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אבי גרינצייג

מגרש הרוסים
שתי חזיתות מתוחות ונפיצות העסיקו השבוע 
ונראה,  סמוך  הראשונה,  ישראל:  ממשלת  את 
בשכונת שמעון הצדיק בירושלים, בה מתחולל 
גורמים  בין  איתנים  מאבק  ארוכה  תקופה  כבר 
מתושבי  יהודים  ובין  הערבי  במגזר  קיצוניים 
המקום. לשיא הגיעו הדברים בניסיון להצית את 
ביתה של משפחה יהודית, שרכבה כבר נשרף על 
פעמים  מתשע  פחות  לא  מקומיים  פורעים  ידי 
)!( רק לאחר מתקפה תקשורתית ולחץ ציבורי, 
החשודים  שני  את  לעצור  במשטרה  ניאותו 

בניסיון ההצתה.
שופט  שהטיל  הדין  גזר  נחשף  בו  בשבוע 
על  פיש  דניאל  בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
הפורע שהצית את מלון האפנדי בעכו בפרעות 
שהתחוללו בעיר בקיץ האחרון, אירוע בו נרצח 
אבן  הר  אבי  ישראל  ביטחון  פרס  וחתן  המדען 
הי"ד – עונש מגוחך של שנים עשר חודשי מאסר 
בלבד, לא פלא שהטרור המקומי מקבל רוח גבית 

לבצע ניסיונות נוספים לשריפת יהודים.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

רוחות מלחמה
המתח בין רוסיה לאוקראינה הגיע השבוע לשיא: לפי הערכות של המודיעין האמריקאי הפלישה של 
רוסיה לאוקראינה צפויה להתרחש בימים הקרובים • בשיחה שקיים נשיא ארה"ב ג'ו ביידן עם נשיא 
רוסיה ולדימיר פוטין הזהיר נשיא ארה"ב: "אם רוסיה תפלוש לאוקראינה, ארה"ב ובעלות בריתנו יגבו 

ממנה מחיר כבד ביותר" | עמ' 10-11

המשבר באירופה: במערב עוקבים אחר פעולותיה של רוסיה בניסיון להבין מה באמת רוצה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין?

הרה"ג שלמה בקשט, אודסה

משמחה לאסון

"אנחנו בחזית"

החתן נפל 
מהשולחן 

ונפצע 
אנושות

אסון קשה באולם 
שמחות במודיעין: החתן 

איתי בן אהובה נפל 
משולחן בעיצומם של 

הירקודים ונפצע אנושות 
• מנהל הסאונד שמשמש 
גם חובש מד"א הציל את 
חייו של החתן עד להגעת 

מראות ורשמים ממעמד הסיום המרטיט של 'דרשו' בהיכל ארנה בירושלים | עמ' 12-13נט"ן | עמ' 6

הדרן עלך משנה ברורה

כשקולות המלחמה ברקע והעולם כולו 
בדריכות, רבה של אודסה וסגן יו״ר הועדה 
המתמדת של ׳ועידת רבני אירופה׳, והמחוז 

במאמר במיוחד מהחזית האוקראינית | עמ' 11
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הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:
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החברה לשאלות, חיזוקים 
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במשקל עד לתוצאה רצויה.
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תוסף תזונה
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ברצינות!
את זה תשקלו
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מסוגו  ראשון  פעולה  שיתוף  המדע:  עיר 
יוצא  בעולם  המובילות  התרופות  חברות  בין 
טבע,  פייזר,  ברחובות.  המדע  בפארק  לדרך 
יצרו שיתוף פעולה עם  ומרק סרנו  אסטרהזנקה 
וקרן   )AWS( אמזון  של  הענן  שירותי  חברת 
בהקמת   IBF הישראלית  הביוטק  ההשקעות 
 AION Labs חממה טכנולוגית חדשנית בשם
 Biomed X בשיתוף פעולה אסטרטגי עם מכון
מהעיר התאומה של רחובות היידלברג, גרמניה. 
מזוזה  קביעת  טקס  נערך  השבוע  שני  ביום 
החדשנות  מעבדת  של  החדשים  במשרדים 
גיל,  מתי  שהוביל  הטקס  אל  המדע.  בפארק 
החברות  נציגי  הגיעו   ,AION Labs מנכ"ל 
רחמים  העיר  ראש  במיזם,  השותפות  השונות 

וסמנכלי"ת  דהן  מאיר  העירייה  מנכ"ל  מלול, 
פיתוח עסקי בהל"ר וראש מנהלת אזורי תעסוקה, 

עו״ד עדי מוטולה ספיר.
העיר  ראש  פתח  המזוזה  קביעת  טקס  את 
זקוק  העולם  מתמיד  יותר  "היום  בדברים: 
גאווה  מעורר  זה  רפואית-טכנולוגית.  לחדשות 
אמזון,  בעולם,  הגדולות  הענק  שחברות  וכבוד 
פייזר, מרק סרנו, אסטרהזנקה, IBF וטבע בחרו 
מברך  אני  ברחובות.  אצלנו  משכנן  את  למקם 
בישראל  הרפואה  את  שתקדמו  ובטוח  אתכם 
חדשים  פתרונות  להביא  ותצליחו  ובעולם 

שיקדמו את איכות החיים של כולנו".
"גם  והוסיף:  המזוזה  את  קבע  העיר  ראש 
במקורות כתוב שצריך לחדש ולהתחדש, לקדם 
האנושות.  ולמען  האוכלוסייה  למען  ולהתקדם 
העוסקים  וכל   AION Labs את  מברך  אני 

במלאכה, הצלחתכם – הצלחתנו".
מתמקד   AION Labs המשותף  המיזם 
ופיתוח  לגילוי  החישוביים  הכלים  בתחום 
כמעבדת  תפעל   AION וקבוצת  תרופות 

בתחומי  ישראליים  אפים  לסטארט  חדשנות 
הרפואה השונים, כגון: גילוי מהיר ומשופר של 
תרופות, חלופות לניסויים בבעלי חיים ותמיכה 
ברפואה מותאמת אישית. בדומה לחברות הייטק 
רבים,  וסטארטפים  מחקר  מכוני  וטכנולוגיה, 
נציגי הקבוצה הטכנולוגית החדשה בחרו למקם 
המהווה  ברחובות,  המדע  בפארק  פעילותם  את 
קרקע פורייה לתחומי החדשנות ויזמות עסקית, 

רפואית וכלכלית.
 AION מיזם  בין  נרקם  נוסף  מיוחד  קשר 
Labs עם חברת BioMed X, מכון מחקר ביו-
בגרמניה  היידלברג  בעיר  הפועל  עצמאי  רפואי 
המחקר  מכון  רחובות.  של  התאומה  העיר   –
מחקרים  חידושים  בקידום  מתמחה  בהיידלברג 
המחקר  שבין  בממשק  הביו-רפואה  בתחום 

האקדמי לתעשיית התרופות.

מאת: אלי כהן

לרכבים  בביקוש שיא  חד  זינוק  נרשם  בשנה החולפת 
חשמליים: קרוב ל-11,000 רכבים חשמליים חדשים עלו 
חשמליים,  רכבים  ברכישת  לעלייה  בהתאם  הכביש.  על 
במרחב  חשמליות  טעינה  לעמדות  הביקוש  גם  עולה 

הציבורי.
בהל"ר מודעים לאתגרים בהצבת עמדות טעינה פרטיות 
לרכב חשמלי במרחב המשותף, בניהם: קיבולת החשמל 
הזמין בחניוני הבתים המשותפים המשתנה בהתאם לגיל 
הבניין ולגודל החניון. ברוב המקרים, בניינים משותפים 
אינם מסוגלים להתמודד במצב בו 10% ממקומות החנייה 
ללא  זמנית,  בו  חשמליות  מכוניות  לטעינת  משמשים 
ניהול עומסי טעינה והגדלת אספקת החשמל לבניין, ולכן 
ציבוריות.  קיימת חשיבות רבה בהעמדת עמדות הטענה 
עירוני  ביקוש  סקר  והל"ר  העירייה  מקדמות  כך,  לשם 

להקמת עמדות טעינה ברחבי העיר.
עבודה  תכנית  לגבש  ולהל"ר  לעירייה  יעזור  הסקר 
העיר,  ברחבי  חשמליות  טעינה  עמדות  בפיזור  סדורה 

בהתאם לצרכיהם של תושבי העיר.

ראש העיר, רחמים מלול: "רחובות מעודדת תחבורה 
מקומות  הקדישה  כך  ולשם  באנרגיה,  וחיסכון  ירוקה 
הציבורי.  במרחב  חשמליים  לרכבים  טעינה  לעמדות 
העתידיות  העמדות  מיקומי  את  להתאים  מבקשים  אנו 
לצרכי התושבים באופן מיטבי ולכן אני קורא לתושבות 

ולתושבים להשיב על הסקר״.
ושירות  תיק תחבורה  קינד, מחזיק  אבי  חבר המועצה 
ערים  אנו  העתיד.  אל  פנים  נושאת  "רחובות  לתושב: 
לבקשות התושבים ולכן מוקדם יותר השנה פרסנו שישה 
את  משסיימנו  כעת,  הציבורי.  במרחב  טעינה  עמדות 
צרכי  את  יותר  טוב  ללמוד  רוצים  אנו  הראשוני  השלב 
התושבים ולכן אני קורא לתושבות והתושבים למלא את 

הסקר כדי שנוכל לשפר את השירות בעבורכם".
עסקים  מנהלת  וראש  בהל"ר  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל 
פרישת  בוחנים  "אנו  ספיר:  מוטולה-  עדי  עו"ד  ויזמות, 
משולב  מודל  ע"פ  העיר  ברחבי  נוספות  טעינה  עמדות 
לאזורי  יותר  מתאים  הביקוש,  מודל  והיצע.  ביקוש  של 
לאזורי  יותר  מתאים  ההיצע  מודל  בעוד  בעיר,  המגורים 
התעסוקה – מעסיקים, שכירים ומבקרים מזדמנים. הסקר 
צרכי  את  לעומק  להבין  יעזור  מקדמים  שאנו  העירוני 

התושבים ובכך להעניק להם את השירות הטוב ביותר".
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תחרות הבניין היפה ברחובות יוצאת 
במטרה  השישית,  השנה  זו  לדרך 
תוך  ובבנייה,  בעיצוב  מצוינות  לעודד 

כדי חיזוק מדיניות פיתוח בר-קיימא.
ההנדסה  מנהל  שיזם  בתחרות 
להשתתף  יכולים  רחובות  בעיריית 
מסחר  משרדים,  למגורים,  בניינים 
במהלך  הסתיימה  שבנייתם  ותעשיה 

.2021
לשכת  באמצעות  רחובות,  עיריית 
מקיימת  ההנדסה,  ומנהל  העיר  ראש 
הבניין  "תחרות  את  השנה השישית  זו 
היפה" בעיר. במסגרת התחרות ייבחנו 
הבניין  לזכייה:  קטגוריות  מספר 
השטח  פיתוח  ביותר,  היפה  בעיצוב 
היפה  הכניסה  מבואת  ביותר,  היפה 

ביותר ושילוב בניה חדשה עם שימור.
יזמים  בתחרות  להשתתף  זכאים 
מסחר  משרדים,  מגורים,  בנייני  של 
ותעשייה אשר בנייתם הסתיימה בשנים 

2021
חזית  נדרש? תמונה של הלובי,  מה 
המבנה, פיתוח השטח שמסביב למבנה 

מגורים(.  )בבנייני  לדוגמא  ודירה 
דיגיטלי.  בפורמט  יוצגו  התמונות 
שם  המבנה,  כתובת  את  לציין  יש 
האדריכל/ית והקבלן. בניין שלא קיבל 
להשתתף  רשאי  אינו  אכלוס  אישור 

בתחרות.
ליום  עד  להגיש  יש  המועמדות  את 
שלישי, י"ב באדר ב' תשפ"ב,  15.3.22 
ofram@rehovot. המייל  לכתובת 

muni.il
"אנו  מלול:  רחמים  העיר,  ראש 
של  גבוהים  סטנדרטים  מציבים 
על  תחומים,  במגוון  בבנייה  מצוינות 
טובה  תהיה  ברחובות  שהבנייה  מנת 
יפה  עיר  התושבים.  למען  יותר-  ויפה 
הבניינים  שגם  עיר  היא   ומטופחת 
שבה הם מקור לגאווה. נמשיך לפעול 
למען פיתוח איכותי בעיר, שישרת את 

התושבים".
דלית  אדריכלית  העיר,  מהנדסת 
היזמים  הקבלנים,  "ציבור  הראל: 
להצטרף  מוזמנים  והאדריכלים 
למועדון היוקרתי של הזוכים בתחרות 
את  ולהגיש  בעיר,  היפה  הבניין 
לראות  נשמח  לתחרות.  מועמדותם 

כמה שיותר בניינים בתחרות".

מה משותף לפייזר, טבע, אסטרהזנקה, מרק, אמזון וקרן IBF? לכולן בית חדש בפארק המדע ברחובות  ביום שני השבוע הגיע ראש העיר רחמים מלול לטקס 
קביעת מזוזה של מיזם משותף וראשון מסוגו של חברות הענק ושמו: AION Labs, שבחר למקם את משרדיו בפארק המדע בעיר

עיריית רחובות ממשיכה בהובלת מהלכים ידידותיים לסביבה ולטובת התושבים  אגף הפיתוח 
העסקי בהל"ר החברה לפיתוח רחובות, סיים את פרויקט יריית הפתיחה והציב שש עמדות כפולות 
לטעינת רכבים חשמליים  כעת מגיע השלב השני בו קוראות העירייה והל"ר לתושבים לענות על 

סקר כדי להבין היכן קיים ביקוש להצבת העמדות 

התחרות מתקיימת זו השנה השישית ברציפות  ראש 
העיר, רחמים מלול: "אנו מציבים סטנדרטים גבוהים של 

מצוינות בבנייה במגוון תחומים"

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

החברות הגדולות בעולם בוחרות ברחובות!

סקר ביקוש עירוני להקמת 
עמדות טעינה לרכבים 
חשמליים ברחבי העיר

תחרות הבניין היפה 
בעיר יצאה לדרך

מקשיבים לתושבים

 AION LABS ראש העיר בקביעת המזוזה ב 



גדולי הרבנים יוצאים 
בקריאה נרגשת וחשובה

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:

המסוגל לכל הישועות ולתיקון כל נשמות עם ישראל

דרושים מפיצים בארץ ובעולם

לעם ישראל - לכלל ולפרט

בהסכמת הרבנים

זהו
צו השעה!
ברחמים 

גדולים

הרב עובדיה יוסף זצ"ל
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

עד עתה חולקו מעל 10,000 ספרונים!
אנו זקוקים ל-900 ₪ 

לכל 1000 ספרונים 

שליח עד הבית
ניתן לשלם ישירות לבית הדפוס 

ולקבל חשבונית
או לעמותה ע"פ סעיף 46
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החתן נפל מהשולחן ונפצע אנושות 
– הרופאים נלחמים על חייו

משתפים פעולה למען כבוד המת

מאת: יוסף טולידנו

היום  את  לסיים  והכלה  החתן  קיוו  כך  לא 
החתונה  סוף  לקראת  בחייהם.  והמרגש  השמח 
החתן,  במודיעין,  האחוזה  באולמי  שהתקיימה 
בן 37, רקד על גבי שולחן אותו החזיקו החברים. 
החתן  מעד  הריקודים,  במהלך  מסויים  בשלב 
החתן  חברי  בראשו.  חבטה  וספג  הרצפה  אל 
את  הסבו  הקרקע,  אל  נופל  בחתן  שהבחינו 

תשומת ליבם של שאר החוגגים 
ומיהרו  הריקודים  את  לעצור 

להזמין את כוחות ההצלה.
רוטשטיין,  פיני  הנס,  למרבה 
התזמורת  של  הסאונד  מנהל 
גם  המשמש  באולם,  שניגנה 
החתן  אל  מיהר  מד"א,  כחובש 
רפואי  סיוע  לו  להעניק  והחל 
ראשוני על מנת לייצב את מצבו 

עד להגעת ניידת טיפול נמרץ.
סיפר  האירוע  לאחר  מיד  שהפיץ  בסרטון 
את  הרימו  חתונה  במהלך  "היום  רוטשטיין: 
החתן על שולחן והוא נפל מגובה 3 מטר וכרגע 
במקום  עצמי  את  מצאתי  ומונשם,  מורדם  הוא 
בכובע  להיות  התזמורת  של  בקטע  להיות 
לי  יוצאות  לא  השני שלי, הצעקות של ההורים 

מהראש".
"אנחנו  רוטשטיין:  מבטיח  הסרטון  בהמשך 
ואני  התזמורת  חברי  כל  עצמנו  על  מקבלים 
מבקש  אני  התזמורות  חברי  שאר  שגם  מקווה 
להפסיק  עצמם  על  לקבל  שצריכים  שיצטרפו, 
בצורה  החתן  את  כך  כשמרימים  המוזיקה  את 

כה  באופן  תסתיים  כזו  שחתונה  אסור  מסוכנת. 
טראגי, זה פשוט מזעזע, אין שום סיבה שנסיים 

ככה, די לדבר הזה, זה לא יוצא ממני".
בחתן,  שטיפל  פרץ,  איתי  מד"א  פאראמדיק 
 34 כבן  גבר  ראינו  לאולם,  "כשנכנסנו  סיפר: 
אנשים  ראש,  חבלת  עם  הכרה,  מעורפל  שוכב 
במקום סיפרו שהוא נפל מגובה של כ- 3 מטר, 
ופינינו  בשטח  מהיר  רפואי  טיפול  לו  הענקנו 
קשה  כשמצבו  החולים  לבית  בדחיפות  אותו 

ויציב".
ד"ר ציון זיבלי, מנהל מחלקת 
הרפואי  במרכז  נוירוכירורגיה 
האירוע:  למחרת  אמר  שיבא 
התקבל  הערב  בשעות  "אתמול 
בחייו  השלישי  בעשור  בחור 
בוצעה  מגובה.  נפילה  אחרי 
הערכה רשמית מהירה ונמצא כי 
סובל מחבלה קשה. הוא מורדם 
ומונשם ומטופל במחלקה לטיפול נמרץ והצוות 

נלחם על חייו בשעות אלו".
התחוללה  באולם  כי  מספרים  ראיה  עדי 
עדים  שהיו  מהאורחים  שחלק  לאחר  מהומה 
למחזה הקשה, היו בהתקף חרדה. בני המשפחה 

מיהרו להרחיק את הכלה ולהרגיע אותה.
בתל  שלמה'  'הליכות  ישיבת  תלמיד  החתן, 
אביב שבראשות הגאון רבי מרדכי אויערבך שע"י 
מהתלמידים  נחשב  איתי  יעקב.  אביר  ביהמ"ד 
ושהה  לאירוע  במיוחד  שהגיע  לרב  המקורבים 

באולם מזן רב כדי שלמח את החתן. 
הציבור מתבקש להתפלל לרפואת החתן איתי 

בן אהובה.

מאת: יחיאל חן

במכון  ביקר  ערך  מש"ס  ארבל  משה  ח"כ 
כביר  באבו  משפטית  לרפואה  הלאומי 

בהשתתפות מנכ"ל זק"א ת"א. 
מקיף  סיור  ארבל  ח"כ  ערך  ביקורו  במהלך 
סקירה  קיבל  השונות,  מחלקותיו  על  במכון 
פעילות המכון  על  קוגל  חן  ד"ר  ממנהל המכון 
והפערים להמשך תפעולו התקין, כמו המחסור 
חדשניים  ובאמצעים  ראוי  במבנה  ברופאים, 

נוספים.
הרב  אביב  תל  זק"א  מנכ"ל  נלוו  האורח  אל 
צבי חסיד ורב המכון הרב אשר לנדאו שאף נתן 

סקירה על אסון מירון והלקחים ממנו.
כן קיבל סקירה על מעבדות המכון ממנהלת 
המעבדות ד"ר נורית בובליל והתרשם ממכשיר 
הסיטי המתקדם המותאם לסריקת גופות ומהווה 

גורם מרכזי למניעת ניתוחי מתים רבים.

רבות בפעולות  עוסק  ח"כ משה ארבל, אשר 
הנהלת המכון  את  ושיבח  ציין  האזרחים,  למען 
ואת ראשי זק"א ת"א על שיתוף הפעולה והסיוע 
מידי  שבשגרה  כדבר  אביב  תל  זק"א  ממתנדבי 

יום.
ולפגוש  להגיע  לו  חשוב  היה  כי  ציין  הח"כ 
היה  ושניים  אחד  במקרה  לא  כי  האנשים,  את 
דיאלוג עם אנשי המכון לטובת שחרור נפטרים 
ההזדמנות  וכעת  ומורכבים  שונים  באירועים 
לעמוד על הדברים מקרוב וללמוד את התהליכים 

בתחום.
למארחיו  ארבל  ח"כ  הודה  המפגש  בסיכום 
את  שיקדמו  מאלו  יהיה  בהחלט  הוא  כי  וציין 
ובתפקידים  מהאופוזיציה  גם  המכון,  צרכי 
הדברים  את  ללמוד  היה  לו  וחשוב  עתידיים 

מקרוב.
מנכ"ל  העניק  המעמיק  הביקור  של  בסיומו 
זק"א ת"א הרב צבי חסיד יחד עם מנהל המכון 
ד"ר חן קוגל לח"כ ארבל מזכרת ידידות והוקרה.

אסון קשה בחתונה שהתקיימה ביום ראשון בערב באולם שמחות במודיעין •החברים הרימו את 
החתן איתי בן אהובה לרפואה שלמה, על שולחן • בעיצומם של הריקודים איבד החתן שיווי משקל, 

נפל ונחבל באורח קשה • מנהל הסאונד שמשמש גם חובש מד"א הציל את חייו של החתן עד 
להגעת נט"ן

ח"כ משה ארבל סייר יחד עם זק"א ת"א במכון לרפואה משפטית באבו כביר ושיבח את 
שיתוף הפעולה למען כבוד המת • אל האורח נלוו מנכ"ל זק"א תל אביב הרב צבי חסיד ורב 

המכון הרב אשר לנדאו שאף נתן סקירה על אסון מירון והלקחים ממנו 

ח"כ ארבל עם ראש זק"א ת"א במכון

הריקודים בחתונה דקות לפני האירוע 
הקשה )צילום מסך(

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!



בחופשה חורפית
במנרה לודג'

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

 » התקשרו עכשיו 
והזמינו את חופשתכם «

לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים
 חדרי אירוח • ארוחות בוקר • בריכה עונתית • סיורי עששיות 

מתחם אקסטרים וטיפוס • מסלולים בטבע ועוד

בואו להנות

מתחם טיפוס ואקסטרים
חדרי אירוח ארוחת בוקר מפנקת שלג בחורף 2022

הכל ירוק מסביב
בריכה עונתית

סיור עששיות

חדר קבלה

נוף החרמון ממנרה לודג'

בית הארחה באווירה קיבוצית
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מאוחדת היא הקופה הצומחת 
ביותר בציבור החרדי

מאת: יחיאל חן

נתוני הביטוח הלאומי לשנת 2021 שפורסמו 
בימים האחרונים, מצביעים על מה שבמאוחדת 
הקופה  היא  מאוחדת  רב.  זמן  מזה  יודעים 
הסיבה  זו  החרדי.  בציבור  ביותר  הצומחת 
שלמעלה ממחצית הציבור החרדי, בכל החוגים 
לקוחות  על  נמנים  הארץ,  רחבי  בכל  והעדות, 
מאוחדת ונהנים משירותי הבריאות המקצועיים 
מערך  של  מלאה  התאמה  תוך  ביותר,  והטובים 
שירותי הרפואה לאורח החיים ולצורכי הציבור 

החרדי.
וברורים.  ידועים  הנתונים  הגדולות,  בערים 
עילית,  ומודיעין  אלעד  ברק,  בני  בירושלים, 
המרכזים  הרפואיים,  השירותים  פריסת 
מוקדי  הלילה,  מוקדי  המרפאות,  הרפואיים, 
החירום ומוקדי השבת בכל השכונות החרדיות, 
מקדימות בכמה צעדים את יתר הקופות. במרבית 
מתושבי  ממחצית  למעלה  החרדיות,  הערים 
העיר נמנים עם לקוחות מאוחדת, כאשר שלוש 
של  שוק  נתח  חולקות  יחד  האחרות  הקופות 

פחות מחמישים אחוזים.
מבינים  ובטבלאות,  בנתונים  כשמביטים 
הציבור  הקופה של  אכן  היא  מאוחדת  כמה  עד 

החרדי, ולא כסיסמא, אלא הלכה למעשה.
אוכלסה  האחרונה  בשנה  שרק  שמש,  בבית 
שכונה חרדית חדשה, מהווה דוגמא בולטת לכך 
שמש,  בבית  המובילה.  הקופה  היא  שמאוחדת 
מאוחדת היא הקופה היחידה עם מאזן לקוחות 
חיובי. ככלל, מאוחדת היא הקופה הגדולה בבית 

שמש עם נתח שוק של 42.1%.
גם בביתר, מאוחדת סיימה את 2021 עם מאזן 
נתח  עם  בעיר  הגדולה  כקופה  חיובי,  לקוחות 

שוק של 47.4%. 
כפר  כדוגמת  ביותר,  קטנים  ביישובים  גם 
מאזן  עם  היחידה  הקופה  היא  מאוחדת  חב"ד, 
השישית  השנה  זו  למעשה,  חיובי.  לקוחות 
ברציפות, שמאוחדת מובילה בכפר חב"ד במס' 

הלקוחות שמצטרפים לשירותי מאוחדת.
לשמור  מאוחדת  ממשיכה  בנתיבות,  גם 
הלקוחות  במס'  מתמיד  גידול  של  רצף  על 
שנה  בכל   2014 מאז  למעשה,  המצטרפים. 
רושמת מאוחדת גידול במס' הלקוחות החדשים 
המצטרפים, בשל הקשר האישי של מנהלי קשרי 

הלקוחות והצוותים עם כל אחד מהלקוחות.
בעיר חריש, על אף היותה עיר חדשה, מאוחדת 
מסיימת את שנת 2021 עם אחוז מצטרפים חיובי 
ועם גידול במס' הלקוחות החדשים. גם ביישוב 
עם  היחידה  הקופה  היא  מאוחדת  יעקב,  כוכב 

מאזן לקוחות חיובי.
מרשים,  הישג  מאוחדת  רושמת  לוד  בעיר 
העיר  רפואי חדש בשער  מרכז  פתיחתו של  עם 
)אחיסמך(,  איילון  בגני  חדשה  ומרפאה  )חב"ד 
שמאוחדת  כך  על  מצביעים   2021 נתוני  כאשר 
במקום הראשון בעיר לוד עם נטו חיובי. בקרית 
החרדי,  בציבור  רבים  ביישובים  כמו  יערים, 
פחות  לא  כאשר  להוביל,  ממשיכה  מאוחדת 

לקוחות  על  נמנים  העיר  מתושבי  מ-58.2% 
9 שנים שמאוחדת בקרית יערים  מאוחדת. כבר 

רושמת מאזן חיובי.
גם בריכוזי הציבור החרדי באשדוד, ברחובות, 
הציבור  נוספות,  מעורבות  ובערים  צפת  חיפה, 
כקופה  במאוחדת,  אמון  להביע  ממשיך  החרדי 
שבשנים  העובדה  החרדי.  בציבור  המובילה 
נוספות  מרפאות  עשרות  נפתחו  האחרונות 
בערים אלו בתוככי השכונות החרדיות, הן עדות 
מאוחדת  של  האדירה  להתפתחות  מובהקת 
בקרב הציבור החרדי ולאמון האדיר של הציבור 

החרדי במאוחדת.
מנכ"לית מאוחדת סיגל רגב רוזנברג: "כשאני 
מביטה על נתוני ההצטרפות של הציבור החרדי 
ההשקעה  גאווה.  מתמלאת  אני  במאוחדת 
בכל  האחרונות  בשנים  מאוחדת  של  האדירה 
עיר, בכל יישוב ובכל שכונה, הוכיחה את עצמה. 
ביותר  הקופה הטובה  את  בוחר  הציבור החרדי 
הבריאות  שירותי  את  להתאים  שיודעת  עבורו 
ולצרכים  החיים  לאורח  ביותר  המתקדמים 
הספציפיים של הציבור החרדי. מאוחדת חוללה 
הציבור  שמרבית  הסיבה  וזו  בתחום,  מהפך 

החרדי בוחר להימנות על לקוחות מאוחדת".
מסכם:  במאוחדת  המגזרים  מנהל  כהן,  בני 
בציבור  והמובילה  הגדולה  כקופה  "מאוחדת 
בציבור  הלקוחות  ששירות  הוכיחה  החרדי, 
החרדי תוך התאמה מלאה לצרכים ולאורח החיים 
של הציבור החרדי מביא תוצאות מבורכות. יחד 
ועבודת  הרפואה  צוותי  של  המקצועיות  עם 
הארץ  בכל  הקהילה  קשרי  מנהלי  של  הקדוש 
המסייעים לכל פונה בכל נושא בזמינות מרבית, 
בכל  לקוחות חדשים  לגל של הצטרפות  הביאו 
החולים  קופת  גם  היא  מאוחדת  הארץ.  רחבי 
בציבור  המקצוע  אנשי  את  ששילבה  הראשונה 
מרפאות  בעשרות  הרפואי  במערך  הן  החרדי 
שכונתיות והן בשדרת ההנהלה של מאוחדת. אין 
נתוני הצמיחה  עם  הקופה  היא  ספק שמאוחדת 
הגדולים ביותר בציבור החרדי כי מאוחדת היא 

הקופה של הציבור החרדי".
החרדי  המגזר  מנהל  ברים,  משה  הרב 
הקורונה,  בתקופת  שראינו  "כפי  במאוחדת: 
בציבוריות  הטון  את  שהובילה  היא  מאוחדת 
מבצעי  ביישום  והן  בהסברה  הן  החרדית 
ישראל  גדולי  שמרבית  העובדה  החיסונים. 
לקוחות  עם  נמנים  שליט"א,  הישיבות  וראשי 
מאוחדת, וביוזמת מאוחדת יצאו בקריאה לכלל 
את  שינתה  ולהתחסן,  ללכת  החרדי  הציבור 
אחוזי  את  משמעותי  באופן  והעלתה  המגמה 
ההתחסנות בציבור החרדי. מאוחדת היא הקופה 
בכל  ביטוי  לידי  בא  והדבר  החרדי  הציבור  של 
והלכה  רפואה  מוועידות  החל  השנה,  ימות 
ההוראה  מורי  גדולי  בהשתתפות  הלכה  ומוקדי 
יום  בערב  פסח,  בערב  מאוחדת  רופאי  עם  יחד 
הארץ.  רחבי  בכל  ייחודיים  עיון  וערבי  כיפור 
של  השעון  סביב  יומיומית  פעילות  גם,  כמו 
המהווים  מאוחדת  של  הלקוחות  קשרי  מנהלי 
של  הבריאות  שירותי  ממערך  נפרד  בלתי  חלק 

מאוחדת בכל הארץ". 

במרבית הערים החרדיות הגדולות, למעלה ממחצית תושבי העיר נמנים עם לקוחות 
מאוחדת, וביישובים רבים כדוגמת קרית יערים, כוכב יעקב, כפר חב"ד, חריש, נתיבות 
ויישובים נוספים, מאוחדת שומרת על גידול במס' המצטרפים והיא היחידה עם מאזן 

לקוחות חיובי • מנכ"לית מאוחדת סיגל רגב רוזנברג: "הציבור החרדי בוחר את הקופה 
הטובה ביותר עבורו שיודעת להתאים את שירותי הבריאות המתקדמים ביותר לאורח 

החיים של הציבור החרדי" 

נתוני הביטוח הלאומי לשנת 2021 מוכיחים:

מנהלי קשרי קהילה של מאוחדת

לציוד טיפוס חילוץ סנפלינג 
עבודה בגובה בניית קירות טיפוס 

בניית מתחמי נינג'ה 
אביזרי נינג'ה מזרנים ועוד

היכנסו עכשיו והזמינו 
את הציוד שאתם צריכים!

www.iclimb-shop.co.il

האתר הגדול בישראל



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

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

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

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת
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רוחות מלחמה
מאת: חיים רייך

להעסיק  לאוקראינה ממשיך  רוסיה  בין  המתח  מלחמה:  רוחות 
ולפיו,  התקיף  בקו  ממשיך  ביידן  ג'ו  ארה"ב  נשיא  המערב.  את 
ניסיונות  כל  תתערב.  ארה"ב  לאוקראינה,  תפלוש  ורוסיה  במידה 
הגישור בין פוטין למנהיגי אירופה נחלו כשלון ונראה כי המאמצים 

הדיפלומטים הגיעו לקיצם.
ג'ו  הברית  ארצות  נשיא  שוחח  המשבר,  פרוץ  מאז  לראשונה 
פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא  עם  בטלפון  במוצ"ש  שוחח  ביידן 

במשך שעה שלמה, בניסיון אחרון למנוע מלחמה.
שפורסמו  הדיווחים  לאור  התקיימה  ופוטין  ביידן  בין  השיחה 
ולדימיר  רוסיה  נשיא  האמריקאי,  המודיעין  הערכת  ע"פ  ולפיהם 
המתקפה  וכי  לאוקראינה  פלישה  על  החלטה  קיבל  כבר  פוטין 

צפויה להיפתח כבר בימים הקרובים.
לאחר שיחת המנהיגים נמסר מהבית הלבן: "הנשיא ביידן דיבר 
עם פוטין כדי להבהיר לו שאם רוסיה תפלוש לאוקראינה, ארה"ב 

ובעלות בריתנו יגבו ממנה מחיר כבד ביותר". 
זאת  במקום  לבחור  בפוטין  הפציר  ביידן  הלבן,  הבית  לפי 

האמריקני  הנשיא  דיפלומטיה.  ושל  הפחתת-המתיחות  של  בדרך 
גם  אבל   – לדיפלומטיה  מוכנה  ארה"ב  כי  הרוסי  לעמיתו  אמר 

ל"תרחישים אחרים".
קודם לשיחת ביידן ופוטין, ניסה גם נשיא צרפת עמנואל מקרון 
להנמיך את גובה הלהבות ולשם כך נפגש מקרון עם נשיא רוסיה. 
אחד  וכל  ביניהם  מפריד  רב  מרחק  כאשר  נפגשו  ומקרון  פוטין 

מהמנהיגים ישב בקצהו אחר של השולחן הארוך.
בסיומה של הפגישה, העריכו בצרפת שרוסיה עדיין לא החליטה 
שבכוונתה לפלוש לאוקראינה. "איננו רואים שום אינדיקציה במה 

המתח בין רוסיה לאוקראינה הגיע השבוע לשיא: לפי הערכות של 
המודיעין האמריקאי הפלישה של רוסיה לאוקראינה צפויה להתרחש 

בימים הקרובים • בשיחה שקיים נשיא ארה"ב ג'ו ביידן עם נשיא רוסיה 
ולדימיר פוטין הזהיר נשיא ארה"ב: "אם רוסיה תפלוש לאוקראינה, ארה"ב 

ובעלות בריתנו יגבו ממנה מחיר כבד ביותר"

המשבר באירופה: במערב עוקבים אחר פעולותיה של רוסיה בניסיון להבין מה באמת רוצה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין?

שורשי הסכסוך

פוטין נגד השלטון הפרו מערבי באוקראינה
במערב סבורים שההצהרה של פוטין ששני העמים הם למעשה עם אחד וכי קריסת ברית המועצות הייתה האסון 

הגיאופוליטי הגדול ביותר של המאה ה-20, היא הכנת הקרקע לאיחוד בכוח בין המדינות

מאת: שלמה חיימוב

חודשים  כבר  שואלים  שבמערב  השאלה  זו  פוטין?  רוצה  מה 
ארוכים. ההערכה היא שפוטין משתמש באוקראינה כקלף מיקוח 
לברית  להצטרף  מתוכניתה  לסגת  לאוקראינה  לגרום  במטרה 

נאט"ו.
רוסיה.  על  ביותר  הגדול  הצבאי  כאיום  בנאט"ו  רואה  פוטין 
נאט"ו  ברית  ב-1991, התרחבה  סיומה של המלחמה הקרה  מאז 
לברית  הצטרפו  השנים  עם  כאשר  מדינות,  ל-30  מדינות  מ-16 
נאט"ו מרבית המדינות שהיו בעבר חברות בברית ורשה, הברית 
של  המשמעות  המועצות.  ברית  בימי  רוסיה  עמדה  שבראשה 
של  הכוחות  בפריסת  ביטוי  לידי  באה  נאט"ו  ברית  התרחבות 

מדינות החברות בברית ברחבי היבשת.
מפורט  מסמך  לאמריקאים  רוסיה  העבירה  האחרון  בדצמבר 
הצבאיים  כוחותיה  את  תסיג  שנאט"ו  דורשים  הם  במסגרתו 
הקומוניסטי.  הגוש  עם  נמנו  שבעבר  אירופה  במזרח  ממדינות 
הדגש הוא על מדינות כדוגמת רומניה, פולין, אסטוניה, לטביה, 
ליטא שכבר חברות בברית נאט"ו וכמובן שלא לצרף לברית את 

אוקראינה וגיאורגיה.
ארה"ב ונאט"ו דחו את ההצעה של הרוסים בנימוק שכל מדינה 

שעומדת בתנאי הסף של הברית רשאית להצטרף אליו.
למעשה, מדובר במאבק על שליטה ברחבי היבשת. ברית נאט"ו 
את  לקבע  מסנה  אירופה,  מדינות  מרבית  ושל  אמריקאי  בגיבוי 
מעמדה כגוף הצבאי החזק ביבשת אירופה. פוטין סבור שרוסיה 
על  לשמור  חייבת  היא  וככזו,  באירופה  החזקה  המדינה  היא 

עליונותה הצבאית.
האם המתיחות מול אוקראינה היא רק הפגנת שרירים של פוטין 
או  רוסיה,  של  לדרישותיה  להיכנע  המערב  את  לאלץ  בניסיון 

שאירופה עומדת בפתחה של מלחמת עולם שלישית.
לשאלה הזו אין תשובה חד משמעית. גם המודיעין האמריקאי 
וגם המודיעין הבריטי, טענו, כי נכון ליום שלישי השבוע, המצב 
עדיין מדאיג וכי תמונת המודיעין מצביעה על כך שסכנת המלחמה 

טרם חלפה.
הרוסים  כי  וטוען  לאמריקאים  ללעוג  ממשיך  מצידו  פוטין 
אפשר  שאי  יודעים  באוקראינה  אך  הם.  אחד  עם  והאוקראינים 
עשרות  מעמיד  רוסיה  צבא  כאשר  זה,  מסוג  אמירות  על  לסמוך 
אלפי חיילים על הגבולות ונערכים תמרונים צבאיים שמצביעים 

על מתקפה עתידית.
גם ההודעה של משרד ההגנה הרוסי על כך שרוסיה החליטה 
את  לא משנה  רוסיה,  תוך  אל  להסיג חלק מכוחותיה מהגבולות 

תמונת המצב.
יתרה מכך, באוקראינה חוששים כי בדבריו פוטין הצהיר ששני 
הייתה  המועצות  ברית  קריסת  וכי  אחד  עם  למעשה  הם  העמים 
באוקראינה  ה-20.  המאה  של  ביותר  הגדול  הגיאופוליטי  האסון 
ובמערב תירגמו את דבריו של פוטין כהכנת הקרקע לאיחוד בכוח 

בין המדינות.
בשנים עברו רוסיה ואוקראינה היו בעלות מאפיינים תרבותיים 
דומים. מאז קריסת ברית המועצות בתחילת שנות ה-90, קיבלה 
אוקראינה את עצמאותה, אך מרבית מנהיגיה שמרו על קשר קרוב 
עם הקרמלין. ב-2014 נבחר באוקראינה המנהיג פרו רוסי ויקטור 
ינקביץ'. במקום להדק את הקשר עם המערב, בחר ינקביץ' להדק 

את הקשרים עם רוסיה, דבר שהוביל להפגנות מחאה של תושבי 
שבמסגרתה  בהפיכה  הסתיימה  המחאה  הנשיא.  נגד  אוקראינה 

ינקביץ' נמלט לרוסיה. 
לפרוץ  שהובילה  מערבית  פרו  ממשלו  נבחרה  במקומה 
המתגוררים  רוסים  הפרו  לבדלנים  אוקראינה  צבא  בין  המלחמה 
מדינות  בעוד  לבדלנים  לסייע  התגייסה  רוסיה  דונבאס.  בחבל 
המערב התגייסו לסייע לאוקראינה. המלחמה הסתיימה בניצחונו 
חצי  את  האוקראינים  מידי  כבד  הרוסי  לאחר שהצבא  פוטין  של 

האי קרים. 
שהשטח  בכך  קרים  האח  חצי  כיבוש  את  נימק  פוטין  בשעתו 
שייך לרוסיה וכי הוא ניתן לאוקראינה באופן סמלי בעת שהייתה 
חברה בברית המועצות, אך בפועל מדובר בשטח רוסי שתושביו 

רואים עצמם כתושבי רוסיה.
עם  הקשרים  את  באוקראינה  החדש  השלטון  שהעמיק  ככל 
של  ההחלטה  המדינות.  בין  המתיחות  גברה  המערב,  מדינות 
אוקראינה להצטרף לברית נאט"ו שפוטין רואה בה כאיום הגדול 
ביותר על רוסיה, החלו להישמע מכיוון הקרמלין תופי המלחמה.

כדי להצדיק פלישה עתידית לחבל דונבאס, פוטין הורה להעניק 
דרכונים לכחצי מיליון תושבי החבל שהגדירו עצמם פרו רוסים. 
פוטין  אוקראינה,  על אדמת  היושבים  רוסיה  אזרחי  כעת, כשהם 
אזרחיו  על  להגן  כדי  לשטח  נכנס  הרוסי  שהצבא  לטעון  יוכל 
כאשר  ב-2008,  פוטין  עשה  דומה  תרגיל  במקום.  המתגוררים 
וצפון  אבחזיה  הבדלניים  בחבלים  בעצמאות  הכירה  תחילה 
הקרמלין  האזור,  כיבוש  את  להצדיק  וכדי  שבגאורגיה,  אוסטיה 

טען שהצבא הרוסי נכנס כדי להגן על התושבים.
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רוחות מלחמה
שאומר הנשיא לכך שהוא מתכוון לתקוף", אמר גורם 
ממליצה  צרפת  זאת,  עם  יחד  צרפת.  נשיא  בלשכת 

לאזרחיה להימנע מנסיעות לאוקראינה.
הצהריים,  אחר  פרסם  האוקראיני  החוץ  משרד 
לפלוש  עלול  רוסיה  שצבא  ארה"ב  אזהרת  בצל 
לאוקראינה "בכל רגע", הודעה שבה מסר כי "חשוב 
ביותר לשמור על רגיעה ולהימנע ממעשים שיערערו 
החוץ  משרד  בהודעת  בהלה".  ויזרעו  היציבות  את 
האוקראיני נאמר:  "הכוחות המזוינים האוקראיניים 
כל  על  להגיב  ומוכנים  המתרחש  אחרי  עוקבים 
אוקראינה.  של  הטריטוריאלית  בשלמותה  פגיעה 
ולגייס  המתיחות  להפחתת  לפעול  ממשיכים  אנו 
רוסיה  את תמיכת שותפינו בעולם כדי להשאיר את 

בנתיב הדיפלומטי".
רוסיה,  של  ההגנה  משרד  הודיע  שלישי  ביום 
הצבאיים  מהכוחות  חלק  הסיג  הרוסי  הצבא  כי 
בחלק  ברוסיה.  הכינוס  שטחי  תוך  אל  מהגבולות 
ממדינות המערב רואים בכך אופטימיות זהירה אולם 

ובבריטניה  בארה"ב 
שמדובר  סבורים 
של  הסחה  בתרגיל 
פוטין לקראת פלישה 
לקרות  שצפויה 
הקרובים.  בימים 
שהמתיחות  "נאמין 
כאשר  רק  חלפה 
מלאה  נסיגה  נראה 
הכוחות",  של 
בהודעה  נאמר 
הממשלה  מטעם 

באוקראינה.
עדיין  המתיחות  השבוע,  בערב  שלישי  ליום  נכון 
פוטין  האם  תוהים  עדיין  המערב  מנהיגי  חלפה.  לא 
יחליט להיכנס לעימות מול ארה"ב ומדינות אירופה 
חלק  לקבל  בניסיון  שרירים  בהפגת  רק  שיסתפק  או 

מדרישותיו.

ישראל מפרסמת אזהרת מסע

שבת  במוצאי  קיים  בנט,  נפתלי  הממשלה,  ראש 
רוסיה  בין  המתיחות  בעניין  נוספת  התייעצות 
ואוקראינה. בשיחה השתתפו שר החוץ, שר הביטחון, 
והיועץ  המל"ל  ראש  השב"כ,  ראש  הרמטכ"ל, 
והביטחון,  החוץ  משרדי  מנכ"ל  לאומי,  לביטחון 

וגורמי מקצוע נוספים.
ישראלים  לפינוי  ההיערכות  נידונה  בשיחה 

מאוקראינה וסוכם על העלאת אזהרת המסע לאזור, 
מיידי  באופן  לצאת  ישראלים  לאזרחים  קריאה  לצד 
מהאזור. בנוסף, ייבחן תגבור של הטיסות האזרחיות 
בקו ישראל-אוקראינה. בהתאם, יתקיים שיח עם כלל 

חברות התעופה האזרחיות.
שר הביטחון בני גנץ הודיע כי לאחר התייעצויות 
ביטחוניות שקיים בנוגע למצב באוקראינה הוא הנחה 
בהבאת  סיוע  שיידרש  לאפשרות  להיערך  צה"ל  את 
ישראלים לארץ, בהתאם לתרחישים והערכות המצב.

למשבר  ייעודי  ניהול  צוות  הוקם  החוץ  במשרד 
בראשות מנכ"ל משרד החוץ, אלון אושפיז, המדווח 
בראשות  בקייב,  ישראל  שגרירות  החוץ.  לשר 
עם  לפעול  ממשיכה  ברודסקי,  מיכאל  השגריר 
האגף  במדינה.  שנשאר  המלא  הדיפלומטים  צוות 
השגרירות  את  יתגבר  החוץ  במשרד  הקונסולרי 
טיפול  עם  להתמודד  מנת  על  נוספים  בעובדים 

קונסולרי במצב חירום.
החוץ  במשרד 
אזהרת מסע  פירסמו 
לישראלים בו נכתב: 
המשך  "בעקבות 
והחשש  המתיחות 
משרד  מהסלמה, 
החוץ קורא לאזרחים 
השוהים  ישראלים 
לעזוב  באוקראינה 
בהקדם  המדינה  את 
כן  כמו  האפשרי. 
החוץ  משרד  קורא 
ישראלים  לאזרחים 
לבטל  הקרוב  בזמן  לאוקראינה  להגיע  המתכננים 
את נסיעתם בעת הזו. משרד החוץ ושגרירות ישראל 
הנמצאים  ישראלים  לאזרחים  קוראים  באוקראינה 
שיוכלו  מנת  על  המצורף  בסקר  להירשם  במדינה 

לקבל מידע מעודכן בזמן אמת".
החוץ,  משרד  שפירסם  המסע  אזהרת  בעקבות 
להשיב  נערכים  היהודית  והסוכנות  החינוך  משרד 
ובני  השליחים  המורים  כלל  את  ארצה  מחר 
משפחותיהם מאוקראינה, זאת על רקע אזהרת המסע 
אשר  חפציבה  במורי  מדובר  החוץ.  משרד  והנחיות 

מלמדים ביותר מ- 20 בתי ספר יהודים במדינה זו.
רובם  באוקראינה,  חיים  יהודים  אלף  כ-200 
קייב   – רבות  בערים  ומבוססות  גדולות  בקהילות 
אודסה, חרקוב, אומן, דנייפר ולמעלה מ-150 קהילות 
נוספת. בקהילות רבות נערכים מבעוד מועד ואוגרים 
מוצרים,  ושאר  שינה  שקי  ודלק,  מזון  של  כמויות 

בשל המחסור הצפוי במידה ותפרוץ מלחמה.

המשבר באירופה: במערב עוקבים אחר פעולותיה של רוסיה בניסיון להבין מה באמת רוצה נשיא רוסיה ולדימיר פוטין?

במצב  עם ההחמרה  מראש.  ביקור שתוכנן  במסגרת  בישראל  בשבוע שעבר שהיתי 
המטוס  על  עולה  אני  הראשונה  שבהזדמנות  ידעתי  לאוקראינה,  רוסיה  בין  הביטחוני 

בדרכי חזרה לאוקראינה.
רועה.  ללא  כצאן  לבד  יישארו  לא  באודסה,  הקהילה  בני   - הראשון  מהרגע  ידעתי 

הפעילות ארוכת השנים מתנקזת דווקא לימים מתוחים אלו.
הימים הללו אינם פשוטים כלל בין הגבולות אוקראינה ורוסיה. מכל העולם עוקבים 
אוקראינה  את  מחמשות  המערב  מדינות  העז.  בכפור  המתחמם  הגבול  אחר  בדאגה 

והאזור הפך להיות נפיץ כאשר עיני כל העולם נשואות לאזור.
בזמן  לאוקראינה,  מישראל  הדרך  את  לעשות  חששתי  לא  כיצד  אותי,  שאלו  רבים 
ולחזור  ההזדמנויות  חלון  את  לנצל  ישראל  לאזרחי  קוראים  בישראל  שהשלטונות 
לישראל. לכולם השבתי תשובה אחת: כאשר צריך לבצע תפקיד ויודעים שזהו הדבר 
הנכון לעשות, הפחדים זזים הצידה. כשיש ברירה הפחד מוביל, אבל כשיודעים שזה מה 

שצריך לעשות, לא חושבים על כך.
קהילת אודסה, נמצאת בליבה של אוקראינה. זו הקהילה היהודית הכי גדולה בברית 
המועצות והיא מונה מאות משפחות. הקהילה מונה כיום 17 מוסדות הכוללים בתי ספר, 
חיידר, בית יעקב, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, שני כוללים, כולל בעלי בתים, כולל כל 
המוסדות וכל ענייני הדת. זו קהילה ענקית. אם חלילה תפרוץ מלחמה, נצטרך לדאוג 

לכולם. מדובר על סיוע מיידי לאלפיים אנשים, נשים וטף. 
ברחוב מורגשת האווירה של לקראת מלחמה. חיילים וטנקים מסתובבים ברחובות. 
זה גם נושא השיחה המרכזי בכל מקום כאן גם בקרב היהודים וגם בקרב המקומיים. 
יש להם הרבה  יותר פטריוטי מאשר לפני עשר שנים.  היום הרבה  הציבור האוקראיני 
יותר אמביציה לעמוד על זכויותיה ועצמאותה של המדינה והם מוכנים להילחם על זה. 
זה מגביר מאוד את הדריכות באזור כולו. התחושה שלנו היא שאנחנו בחזית, אם כי אין 

לדעת מהן תכניותיו של פוטין ומה ילד יום. 
ניסיון העבר מלמד שבאין מנוס, כדי לשמור על חייה של הקהילה מוטב להתרחק 
הביטחוני  המצב  ימים  באותם  גם  ב-2014.  דומה  חוויה  חווינו  כבר  הלחימה.  מאזורי 
היה מעורער והיו לא מעט היתקלויות שבהן נהרגו אנשים. לקחנו את כל הקהילה שלנו 
מאודסה, שכרנו מקום ענק של מחנה קיט במרחק של 180 ק"מ מאודסה, הוצאנו את כל 

הקהילה מהעיר ודאגנו להכל, על כל משפחותינו ותלמידינו והורי תלמידנו.
גם בימים אלה, אנחנו דנים בכל האופציות ואנו נמצאים בקשר עם כל הגורמים. לא 
קיבלנו עדיין החלטה אבל נפעל בהתאם להתפתחויות ולהערכת המצב כדי לשמור על 

הקהילה. 
בראיון למגזין 'במה' נשאלתי מה אני משיב לחברים בקהילה ששואלים אם לעזוב. 
זצוק"ל לפני שמונה שנים כשאירעו  לנו הוראה ממרן הגראי"ל שטינמן  סיפרתי שיש 
הפרעות כאן. בסופו של יום ולאחר שכל הדברים הוצגו בפני מרן זצוק"ל והוא דן בזה 
בכובד ראש, ההוראה הייתה להישאר במקום ולעשות כל השתדלות שאפשר למקרה של 
סכנה, חלילה. כשמתחילים לקום ולעזוב הצעד הזה גורם לפאניקה מיותרת, לפעמים זה 
צעד אל-חזור וסכנה של לאבד חלילה כל מה שיש גם מבחינה רוחנית. אני מסתכל גם 
מבחינת הקהילה, כשנמצאים בתוך מסגרת, הילדים לומדים בחיידרים, האבות לומדים 
אחר,  במקום  אברך  חיי  לקיים  יוכלו  לא  הם  רוחנית,  מסגרת  ולעזוב  לקום  בכוללים. 
הגרי"ז  ומרן  זצוק"ל  וסרמן  רבי אלחנן  הגה"ק  מרן  בזמנו אמרו  וכבר  גם שיקול,  וזה 
נכבד  חלק  מהווים  הם  כי  הרוחניים,  החיים  את  בחשבון  לקחת  זצוק"ל  סולובייצ'יק 

מהשיקולים.

הרה"ג שלמה בקשט, אודסה

"אנחנו בחזית"
כשקולות המלחמה ברקע והעולם כולו בדריכות, רבה של אודסה 

והמחוז במאמר במיוחד מהחזית האוקראינית

הרה"ג שלמה בקשט | באדיבות הקהילה היהודית אודסה
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משנה ברורה
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להשיג  שהצליח  מי  כל  להחמיץ.  שאסור  האירועים  מסוג  היה  זה 
ביום חמישי  'דרשו' שהתקיימו  כרטיס לאחד משני המעמדים של 
ובמוצאי שבת בהיכל 'ארנה' בירושלים במעמד סיום המחזור השני 
ותחילת המחזור השלישי של לימוד הדף היומי בהלכה, חש רגעים 
של התרוממות הרוח. בשני הערבים המרוממים, היה האולם מלא 

וגדוש. לא נותר כסא אחד פנוי.
גדולי  במלכות  ראשונה  היושבים  פיארו  הארוכה  הכבוד  במת  את 
ומאורי ישראל, מרנן ורבנן שליט"א, גדולי האדמו"רים, גדולי ראשי 
הישיבות וגדולי מרביצי התורה מכל החוגים והעדות. בבמה נפרדת, 
'חתני  ישבו  הענק,  האולם  של  השני  בצידו  כשלעצמה,  מכובדת 
ההלכה', אלו שזכו להיות בין אלפי המסיימים, בני משפחת 'דרשו' 
המקיפה את כדור הארץ במאות אלפי לומדים, עמלי תורה, שזכו 

להימנות על לגיונו של מלך.
שיאו של הערב, כאשר חרף העובדה שכמעט אינו יוצא מביתו, הגיע 
שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מלווה בבנו חביבו מורנו 
הגאון רבי יצחק שאול שליט"א. הקהל האדיר קם על רגליו וקיבל את 
פני מרן שר התורה בשירה אדירה של 'עוד ינובון בשיבה'. בהמשך 
הערב, יקריא בנו חביבו, הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי את מכתבו 

של אביו מרן שר התורה שליט"א.
'דרשו' הפכו זה מכבר לאירועים שכל בן תורה,  אירועי הסיום של 
צורבא מרבנן, שאש התורה יוקדת בקרבו, יודע שאסור לו להחמיץ.

מי ששמע את ה'הדרן' שלאחר ה'סיום', יבין את עוצמת הרגע. קריאת 
ה'מזל טוב, מזל טוב' שבקעה מפיהם של רבבת המשתתפים הדהדה 
בכל האולם. קול התורה נשמע מפיהם של עשרות אלפי המסיימים, 
שמקיימים בכל יום ויום את הציווי של "אם לא בריתי יומם ולילה 
חוקות שמים וארץ לא שמתי". עליהם העולם עומד. בזכותם, עולם 
יודעים, שבזכות המהפכה האדירה  התורה ממשיך לפרוח. גם הם 

של 'דרשו', קול התורה ממשיך להדהד מקצה העולם ועד סופו.
מכיוון  שבקעה  הטהורה  השירה  של  בקולה  נמסך  התורה  כשקול 
במת התזמורת עליהם פיזזו ברגש חברי המקהלות ובעלי המנגנים, 
שמחת התורה הרקיעה שחקים. אף אחד לא נשאר אדיש אל מול 
המחזה מרנין ורבבת בני התורה שגדשו את היכל 'ארנה' הצטרפו 

לשירה האדירה והמרטיטה.
בסיומו של האירוע, אי אפשר היה שלא להצדיע לאותם עמלי תורה 
מהם  אחד  כל  הסיום,  בערבי  תורה.  של  באהלה  עצמם  שממיתים 
הוא חתן. עבור כל אחד ואחד מהמשתתפים במסלולי הלימוד של 
במשך  שנלמדו  ברורה  המשנה  עמודי   1817 זה.  ערב  נוצר  'דרשו' 
ימוש  שלא  ההבטחה  לקיום  העדות  הן  האחרונות,  השנים  שבע 

התורה מפינו.
א"א היה להישאר אדיש, כאשר על הפרקט נוצר נחשול אדיר של 
ריקוד ספונטני שסחף את כל יושבי האולם. עוד ועוד מגידי שיעורים, 
חתני ההלכה, ושאר הנבחנים, הצטרפו אל המעגלים שהתעבו מרגע 
לרגע. מסוג הרגעים שכל אחד נוצר בליבו לכל חייו, ומייחל שבניו 
אחריו יזכו אף הם לחוות אירוע תורני שמעצים את לימוד התורה 

ומכבד ומייקר את לומדיה.
אשרי העם שככה לו.

צילומים: דימה ירושצקי, מענדי הכטמן, מוישי גולשטיין, נפתלי לרר, 
שוקי לרר, עזרא לנדאו, שלומי כהן, עקיבא שיינברגר
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על סדר היום
אבי גרינצייג

שתי חזיתות מתוחות ונפיצות העסיקו השבוע את 
ונראה, בשכונת  ישראל: הראשונה, סמוך  ממשלת 
שמעון הצדיק בירושלים, בה מתחולל כבר תקופה 
במגזר  קיצוניים  גורמים  בין  איתנים  מאבק  ארוכה 
הגיעו  לשיא  המקום.  מתושבי  יהודים  ובין  הערבי 
משפחה  של  ביתה  את  להצית  בניסיון  הדברים 
יהודית, שרכבה כבר נשרף על ידי פורעים מקומיים 
מתקפה  לאחר  רק   )!( פעמים  מתשע  פחות  לא 
לעצור  במשטרה  ניאותו  ציבורי,  ולחץ  תקשורתית 

את שני החשודים בניסיון ההצתה.
בית  שופט  שהטיל  הדין  גזר  נחשף  בו  בשבוע 
הפורע  על  פיש  דניאל  בחיפה  המחוזי  המשפט 
שהצית את מלון האפנדי בעכו בפרעות שהתחוללו 
וחתן  המדען  נרצח  בו  אירוע  האחרון,  בקיץ  בעיר 
עונש   – הי"ד  אבן  הר  אבי  ישראל  ביטחון  פרס 
מגוחך של שנים עשר חודשי מאסר בלבד, לא פלא 
ניסיונות  לבצע  גבית  רוח  מקבל  המקומי  שהטרור 

נוספים לשריפת יהודים.
ראשון  ביום  נרשמה  לאירועים,  ישיר  כהמשך 
אחמד  ח"כ  בין  התבערה  בשטח  פיזית  התנגשות 
טיבי ובין סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג וחבר 
הכנסת איתמר בן גביר, שהעביר את לשכתו למקום 
משטרתית  אבטחה  להסדרת  עד  מחאה  של  כצעד 
לתושבים. אותו בן גביר גם ספג אלימות שוטרים, 
רפואי.  טיפול  לקבלת  להתפנות  אותו  שאילצה 
התעלמה  מתוזמרת,  במקהלה  ישראל,  ממשלת 
את  ומיקדה  ההצתה,  מניסיונות  לחלוטין  כמעט 
ראשי  שני  ידי  על  שהואשם  גביר,  בבן  תגובותיה 

הממשלה והשר לביטחון פנים בהתססה.
בגבול  צפונה,  הרחק  שוכנת  השנייה,  הזירה 
ולדימיר  הרוסי  הנשיא  ריכז  שם  רוסיה-אוקראינה, 
המערב  עצומים.  בהיקפים  צבא  כוחות  פוטין 
כדי  מעושה  זעם  של  קולות  עושה  הפרוגרסיבי 
ג'ו  ארה"ב  נשיא  בפועל,  מחאה.  חובת  ידי  לצאת 
להתערב  מתכוון  אינו  הוא  כי  הודיע  כבר  ביידן 
במישור הצבאי. האמריקנים חוששים מתסריט דמוי 
אפגניסטן של אזרחים מבוהלים מטפסים על כנפי 
הקדימו  והם  הקרב,  מזירת  להימלט  כדי  מטוסים 
להזהיר את אזרחיהם ולקרוא להם לצאת מהמדינה, 
במערב,  רבות  מדינות  ידי  על  מיד  שהועתק  צעד 

ובכללן ישראל.
בריטניה,   – האירופיות  המעצמות  שלושת 
צרפת וגרמניה – צפויות גם הן להימנע ממעורבות 
ג'ונסון  )בוריס  אחרת  מסיבה  אחת  כל  ממשית, 
הקורונה,  בסוגיית  קטלנית  פנימית  בביקורת  עסוק 
עמנואל מקרון נערך לבחירות לנשיאות בעוד פחות 
הגז  אספקת  בחסדי  תלויים  והגרמנים  מחודשיים 
הרוסית, אותה הם לא יסכנו לטובת האוקראינים(, 
כי אין מי שמסוגל לעצור את הדוב הרוסי,  ונראה 
יחפוץ להעניק חיבוק חורפי חונק לשכנתו  אם רק 

מדרום מערב.
בניגוד לזירת המאבק המינורית והמקומית, ומבלי 
עלולות  הרוסי  התיאבון  של  ההשלכות  בה,  לזלזל 
להיות חמורות וחריפות בהרבה. באוקראינה חיים 

עשר  כחמישה  כולל  לא  יהודים,  אלף  כמאתיים 
אלף ישראלים השוהים בה כעת, רבים מהם שומרי 
מעט  לא  מלחמה,  ותפרוץ  בהינתן  ומצוות.  תורה 
גדול  וספק  הצולבת,  באש  עצמם  את  ימצאו  מהם 
בשלב  חייהם.  את  להציל  תוכל  ישראל  מדינת  אם 
יאיר  החוץ  לשר  בטענות  לבוא  רק  יוכלו  הם  זה 
כי לדעתו לא תהיה  לפיד, שהצהיר לפני שבועיים 
להבעיר  הספיקה  שכבר  מיותרת  אמירה  מלחמה, 

חזית דיפלומטית מול שגריר אוקראינה.

מינימום רמאות
בינתיים, ראש הממשלה נפתלי בנט בחר לחמוק 
אין  בבחריין.  ממלכתי  לביקור  ולנסוע  מהמהומה 
ספק שמדובר בביקור חשוב ובחיזוק נאה להסכמי 
על  קשות  שאלות  מעלה  העיתוי  אבל  אברהם, 
שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות בלשכה הבכירה 
בירושלים,  ראשו  את  מרים  כשהטרור  במדינה. 
רחבי  בכל  ראשה  את  הורידה  לא  עוד  הקורונה 
פגסוס של  תוכנת  באמצעות  הריגול  פרשת  הארץ, 
יהודים בגולה  NSO עדיין בכותרות ומאות אלפי 
צריך  ישראל  ממשלת  ראש   - מדיני  לגב  זקוקים 

להישאר בארץ.
אם תשאלו את חבריו בקואליציה, יש עוד סיבה 
בגללה הם היו מעדיפים לראות את בנט מקורקע: 
החוק להגבלת כהונה, שזכה גם לכינוי 'חוק נתניהו', 
ומדובר  מאחר  במליאה.  השבוע  לעלות  תוכנן 
אצבעות,  ואחת  שישים  של  תמיכה  הדורש  בחוק 
את  מהקואליציה  מונע  הממשלה  ראש  של  העדרו 

האפשרות להעלותו והוא נדחה לעת עתה.
שהחוק  הידיעה  בסיס  על  'להתגלח'  שמיהר  מי 
סיעת  חברי  הם  להצבעה,  יעלה  לא  הכי  בלאו 
רע"מ שהודיעו בבוקר שני כי הם רואים את עצמם 
משוחררים בשבוע הנוכחי ממחויבות קואליציונית. 
חוק  של  בהעברתו  ההחלטה  את  מנמקים  ברע"מ 

שעבר  בשבוע  האזרחות 
האופוזיציה,  בתמיכת 
דרישה  גם  מביעים  אך 
להעברת  'מתקנת' 
הנחות  שתעניק  חקיקה 
הבדואים  לשבטים  במס 

בנגב.
הכלכלי  במצב 
כשממשלת  הנוכחי, 
ישראל מעלה מיסים בלי 
נאלץ  האוצר  ושר  הכרה 
עיתונאים  מסיבת  לכנס 
ולאלתר צעדי מנע ליוקר 
ניסיונות  תוך  המחיה, 
להסית  ונשנים  חוזרים 
החרדי  הציבור  נגד 
ולפגוע בו כלכלית, קשה 
הקהל  דעת  את  לראות 

לאוכלוסייה  שיינתנו  במס  הקלות  לספוג  מוכנה 
נקודתית. מצד שני, קשה גם לראות את הקואליציה 
על  יתר  רע"מ  את  ומרגיזה  לעתידה  סיכון  לוקחת 

המידה.
אפרופו מחאה כלכלית, בתחילת השבוע אישרה 
שכר  להעלאת  ההצעה  את  לחקיקה  השרים  ועדת 
שקל   6,000 של  לסך  עד  מדורג,  באופן  המינימום 
בחודש בסוף שנת 2025, בחלוקה לחמש פעימות. 
אפשר להתווכח על עצם הרעיון של שכר מינימום 
מנקודת  כי  לטעון  גם  אפשר  למשק,  תרומתו  ועל 
מזיק,  בצעד  דווקא  מדובר  קפיטליסטית  מבט 
שהם  לפני  פעמיים  לחשוב  למעסיקים  שיגרום 
משום  לזה,  נניח  אבל  לעסק,  עובד  עוד  מוסיפים 
שבהצעת החוק טמונה רמאות של ממש, שחוזרת 

בסופו של דבר ופוגעת דווקא בעובדים.
מבט מעמיק בדברי ההסבר של ההצעה, מגלה כי 
במקביל נדרש גם תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
כך ששתי השעות הנוספות הראשונות ביום עבודה 
 ,150% של  מקובל  בשיעור  מוגדל  לשכר  יזכו  לא 
נורמטיביות.  עבודה  שעות  של  רגיל  לשכר  אלא 
במילים אחרות, העובדים החרוצים יקבלו את אותו 
יינתן  שהוא  שבמקום  אלא  כה,  עד  שקיבלו  שכר 
להם כתגמול עבור השעות הנוספות, הוא יוצג להם 

כשכר מוגדל עבור השעות הבסיסיות עצמן.

בין גנץ לגל"ץ
תאילנד וישראל. אלו שתי הדמוקרטיות היחידות 
בגלובוס שמחזיקות ומפעילות תחנת שידור צבאית, 
כזו שאינה משדרת לחיילים בלבד, אלא מהווה כלי 
ארוכות  שנים  במשך  דבר.  לכל  אזרחי  תקשורת 
מתחבטים רמטכ"לים, שרי ביטחון וראשי ממשלה 
בנחיצות קיומה של גלי צה"ל. יש לא מעט צדדים 
בעד ונגד, לא נעסוק בהם כאן, מקוצר מקום ועניין 
)גילוי נאות: על סמך היכרות אישית אני יכול לומר 

מגרש הרוסים

 ההשלכות של 
התיאבון הרוסי 
עלולות להיות 
חמורות וחריפות. 
באוקראינה חיים 
כמאתיים אלף 
יהודים, לא כולל 
כחמישה עשר אלף 
ישראלים השוהים 
בה כעת, רבים מהם 
שומרי תורה ומצוות. 
בהינתן ותפרוץ 
מלחמה, לא מעט 
מהם ימצאו את 
עצמם באש הצולבת, 
וספק גדול אם מדינת 
ישראל תוכל להציל 
את חייהם. בשלב זה 
הם יוכלו רק לבוא 
בטענות לשר החוץ 
יאיר לפיד, שהצהיר 
לפני שבועיים כי 
לדעתו לא תהיה 
מלחמה

רפורמה 
מקיפה 
במינוי רבנים. 
שר הדתות 
מתן כהנא | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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שלא מעט מעובדי התחנה הם עיתונאים מוכשרים 
עליהם,  אינו  הדיון  פרמטר,  כל  לפי  ואיכותיים 

כמובן(.
במובן זה, שר הביטחון בני גנץ הוא רק עוד אחד 
ברשימה של פוליטיקאים שאיימו לסגור את הברז 
ולכבות את המיקרופון. חלקם הגדול כאלה שנפגעו 
משדרן כזה או אחר או מחשיפה שלילית כלשהי, או 
כאלו שרצו 'לאותת' לתחנה הצבאית ולמגישיה על 

הצורך 'לשנות כיוון'.
אחד  צעד  הכיוון'  'שינוי  את  לקח  גנץ  אבל 
בצעד  האופרטיבי.  למישור  אותו  ותרגם  מדי  יותר 
על  לפקד  זמני  מ"מ  מינה  הוא  במחלוקת  שנוי 
ראש  בעבר  שהייתה  מי  אלטשטיין,  גלית  התחנה, 
מחלקת החדשות ועזבה לפני כשמונה שנים. בעגה 
אחיזה  היא  זמני  מינוי  של  משמעותו  ביורוקרטית, 
כך  הפקיד,  של  בגרונו  הממנה  השר  של  שיטתית 
שהאחרון צריך להצדיק כל העת את המשך כהונתו, 
שונה  אינה  אלטשטיין  שמתברר,  כפי  זה,  ובעניין 

מכל פקיד אחר.
את  לנקות  הספיקה  היא  אחדים  חודשים  בתוך 
מחלקת  ראש  כולל  מהתחנה,  הימין  אנשי  מרבית 
החדשות המוערך אמיר אבגי והמגיש הדתי ותושב 
שעבר,  בשבוע  הגיע  השיא  שנרב.  ישי  השומרון 
בהחלטה מעוררת תהיות קשות להדיח את הפרשן 
משותפת  מהגשה  ברדוגו  יעקב  והפובליציסט 
את  שהביאה  זו  התחנה,  של  הדגל  תוכנית  של 
תמים  להיות  צריך  ביותר.  הגבוהים  ההאזנה  נתוני 
ואינם  'מקצועיים'  במיוחד כדי להניח שהשיקולים 
קשורים לביקורת החריפה שנהג ברדוגו להעביר על 

הממשלה הנוכחית ועל מערכת המשפט.
קל להניח שהפרקליטות לא תעמיד את גנץ לדין 
בזהות  מוסתרת  והבלתי  העקיפה  ההתערבות  על 
עובדי גל"צ על בסיס דעה פוליטית, לא בסעיף של 
'היענות  ואפילו לא תחת הסעיף של  'סיקור אוהד' 
שמורות  זה  בסגנון  משפטיות  המצאות  חריגה'. 
השבוע  שגם  נתניהו,  בנימין  האופוזיציה  לראש 
הוקפאו הדיונים במשפטו, עד לתשובה מלאה של 
והריגול  הפריצה  מעשי  להיקף  באשר  הפרקליטות 

הלא חוקיים שנעשו בתיקי האלפים.

ודתיהם שונות
בניגוד לרפורמות קודמות, בהן נרשמה התנגשות 
ובין פעילותו של שר  בין העמדה החרדית  חזיתית 

הדתות מתן כהנא, מקדם השר בימים אלה רפורמת 
רבני  של  מינויים  והליכי  כהונתם  בתחום  עומק 
גם מנקודת מבט חרדית, מדובר  כי  ונדמה  הערים, 
בערי  היהדות  מצב  את  שתקדם  חיובית  ברפורמה 

השדה ובכלל.
פחות  לא  כיום  חסרים  בישראל  רקע:  קצת 
רבים,  במקרים  ערים.  רבני  וחמישה  משלושים 
במגבלות  וגדושים  מסורבלים  עיר  רב  מינוי  הליכי 
עתירות  בשלל  מלווים  כשהם  ואחרות,  פוליטיות 
ושעל.  צעד  כל  על  משפטית  ובמעורבות  לבג"ץ 
במקביל, בכמה וכמה ערים מכהנים רבנים קשישים 
יכולים  אינם  המתקדם  גילם  מחמת  אשר  למדי, 

לשרת כראוי את צרכי הדת של התושבים.
במקום להיאבק עיר אחר עיר, בחר כהנא להיאבק 
בשורשיה של הביורוקרטיה ולשנות באופן דרמטי 
סדרת  את  השר  פרסם  שעבר  בשבוע  התקנות.  את 
הרפורמות שבכוונתו לערוך לטובת הערות הציבור. 
בשבוע הבא, ב-22 לחודש, יעבור השר על ההערות 
כשורה,  ילך  הכל  אם  התקנות.  אישור  את  וישלים 
גורמים במשרד הדתות, צפוי השר לפתוח  לפי  כך 
את  מסתיר  לא  כהנא  שונות.  בערים  מינויים  בסבב 
חשוב  אולם  דתיים,  ציונים  רבנים  למינוי  עדיפותו 
יותר בעיניו, לכל הפחות, לאפשר את מינויו של רב 

עיר בכלל.
הבוחר  הגוף  תחילה,  השינויים:  עיקרי  ואלה 
המקומית,  המועצה  חברי  מכלל  אוטומטית  יורכב 
וחמישה  עשרים  מהבוחרים,  אחוז  חמישים  שיהוו 
העיר  מועצת  מליאת  ידי  על  ימונו  נוספים  אחוז 
מקרב רבני העיר ונציגי הציבור שלה, תוך היוועצות 
על  ימונו  הבוחר  הגוף  חברי  ויתר  הדתות,  שר  עם 
ידי השר עצמו. תקנה נוספת מגבילה את גילם של 
שנכנסו  רבנים  כולל  לשמונים,  המכהנים  הרבנים 
כהונתם  הייתה  כה  עד  ואשר   1974 לפני  לתפקידם 
היערכות  שנת  יקבלו  רבנים  אותם  הגבלה.  ללא 
לסיום התפקיד, כאשר כבר בשנה זו יתאפשר לשר 

להניע את הליך בחירתו של המחליף.
להיכנס  שעשויה  ומשמעותית  נוספת  רפורמה 
לתוקף, תקבע כי רב עיר ייבחר מלכתחילה לתקופה 
קצובה בזמן של עשר שנים – בדיוק כמו רב ראשי. 
אלא שבניגוד לרבנות הראשית, יתאפשר לרב העיר 
להעמיד את עצמו שוב לבחירה עם תום הקדנציה. 
ניתן לטעון כי תקנה כזו תגרום לרבני הערים לעסוק 
מעט בפוליטיקה כדי להבטיח את עתידם, מצד שני, 
פעילותם  את  ולהרחיב  להגביר  אותם  תעודד  היא 

בקרב התושבים.

בין היעדים הראשונים שסומנו על ידי שר הדתות 
העיר  לציון,  בראשון  רב  מינוי  לשכתו:  וצוות 
בה  מכהן  כיום  ואשר  בישראל  בגודלה  הרביעית 
שנת  את  חצה  שכבר  וולפא,  הגרי"ד  הישיש  הרב 
ראש  את  סימן  כהנא  ועשרים.  מאה  עד  התשעים, 
כמי  לוי,  שלמה  הרב  המקומית,  ההסדר  ישיבת 
שאמור להחליפו. כך גם ראש העין, בה סומן הרב 
יהונתן אדואר, רב מרכז העיר פתח תקווה, כמועמד 
עתידי מתאים וכך מספר ערים נוספות, בהן קיימת 
הנציגות  ובין  השר  בין  הסכמה  לגיבוש  היתכנות 

המקומית ולהרכבת גוף בוחר באופן יעיל ומהיר.
מכמה  להתלונן  סיבה  אין  החרדית  לנציגות 
רבנים  החלפת  המעשי  במישור  ראשית,  טעמים: 
קשישים ברבנים צעירים היא צעד שיתרום לחיזוק 
האחרונות  בקדנציות  שנית,  רבות.  בערים  היהדות 
נאלצו שרי הדתות להילחם בטחנות רוח בכל מינוי 
גם  ישרת  הביורוקרטיים  ההליכים  פישוט  ומינוי. 
ישוב  הדתות  משרד  וכאשר  אם  בהמשך,  אותם 
יפתחו  שנים  לעשר  בחירות אחת  וכמובן,  לידיהם. 
לפי  אחרים  רבנים  ומינוי  לריענון  האפשרות  את 

הצורך והעניין.

זה עוד לא נגמר
הקורונה  מגפת  פרצה   2020 ינואר  בתחילת 
יום   530 במשך  בישראל,  מאז,  העולמית.  לתודעה 
6,428 נפטרים שהם  תחת ממשלות נתניהו, נרשמו 
 2021 ביוני  ב-13  אדם.  בני   12.1 יומי  בממוצע 
)נכון  יום   246 במשך  ומאז,  הממשלה,  התחלפה 
לשעת כתיבת השורות, כמובן(, נפטרו מקורונה עוד 

3,196 איש. ממוצע של 13 איש ביום.
נאלצה  נתניהו  שממשלת  לזכור  גם  חשוב 
להתמודד עם תופעה לא ידועה, בזמן שממשלת בנט 
נהנתה משנה וחצי של ניסיון בינלאומי להתמודדות 
רק  מחיסונים  נהנתה  נתניהו  ממשלת  המגיפה.  עם 
בחודשיה האחרונים, ואילו ממשלת בנט זכתה בהם 
מן ההפקר. ממשלת נתניהו התמודדה עם הוריאנטים 
הרצחניים אלפא ודלתא וממשלת בנט מתמודדת עם 
הזן הגמיש והמסוכן פחות של האומיקרון. ובעיקר, 
ממשלת נתניהו שמה דגש עיקרי על הצלת חיי אדם, 
ואילו ממשלת בנט בחרה 'להכיל' את המתים. וזה, 

כך נדמה, תמצית הסיפור.

נמלט מהחזית הביתית, ראש הממשלה בביקור בבחריין | צילום: חיים צח, לע"מ

לנציגות החרדית 
אין סיבה להתלונן 

מכמה טעמים: 
ראשית, במישור 
המעשי החלפת 
רבנים קשישים 
ברבנים צעירים 

היא צעד שיתרום 
לחיזוק היהדות 

בערים רבות. שנית, 
בקדנציות האחרונות 

נאלצו שרי הדתות 
להילחם בטחנות 

רוח בכל מינוי ומינוי. 
פישוט ההליכים 

הביורוקרטיים ישרת 
גם אותם בהמשך, 
אם וכאשר משרד 

הדתות ישוב לידיהם. 
וכמובן, בחירות אחת 

לעשר שנים יפתחו 
את האפשרות 

לריענון ומינוי רבנים 
אחרים לפי הצורך 

והעניין
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

מטבע של אש 
ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית 
ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל 
ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה לה' )שמות ל, יג(.

דרשו רבותינו )במדבר רבה יב, ג. הובא ברש"י( 
מחצית  במצוות  רבינו  משה  שנתקשה  מלמד 
של  מטבע  כמין  הוא  ברוך  הקדוש  ונטל  השקל, 
אש מתחת כסא הכבוד והראה לו למשה ואמר ֶזה 

ִיְּתנּו- כזה יתנו! 
ולכאורה קשה, משה רבינו-מקבל התורה שכל 
ולמד  שהבין  ע"א(,  נט  )חולין  ליה  אניס  לא  רז 
בתורה,  ביותר  והעמוקות  הקשות  הסוגיות  את 

מתקשה במטבע זו?
אלא הרבי מקוצק )רבי מנחם מנדל מקוצץ, היה 
גאון עולם וחריף מאוד בפלפולו( תירץ קושיה זו 
יכול  והסביר שמשה רבינו לא הבין כיצד מטבע 
ב(  ל,  )שמות  כדכתיב  אדם  של  נפשו  על  לכפר 
ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ, פיסת מטבע פשוטה יכולה 
לכפר על הנפש? והקב"ה השיב למשה שיתבונן 
אלא  רגיל,  מטבע  סתם  לא  שזה  ויראה  בדבר 
מטבע של אש, שפירושו חום אהבה והתלהבות!

ה' יתברך חפץ שניתן את המטבע, את הצדקה, 
עם אש, עם חום ואהבה, עם התלהבות ושמחה על 
עשיית המצווה, ַחם ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש 
)תהילים לט, ד(, ולא לעשות את המצווה בעצב, 
בקרירות וכמצוות אנשים מלומדה, "עוד פעם בא 
העני הזה.. ", ועל ידי שעושה האדם את המצווה 
ולעלות  להתרומם  זוכה  הוא  והתלהבות  בחום 

למעלות רמות וגדולות.



ממון- אש!

הנועם  הקשה  אש,  של  המטבע  בעניין  עוד 
בשנת  נולד  מליז'נסק,  אלימלך  )רבי  אלימלך 
 1,717-1787 ה'-תקמ"ז  בשנת  ונפטר  תע"ז  ה' 
של  אחיו  ממעזריטש,  המגיד  תלמיד  למניינם. 
ידועים  שניהם  מאניפולי,  זושא  רבי  הצדיק 
בכינוי: "האחים הקדושים"( מדוע הוצרך הקב"ה 
להראות למשה רבינו דווקא מטבע של אש, מדוע 
מה  רגיל?  מטבע  לו  להראות  מספיק  היה  לא 

מיוחד במטבע של אש?  
רבינו  למשה  לרמוז  רצה  שהקב"ה  ותירץ, 
הכסף  שהמטבע-  כולו,  העולם  לכל  שיודיע 

והממון זה אש!
יודעים  לא  אם  שימושים,  שתי  ישנן  באש 
ומכלה  היא שורפת  נכונה,  בצורה  בה  להשתמש 
יודעים להשתמש באש  אם  אך  טובה,  כל חלקה 
גדולות  בה  לפעול  אפשר  וחכמה,  נבונה  בצורה 
ולעשות  להתיך מתכות  לאפות,  לבשל,  ונצורות, 

מהם תכשיטים. 
שאדם  וכשם  אש,  שזה  לזכור  צריך  עדיין  אך 
המתקרב יותר מידי לאש עלול להיכוות ולהישרף, 
אליהם  יתקרב  אם  והזהב-  הכסף  בעניין  גם  כך 
האדם יותר מידי עלול הוא להישרף ולשרוף את 

כל חייו! 
סכנה  זוהי  מידי  יותר  בכסף  נדבקים  אם 
גדולה, "זהירות תהום!", הכסף משגע את האדם 
ומטשטש את שכלו עד שכל חייו נהפכים להיות 
במרדף אחר הכסף, יש לו מנה רוצה מאתיים, יש 
לו מאתיים רוצה ארבע מאות )קהלת רבה א, לב(.
תאותו  וחצי  מת  אדם  שאין  היא  האמת  אך 
בידו )קהלת רבה שם(, כל המרדף הזה הוא לריק 
מדוע  המפרשים,  הקשו  אגב  )ובדרך  ולבהלה! 

תאוותו  חצי  אין  מאתיים  ורוצה  מנה  שיש  למי 
בידו, הרי חצי-מנה, כן יש לו, אלא, הכוונה היא 
וא"כ  מאתיים,  עוד  רוצה  הוא  מנה,  לו  שכשיש 
נמצא שיש לו עכשיו רק שליש, ונמצא שהוא מת 

כשיש בידו פחות מחצי..(. 


בקרבה יתירה ומרדף אחר הממון מאבד האדם 
את הפרופורציות והאיזון שלו, בני אדם הלהוטים 
אחר הכסף שום דבר לא עומד נגד עיניהם, וצריך 

להיזהר מזה מאוד. 
לפעמים באים אלי אנשים להתייעצות וברכה, 
לקנות  פקודות  שולחים  הם  השיחה  כדי  ותוך 
מסוגלים  לא  הם  וכדו',  בבורסה  מניות  ולמכור 
להיבדל מזה, עד כדי כך נצמדו לדבר. אשה אחת 
התקשרה ואמרה שהיא ובעלה ברוך ה' התקרבו 
הוא  אחת,  בעיה  יש  אך  ולמצוות,  לתורה  קצת 
צמוד למחשב ולאינטרנט, וכל היום הוא משחק 
כח(,  קו,  )תהילים  ְּפעוֹר  ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  בבורסה, 
שניה  ובפעם  הכסף  כל  את  מפסיד  אחת  פעם 
כבר  לה  שאין  מסכנה,  מספרת,  והיא  מרוויח.. 

חיים, הראש שלו כל היום סביב זה. 
נשרף  לאש  שמתקרב  ומי  לאש,  מתקרב  הוא 

וגם שורף אחרים עמו.
ולהיכנס  הזה  במרדף  להפסיק  מוכרח  האדם 
וגם אם הרוויח,  יותר לרוחניות, להתרומם,  קצת 
יופי, ברוך ה', יפסיק ולא יכנס לזה שוב, כדי שלא 
אחת,  בבת  הכל  את  שיפסיד  למצב  חלילה  יגיע 
יד(, בני  ָלמוֹ  )תהילים מט,  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם  ֶזה  שהרי 
שהרוויחו  במה  מסתפקים  לא  כלל  בדרך  אדם 
ורוצים להרוויח עוד עד שמפסידים הכל, וכך כל 
הבית והחיים נהרסים בגלל זה, ולכן צריך להיזהר 

מזה מאוד.
ְׂשאּו ָמרוֹם ֵעיֵניֶכם 

ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם )שמות 
ל, יב(. 

בדבר  יש  ורמז  והרמה,  הגבהה  מלשון  'תשא' 
שבכל עת צריך האדם להרים את ראשו למעלה, 
ֵאֶּלה  ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרוֹם  ְׂשאּו  לרוחניות, 
)ישעיה מ, כו(, כל הזמן לחשוב על רוחניות, על 

לימוד התורה הקדושה וקיום מצוותיה.
טרף  להביא  בפרנסה  אדם  עוסק  כאשר  גם 
תורה,  בדברי  עסוק  ולהיות  לחשוב  עליו  לביתו, 
כל העת יחשוב, מתי תפילת מנחה, תפילת ערבית, 
שיעור תורה בערב, תיקון ליל שישי וכדו', ויעשה 
את הכל בהתלהבות בחום ובקדושה. וזהו שאמר 
דוד המלך בתהילים )קכח, ב(: ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל 
ַאְׁשֶריָך ְוטוֹב ָלְך, יגיע כפיך נאמר ולא יגיע ראשך, 
כפיו  רק  לעבוד,  יוצא  שאדם  שאפילו  ללמדך 
)ידיו( יהיו עסוקות במסחר, אך ראשו יהיה עסוק 
בהלכה,  בגמרא,  במשנה,  התורה,  בדברי  וטמון 

באגדה, בפסוקי תהילים.
ואו אז ַאְׁשֶריָך ְוטוֹב ָלְך )תהילים שם(. ַאְׁשֶריָך, 
פ"ד  )אבות  ַהָּבא  ָלעוָֹלם  ָלְך,  ְוטוֹב  ַהֶּזה.  ָּבעוָֹלם 

מ"א(. 
משל לציפור שנפלה לתוך בוץ והחלה לשקוע 
בה יותר ויותר- אם כנפיה עדיין לא טבעו, בידה 
לצאת מהבוץ על ידי כנפיה, ואם גם כנפיה טבעו 
בתוככי הבוץ, כל זמן שראשה מחוץ לבוץ עדיין 
תוכל לזעוק 'הצילו' ויבואו להושיעה, אבל כשגם 
זמן  כל  האדם,  כך  לה..  אוי  בבוץ,  נשקע  הראש 
שראשו עסוק בדברי תורה ובקיום המצוות, יכול 
בני  ראש  את  תשא  'כי  ולהתעלות.  לעלות  הוא 
ישראל', העיקר להגביה הראש והמוח לפקודי ה'.
כרצונו  יתברך  רצונו  לעשות  שנזכה  רצון  יהי 
בבניין  ציון  בנחמת  לראות  בקרוב  בקרוב  ונזכה 
בית המקדש ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, 

אמן. 



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

קרן עור פני משה
 הרגע מתואר  הפרש  של  בסיומה 

יום הכיפורים, עת  הנשגב בעיצומו של 
הלוחות  עם  השמים  מן  רבנו  משה  ירד 
השניות,עם דרגת קדושה  ש"קרן עור פני משה". 
מסנוור  כה  היה  והאור  יקרות  באור  האירו  פניו 
ועוצמתי עד שהיה עליו לשים מסווה כשדיבר עם 

בני ישראל.
השאלה הגדולה היא למה בהקו פניו רק כשירד 
הראשונות  הלוחות  הרי  השניות,  הלוחות  עם 
היו  שאותן הביא ממרומים בשבעה עשר בתמוז 
קדושות פי כמה. הראשונות היו "מעשה אלוקים" 
שנחצבו מאבן תחת כסא הכבוד ואילו השניות היו 
מעשה ידי משה מאבן גשמית שצמחה באוהלו על 

הקרקע.
הראשונות  הלוחות  המהר"ל:  כך  על  משיב 
אבל  משמים,  תורה  קיבל  שמשה  לאחר  ניתנו 
הלוחות השניות היו לאחר שמשה קיבל החלטה 
בעצמו.  כשירד עם הלוחות הראשונות וראה את 
ישראל  של  רועם  גמר   - העגל  סביב  מפזז  העם 
אומר כי נתינת הלוחות בשעה זו היא אשר תקבע 
כליה.  עליהם  ותגזור  לה'  שלהם  המחויבות  את 
באותו רגע נורא קיבל משה רבנו החלטה של רגע 
ושבר את הלוחות לרסיסים כדי למסור נפשו עבור 

ישראל.
להם  והנשגבים  השמימיים  הגילויים  כל  עם 
לא  אשה  שילוד  גילויים  עכשיו,  עד  משה  זכה 
זכה להם עד כה, הוא לא היה עד אז אלא בגדר 
ועשה  עצמית  ביוזמה  שפעל  לאחר  רק  תלמיד. 
צעד משמעותי משלו, הפך להיות אדם חדש ופניו 

זהרו באור יקרות.
תשע"א  בשנת  בארה"ב  חב"ד  שלוחי  בכינוס 
נשא דברים רבה של בריטניה דאז הרב יונתן סאקס 
ז"ל. וכך סיפר: בקיץ של  שנת תשכ"ח – )1968( 
הגעתי לארה"ב כדי לפגוש את הרבנים הגדולים 
של התקופה. פגישותי המגוונות עם המפורסמים 
שברבנים הובילו למסר אחיד אותו אמרו כולם: 

"אתה חייב לפגוש את הרבי מליובאויטש!".
כשרבנים מכל קצות הקשת היהודית ממליצים 
פה אחד, לא נותר לי אלא לנסוע. וכך מצאתי את 
הנושא  בנין  מול  פארקווי  איסטרן  ברחוב  עצמי 
את המספר 770. נכנסתי פנימה, עצרתי את החסיד 
הראשון שנקרא בדרכי, ופניתי אליו בנימוס בריטי 
בבקשה".  הרבי  עם  לדבר  מעונין  "אני  טיפוסי: 
הלה כמעט התקפל תחתיו מרוב צחוק. רק לאחר 
כמה  יודע  "אתה  הגיב:  הוא  להירגע,  שהצליח 
שכח  הרבי?  עם  לפגישה  מחכים  אנשים  אלפי 
הרצון  את  אצלי  הגבירה  רק  הדחייה  מזה!". 
לפגוש את הרבי, ובשום אופן 'לא לשכוח מזה'. 
בביטחון עצמי מופגן הגבתי: "ובכן אני אסתובב 
בלוס  דודתי  של  הטלפון  מספר  הנה  בארה"ב. 

אנג'לס, אם זה יתאפשר תתקשר אלי".
מספר שבועות חלפו, שהיתי אז בלוס אנג'לס, 
ממתין לשיחת טלפון המיוחלת ורק מקווה שלא 
אתאכזב. מוצאי שבת הגיע, הטלפון צלצל. חב"ד 
על הקו. "הרבי רוצה לפגוש אותך ביום חמישי". 
רבע  אפילו  היה  לא  לי  אבל  אותי  יפגוש  הרבי 
דולר לעלות על טיסה ישירה לניו יורק. כל רכושי 
מי  כל  נסיעה לאוטובוס.  הרב הצטמצם בכרטיס 
שנסע אי פעם בחברת הנסיעות 'גרייהאונד' מלוס 
יורק, מכיר את החויה המפוקפקת.  אנג'לס  לניו 
ללא  כמעט  שעות   72 שנסע  באוטובוס  ישבתי 

הפסקה.
הגיע.  בדרכים  היטלטלתי  שבשבילו  הרגע 
נכנסתי,  הרבי,  של  העבודה  לחדר  אותי  ליוו 
הצגתי  מגוונות,  שאלות  ברשימת  מראש  חמוש 
האינטלקטואליות  השאלות  את  הרבי  בפני 
את  מילא  הרבי  אותי.  שהטרידו  והפילוסופיות 
חלקו במערכה וסיפק תשובות עניניות. נראה היה 
משהו  אך  סיומה,  לקראת  צועדת  שהפגישה  לי 
נקט  הרבי  צפוי,  שהיה  בתסריט  לפתע  השתנה 
לפתע בצעד שאף אחד מהאישים איתם נפגשתי 
מלקוח  תפקידים.  הפך  הוא  עשה,  לא  לכן  קודם 

המבקש מידע הפכתי לספק. 
הרבי התחיל לשאול אותי שאלות על סביבתי, 
ופעילותי באוניברסיטה: כמה סטודנטים יהודים 
בחיים  מעורבים  מהם  כמה  בקיימברידג'?  יש 
היהודיים? מה אתה עושה על מנת לקרב אנשים 

אחרים?
להפוך  בשביל  באתי  לא  לעצמי:  אומר  אני 
פשוטות  שאלות  כמה  לשאול  באתי  ל'שליח' 
אותי.  מאתגר  הרבי  היוצרות.  התהפכו  ולפתע 
היו  לא  לרבי  בניגוד  אך  לענות,  חייב  הייתי 
בתכסיס  נקטתי  מספקות.  תשובות  באמתחתי 
לאומי אופייני, בנית תירוצים מורכבים בגאונותם 
ללא  כלום  עושה  לא  בעצם  שאני  להסביר  בכדי 
אחד  שאף  מנצח  במשפט  פתחתי  הצדקה.  שום 
נמצא..."  אני  שבו  "במצב  מולו:  עמד  טרם 
הרבי  אותי  הפתיע  אז  אך  להמשיך,  התכוננתי 
בשנית. הוא קטע את דברי והגיב בפסקנות: "אף 
את  שם  אתה  במצב.  עצמו  את  מוצא  לא  אחד 
עצמך במצב הזה, כך שאתה יכול לשים את עצמך 

במצב אחר".
אלמוני  הייתי  חיי.  את  ששינה  הרגע  היה  זה 
שהגיע משום מקום ומתקדם לשום מקום. והנה, 
היהודי  העולם  של  הגדולים  המנהיגים  אחד 
אתה.  לא  הוא  שלך  הנוכחי  המצב  לי:  אומר 
לקבוע  למצב  תתן  ואל  המצב,  את  אתה  קבע 
את  הבנתי  בה  המפנה  נקודת  הייתה  זו  אותך! 
מה שאמרתי מאז עשרות פעמים: העולם טועה. 
הוא  הרבי  את  המשקף  שהתיאור  כשחושבים 
מפספסים  תומכים,  אלפי  עם  באישיות  שמדובר 
יוצר  טוב  מנהיג  ביותר:  החשובה  הפואנטה  את 

תומכים, אבל מנהיג טוב יותר יוצר מנהיגים.
זה מה שהרבי עשה עבורי ועבור אלפי אחים. 
אבן  את  הרבי  הניח  נשכח  בלתי  מפגש  באותו 

הפינה למנהיגות האישית שלי.
לאותו פרק היה סיום לא צפוי: היה עלי לעזוב 
ביום  שכר  בטיסת  לאנגליה  ולחזור  ארה"ב  את 

בשבת  ספטמבר.  תחילת  אוגוסט,  בסוף  ראשון 
שלפני הטיסה הייתה התוועדות גדולה. החסידים 
לאנגליה?  חוזר  "אתה  כנה:  בחמימות  לי  הציעו 
קח בקבוק וודקה. במהלך ההתוועדות, גש לרבי 
ואתה  לחיים,  לך  ימזוג  הרבי  ששרים,  באמצע 
הוודקה  תהיה  זו  חזרה,  הבקבוק  את  אתך  תיקח 
של הרבי". שמעתי לעצתם, באמצע ההתוועדות, 
וביקשתי  לרבי  ניגשתי  בקהל,  אנשים  אלפי  עם 
ממנו להגיד לחיים. הרבי הביט בי מופתע: "אתה 
"עלי  הקשה.  הוא  "למה?"  עניתי.  "כן"  עוזב?" 
השבתי  מתחיל"  הסמסטר  לקיימברידג',  לחזור 
"אבל  בתמיהה:  אלי  הסתובב  הרבי  בפשטות. 
באוקטובר".  רק  מתחיל  בקיימברידג'  הסמסטר 
ידע,  הרבי  איך  היום  עד  אדע  ולא  אז  ידעתי  לא 
אבל הרבי צדק. הוא הציע לי: "אני חושב שאתה 
צריך להישאר עד לאחר לאחר ראש השנה". ורק 

אז אמר הרבי "לחיים".
כשחזרתי למקום מושבי הקיפו אותי החסידים. 
כולם רצו לדעת: "מה הרבי אמר לך?", שחזרתי 
להם. אז עוד לא ידעתי שאם הרבי אומר להישאר 

זהו הדבר הנכון ביותר לעשות, אבל נשארתי.
של  מדרשו  בבית  התקיעות  במעמד  נכחתי 
בראש  בשופר  תוקע  הרבי  את  שמעתי  הרבי. 
המדהימות  החוויות  אחת  הייתה  וזו  השנה, 
ביותר שחוויתי. הטוהר של התווים, המראה של 
לראות  ומנסים  מקום  בכל  הנמצאים  החסידים 
את הרבי תוקע בשופר, כל החושים היו שותפים 
 , תוקע  הרבי  את  ראו  כולם  העוצמתית.  לחוויה 
ואני שמעתי צליל שבו השמים והארץ נגעו. וכך 
סיים את נאומו הרב סאקס ז"ל. הדי אותה תקיעת 
כל  לי  מזכירים  הם  היו,  עד  איתי  נשארו  שופר 

הזמן, האתגר לפניך – האתגר להוביל.
כשאדם לוקח ע עצמו להיות מנהיג, הוא זוכה 

כי עור פני יקרינו אור!

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



03-6162229 office@kav-itonut.co.il

שים וגברים כאחד
*המודעה פונה לנ

זה יכול 
להיות שלך

אנחנו 
מחפשים...

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:

מעצב/ת
דרוש/ה

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 

חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 
ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

מנהל/ת חשבונות

למשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביה

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

פקיד/ת גביה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

סוכני/ות מכירות

דרוש/ה

דרוש/ה

דרוש/ה
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בימים שני עד רביעי י"ג-ט"ו באדר א' )14-16.2( מגוון רחב 
של מוצרים במבצע: משקאות חלב 1 ליטר יטבתה 2 רק ב- 
18.90 ₪,  דנונה בר שטראוס 3 ב-10.90 ₪, מטרנה שלבים 
2 ב- 90 ₪, טורטייה 2 ב- 25 ₪, מאגדת קליק ב- 8.90 ₪, 

שלישיית ביצי הפתעה מעולה 2 ב- 20  ₪, מגבוני בייבי פרש 
4 ב- 10 ₪, כרעיים/שוקיים/ירכיים בכשרות קהילות ב- 27.90 

₪ לק"ג ועוד. חגיגת מבצעי סנו כל השבוע: נייר מגבת 
ב- 9.90 ₪, נייר טואלט סופט ב- 24.90 ₪, מרכך כביסה 

מקסימה 2 ב- 28 ₪, מתז אוקסיג'ן ב- 13.90 ₪, ריצפז 
פרש 2 ליטר ב- 14.90 ₪, אקונומיקה פיסגה 4 ליטר ב- 8.90 

₪ ועוד. בנוסף מבצעים לכבוד שבת בימים חמישי ושישי 
ט"ז-י"ז באדר א' )17-18.2( לדוג': דג סלומון אדום גרופ 

ב-59.90 ₪ לק"ג, תה בטעמים מעולה ב-10 ₪, מגוון חטיפי 
אסם 5 ב-15 ₪, עוגיות שמרים 400 גר' ב- 8.90 ₪. מבצעים 

בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי י"ג-י"ז באדר 
א' )14-18.2(: מיץ ענבים 1 ליטר מעולה ב-10 ₪, חמאת 

בוטנים מעולה ב-8.90 ₪, מגוון קטניות סלקטד מיה 500 גר' 
3 ב- 20 ₪, אבקת כביסה אריאל 5 ק"ג ב-32.90 ₪.

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.

אל תתנו לתואר לתפוס אתכם לא מוכנים

שקיות אשפה במארז 
קופסא נוח 

מעולה לשדרג כל ארוחה

מומחיות שמתאימה לכם

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

חורף חם בנתיב החסד

כל מסע מוצלח מתחיל בצעד אחד קטן, אפילו השתדלות 
בודדת מסוגלת לפתוח דלתות לעתיד חדש ומבטיח - גם 
הדרך שלך לאפיק פרנסה ראוי לתואר מתחילה בהרשמה 

למכינה האקדמית בקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו.

מכינות הגברים של הקריה האקדמית אונו מהוות מעטפת 
ראשונית בכניסה לעולם האקדמיה, בהן משלימים את 

לימודי הבסיס בתחומי המתמטיקה, אנגלית ושאר הלימודים 
הנדרשים – כך שתוכל להתחיל את לימודי התואר הראשון 

כבר בשנת הלימודים תשפ"ג! 
המכינות לגברים מתחילות בל' אדר 
א', 3.3, בקמפוס החרדי באור יהודה.

הקמפוס החרדי בקריה האקדמית 
אונו מציע תארים אטרקטיביים 

 LL.B :בתחומים רלוונטיים ומבוקשים
במשפטים – עריכת דין, B.A. במנהל 

עסקים –נדל"ן ותשתיות / שמאות, 

תנאי הלימוד נוחים ומשלבים גם לימודים 
בזום, אפשרות למלגות וסיוע בשכר 

לימוד, סיוע בהשמה במקומות עבודה, 
ומערכת תמיכה מקיפה שתלווה אותך 

בדרך להצלחה.

לפרטים והרשמה צרו קשר עוד היום: 
.072-370-0381

חדש וייחודי מסנו סושי:  שקיות אשפה של סנו סושי 
באריזת קופסא - לשליפה קלה של השקיות אחת אחת 
ולאחסון יעיל ונוח. מהיום שקיות האשפה של סנו סושי 

מגיעות באריזת קרטון 
ייחודית. שקיות אשפה 
במארז קופסא של סנו 

סושי נשלפות אחת 
אחת בקלות ונוחיות 
מתוך הקופסא, עם 

שרוך לקשירה ונשיאה 
נוחה של השקית. 

סדרת שקיות האשפה 
במארז קופסא כוללת מארז  200 יחידות )65X54 ס"מ( 

של שקיות אשפה אדומות עם שרוך וכן מארז 100 יחידות 
  EXTRA65 ס"מ( של סנו סושי שקיות אשפהX54(

חזקות המיוצרות בטכנולוגיה ייחודית המאפשרת חוזק, 
גמישות ומתיחה של השקית ומונעת קריעה שלה בעת 

השימוש.

להשיג ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד הבית'.

המתחיל במטרנה מצווה

 עושים סדר מעוצב בחדר הילדים

היא נמצאת כיום כמעט בכל בית ומציצה אלינו מכל מתכון, 
הטורטייה משדרגת לנו כל ארוחה בקלות ובמהירות. היא 
אינה מתפוררת ולא מותירה לכלוך ועל כן מעולה לטיולים 

וארוחות מחוץ לבית. הטורטיות של 'מעולה' הן היחידות 
בכשרות בד"צ העדה החרדית.  ניתן למצוא אותן במבחר 

סוגים: קמח חיטה, בתוספת חיטה מלאה, בברכת המוציא או 
מזונות. הטורטיות מגיעות באריזה נוחה לשימוש השומרת 
על הטריות. לטורטיה יש שלל שימושים במטבח והיא יכולה 
להוות פתרון מהיר לארוחה קלה וטעימה. ניתן למלא בה כל 
מה שתרצו והיא מעולה גם כבסיס לפיצות, לקישים ואפילו 

כתוספת לסלט.  טורטיות מעולה- קל להכין וטעים לאכול.

מטרנה, מותג תזונת התינוקות המוביל בישראל, יחד עם 
חסדי נעמי, ארגון החסד המוביל יוצאים לדרך עם "מטרנה 

מצווה" – מבצע איסוף הכפיות שמוסב לתרומות עבור 
משפחות נזקקות. בשיתוף פעולה חסר תקדים הנמשך 

למעלה משני עשורים, מטרנה בשיתוף חסדי נעמי תורמים 
למשפחות נזקקות הודות להירתמות הברוכה של משפחות 

למבצע איסוף הכפיות. במשך 23 שנה אלפי משפחות 
נעזרות בכפיות הקטנות שלכם, ולכן ישנה חשיבות גדולה 
בתרומת מזון תינוקות למשפחות נוספות הזקוקות לכך.   

מדי שנה, על פני יותר משני עשורים, מקיימת חברת מטרנה 
את הפרויקט המיוחד, במסגרתו מתבקש הציבור לאסוף 

כפיות מטרנה או אריזות דייסות מטרנה ולהביאן לנקודות 
האיסוף של חסדי נעמי.  ככל שמתקבלות יותר כפיות 

או אריזות דייסות, כך גדלה גם 
תרומת מטרנה לארגון החסד, ובכך 

מעניקה לאלפי משפחות נזקקות 
במגזר החרדי תמ"ל )תרכובת מזון 

לתינוקות( ודייסות לתינוקותיהן.

מאז הושק מבצע 'מטרנה מצווה', 
קיבלו הן מטרנה והן ארגון חסדי 
נעמי אינספור תגובות מהציבור 

החרדי על הזכות העצומה 
בהשתתפות במבצע המיוחד, 

המאפשר לקהילה שלמה להיות 
שותפה בתרומת מזון תינוקות 
למשפחות נזקקות. במשך כל 

השנה, משפחות רבות מקפידות 
לשמור כפיות ואריזות דייסות 
מטרנה במיוחד עבור פעילות 

חשובה זו, וכך הן הופכות לשותפות 
ישירות בתרומה לנזקקים.

מטרנה מלווה דורות של תינוקות בישראל ומהווה את בחירתן 
של רוב אימהות המגזר החרדי.  ככזו רואה מטרנה חשיבות 

עליונה בחיבור אל הציבור החרדי, הן באמצעות מגוון מוצריה 
המתהדרים בכשרות בד"צ העדה החרדית ובהרכב מתקדם, 

והן במתן יעוץ והכוונה לאימהות בנושאי תזונה, הזנה טבעית 
ושינה במסגרת המרכז לייעוץ תזונתי, וכמובן גם בחיבור 

הרגשי – לחסד ולנתינה במגזר החרדי.

איך משתתפים? אוספים כפיות תמ"ל 
מטרנה או אריזות דייסות מטרנה, 

ושולחים לחסדי נעמי רח' בר יוחאי 
10 בני ברק, וניתן להביא גם לניידות 
או לתיבות חסדי נעמי עבור מטרנה 

מצווה 23. 

יעל דוד, מנהלת שיווק במטרנה: "מיזם 
החסד מטרנה מצווה מתקיים כבר 23 

שנים ברציפות והפך עם השנים לחלק 
בלתי נפרד ממטרנה ומהקשר ארוך 

השנים של מטרנה עם המגזר החרדי. 
מדי שנה, מרגש לראות איך שיתוף 

הפעולה עם ארגון החסד "חסדי נעמי" 
זוכה להיענות רחבה מצד הציבור 

שאוסף כפיות ואריזות מטרנה ובכך 
לוקח חלק בפעילות חסד וסיוע למשפחות רבות. גם השנה, 

אני מזמינה את כולם להצטרף ליוזמה, לתרום לקהילה 
ולהרבות במצווה".

יו"ר חסדי נעמי הרב יוסף כהן הביע את שמחתו לנוכח 
שיתוף הפעולה המתמשך והערכתו הרבה לחברת מטרנה על 
שותפות ארוכת שנים. "אני קורא לכל הציבור להירתם כמידי 

שנה ולהיות שותפים למצווה הגדולה הזו".

ההרשמה למכינות גברים בקמפוס החרדי בקריה האקדמית אונו בעיצומה

היא נמצאת כיום כמעט בכל בית ומציצה אלינו מכל 
מתכון, הטורטייה משדרגת לנו כל ארוחה בקלות 

ובמהירות. היא אינה מתפוררת ולא מותירה לכלוך ועל 
כן מעולה לטיולים וארוחות מחוץ לבית. הטורטיות של 

'מעולה' הן היחידות בכשרות בד"צ העדה החרדית.  ניתן 
למצוא אותן במבחר סוגים: קמח חיטה, בתוספת חיטה 

מלאה, בברכת המוציא או מזונות. הטורטיות מגיעות 
באריזה נוחה לשימוש השומרת על הטריות. לטורטיה 

יש שלל שימושים במטבח והיא יכולה להוות פתרון מהיר 
לארוחה קלה וטעימה. ניתן למלא בה כל מה שתרצו 

והיא מעולה גם כבסיס לפיצות, לקישים ואפילו כתוספת 
לסלט.  טורטיות מעולה- קל להכין וטעים לאכול.

Orbitol מותג מוביל בתחום היגיינת הפה, משיק את 
סדרת SHOCKING FRESH, משחת שיניים ושטיפת 

פה דנטאלית לתחושת רעננות חריפה קרירה ועוצמתית. 
משחת השיניים 

 SHOCKING FRESH
בתוספת קפסולות 
מנטה מתפוצצות 
לתחושת רעננות 

חריפה ועוצמתית 
,פיתוח חדשני ובלעדי. 

משחת השיניים 
 SHOCKING FRESH
 ,Orbitol החדשה של

הוכחה מחקרית 
כמעניקה 12 שעות 

הגנה מהתפתחות רובד 
חיידקים שהוא הגורם 

העיקרי למחלות חניכיים. המשחה מועשרת בפלואוריד 
למניעת עששת ולחיזוק אמייל השן. נוספת לסדרה זו 

שטיפת פה דנטאלית בטעם מנטה חזק במיוחד לרעננות 
חריפה ועוצמתית המסייעת להגנה מפני עששת.

סדרת SHOCKING FRESH מצטרפת למשפחת 
"Orbitol" הכוללת מגוון רחב של מוצרים לשמירה על 

בריאות השיניים. ל"Orbitol" משחות שיניים ושטיפות 
פה ייעודיות לטיפול בריח פה וגם להלבנה, ומברשות 

שיניים רכות וגמישות שאינן פוגעות בבריאות החניכיים. 
כמו גם סדרת מוצרי היגיינת פה ייעודיים לילדים הכוללת 

משחות שיניים, שטיפות פה ומברשות שיניים ידניות 
וחשמליות. ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות.

מיזם החסד 'מטרנה מצווה' יוצא לדרך בפעם ה-23 ברציפות

מבצעים חמים בכל סניפי 'נתיב החסד' בהם תהנו מחוויית קנייה, מבחר ענק ומגוון של 
מוצרים, מחירים הכי משתלמים וזה עוד לפני שתשמעו על המבצעים.

רעננות מתפרצת עם סדרת  
Orbitol של SHOCKING FRESH

עם פתרונות האחסון של איקאה, חדר הילדים שלכם יכול 
להיות מוכן לפסח, בכל ימות השנה. איקאה מציעה מגוון 

רחב של פתרונות אחסון ייעודיים לחדר הילדים- לצעצועים, 
בגדים, בובות וחפצים, בעיצובים מיוחדים שגם יסדרו לכם 

את החדר וגם יעצבו אותו בצורה צבעונית ומתוקה. אז 
הכנסו לאיקאה, בחרו בפתרונות האחסון שמתאימים בדיוק 

עבורכם והפכו את הסדר שלכם לצבעוני ועליז במיוחד.

  FLYTTBAR תיבת צעצועים, טורקיז VESSLA  ,₪79תיבת 

אחסון עם גלגלים, כחול NÖJSAM  ₪29  ,סט סלסילות/2 
יחידות, אדום/כחול UPPRYMD  ,₪29קופסא, שחור צהוב/
טורקיז ₪49/ 3 יח',  TROFASTקופסת אחסון, טורקיז ₪19

רשימת הסניפים: נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. 
ראשל"צ: רח' היוזמה 1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. 

קריית אתא: רח' תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 קריית 
אתא(. באר שבע: הירדן 24. אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת 

הר טוב.



19 ברחובות ט"ז אדר א' תשפ"ב 17/2/22

 גם במהלך שנת השמיטה

מבצעים חסרי תקדים לאורך כל השבוע בכל סניפי הרשת. 
מבצעי כאסח לאורך כל השבוע: סוכר מעולה 3 ב-10.90 

₪, תבניות אלומיניום מעולה 3 ב-20 ₪, טיטולי פרימיום 4 
ב-90 ₪. מגוון מוצרים בהנחות ענק בימים שלישי-רביעי 
י"ד-ט"ו באדר א' )15-16.2.22( כגון: דנונה בר שטראוס 

3 ב- 10.90 ₪, קמח מנופה 1 ק"ג מעולה 2 ב- 10 ₪, 
ברפלקס תלמה כל הסוגים ב- 15.90 ₪, רבע לשבע עלית 3 
ב- 25 ₪, אבקת מרק פטריות/בצל קנור ב- 14.90 ₪, מיונז 

מעולה ב-7.90 ₪, אורז יסמין 1 ק"ג 2 ב- 22 ₪, גרנולה 
מעולה ב- 10.90 ₪, שישיית גולדסטאר/סול ב-27.90 

₪, כוסות לשתיה קרה 70 יח' 2 ב-10.90 ₪ ועוד. וכמובן 
מבצעים לכבוד שבת בימי חמישי ושישי ט"ז-י"ז באדר 

א' )17-18.2( לדוג': עוגיות זהב בדלי ב- 10 ₪, תן צ'אפ 
מיה 4 ב- 10 ₪, דג מושט קפוא 2 ק"ג ב- 45 ₪, טבלאות 

שוקולד נעמן ב-9.90 ₪, אשפתון מעולה ב-10 ₪ ועוד. שוק 
פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה 

לחומרא. כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי משרד הפנים.

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל 
המחלקות: המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הפירות 
והירקות, הניקיון ובמחלקת כלי הבית ומשחקים, עם 

מגוון מוצרים ענק ממיטב החברות הנבחרות שמחכים 
לכם בסניפים. צוות העובדים מצפה לשרת אתכם נאמנה 

ולהעניק לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. תבדקו אותנו.

בדברים שנשא בכנס ירושלים שהתקיים השבוע הסביר יו"ר 
מאוחדת מר אייל גבאי, את חשיבותה של מאוחדת לקידום 
שירותי הרפואה בישראל. "בתקופה שבה מדברים על יוקר 

המזון שבה יצרנים ויבואנים שהם מונופול בתחומם, מעלים 
מחירים, מבלי שתמיד יש לצרכן אפשרות לבחור, גם בתחום 

קופות החולים, התחרות ומרץ ומחייבת את כולם להתייעל 
ולשפר את השירות".

גבאי הוסיף וציין כי "המחקרים מראים שבכל מקום שאנחנו 
פותחים מרכז רפואי חדש או מרפאה חדשה, תוך זמן קצר, 

יתר הקופות מעלות את רמת השירות, מוסיפות שירותי 
רפואה ומעבות את המערך הרפואי באותה עיר או באותה 
שכונה. אנחנו למעשה מצילים את שוק הבריאות וגורמים 

לכך ששירותי הבריאות בישראל יהיו טובים וזמינים יותר עם 
רמת שירות גבוהה יותר. קחו לדוגמא את נושא הקורונה. 

אנחנו הקופה הראשונה שהתחלנו לתת שירות בבית 
ובעקבותינו שאר קופות החולים החלו לתת שירות בבית. מי 

שהרוויח מהמהלך הזה הם כלל אזרחי ישראל".

דווקא כמי שכיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בעבר, 
בתפקידו הנוכחי כיו"ר מאוחדת, אייל גבאי ידע לנווט 

ולתמרן בשנתיים האחרונות בשילוב בין הקורונה למערכת 

הפוליטית. "פתאום הנושאים שעסקנו בהם בתקופת 
הקורונה, עסקו בשאלות של מדיניות ולא רק בשאלות 

רפואיות גרידא. נכון שהמדינה לא יכולה להיות ערוכה לכל 
תרחיש קיצון בכל נושא, אבל היא כן צריכה להיות בעלת 

יכולת ושיהיו לה את המוסדות הנכונים שיטפלו במשברים 
מהסוג הזה ביעילות ובמהירות. ובהקשר הזה אני רוצה לציין 
את ידידי משה בר סימן טוב שכיהן כמנכ"ל משרד הבריאות 
בגלי הקורונה הראשונים ואת ח"כ יעקב ליצמן שכיהן כשר 

הבריאות ולצידם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, 
שכבר בתחילת הקורונה הבינו את גודל האירוע, ומבחינתי 

כקופ"ח, הם נערכו נכונה וציידו אותנו במשאבים הנדרשים. 

בסופו של דבר, 98% מהחולים נשארו בקהילה ולא אושפזו 
בבתי חולים. נערכנו מראש וידענו לתת את השירות בזמן. 

למי שזוכר, בתחילת הקורונה, אחד הביטויים השכיחים היה 
לשטח את העקומה. משרד הבריאות ידע לצייד אותנו בכל 
מה שנדרש כדי לשטח את העקומה. עכשיו קצת זנחנו את 

זה לטובת איזון למען הכלכלה".

יו"ר מאוחדת התייחס בדבריו גם ליום שאחרי. "הקורונה 
למדה אותנו לקחת את שירותי הבריאות צעד אחד קדימה, 

לשירות מהבית דרך הטלפון. למדנו לבזר סמכויות מרופאים 
לאחיות, לרוקחים ואל שאר צוותי הרפואה".

גבאי ביקש להדגיש בדבריו את נושא בריאות הנפש. "כל 
נושא בריאות הנפש לא מטופל כראוי ולא שמים עליו 

מספיק דגש. אזרחי מדינת ישראל, כמו כל אזרחי העולם, 
תקופת הסגרים על כל מה שהתלווה לכך, גרמה לבעיות 

קשות בתחום של בריאות הנפש. אנחנו רואים את זה 
בכמות הפניות. בעבר הכל התנהל פרונטלית. היום, גם 

אם המטופל גר בנתיבות והרופא בתל אביב, מקיימים את 
השיחה דרך הטלפון באופן שנוח לשני הצדדים. זה קידם 

את כל שירותי רפואת הנפש בישראל".

היענות מרשימה לחוגים הייעודיים שהושקו במועדון למען 
הקשיש ב"ב. את הפעילות מקיימת האגודה למען הזקן 

בבני ברק, המובילה את הטיפול בקשישים בעיר בסיוע 
העיריה.

נסיבות הקורונה יצרו ביקוש וצורך בקרב מבוגרים להיכרות 
עם פעולות בסיסיות הנדרשות ביום-יום באמצעות מחשב, 

והאגודה למען הזקן הרימה את הכפפה ולפני כשלושה 
שבועות הודיעה על פתיחת חוגים ייעודיים במסגרתם 

לומדים המבוגרים לבצע פעולות בנקאיות, לשלוח דואר 
אלקטרוני ואף לשוחח עם בני משפחתם באמצעות שיחות 

וידאו - פעולות הנצרכות בשגרה היומיומית, בפרט בעידן 
הבידודים שהחלו מאז פרוץ נגיף הקורונה.

המועדון הפועל למעלה מ-20 שנה, ברחוב אחיה השילוני 

בעיר, זוכה להערכה בקרב אוכלוסיית הקשישים בעיר, 
ורבים מהם מוצאים במקום בית שני, חיי חברה, פעילות 
תורנית ותרבותית, פעילות ספורט ויצירה. באגודה למען 

הזקן המפעילה את המועדון מציינים בסיפוק את שיתוף 
הפעולה המיוחד עם מחלקת הרווחה בעירייה ותמיכתו של 

ראש העיר, הרב אברהם רובינשטיין במיזמים השונים למען 
הקשיש.

"לאחר שזיהינו כי רבים מהקשישים הנמנעים ממפגשים 
פרונטליים מוצאים קושי בהתנהלות מול ביטוח לאומי, 

בנקים, קופת חולים או אפילו בקבלת ושליחת דואר 
אלקטרוני, השקנו קורס חדש במועדון לקשיש, במסגרתו 

זוכים המבוגרים לסיוע והדרכה בנבכי עולם המחשוב, 
אולם לא שיערנו את היקף ההיענות המרשימה. בתוך 

ימים ספורים כבר נרשמו עשרות וכעת נותרו עוד מקומות 
בודדים." סיפרה תרצה שפירא מנכ"לית האגודה וציינה כי 

לאור הביקוש, בהנהלת האגודה כבר שוקדים על פתיחת 
חוגים נוספים ותוספת שעות לחוגי המחשבים.

בית החולים לנשים ויולדות בשיבא, אשר רואה את צרכי 
היולדת הכוללים ומבין את המשמעות של המלווה עבור 

היולדת, מעמיד לרשות המלווים תנאי לינה נוחים בקרבת 
מחלקת היולדות, בשבתות וחגים בהם הם אינם יכולים 

לחזור לביתם, וכן דואג לכך שיהיו להם ארוחות טריות 
וטעימות למהדרין במהלך שהותם במקום.

פרופסור איל סיון – מנהל בית החולים לנשים ויולדות 
בשיבא: אנו יודעים שהבחירה בשיבא, כמרכז רפואי מקצועי 
ומוביל מנחה את היולדת, ולכן מעמידים לרשותה את מירב 

התנאים הנוחים והטובים, בכדי שהחוויה תיהיה טובה ככל 
האפשר. אין ספק שבית החולים  לנשים ויולדות בשיבא הינו 

אחד מבתי הרפואה לנשים המובילים בעולם, הן מההיבט 
המחקרי והן בהיבט הקליני. אנו עושים את המירב כדי 

לאפשר לכל אחת לקבל את הטיפול 
הטוב ביותר בכל מצב ולכן גם 

מנגישים את השירות לאוכלוסיות 
השונות, כולל המגזר החרדי".

"כבר בהלכה הוזכר חשיבות יישוב דעתה של היולדת 
וכפועל יוצא החשיבות לליוויה בזמן הלידה", אומר הרה"ג 

ר' צבי פורת שליט"א, רב ויועץ הלכתי בשיבא "לכן בכל 
שבת וחג, הקצינו חדרים במיוחד ללינת המלווים בתוך בניין 

בית החולים לנשים ויולדות. המלווים מקבלים גם ארוחות 
מקייטרינג בכשרות בד"צ עדה חרדית, כשהמרכז הרפואי 

שיבא בעצמו רוכש את המנות ודואג לחלוקתם לכל דורש".

התנאים לשהיית המלווים ולמזון למהדרין בשיבא מצטרפים 
למעטפת רחבה של תנאים מצוינים עבור היולדת החרדית 

בשיבא, החל ממזון משובח וטרי בכשרות 
בד"צ עדה חרדית יום יום, תנאים 

לשבת כהלכתה, מוקד הלכתי המוטמע 
במערכת ואשר מעניק ייעוץ בענייני 

רפואה והלכה, מתאמת קהילה זמינה לכל צורך ועוד.

בנוסף, היולדת בשיבא נהנית מחדשנות בינלאומית בחדרי 
הלידה החכמים והחדשים המאפשרים חוויית לידה רגועה 

יותר, מצוות מקצועי ועתיר ניסיון, ממחלקה חדשה 
ומפוארת לאשפוז יולדות, ממיון יולדות חדש ומפואר 

ומשירות אדיב וזמין על ידי מתאמת הקהילה הגברת יעל 
קרישבסקי.

למידע נוסף, ניתן ליצור עמה קשר במספר טלפון: -052
666-7991

אחלה ממשיכים לייצר את עשרות הסלטים והחומוס 
בכשרות מהדרין של בד"ץ שארית ישראל ע"פ פסקי מרן 

החזו"א זצ"ל

כל משפחה מכירה את הסיטואציה הבאה. נכנסים לסופר 
או למכולת בצפון או בדרום כדי לקנות מוצרים, מחפשים 

את המוצר המבוקש ומסתכלים על כל מוצר בשבע עיניים 
האם הוא כשר בסופר הזה, או שמא הכשרות לא מספיקה, 

והבדיקה קשה שבעתיים כאשר מחפשים סלטים בתקופה זו 
של שנת השמיטה.

נוכח מאמצי הפיתוח של אחלה וההיערכות המוקדמת 
לשמיטה, מגוון חסר תקדים של 55 סלטים כשרים למהדרין 

בכל הארץ, למעט סלט קוביות סלק.

כל המתכונים של סלטי אחלה הורכבו במיוחד מחומרי הגלם 
הטובים והטריים ביותר, ובשילוב נגיעה אישית ומדויקת. כל 

מתכון שנבחר באחלה מתחיל במטבח הפיתוח הקטן שבצד 
מפעל הסלטים, עובר דיוקי תיבול ומרקם ואז עובר לייצור 

במטבח הגדול של אחלה.

כאמור, גם במהלך שנת השמיטה, אחלה ממשיכים לייצר 
את מגוון הסלטים והחומוס בכשרות מהדרין של בד"ץ 
שארית ישראל המתאימים במיוחד בסעודות שבת וחג 

ובאירועים משפחתיים. תהנו.

מה חדש? *
בכל רחבי הארץ ניתן לרכוש את המגוון הענק של  סלטי 'אחלה' בכשרות למהדרין

קונים בסניפי בר כל טוב ברחבי הארץ ונהנים מכל הטוב

בדברים שנשא בכינוס בשבוע האחרון אמר יו"ר מאוחדת מר אייל גבאי כי "אנחנו גורמים לכך ששירותי הבריאות בישראל יהיו טובים וזמינים יותר 
עם רמת שירות גבוהה יותר. אנחנו הקופה הראשונה שהתחלנו לתת שירות בבית בקורונה ובעקבותינו שאר קופות החולים הצטרפו"

כל הטוב  הזה מחכה לכם בבר כל טוב

"אנחנו במאוחדת מצילים את שוק הבריאות"

 מועדון הקשיש ב"ב: משתתפים רבים בחוגי 
המחשוב לבני הדור השלישי

 מיוחד: חדרי לינה ואוכל למהדרין למלווים

מבצע שווה במיוחד 
 :SCOOP ברשת

הנחה על כל החנות 
תקף לכל המחלקות- 

נשים, גברים וילדים 
על קולקציה חדשה 

של חורף 2022. תוקף 
המבצע: 6.2.22-28.2.22

'נעמן' במבצעים לוהטים מעכשיו עד אחרי פורים: 50% הנחה 
 Extra Sale, בקניית 2 פריטים ומעלה, קני 1 וקבלי 2, מבצעי

30% הנחה על מבחר פריטים מהקולקציה החדשה ועוד

GA- מותג הקוסמטיקה
 WAVELASH  :משיק DE

 CURLING & DEFINITION
MASCARA- מסקרה עם מברר
שת היברידית דו צדדית המעבה, 

מעגלת ומאריכה כל ריס וריס. 
מחיר מומלץ לצרכן- 99 ₪ ניתן 
להשיג ברשתות הפארם ובחנות 

www.gade.co.il האונליין

מותג האיפור הבינלאומי L'ORÈAL PARIS משיק לראשונה: 
מייק-אפ סרום TRUE MATCH NUDE כל העוצמה של 

סרום עכשיו בתוספת גוון ו-1% חומצה היאלורונית)!( לעור 
חלק יותר, בעל גימור טבעי - מכסה כמו מייק-אפ, משיב 

נפח לפנים כמו סרום. מחיר: 79.90 ₪ 

מותגי התינוקות והילדים 
קרטרס ואושקוש 

 :FINAL SALE במבצע
עד 70% הנחה על 
קולקציית החורף. 

המבצע יתקיים עד 
ה- 28.2.22 ברשת חנויות 
קרטרס אושקוש ובאתר: 
cartersoshkosh.co.il

ANNA ZAK משיקה בשיתוף פעולה עם רשת 
SACARA קולקציית קפסולה של מוצרי איפור, במהדורה 

מוגבלת הכוללת 20 מוצרי איפור במגוון עשיר של גוונים, 
גימורים ובעיצובים אופנתיים, במחירים נגישים לכל כיס

 BB משיק: קרם לחות GARNIER
בתוספת גוון למראה גוון עור אחיד 
וקורן המזין את העור בלחות עד 24 

שעות עם 15SPF, מכיל חומצה 
היאלורונית. מחיר: 60 ₪ מיוחד 

השקה לחודש פברואר: 39.90 ₪

רשת גלי מציעה: קולקציית 
מגפונים בסגנון בוקרות -  

Cowgirls מחיר: 149.90 ₪

*

*

*

*

*

*

*

*

 50%



דירות 
למכירה

ט”ו אדר- ט”ז אדר תשפ”ב
16/2/22-17/2/22

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

 ברחוב סירקין דירת 
3 חדרים, קומה ב', 80 

מ"ר, עורפית, 1,700,000 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 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 

בני ברק 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

 איזור רחוב בעלז, 
בטאבו משותף, גג 

)רעפים(, 90 מ"ר, קומה 
2.5, חזית + הסכם 

שכנים, 850,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)8-8(_____________________________________________

 איזור רחוב בעלז, 
בטאבו משותף, גג 

)רעפים(, 90 מ"ר, קומה 
2.5, חזית + הסכם 

שכנים, 850,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501)8-8(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 בק.הרצוג 3 חדרים + 
מרפסת, קומה א', משופצת, 

1,660,000 ש"ח
_____________________________________________)8-9ל(0584-772265 אגר נכסים

קול העיר ב"ב / 8317954 / 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים 
ברחוב נויפלד 17 בבני ברק

הח"מ בתפקידו כמנהל עזבון לנכסי המנוחה אביבה צציאק )ארביב( ז"ל, 
 5 מזמין את הציבור להגיש הצעות לרכישת זכויות המנוחה בדירה בת 
)3 במקור( המצויה בקומה הרביעית והחמישית בבית המשותף  חדרים 
ברח' נויפלד 17 בני ברק, הידועה גם כתת חלקה 13 בחלקה 737 בגוש 6195 

)להלן: "הדירה"(.
הנכס יימכר במצבו הקיים )AS IS(. על הרוכש ובאחריותו הבלעדית   .1
לבדוק את מצב הנכס וסביבתו, טיב ושטח הנכס, לרבות: גודלו, מצבו 
הפיזי, הרישומי, התכנוני והמשפטי בפני כל הרשויות. מובהר כי 
אין במידע שנמסר ו/או יימסר על ידי מנהל העזבון להוות מצג כלפי 
המציעים או מי מטעמם ולא יהיה בכך כדי להטיל על מנהל העזבון 

אחריות כלשהי.
הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש למשרד הח"מ על גבי טופס   .2
הצעה בלתי חוזרת המצוי במשרד כונס הנכסים בלבד וזאת עד ליום 

.23.2.2022
 .david@david-law.co.il לצורך קבלת מסמכי ההצעה, יש לפנות במייל  .3
להצעה יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בלתי חוזרת בגובה 
של 10% מסכום ההצעה, לפקודת מנהל העזבון, אשר יחולטו היה והמציע 
יחזור בו מהצעתו, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, ומבלי לפגוע 

בזכות לכל סעד אחר ו/או נוסף.
מנהל העזבון אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה   .4
שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ מול כל גורם, לרבות בין 

כל המציעים, בכל שלב, ודיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו.
ביקור בנכס יערך בתאריכים בתיאום מראש בלבד מול משרד מנהל   .5

העזבון.
ישיבת התמחרות תתקיים ביום 23.2.2022 בשעה 13:00 במשרדי מנהל   .6
העזבון, ולאחריה יחתום הזוכה על הסכם רכישה מותנה באישור בית 

המשפט.
הצעות שלא יעמדו בכל התנאים כאמור ידחו על הסף, והמציע לא יוזמן   .7

ולא יהיה זכאי להשתתף בישיבת ההתמחרות.
מכירת הדירה ואישור הזוכה מותנים באישור בית המשפט לענייני   .8

משפחה בת"א.
עו"ד דוד דוד, מנהל עזבון

רח' הרצל 53, נתניה, טל: 072-2159555
david@david-law.co.il

אלעד

 בבלעדיות טריפלקס 
למבוגרים + השקעה, דירת 
4 חד' מושקעת + 3 יחידות 

מושכרות 8,000 ש"ח + 
מרפסת 80 מ"ר לנוף "שחף 

_____________________________________________)9-9(נכסים" 052-5752500

דופלקסים

+5 חדרים 
 בבלעדיות בבן עוזיאל 5 
חד' + יחידת הורים, 3 כ"א, 
אמבטיות משופצות, מטבח 

חדש, רק 1,965,000 ש"ח 
גמיש "שחף נכסים"

054-9422194)9-9(_____________________________________________

 בעל דירה, נמכור/נשכיר
את דירתך ללא עמלת דמי 
תיווך, מובטח שירות אדיב 

ומקצועי תיווך צור 
03-6701920)9-9(_____________________________________________

 ברבי עקיבא דירה גדולה 
הכוללת יחידה מושכרת, 

משופצת כחדשה, ק"ב, חזית, 
טובה למגורים ולהשקעה תיווך 

_____________________________________________)9-9(צור 03-6701920

 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 9-9(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 
_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

 בבניה בקרית הרצוג דירות 
2.5 חד', 3 חד', 4.5-5, דירות 
גדולות, מפרט גבוה, ערבות 
בנקאית מלאה תיווך הנדל"ן 

050-4177419)9-9(_____________________________________________

 בטרום בניה באמרי ברוך 
4-5 חד' ענקיים, פנטהאוזים, 

קבלן אמין וותיק תיווך הנדל"ן 
050-4177419)9-9(_____________________________________________

 בהשלושה-הושע, ק"א, 
72 מ"ר, מעלית, חניה, שמורה

+ מרפסת 10 מ"ר, 
1,825,000 תיווך הנדל"ן

050-4177419)9-9(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי זכות בקרקע 
לפטהאוז כ- 170 מ"ר, 

1,999,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בבן גוריון, ק"ב,
ג. בטון, 4 כ"א, מחולקת

ל- 2, מושכרת, 
1,750,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)9-9(הקריה 050-3000121

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

משולמים, 1,750,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בגוטמאכר דופלקס 
יוקרתי 250 מטר, בניין בוטיק, 

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

054-5500263)9-9(_____________________________________________

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

א.ענקית, 2,690,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)9-9(_____________________________________________

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

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

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 באזור הרב שפירא 5 
חדרים גדולים, כולל יחידה 
מושכרת, בנין חדש עם 2 

מעליות, דירה עורפית ושקטה 
_____________________________________________)9-9(תיווך צור 03-6701920

 במרכז בני ברק 6 חדרים 
בשני מפלסים, אפשרי גם 
לטאבו משותף תיווך צור 

03-6701920)9-9(_____________________________________________

 באנילביץ, בבניין 
מפואר ויוקרתי, 5 חד' 
משודרגת + חניה, ב- 
2,500,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)9-9(נכסים 052-7773526

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

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

2,800,000 גמיש
B.D.A 9-9(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חצר 30 מ"ר + אופציה 
)בהיתר נכה(, 2,450,000 תיווך 

_____________________________________________)9-9(הנדל"ן 050-4177419

 בבורכוב 5.5 חד', 
ק"א, כ- 110 מ"ר, 

מפוארת, חניה, 
1,880,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)9-9(הקריה 050-3000121

 באזור קובלסקי 4 חד',
משופצת כחדשה 

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

בבלעדיות תיווך
050-5749543)9-9(_____________________________________________

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

2,000,000 גמיש
B.D.A 9-9(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בצירלזון-ברויאר 4 חד' 
גדולה, חזית, ק"ו, מושקעת 

במיוחד + מחסן תיווך הנדל"ן 
050-4177419)9-9(_____________________________________________

 בבורכוב, ק"ב, 90 מ"ר, 4
חד', חזית, 1,890,000, 

מטופחת, מעלית, מיידית 
_____________________________________________)9-9(תיווך הנדל"ן 050-4177419

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

רק 1,700,000 נדל"ן 
_____________________________________________)9-9(הקריה 050-3000121

 בעמק יזרעאל 4 חד',
כ- 100 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 מציאה! באזור הרב 
קוק הבנים 4 חד', 

משופצת קומפלט, רק 
ב- 1,850,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)9-9(נכסים 050-4177750

 בביאליק 3 חד', כ- 70 
מ"ר, משופצת, ק"א, 

חזית, 1,620,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בביאליק 3.5 חד', 
ק"א, כ- 84 מ"ר, 

משופצת, מ"ש גדולה, 
1,650,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)9-9(_____________________________________________

 בביאליק 3 חד', כ- 75 
מ"ר, ק"ג, ח.שכנים בגג, 
1,550,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)9-9(הקריה 050-3000121

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

כניסה שנה נדל"ן הקריה 
050-3000121)9-9(_____________________________________________

 באזור אוסישקין 3 
חד', יפה ומסודרת + א.

לבניה, 1,390,000 ש"ח 
_____________________________________________)9-9(תיווך 050-5749543

 באזור ירמיהו 3 חד'
משופצת + סוכה + א.

לבניה מעשית, 
1,450,000 תיווך

050-5749543)9-9(_____________________________________________

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

מיידית, 1,800,000 נדל"ן 
_____________________________________________)9-9(הקריה 050-3000121

 בלעדי 2.5 חדרים ביהודה 
הנשיא, 60 מטר בארנונה, 

קומה ב', עורפית + אופציה 
לסוכה, 1,600,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)9-9(אלטרנטיב 054-5500263

בת ים
4-4.5 חדרים

 בסמטה מהנביאים, 4 חד',
מעלית, חניה, קרובה לים, 

מיידית, 1,890,000 ש"ח
_____________________________________________)9-9(050-6610501 סתיו

 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)9-9(_____________________________________________

 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 עו"ד 

מסורי- צו ירושה
_____________________________________________)9-12ש(03-5-70-70-70

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

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

2,200,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)9-9(הכוכבים: 02-5713375

 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 
_____________________________________________)9-9(הכוכבים: 02-5713375

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

 בהדר גנים )מנחם בגין(, 4
חד', מעלית, חניה, כ- 100 

מ"ר, 1,900,000 ש"ח
_____________________________________________)9-9(050-6610501 סתיו

 "אינפיניטי עוצמה", 
בחנזין 2 דירת 4 חד', קומה 2, 

מעלית, חניה, מחסן, מ"ש/
סוכה, חדשה, מעוצבת ויפה 

_____________________________________________)9-9(050-9695498 עידן אלבז

פתח תקווה
4-4.5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)9-9(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

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, 

3,800 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

 להשכרה 3.5 חדרים, 
ק"א, ללא מדרגות, 

משופצת, ברחוב חברון/
הרב קוק, מתאים במיוחד 

למבוגרים, 4,500 ש"ח, 
מיידי תיווך ש.מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)7-7(_____________________________________________

 ברח' שפירא, משופצת, 
דוד"ש, ק"א, 3,900 ש"ח, 
_____________________________________________)8-9ש(גמיש, מיידי 052-7114588

 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(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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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, 
15,000 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

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים, לזוגות/

משפחות + חדר אוכל 
+ בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 במגדלי המלכים! מבצע 
חורף, 3 לילות 1,000 ש"ח, 5 
דק' למדרחוב + מרפסת נוף, 

עד 4 ילדים
_____________________________________________)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, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)1-1(_____________________________________________

 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

 דירת ארוח מפוארת 
במרכז ירושלים )לשומרי 

שבת(, מאובזרת ונקיה מאד 
_____________________________________________)36-9/22ש(054-9426629

 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(_____________________________________________

 בפוברסקי + מרפסת, 
ק"ק, מתאימה לזוג/בודד, 

מרוהטת חלקית
_____________________________________________)6-9ל(052-8378001

 ברחוב הרב שר בני ברק 
דירה חדר וחצי להשכרה, 

מאובזרת מרוהטת וממוזגת, 
1,600 שקלים לחודש 

_____________________________________________)6-9ש(050-9734807

יחידות דיור
 יחידה חדשה, במרום שיר 

יח' להשכרה, כ- 30 מ"ר, ק"כ, 
_____________________________________________)6-9ש(אופציה לריהוט 052-7170360

ביקוש 
דירות

 למסירה באזור ב"ב 
פיצריה וותיקה, מרשת 

ידועה, קהל לקוחות 
_____________________________________________)6-9ש(קבוע 054-4596777

 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

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

חדרון לתינוק, ק"ג ואחרונה, 
ללא, 3,430 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

 חנות להשכרה, רבי עקיבא 
143, 19.5 מטר, 3,700 שקל, 

_____________________________________________)8-9ל(בלי תיווך 053-8526896

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

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

כל המשפחה המורחבת חוגגת 
ביחד ב"בית ארז" - צפת!!

נשמח לארח אתכם,  ורד ארז: 052-4281804

מתחם אירוח חרדי, 50 מיטות 
+ בריכה       חדר אוכל       בית כנסת

בראש הר כנען בצפת 
בשכונת וילות שקטה ממוקם ‘בית ארז’. 
מתחם מרווח במיוחד ומאובזר בנוחות, 

המיועד לארוח משפחות גדולות 
או קבוצות של עד 50 איש. 

בית ארז
בית אירוח יהודי
 www.Beiterez.net

יא מ
ש ד א  ת ע י ס ב

אירוח 

לקבוצות 

גדולות!

כל הקודם זוכה!

www.Beiterez.net | 052-4281804

בהר כנען צפת, מתחם מרווח למשפחה מורחבת. 
מתאים ל: 8-12 משפחות ועד 60 מיטות.

במקום:  חדר אוכל מוכשר ומרווח | בריכת שחייה 
פרטית מחוממת ומקורה | חצר גדולה עם גן 

 שעשועים פרטי | סנוקר | פינג פונג | 
 אולם תפילה פרטי ועוד... 

מחיר מיוחד ל-9 לילות!

בס"ד

בפסח השנה

 מחפש דירה 3 חדרים 
לקניה בסנהדריה במחיר סביר 

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

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק 3.5 חד' בנין חדיש חזית 

לא קרקע לל"ת 050-41
_____________________________________________)9-10ח(050-4158211

 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

 להשכרה ברחוב 
בורוכוב, בנין בוטיק, 4.5 

כמו 5 חדרים, כולל יחידת 
הורים וחדר ארונות, קומה 
ב', מעלית, וחניה מקורה, 

כניסה מיידית, ללא
_____________________________________________)9-10(תיווך 050-7691234

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)9-10ח(050-6651365

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

_____________________________________________)9-10ח(מתיווך 052-3595314

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)9-10ח(תיווך 054-7432035

 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

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)9-9(_____________________________________________

 חנות להשכרה, 45 מ"ר, 
בדובק, מציאה תיווך דורון 

054-4980159)9-9(_____________________________________________

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

מציאה תיווך דורון
054-4980159)9-9(_____________________________________________

 משרד 100 מ"ר בדובק, 
מחיר מציאה תיווך דורון

054-4980159)9-9(_____________________________________________

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

הכשרת הישוב, מחיר מציאה 
_____________________________________________)9-9(תיווך דורון 054-4980159

 "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

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

_____________________________________________)9-9(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, 
_____________________________________________)6-9ל(ה.חרדית 053-3140202

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

מושב גורן
 "ניחוחות גד"- 3 
צימרים ודירת נופש 

מהממת + נוף, מקום 
מפנק, במחירים נוחים, 

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

 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



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

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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10 מילים
1,000,000 קוראים
03-6162228

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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10 מילים
 1,000,000

קוראים

 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

ט”ו אדר- ט”ז אדר תשפ”ב 16/2/22-17/2/22

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

 אבדו תפילין ע"ש י.מ.א. 
באזור בני ברק/קרית ספר 

_____________________________________________)8-9ח(055-6739701

 אבד לפני כחודש בקו 146 
תיק שחור בתוכו נרתיק עם 
תפילין רש"י רצועות שחורות 
_____________________________________________)8-9ח(052-7114832 054-8440230

 מעוניינת בחוברות סריגה 
בעברית מסרגה אחת או 2 גם 

_____________________________________________)8-9ח(משומשים 050-4180715

 למסירה שולחן סלוני קטן 
_____________________________________________)8-9ח(שחור 120/70 054-8435331

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)8-9ח(052-2437292

 כוורת בצבע לבן במצב 
מצוין 400 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)8-9ח(053-3121796

 מיטות חדר שינה עם ארגז 
מצעים ללא גב מרופד וונגה 

_____________________________________________)8-9ח(450 ש"ח 054-8432614

 למכירה סטנדר עץ עומד 
200 ש"ח 054-2252171 

_____________________________________________)8-9ח(אלעד

 למכירה שולחן + כסאות 
_____________________________________________)8-9ח(500 ש"ח 054-8483032

 למכירה ספה יפיפיה מבד 
_____________________________________________)8-9ח(500 ש"ח 054-8483032

 מנורה יפה 200 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(054-8483032

 ספריה לילד מעץ מלא + 
_____________________________________________)8-9ח(שידה 400 ש"ח 054-8483032

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 050-3337530 

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)8-9ח(050-3337530 אבנר

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 054-4273857

 מנורות לכל סוגי הרכב 
_____________________________________________)8-9ח(5-10 ש"ח 054-4273857

 בהזדמנות!!! שולחן 
סלוני 400 ש"ח 050-4160457 

_____________________________________________)8-9ח(ירושלים

 6 כסאות של מועלם כ"א
250 ש"ח 050-4160457 

_____________________________________________)8-9ח(ירושלים

_____________________________________________)8-9ח( כוורת 180 052-7126106

 סטנדר 150
_____________________________________________)8-9ח(052-7126106

תינוקות

 נמצאה טבעת לפני 
שבועיים באזור מרכז רימונים 

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

 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 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)9-10ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)9-10ח(סביר 050-6651365

 דרוש קורקינט חשמלי 
 EX-POWER מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)9-10ח(052-7396092

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)9-10ח(ומפרשים 054-7432035

 מעוניין במברגה 
חשמלית/ אפשרי במקולקלת 

_____________________________________________)9-10ח(בתרומה 054-7432035

 דרושה יחידה פנימית 2.5
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)9-10ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)9-10ח(או ישנה 052-3595314

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)9-10ח(052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)9-10ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)9-10ח(בתרומה 054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)9-10ח(בתחום 052-7396092

 למכירה קיטורן חברת 
מורפי ריצ'רדס כחדש כולל 

לחץ קיטור מנקה הכול בבית 
_____________________________________________)8-9ח(400 ש"ח 052-5216686

 למכירה מסך מחשב 
במצב מצוין 22 אינץ רק ב- 

_____________________________________________)8-9(250 ש"ח 052-7773526

 למכירה 2 רמקולים 
למחשב סבופר ענק + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח
_____________________________________________)8-9ח(052-2437292

 FRIMA מגהץ אדים 
חדש באריזה 130 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)8-9ח(052-2786557

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 055-6651237

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(054-3558949

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 499 ש"ח

_____________________________________________)8-9ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 054-3558949

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)8-9ח(054-3558949

 מיחם גדול מנירוסטה 
מלוטשת 10 ליטר כחדש 140 

_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 052-2786557 פ"ת

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)8-9ח(054-7432035

 מטען לאופניים חשמליות 
36 וואט ב- 100 ש"ח

_____________________________________________)8-9ח(054-8407883

 בטריה לאופניים חשמליות 
36 ב- 100 ש"ח
_____________________________________________)8-9ח(054-8407883

 מרסס נטען להשמדת 
נגיפים חברת גולד ליין 40 ש"ח 

_____________________________________________)8-9ח(03-6496130

 רדיאטור חדש 3 דרגות 
2500 וואט 360 ש"ח

_____________________________________________)8-9ח(054-8444978

 למכירה DVD תקול 
כולל 2 מטענים ו- 2 סוללות 

_____________________________________________)8-9ח(ב- 50 ש"ח 052-7125823

 מקלדת + עכבר חדשים 
באריזה מולר 50 ש"ח

_____________________________________________)8-9ח(050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)8-9ח(30 ש"ח 050-2897977

 ערכה לתספורת 100 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(052-3847842 ירושלים

 טאבלט באריזה 300 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(052-3847842 ירושלים

 מחשב + מקלדת + 
רמקולים 300 ש"ח

_____________________________________________)8-9ח(052-3847842 ירושלים

 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

 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

 תנור חימום על גז מצב 
חדש המישארגז 500 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(054-5981054

 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

 שואב אבק 1600W ב-
150 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)9-10ח(054-7216671

 מגהץ אדים 120 ש"ח בני 
_____________________________________________)9-10ח(ברק 054-7216671

 למכירה מגהץ אדים חדש
160 ש"ח בלבד בני ברק

_____________________________________________)9-10ח(053-3076507

 מזגן נייד 300 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(054-8441042

 למכירה מיחם 40 כוסות 
במצב מצוין 100 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(053-3155532

 למכירה שולחן מחשב 
גדול ומיוחד 300 ש"ח נייד 

_____________________________________________)9-10ח(052-2437292

 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

 למכירה כיסא לנגן גיטרה 
עם כוונים חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)8-9ח(052-2437292

 למסירה מיטה מעץ + 
מיטה נפתחת + 2 מזרונים 

+ מגירה 054-8410458 
_____________________________________________)8-9ח(03-5700074

 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

 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

 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

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 052-3463482

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(054-7216671 בני ברק

 סלקל לתינוקות 150 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(054-7216671 בני ברק

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
_____________________________________________)8-9ח(150 ש"ח 054-7216671 ב"ב

 עריסת תינוק 2 מצבים 
מעץ אלון מצב חדש 400 ש"ח 

_____________________________________________)8-9ח(055-6782581

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי ב- 
_____________________________________________)8-9ח(70 ש"ח 050-4135002 אלעד

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה קומפקטית 

אפשרות לבטריות 120 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(050-4135002 אלעד

 מטרנה גדולה צמחית 30 
_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 052-7188017

 עריסת תינוק מפלסטיק 
לבן + מזרון 100 ש"ח

_____________________________________________)8-9ח(050-4138086

 עגלת תאומים בייבי גוגר 
שחורה שמורה 450 ש"ח 

_____________________________________________)8-9ח(050-4138086

 מיטת תינוק שמורה 
בצבע שמנת + מזרון ב- 250 

_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 050-4138086

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

 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

 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

 תנור חימום אינפרא אדום 
5 גופי חימום כפתורים נפרדים 
טרמוסטט בטיחותי חלק עליון 

רחב במיוחד 100 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)9-10ח(054-8412976

 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

 מצלמת סאמוויקס מגע
ענק + נרתיק 450 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 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

 מיטת תינוק מעץ חברת 
שניר + מזרון של שילב 350 

_____________________________________________)7-8ח(ש"ח ב"ב 050-4107696

 דייסת קונפלור חברת 
מטרנה בד"צ 7 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)7-8ח(ב"ב 050-4107696

 למכירה כסא אוכל לתינוק 
_____________________________________________)7-8ח(ב- 50 ש"ח 050-6850138

 עגלת אמבטיה אפורה 
+ טיולון חברת pajero מצב 
_____________________________________________)7-8ח(מצוין 500 ש"ח 054-8411602

 כסא לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)7-8ח(בב"ב 050-4158480

 סלקל לרכב ב- 35 ש"ח 
_____________________________________________)7-8ח(בב"ב 050-4158480

 הליכון ב- 30 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)7-8ח(050-4158480

 אמבטיה לתינוק + מעמיד 
ב- 30 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)7-8ח(050-4158480

 טיולון לילדה ב- 90 ש"ח 
_____________________________________________)7-8ח(בב"ב 050-4158480

 כסא לאמבטיה שכיבה 
או ישיבה ב- 5-10 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)7-8ח(050-4158480

 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

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

 מיטת קומותיים חדשה 
מברזל 500 ש"ח ב"ב רחל 

_____________________________________________)7-8ח(054-8447593

 מיטת נוער משולשת + 2 
מגירות מזרונים נמכרים בנפרד 
_____________________________________________)7-8ח(500 ש"ח בב"ב 054-8418661

 כיסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)7-8ח(054-4273857

 סטנדר מתכוונן 120 
_____________________________________________)7-8ח(052-7126106

_____________________________________________)7-8ח( פרקט 220 052-7126106

 עמודון לספרים 240*80 
ס"מ בצבע אגוז חום/אדום 
מדפים + 2 דלתות במצב 

מעולה 500 ש"ח
_____________________________________________)7-8ח(055-6749363

 למכירה ארון 4 דלתות 
לחדר ילדים 500 ש"ח

_____________________________________________)7-8ח(052-6140800

 שולחן מעץ מלא פורניר 
לפינת אוכל/מטבח מצב 

מעולה 500 ש"ח
_____________________________________________)7-8ח(052-6140800

 למכירה שולחן סלון יפה 
וגדול רוחב 1.30 נפתח עד 4 

_____________________________________________)7-8ח(מטר 500 ש"ח 054-3001770

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)7-8ח(053-3076507

 למכירה מדפי פלסטיק 
כתר גדולים וחזקים 130 ש"ח 

_____________________________________________)7-8ח(בלבד 053-3076507

 למכירה עמודון עץ מלא 
צבע חום חזק ויציב מאוד 240 

_____________________________________________)7-8ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 כוורת מצב חדש כולל 2 
מגירות 300 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(058-3292229

 סורג חבית במצב מצויין 
1.07-1.07 350 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-8441042

 למכירה ספה נפתחת + 
כיסוי באורך 220 מטר 400 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח נייד 052-2437292

 תנור חימום אינפרא 
אדום 5 גופי חימום כפתורים 
נפרדים טרמוסטט בטיחותי 

חלק עליון רחב 130 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)7-8ח(054-8412976

 למכירה קיטורן חברת 
מורפי ריצ'רדס כחדש כולל 

לחץ קיטור מנקה הכול בבית 
_____________________________________________)8-9ח(400 ש"ח 052-5216686

 סיר לחץ חדש 7.5 ליטר 
_____________________________________________)7-8ח(100 ש"ח 050-4131038

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)7-8ח(500 ש"ח 055-6651237

 למכירה מטען חדש 
לאופניים חשמליות ב- 190 

_____________________________________________)7-8ח(ש"ח 050-6850138

 סיר בישול חשמלי איטי 
6.5 ליטר זק"ש חדש 140 

_____________________________________________)7-8ח(050-8774181

 מצלמת קנון פוואר שוט 
elph 100hs 12 מגה פיקסל
_____________________________________________)7-8ח(ב- 250 ש"ח 052-7154435

 טאבלט בצורת מחשב נייד 
11.6 אינץ חדש חברת דל ב- 

_____________________________________________)7-8ח(500 ש"ח 052-7154435

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)7-8ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)7-8ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)7-8ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)7-8ח(054-4273857

_____________________________________________)7-8ח( פלטה 60 052-7126106
 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

 מיטה מתקפלת חדשה 
באריזה 200 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(054-5981054

 כיסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-4273857

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)9-10ח(054-7216671

 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

לפרסום
בלוח

03-6162228

 עגלת אמבטיה 400 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(054-7216671 בני ברק

 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

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)9-10ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 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

תקשורת
 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

 פאת פוני סגנון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)9-10ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 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

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)9-10ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)9-10ח(500 ש"ח 050-4960603

 מעמד מרשים ל- 2 נרות 
שבת + הברכה 50 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(052-3463482

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)8-9ח(ש"ח 053-3147379 

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
_____________________________________________)8-9ח(עבה 10 ש"ח 053-3147379

 אופניים מידה 26 ב- 250 
_____________________________________________)8-9ח(052-7126106

_____________________________________________)8-9ח( כספת 400 052-7126106

 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

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)9-10ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 250 

_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 054-5981054

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

_____________________________________________)9-10ח(054-5981054

 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

 2 תמונות פאזל בתוך 
מסגרת מרהיבות ביופיין 

100*80 100 ש"ח
_____________________________________________)9-10ח(052-3463482

 שולחן כתר לילדים רק 40 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח 050-9089110

 זוג תוכי קוקטייל מזן 
מיוחד גוזלים עם עיניים 

אדומות 340 ש"ח כ"א ב"ב 
_____________________________________________)9-10ח(054-8412976



4 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ט”ו אדר- ט”ז אדר תשפ”ב 16/2/22-17/2/22

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

■ 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

 למבוגר עצמאי חסידי 
בבני ברק, דרוש חרדי 
לשינה ביחידה צמודה 
+ הכנת ארוחת בוקר 

_____________________________________________)8-9(לפרטים: 054-5430004

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 
מלאה 052-8530061 

_____________________________________________)6-9ש(052-8226582

 דרושים עובדים 
למאפיית מצות בפ"ת, 

בין השעות 9:00-16:00 
_____________________________________________)6-9(לפרטים: 050-7927417

050-2022488

 נהג הסעות לאזור בני 
ברק והסביבה, מינימום רישיון 

_____________________________________________)6-9ל(א.צ.ז 052-7679959

 התפנה חזן ובעל קורא 
אברך יר"ש נוסח ע"מ

_____________________________________________)8-9ח(052-7169346

 מטפלת עם תעודה וניסיון 
למעון/גן 70 ש"ח לשעה 

_____________________________________________)8-9ח(052-7655838

 מעוניין לעבוד כעוזר 
לחשמלאי באזור המרכז בעל 

_____________________________________________)8-9ח(ניסיון ורכב 054-8503278

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

_____________________________________________)8-9ח(058-3267966

 למעון בגבעת שמואל, 
נשות טיפול וגננות, למשרה 

מלאה/חלקית, לשעות בוקר/
צהריים, תנאים נוחים-

_____________________________________________)8-11ש(050-7884864

 דרושות עובדות קופה 
לנקי 10, למשמרת אחה"צ 
15:00-22:00, לתאום ראיון 

עבודה להתקשר
053-5251290)8-9(_____________________________________________

 נהג מגוש דן, לחלוקה 
וסידור סחורה, דרוש רשיון ג' 

_____________________________________________)8-9(לפרטים 052-3224160

 למטבח יצרן בבני ברק 
דרוש מנהל מטבח קו"ח 

05041b@gmail.com 8-9(לדוא"ל(_____________________________________________

 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

ה /לרשת מזון דרוש
ת  /מחסנאי

לסניף בני ברק  

:לפרטים נוספים

050-7103245

ניסיון  
!!חובה

לרשת מינימרקטים בפריסה ארצית

ות/דרושים
סניפיםות/מנהלי

!רשת מובילה הפונה לציבור החרדי
ניהול עובדים ותפעול שוטף של הסניף

!חובה–ניסיון ניהולי קודם
יתרון משמעותי-ניסיון בתחום המזון

ד"בס

!ות/הולם למתאימיםשכר 
!רשת משפחתית עם אופציות קידום 

החברה מהיום הראשוןות/עובדי

hrnetiv@netivc.co.il: ח"לשליחת קו

ירושלים/אשדוד/אלעד/רחובות: לאזורים

לסופר אונליין בבני ברק ובמודיעין עלית

ה/דרוש
ףסנית/מנהל

8-16לשעות הבוקר ות/מלקטים

!לשעה₪ 35
050-7103245:לפרטים

hr2@netivc.co.il: ח"לשליחת קו

!חובה-עובדיםניסיון בניהול/ ניהוליניסיון
עדיפות מתחום המזון

!רשת משפחתית מובילה עם אופציות קידום
!!שכר הולם למתאימים

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(_____________________________________________

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת לקבוצה חדשה, 

החל מ- 1.3, תנאים 
מעולים למתאימה פאני 

_____________________________________________)9-10ש(054-9439627

 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(_____________________________________________

 עובדת לחנות ממתקים 
ומתנות, דוברת יידיש- יתרון, 
לג' פעמים בשבוע לאחה"צ 

_____________________________________________)9-12ל(058-3215030

לפרסום
בלוח

03-6162228

 שולחן סלוני מעוצב 
זכוכית מחוסמת למעלה על 

בסיס עץ שחור אובלי ב- 300 
_____________________________________________)8-9(ש"ח 052-7773526

 למסירה 200 ספרי קודש 
לביהכנ"ס/כולל/ישיבה

_____________________________________________)8-9ח(055-6797098 בירושלים

 חוברות זמן 5 ש"ח
_____________________________________________)8-9ח(055-6797098 בירושלים

 אופניים למבוגר 300 ש"ח 
_____________________________________________)8-9ח(052-3847842 ירושלים

 תחפושות חייל איש חלל 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו גיל 4 

_____________________________________________)8-9ח(050-3337530

 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

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)9-10ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 שמלת מעצבים בשווי 
2,000 ש"ח להשכרה/למכירה 

ורוד עתיק 350 ש"ח 34-36 
_____________________________________________)9-10ח(058-3233170

 ברזנט יוטה לבן 4*6 חדש 
עם חיזוקים בפינות 170 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(058-3233170

 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

 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

 שטריימל במצב מצוין 
במחיר מציאה 500 ש"ח 

_____________________________________________)9-10ח(03-5782467

 כננת להעלאת מסעות 
300 ק"ג 200 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)9-10ח(054-8457681

 דשא סינטטי 3*2 מטר 
כחדש 150 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)9-10ח(054-8457681

 סטנד לתווים לגיטרה 50 
_____________________________________________)9-10ח(ש"ח בבני ברק 054-8457681

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)9-10ח(בירושלים 052-7191446

 מזוודה גדולה מאד 
כחדשה מתרחבת + גלגלים 

_____________________________________________)9-10ח(180 ש"ח 050-9089110

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 140 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)9-10ח(050-4107696

 תוכונים צהובים עם עיניים 
אדומות עובדים 80 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)9-10ח(ב"ב 054-8412976

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)9-10ח(054-7938941

 2 מנועים לרכב לילדים 20 
_____________________________________________)6-7ח(שקל 054-3177932

 ש"ס גמרא עוז והדר 280 
_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 054-7289931

 כובע רוצ' וכובע צ'רבו ברון 
_____________________________________________)6-7ח(חדש 350 ש"ח 054-7289931

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(054-8490548

 למכירה אופניים לילדים 
16+14 כ"א 130 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(054-2819921

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

ייבוא מספרד 50 ש"ח למ"ר 
_____________________________________________)6-7ח(054-2067894

 זוג תוכי קוואקר ב- 350 
_____________________________________________)6-7ח(לא כולל כלוב 058-4023456

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)6-7ח(054-8411267

 משחקים/עגלות לילדים 
_____________________________________________)6-7ח(עד 30 ש"ח 052-7126106

 אופני ילדים במצב טוב 
_____________________________________________)6-7ח(150 ש"ח 052-7126106

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)6-7ח(שקל יהודה 052-7667577

 גיטלילי חדש צליל מצויין 
400 במקום 500

_____________________________________________)6-7ח(052-7188183

 חצאית הריון שחורה 
נוחה וקלילה מידה m נלבשה 

פעם אחת 150 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)6-7ח(050-4107696

 זוג תוכי קוקטייל זן מיוחד 
גוזלים עם עיניים אדומות 340 
_____________________________________________)6-7ח(ש"ח כ"א ב"ב 054-8412976

 חוברות זמן מרתקות 
במחיר מיוחד 15 ש"ח ליחידה 

_____________________________________________)6-7ח(בירושלים 052-7191446

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(050-4960603 

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)6-7ח(500 ש"ח 050-4960603

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 45 ש"ח 
_____________________________________________)6-7ח(למדף בב"ב 052-7600336

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

_____________________________________________)6-7ח(052-7600336

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים 8-10 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(053-3187276

 פאת פוני חסידי טבעית 
חום חדשה 500 ש"ח

_____________________________________________)5-6ח(053-3187276

 חותך ירקות לספירלה 
דקיק פוד אפיל טבול וחדש 50 

_____________________________________________)5-6ח(ש"ח 053-3187276

 מציאה!! זרוע לפלאפון/
טאבלט חדש!! ב- 129 ש"ח 

_____________________________________________)5-6ח(חזק במיוחד 03-5280563

 מטען לבטריות למצלמה 
אוניברסלי + מתאם שקע 

חדשים ב- 59 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(052-7154435

 מטען עם 4 בטריות 
נטענות sp2700 חדשים ב- 70 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 052-7154435

 תוספן לטלפון עם זרוע 
מתכווננת וגמישה חדש ב- 99 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה אופניים לילדים 
16+14 כ"א 130 ש"ח

_____________________________________________)6-7ח(054-2819921

 בהזדמנות מרצפות גרניט 
פורצלן לפאטו 60*60 יפיפיות 

ייבוא מספרד 50 ש"ח למ"ר 
_____________________________________________)6-7ח(054-2067894

 שלט אוניברסלי לשער 
חשמלי 70 ש"ח
_____________________________________________)6-7ח(054-8474176

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה 500 

_____________________________________________)6-7ח(ש"ח 052-7116399

 שעון קוורץ xuda חדש 
_____________________________________________)6-7ח(מצוין 50 ש"ח 050-2897977



בל תשליך

פנו למוקד הפיקדון
03-5100190בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות

מפסיקים לזרוק. מתחילים להרוויח

בפיקדוןחייב

משקה  מכלי  מכם  לקבל  הסכימו  ולא  העסק  לבית  הגעתם 
ריקים מסומנים בפיקדון? לא החזירו לכם את דמי הפיקדון?

במקום להשליך לפח

מהיום מחזירים גם בקבוקים גדולים לבתי העסק
ומקבלים חזרה את דמי הפיקדון

המשרד להגנת הסביבה הרחיב את חוק הפיקדון גם למכלים ולבקבוקי משקה גדולים, בנפח 
מ-1.5 ועד 5 ליטרים. מהיום מחזירים בקבוקי משקה מסומנים (עד 50 בכל פעם) לבתי העסק. 
בית העסק יקבל את המכלים הריקים גם אם לא נקנו בו ועליו להחזיר את דמי הפיקדון במזומן.

שימו לב: לא תוכלו לקבל דמי פיקדון בעבור מכלי משקה שאינם מסומנים

חשוב! אין משליכים מכלי משקה לפחים הירוקים

ככה גם מקבלים את דמי הפיקדון וגם שומרים על הסביבה
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