
ככלל, נשיאת בית המשפט העליון הייתה עמוסה 
סגירת  מלבד  האחרון.  בשבוע  פוליטיות  במטלות 
חיות  נקלעה  שופטים,  לבחירת  בוועדה  הקצוות 
שזעם  אמסלם,  דודי  ח"כ  עם  בראש  ראש  לקרב 
על דחייתן של עתירות שהגיש לבג"ץ, כולל אחת 
המגזר  לצעירי  גם  הגיוס  בסוגיית  שוויון  הדורשת 

הערבי, לכל הפחות במסגרת שירות לאומי.
אמסלם המתוסכל, תקף חזיתית את שופטי העליון 

בדרכו של פוטיומקין

נזכיר שאחד 
התירוצים של שקד 
כבר בשלבי הקמת 
הממשלה הנוכחית, 
לכך שהיא נכנסת 
לשותפות עם 
השמאל ועם רע"מ, 
היה התעקשותה 
על מקומה בועדה 
למינוי שופטים )כולל 
קרב מתוקשר מול 
השרה מיכאלי(, כדי 
להשפיע על הבחירה 
הנוכחית ועל הרכב 
בג"ץ לעשור הקרוב. 
התוצאות, אפעס, 
לא מצדיקות את 
המאמץ, וגם לא את 
הויתור על ראשות 
ועדת חוקה לרבאיי 
הרפורמי ח"כ גלעד 
קריב

ראש בראש 
עם הנשיאה, 
ח"כ דודי 
אמסלם | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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כתבו  הם  כי  בלגלוג  וטען  הכנסת,  במליאת  בנאום 
הרבה  היה  וכי  "אחרי ששתו משהו",  את הפסקים 
יותר פשוט מבחינת הנשיאה להגיד לו בכנות שהיא 
"לא סובלת את האמסלמים ואת המכלופים". חיות, 
למה  מחד,  למלכוד:  נכנסה  מצטיינת,  פרוגרסיבית 
הזוחל  לפיחות  שמודעת  כמי  מאידך,  להגיב?  לה 
במעמדו של בג"ץ בציבוריות הישראלית ועושה לא 
תקשורתיים  באמצעים  אותו  לשקם  מאמצים  מעט 
חיים  שידורים  של  שורה  באמצעות  השאר,  )בין 
מדיוני העליון בשנים האחרונות(, וכמי שמשתייכת 
למחנה שאימץ את 'פוליטיקת הזהויות' האמריקנית 
הנודעת לשמצה, החליטה כבודה להתגונן במכתב 

אישי-פומבי לח"כ הסורר.
ימיה  על  מספרת  היא  ומרגש  משתפך  בטקסט 
במעברה ובשיכון צפוף, שם שיחקה לצד האמסלמים 
כתבה  הומור,  מעט  להוסיף  בניסיון  והמכלופים. 
כוסית  לפעמים  לשתות  נהנית  בהחלט  "אני  חיות 
של ערק טוב עם המשפחה והחברים, אבל אין לזה 
שום קשר לפסקי הדין שאני כותבת וכותבים חבריי. 
אלה נכתבים בדעה צלולה לחלוטין על פי הדין..." 
פילוג  בזריעת  אמסלם  את  חיות  האשימה  לסיום, 
והשנאה שמביאים  כל הרעל  "מנין  ותהתה  והסתה 
אותך לומר דברים קשים כל כך, על אנשים שאתה 

בכלל לא מכיר".
הקהל  דעת  נחלקה  לוהטת,  סוגיה  כל  כמו 
הישראלית בין ה'ביביסטים' ומחנה הימין שהתייצב 
אחד,  איש  )למעט  אחד  כאיש  כמעט  אמסלם  לצד 
אליו נגיע מיד(. לטענת הימין, חיות רק חידדה את 
הבעייתיות, כשהמחישה כיצד דרכם של "החברים 
מובן  לעליון.  בדרך  חסומה  נשארה  מהמעברה" 
השמאלי  והאגף  החוק  מערכת  שתומכי  מאליו 
אל  ש"ירדה  הנשיאה  של  אנושיותה  את  הבליטו 

העם".
מי שקלקל קצת את החגיגה היה ראש האופוזיציה 
ואף  אמסלם  של  מדבריו  שהתנער  נתניהו,  בנימין 
שוחח אישית עם נשיאת בית המשפט העליון. אולי 
מתוך זהירות בגלל משפטו המתנהל בימים אלו )או 
לפחות אמור להתנהל, אחרי שהפרקליטות תשלים 
באמצעות  הריגול  פרשת  בנושא  תשובותיה  את 
יחלים  בר-עם  שהשופט  ואחרי  פגסוס,  תוכנת 
חיות,  עם  אישית  חברות  משום  אולי  מקורונה(, 
שנפגעה מהאמירה של אמסלם באופן אישי, ואולי 
נגד  מדי  בוטה  שהקצנה  אלקטורלית  הבנה  מתוך 
מצביעי  שניים של  או  מנדט  להרחיק  עשויה  בג"ץ 

ימין ליברלי, שנעים בחודשים האחרונים בהמוניהם 
לעבר הגוש האמוני, לפחות על פי הסקרים.

בימין לא אהבו את הרכרוכיות של נתניהו בנושא, 
והיה מי שזיהה את נתניהו הישן מבצבץ, זה שהתנגד 
עד 2015 לכל ניסיון להחליש את כוחה של מערכת 
היעדרותו  גם  לביקורת  תרמה  הישראלית.  המשפט 
שנערכה  תומכיו  של  הענק  מהפגנת  נתניהו  של 
בחמישי בערב בתל אביב, הפגנה למען הקמת ועדת 
שוב  קרא  עצמו  שנתניהו   ,NSO בפרשת  חקירה 
ושוב לתומכיו להגיע אליה וגם הבטיח "הפתעה". 
היעדרותו מהאירוע בלטה במיוחד על רקע הופעתם 

של מרבית ח"כי הליכוד.
אי  או  אמסלם  עם  הקל  שהחיכוך  שחושב  למי 
החוזרים  הדיבורים  גם  כמו  בהפגנה,  ההשתתפות 
של  מעמדו  את  יחלישו  טיעון,  עסקת  על  ונשנים 
אכזבה  נכונה   – הליכודי  ה'בייס'  בקרב  נתניהו 
מרה. המגמה בסקרים האחרונים מצביעה על גידול 
הימני-אמוני  הגוש  של  בכוחו  מנדטים  שמונה  של 
הנדרש.  מהרוב  אחד  מנדט  מרחק  באופוזיציה, 
מהתנהלות  העצומה  האכזבה  הכל,  שלמרות  נראה 
הכלכלי,  הביטחוני,  במישור  הנוכחית  הממשלה 
הדיפלומטי והבריאותי, היא זו שמכתיבה את דעת 

הבוחר העתידית.

עובדים ועובדות
נסתרות דרכי הא-ל, לפעמים, דווקא מה שנראה 
כרגע שחור של הסתה, יוביל לדבר אחר, רצוי ובעל 
בתחילת  אירע  בדיוק  כך  ארוך.  לטווח  משמעות 
השבוע, בעקבות גל השנאה האנטי חרדית בהובלת 
שר האוצר איווט ליברמן, שהדגיש שוב ושוב )וגם 
הזו(  למשבצת  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש  את  גרר 
ולכל  המחיה  ליוקר  שהוביל  הנורא  המשבר  את 
תחלואי המשק הישראלי – המחסור בעבודתם של 

גברים חרדים.
לפי איווט, אילו רק יצאו הגברים החרדים לעבוד, 
המחיה  יוקר  תעלה,  והבורסה  ירדו  הדירות  מחירי 
יתמתן והתל"ג ילבלב. כל חילוני יקבל נקודת הנחה 
עבאס  ואפילו  לפרגן,  אפשר  כי  סתם  בונוס,  במס, 
למקרה  מיליארדים,  עשרות  כמה  עוד  לבזבז  יוכל 
שיהיה חסר. אבל כאמור, בינתיים הגברים החרדים 

לא עובדים והכל כל כך גרוע כאן.
במכון הסקרים 'דיירקט פולס' הרימו את הכפפה. 

שם  שנעשה  מעמיק  ובפילוח  מקצועי  עומק  בסקר 
לציבור החרדי, נבדקה שורה ארוכה של פרמטרים, 
איך  המסקנה,  ומגדרים.  מגזרים  לתתי  בחלוקה 
נתחיל  מאוד.  ומועילה  במקצת  משעשעת  לומר, 
שוק  מתוך  כולה,  בישראל  התחתונה:  מהשורה 
עבודה שמונה 4.2 מיליון בני אדם, מהווים הגברים 
ולומדים  יושבים  אלא  עובדים  שאינם  החרדים 
פחות  קצת  ובמספרים:   ,1.85% הכל  בסך  בכולל 

מ-80 אלף איש.
לדלג  אפשר  מתמטיקה,  סובלים  לא  אתם  אם 
על השורות הבאות ולעבור למקטע הבא. אם אתם 
מונים  בישראל  החרדים  המספרים:  הנה  בעניין, 
קלים  לשינויים  )פתוח  מהאוכלוסייה  כ-13.5% 
של  למדי  הגמישה  להגדרה  בהתאם  ולכאן,  לכאן 
כן  נפש,  מיליון   1.285 הכל,  ובסך  חרדי'(,  'מיהו 
ירבו. 70% מתוכם, נכון לעכשיו, הם מתחת לגילאי 
עדיין,  העבודה  שוק  במסגרת  נספרים  ואינם   25
מה שמשאיר )לאחר צמצום פנסיונרים( רק כ-172 
הרלוונטיים.  התעסוקה  בגילאי  חרדים  גברים  אלף 
מהם, על פי הנתונים הלא לגמרי מפתיעים, 54.3% 
ומשאירים  או חלקית,  עובדים במשרה מלאה  כבר 
רק 45.7%, שהם מעט פחות מ-80 אלף, היושבים 

ולומדים יום מלא ותורתם אומנותם.
חוקרי דיירקט פולס ניתחו לעומק וגילו שבציבור 
גברים  של  ביותר  הגבוה  האחוז  מצוי  בו  הליטאי, 
נשים  של  ביותר  הגבוה  האחוז  גם  קיים  לומדים, 
מעל  אל  מטפס  שהוא  גבוה  כך  כדי  עד  עובדות, 
השיעור הממוצע של נשים עובדות במדינת ישראל 
כולה. במחקר נוספו גם לא מעט נתונים פיקנטיים על 
החלוקה הפנימית בין המגזרים )מידע חיוני לרכיביה 
החסידים  בין  הפער  התורה:  יהדות  של  השונים 
לליטאים מתקרב ל-20%, לטובת האחרונים, אך אם 
מתאזנים(  המספרים  וברסלב  חב"ד  את  גם  נשקלל 

ועל עוד אי אלו פרטים מסקרנים.
היא  מכולן  והחשובה  התחתונה  השורה 
שהשפעתם של הגברים החרדים על המשק הישראלי 
במגזר  שגם  העובדה  בתוספת  אפסית,  עד  קלושה 
)המספר  לגברים  תעסוקה  אחוזי  מאה  אין  הכללי 
המדויק הוא בערך 80%(, מצטמצם מספר האברכים 
שאמורים לשיטת איווט להשתלב בשוק התעסוקה 
ולהציל את המשק הישראלי לפחות מ-50 אלף איש, 
שהם מעט יותר מאחוז בודד מכוח העבודה. גם אם 
כולם יתייצבו מחר בבוקר בשערי לשכת התעסוקה 

– המשק הישראלי בקושי ירגיש גירוד באוזן.
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השורה התחתונה 
והחשובה מכולן 

היא שהשפעתם של 
הגברים החרדים על 

המשק הישראלי 
קלושה עד אפסית, 

בתוספת העובדה 
שגם במגזר הכללי 

אין מאה אחוזי 
תעסוקה לגברים, 
מצטמצם מספר 

האברכים שאמורים 
לשיטת איווט 

להשתלב בשוק 
התעסוקה ולהציל 

את המשק הישראלי 
לפחות מ-50 אלף 

איש, שהם מעט 
יותר מאחוז בודד 

מכוח העבודה. גם 
אם כולם יתייצבו 

מחר בבוקר בשערי 
לשכת התעסוקה 

– המשק הישראלי 
בקושי ירגיש גירוד 

באוזן
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שישים יום קודם החג: ועדת כשרות התרופות של 
בד"ץ ומומחי כללית בהיערכות לקראת חג הפסח

150,000 שקלים לבחור "שמים את הבריאות במרכז"
ישיבה שנפגע בחתונה

מאת: יחיאל חן

האחרונות,  בשנתיים  העולמיים  האירועים 
השינויים  מהירות  את  ציבורית  למודעות  העלו 
בעולם הרפואה והחידושים בתעשיית התרופות. 
והפיתוחים  הטכנולוגית  הדינמיות  לאור 
היבטים  גם  הפארמה,  בתעשיית  העדכניים 
 - לפסח  התרופות  כשרות  ובראשם  ההלכתיים 
עבור חולים שאין בהם סכנה כהגדרת הבד"ץ - 
מחייבים עדכון קבוע של הכשרות והמעקב מפני 

חשש המצאות חמץ בין מרכיבי התרופות
ועדת  ה'(  )יום  אמש  התכנסה  שנה,  כמידי 
כדי  החרדית  העדה  בד"ץ  מטעם  המומחים 
לקבוע  החדשות,  התרופות  שמות  את  לסנן 
להכריע  לפסח,  הכשרות  התרופות  רשימת  את 
לא  שעדיין  התרופות  של  כשרותם  בשאלת 
נקבעה עמדה ברורה לגביהם ולגבש סופית את 
כבמסורת  תשפ"ב.  לפסח  המעודכנת  הרשימה 
הבד"ץ, הרשימה רלוונטית למרכיבי חמץ בלבד 
בהם  שאין  חולים  עבור  הפסח,  לימי  בתרופות, 
בו סכנה, חייב להישמע לכל  סכנה. חולה שיש 
יצחק'  הוראות הרופא, כפי שקבע מרן ה'מנחת 

זצ"ל
"ועדת כשרות התרופות" התכנסה בלשכתו של 
הרב מנחם לפקיבקר רבה של כללית בהשתתפות 

נציגי בד"ץ העדה החרדית ובראשם הגאון הרב 
עם  יחד  הבד"ץ,  חבר  בראנדסדארפער  שמואל 
הרב פנחס הכהן בינדר – רב בועד הכשרות של 
הרה"ג  נויפלד,  גבריאל  הרה"ג  החרדית,  העדה 
חיים יהודה כהן, הרה"ג אברהם ישעיה סטאריק 
'ועד הכשרות' של הבד"ץ, הרב אברהם  רבני   -
מומחי   – היימליך  שלמה  והרב  יוז'ף  יהושע 
מחלקת חומרי גלם תוספי תזונה ותרופות בועד 
הכשרות של הבד"ץ, הסד"ד הרה"ג יצחק שלמה 
בלוי, מנכ"ל ועד הכשרות הרב גבריאל פפנהיים, 
עולמי  מומחה   – אמסלם  שמעון  ד"ר  הרב 
אברהם  והרב  כללית  מטעם  תרופות  בכשרות 

קונסקי – מנהל מגזר חרדי בכללית.
כללית  בישראל,  הגדול  הבריאות  כארגון 
והשניה  במדינה  הגדולה  התרופות  קניינית  היא 
את  מרכזת  כללית  זאת  לאור  בעולם.  בגודלה 
מרכיבי  רשימת  על  הנחוץ  והמקיף  הרב  המידע 
התרופות, כדי לתכלל את פרוייקט בדיקת כשרות 

התרופות לשימוש בחג הפסח.
שנמשכים  הועדה  דיוני  וסיכום  ההחלטות 
שעות ארוכות במספר פגישות, מופצים לציבור 
את  הכוללת  מהודרת  תרופות  בחוברת  ידי  על 
הכשרות  והוותיקות  החדשות  התרופות  כל 
והמאושרות לשימוש בפסח על ידי בד"ץ העדה 
החרדית. רשימת התרופות יוצאת לאור מזה קרוב 
ל-50 שנה במסורת הבד"ץ מדי ערב חג הפסח, 

עבור ציבור המהדרין.
חגי תשרי  קודם  "עוד 
של  הראשי  הרוקח 
כללית יוצר קשר עם כל 
התרופות  ויצרני  יבואני 
הרב  מספר  בארץ", 
מנחם לפקיבקר רבה של 
"חוברת  לדבריו  כללית. 
המהודרת  התרופות 
לשם  שהפכה  לפסח 
של  תוצאה  היא  דבר, 
משאבים  של  השקעה 
בשיתוף  רבים  ומאמצים 
ורבני  כללית  מומחי 
החרדית,  העדה  בד"ץ 
לאפשר  במטרה  זאת 
כהלכתו  מהודר  פסח 
בריאות  על  שמירה  תוך 

הלקוחות"
הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית 
מלאה  להתאמה  פועלת  "כללית  בכללית: 
האוכלוסיות.  כלל  עבור  השירותים  מגוון  של 
בפסח,  לשימוש  הכשרות  התרופות  לרשימת 
קיומי  היבט  בעלת  היא  שכן  גבוהה  חשיבות 
התרופות  חוברת  בפסח.  אותן  הנוטלים  עבור 
של כללית מהווה פרויקט דגל במסגרתו חוברים 

דבר  בישראל,  הכשרות  לגופי  כללית  מומחי 
המאפשר הפקת כלי עזר שימושי לפסח לכל בית 

בישראל".
במפגש שיבחו רבני הבד"ץ העדה החרדית את 
והכימאים  המומחים  צוות  בין  הפעולה  שיתוף 
מטעם כללית למחלקת חומרי הגלם של הבד"ץ 
דרכים  ונדונו  הפסח  חג  לקראת  כהיערכות 
לשיתופי פעולה עתידיים לרווחת הציבור החרדי 

בכל רחבי הארץ.

מאת: יחיאל חן

להתרחב  ממשיכה  בריאות  שירותי  מכבי 
רופאים  תשעה  לשורותיה  ומצרפת  ברק  בבני 
קרדיולוגיה  העור,  רפואת  מתחומי  חדשים 
רפואת  נשים,  רפואת  ילדים,  כירורגיה  ילדים, 
הרופאים  למבוגרים.  ופסיכיאטריה  עיניים 
החדשים מצטרפים לצוות המומחים של מכבי 
בבני ברק, המעניקים שירותי בריאות מקצועיים 
דניאל  מר  לחברים. ראש מחוז המרכז במכבי, 
שלהם  שהבריאות  יודעים  מכבי  "חברי  ברמן: 

במרכז".  
ממשיכה  ברק  בבני  בריאות  שירותי  מכבי 
להרחיב את שירותיה, ומצרפת לצוות המומחים 
בריאות  מתחומי  חדשים  רופאים  תשעה  בעיר 
שונים: ד"ר אלי צפוני – מומחה לרפואת עור, 
לקרדיולוגיה  מומחה   – בולקיאר  יואב  ד"ר 
ילדים, ד"ר ליאור ניסים – רופא משפחה, ד"ר 
שלי צייגר וד"ר אילנה ויזל – מומחים לרפואת 
כירורגיה  מומחית   – לאור  ענת  ד"ר  נשים, 
ד"ר  ילדים,  רופאת   – לוי  שרינה  ד"ר  ילדים, 
וד"ר  עיניים  לרפואת  מומחית   – פרט  דפנה 
מבוגרים.  פסיכיאטרית   – טרכמן  אולגה 
רב,  וניסיון  נרחב  ידע מקצועי  בעלי  הרופאים, 
לחברי  אישית  ומותאם  מקצועי  שירות  יעניקו 
מכבי במרכזים הרפואיים הפרוסים ברחבי העיר 

בהתאם לסטנדרטים הרפואיים של מכבי. 
פועלים  בעיר  מכבי  של  השירותים  כלל 
התושבים  של  למאפיינים  תרבותית  בהלימה 
צוות  חיזוק  הייחודיים.  המקומיים  והצרכים 
הפיתוח  ממהלכי  חלק  מהווה  בעיר  המומחים 
המרכזים  את  הכוללים  בעיר  השירות  של 
מכבי  מכבידנט,  השבת,  מרפאות  הרפואיים, 
טבעי, מכבי פארם ויתר השירותים המתקדמים 

של מכבי.
"חברי  ברמן:  דניאל  מר  המרכז,  מחוז  ראש 
הבריאות  את  שמים  שאנחנו  יודעים  מכבי 
שלהם במרכז, ולכן חשוב לנו להמשיך ולפתח 
צוות  עם  ביותר  הטובים  הבריאות  שירותי  את 
המומחים המקצועי. אני מברך על הצטרפותם 
שיתרמו  מכבי  לצוות  החדשים  הרופאים  של 
מניסיונם לבריאות תושבי העיר בני ברק במגוון 

תחומי בריאות חיוניים".
שטרן:  ברוך  ר'  ברק,  בני  מרחב  מנהל 
ממחצית  יותר  מהווים  ברק  בבני  מכבי  "חברי 
האמון  רמת  על  שמצביע  מה  מהתושבים, 
לפריסת  הודות  בעיר  מכבי  זוכה  לה  הגבוהה 
בכל  המקצועי  והמענה  הרחבה  השירותים 
הרופאים  של  הצטרפותם  הבריאות.  תחומי 
החדשים למרחב היא חלק בלתי נפרד מהעשייה 
לספק  וחובה  זכות  לעצמה  הרואה  השוטפת, 
שירותי  של  ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים  את 

הבריאות לטובת התושבים חברי מכבי".  

מאת: מנדי קליין

האירועים  באולם  שגרתי  ערב  עוד  זה  היה 
המוכר בציבור החרדי וממוקם במרכז בני ברק. 
כמה זוגות נישאו באותו ערב באולמות השונים 

הפזורים במרחב והשמחה גאתה עד לשמיים.
מוישי בן ה-17, בחור משכמו ומעלה, מאחת 
בירושלים  הישן  ביישוב  הידועות  הישיבות 
הופיע באולם המרכזי להשתתף ולחגוג בשמחת 

הנישואין של ידידו לספסל הלימודים.
הריקודים  לרחבת  שנכנס  אחרי  דקות  כמה 
פנה מוישי לעבר היציאה כדי לשוחח עם חבריו 
על  מוישי  חלף  ליציאה  בדרכו  הימים.  משכבר 
הסעודה,  משיירי  בלכלוך  רצוף  שהיה  קטע 
הרצפה  רבים.  באולמות  לצערנו  שגרתי  מחזה 
שהייתה לא רק אלא גם מחליקה מאוד. מוישי 
החליק והשתטח מלוא קומתו על הקרקע ונפגע 
בגופו. כוחות ההצלה שהוזעקו לאולם פינו את 
שברים  אובחנו  שם  בלינסון,  לביה"ח  מוישי 

שחרורו  לאחר  גם  ובצלעותיו.  הימנית  בידו 
פיזיותרפיה  בטיפולי  מוישי  המשיך  מביה"ח 
עזים  מורכבים כשהוא ממשיך לסבול מכאבים 

והגבלות תנועה.
הרפואי  המעקב  והמשך  אלו  נסיבות 
בהן  הכרוך  המתמשך  הסבל  על  והטיפולים 
העוסק  רוט,  נתנאל  לעו"ד  לפנות  אותו  הביאו 
נגד אולם  נזיקין, לבחון אפשרות תביעה  בדיני 
האירועים שלא נקט באמצעים הדרושים אליהם 
אירועים  כדי למנוע התרחשות של  הוא מחויב 

מצערים שכאלו.
השלום  משפט  בבית   הוגש  התביעה  כתב 
בראשון לציון במהלך שנת תש"פ ולאחר ניהול 
יפוצה  מוישי  כי  הוסכם  המשפט  בבית  הליך 
בסכום של 150,000 ש"ח על ידי חברת הביטוח 
את  מילאו  ולא  מאחר  האירועים,  אולם  של 
והמשתתפים  חובתם לדאוג לבטיחות החוגגים 

בשמחות הנערכות במקום.

רבני ומומחי הכשרות של בד"ץ העדה החרדית נועדו לישיבה ראשונה עם רבני ומומחי כללית והנהלת המחלקה החרדית בכללית כדי לקבוע את רשימת התרופות הכשרות לפסח

רופאים חדשים מתחומים שונים הצטרפו לצוות המומחים של מכבי שירותי בריאות בבני ברק

מוישי בן ה-17 השתתף בחתונת חברו באולם מוכר במרכז בני ברק אבל אז הוא החליק על 
רצפה שומנית ומלוכלכת • באמצעות עו"ד נתנאל רוט, העוסק בדיני נזיקין, הוא תבע את 

האולם וזכה לפיצוי של 150,000 ש"ח

עו"ד נתנאל רוט

במפגש של מומחי כללית עם רבני הבד"צ )צילום: אלחנן קוטלר(

בניין מכבי במרכז בני ברק
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך

ִיְׂשָרֵאל ְראּו ָקָרא  ְּבֵני  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל 
ְלַמֵּטה  ֶבן חּור  ֶּבן אּוִרי  ְּבַצְלֵאל  ְּבֵׁשם  ה' 
ְיהּוָדה: ַוְיַמֵּלא אֹתוֹ רּוַח אלוקים ְּבָחְכָמה 

ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה )שמות לה, ל-לא(.
למדתי  מצווה  הבר  בגיל  צעיר  נער  כשהייתי 
לנו  והיה  בחיפה  ישראל"  "תפארת  בישיבת 
מוסר  שהיה  הרוח  וענק  גדול  גאון  ישיבה  ראש 
קטנים,  ילדים  שהיינו  אע"פ  עמוקות  שיחות  לנו 
הקדושה  בתורה  לדבוק  אלו  בשיחות  לנו  וגרם 
"זכרון  בספרו  מתועדות  אלו  שיחות  ובחכמיה, 
זצ"ל, אמנם  רובמן  דב  רבי מאיר  הגאון  מאיר"- 
עדיין  תורתו  אך  שנה,  כ-45  לפני  נפטר  הוא 

מהדהדת.
הקב"ה  עצומה,  שאלה  הרב  שואל  זו  בפרשה 
לקח את בצלצל בן אורי ומילא אותו רוח אלוקים-

רוח הקודש, ונתן לו חכמה תבונה ודעת גבוהים 
מאוד ואת כל המידות העצומות והנפלאות שצריך 
שיעשה  כדי  זאת  וכל  המעלה,  רם  לאדם  שיהיה 

בזהב בכסף ובנחושת.
ולכאורה לא מובן, מה צורך בכל זה, הרי בכל 
מדינה ומדינה נמצאים אנשים בעלי סגולות וידע, 
היו  בוודאי  שהם  וכדו'  נפחים  נגרים  צורפים, 
המנורה,  המשכן,  כלי  את  וליצור  לבנות  יכולים 
המזבח עורות העזים וכו', ואם כן מדוע היה צורך 
לקחת את בצלאל בן אורי ולמלאות אותו בחכמה 
המעלות  לכל  זקוק  היה  הוא  מה  לשם  ודעת, 

הגדולות והנפלאות הללו? 
אלא מסיק הרב מסקנה עמוקה מאוד שכנראה 
דברים  כך  כל  הם  והמקדש  המשכן  בניית  נושא 
הרצון  בשיא  אותם  עושים  לא  שאם  עמוקים 
והכוונה של בורא עולם הם לא יכולים לפעול את 

פעולתם בשלימות.
בעשיית המשכן וכליו היו צריכים לכוון לרצון 
כך  ולשם  בעשייתו,  ה'  והמדויק שכיוון  האמיתי 
היו צריכים לעמול ולהתעורר כל הזמן על כל דבר 
לכוון לרצון ה' ולא להסיח דעת שיהיה כמעשה 

חולין חס ושלום.  
פעולת המשכן הייתה להשרות שכינה בישראל, 
שכל יהודי ירגיש בהתקרבו למקום הקודש רטט 
כל  אותו.  וחופפת  שעוטפת  פנימית  והתרגשות 
היה  שכינה,  השראת  הרגיש  לשם  שהגיע  יהודי 
ובמשך  בסוכות  מכן  ולאחר  בפסח  מגיע  היהודי 
באותו  צמודה  מחשבתו  הייתה  הזו  התקופה  כל 
באותה  המקדש,  בבית  שראה  קדוש  מראה 
היהודים  אפילו  וחווה.  שהרגיש  שכינה  השראת 
עדי  למלאכתם  העובדיםי  הנמוך  המעמד  בעלי 
ערב, ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלוֹ ְוַלֲעבָֹדתוֹ ֲעֵדי ָעֶרב )תהילים 

קד, כג(, עם שבשדות )ר"ה לה ע"א(, היו מקבלים 
זריקה רוחנית בהתקרבם למקום הקודש שנכנסה 
עמוק בליבם וגרמה להם להפוך לאנשים קדושים 

הדבוקים בה' יתברך תמיד. 


בית  קדושת  עוצם  את  במעט  להבין  כדי 
בקרוב  לראותו  ומצפים  מקווים  מקדשנו שכולנו 
בקרוב יורד בנוי ומשוכלל מן השמים )סוכה מא 
ע"א על פי פירוש רש"י שם בד"ה אי נמי שם ורוב 
הראשונים(, שנאמר )שמות טו, יז( ִמְּקָדׁש ה' ּכוְֹננּו 

ָיֶדיָך, נספר-
כמאתיים  לפני  )חי  מווילנא  הגאון  בזמן 
גאון  היה  הקודשים,  קודש  שנה,  וחמישים 
והידע  הרוח  וענק  התורה  חדרי  בכל  ובקי  עצום 
זואולוגיה,  מתמטיקה  העולם,  חכמות  בכל  גם 
אסטרולוגיה ועוד, את הכל הוא ידע. כששאלוהו 
כיצד יודע את כל החכמה הזאת אמר ששאב את 
הכל מהתורה הקדושה, "הפרט הזה כתוב בזוהר 
הקדוש, והפרט הזה כתוב בתורה בפרשת השבוע 
שאל  והאותיות"(  המילים  וצירוף  חיבור  ידי  על 
מבקשים  אנו  בתפילה  ואמר:  התלמידים  אחד 
ַרֲחִמים,  ׁשּוְבָך ְלִצּיוֹן ְבּ ומתחננים ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ
מה  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ְוִתְבֶנה 
יש בבית המקדש הזה שאנו כל כך כוספים אליו 

ומשתוקקים לראותו ולהיותו בתוכו? 
הנך  ואמר:  שפתיים  במתק  הגר"א  לו  השיב 
יודע עד כמה אני עמל בתורה הקדושה ובעבודת 
ה' יתברך )הגר"א היה מנדד שינה מעיניו באופן 
שעתיים  בסה"כ  ישן  והיה  הרגיל  מגדר  יוצא 
כמה  בכל  שעה  לחצי  מחולקות  כשהם  ביממה, 
כוחו  בכל  משקיע  היה  היום  שאר  ואת  שעות, 
לתלמידים  ומסירתה  הקדושה  התורה  בלימוד 
לתת  מוכן  לך, שאני  דע  אך  התפילה(,  ובעבודת 
אחד  רגע  תמורת  שלי  הבא  העולם  שכר  כל  את 
אחד  שברגע  מפני  וזאת  המקדש.  בבית  להיות 
שנמצא אדם בבית המקדש הוא יכול להשיג את 
יגיע  עמל  של  שנה  שבעים  במשך  שמשיג  מה 
ודביקות בה' יתברך, הוא זוכה באותו רגע להגיע 
ליבו  שכל  הצרופה  ולאמונה  האמתית  להכרה 
נהפך  ומאודו  רצונו  וכל  ממנה  ומתרגש  מתמלא 

להיות דביקות ה'. 
ובעניין זה מספרים חז"ל )הובא ברמ"א בספר 
הלך  המקדש  בית  חורבן  בזמן  העולה(:  תורת 

ירמיהו הנביא ללוות את העם בדרכו לגלות בבל 
מכן  לאחר  המקדש,  בית  חורבן  את  ראה  ולא 
לחזור  אפשרות  לו  ונתן  נבוזראדן  אותו  שיחרר 
בחזרה לארץ ישראל ולירושלים ולראות את מצב 
ראה  לירושלים  ירמיהו  כשחזר  שם,  היהודים 
בבכי  ופרץ  לארץ  ישב  מיד  חרב,  המקדש  שבית 
איום ונורא, ָּבכוֹ ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה 

)איוב א, ב(. 
מחכמי  גדול  וחכם  פילוסוף  שהיה  אפלטון 
גדול  ירמיהו,  את  וראה  שם  עבר  העולם  אומות 
חכמי היהודים, יושב על הארץ, מחבק את אבני 
אפלטון  התפלא  איומות,  בכיות  ובוכה  המקדש 
גדול  עליך  שאומרים  זה  הוא  "אתה  ושאל: 
החכמים היהודים? על מה אתה בוכה, על אבנים? 
אדם חכם לא בוכה על אבנים שנחרבו, אל תדאג, 
יבנו אבנים אחרות ויקימו בניינים חדשים, איפה 

החכמה שלך?"
החכם  הפילוסוף  הוא  "אתה  ירמיהו:  לו  אמר 
של היוונים, נכון? האם יש לך שאלות שלא מצאת 

עליהם תשובה?"
"בוודאי", השיב אפלטון, "שאלות רבות יש לי 

שלא מצאתי עליהם תשובה". 
"שאל כל שאלה שיש לך", אמר ירמיהו, "ואני 
אפלטון  התחיל  כולם".  על  תשובה  לך  אענה 
כל  על  לו  השיב  וירמיהו  שאלותיו  את  לשאול 

שאלה ושאלה במהירות הבזק. 
"מאיפה  ירמיהו:  את  ושאל  אפלטון  התפלא 
קיבלת את כל החכמה הזאת? באיזו אוניברסיטה 

או טכניון למדת?"
"מהאבנים הללו קיבלתי את כל החכמה הזו", 
השיב ירמיהו, "מאותם אבנים שאתה תמה מדוע 
אני בוכה עליהם, מהם קיבלתי את החכמה הזאת, 
הם נתנו לי את החכמה הבריאות הכח והעוצמה, 
וַעל ֵאֶּלה ֲאִני בוִֹכָּיה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים )איכה א, 

טז(". 
הבניין  אם  צודק,  "אתה  ואמר:  אפלטון  הודה 
הזה העניק חכמה כה גדולה כמו שיש לך, באמת 

צריך לבכות על חורבנו". 
כל מי שהיה בא בסביבת מקום אבני המקדש 
היה  וליבו  ודעת,  בינה  בחכמה  מתמלא  היה 
יתברך,  בו  לדבוק  וריגושים  כיסופים  מתמלא 
בית  ולא  נביא  ולא  כהן  לא  לנו  כשאין  והיום 
מקדש שיכפר )לשון מושאל ממדרש תהילים קב, 
הנפלאה  החכמה  את  לקנות  היחידה  הדרך  יח(, 
והדביקות בו יתברך הוא באמצעות לימוד התורה 

הקדושה. 


ַּמִים  יְֹרָדה  ֵעיִני  ֵעיִני  בוִֹכָּיה  ֲאִני  ֵאֶּלה  וַעל 
)איכה א, טז(, כשאנו באים לדבר ולעורר על עם 
ישראל וגלותו, ועל חורבן הרוחניות של האומה 
היהודית, אנו חייבם לזכור מאיפה שאבו כל חכמי 
שכל  הזו  הנפלאה  החכמה  את  ישראל  וגדולי 
חכמי העולם לא הצליחו להשיגה ונחשבו כעשבי 

השדה בפניהם. 
התורה  מתוך  שאבו  הם  הזאת  החכמה  את 
ְּבֵני  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ַהּתוָֹרה  ְוזֹאת  הקדושה, 
חוסר  יש  שכיום  וחבל  מד(,  ד,  )דברים  ִיְׂשָרֵאל 
מודעות אמיתית לתורת ישראל, כיום יש בני אדם 
שחושבים שתורת ישראל בנויה מכמה סיפורים, 
מקור החכמה  ויודעים שהיא  מבינים  לא  הם  אך 
הגדולה ביותר שיש בעולם שזוכים לה בני אדם 

שנכנסים אליה ולומדים אותה בלב ונפש. 
משמירת  שרחוקים  אנשים  קרובות  לעיתים 
הישיבה  בחורי  את  הרואים  והמצוות  התורה 
התורה  בלימוד  ולילה  יומם  שוקדים  והאברכים 
הם  והתלהבות,  מתיקות  חשק  מתוך  הקדושה 
מדוע  לנו,  יסביר  "הרב  אותי,  ושואלים  תמהים 
הוא  למה  בגמרא,  נדבק  כך  כל  הזה  האברך 
של  משכורת  לו  הצענו  אותה?  לעזוב  רוצה  לא 
צמוד  רכב  עם  חודש  בכל  שקלים  אלפי  עשרות 
הוא  זאת  ובכל  והמעולים,  הטובים  התנאים  וכל 
לא מוכן, הוא לא מוכן לעזוב את לימוד הגמרא 

שהוא כל כך דבוק אליה, מה ההבנה בזה?" 
לתרץ  אפשר  שאי  אנשים  לאותם  משיב  ואני 
את  בעצמו  טעם  שלא  לאדם  זו  לשאלה  תשובה 
מתיקות התורה, רק כשהוא בעצמו יהגה בתורה 
הקדושה זמן מסוים, ויראה את חכמתה הנפלאה 
אנו  מדוע  להבין  יוכל  הוא  אז  רק  בה,  ויעמיק 
אותה  לעזוב  ולא  עליה  נפשנו  למסור  מוכנים 
בשום פנים ואופן, ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טוֹב ה' )תהילים 
לד, ט(, ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יוָֹמם 
אהבת  שמע-ברכת  קריאת  ברכות  )מנוסח  ָוָלְיָלה 

עולם(. 
יהי רצון שה' יתברך יפקח את עיני עם ישראל 
שיכירו יבינו וידעו שאין כחכמת תורתנו הקדושה, 
בנו  ויתקיים  והיראה,  התורה  מבועי  אל  וישובו 
אוִֹתי  ֵיְדעּו  כּוָּלם  ִּכי  לג(  לא,  )ירמיה  דברי הנביא 
ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדוָֹלם ְנֻאם ה', ובקרוב בקרוב נראה 

בנחמת ציון ברחמים, אמן. 



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

ולכאורה לא מובן, מה צורך בכל זה, הרי בכל מדינה ומדינה נמצאים אנשים בעלי סגולות וידע, צורפים, נגרים נפחים וכדו' 
שהם בוודאי היו יכולים לבנות וליצור את כלי המשכן, המנורה, המזבח עורות העזים וכו', ואם כן מדוע היה צורך לקחת את 

בצלאל בן אורי ולמלאות אותו בחכמה ודעת, לשם מה הוא היה זקוק לכל המעלות הגדולות והנפלאות הללו? אלא מסיק הרב 
מסקנה עמוקה מאוד שכנראה נושא בניית המשכן והמקדש הם כל כך דברים עמוקים שאם לא עושים אותם בשיא הרצון 

והכוונה של בורא עולם הם לא יכולים לפעול את פעולתם בשלימות

"



כ"ב אדר א' תשפ"ב 23/2/22 בני ברק 1223

מרבים העם להביא
 ישראל בני  את  מצווה  רבינו  משה 

ובני  המשכן,  להקמת  תרומה  להרים 
ישראל אכן נענו בשמחה ובמהירות עד 
יותר בתרומות. כמו  שנאלצו להכריז שאין צורך 
שנאמר: "ויאמרו אל משה מרבים העם להביא... 
ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמור איש ואשה 

אל יעשו עוד מלאכה..." )ל"ו, ה' – ו'(. 
יש להבין את הקשר בין- "מרבים העם להביא 
מלאכה".  עוד  יעשו  "אל  ההכרזה  אל  תרומה" 
תרומות  די  שיש  למשה  אמרו  המתרימים  הרי  
להקמת המשכן, מדוע א"כ משה מצווה להכריז: 
ש"לא יעשו עוד מלאכה", הרי לגמור את מלאכת 
המשכן צריך עוד עבודה רבה של חכמי הלב, ורק 
לבני  לומר  צריך  כל שהיה  להפסיק.  יש  תרומות 
ישראל הוא רק להפסיק לתרום? על שאלה זו כבר 

עמד האור החיים הק' ועוד. 
זי"ע  מרימנוב  העשיל  יהושע  רבי  הרה"ק 
"מאת  נאמר:  המשכן  נדבות  שבכל  מפרש: 
תרומתי".  את  תיקחו  ליבו  ידבנו  אשר  איש  כל 
שנותן  מאיש  נדבה  לקבל  הקב"ה  ציווה  לא  כי 
לב.  מנדיבי  רק  אלא  עמו,  בל  וליבו  כורחו  בעל 
נחשב  נותן  אזי מה שהוא  לב",  "נדיב  מי שהוא 
ערך  לפי  יותר  עוד  ליתן  ורצונו  למעט,  בעיניו 

קדושת וחשיבות המשכן.
ונתנו  זהב  כיכר  לו  שהיה  מי  משל,  דרך  על 
מה  זה  רק  בליבו:  אומר  היה  המשכן  למלאכת 
שנתתי? כל כך קצת? איזו בושה! מי ייתן והיה 
לי עוד עשרה ככרי זהב כדי לזכות לתת את כולם 
וערך.  שיעור  לה  שאין  הזאת  הגדולה  למצווה 
התעוררות הלב הזאת נחשבה לפני הקב"ה יותר 
מהנדבה. את ההתלהבות וההתעוררות הזו גרמו 
אשר  שבליבם,  צדקתם  בגודל  ואהליאב  בצלאל 
הם  ובנחושת.  ובזהב  בכסף  מחשבות  חשבו 
השפיעו על המחשבות של התורמים, כך  שתיכף 
כשששמעו הנדיבים את קול הפטיש של בצלאל 
להתאפק  יכולים  היו  לא  המלאכה  עושי  וכל 
היה חביב  כי  בבוקר,  בבוקר  נדבה  עוד  מלהביא 

עליהם המצווה בשמחה.
שידעו  ואהליאב  בצלאל  על  שנאמר  מה  זהו 
"לחשוב מחשבות לעשות בזהב בכסף ובנחושת" 
בזהב  מחשבות  לעשות  צריך  מדוע  לב(.  )לה, 
ובכסף? אלא שקדושת עושי המלאכה וכוונותיהם 

הטהורות עוררו את עם ישראל לתרום ולתרום.
כשהיה  בעיניו  שראה  סיפר  זה  לדבר  דוגמה 
והיה שם שמש אחד הדופק על  בקהילת אפטא, 
את  ששמע  מי  וכל  הכנסת.  לבית  לילך  הפתחים 
יכול  היה  לא  הלילה  בחצות  שלו  הפטיש  קול 
קם  רק  משכבו,  על  עוד  לשכב  אפילו  או  לישון 
או  ללמוד  המדרש  לבית  והלך  ממיטתו  תיכף 
לומר תהילים. השמש הזה לא היה למדן או עובד 
את  ירא  איש פשוט  רק  מיוחדת, אלא  בצורה  ה' 
ה' מנעוריו, אך בילדותו היה נער משרת את פני 
הרה"ק רבי שמעלקה מניקלשבורג זי"ע. ומחמת 
שעשה שם עבודתו בקדושה ובטהרה, גרם לעורר 
את לב השומעים שיעמדו לעבודת הבורא יתברך.

ששמעו  מחמת  המשכן.  במלאכת  היה  גם  כך 
בצלאל  של  הפטיש  קול  את  שבישראל  הנדיבים 
נדבות  להביא  בוער  ליבם  היה  המלאכה   ועושי 
עוד יותר. לנוכח זה,  הבין משה רבינו שלא יועיל 
שום הכרזה להפסיק לתרום כל זמן שישמעו את 
עוד  יעשו  להכריז שלא  ציווה  לכך  הפטיש.  קול 
עוד  יביאו  לא  וממילא  הקודש  לעבודת  מלאכה 
נדבות. לאחר מכן כמובן שהמשיכו שוב במלאכת 

הקודש.

המערבי  בכותל  נערך  תשע"ט  אייר  בחודש 
התורמים  מגדולי  אחד  של  לזכרו  אזכרה  טקס 
מר  והחסד  התורה  ולמוסדות  המערבי  לכותל 
אדוארדו כוכב ז"ל. בנו יעקב הי"ו אמר בדבריו, 
כי בשביל לתרום צריך לא רק כסף אלא גם זכות.  
אך יש משהו נוסף גדול יותר, והוא להיות שמח 
לאחר  נהגו  ומשפחתו  ציין שאביו  הוא  שתרמת. 
יקר ולברך לה'  יין  תרומה גדולה לפתוח בקבוק 

על הזכות ולבטא שמחה על התרומה.
כן לא  ועל  ישראל באותה שעה,  בני  היו  ככה 
יכלו לומר להם להפסיק לתרום כי לא היו יכולים 
לעמוד בזה. משום כך אמר משה רבינו להפסיק 
לשעה קלה את המלאכה, כדי להפחית את הרצון 

העז לתרום.
את  הפותח  בפסוק  גם  נמצא  דומה  רעיון 
פרשתנו: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל " 
- מפרש רש"י: "והוא לשון הפעיל, שאינו אוסף 
דיבורו".  פי  על  נאספין  הן  אלא  בידיים  אנשים 
ונשאלת השאלה: איך ניתן לאסוף שישים ריבוא 
בפה, וכי משה רבינו הלך ודיבר אל ששים רבוא 

מישראל להתאסף ולהיקהל? 
חסידים נהגו לספר את הסיפור על איש חסיד 
הזקן  הרבי  אל  נוסע  והיה  צפת,  בעיר  שהיה 
בסאדיגורה  שהה  אחת  פעם  זי"ע.  מסאדיגורה 
ונכנס לקודש פנימה. התעניין אצלו  ביום ה' אב 
הרבי הק' זי"ע אודות יום ההילולא של האריז"ל 
החל ביום זה. איך נוהגים בצפת? האם עולים על 
שבאמת  החסיד:  לו  ענה  הק'?  האר"י  של  קברו 
אף  ע"ז  חשב  לא  למה  הדבר,  בעיניו  הוא  פלא 
בשנים  כי  צפת,  תושבי  שאר  ולא  הוא  לא  פעם 
הללו לא היו נוהגים לעלות בהמון על ציונו הק' 
לא  כי  לבו,  את  עורר  הק'  הרבי  האריז"ל.  של 
נכון הדבר, היות שהאריז"ל מנוחתו כבוד בצפת 
ביום  ציונו  על  לעלות  צפת  תושבי  על  כן  ועל   ,
היא"צ. ותוך כדי הדיבורים ששמע החליט החסיד 
ענין  על  יעורר את אנשי העיר  כי בחזרתו לצפת 

חשוב זה. 
ויהי  הענין.  מכל  שכח  לצפת  החסיד  כשחזר 
לפקודת השנה ביום ה' אב בבוקרו של יום, הלך 
לתדהמתו  והנה  להתפלל,  לביהכנ"ס  כהרגלו 
ביהכנ"ס ריק ממתפלליו, והיה לפלא בעיניו. הוא 
יצא לרחוב לחפש אם מאן - דהו יוכל להסבירו 
פשר דבר, והרחוב ריק מבלי עובר ושב. רק לאחר 
כל  היכן  ושאלו  מהתושבים  באחד  פגש  רב  זמן 
הקהל? ענה לו האיש: וכי אין אתה יודע כי היום 
באב  ה'  ביום  אשתקד  כי  לו  סיפר  ואז  אב?  ה' 
נתעוררו אנשי העיר לפתע איך זה שלא עולים על 
ציון האר"י הק',  והחליטו שלשנה הבאה בהגיע 
באב,  ה'  ביום  הק',  האר"י  של  ההילולא  יום 
יתפללו כוותיקין )בגלל החום המעיק השורר של 
על  העיר  אנשי  כל  יעלו  ואח"כ  דקייטא(  שלהי 

הציון הקדוש.
הרה"ק  עמו  שדיבר  במה  החסיד  נזכר 
שם  בדיבורו  הק'  הרבי  כי  והבין  בסאדיגורא, 
הכניס התעוררות בלב אנשי העיר שיתעוררו על 

ענין העליה על הציון. 
זה מה שכיוון רש"י כי "נאספין ע"פ דבורו". 
דהלא אי אפשר לומר הכוונה שמשה רבינו דיבר 
דיבר  רבינו  ע"י שמשה  ואחד, אלא  כל אחד  עם 
אודות ענין האסיפה, עי"ז לבד נתעוררו כל עדת 

בני ישראל להתאסף ואכן נקהלו כולם.
פעולתו של צדיק עושה רושם!

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

הרה"ק רבי יהושע העשיל מרימנוב זי"ע מפרש: שבכל נדבות 
המשכן נאמר: "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את 

תרומתי". כי לא ציווה הקב"ה לקבל נדבה מאיש שנותן בעל 
כורחו וליבו בל עמו, אלא רק מנדיבי לב

"
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כ"ב אדר א' תשפ"ב 242423/2/22 בני ברק

הצרכים הכי חשובים של הילדים שלנו הם חום ואהבה, על זה 
אין עוררין. אבל זה לא מספיק. בשביל שהילדים שלנו יתפתחו 

כראוי ויוכלו להתפתח פיזית וקוגניטיבית בצורה מיטבית, 
מתפקידנו כהורים לדאוג להם שיקבלו את כל אבות המזון לפי 

ההמלצות התזונתיות שנועדו להם בכל גיל.

רותי אבירי, דיאטנית קלינית ויועצת תזונה לסטארקיסט 
נותנת לנו מידע חשוב אודות הצרכים התזונתיים של הטונה 

וכמה זה חשוב לילדים שלנו: "אין הרבה מזונות שמכילים 
כ"כ הרבה רכיבי תזונה בריאים במזון אחד כמו דגים ולכן הם 

מהווים חלק חשוב בהמלצות לתזונה נכונה ובריאה עבור 
ילדים.

זה לא פלא שמשרד הבריאות ממליץ לכל האוכלוסייה, כולל 
ילדים, לצרוך דגים ולגוון את סוגי הדגים בתפריט ואומר שאין 

צורך להגביל את תזונת הדגים בקרב הציבור בכלל ובקרב 
ילדים בפרט אלא לשמור על תזונה מגוונת ומאוזנת.

אחת הדרכים הקלות והזמינות ביותר לצרוך דגים היא 

טונה בקופסא. נהוג להניח שילדים 
לא אוהבים דגים, אולם לרב שוכחים 

שהטונה בקופסה היא דג לכל דבר 
ומהווה מקור מצוין לרכיבים רבים 

החיוניים לגדילה והתפתחות: עשירה 
בחלבון איכותי המכיל את כל חומצות 

האמינו החיוניות, מהווה מקור טוב 
לויטמינים ומינרלים רבים ומכילה רכיב 

חיוני ביותר- חומצות השומן מסוג 
אומגה 3  אשר תועלתן הבריאותית 

נקשרת להפחתת סיכון למחלות רבות 
כגון: מחלות לב וכלי דם, מס' סוגי 

סרטן וספציפית אצל ילדים, הן נקשרו 
לשיפור מצב הרוח, שיפור יכולות למידה ותתכן להן אף 

השפעה בילדים עם בעיות קשב וריכוז.

כך למשל, 100 גר' טונה סטארקיסט במים מכילה )עבור 
ילדים בגילאי 4-8( מעל 50% מכמות החלבון המומלצת 

לצריכה יומית, 10-19% מכמות צריכת הברזל 
המומלצת שמקורו מהחי שזמינותו ויעילות 

ספיגתו טובה יותר, כ- 10% מההמלצה לאבץ- 
החשוב לפעילות תקינה של מערכת החיסון, 

ויטמין B12 - המסייע לחשיבה ותפקוד שיכלי 
תקינים, סלניום- אנטיאוקסידנט החשוב ביותר 

בין השאר להתפתחות המח בגיל הרך ואומגה 3 .

הטונה בקופסא משתלבת היטב בכל ארוחה 
שילדים יאהבו. היא ניתנת לחימום ולכן מתאימה 

גם לשילוב כמנה חלבונית בארוחה חמה. 
בנוסף לכך, ניתן לשלב את הטונה בתוך כריך 

לבית הספר יחד עם ירקות חתוכים או תוספת 
קרקרים.

כדאי למצוא את הדרך האהובה על הילד לאכול בה את 
הטונה, כי אכילה של 100 גר' טונה יכולה לשפר משמעותית 

את הסטטוס התזונתי שלו גם אם בשאר היום אכל קצת 
פחות טוב".

כל הטוב  הזה מחכה לכם בבר כל טוב

בכירים מהמגזר העסקי והציבורי בביקור משותף ברשת 'עלה'

חוגגים פורים עם אלדן

חדש: מוזלי מוכן  

פיליפ מוריס מוזילה את 
תחליפי העישון

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

הערכים התזונתיים של הטונה וכמה זה חשוב לילדים

קונים בסניפי בר כל טוב ברחבי הארץ ונהנים מכל הטוב. 
מבצעים חסרי תקדים לאורך כל השבוע בכל סניפי הרשת. 

מבצעי כאסח לאורך כל השבוע: קמח כוסמין לבן/80% מעולה 
רק ב- 10 ₪, שניצל עוף קפוא בכשות עטרה/הרב גרוס רק 

ב- 24.90 ₪ לק"ג, כפפות אלסטיות כחולות או כפפות מעולה 
100 יח' רק ב- 10 ₪.

מגוון מוצרים בהנחות ענק בימים שלישי-רביעי כ"א-כ"ב 

באדר א' )22-23.2.22( כגון: קמח מלא 
מעולה 2 רק ב- 10.90 ₪, מובחרות 

שמרים ב- 8.90 ₪, דייסת מטרנה 2 ב-20 
₪, טורטייה מעולה 2 רק ב- 25 ₪ שמן 

זית מעולה רק ב- 24.90 ₪, שמן קנולה 2 
רק ב- 17.90 ₪, מגוון מוצרי זוגלובק 2 רק ב- 41.90 ₪, צלחות 
גדולות 1 ק"ג מעולה רק ב- 29.90 ₪, חמישיית מגבונים ב- 10 
₪, רטבי אסם רק ב- 7.90 ₪ ועוד. וכמובן מבצעים לכבוד שבת 

בימי חמישי ושישי כ"ג-כ"ד באדר א' )24-25.2.22( 
לדוג': עוגיות ברמן 3 רק ב- 10.90 ₪, שקדי מרק 2 

רק  ב- 12.90 ₪, דג סלומון אדום גרופ רק ב- 49.90 ₪ 
לק"ג, יין מוריה רק ב- 10.90 ₪, מארז תן צ'אפ 2 רק 
ב- 12 ₪ ועוד. שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות 

מהדרין שמיטה לחומרא. כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי 
משרד הפנים.

בכירים מהמגזר העסקי והציבורי בעבר ובהווה ערכו ביקור 
משותף בקמפוס החדש של רשת 'עלה' בצפון בני ברק. את 
פני הבאים קיבלו ואירחו נשיא רשת 'עלה' רו"ח ראובן שיף 

והרב יהודה מרמורשטיין, מייסד ומנכ"ל הרשת.

ראובן שיף ציין בדבריו כי התלכיד המיוחד והמגוון של האנשים 
המשתתפים בביקור, הוא ערובה לחברה בעלת חוסן חברתי 
איתן, מה שמהווה תנאי הכרחי לחוסנה של המדינה".כולכם 
שגרירים של רשת 'עלה' ובטוחני כי כל אחד מכם יעשה את 

המירב והמיטב, במטרה לשפר את איכות חייהם של ילדי 'עלה' 
ומשפחותיהם".

במשתתפים: מפכ"ל המשטרה לשעבר רוני אלשיך, ראש 
המל"ל לשעבר מאיר בן שבת, ראש מערך הסייבר הלאומי 

לשעבר יגאל  אונא, סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות 

המיסים לשעבר רון חכם, מנכ"ל 
משרד הפנים ומשנה למנהל רשות 
המיסים לשעבר אוסקר אבו ראזק, 

חיים בכר מבכירי השב"כ לשעבר, ניר 
גלבוע - בעלים ויו"ר קבוצת צוות 3, 
משה פרץ - שותף וראש המחלקה 

 ,PwC Israel  המקצועית בקבוצת
ירון בראון - מנכ"ל הייטק סוכנות לביטוח, נתן ישראלי - 

המשנה למנכ"ל חברת 'קולטורה', סמנכ"ל 'סופר פארם' זאב 
לבנון, יו"ר איגוד הבנקים לשעבר משה פרל, עורך הדין דב 

אלטר והיועץ האסטרטגי אבי עובדיה.

הרב יהודה מרמורשטיין בדבריו ציין  "בזכות אנשים כמוכם 
הצלחנו להביא את רשת 'עלה' למקום בו היא נמצאת כיום, 

אולם אל לנו לעצור הואיל ובכל רגע אנו 
ניצבים בפנינו אתגרים חדשים ומורכבים. 

הרוח הגבית והסיוע המגוון שאנו מקבלים 
מאנשים כמוכם מאפשרים לנו להמשיך 

להצמיח תקווה".

בסיום הביקור אמר יו"ר המל"ל לשעבר, 
מאיר בן שבת: "אני עומד נפעם אל מול החזון 

והאמונה. ניכרים האהבה והמקצועיות המושקעים בילדים 
בנחישות ובהתמדה. זכות היא לי להיות שגריר של המפעל 

העצום הזה".

המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך הוסיף: "במהלך הסיור התרגשתי 
עד דמעות, ההשקעה הרבה ניכרת בכל פינה בקמפוס. לא 

ניתן להישאר אדישים אל מול חזון כה מרשים".

תקופת פורים, בה רבים נוהגים )תרתי משמע( להרבות 
בנסיעות, הינה הזדמנות מצוינת להתחדש ברכב פרטי 

בתנאים אטרקטיביים. על מנת לאפשר התניידות 
משפחתית נוחה 
יותר בתקופה זו,  

באלדן מציעים לכם 
מגוון רכבים החל 

מ-20,000 שקלים, 
שלוש שנות אחריות, 

תנאי מימון מעולים 
וטרייד אין עתידי. 

באלדן מציעים מגוון אפשרויות רחב המאפשר נוחות 
מרבית ברכישת הרכב שתבחרו.

ברכישת רכב באלדן תיהנו גם משיטת "הקניה הבטוחה", 
הכוללת תעודת זהות לרכב – שקיפות מלאה לפעולות 

שנעשו ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, תיקונים 
וביקורות, מבחן אלדן – בדיקת קנייה במכון חיצוני, תיקון 
ליקויים בטיחותיים ומכניים וניקיון כללי, אחריות מורחבת 

– על המנוע ועשרת המכלולים העיקריים ברכב. כמו כן 
אלדן מציעה את שירות "לא מתאים? מחזירים!". פרטים 

נוספים ניתן למצוא באתר eldan.co.il או בטלפון 
.*3003

סדרת גבינות עם ירקות קלויים וסלטים

דואר ישראל מציין 120 שנים לביה"ח 'שערי צדק' בירושלים 
בהנפקת בול הוקרה מיוחד

צבר יוצאת בבשורה קולינרית חדשה ומשיקה את "המעדנייה 
של צבר" -. במסגרת זאת, תשיק החברה, לראשונה, סדרת 

גבינות עם ירקות קלויים. "המעדנייה של צבר" מושקת כחלק 
מאסטרטגיה שיווקית חדשה המתכתבת עם הביקוש ההולך 

וגובר למוצרי מעדנייה. בצבר זיהו כי הישראלי עובר בשנים 
האחרונות שינויים המתאפיינים במספר מגמות מרכזיות: 
אותנטיות, טריות, חוויה קולינרית ולוקאליות. שינויים אלה 

הובילו לאחת התופעות הקולינריות המעניינות של התקופה 
– פריחתן המחודשת של המעדניות, ומעבר של הקונים 

לרכישה מוגברת של מוצרי פרמיום מחוץ לרשתות השיווק.

ממרחי הגבינות הם פרי שיתוף פעולה עם 
מחלבת כפר תבור, שפיתחה עבור צבר גבינות 

ייחודיות בטעם ובמרקם, המשתלבות באופן 
אופטימלי עם סלטי הירקות הקלויים. מחלבת 

כפר תבור הפועלת משנת 2002 , מייצרת 
ומשווקת מוצרי חלב איכותיים וייחודיים 

ומתמחה בייצור גבינות מיוחדות כגון: צהובות 
וקשות, גבינות מוצרלה, שמנת, ריקוטה, גבינות לבנות, 

מלוחות ועוד. 

 בשלב הראשון תשיק צבר סידרת ממרחים 
על בסיס גבינת לאבנה בשילוב ירקות קלויים: 

לאבנה עם קרם פלפלים ולאבנה עם פלפל 
חריף וגרגירי חומוס.. בהמשך, וכחלק מפיתוח 
פורטפוליו של מוצרי המעדנייה, תושק סדרת 

ממרחי קרם בולגרית בשילוב ירקות קלויים.

כשרות בד"צ חוג חתם סופר. להשיג ברשתות השיווק 
המובחרות

מותג היוגורט הבינלאומי 'מולר', חרט על דגלו להביא 
חדשנות מוצרית לקהל הלקוחות, מציג את מולר נטורל 

פלוס – סדרת מוצרים ראשונה ויחידה מסוגה על מדף 
היוגורטים בישראל המשלבת מענה מלא לארוחת בוקר 

 on the"( "על הדרך"
go"(. הסדרה  כוללת שני 
מוצרים המשלבים יוגורט 

קרמי מפנק )1.7% שומן( עם 
גרנולה וסירופ דבש או סילאן, 
בהשגחה המהודרת של בד"ץ 

העדה החרדית.

היוגורט החדש מצטרף למדף המוצרים של המותג 
הבינלאומי מולר, המצטיין במבחר גדול של טעמים 

ותוספות ובמרקם קרמי משובח במיוחד, והכול באיכות 
גבוהה ביותר, ללא חומרים משמרים ובכשרות מהודרת. 

כל זאת בהתאם לאסטרטגיה של מולר, להציע בשוק 
הישראלי מגוון מוצרי פרימיום כשרים למהדרין, ולאפשר 

לכל הצרכנים, כולל צרכני המהדרין, ליהנות ממוצרי 
האיכות בכשרות מהודרת.

דווקא בעיצומו של גל התייקרויות השוטף את המשק, 
מחליטה חברת פיליפ מוריס להוזיל את מוצרי תחליפי 

העישון, כאשר מחיר ההיטס, יחידות חימום הטבק 
למכשיר האייקוס יעמוד על 26 ₪ לחפיסה בודדת, 

לעומת 30 ₪ לחפיסה עד לאחרונה. המחיר החדש של 
ההיטס נמוך יותר מהממוצע לסיגריות בישראל, העומד 

על 29 ₪ לחפיסה בודדת.

כאמור, עם תחילת שנת הכספים 2022 החליטו בפיליפ 
מוריס להוזיל משמעותית את 

המחיר של האייקוס לחימום 
טבק, המיועד למעשנים 

בגירים המעוניינים לעבור 
לתחליף מופחת סיכון, ללא 

עשן וללא שריפת טבק. לאחר 
השינוי עומד המחיר המומלץ 

לצרכן על 250 ש"ח לפאקט )הכוללת 10 חפיסות היטס( 
ו- 26 ש"ח לחפיסה בודדת.

האייקוס הושק בישראל לפני כחמש שנים, והוא מבוסס 
על חדשנות טכנולוגית ומחקר מדעי מקיף. מערכת 

אייקוס מורכבת מ-3 חלקים: מחזיק )"הולדר"(, היטס 
)מקלוני טבק( ומטען.

להב החימום במכשיר מחמם את הטבק לטמפרטורה 
מבוקרת של C350° ולא שורף אותו כמו בסיגריה רגילה, 

הבוערת בכ-800 מעלות. חימום הטבק מייצר אדי 
טבק ועל אף שאינו נטול סיכון לחלוטין, הוכח מדעית 

כי האייקוס פולט משמעותית פחות כימיקלים מזיקים 
בהשוואה לסיגריות.

 חברת הרכב הוותיקה במבצעים על מגוון רכבים החל 
מ-20,000 שקלים  עם אחריות מורחבת ל-3 שנים

 Muller( לראשונה בישראל: מולר נטורל פלוס
 )+Netural מולר מציג: סדרת יוגורט קרמי 

מפנק עם גרנולה וסירופ דבש או סילאן בכשרות 
בד"ץ העדה החרדית

השירות הבולאי בדואר ישראל, מציין 120 שנים להקמת 
המרכז הרפואי 'שערי צדק' בירושלים, בהנפקה של בול חדש. 

הנפקת הבול, חוגגת 120 שנים של פעילות למוסד הוותיק, 
ובמיוחד בתקופה זו, מצדיעה למסירות ולעבודה הקשה 

של צוות המרכז הרפואי שעושה לילות כימים למען בריאות 
הציבור בימים המאתגרים של מגפת הקורונה.

עיצוב הבול ומעטפת 'היום הראשון' המסורתית, הם פרי 
יצירתו של האמן מאיר אשל. הבול מחולק לארבעה חלקים 

המציגים את בניין בית החולים וצוותי הרפואה, בעבר 
ובהווה. התמונות בבול משקפות את העובדה שלצד השינוי 

העיצובי במבנה והשנים שחלפו מאז נוסד בית החולים, 
השליחות והמסירות של הצוות הרפואי נותרו זהים, עם 

מקצועיות ראויה להוקרה, לצד חמלה ורגש. ערכו של הבול 

הוא 8.30 ש"ח, והוא יונפק ויוצע 
למכירה החל מיום שלישי, ה-15 

לפברואר, י״ד באדר א׳ התשפ״ב, 
במאות סניפי דואר ברחבי הארץ 

ובאתר דואר ישראל.

מנהל השירות הבולאי בדואר 
ישראל, אלחנן שפירא: "אנו 

גאים להנפיק בול לציון 120 שנה 
להקמת בית החולים "שערי 

צדק" בירושלים. בית החולים נותן מענה לצורכי האוכלוסייה 
המגוונת והמיוחדת של העיר ירושלים. היום יותר מתמיד 

חשוב להוקיר את הצוותים הרפואיים והמוסדות הרפואיים על 
המאמץ הגדול שהם עושים עבור האוכלוסייה בטיפול במגפת 

הקורונה".

מנכ"ל המרכז הרפואי "שערי צדק", פרופ' עופר 
מרין: "שערי צדק הוקם לפני 120 שנה כדי להעניק 
טיפול רפואי מצוין לצד טיפול אנושי וחם ואני גאה 

שאחרי 120 שנה שמרנו על הרוח והערכים של 
מייסדי בית החולים וכל אדם הבא בשערינו זוכה 

לרפואה מצוינת ולטיפול אנושי וחם. ב-120 שנותיו 
הפך שערי צדק למרכז רפואי מוביל, חדשני ומצטיין 

ואנו ממשיכים כל העת בפיתוחו והרחבתו למען 
הדורות הבאים של תושבי ירושלים. אני מודה לשירות הבולאי 

בדואר ישראל, למנהל אלחנן שפירא ולאומן מאיר אשל על 
הבול המיוחד המשלב את העבר ההווה והעתיד של שערי 

צדק".

צילום: פאביאן קולדורף

קרדיט צילום: דוברות שערי צדק
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באירוע פתיחת מסע ההתרמה להקמת המרכז לתורה 
ולתפילה "חניכי הישיבות" בשכונת נווה יעקב בירושלים, 

עידכנו  עסקני הוועד על מתווה שסוכם עם בנק הפועלים 
בדבר מתן הלוואות בתנאים אטרקטיביים לתורמים להקמת 
המרכז התורני. באירוע ההכרזה על פתיחת מסע ההתרמה, 

שהתקיים במרכז הקונגרסים בירושלים, השתתפו מאות 
מתושבי השכונה, רבנים ואישי ציבור. דברי תורה וברכה 

השמיעו רב שכונת נווה יעקב הגאון רבי צבי וובר, המרא 
דאתרא רב נוה יעקב מרכז הגאון הרב ישראל יצחק זילברמן 

וראש ישיבת חברון חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי 
דוד כהן.

את ברכת בנק הפועלים הביא הר"ר אלי רבינוביץ, מנהל 
פעילות הבנק בחברה החרדית. בדבריו ציין כי זה תקדים 

ראשון מסוגו שבנק מוביל, כמו בנק הפועלים, מתגייס 

לסייע ישירות לציבור המתפללים 
במטרה לסייע להקמת בית מדרש לתורה 

ולתפילה.

בניין בית המדרש המרכזי "חניכי 
הישיבות" יכיל היכל תפילה מרכזי ובו 

כ-600 מקומות ישיבה, בתי מדרש, עזרת 
נשים מרווחת, רחבת קידושים לשמחות 
של ציבור המתפללים, אוצר ספרים, בית 

הוראה ופינת קפה חדישה ומושקעת לרווחת הלומדים.

תורם המעוניין להיות שותף בהקמת המרכז ויש לו יכולת 
החזר, יכול לקבל בבנק הפועלים הלוואה לכל מטרה, 
ולהעביר את כספי ההלוואה לתרומה להקמת המרכז 

מה שיאפשר לתורם לממש מיידית את תרומתו להקמת 

המרכז התורני, ולהחזיר את ההלוואה 
בתשלומים. ההלוואה, בכפוף לאישור 
הבנק לאחר בחינת כל בקשה,  ניתנת 

לתקופה של עד 10 שנים בהחזר 
חודשי נמוך יחסית. ההלוואה מיועדת 

למתפללים המחזיקים חשבון בבנק 
הפועלים או מצטרפים חדשים. קבלת 

ההלוואה מותנית, באישור הבנק ותנאיו. 
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור 

חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

"זהו הרעיון של מחצית השקל, אמר הר"ר אלי רבינוביץ, רק 
כאשר כולם מתאחדים יחד וכל אחד נותן מחצית השקל, 

חצי שקל ועוד חצי שקל בשקל הקודש – הכל מתאחד 
לשקלים המאפשרים את הקמת בית המדרש".

 באחרונה הצטרף לשירותי בריאות האישה בתל ציון ד"ר 
אריה יפה מביה"ח שערי צדק, וניכרת ההיערכות לקראת 
פתיחת מרפאת השיניים בכוכב יעקב – דבר אשר מהווה 

בשורה של ממש ללקוחות

לקוחות מאוחדת ביישוב תל ציון מביעים שביעות רצון רבה 
מתנופת הפעילות ביישוב וסביבתו, ומהעובדה שזמינות 

התורים גבוהה במיוחד.

לאחרונה הצטרף למרפאת תל ציון ד"ר אריה יפה רופא 
נשים מבית החולים שערי צדק, זאת בנוסף לצוות רופאי 

הנשים המקצועיים ד"ר דניאל רונזק מהדסה וד"ר 
שרון ברכר רופאת נשים מתל השומר המתמחה גם 

באורוגניקולוגיה.

במקביל נערכים במאוחדת לקראת פתיחת מרפאת 
השיניים החדשה בכוכב יעקב, היישוב הצמוד לתל ציון, שם 

יינתנו שירותי רפואת שיניים מקצועיים – דבר אשר יעניק 
מענה לתושבי היישובים אשר לא יידרשו להיטלטל עד 

לירושלים לצורך קבלת טיפולי שיניים.

מרפאת מאוחדת בתל ציון הוקמה עם הקמת היישוב לפני 
למעלה מ-20 שנה. מאז ועד היום מרבית תושבי הישוב תל 
ציון והסביבה נמנים על לקוחות במאוחדת ונהנים משירותי 

רפואה מקצועיים וזמינים.

המרפאה פתוחה בבוקר ואחה"צ, ובנוסף ישנו מוקד לילה 
ומוקד שבת וחג ללא תשלום.

את המרפאה מנהלת גב' פרי טאוב מראשוני מתיישבי 
הישוב אשר מכירה את הלקוחות מעניקה לכולם יחס אישי.

על מנת למנוע את טלטולם של הלקוחות לירושלים, 
מספקת מאוחדת תחת קורת גג ומבלי הצורך לצאת 

מהיישוב את מרבית שירותי הרפואה.

מאוחדת עובדת בשיתוף פעולה מלא עם רבני הישוב 
והנהלת הישוב ובהתאם מספקת שירותים של רופאים 

ורופאות בכל התחומים.

במרפאה ישנם שלושה רופאי משפחה ורופאת משפחה 
רופא ילדים ורופאת ילדים. כמו כן ניתן מענה מיטבי 

בבריאות האישה באמצעות רופאי הנשים, טכנאית אולטרה 
סאונד, מוניטור עוברי, אחות גנטית, אחות ליווי הריון, 

בודקות טהרה ומתן עירוי ברזל.

כמו"כ בקופה ניתן גם לקבוע תור לרופא עור ד"ר אופיר 
איתי מהדסה, רופא אא"ג ד"ר חטאב, עובדת סוציאלית 

ודיאטנית.

בנוסף ניתנים בקופה שירותי התפתחות הילד עם קלינאיות 
תקשורת, מרפאות בעיסוק ורופא התפתחותי. מאוחדת אף 

נותנת שירותי טיפת חלב למבוטחי הקופה ובית מרקחת 
פעיל בכל יום.

בנוסף ניתן לעשות בקופה בדיקות קורונה וחיסוני קורונה.

הגב' פרי טאוב, מנהלת המרפאה: "מאוחדת שמה לנגד 
עיניה את השירות והזמינות ללקוחותיה. מאוחדת גודלת עם 

היישוב עקב לצד אגודל, ופועלת כל העת לשיפור ושדרוג 
שירותי הרפואה ביישוב והסביבה כולה".

גולדיס, מעדניית הבית לאוכל גורמה יהודי, מגישה תפריט 
חם בעיצומו של חורף קר. הגשם בחלון מזמין את כולנו 
להתכנס פנימה ולהתכבד בארוחה שממלאת בחום את 

הגוף והנשמה. גולדיס מזמינה אותנו להיכנס אל "הבית", 
אל מעדניית הבית של מאכלי הגורמה ולהנות מהמגוון 

העצום, המכובד והמושקע של המעדניה האהובה 
בירושלים.

גולדיס מציעה תפריט אמצ"ש רחב ומגוון וכמובן – תפריטי 
שבת וחג ברמה יהודית אקסלוסיבית. על השפע הקולינרי 
האנין אחראיים הצוות המנצח שף משה קצ'וקי ור' משה 

גולדיס שמרכיבים יחד קולאז' ייחודי 
מרהיב של טעמים וניחוחות. במגוון העצום 

תמצאו מצע רחב של מנות עיקריות, 
בשרים, עופות ודגים לצד תוספות במגוון 

ייחודי ושפע עשיר של קינוחים ברמת גימור 
יוקרתית תחת ההשגחה המהודרת של 

הבד"ץ העדה החרדית.

לאחרונה, הרחיבה גולדיס את מעגל 
לקוחותיה על ידי חשיפת תושבי המרכז לטעם הירושלמי 

הייחודי של מפרט גולדיס. עם השקת המבצע "משלוח 

חם ב39 שקל בלבד" נוספו אלפי לקוחות 
מתמידים מרחבי גוש דן שגילו את הטעם 
הייחודי וממשיכים להנות מהמבצע החם 

שעדיין בעיצומו.

מעדניית גולדיס מציעה גם שירותי 
קייטרינג לאירועים בבית או באולם בכל 

קונספט שתבחרו. להזמנות מירושלים וגוש 
דן בקרו באתר: goldys.co.il  או חייגו: 02-5384534 / 

.0548420520

נתונים מעוררים דאגה: מנתונים מחקריים עדכניים 
שפורסמו לאחרונה, עולה כי האוכלוסייה החרדית בישראל 

חולה בסוכרת בשיעור הגבוה ב-36% מהאוכלוסייה הכללית! 
1 מכל 42 גברים חרדים בגילאי 35-45 חולה בסוכרת, בעוד 
בשאר האוכלוסייה בגילאים אלו, הנתון עומד על 1 מכל 75.

הסוכרת נחשבת למגיפה של המאה ה-21. בכל העולם 
מתמודדים עם עליה מטאורית במספר החולים בסוכרת, 
מה שיוצר עומס הולך וגובר על מערכות הבריאות. זו גם 

הסיבה לכך שמשרד הבריאות בישראל החליט בשנים 
האחרונות להקצות משאבים רבים לטובת מניעת סוכרת 

באמצעות חינוך והסברה.

במותג הופלים והעוגיות "מן", מודעים לקושי של המוגבלים 

בצריכת סוכר  ועל כן עמלים מזה קרוב ל-15 
שנה על ייצור מוצרים ללא תוספת סוכר, 

וזאת מבלי לוותר על הטעם המשובח והייחודי 
השמור למוצרי מן. כך למשל, עוגיות מחיטה 

מלאה מ-100% קמח מלא ללא תוספת סוכר 
מיוצרות במן מזה שנים רבות, הרבה לפני 

פרוץ "טרנד הבריאות", והקלו מאוד על אלו 
שנמנעים מצריכת קמח רגיל.

העוגיות והוופלים המשובחים של מן ללא תוספת סוכר הינם 
בעלי טעם משובח ונימוח, בעלות 40% פחות שומן רווי, ללא 
תוספת סוכר )מכילים רק את הסוכר הטבעי הקיים בחומרי 

הגלם בטבע( ומכילים כמות גבוהה של סיבים תזונתיים. הם 

מוצעים בטעמים שונים ומגוונים: עוגיות 
גרנולה, עוגיות חיטה מלאה , עוגיות 
גרנולה וקינמון ועוגיות חיטה מלאה 

בטעם חמאה. גם הוופלים  ללא תוספת 
סוכר קיימים בטעמי שוקולד, לימון ווניל.

העוגיות של מן ללא תוספת סוכר זכו 
לקבל את תו א.י.ל )האגודה הישראלית לסוכרת(, ובכך 

הפכה חברת 'רוקחמן' לאחת מיצרניות העוגיות הבודדות 
בישראל שקיבלו את אישור האגודה.

כל מוצרי "מן" הינם בכשרות המהודרת של הרב לנדא והרב 
שבח רוזנבלט שליט"א.

Orbitol מותג מוביל בתחום 
היגיינת הפה, משיק את סדרת 

Protect & Fresh, סדרה 
אקטיבית לשמירה 

על בריאות הפה, 
הכוללת משחת שיניים 
ושטיפת פה דנטאלית 

המעניקה רעננות 
מתמשכת לאורך זמן 

לכל המשפחה.

משחת השיניים 
 Orbitol החדשה של

מסייעת בשמירה 
על שיניים וחניכיים 

בריאות, מועשרת בפלואוריד 
למניעת עששת, מסירה פלאק 

למניעת הצטברות אבן שן, 
מחזקת את אמייל השן ושומרת 
על חלל פה נקי ורענן לאורך זמן.

 Protect & ,בנוסף
 Fresh Orbitol

אינה מכילה גלוטן, 
ללא פרבנים וללא 

טריקלוזן.

שטיפת הפה דנטאלית 
 Protect & של

 Fresh  Orbitol
לרעננות מתמשכת 
לאורך זמן, מסייעת 
בהגנה מפני עששת, בתוספת 

פלואוריד לחיזוק אמייל השן, ללא 
אלכוהול.

מה חדש? * הלוואות בבנק הפועלים לתורמים להקמת המרכז לתורה 
ולתפילה "חניכי הישיבות" בנווה יעקב ירושלים

מאוחדת בקצב התפתחות מרשים בתל ציון 

גולדיס מחממת את החורף

"מן" עם הפנים למוגבלים בצריכת סוכר 

מומחיות שמתאימה לכם

חברת "אחוה" משווקת לרגל 
פורים מבחר אוזני המן במחיר 
ללא תחרות: אוזני המן במילוי 
ממרח בטעם שוקולד, במילוי 

מלית פרג ובמילוי מלית תמרים. 
מחיר מומלץ לצרכן: 8-10 ₪ 

לאריזת 450 גרם; 10-12 ₪ 
לקרטונית 700 גרם.  אוזן המן 

במילוי קרם בטעם שוקולד באריזה אישית בשקל אחד בלבד. 
כשר פרווה בהשגחת בד"ץ העדה החרדית 

מותג חטיפי הבריאות FREE משיק מוצר בטעם חדש 
ומיוחד, בלעדי מסוגו בארץ: גרנולה קקאו וקפה עם אגוזים, 
מרכיבים טבעיים בלבד, ללא תוספת סוכר או שמן, טבעונית 
ועשירה בסיבים תזונתיים. כמו כן, מקור המתיקות בגרנולה 

הינו בסילאן טבעי. כשרות – בד"צ עדה חרדית. מחיר 
מומלץ לצרכן: 12.90 ל 16.90 ₪  

"קמח הארץ" מציעה קמח המכיל 
100% קמח כוסמין מלא, שנטחן 

מהגרעין בשלמותו, ללא צורך בניפוי. 
מחיר: 15 ש"ח למשקל 1 ק"ג. כשרות: 

פרווה? בד"צ מהדרין של הרב רובין. 
להשיג בחנויות מובחרות, בקנייה במקום 
https://  או במשלוח הביתה מהאתר

/www.kemah-haaretz.co.il

חברת "אחוה" משיקה 
סדרת מיני קצפיות 

חדשה: מרנג בטעם תות, 
וניל, ענבים ופירות יער. 
ללא שומן, דלות בנתרן, 
נפלאות לקישוט עוגות 

ומאפים. כשר פרווה 
בהשגחת בד"צ העדה 

החרדית ירושלים. מחיר 
מומלץ לצרכן: 8.90 – 

10.90 ₪ למיני קצפיות 
באריזת 140 גרם

המותג הבינלאומי פומפדור מציע 
לחורף סדרת חליטות צמחים 

בטעם ג'ינג'ר: ג'ינגר מנגו, 
לימונית ג'ינג'ר וג'ינג'ר כורכום! 

ללא קפאין, 100% טבעי! כשרות: 
פרווה למהדרין, בהשגחת בד״צ 

חוג חתם סופר בני ברק 

מותג הפסטה ברילה , מציע 
פסטה פתיתים, בצורת כוכבים 
)סטלינה(,   במרקם וצורה שילדים 
אוהבים במיוחד. הפסטה מתאימה 

כתוספת: למרקים ואפשר לאכול 
אותה גם כפסטת פתיתים עם רוטב 

עדין. זמן בישול – 6 דקות בלבד. 
טווח מחירים לצרכן  לאריזה של  500 

גרם: 5.90-7.90 ₪ כשרות: בד"צ 
מנצ'סטר

המותג הקולינארי מאסטר 
שף ממשיך להתרחב בעולם 

האסייתי, ומשיק בימים אלה דפי 
 GOLD  אצה איכותיים, מסוג

להכנת סושי ומנות אסיאתיות וגם 
כחטיף בריא ומזין. מחיר מוערך 

לצרכן: 11.90 ₪ למארז

מותג UNIQUE מבית חברת 
"מייסטר", המתמחה במוצרי 

פרימיום לשוק המקצועי 
והמוסדי בתחום הקונדיטוריה, 

משיק לשוק הפרטי "מחית 
פיסטוק 100%" ו"קרם בייגלה 

מלוח" - מעולים להכנת 
קינוחים, עוגות, גלידות ומילויים. 

כשר פרווה בהשגחת חוג חתם 
סופר

קונדיטוריית ביסקוטי 
משיקה את קולקציית 

אזני ההמן של חג הפורים 
במארזים חגיגיים של 300 

גרם במחיר של 40 ₪: 
שוקולד בלגי, פרג הדרים, 
חלבה פיסטוקים, פרלינה 
לוז וחמאת בוטנים ריבת 

תות. לצד האזניים עוגות מיוחדות לפורים: פלודן פרג  ועוגה 
באסקית פרג. בהשגחת בד"צ בית יוסף

*

*

*
*

*

*

*

גולדיס מציעה תפריט חורף חם ומגוון כמיטב המסורת העשירה של המעדנייה האהובה  בשורה לתושבי גוש דן- מבצע משלוח חם ב-39 שקל בלבד בעיצומו

 Protect & חווית צחצוח משפחתית עם סדרת
Fresh של אורביטול

*

*

בסניפי 'נתיב החסד' תהנו מחוויית קנייה, מבחר 
ענק ומגוון של מוצרים, מחירים הכי משתלמים וזה 

עוד לפני שתשמעו על המבצעים. בימים שני עד 
רביעי כ'-כ"ב באדר א' )21-23.2.22( 

מגוון רחב של מוצרים במבצע: 
שמיניית דנונה ביו שטראוס רק ב- 

13.90 ₪, קמח מנופה מעולה 2 רק 
ב- 10 ₪, תה הגן הקסום ויסוצקי 2 

רק ב- 27 ₪, אינסטנט פודינג אסם במגוון טעמים 
5 רק ב- 20 ₪, מיונז אמיתי מעולה רק ב- 7.90 

₪, צ'יפס קלאסי 1.8 ק"ג רק ב- 17.90 ₪, ירקות 
קפואים בלדי רק ב- 7.90 ₪, כרעיים/שוקיים/ירכיים 

עוף קפוא בהשגחת קהילות רק ב- 27.90 ₪ לק"ג, 
שקיות אשפה מעולה רק ב- 5.90 ₪ ועוד. בנוסף 

מבצעי חמישישי חסכוני בימים חמישי ושישי כ"ג-
כ"ד באדר א' )24-25.2.22(  לדוג': דג מושט אדום 

גרופ בלדי 2 ק"ג רק ב- 45 ₪, יין היוצר בראשית רק 
ב- 27.90 ₪, רביעיית סודה בטעמים רק ב- 11.90 

₪, חמישית טישו מעולה ב- 8.90 ₪.

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים 
שני עד שישי כ'-כ"ד באדר א' )-21

25.2.22(: טיטולי פרימיום 4 רק ב- 90 
₪, חטיפי בריאות מעולה רק ב- 10 

₪, רבע לשבע עלית 3 רק ב- 25 ₪, פסטה/אטריות 
אסם 5 רק ב- 20 ₪, מארז תבניות אלומיניום 

מעולה 3 ב-20 ₪ . 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.

חורף חם בנתיב החסד
מבצעים חמים לאורך כל השבוע בכל סניפי הרשת

אלי רבינוביץ נושא דברים באירוע המרכז התורני נוה יעקב



בני ברק כ"ב אדר א' תשפ"ב 122623/2/22

בקופות-החולים  השיניים  טיפולי  את  לקבל  יכולים   18 גיל  עד  ילדים 
הבריאות.  ידי משרד  על  כפי שנקבע  סמלית,  עצמית  בהשתתפות 

והשגרתי  המונע  הטיפול  את  מזניחים  רבים  לצערנו 
קטן.  בגיל  נרחבת  תחלואה  של  למצבים  ומגיעים 

עוברים  מאד  צעירים  ילדים  אלפי  שנה  בכל 
או  בטשטוש  נרחבים  שיניים  טיפולי 

אינם  אלה  טיפולים  כללית.  הרדמה 
מודעות  מחוסר  ונובעים  גורל  גזרת 

פשוטות  פעולות  מספר  בעזרת   -
יחסית נוכל להימנע מהם.

טיפ 1: מותר לתת לילד להירדם 
עם בקבוק בפה עם מים בלבד. 
לגרום  עלול  אחר  נוזל  כל 

לעששת דוהרת בשיניים.
בעיות  עם  מהילדים   75%
גם  לסבול  ימשיכו  שיניים 
שעששת  למרות  כמבוגרים, 

בעלות  הן  חניכיים  ומחלות 
המבוגרים  רוב  זניח.  גנטי  רקע 

וטיפולי  שיניים  כאבי  בעברם  חוו 
שיניים לא נעימים. בהקפדה שלנו על 

היגיינת הפה של הילדים בדרכים מאד 
פשוטות ויעילות נוכל לחסוך זאת מילדינו 

האהובים.
טיפ 2: יש לצחצח שיניים לילדים כבר מגיל חצי שנה, 

לאחר  בערב  במיוחד  הקפידו  הראשונה.  השן  בקיעת  עם 
האוכל ולפני השינה.

ההכוונה  החינוך,  את  להשלים  גם  אך  ללמד,  נועדו  החינוכיות  המסגרות 
שמגיע  ילד  גם  ממשפחתו.  בעיקר  בביתו  היא  מקבל  שהילד  וההדרכה 
והשיניים,  הפה  לבריאות  לחינוך  בעיקר  זקוק  לטיפול,  שיניים  לרופא 

והדרכה כיצד להימנע מבעיות שיניים בעתיד.
טיפ 3: כדאי להביא ילד לבדיקת רופא שיניים לילדים כבר מגיל שנה כדי 

להכיר, להרגיל, ולקבל הדרכה וטיפול לפי הצורך.
טיפ  4: סכמו עם הגננת שבבוקר תשאל את הילדים האם בערב צחצחו 
להם את השיניים. נסו לארגן בגן צחצוח שיניים בהשגחת הגננות לאחר 

הארוחות. נסו לגייס רופא שיניים או שיננית לקידום הנושא.
אין להפריז באכילת דברי מתיקה, וחשוב לצחצח שיניים מייד לאחר מכן. 
המזיקים  הם  השיניים  על  רב  זמן  שנותרים  ודביקים  מתוקים  מאכלים 

ביותר, למשל דגני בוקר עתירי סוכר בדרך-כלל מזיקים יותר מגלידה.
טיפ 5: בבוקר חשוב לצחצח השיניים לאחר הארוחה.

פעילות  תזונה,  של  נכונים  הרגלים  ונכדינו  לילדינו  להקנות  שואפים  אנו 

גופנית, היגיינה גופנית ועוד. לכולנו ברור שעדיף לחנך מגיל צעיר ולאורך 
זמן  אנו משקיעים  מדוע  אך  דוגמה.  להם  טוב לשמש  והכי  שנים 
רב יותר בעור, שיער וציפורניים שמתחדשים כל החיים, 

ביחס לשיניים שכידוע אינן מתחדשות?
טיפ 6: ילד לא מצחצח שיניים לבד - צחצחו 
את השיניים של הילדים כשאתם רוחצים 
בפיהם  הסתכלו  במקלחת.  אותם 
ובדקו בעצמכם את איכות הצחצוח.

כיצד  לילדיכם  הדגימו   :7 טיפ 
אתם מקפידים על היגיינת הפה 
 ובמידת האפשר – צחצחו ביחד. 
הן  )חלביות(  נשירות  שיניים 
העששת  והתקדמות  קטנות 
מהירה.  להיות  עלולה  בהן 
שאינן  נשירות  שיניים 
לפגוע  עלולות  בזמן  מטופלות 
ומטופלים  קבועות,  גם בשיניים 
גם  בטיפול  לאחר  נוטים  אלה 
הראשונות  הקבועות  בטוחנות 

שבוקעות כבר בגיל 6. 
לטפל  צורך  שאין  המיתוס   :8 טיפ 
מופרך   - נושרות  הן  כי  חלביות  בשיניים 
לחלוטין! חשוב מאד לטפל בשיניים נשירות 

כדי למנוע סבל ונזק עתידי למשנן הקבוע.
נעקרת  נשירה  שן  או  לבקוע  מאחרת  קבועה  שן  כאשר 
או  מקומה  את  ולתפוס  לזוז  עלולות  הסמוכות  השיניים  זמנה,  טרם 
השיניים  בקיעת  וכיוון  סדר  וייפגע  ביתר,  תבקענה  הנגדיות  שהשיניים 
הקבועות. לעיתים נדרש שומר מקום ו/או טיפול אורתודונטי, שבדרך-כלל 
מומלץ להתחיל בגיל 12-13, עם סיום בקיעת המשנן הקבוע. שיני הבינה 
)טוחנות שלישיות( צפויות לבקוע סביב גיל 18, אך לעיתים גורמות לבעיות 

וכאבים בגלל חוסר מקום. 
טיפ 9: בכל יום הולדת )משנה ועד 13( יש לספור את השיניים בפה. מעקב 
אחר הבקיעה והנשירה של שיניים יקל על הטיפול בבעיות שנגלה מוקדם.
טיפ 10: בגיל 18 חשוב להתייעץ עם רופא השיניים לגבי הצורך בעקירת 
עלולה  לעיתים  דחייה  כואבות.  אינן  ו/או  בקעו  טרם  אם  גם  הבינה  שיני 

לגרום לבעיות וכרוכה בסיכונים רבים יותר.
טיפול שיניים הינו טיפול שגרתי, וילד שעבר טיפול ללא טראומה - אינו 
חיסון,  קבלת  רפואית,  לבדיקה  דומה  באופן  אליו  להתייחס  יש  גיבור. 
וטיפול  לבדיקה  הילדים  את  להביא  שנקפיד  ככל  וכד'.  בכינים  טיפול 
וטיפולים תרופתיים  נחסוך מהם סבל  כך   – עזים  לפני שהתפתחו כאבים 

כאנטיביוטיקה, והטיפולים יעברו בצורה קלה ויותירו חוויה חיובית.

לבריאות
מאת: הילה פלאח

 

שירות חדש  ומציל חיים בבילינסון מקבוצת הכללית למעשנים כבדים שבאמצעותו 

מאבחנים סרטן ריאה גם בשלבים ראשוניים. השירות מיועד לגילאי  74-55, עישון 

מצטבר של מעל 30 שנות חפיסה )לדוגמה שתי חפיסות ליום במשך 15 שנה( או  

עישון פעיל או שהופסק עד לפני 15 שנה ומקרים מיוחדים כוללים היארעות של 

סרטן ריאות במשפחה דרגה ראשונה בגיל צעיר מ-60 שנה.

פרופ' אלי עטר, מנהל מערך הדימות: "מדובר בבדיקה קצרה מאוד ברמות קרינה 

בישראל  מהמתקדמים  הסיטי  במכשיר  ניגודי,  חומר  הזרקת  וללא  ביותר  נמוכות 

באמצעותו  ניתן לזהות פתולוגיות זעירות כבר בתחילת דרכן ולמנוע תחלואה קשה 

ואף מוות במיוחד כשמדובר בקבוצת סיכון לסרטן ריאה".

בבילינסון מתבצע אבחון מוקדם של סרטן הריאה אשר כולל בדיקת CT בעוצמה 

נמוכה ללא חומר ניגוד- שלא מצריך הכנה מיוחדת מצד המטופל או השגחה בתום 

הסריקה. בדיקה זו יכולה לאתר את  המחלה בשלב מוקדם וטיפול בשלב זה יוביל 

לריפוי מלא.

רדיולוג מומחה  רופא  , הבדיקה עוברת לפיענוח של   CT-ביצוע סריקת ה לאחר 

גם ממצאים שאינם  לזהות הרדיולוג  יכול  שיבדוק את הריאות. במסגרת הפענוח 

ריאות  רופא  הפיענוח  בתום  הבדיקה.  בשדה  הכלולים  באיברים  לריאות  קשורים 

יוזמן  המטופל  הצורך  ובמידת  הבדיקה,  ממצאי  משמעות  על  המטופל  עם  ישוחח 

חוץ  או  ריאתיים  חשודים  ממצאים  ונמצאים  במידה  בבילינסון.  אישית  לפגישה 

ריאתיים שיאובחנו בבדיקה – המטופלים ייכנסו למסלול אבחון מהיר בבילינסון.

עלות הבדיקה: 750 ₪ ולמבוטחי כללית מושלם: 350 ₪ 

בשורה למעשנים
 שירות חדש בבילינסון 

מציל חיים: אבחון מוקדם 
של סרטן הריאה באמצעות 

CT  במינון קרינה נמוך 
בקרב אוכלוסיית הסיכון. 

עצות לשמירה על בריאות השבועיהטיפ 
השיניים אצל ילדים

 סל
תרופות

האם בקרוב ניפטר מבדיקות 
האנטיגן המוסדיות והביתיות 
ובדיקות ה-PCR? ההמצאה 

הישראלית המקורית, שקיבלה 
לאחרונה את אישור הרשויות 
הרגולטוריות באירופה והחלה 
להיות משווקת בכמה מדינות 

בעולם, בהן יוון וארה"ב, פותחה 
בחסות מדעית של חוקרים ומרצים 

בחוג לרפואת חירום במכללה 
האקדמית צפת, בראשם ראש 
החוג, הפרופ' יזהר בן-שלמה. 

 PCR מבחן נשיפה פשוט ומוכח מדעית ברמת דיוק של בדיקת
מקצר לשתיים ורבע דקות את זמן ההמתנה לתשובת בדיקת קורונה. 

פרופ' בן-שלמה: "לפי עקרון הפעולה הנוכחי של המכשיר, הוא יוכל 
לשמש בעתיד הקרוב לגילוי מוקדם של מחלות חבויות, כגון סרטן". 

גודל מכשיר הבדיקה כגודל כספומט, והוא מאויש על ידי מפעיל בודד. 
המכשיר בודק את האוויר הנשוף תחת תאורה תת-אדומה )אינפרה-

.Infrared(( ומנפק תרשים ספיגה של האוויר לפי אורכי גל ,)אדומה

לראשונה בישראל, אלטמן בריאות משיקה אבקת קולגן AG המכילה 7.5 
גרם קולגן בכל מנה בטווח פעולה רחב עם שני פטנטים ייחודיים ותוספת 

חומצה היאלורונית. אבקת הקולגן מיועדת לגיל הבוגר ומגיעה בצורת 
אבקה הניתנת לערבוב 

והמסה בקפה ללא טעם 
וריח. המוצר מגיע באריזה 
המכילה 30 שקיות אבקה, 
האבקה מכילה פפטידים 
ביו-אקטיביים של קולגן 

בכמות משמעותית. בנוסף, 
המוצר מכיל שילוב של 2 
פטנטים ייחודיים: קולגן 

®Verisol  המגרה ייצור 
 ®Fortigel קולגן וקולגן

המסייע להחדרת לחות לעור 
ולמראה צעיר וזוהר.

רשת 'ברא צמחים' 
המפתחת, מייצרת ומשווקת 

תוספי תזונה צמחיים, 
יוצאת במבצע מיוחד 

החודש )פברואר(. במסגרת 
המבצע, מציעה הרשת 20% 

הנחה על מגוון מוצרים 
מהקטגוריה הסינית לחיזוק 

ההגנה הטבעית בחורף, 
ומותאמים לשימוש גם 
למבוגרים וגם לילדים.  

סרטן הריאה נחשב לקטלני ומסוכן והמוביל 
בשכיחותו כגורם תמותה בישראל. כמעט 
2000 ישראלים מתים מדי שנה מסרטן 
הריאות בכ-70 אחוז מהחולים המחלה 

מתגלה בשלב מאוחר. לפי מחקרים בדיקות 
גילוי מוקדם ע"י  CT ריאות יכולות להפחית 
את התמותה מסרטן ריאות ב-40% בקרב 

נשים  וב-26% בקרב גברים. 

ידעתם שכבר מגיל חצי שנה יש לצחצח שיניים לילדים? ⋅ ד"ר שלמה מזרחי מומחה 
בכירורגית פה ולסתות ברשת כללית סמייל בטיפים חשובים שכדאי לכם לדעת
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דירות 
למכירה

כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב
23/2/22-24/2/22

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 

_____________________________________________)8-8(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(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

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 3 חדרים 

+ יח"ד 2 חדרים + 
יח"ד 1 חדר, קומה ב', 

2,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

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

 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(_____________________________________________

 ברחוב טרפון 4 חדרים, 
קומה ג' ואחרונה, גג 

רעפים, חזית, מסודרת, 
1,750,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756

)45-45(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, מציאה!! 

1,920,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 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(_____________________________________________  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(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 בבירנבוים, דירה 
מחולקת, בקומת קרקע 

מוגבהת, 3 חדרים + 
יחידה של 2 חדרים 

המושכרת ב- 2,800 
ש"ח, 1,950,000 ש"ח 

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

 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, 1,075,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)42-42(_____________________________________________

 בשיכון ג' ברחוב אלוף 
שמחוני בקרבת רחוב 
בארי, דירת 5 חדרים 
ענקית!!! 120 מ"ר, 
קומה א', חזית, סלון 
ענק, חדרים ענקיים 
+ אופציה מעשית 

לתוספת מרפסת שמש, 
2,390,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________

  בגינות דוד 4.5 
חדרים )115 מ"ר(, 

משופצים ברמה גבוהה, 
ק"ק + מרפסת של 35 
מ"ר + מחסן + חניה, 
3,100,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)5-5(_____________________________________________  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(_____________________________________________

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

חדרים מרווחים, קומה 
א' )ללא מעלית(, חזית, 
2,100,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

ירושלים
+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

 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. 
_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)4-4(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 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 
_____________________________________________)1-1(קוק 23 054-6506501

 דופלקס יוקרתי ברמה 
גבוהה ביותר! כ- 170 

מטר + מרפסת, 8 
חדרים, בבן זכאי! ק"ג, 2 

כניסות נפרדות
_____________________________________________)9-12ש(050-8551722 רוחי

 למכירה/השקעה 
מצויינת, דירת 80 מ', 
במכבים בני ברק, 4.5 
חדרים, קומת קרקע, 
פוטנציאל מטורף!!! 

1,690,000 טל':
050-7876963)8-11(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 באיזור דובק 3 חד', 
כ- 70 מטר, משופצת, 
קומה ג', גג רעפים + 

אופציה לבניה על הגג, 
1,650,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)8-8(_____________________________________________

בני ברק

 ללא תיווך- בנווה 
יעקב- אסטורה- 4 חד', 

כניסה פרטית, לובי גדול, 
ק"ק, 80 מ"ר + חצר 30 

מ"ר + מחסן + סוכה, 
משופצת, נגישות לנכים,

2,370,000 ש"ח, 
לתיאום- "משרד עורכי 

דין - דביר מסורי" 
_____________________________________________)9-12ש(03-5-70-70-70

3-3.5 חדרים
 3 חדרים, כ- 75 מטר + 

יחידת דיור, בעין כרם רחוב 
דגניה, קומה ד', מעלית, 

 A.B 2,740,000 ש"ח תיווך
_____________________________________________)9-12ל(טל': 050-8875524

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

_____________________________________________)10-10(תיווך תיווך צור 03-6701920

 בבלעדיות ברחוב 
אברבנאל כ- 150 מ"ר במפלס 

אחד: 80 בנוי + מרפסת + 
שלד מוכן כ- 70 מ"ר, ק"א, 

חזית, למגורים, משקיעים 
_____________________________________________)10-10(נדלנצ'יק 050-4122744

 מציאה!!! בבלעדיות 
באיזור נורוק 90 מטר, קומה 4 
בלי מעלית, היתרים בגג בטון 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)10-10(_____________________________________________

 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 10-10(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בשיכון ה' כ- 90 
מטר, 3 כיווני אויר, חזית, 

קומה ב' + אופציה קיימת 
לעוד 100 מטר באותה קומה

+ היתרי בניה, מתאים 
לחלוקה, 2,700,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי, זכות בקרקע 

לפנטהאוז כ- 170 מ"ר, 
1,999,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בבן גוריון, ק"ב, ג. 
בטון, 4 כ"א, מחולקת ל- 
2, מושכרת, 1,750,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 באביעד כ- 95 מ"ר, 
ק"ד, ג.בטון, היתרים 

משולמים, 1,750,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בטבריה בבניה דירת נכה 
110 מ"ר + חצר 55 מ"ר, 

1,900,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 באנילביץ, חדשה מקבלן, 
חזית, מרפסת שמש, חניה, 
מחסן, 2,600,000 תיווך ישוב

הארץ 052-3344721
03-8007000)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא, בנין חדש, 
70 מ"ר, מחולקת ומושכרת, 

מעלית, 1,850,000 ש"ח תיווך 
ישוב הארץ 058-7870079 

03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בקלישר 100 מ"ר, 
משופצת, ק"א ואחרונה + 

היתרים בגג בטון תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

058-7870079)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! בשבטי 
ישראל דופלקס 5 חד', 

סה"כ 120 מ"ר, קומה ג'
)ללא מעלית(, חזית, 

ומשופצת, 2,050,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברמת אלחנן דופלקס 
180 מטר, מחולק, זקוק

לשיפוץ, מעלית, 3,200,000 
_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה, ביחזקאל 
בבניין בוטיק דופלקס 5 
חד', בנוי 120 מ"ר + 10
מ"ר מרפסת שמש, ב-
2,300,000 גמיש להב 

_____________________________________________)10-10(נכסים 050-4177750

 בלעדי בגוטמאכר דופלקס 
יוקרתי, 250 מטר, בניין בוטיק, 

6 דיירים + מעלית + חניה, 
4,750,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)10-10(_____________________________________________

 בעזרא דופלקס, ק"ג, 
מחולק ל- 3, כ- 120 מ"ר, 

א.ענקית, 2,690,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בנורדאו דופלקס 4 
חד', כ- 130 מ"ר, 3 כ"א,

ק"ג, חניה ומעלית, 
2,000,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט 
דופלקס 140 מ"ר בנוי + 120

מ"ר מרפסת, 3 כ"א, חזית 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000

058-7870079)10-10(_____________________________________________

 קריית הרצוג דופלקס 
5 חד', אדריכלית, ק"ב, 
123 מ"ר, מ.שמש, 48 

להרחבה, 1,950,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 יחזקאל דופלקס 4 
חדרים, קומה 2, 130 

מ"ר + יחידה משופצת, 
סוכה חמד נדל"ן

054-7242816)10-10(_____________________________________________

 למכירה, ירידה 
במחיר!! בגולומוב, בניין 

חדש, דירת 5 חדרים, 
110 מטר, מרפסת 10, 

קומה 4, 2 חניות, במחיר 
2,750,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)10-10(נקב 053-9244430

 הראשונים, משופצת, 
קומה 3, 4 חדרים, 

מעלית, חניה, מחסן, 
ממ"ד, מרפסת סוכה + 

אופציה חמד נדל"ן
054-7242816)10-10(_____________________________________________

 הר שלום 4 חדרים, 85 
מ"ר, חדשה, אכלוס עוד 

שנה חמד נדל"ן
054-7242816)10-10(_____________________________________________

 אנילביץ 4 חדרים, 110 
מטר, מרפסת, מעלית, 

ממ"ד, חדשה חמד נדל"ן 
054-7242816)10-10(_____________________________________________

 בן גוריון/הראה, קומה 
2, 4 חדרים, 100 מטר, 

מעלית, חניה, מחסן חמד 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-7242816

 ברב קוק הבנים 4 חד',
משופצת מהיסוד + 

פוטנציאל עצום לפינוי 
בינוי, ב- 1,850,000 ש"ח

להב נכסים
050-4177750)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קוק 
4 חדרים, כ- 90 מ"ר, 

מושקעת ברמה גבוהה, 
ק"א, עורפית, 1,890,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

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

רק 1,700,000 נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בעמק יזרעאל 4 חד',
כ- 100 מ"ר, ק"ג, 

מעלית, משודרגת, 
1,970,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)10-10(_____________________________________________

 ברזיאל, בנין חדש, 4 חד' 
+ 50 מ"ר מרפסת סוכה, 
חניה, ב- 2,200,000 תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)10-10(_____________________________________________

 ברזיאל, בנין חדש, 4 חד', 
מפוארת, ק"ג, ב- 1,900,000 

תיווך ישוב הארץ 03-8007000 
058-7870079)10-10(_____________________________________________

 בהרב קוק 4.5 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת כחדשה, 
2,270,000 גמיש תיווך ישוב 

הארץ 058-7870079
03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בבניה בהלוחמים 4 חד' 
יפה, חזית + מרפסת שמש, 

יחידת הורים, 2,100,000 ש"ח 
תיווך ישוב הארץ

03-8007000 058-7870079)10-10(_____________________________________________

 בהרב שך אזור הנביאים 
4 חד', 100 מ', גג בטאבו, 

מושלמת, לטאבו משותף, ב-
3,000,000 גמיש תיווך ישוב 

הארץ 058-7870079
03-8007000)10-10(_____________________________________________

 באזור מימון 4.5 חד', 
קומת קרקע, מחולקת, 

2,100,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)10-10(_____________________________________________

 גניחובסקי, קומה 4 
)ללא(, 4 חדרים, 100 

מ"ר, סוכה, משופצת, 
אופציה ממשית להרחבה 

גדולה + בניה על הגג 
_____________________________________________)10-10(חמד נדל"ן 054-7242816

 באזור קובלסקי 4 חד',
משופצת כחדשה 

וממוזגת, סלון גדול +
חזית + א.לבניה, 
1,710,000 ש"ח 

בבלעדיות תיווך
050-5749543)10-10(_____________________________________________

 ברשבם 4 חדרים, 103 
מ"ר, קומה א', עורפית, 

מסודרת + אופציה 
להרחבה, 2,500,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501)10-10(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4
חדרים, 100 מטר, חדשה ויפה, 

חזית, 2,400,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה!! ברבינו אשר 
4 חד', ק"א, מעלית, 85 

מ"ר, חדישה, מרפסת 
שמש, סוכה, 1,750,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)10-10(_____________________________________________

 באיזור עמק יזרעאל 4 
חד' + מעלית וחניה בטאבו, 
קומה 2, 1,850,000 "פנחס 

_____________________________________________)10-10(נכסים" 055-6789653

 באזור רמב"ם 4.5 חדרים, 
110 מטר, גדולה + מעלית, 

2,000,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבניה בהלוחמים דירת גן

4 חד', סוכה ענקית, 2
מרפסות, 2,300,000 תיווך 
ישוב הארץ 058-7870079 

03-8007000)10-10(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

מטר + יחידה 25 מטר, 
מושכרת ב- 2,500 שקלים, 

2,800,000 גמיש
B.D.A 10-10(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א,  כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,880,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 נורדאו 5 חדרים, 
משופצת, מעלית, חניה, 

מחסן, ממ"ד, סוכה, 
היתרים לעוד 14 מטר 

_____________________________________________)10-10(חמד נדל"ן 054-7242816

 מינץ 5 חדרים, קומה 
4, 120 מ"ר, מעלית, 

חניה, ממ"ד, סוכה חמד 
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-7242816

 בית הלל )ר"ג( 4 
חדרים, קומה 2, חזית, 

חניה, משופצת, חתומה 
לפינוי בינוי חמד נדל"ן 

054-7242816)10-10(_____________________________________________

 ברבי עקיבא דירת 3 
חדרים+ יחידה נוספת, ק"ב 

עם מעלית, משופצת, חזיתית 
_____________________________________________)10-10(תיווך צור 03-6701920

 בדונולו 3.5 חדרים, ק"א, 
חזית, זקוקה לשיפוץ תיווך צור 

03-6701920)10-10(_____________________________________________

 3 חד' בהרב קוק, כ- 74 
מ"ר, מסודרת, שמורה, מעלית 

_____________________________________________)10-13ש(053-7711007

 באזור אוסישקין 3 
חד', יפה ומסודרת + א.

לבניה, 1,390,000 ש"ח 
_____________________________________________)10-10(תיווך 050-5749543

 באזור ירמיהו 3 חד'
משופצת + סוכה + א.

לבניה מעשית, 
1,450,000 תיווך

050-5749543)10-10(_____________________________________________

 למכירה באיזור אבן גבירול, 
בניין חדש + מרפסת שמש, 3 
חד', קומה 2, חזית, מעלית + 
חניה + מחסן "פנחס נכסים" 

055-6789653)10-10(_____________________________________________

 בלעדי בברויאר, 
חדשה, 3.5 חדרים + 
מרפסת כ- 20 מ"ר, 

עורפית, ק"ב + מעלית +
חניה + מחסן, 

1,870,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)10-10(_____________________________________________

 בחיד"א כ- 3 חד', 
ק"א, כ- 80 מ"ר, כניסה 

מיידית, 1,800,000 נדל"ן 
_____________________________________________)10-10(הקריה 050-3000121

 בשניים בבניה 3 חד', 
ק"א, 1,480,000 גמיש, 

כניסה שנה נדל"ן הקריה 
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 בצירלזון, בנין חדש, 
לקראת אכלוס, 3 חד', ב- 

1,600,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)10-10(_____________________________________________

 בבן זכאי פינת בעלז 3 חד'
+ חצר, אחד מרביעיה, דירת גן

ב- 3,500,000 תיווך ישוב 
הארץ 058-7870079

03-8007000)10-10(_____________________________________________

 בשבטי ישראל 3.5 חד', 
מעלית, אופציה ממשית, 

1,850,000 תיווך ישוב הארץ 
03-8007000 058-7870079)10-10(_____________________________________________

 בנימין אברהם 3 חד',
כ- 48 מ"ר, סוכה,
משופצת, חניה, 

1,220,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

 מציאה!! א.ויזניץ כ- 3
חד', כ- 48 מ"ר, מ.
מהיסוד, כ.פרטית, 
1,320,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)10-10(_____________________________________________

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

להרחבה, 1,350,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)10-10(_____________________________________________

 בבן גוריון )שייך לעיריית 
בני ברק( 3 חד', 75 מ"ר, 

מחולקת ל- 2 דירות, תשואה 
5,500 ש"ח, משופצת, ק"ב 
אחרונה, 1,650,000 ש"ח א. 

פנחסי 03-5799308
)10-10(_____________________________________________

 באזור העיריה 3 חד', 70
מ"ר + חצר מטופחת 30 מ"ר,

משופצת, ק"ק מוגבהת, 
1,750,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 מנחם 3 חדרים, קומה 
3, 85 מ"ר, מעלית, חניה, 

סוכה, משופצת חמד
_____________________________________________)10-10(נדל"ן 054-7242816

 בלעדי 2.5 חדרים ביהודה 
הנשיא, 60 מטר בארנונה, 

קומה ב', עורפית + אופציה 
לסוכה, 1,570,000 תיווך 
_____________________________________________)10-10(אלטרנטיב 054-5500263

 בבלעדיות! ברחוב 
הבנים, ק"ב אחרונה, 2.5 

חד' + אופציה תיווך - 
_____________________________________________)10-11ש(053-5302614

 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)10-10(_____________________________________________

 רמות ג': 4 חד' )75 מ"ר 
נטו(, ללא מדרגות + חצר 

)30( + יחידה )30 מ"ר(, 
משופצת, יחידת הורים, 
2,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)10-10(הכוכבים: 02-5713375

קריית אתא
 בהוגו מולר 60 מ"ר, 

שמורה ומושכרת, מצוינת 
למשקיעים, אופציה לפינוי בינוי 

_____________________________________________)10-11ש(054-4408229



כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב 223/2/22-24/2/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

2-2.5 חדרים

גבעת שמואל

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

1-1.5 חדרים

עסקים

 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, 
8,000 ש"ח, מיידי בלעדי 

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

■ 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

_____________________________________________)49-49/22ש(050-8954654

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

דלתון

 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
_____________________________________________)3-27ש(054-6511250/350

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/22ש(053-3226630 053-7707020

ירושלים והסביבה

יבניאל
 בית חדש, גינה גדולה, 
טרמפולינה, שולחן טניס, 

דשא + נוף, 2 חד' שינה + 
יח' הורים 053-7173048 

_____________________________________________)39-38/22ש(02-5382304

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)3-18/22ש(לסוויטה 052-3540874

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 

_____________________________________________)52-17/22ש(לג'קוזי( 052-7613554

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

_____________________________________________)7-19/22ש(050-4124556

משרדים

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 להשכרה בשיכון ה', רחוב 
קלישר, דירה חדר וחצי, 2,500 

_____________________________________________)4-11ל(ש"ח 050-8510241

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת 054-8376899
_____________________________________________)47-45/22ש(052-7653899

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 

_____________________________________________)4-6/23ש(במקום 050-3388668

מושב תרום

 מזל-ארוח כפרי- וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 

+ בריכה, למשפחות, גזור 
_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

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

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/22ש(04-6989734

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/22ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

ספסופה

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

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

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/22ש(050-6217759 02-5361771

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

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

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 "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 

_____________________________________________)35-34/22ש(מרהיב 052-8793288

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

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

מאובזר היטב
050-6481288

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/22ש(050-6241690

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

עם גישה נוחה, בעיר 
העתיקה של צפת, ליד 
_____________________________________________)47-46/22ש(קרליבאך 052-7153475

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר 

בצפת והאזור, החל מ- 300 
ש"ח, מתאים לרכב שרוחבו 
192 ס"מ, אפשרות לשינוע, 

אידיאלי ל- 3 אנשים 
_____________________________________________)5-16ש(052-7602522

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/22ש(ונדנדות 052-5856465

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

 ברחוב הרב שר בני ברק 
דירה חדר וחצי להשכרה, 

מאובזרת מרוהטת וממוזגת, 
1,600 שקלים לחודש 

_____________________________________________)6-9ש(050-9734807

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 ברמת אהרון באזור 
רחוב פוברסקי, להשכרה 

חנות 27 מ"ר, לכל 
מטרה, 3,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)6-6(_____________________________________________

מבנים

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

מפוארות ביישוב הדתי, ג'קוזי 
+ בריכה, גינה פסטורלית 

 052-4481113
zimerdan1@walla.com)6-5/23ש(_____________________________________________

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

_____________________________________________)42-41/22ש(052-7623725

 "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

 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

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)50-49/22ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 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

צפת

 וילה פרטית יפיפיה, 
במתחרד, עד 30 איש, נקיה 

ומסודרת 053-2749180
_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401 050-5527509

 בס.רחל, 60 מ"ר, 
משופצת, 2 חד' גדולים + 

חדרון לתינוק, ק"ג ואחרונה, 
ללא, 3,390 ש"ח, 2 שירותים 

ואמבטיה, דוד"ש
_____________________________________________)7-10ש(054-6988433

 בס"ד, צימרים מהממים 
בכוכב יעקב, ליד ירושלים, 

חצי חינם לאברכים, בריכה + 
_____________________________________________)7-6/23ש(ג'קוזי 055-6697474

 וילה 8 חד', ממוזגת, 
מאובזר קומפלט, בריכה גדולה 

+ מתקנים, ביהכנ"ס צמוד, 
_____________________________________________)7-32/22ש(פארק קרוב 053-2827371

לפרסום
בלוח

03-6162228

פתח תקווה
3-3.5 חדרים

 להשכרה 3.5 חד', ק"ג, 
במקום שקט, קרוב למרכז, 
ממוזגת, מאווררת, מרווחת, 
_____________________________________________)8-11ש(פתח לסוכה 054-8510777

 מבנה למוסדות, משרדים, 
עסקים, ולכל מטרה, 50-900 

מטר, ברחוב בן יעקב
 050-4140330)8-19(_____________________________________________

 בנורוק 2 חד' ענקית 
)כ- 50 מטר מרובע(, 

חדשה, מרוהטת 
קומפלט, ממוזגת, 

_____________________________________________)9-12(יפיפייה, 053-3104856

 2 חד' גדולים, מרוהטים + 
מרפסות ומזגנים, ברח' יהושע, 

_____________________________________________)9-10ש(ק"א 050-8737558

 למכירה מינימרקט באזור 
מרכזי בבני ברק, 220,000 

ש"ח, לרציניים בלבד לפרטים: 
054-2481671)9-10(_____________________________________________

 מסעדה בשרית + 
טוסט נקניק, מהדרין, 

מסודרת ועובדת, בחולון, 
בהזדמנות

_____________________________________________)9-10ש(052-3544116

 "הפרח בגני"- 6 צימרים 
מפוארים + בריכה, חדר אוכל, 

ג'קוזי, נוף, ביהכנ"ס, חצר + 
_____________________________________________)9-34ש(מתקנים 050-8219080/1

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

050-6784922
_____________________________________________)50-49/22ש(052-5452203

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

שולחן סנוקר, מנגל, 
בריכה מקורה מחוממת 
ומוצנעת, נקיה במיוחד! 

050-4296661
_____________________________________________)46-47/22ש(050-7477127

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/22ש(058-5188846

מושב גורן
 "ניחוחות גד"- 3 
צימרים ודירת נופש 

מהממת + נוף, מקום 
מפנק, במחירים נוחים, 

מאובזר וממוזג
_____________________________________________)9-20ש(0505-990545

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)10-11ח(תיווך 054-7432035

 דרושה דירה + אופציה 
בקומה קרקע עד 1.6 מיליון 

תשלום הוגן למוצא
_____________________________________________)10-11ח(053-3119493 053-3121520

 מחפש דירה 3 חדרים 
לקניה בסנהדריה במחיר סביר 

ללא תיווך 050-4160457 
_____________________________________________)9-10ח(ירושלים

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק עד 1,300,000 שקל 

_____________________________________________)9-10ח(050-6651365

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

_____________________________________________)10-11ח(מתיווך 052-3595314

בני ברק

דירות 
להשכרה

4-4.5 חדרים

 דירת 4 חד' )על גבול ב"ב-
ר"ג(, ק"ב, חזית, מעלית, חניה 
_____________________________________________)7-10ש(צמודה + סוכה 052-3411862

 להשכרה לשנה, 
ברחוב רבי עקיבא ליד 
שמואל הנביא דירת 4 
חדרים + גג, מרוהטת, 

קומה ג' עם מעלית, 
חזית, 5,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)8-8(_____________________________________________

+5 חדרים 

 ברמת אהרון 
היוקרתית 5 חד', בניין

בוטיק, מפוארת, 
מרוהטת כחדשה, מחיר 

הזדמנות, מיידי
052-3350743)9-12(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
חברון 3 חדרים גדולה, 
קומה 1.5, מאווררת, 

3,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

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

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 מול העיריה, 3 ח', 
משופצת, מרוהטת, ק"ג, בלי, 
3,900 ש"ח, החל מ- 1.3.22 
_____________________________________________)7-10ל(052-2480939 03-6195580

 בהאי גאון, ק"ב, ממוזגת, 
דוד"ש, כחדשה, 3,900 ש"ח 

_____________________________________________)7-10ש(054-8448204

 בנורדאו 3 חד', ק"ג, 
חדשה, מעלית, מהממת 

053-3104856)9-12(_____________________________________________

 באברבנאל 4 חד' 
חדשה, ק"א, ב', 3 כ"א, 
4,500, פנטהאוז 6,500 

נדל"ן הקריה
050-3000121)10-10(_____________________________________________

 באזור העיריה 5 חד', 130 
מ"ר + חצר גדולה, מסודרת, 

ק"ק, לשנה בלבד, לכל מטרה, 
5,000 ש"ח א. פנחסי

03-5799308)10-10(_____________________________________________

 בקובלסקי! בבניין 
מצויין ואיכותי! 4 חד', 

ק"א, מעלית, סוכה, 
חניה, 4,600 ש"ח 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)10-10(מתווכים" 03-5701010

 להשכרה במכבים 4 חד', 
קומה 3, משופץ קומפלט 

_____________________________________________)10-10("פנחס נכסים" 055-6789653

 להשכרה בסנש דירת 
4.5 חדרים, יפייפיה 
ומוארת, משופצת 

כחדשה, 130 מטר, סלון 
ענק + 2 חצרות גדולות 

+ חניה, 6,700 תווך 
_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 בגניחובסקי! בניין 
איכותי! 3 חד', ק"ג, 

3,700 ש"ח מפתחות 
ב"אביחי - מתווכים"

03-5701010)10-10(_____________________________________________

 2 חדרים יפיפיה,
כחדשה,מסודרת מאוד,

ברימון, מרוהטת 
קומפלט, לזוג צעיר, מיידי 

050-5677030)10-11(_____________________________________________

 בלעדי ביחזקאל 2.5 
חדרים + מרפסת, ק"א, 
עורפית, מיידית, 3,600 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

 מציאה! דירה יפה, 2 חד', 
מוארת, מאווררת, מ.אמריקאי, 

טבריה/קוק, 2,400 ש"ח 
_____________________________________________)10-13ש(053-3137710

 להשכרה בהזדמנות!! 
בגורדון דירת 2 חדרים 

מהממת, 40 מטר, קומה 
ראשונה, מרוהטת, 

משופצת כחדשה, 2,700 
כולל ארנונה וועד תווך 

_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה באנילביץ 2 
חדרים, 60 מ', מרוהטת, 

משופצת, 3,200 תיווך 
_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה בחברון דירת 
2.5 חדרים, מהממת, 70 
מ', מרפסת שמש תווך 

_____________________________________________)10-10(רבקה נקב 053-9244430

 במוהליבר, מרווחת,
מאווררת, מרוהטת, מיידי, ק"ג, 

_____________________________________________)10-11ש(2,100 ש"ח 054-8469452

 בכהנמן, עורפית, כ- 40 
מטר, יפה, מרוהטת, אמבטיה 
גדולה, מיידית 050-4110069 
_____________________________________________)10-11ל(053-3148867 054-8499219

 בלוחמים!! יחידה 2 
חד', חדשה ומושקעת, 
מרוהטת לגמרי, 2,500 

ש"ח כולל ארנונה
052-7684074)10-10(_____________________________________________

ירושלים

 ברמת שלמה 2 חד', 
40 מ"ר, ריהוט מלא, 

ממוזגת, מוארת, מיידי, 
2,800 ש"ח

054-8596707
_____________________________________________)10-13ש(055-6777368

2-2.5 חדרים

 למסירה עסק רווחי 
ביותר בתחום מוצרי 

חשמל, בבני ברק, מוניטין 
20 שנה, פרנסה בשפע 

להב נכסים 
050-4177750)10-10(_____________________________________________

השקעות

 בטבריה, בדוד המלך, 
130 מ"ר + יחידה 40

מ"ר, ק"ג, ללא, תשואה 
טובה, 1,200,000, לל"ת 

_____________________________________________)10-13ש(050-7632170

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 בירמיהו פינת רבי עקיבא 
35 מ"ר, במחיר מציאה תיווך 

_____________________________________________)10-10(דורון 054-4980159

 להשכרה משרד 50 מ"ר 
במרכז העיר, כולל חניה, מחיר

מציאה תיווך דורון
054-4980159)10-10(_____________________________________________

 משרד 380 מ"ר, מוכן 
ומעוצב, למיידי, בהכשרת 

הישוב, אפשרי לקחת חצי, 
מחיר מציאה תיווך דורון

054-4980159)10-10(_____________________________________________

 בלעדי להשכרה ברבי 
עקיבא גן ורשא 2 חדרים, 

40 מ"ר, בק"ק, ליחידת 
דיור, משרד, חנות, 3,300 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)10-10(והשקעות 054-4290600

לפרסום
בלוח

03-6162228

 לשבתות, חגים, ונקיה 
לפסח, 5 חד', ק"ק, בין 7-9 
מיטות + מזרונים, מטופחת 

ומסודרת, מחירים טובים! 
052-7113508
_____________________________________________)10-21ש(050-7113508

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

וחגים, 10 חד', למשפחות 
גדולות, קרוב לחיספין, בריכה 

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

יד שניה 
קונים

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

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל 
_____________________________________________)45-44/22ש(052-7674348

כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב 23/2/22-24/2/22

ריהוט

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)4-7(_____________________________________________

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

_____________________________________________)9-10(חדישים 052-4227714

השבת 
אבידה

 נמצאה טבעת לפני 
שבועיים באזור מרכז רימונים 

בב"ב המאבד יוכל לקבלו עפ"י 
_____________________________________________)9-10ח(סימנים 050-4110991

 מעוניין למכור מחשב נייד 
_____________________________________________)9-10ל(ב- 2,000 ש"ח 054-8425565

 טאבלט בצורת מחשב נייד
11.6 אינץ חברת דל + תיק 

ועכבר ב- 500 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(052-7154435

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון 300 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)9-10ח(050-4107696

 לול גדול מעץ רק 120 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-9089110

 טרמפיסט אוניברסלי רק 
_____________________________________________)9-10ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב ידנית אוונט 
_____________________________________________)9-10ח(רק 100 ש"ח! 058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים רק 
_____________________________________________)9-10ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב דו"צ של 
טומי חדשה 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-3245685

 משאבת חלב דו"צ חדשה 
180 ש"ח רלבוב
_____________________________________________)9-10ח(058-3245685

 כסא לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(בב"ב 050-4158480

שידוכים

 גמ"ח שידוכים! מילוי 
טופס מיידי במייל ללא 

צורך בפגישה
shiduch38@gmail.com)8-11ש(_____________________________________________

 שידוכים לבני ובנות 
ישראל מכל העדות 

והחוגים הדורשים טלפון
כשר וכיסוי ראש 

במטפחת כהלכה בלבד 
077-330-5364 שדכנים 

הרוצים להטצרף יש 
_____________________________________________)9-12ש(לפנות להנ"ל

 גם לכם חשוב שילדכם 
ילמד במקום ששמים 

דגש על צניעות ויראת 
שמים וללא טכנולוגיה 

פסולה? מקומכם 
איתנו!! לפרטים:

_____________________________________________)9-12ש(058-3293062

 כרטיס חדש לגמבוי 2 
מסכים 482 משחקים אוסף 
משחקי מריו ועוד 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7154435

 T110 דגם JBL אוזניות 
חדשות באריזה 50 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8565659

 מקרן קול אלחוטי מעולה 
עם סאב וופר נפרד במצב 

_____________________________________________)9-10ח(חדש 299 ש"ח 058-3263264

 שעון דיגיטלי ופנס כיס + 
נורה מהבהבת חדשים ב- 30 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-7154435

 מקרר בצבע כסף חברת 
בוש מצוין רק 420 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(050-9089110

 פקס קנון + צילום דגם 
495 שמור כחדש 230 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(054-6389446

 2 רדיאטורים 150 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(כ"א 050-4128920

 3 שעוני חשמל דיגיטלי 
באריזה חברת ווגה 300 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-2786557

 מקרן חדש עם כל 
החיבורים דיסק אונקי וכו' 

רמקול מובנה 2600lum ב- 
_____________________________________________)9-10ח(300 ש"ח 052-7154435

 עריסה נישאת לתינוק 
מובייל מסתובב מנגן 250 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 053-3155415

 מזרון למיטת מעבר או 
מיטת תינוק 60 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3155415

 מגן ראש למיטת תינוק 25 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכת קטיפה לבת לגיל 
שנה וחצי 30 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3155415

 נדנדה לתליה למרפסת/
_____________________________________________)9-10ח(חצר 70 ש"ח 053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
עם טיולון תוצרת אינפיניטי 

חזקה ויציבה 310 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(053-3076507 בני ברק

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(בלבד 053-3076507

 נעלי מוקסין מבד לילד 
מידה 23 רק 15 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 25 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 סוודרים וקפוצונים מידות 
6,8 רק 20 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 כוורת מצב חדש כולל 2 
מגירות 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-3292229

תקשורת

 אבד נגן גלסבה כחול 
ואוזניות סמסונג לבנות

_____________________________________________)10-11ח(058-3299505

 נמצאה אוזניית בלוטוס 
בקו עירוני בירושלים 

_____________________________________________)10-11ח(050-4171242

 מחפש קלנועית תקינה או 
תקולה לנוסע בודד או זוגית 

_____________________________________________)10-11ח(052-9544107

 מעוניין לקנות אופני ילדים 
או מבוגרים תקינים או תקולים 

_____________________________________________)10-11ח(050-5343924

 מעוניין לקנות אורגן 
טיירוס 4/5 במצב טוב

_____________________________________________)10-11ח(054-8481924

 דרושים פילטרים למזגן 
תדיראן/אמקור וכד' 1-1.4 כ"ס 

_____________________________________________)9-10ח(054-8484653

 לישיבה דרוש מעבד מזון 
מולינקס 5200 במחיר סימלי 

_____________________________________________)9-10ח(050-4103367

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)9-10ח(052-3595314

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור גז במצב טוב 

_____________________________________________)9-10ח(054-8418172

 למשפחת אברך דרושה 
בתרומה ספה 3 מושבים דמוי 

_____________________________________________)9-10ח(עור 054-8418172

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

_____________________________________________)9-10ח(אלקטרה 052-3595314

 למכירה מכונת תספורת 
REMINGTON חדשה 

בקופסא 150 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-8481924

 למכירה 2 סיגריות 
אלקטרוניות חדשות 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כ"א 054-8481924

 מייבש כביסה 6 ק"ג 400 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 שואב אבק 1600W ב-
150 ש"ח 054-7216671 בני

_____________________________________________)10-11ח(ברק

 מגהץ אדים 120 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-7216671 בני ברק

 תנור אפיה לבן 4 להבות 
300 ש"ח 054-7216671 בני

_____________________________________________)10-11ח(ברק

 למכירה מקרר קטן 120 
ל' חסכוני בחשמל מצב מצויין 

_____________________________________________)10-11ח(300 ש"ח 054-5990390

 למכירה מקרר שארפ 450 
ל' במצב מעולה 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(ב"ב 054-5990390

 שואב אבק ציקלון 
2000W חדש 400 ש"ח + 
_____________________________________________)10-11ח(משלוח בב"ב 058-3287846

 3 סוגי דיבוריות לקסדת 
אופנוע חדשות 180-280 ש"ח 

+ משלוח בב"ב
_____________________________________________)10-11ח(058-3287846

 מיחם לשבת מנירוסטה 
חברת י.ל. 40 כוסות מצויין 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח 054-5990390

 מאוורר מגדל 100 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

  נגן סאנדיסק חדש + 
המון שירים + אוזניות סיליקון 
+ כבל הטענה ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-7154435

 שואב אבק ידני חדש 
מהקופסא 100 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(053-3107717

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 054-3558949

 2 רמקולים למחשב 
סבופר ענק + שלט חברת 

לוגיטק 250 ש"ח נייד
_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

HP למכירה מחשב נייח 
office+windows7 במצב 

_____________________________________________)10-11ח(חדש 300 ש"ח 054-5990390

 למכירה מסך מחשב 
במצב מצויין 22 אינץ ב- 200 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7773526

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-7432035

 בהזדמנות!!! מסך 
מחשב מתאים גם למשחקים 

ולמחשב רק 450 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(053-2369919

 למכירה מפזר חום 
המילטון חדש באריזה 45 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(02-6511791

 מקרר רוחב 60 ס"מ 
ליחידה לבן במצב חדש 500 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-2180197

 LG של DVD למכירה 
לא נדלק כולל 2 מטענים ו- 2

סוללות ב- 45 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7125823

 למכירה מגהץ קיטור 
עומד של midea פעמים 

בודדות בשימוש ב- 390 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(058-7977996

 סיר נמוך חשמלי גדול 
חדש באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4135002

 פרחים מאירים בלילה ע"י 
אנרגיה סולרית מהשמש 50 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח חדשים 050-4135002

 מנורת לד אור לבן גודל 
120*30 150 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-8496816

 למכירה מגהץ אדים/
קיטור 100 ש"ח בלבד אלעד 

_____________________________________________)10-11ח(054-2252171

 תנור חימום על גז מצב 
חדש המישארגז 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-5981054

 טוסטר אובן 45 ליטר גולד
ליין חדש 250 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)10-11ח(053-3146406

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב חדש למזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מושב עיסוי חברת פינוק 
כחדש ממש 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-7659960

 מזגן נייד 300 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-8441042

 למכירה מיחם 40 כוסות 
במצב מצוין 100 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3155532

 פלטה קטנה ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(052-7126106

 מכונת כביסה ב- 200 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-7126106

 שואב אבק הובר תקין 50 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם EF-183 ב- 50 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-3463482

 מקרר אמנה לבן גדול 
ותקין 500 ש"ח פ"ת

_____________________________________________)9-10ח(052-7662828

 למסירה מקרר אמקור 
במצב טוב ב- 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)9-10ח(טל': 054-8402501

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(050-3337530 אבנר

 מיקרוגל 150 ש"ח כחדש 
_____________________________________________)9-10ח(גמיש 054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-4273857

 מקדחה חשמלית 100 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 054-4273857

 מייבש כביסה 6 ק"ג 400 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח בני ברק 054-7216671

 למכירה מגהץ אדים חדש
160 ש"ח בלבד בני ברק

_____________________________________________)9-10ח(053-3076507

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח טל': 

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות שידה 
עם גלגלים משרדי 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 למכירה ספה נפתחת + 
כיסוי באורך 220 מטר 400 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח נייד 052-2437292

 כוורת לחדר ילדים חדש 
כולל 2 מגירות 200 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8477754

 ארון רוחב 60 ס"מ גובה 
240 ס"מ כחדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-2180197

 סורג חבית במצב מצויין 
1.07-1.07 350 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8441042

 למכירה ספריה טור אחד 
מעץ סנדויץ 300 ש"ח נייד 

_____________________________________________)9-10ח(052-2437292

 ארון כתר חום מצב מצויין 
200 ש"ח בבני ברק

_____________________________________________)9-10ח(054-8457681

 ארון ספרים כחדש רוחב 
2.40 עם דלתות למטה 500 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 054-8492693

 חדר הורים מיטות + 
שידה + מראה 500 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(054-8492693

 דלתות פנים של חברת 
טובול 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8467741 050-4166914

 למכירה! שולחן כתיבה 
פינתי + 3 מגירות כחדש 

ממש במחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-7531778

 למכירה שידה 4 מגירות 
צבע שחור 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3121796

 שולחן מטבח/פינת אוכל 
מעץ מלא פורניר כולל זכוכית 

מחוסמת מעל 500 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(052-6140800

 ארון 4 דלתות גובה 2.42 
מעץ סנדויץ מצב מעולה צבע 

שמנת 500 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(052-6140800

 2 ריבועי אחסון 40*40 
סנדוויץ מסיבי ואיכותי לתליה 

על הקיר 150 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-7531778

 שולחן כתיבה פינתי 
סנדוויץ כולל 3 מגירות שמור 
_____________________________________________)9-10ח(מאד 300 ש"ח 054-7531778

 ארון 5 מדפים חום 
מאיקאה מפורק שמור כחדש 
_____________________________________________)9-10ח(120 ש"ח גמיש 054-7531778

 שולחן סלון ו- 6 כסאות 
_____________________________________________)9-10ח(ב- 400 ש"ח 052-7126106

 מציאה! מיטות חדר שינה 
200 ש"ח שולחן סלוני 260 

ש"ח ארון 4 דלתות 300 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-8482260

 ספות מעור כחול 3+2 
_____________________________________________)9-10ח(500 ש"ח פ"ת 052-7662828

 שולחן מעץ + 6 כיסאות 
צבע חום 500 ש"ח פ"ת 

_____________________________________________)9-10ח(052-7662828

 כיסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-4273857

 כיסא משרדי מחשב 100 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח בני ברק 054-7216671

 למכירה שידת מגירות 
חזקה ויציבה 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)9-10ח(053-3076507 בני ברק

תינוקות
 מיטת תינוק מעץ + 

מזרון 300 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)10-11ח(050-4107696

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-3463482

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)10-11ח(120 ש"ח 050-4135002

 למכירה לול נייד מתקפל 
עם תיק נשיאה צבע כחול 

כהה 180 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(053-3076507

 למכירה עגלת טיולון + 
אמבטיה מצב חדש 500 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 053-3076507

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

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 053-3076507

 כיסוי רגליים בוגבו כעין 
אמבטיה בצבע שחור ב- 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4138086

 מיטת תינוק שמורה 
בצבע שמנת סגנון דקורטיבי 

+ מזרון ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-4138086

 עריסת תינוק מפלסטיק 
לבן + מזרון 90 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4138086

 שידת החתלה צבע לבן 4 
מגירות 230 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-7659960

 למכירה פלאפון כשר 
מקורי דגם L326 חדש באריזה 

_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח 054-8464909

 טלפון קוי ביתי חדש 
באריזה 40 שקל
_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 שפורפרת טלפון לטלפון 
נייד 30 שקל חדש לגמרי 

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 טלפון סנדוויץ שולחני 
לחצני פשוט משומש במצב 

_____________________________________________)10-11ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)7-10(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)4-7(_____________________________________________

כללי
 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, 

_____________________________________________)6-9(לפרטים 054-6337121

 למכירה טלפון שולחני 
סטארליין חדש באריזה דגם 
GCE-S5953 ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(050-6850138

 למכירה פלאפון קבוע 
לרכב ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(050-6850138

 פלאפון כשר עם בלוטוס 
חדש מהקופסא 150 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(055-6764048

 למכירה מכשיר מוגן סוג 
LG4 לצורכי עבודה 250 שקל 
_____________________________________________)9-10ח(בבני ברק טל': 050-4183200

 סמסונג אברכים כשר עם 
_____________________________________________)10-11ח(מטען 49 ש"ח 053-4111074

 מכשיר פיליפס + קו 
טוקמן כחדש 95 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

מוצרים 
ושירותים
גמחים

 גמ"ח של מוצרי פרחים, 
קנדלברות, לשבע ברכות, בר 
מצוות, ובריתות, וכו' לפרטים

_____________________________________________)10-10(054-8449588 מירי

 גמ"ח וויז מאובזר בבני 
_____________________________________________)8-11(ברק לפרטים 055-6769951

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

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

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

השכרת רכב

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

 אוטובוס "מפואר", 
אוטובוסים ומיניבוסים 

לכל חלקי הארץ, 
_____________________________________________)10-13ל(ה.חרדית 053-3144077

טכנאי מזגנים
 לפני הלחץ, ניקוי מזגן 

יסודי ע"י טכנאי מוסמך מב"ב 
_____________________________________________)8-11(058-3208284 מהצהריים

הסעות

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

לימוד נהיגה

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 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

מחשבים

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

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

 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

משגיח כשרות
 פנוי משגיח כשרות עם 

ניסיון רב בתחום, עם תעודות, 
לאירועים פרטיים

_____________________________________________)9-12ש(050-7856208

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

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

שונות
 מתארגנת קבוצה 

לפתיחת תלמוד תורה 
ובית ספר לבנות על 

טהרת הקודש בעירנו 
_____________________________________________)9-12ש(לפרטים: 058-3293062

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)10-11ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)10-11ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)10-11ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש קורקינט חשמלי 
 EX-POWER מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)10-11ח(052-7396092

 דרוש מקרר קטן
_____________________________________________)10-11ח(058-3259960

 דרוש ערסל וכן טרמפולינה 
_____________________________________________)10-11ח(לא מתנפחת 058-3259960

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)10-11ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)10-11ח(סביר 050-6651365

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)10-11ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)10-11ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה יחידה פנימית 2.5
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)10-11ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)10-11ח(בתחום 052-7396092

 למכירה מכשיר אינהלציה 
רפואי דגם BR-CN116 ב- 

_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח 050-6850138

 למכירה מ.גילוח ג'אנקי 
דגם 2100 עם מיישר פאות 
_____________________________________________)10-11ח(ב- 90 ש"ח 050-6850138

 למכירה תנור + מיחם + 
פלטה לשבת ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(כ"א 050-6850138

 אביזרי מיקסר קנווד 
ואביזרי מעבד מזון מג'ימיקס 

90 ש"ח לכל אביזר
_____________________________________________)10-11ח(050-4158383

 תנור חימום אינפרא אדום 
5 גופי חימום כפתורים נפרדים 
טרמוסטט בטיחותי חלק עליון 

רחב במיוחד 100 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)10-11ח(054-8412976

 למכירה סיגריה 
אלקטרונית חדשה 140 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8481924

 מצלמת סאמוויקס מגע
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 למכירה סטנדר עץ עומד 
200 ש"ח אלעד
_____________________________________________)10-11ח(054-2252171

 למכירה מיטת חבר + 
מיטה נפתחת + 2 מגירות 

ומזרונים 500 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(054-2252171 אלעד

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-5981054

 גופי תאורה ופרוז'קטורים 
נגד מים 10-100 גמיש

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 פלורוסנטים כולל מנורה 
_____________________________________________)10-11ח(10-20 גמיש 054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 
לבית ולסוכה 50 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(054-4273857

 למכירה 2 מיטות יחיד 
נפתחות מצב מצויין 400 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(בלבד כל אחת 053-3076507

 כוורת + דלתות מצב 
_____________________________________________)10-11ח(מצוין 150 ש"ח 058-3259960

 שידה 3 מגירות צבע ירוק 
_____________________________________________)10-11ח(כהה 50 ש"ח 058-3259960

 שולחן כתיבה חדש 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)10-11ח(בני ברק

 שולחן מחשב מזכוכית 
במצב טוב 150 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)10-11ח(052-7126106

 למכירה שולחן מחשב 
גדול ומיוחד 300 ש"ח נייד 

_____________________________________________)9-10ח(052-2437292

 בימבה כחדשה נסגרת 
מסביב + מוט מנגנת 150 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-7188017

 מובייל כחדש 80 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(052-7188017

 מעמד טלסקופי לתינוק 
אמבטיה + צינור 40 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7188017

 סלקל לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון ישיבה ב- 30 ש"ח 
בב"ב הליכון עמידה ב- 20 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-4158480

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)9-10ח(050-4158480

 טיולון לילדה ב- 90 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(בב"ב 050-4158480

 למכירה חבילת עדשות 
חדשה מספר -3.75 3 זוגות 

50 ש"ח נקנה בטעות
_____________________________________________)10-11ח(052-7116399

 גמבוי מצב חדש 220 
משחקים ב- 99 ש"ח במקום 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח 052-7154435

 כנרים יפיפיים בצבעים 
יפים 2021 מוכנים לעבודה 

_____________________________________________)10-11ח(250 ש"ח 052-7151075

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח טל': 053-3147379

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
עבה 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)10-11ח(053-3147379



כ”ב אדר- כ”ג אדר תשפ”ב 423/2/22-24/2/22 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

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
 בב"ב לימוד כתיבת 

סת"ם ללא תשלום כספי 
_____________________________________________)5-16ש(052-7623142

 למעון הנסיכים 
דרושות מטפלות מנוסות, 

קבועות וגם ממלאות 
מקום, שכר הולם

_____________________________________________)1-12ש(050-4158849

ביקוש 
עבודה

 דרושות סייעות בגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)9-12ש(054-8507450

 לגן מעון דתי בפ"ת 
דרושה מיידי סייעת 

מסורה וחייכנית, למשרה 
_____________________________________________)10-13ש(מלאה 052-8226582

050-2022488

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)10-11(_____________________________________________

 למעון בגבעת שמואל, 
נשות טיפול וגננות, למשרה 

מלאה/חלקית, לשעות בוקר/
צהריים, תנאים נוחים-

_____________________________________________)8-11ש(050-7884864

 דרוש/ה עובד/ת 
לחנות יודאיקה, במרכז 

העיר, בוקר/ערב שלמה 
050-6686389)8-11(_____________________________________________

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמלי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)8-11ש(במרכז 03-6160186

 מעוניין לעזור בתחזוקת 
הבית תמורת לינה לפעם 

_____________________________________________)9-10ח(בשבוע 052-3595314

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בגיהוץ וקיפול 

בגדים ועבודות כלליות
_____________________________________________)9-10ח(054-7938941

053331035905

דרושות
 מטפלות למעון

משרה חלקית/ מלאה.
תנאים טובים.

נלקחו מרחוב 
הגרא 3 בני ברק

גלילי בדים וכלי מיטה 
יקרים לבעליהם

מי שראה או מצא 
מתבקש להחזיר 

בהקדם ממש
055-6896326

 לתות קידס בגדי דרושות 
עובדות לשעות הבוקר ואחר 

הצהריים, עדיפות לבעלות 
ניסיון, שכר נאה
054-7694963)9-12(_____________________________________________

 חנוקה כלכלית? מחפשת 
עוד הכנסה? טובי פרידמן עם 
ליווי תמיכה וכיף עד להצלחה 

054-8477787)9-12(_____________________________________________

 דרוש נהג חלוקה 
לשכונה בגבעתיים, 

שעות 00:45-4:00, רכב 
פרטי חובה, שכר טוב 

למתאימים
_____________________________________________)9-12ש(052-6473633 משה

 למשרד רו"ח בב"ב, 
מזכירה, ידע בהנהח"ש, 
09:00 עד 16:00 קו"ח 

לפקס 03-570-6330
או למייל

shpila@netvision.net.il)8-11ש(_____________________________________________

 למכירה תחפושת דיילת 
_____________________________________________)10-11ח(בנות מידה 8 050-4131894

 למכירה תחפושת רופא 
מנתח בנים מידה 4

_____________________________________________)10-11ח(050-4131894

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת לקבוצה חדשה, 

החל מ- 1.3, תנאים 
מעולים למתאימה פאני 

_____________________________________________)9-10ש(054-9439627

 עובדת לחנות ממתקים 
ומתנות, דוברת יידיש- יתרון, 
לג' פעמים בשבוע לאחה"צ 

_____________________________________________)9-12ל(058-3215030

ית/מלגזן
WMSעם מערכת עובדים ! עבודה במחסן ממוחשב

!בונוסים+ בסיסשכר 
!חובה-רישיון מלגזה וניסיון קודם
הגעה עצמאית  

כפר קאסם/ג מזון באזור ראש העין"למרלו

ה/דרוש

:לפרטים נוספים
050-7103245

hr2@netivc.co.il-ח"קו

ה  /דרוש
ת/מחסנאי

לסופר בבני ברק
לשעות הבוקר  

!חובהניסיון
050-7103245

לרשת מינימרקטים בפריסה ארצית

ות/דרושים
סניפיםות/מנהלי

!החרדילציבור רשת מובילה הפונה 

הסניףניהול עובדים ותפעול שוטף של 
!חובה–קודםניסיון ניהולי 

משמעותייתרון -ניסיון בתחום המזון

ד"בס

!ות/שכר הולם למתאימים
!קידום רשת משפחתית עם אופציות 

החברה מהיום הראשוןות/עובדי

hrnetiv@netivc.co.il: ח"קולשליחת 

ירושלים/אשדוד/אלעד/רחובות: לאזורים

לסופר חדש בהדר גנים
ה/דרוש

ית מנהל סניף/סגן

050-7103245: לפרטים

: ח"לשליחת קו

hr2@netivc.co.il

ניסיון בניהול עובדים או ניסיון מתחום 
!חובה-המזון

רשת משפחתית מובילה עם 
!!שכר הולם למתאימים!אופציות קידום

ד"בס

 לישיבה בב"ב דרוש איש 
אחזקה להתקשר משעה 

050-5304424 10:00-15:00)10-11(_____________________________________________

 לאשפר בשר בב"ב 
דרושים קצבים, עובד 
דגים, קופאי, ועובדים 
כלליים, תנאים טובים 

050-5677030)10-11(_____________________________________________

 דרושה מטפלת 
מסורה, חמה, למעון בק. 

הרצוג, שעות גמישות, 
שכר נאה למתאימה 

_____________________________________________)10-13ש(050-4146721

 דרוש נהג למשמרת 
לילה לרכב חברה קדישא, 

באזור בני ברק + עוזר 
_____________________________________________)10-11ל(נהג 058-5503500

 לתיווך בבני ברק מזכירה 
+ מכירות, בשעות -15:00

20:00 קו"ח לפקס
 03-800-7050

yshoov@gmail.com)10-10(_____________________________________________

 לשדרוג חדר הילדים מבחר
ידיות לארון 5 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 שמלות סולידיות לאירועים 
מידה 42 400 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 פאה יפיפיה אורך כתף 
חום וגוונים 450 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 אופניים חשמליות לפירוק 
חלקים איכותיות ומקוריות 

_____________________________________________)9-10ח(500 ש"ח 052-7123840

 חליפה ארוכה חב' ברודווי 
חדשה מידה 18 280 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(בלבד 054-8484653

 2 שעונים סייקו וקסיו 300 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח יעקב 052-7126790

 רדיאטור מצב חדש עם 
כלי ליצירת אדים חמים ב- 100 

_____________________________________________)9-10ח(שקל בלבד 054-8447306

 למכירה! מדף של איקאה 
מצב מעולה צבע שחור רק ב- 

_____________________________________________)9-10ח(50 שקל 054-8447306

 2 בובות חרסינה יפיפיות 
רק ב- 35 שקל כל אחת 

_____________________________________________)9-10ח(054-8447306

 תיק לעגלה בצבעים שחור
ואדום במצב מעולה מכיל 

ופרקטי רק ב- 40 שקל
_____________________________________________)9-10ח(054-8447306

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 150 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(052-7157077

 שמלה לאירוע מידה 
42-44 שחור וכסוף 50 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7157077

 בושם VIP 212 כמעט 
_____________________________________________)9-10ח(חדש 140 ש"ח 052-7157077

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה!!! 150 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(052-2786557

 תחפושת מעולה של 
אברהם אבינו מידה 7-9 רק 60 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת נסיך מעולה 
מידה 6+ רק 60 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-4843223

 תחפושת איכר בשמיטה 
מידה 5-7 מושקעת רק 80 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 מגן לגלקסי s20 חדש 
באריזה בצבע שקוף רק 20 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 058-4843223

 למכירה שטר 20 ש"ח של 
70 שנה 250 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8478897

 גלגלי עזר לאופניים 40 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-2786557 פ"ת

 גז 5 להבות 150 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(050-4128920

 תחפושת חדשה של הרב 
עובדיה מידה 8 רק ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(053-3124448

 תחפושת של יוסף מוקיר 
שבת לבן 5-6 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)9-10ח(053-3124448

 תרנגול ב- 50 ש"ח זוג 
תוכונים ב- 70 ש"ח בישוב 

_____________________________________________)9-10ח(חשמונאים 08-9765927

 אופניים מידה 26 שמורות 
צבע סגול כולל מנשא לבקבוק 

וסל קידמי 300 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-7531778

 2 מעילי צמר לנשים מידה 
38 ו- 40 אפור וכחול כחדשים 

_____________________________________________)9-10ח(50 ש"ח 053-3124448

 מטבע חצי דולר מכסף 80 
_____________________________________________)9-10ח(שקל 050-4174525

 פאות סינטטיות ארוכות 
מאוד מעוצבות מתאימות 

לפורים 60 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-8484609

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר על 3 מטר אורך 170 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4135002

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)10-11ח(45 ש"ח 050-4135002

 350W אופניים חשמליות 
ב- 500 ש"ח רפאל

_____________________________________________)10-11ח(054-8496816

 אקווריום בינוני פנורמי 
כולל חלק מהאביזרים 150 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח רפאל 054-8496816

 בית לנרות שבת צבע קרם
250 ש"ח רפאל
_____________________________________________)10-11ח(054-8496816

 מנועים לאופניים 
חשמליות גלגל 26 ס"מ 

350W ו- 250W ב- 250 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(רפאל 054-8496816

 למכירה מעיל צמר לנער 
מידה M-38 שחור רק 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-2252171 אלעד

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-5981054

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

_____________________________________________)10-11ח(054-5981054

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)10-11ח(20-100 גמיש 054-4273857

 פטישים גדולים וקטנים 
_____________________________________________)10-11ח(20-100 גמיש 054-4273857

 למכירה שידת מגירות 
מצב מצויין + עגלת אמבטיה 
_____________________________________________)10-11ח(180 ש"ח בלבד 053-3076507

 למכירה 4 זוגות משקפיים 
חדשות + 4 ישנות ב- 45 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(לכולם 052-7125823

 מדליה מכסף טהור 
הרמב"ם משקל 62 גרם 300 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 054-5840432

 למכירה תחפושת 
כשושנה בן החוחים מיוחדת 

_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח 053-3124448

 למכירה תחפושת מכונת 
מסטיקים מיוחדת 80 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-3124448

 סט שמלות לאירוע מידות 
5-6-8-10 60 ש"ח לשמלה 

_____________________________________________)10-11ח(058-3259960

 פקט טבק לגלגול סיגריות 
באלי שאג ישראלי 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(058-3205893

 למכירה תחפושת חבלן 
משטרתי בנים מידה 8

_____________________________________________)10-11ח(050-4131894

 למכירה שולחן סלוני 
מעוצב אובלי זכוכית מחוסמת 

על בסיס עץ מלא שחור ב- 
_____________________________________________)10-11ח(200 ש"ח 052-7773526

 חולצה אוה לבנה חדשה 
באריזה מידה 15 15.5 40 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(058-3299505

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)10-11ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

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

_____________________________________________)10-11ח(052-7600336

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

_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 

רכב 150 ש"ח נייד:
_____________________________________________)10-11ח(052-2437292

 בסיס חדש לתליה למזגן 
סטנד 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)10-11ח(052-2786557

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)10-11ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני סנגון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)10-11ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 שמלות בצבע ורדרד 
38,34 ולילדה בת 5 300 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8477754

 למכירה אופניים תקינות 
לילדים מידות 14,16 לגילאי 

4-5 שנים כ"א רק 130 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(054-2819921

 2 תמונות פאזל בתוך 
מסגרת מרהיבות ביופיין 

100*80 100 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 50 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(052-3463482

 למכירה אופני הרים 
HERO מידה X גלגל 26 
_____________________________________________)10-11ח(300 ש"ח 050-4107904

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)10-11ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים בשווי 
2,000 ש"ח להשכרה/למכירה 

ורוד עתיק 350 ש"ח 34-36 
_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 משחק סברס 2 קופסאות 
מחוברות נקנה ב- 150 ש"ח 
_____________________________________________)10-11ח(נמכר 50 ש"ח 050-4138086

 מציאה! תחפושת כהן 
גדול מפוארת מידה 10 חדש 

באריזה! 40 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושת טבח/
שף מפוארת מידה 8 חדש 

באריזה! 40 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושת קוסם
מפוארת מידה 6 חדש 
באריזה! 40 ש"ח בלבד

_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושת פיטר 
פן מידה 6 חדש באריזה! 30 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח בלבד 052-7108328

 מציאה! תחפושות חייל 
אמריקאי מידות 6 ו- 10 

חדשות 30 ש"ח בלבד
_____________________________________________)10-11ח(052-7108328

 מציאה! תחפושות נסיכה 
מידה 6 כחדשות 30 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(בלבד 052-7108328

 פנס אחורי לאופניים 
חשמליות חדש 60 ש"ח + 
_____________________________________________)10-11ח(משלוח בב"ב 058-3287846

 כיסוי חדש לאופניים 80 
ש"ח + משלוח בב"ב

_____________________________________________)10-11ח(058-3287846

 כנף פח אחורי ארוך 
לאופניים מידה 26 60 ש"ח + 

_____________________________________________)10-11ח(משלוח בב"ב 058-3287846

 אקווריום 80-35 מודבק 
500 ש"ח כולל אביזרים

_____________________________________________)10-11ח(050-4130649 בערב

 שמיכת מעבר חדשה 
 RENEE זוגית פוקס הום

באריזה 160 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 2 סכו"ם חדשים 6 סועדים 
כ"א מנירוסטה נעמן 120 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט עם 
שוליים שמורים במצב מעולה 

_____________________________________________)10-11ח(80 ש"ח 050-4087927

 סיר ארקוסטיל חדש 
 BIO באריזה 28 ליטר
STONE ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4087927

 שעון מכני אוטומטי לגבר 
_____________________________________________)10-11ח(חדש 70 ש"ח 053-4111074

 שעון סיטזן מכני אוטומטי 
עתיק לאישה 35 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 140 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)10-11ח(050-4107696

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 80 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)10-11ח(ב"ב 054-8412976

 אופני הילוכים 24 במצב 
טוב מאד כולל מנעול ושרשרת 

_____________________________________________)10-11ח(100 ש"ח 052-9544107

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה בשילוב 

חריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)10-11ח(052-7116399

 שולחן כתר לילדים רק 40 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-9089110

 אקווריום ותאורה גודל: 40
ס"מ 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)9-10ח(058-3292229

 תוכי קוקטייל אפור מיוחד 
_____________________________________________)9-10ח(מאוד 400 058-3292229

 למכירה בובת תצוגה עם 
_____________________________________________)9-10ח(רגל 140 ש"ח 052-7679604

 למכירה שטיח איכותי 
חדש צבע שחור ב'ז 200 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7679604

 למכירה סטנד נייד איכותי 
2 קומות לבגדים 450 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7679604

 תמונה יוקרתית ממוסגרת 
_____________________________________________)9-10ח(ב- 40 ש"ח 03-6169291

 סיר לחץ חדש 7.5 ליטר 
_____________________________________________)9-10ח(בסך 100 ש"ח 050-4131038

 סט צלחות חדש 100 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-4131038

 שמלה לאירוע להשכרה/
מכירה מידה 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(050-4131038

 אופני הילוכים 24 במצב 
טוב מאד כולל מנעול ושרשרת 

_____________________________________________)9-10ח(100 ש"ח 052-9544107

 סיגריות וירג'יניה 
ארגנטינאי 40 גרם ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(054-8403477 

לפרסום
בלוח

03-6162228

 למכירה גלימת קוסם + 
קופסת קסמים ב- 25 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-7125823

 מספריים מפלסטיק 
איכותיות לגזירת ציציות עפ"י 

ההלכה 60 ש"ח בלבד
_____________________________________________)9-10ח(055-6739389

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-7938941

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)10-11ח(בירושלים 052-7191446

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)10-11ח(500 ש"ח 050-4960603

 למכירה אופני הרים 
TREK מידה L גלגל 26 400 

_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 050-4107904

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)10-11ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)10-11ח(שקל לאחד 054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 10 שקל

_____________________________________________)10-11ח(054-3177932

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)10-11ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)10-11ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)10-11ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 אקסבוקס 360 עם 
משחקים כבלים ושלטים ב-
500 ש"ח בחולון ובני ברק 

_____________________________________________)10-11ח(054-8597578

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה במצב חדש מאוד 

הייתה בשימוש יום אחד 90 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7125823

 ברזנט יוטה לבן 4*6 חדש 
עם חיזוקים בפינות 150 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(058-3233170

 בימבה חזקה מאוד 100 
_____________________________________________)10-11ח(ש"ח 052-7126106

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 340 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)9-10ח(054-8412976

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 70 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

 2 אוזניות בלוטוס קטנות 
חדשות עם מטען 30 ש"ח 

_____________________________________________)10-11ח(053-4111074

 רחפן עם מצלמה וכרטיס 
_____________________________________________)10-11ח(זיכרון 150 ש"ח 053-4111074
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שני-שישי 
28.2-4.3.22

כ''ז באדר א' -א' באדר ב'

מטרנה מהדרין
כולל שלבים

700 גר'

90
2 ב-

שקדי מרק
400 גר'

אסם

890

שישיית שוקולד
6*100 גר'
ורד הגליל

1690

תה בטעמים
25 שקיקים

'מעולה'

10

סוכר
1 ק''ג

'מעולה'

1090
3 ב-

מלפפון חומץ/במלח
7-9 יח'

בית השיטה

1390
3 ב-

שניצל/ירכיים עוף 
קפוא

בית יוסף/גרוס
עטרה

2490
לק''ג

עוגיות/אוזני המן 
175 גר'

ברמן

1090
3 ב-

חומוס מסעדה
700 גר'

צבר

890

קפה טסטר צויס
ברקוד: 072753

2790

מארז סוכריות ג'לי/
עדשים/כפתורי

שוקולד
מיה

20
3 ב-

אפונה  עדינה/גינה/ 
גזר גמדי/לקט אפונה 

תירס וגזר/תירס/חומוס/
שעועית ירוקה חתוכה/

שלמה
700 גר'
1090תנובה

רסק עגבניות
100 גר'
'מעולה'

10
10 ב-

שוקולד טריק 60 גר'
'מעולה'

אגו מיקס 55 גר'
כרמית

1090
4 ב-

משקאות חלב
1 ליטר
יטבתה

1790
2 ב-

וופל 
150 גר'

עלמה

10
5 ב-

מעדני מוו קצפת
125 גר'

טרה

10
5 ב-

שמן קנולה
1 ליטר
טעמן

1790
2 ב-

שוקולד פרה
כולל אקסטרא

100 גר'
עלית

20
5 ב-

שלישיית קפה טורקי
3*85 גר'

עלית

1590

סהרון חצי מצופה
פפושדו

1090
3 ב-

פתיבר 
1 ק''ג

'מעולה'

שני-רביעי
  )28.2-2.3.22( כ''ז-כ"ט באדר א'

חמישי-שישי
 24-25.2.22

כ"ג-כ"ד באדר א'

יין היוצר בראשית

2790

כולל פיקדון
750 מ"ל

ארזה

דג מושט
אדום גרופ/בלדי

2 ק''ג ב-
45

חמישיית טישיו
5*100 יח'

'מעולה'

890

רביעיית סודה בטעמים
4*1.5 ליטר

טמפו

1190

200 גר'

המבצעים בסניפים: חיפה: רח' מיכאל 16 |טרומפלדור 54 | בית שמש: רח' נחל שורק 11 | עמנואל: רח' חתם סופר 1 | בני ברק: רח' נויפלד 15

המבצעים בימים: ראשון-שישי כ''ו באדר א' - א' באדר ב' )27.2-4.3.22(

מארז טיפוח
3 מוצרים

מארז טיפוח
5 מוצרים

מארז טיפוח
7 מוצרים

19 90 34 90 59 90

1190
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