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מחבל חמוש בנשק אוטומטי, פתח באש 
לעבר עוברים ושבים, רצח חמישה בני 

אדם בשתי זירות שונות, עד שחוסל ע"י 
שוטר שבעצמו נפצע אנושות במהלך 
חילופי האש עם המחבל ולאחמ"כ מת 

מפצעיו בבית החולים  כוחות גדולים של 
משטרה, מד"א, איחוד הצלה והצלה גוש 

דן דהרו מכל הכיוונים אל זירות הפיגועים 
 חובש מד"א מנחם אנגלנדר סיפר: "אני 
גר ברחוב השניים בבני ברק והייתי בבית 

כששמעתי את קולות הירי. יצאתי לרחוב 
וראיתי מולי את המחבל שכיוון אלי את 
הנשק. באורח נס היה לו מעצור בנשק 

והוא לא הצליח לירות"  פראמדיק הצלה, 
נתנאל ולד: "בזירה הראשונה, ברחוב הרצל, 
העניקו חובשי הצלה טיפול רפואי ראשוני 

לגבר כבן 40 במצב אנוש. בנוסף, נקבע 
מותו של בן 30 במקום. בזירה השנייה, 

ברחוב ביאליק, נקבע מותם של שלושה 
פצועים נוספים" | עמ' 20-21

פיגוע טרור מחריד בבני ברק: מחבל פתח בירי מנשק אוטומטי ורצח חמישה בני אדם 

הטרור הגיע לבני ברק

תגובות קשות במערכת הפוליטית

"ישראל בעיצומו של גל טרור מסוכן"
רה"מ נפתלי בנט: "נילחם בטרור בהתמדה, בעיקשות וביד ברזל. הם לא 

יזיזו אותנו מכאן"  יו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו חייבים לפעול 
בנחישות כדי להחזיר לאזרחי ישראל את השקט והביטחון"  יו"ר ש"ס 

אריה דרעי: "ערב קשה וכואב מאד. אבא, תרחם" | עמ' 21

ובכל רחובות מספד: שורת עצרות זיכרון ככלות השבעה להסתלקות מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי זצוק"ל

על אלה אני בוכיה 
בירושלים ובבני ברק, בצפון 

ובדרום, בערים החרדיות ובערי 
השדה, בישיבות ובכוללים, 
נישאו בשבוע האחרון דברי 

הספד בשורה של עצרות זיכרון 
לזכרו הטהור של רשכבה"ג 

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
זצוק"ל  רשימה חלקית של 

העצרות המרכזיות שהתקיימו 
בימים האחרונים | עמ' 14-16

המצבה הזמנית על קברו של מרן זצ"ל | צילום: V LIVE שידורים חיים בהספד בהיכל ישיבת חברון





-נפלא לדעת-

מנקים לפסח ואין פנאי לארוחה? 
פתחו גביע יוגורט, חתכו פירות 
טריים ויש לכם ארוחה משביעה

כשר לפסח



בס"ד

073-347-8888  

בחר עכשיו מסכת 
והצטרף לאלפים שיזכו בעוד שנה 

לשלוח למרן 120 ש"סים לע"נ הטהורה 
120
ש"ס

מסיימים _לזכר ו

מסיימים 
     _+לזכרו

אלפים כבר לקחו מסכת 
לע"נ מרן שר התורה זצוק"ל

בחר גם אתה מסכת 
לעילוי נשמתו!!

מכון להאדרת ספרי רשכבה"ג
מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל



בנק מרכנתיל מציע לכם הלוואה
עד 10 שנים בריבית אטרקטיבית

*5600
 חייגו עכשיו למרכנתיל
וקבלו הצעה מתאימה

סניפים בפריסה 
ארצית

שירותים 
דיגיטליים

בנקאי 
אישי

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין

חזן הזמינו מטבח חדש לפסח
ואין להם סבא עשיר...

כנראה שיש להם
בנק שמבין אותם מצוין 
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בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל חמו )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

עירית בני ברק מכריזה על מהפכה בניקיון העיר

מרפאות מאוחדת העניקו שירות 
רפואי בהלוויית מרן הגר"ח קניבסקי 

זצוק"ל לחברי כל קופות החולים

מתנדבי 'השומרים' 
תפסו על חם פורץ לרכב

מאת: מנדי קליין

בני ברק מכוונת ליותר גם בתברואה. בתקופה 
שיפור  במבצע  ברק  בני  עיריית  יוצאת  הקרובה 
המבצע  במסגרת  מהיסוד.  העיר  ניקיון  ושדרוג 
עליו החליט ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 
לשכת  צוות  של  ממושכת  מטה  עבודת  בתום 
לשימוש  יוכנסו  התברואה,  אגף  והנהלת  רה"ע 
לצי  שיצטרפו  חדשות  איסוף אשפה  2 משאיות 
וטיאוט,  פינוי  רכבי  עשרות  המונה  העירוני 
גדול  אצירה  בנפח  המתאפיינות  משאיות 
ומשמעותי המתאים לעיר ולצרכיה באופן מיוחד.

יחד עם זאת, הוחל בפריסה רחבה ומשמעותית 
חדשניים  קרקע  טמוני  פחים  מ-70  למעלה  של 
לאחר  ומשמעותי  גדול  מהלך  העיר,  רחבי  בכל 
צרכי  ואפיון  מיפוי  של  ארוכים  עבודה  חודשי 
התברואה באזורים השונים בעיר. טמוני הקרקע 
והתקנה  ייצור  לעלות  מגיעה  החדשים שעלותם 
לפתור  אמורים  בודד,  למתקן   ₪  50,000 בסך 
נפחי האשפה באזורים שונים ברחבי  את בעיית 
מגורים  בצפיפות  המתאפיינים  אזורים  העיר, 
מוסדות  מתחמי  פינוי,  נגישות  בעיות  גבוהה, 
חינוך ועוד. הצבת טמוני הקרקע החדשים תואץ 
המבצע  לסיום  להגיע  במטרה  הקרובים  בימים 

נקי בעיר  עוד לפני חג הפסח, בכדי להגיע לחג 
נקייה.

פחי  כ-400  התברואה  אגף  התקין  במקביל, 
למנוע  במטרה  ומסוגננים,  דקורטיביים  רחוב 
מפגעי ניקיון שמקורם בפסולת אישית של שיירי 
מזון ומשקאות ועוד. כצעד ראשון, הוצבו עשרות 
פחי רחוב בשכונת פרדס כץ וקריית הרצוג בהן 
תימשך  וההתקנה  במיוחד,  חריף  מחסור  נרגם 

ותורחב לכלל אזורי העיר.
ולהעמקת  העיר  חזות  לשיפור  המטה  עבודת 
של  פרטנית  בחינה  כללה  התברואה,  פעילות 
אזורים שונים, שינוי סדרי עדיפויות, הוספת טמוני 

קרקע וכלי אצירה, הסרת מפגעי חנייה המפריעה 
לעבודות הפינוי, הרחבת צוותי העבודה והכפלת 
סביב  מלאות  במשמרות  לעבודה  הפינוי  מערך 

השעון לקראת חג הפסח.
מיד לאחר ר"ח ניסן יחל בעיר מבצע הניקיון 
הגדול לערב הפסח, מבצע רחב היקף שמטרתו 
ושכונותיה  העיר  של  מקסימלי  לניקיון  להגיע 
הכוללת  פעילות  החג,  ימי  לקראת  מלא  באופן 
בהיקף משמעותי  מנוף  ועבודות  גרוטאות  פינוי 
והובלת  חשמל  עמודי  ניקוי  טיאוט,  במיוחד, 
ופינוין  חמץ  ביעור  מכולות  של  הגדול  המערך 

בערב החג.

מאת: הילה פלאח כהן

של  הסתלקותו  דבר  היוודע  עם  מיד 
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, 
ולאור ההערכות להגעתם של מאות אלפי 
אנשים מכל רחבי הארץ להשתתף במסע 
בהערכות  במאוחדת  החלו  ההלוויה, 
של  במרפאות  רפואי  סיוע  להגשת  שיא 
מאוחדת ברחבי העיר, לחברי כל קופות 

החולים.
שעה קלה לאחר צאת השבת, התקבלה 
למתן  להיערך  הבריאות  ממשרד  בקשה 
של  ברק  בני  במרפאות  אחוד  שרות 
מאוחדת לאורך כל יום ראשון, עד לתום 
התקיימה  כך,  בעקבות  ההלוויה.  מסע 
במוצאי שבת ישיבת הערכות עם מנהלת 
משה  הרב  בהשתתפות  אורן,  לי  המחוז 
ברו,  ויקטור  סגל מנהל מחוז מרכז,  כהן 
אחראי שעת חרום ארצי במאוחדת ועופר 
בן גרשון, אחראי שעת חרום של המחוז.  
על  דגש  ניתן  ההערכות  ישיבת  במסגרת 
מתן שירות ללקוחות בצורה המיטבית על 

אף העובדה שכבישי העיר יהיו סגורים.
כל  לחברי  אחוד  שרות  מתן  לטובת 
במערכת  שימוש  נעשה  החולים,  קופות 

מיחשוב מתקדמת שהוכנה לשעת חירום. 
גם מי שאינו לקוח מאוחדת, טופל  לכן, 
כאשר  המתקדמת,  המערכת  באמצעות 
מיד עם סיום הטיפול, הוא קיבל את כל 
באופן  מרשמים,  כולל  הטיפול,  ממצאי 
ממוחשב ע״מ שיוכל לגשת עם זה לקופה 

בה הוא מבוטח.
הצוותים  תוגברו  העומס  בשל  בנוסף, 
במרפאות לאורך כל שעות מסע ההלוויה.

החלה  ההלוויה  יום  מבוקר  החל 
אחוד  רפואי  שרות  להעניק  מאוחדת 
ומרפאת  שיר  מרום  ירושלים,  במרפאות 
אחוד  בנוהל  תרופות  ניפוק  וכן  ויז'ניץ 
הקשתות  במרפאות  המרקחת  בבתי 
באי  עבור  שתיה  מתן  לרבות  וירושלים 

ההלוויה.

רופאים  ע"י  טופלו  היום  במהלך 
חברי  ההלוויה,  ממשתתפי  כמה  ואחיות 
כל קופות החולים. חלקם  סבלו מפציעות 

בגפיים, חתכים ופגיעות נוספות.
בעבר,  כמו  כי  מציינים  במאוחדת 
למתן  מיטבי  באופן  ערוכה  מאוחדת 
מרפאות  בנוהל  ומיידי  מהיר  שרות 
אחודות ושרות אחוד הן בעיתות שיגרה 

והן בעתות חירום.
סגן מנהל מחוז מרכז  הרב משה כהן, 
המיוחד:  המבצע  את  מסכם  במאוחדת 
מאוחדת  של  המקסימלית  "ההערכות 
מבעוד מועד והגברת הצוותים הרפואיים 
קופות  כל  לחברי  מענה  לתת  ע"מ 
אמת.  בזמן  עצמה  את  הוכיחה  החולים, 
הרפואיים  לצוותים  להודות  המקום  כאן 
היום  כל  לאורך  שתפקדו  והמינהלתיים 
בצורה  ההלוויה,  מסע  של  לסיומו  עד 
של  לבקשה  בהתאם  ומקצועית,  יעילה 
היא  בכדי מאוחדת  לא  הבריאות.  משרד 
קופת החולים של הציבור החרדי, וביום 
ראשון השבוע כאשר כל הציבור החרדי 
הגיעו להשתתף במסע ההלוויה, מאוחדת 

הייתה שם בשביל כולם".

מאת: מנדי קליין

יום שלישי השבוע, במהלך סיור של  בשעות הבוקר המוקדמות של 
בזמן  פריצות  מעשרות  אזור שסובל   - ה'  שיכון  באזור  מתנדבים  צוות 
בין  זיהה אחד המתנדבים בחשוד המסתובב בצורה מחשידה  האחרון, 

רכבים ברח' גני גד.
המתנדב דיווח על כך למוקד הארגון ונשאר בקשר עין אחר החשוד. 
לאחר מספר דקות, זיהה המתנדב את החשוד עם כלי פריצה בידו - מנסה 

לפרוץ חלון רכב באמצעות כלי חד.
והבחינו  נוספים שהגיעו למקום במהירות  הזעיק מתנדבים  המתנדב 
ערך.  יקר  שלל  בתוכו  לחפש  והחל  הרכב  חלון  את  מנפץ  בחשוד 
החל  החשוד  אך  לכיוונו  התקרבו  אחריו  במעקב  שהיו  המתנדבים 
להימלט. לאחר מספר דקות של מרדף - נתפס החשוד בתחילת הרחוב 

כשברשותו כלי פריצה מתקדמים.
הסיור של  ע"י שוטרי  נעצר  חוקי,  בלתי  ה-40, שוהה  בגיל  החשוד, 
ובהמשך  המשטרה  בתחנת  חקירה  להמשך  אותו  שהובילו  דן  מרחב 

יוחלט האם להביאו בפני שופט לצורך הארכת מעצרו.

במסגרת המהפכה, משאיות פינוי חדשות יצטרפו לצי העירוני לצד עשרות טמוני קרקע חדשים וכלי אצירה יוצבו בכל רחבי העיר

שעה קלה לאחר צאת השבת, התקבלה בקשה ממשרד הבריאות להיערך למתן שרות אחוד במרפאות בני ברק של 
מאוחדת לאורך כל יום ראשון, עד לתום מסע ההלוויה • מחוז מרכז במאוחדת החל בהערכות שיא והחל להעניק שרות 
רפואי במרפאות מאוחדת בעיר לחברי כל קופות החולים • הרב משה כהן, סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת מסכם את 

המבצע המיוחד: "ההערכות המקסימלית של מאוחדת מבעוד מועד והגברת הצוותים הרפואיים ע"מ לתת מענה לחברי 
כל קופות החולים, הוכיחה את עצמה בזמן אמת"

לאור גל הפריצות לרכבים וגניבת כלי עבודה - הוחלט ארגון 
השומרים להגביר את הסיורים הליליים באזורים המועדים

ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין:

גל פריצות לרכבים בעיר: 

רגע התפיסה של החשוד )צילום: דוברות השומרים(
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"יש לאחרונה פיגועים קשים, זה בגלל שפוגעים 
בתורה, עליכם להתפלל כל יום על הגאולה"

מכבי משיקה פריצת דרך עולמית 
בתחום התרופות הכשרות לפסח

מאת: יוסף טולידנו

התורה  שר  מרן  של  לזכרו  השבעה  במלאת 
הספד  עצרת  נערכה  זצ"ל  קניבסקי  הגר"ח 
והתעוררות בסמינר "מעלות יעל" בנשיאותו של 

מרן הגר"ש כהן שליט"א.
בעדני  הגר"ש  מרן  חיזוק  דברי  נשא  בעצרת 
ישראל  בנות  את  וחיזק  רבה   במסירות  שהגיע 
הגר"ש  אמר  בדבריו  שמיים.  וביראת  בתפילה 
תרבו  ישראל,  בעם  רבות  צרות  "יש  בעדני, 
משיח  לנו  שישלח  עולם  בורא  לפני  בתפילה 
וזה  נגאלו ישראל  צדקנו, בזכות נשים צדקניות 

תפקידכם להרבות בתפילה". אמר.
בדבריו הוסיף מרן כי לאחרונה אנו שומעים 
בתורה  להתחזק  "עלינו  קשים,  פיגועים  על 
מעורר  הקב"ה  התורה  נגד  כשנלחמים  ומצוות, 

אותנו".
עוד הוסיף הגר"ש דברים לזכרו של מרן שר 
התורה וציין כי לצערנו חסרה לנו ההגנה בדור 

בהסתלקותו של מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל. 
בית  להקים  הדרך  כיצד  הגר"ש  ציין  בדבריו 
הגר"ש  את  הבנות  שאלו  בסיום  תורה.  של 
"כיצד נזכה להקים בית כמו של הרב", הגר"ש 
באשה  "זכיתי  בבכי  נשנק  כשהוא  והשיב  חייך 
בטהרה  נשים  מחזקת  הרבים  את  מזכה  צדיקה, 

ובקדושה"
יצוין כי שבוע לפני הסתלקותו של  בתוך כך 
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל ביקר מנהל 
הסמינר הרה"ג הרב יחיאל יונה שליט"א במעונו 
שר  מרן  בירך  השיחה  במהלך  התורה.  שר  של 
התורה את הבנות שיזכו ללמוד בסמינר מעלות 
חכמים  תלמידי  לבעלים  להינשא  "יזכו  יעל 
ולהקים בתים של תורה ולעשות נחת להוריהם".

ציין  בעצרת  הסמינר  מנהל  שנשא  בדברים 
את הדברים ואמר כי ברכתו של מרן שר התורה 
שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  של  והנהגתו  זצ"ל 
הרישום  של  הגדולה  בהצלחה  אותנו  מלווים 
של  ברכתם  לאור  וזאת  גדולה  הצלחה  שנשא 

גדולי ישראל.

מאת: יחיאל חן

בשירות חדש מהפכני שנוצר בשיתוף פעולה 
סוף  עושה  מכבי  פארם,  למכבי  מכבי  בין 
לחיפוש  בדואר,  שנשלחות  העבות  לחוברות 
ברשימות  לפסח  הכשרות  אחר  והמייגע  הארוך 
אחד,  ברגע  ומציעה-  נגמרות  הבלתי  התרופות 
הרבה  לכם  שיחסוך  וגאוני  מהיר  מדויק,  מענה 

זמן וכאבי ראש.
בבתי  שנרכשת  תרופה  בכל  מהשבוע,  החל 
המרקחת של מכבי פארם, יחד עם שאר הוראות 
המדבקה  על  שמוטבעות  התרופה  לקיחת 
שורה  תופיע  הנרכשות-  לתרופות  שנצמדת 

נוספת ובה יהיה כתוב- כשר לפסח תשפ"ב. 
השירות החדש והמהפכני מהווה פריצת דרך 
מכבי,  חדשנות  את  תמיד  כמו  ומביע  בתחום, 
והחשיבה  המגזריים  לכלל  שירותיה  התאמת 
ולהנגיש  לפתח  להתקדם,  כיצד  פוסקת  הבלתי 
כל שירות אפשרי- בכל מועד בצורה מתקדמת, 

מקצועית וחדשנית.
מנכ"לית מכבי הג' סיגל דדון: "אנחנו שמחים 
שיחסוך  והמתקדם  החדש  השירות  את  להשיק 
ואנרגיה  זמן  הרבה  הכשרות  שומרי  לכלל 
מיותרים. כחלק מחשיבה בלתי פוסקת להנגשת 
ופיתוח השירותים אני שמחה על האפשרות, גם 
כעת, בערב פסח להעניק לחברים שירות חדש, 
ומותאם שנוצר מתוך חשיבה מעמיקה  מתקדם 

ובלתי פוסקת על חברי מכבי וצורכיהם".
אפלר:  דורית  הגב'  פארם  מכבי  מנהלת 

פעולה  שיתוף  מתוך  נוצר  החדש  "השירות 
פארם  מכבי  לשירותי  מכבי  בין  והדוק  מבורך 
מול  ארוכה  והערכות  מקדים  תכנון  לאחר 
שנוטלים  השונים  והגופים  התרופות  חברות 
חדשנית  דרך  פריצת  מהווה  והוא  במהלך  חלק 
להעניק  שלנו  ביכולת  גאים  אנחנו  ומתקדמת. 
לחברי מכבי את המקסימום בכל תחום בהתאמה 

מדויקת ובהנגשה מלאה".
מכבי  של  השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  ר' 
למגזר החרדי: "מכבי, כמו ביוזמות רבות במגזר 
ומביאה  בתחום  החלוצה  הינה  ובכלל-  החרדי 
לחדשנות,  ודוגמא  סמל  שמהווה  חדש  שירות 
להובלה, לפיתוח ולחשיבה מתמדת על החברים. 
עם  כי  ומקווה  החשובה  היוזמה  את  מברך  אני 
אחד  כל  וכך-  ותתרחב  תתפתח  היוזמה  הזמן 
בבתי  גם  הזה  המדויק  המענה  את  לקבל  יוכל 

מרקחת של שאר הקופות".

במלאת השבעה לזכרו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל נערכה עצרת הספד והתעוררות 
בסמינר "מעלות יעל" בנשיאותו של מרן הגר"ש כהן שליט"א • שבוע לפני הסתלקותו של מרן שר 
התורה זצ"ל ביקר מנהל הסמינר הרה"ג הרב יחיאל יונה במעונו של שר התורה שבירך את הבנות 
שיזכו ללמוד בסמינר מעלות יעל ש"יזכו להינשא לבעלים תלמידי חכמים ולהקים בתים של תורה 

ולעשות נחת להוריהם"

בשירות חדש, בלעדי ומהפכני יוצרת מכבי עידן חדש של חדשנות, קידמה, מקצוענות והנגשה 
מדויקת של השירותים למען החברים • מנכ"לית מכבי הגב' סיגל דדון: "מדובר בשירות חדש, 

מתקדם ומותאם שנוצר מתוך חשיבה מעמיקה ובלתי פוסקת על חברי מכבי וצורכיהם" • ר' משה 
שלזינגר מנהל השיווק של מכבי למגזר החרדי: "אני מקווה כי עם הזמן היוזמה תתפתח ותתרחב 

וכך- כל אחד יוכל לקבל את המענה המדויק הזה גם בבתי מרקחת של שאר הקופות"

מיזם התרופות החדש של מכבי

הגר"ש בעדני בשיחה לבנות הסמינר הרה"ג יחיאל יונה במעונו של מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל 

הרמוניה של טעמים

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג



לפתוח או
לא לפתוח?
זאת השאלה

עם ’התקן שבת לדורות‘ על המקרר,  
שומרים שבת באחריות לכתחילה ולכל הדעות

התקן שבת
לדורות

גלביט אלקטרוניקה

לידיעת לקוחותינו שרכשו התקן שבת מבית ’גלביט‘ תחת משמרת השבת, מהיום לשירותכם במספר החדש: 03-308-3333

galbit.com | support@galbit.com 

אפשרות להזמנת התקנה מיידית על המקרר בבית: 9682*

התקן מובנה בהתאם 
לדרישות יצרן עם אחריות 

מלאה של המותגים המובילים

60,000 משפחות 
כבר נהנות משמירת 

שבת כהלכה

עובר אוטומטית 
למצב שבת 40 

שנה קדימה
40

שנה

חפשו את ’התקן שבת לדורות‘ מבית 'גלביט' על המקררים בחנויות 
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מפעים: נכד השייח' שמרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל 
בירכו – קיבל על עצמו לסיים מסכת עד ה'שלושים'

מאת: יחיאל חן

ב' היא בת לאם יהודייה ובת לשייח' מוסלמי 
שבמשך שנים ארוכות היה המואזין הראשי בהר 
דודה  לבן  להינשא  אותה  הכריח  אביה  הבית. 
לא  משאלתו  אך  קשות  סבלה  שממנו  המוסלמי 
עלתה בידו וכמה ימים לפני כן חולצה ב' בדרך 
נס על ידי אנשי יד לאחים. עד היום היא נעזרת 
בית  הקימה  ובס"ד  הארגון  בידי  רבות  ומלווה 
כשר ונאמן בישראל וכל ילדיה לומדים במוסדות 

תורניים ומרווים אותה רוב נחת יהודי.
אלחנן  בנה  הגיעה  עת  שנים,  כשלוש  לפני 
אצל  להתברך  ביקש  מצוות,  לעול  בדוי(  )שם 
מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל במעונו. ביד לאחים 
מיהרו כמובן לטפל בבקשה ותוך ימים אחדים זכו 
ראשי הארגון להיכנס עם בר המצווה למעונו של 
מרן שקיבלו בחמימות ובירכו בברכה והצלחה. 
ראשי יד לאחים שליוו אותו זכו גם הם לברכות 
לפני  לא  הארגון,  של  הקודש  פעילות  להצלחת 
להצלת  הענפה  הפעילות  אודות  התעניין  שמרן 

נפשות ופדיון שבויים ועל היקפה הנרחב.
עתה, בעקבות הסתלקות מרן הגר"ח קניבסקי 
זצוק"ל לשמי רום קיבל על עצמו אלחנן לסיים 
נשמתו  לעילוי  משניות  מסכת  של  בעיון  לימוד 
לקבל  מיוחדת  בזכות  "זכיתי  ל'שלושים'.  עד 
את ברכתו, ואני מרגיש בר מזל של ממש", אמר 
המלווה  לאחים  יד  של  ולחונך  לאימו  השבוע 
אותו בלימוד. "הברכה הזו מלווה אותי בכל יום 

ומדרבנת אותי לרצות להיות יהודי טוב יותר".

האמור  הביקור  כי  השבוע  ציינו  לאחים  ביד 
על הסתעפותו המרגשת שהתרחשה כעת היו רק 
מרן  עם  הפעילים  ארגון  של  הדוק  מקשר  חלק 
האחרונה  בשנה  רק  למשל  כך  קניבסקי.  הגר"ח 
לאחים  יד  ראשי  של  מיוחדת  משלחת  ביקרה 
בנושאים  שאלות  לפניו  להביא  כדי  במעונו 
ברכתו  את  ולבקש  לפתחם,  המונחות  גורל  הרי 

להצלחת הפעילות החשובה לפדיון שבויים.

הגורליות  מהשאלות  אז  נחשף  מעט  רק 
שהועלו בביקור, אבל שתיים מהן נגעו במקרים 
שעמדו באותם ימים על הפרק. אלו היו שאלות 
מרדת  נפשות  הצלת  ובמרכזן  ומוות  חיים  של 
שחת רגע לפני שעלולים היו לאבוד לנצח מעם 
ישראל  בבת  נגעה  אחת  שאלה  רח"ל.  ישראל 
בשכונה  חברון,  בלב  ילדיה  עם  המתגוררת 
חמאס.  אנשי  של  מובהקת  כשכונה  הידועה 

טמנה  לאחים  ליד  שהגיעה  חילוצם  שאלת 
בחובה פרטים רגישים רבים שהיו עלולים לסבך 
המעורבים  חיי  את  לסכן  ואף  כולו  החילוץ  את 
בו. אולם כששמע את הפרטים, פסק הגר"ח בזו 

הלשון: "יכולים" – והחילוץ יצא לדרכו.
שואה,  ניצולת  ביהודייה  נגעה  נוספת  שאלה 
נוצרי.  במנזר  הנמצאת  ה-100  את  חצה  שגילה 
הגר"ח נשאל האם ניתן להיכנס לתוך המנזר כדי 
להצילה וגם כאן נוכח העובדה כי מדובר בהצלת 

נפשות מרדת שחת, פסק כי מותר לעשות זאת.
להכרעתו  בנוסף  כי  מזכירים  לאחים  ביד 
בנושאי הפעילות שעלו על שולחנו, מרן הגר"ח 
גדולי  מבין  הראשון  גם  היה  זצוקל  קניבסקי 
ישראל שכתב אות בספר התורה המיוחד שעליו 
ערך הארגון הגרלה מיוחדת בערב חג השבועות 
אשתקד. בנוסף, רק לפני כחודשיים הואיל לברך 
מטבעות  של  קערות  שונות  הזדמנויות  בשתי 
שיועדו עבור תורמי ושותפי הארגון, אשר יינתנו 

בשמו.
הגר"ח  מרן  כי  מוסיפים  לאחים  יד  בהנהלת 
קניבסקי זצוק"ל בירך את השותפים של יד לאחים 
וקבע:  והצלחה,  בברכה  שבויים  פדיון  במצוות 
מהתבוללות   הילדים  את  להציל  שעוזרים  "אלו 
יזכו – מידה כנגד מידה לנחת מהילדים שלהם". 
עדים  אנו  הארגון,  ראשי  אומרים  הברכה,  מאז 
למספר גדל והולך של תורמים המבקשים להיות 
שבויים  לפדיון  לאחים  יד  בפעילות  שותפים 
ולזכות בברכותיו ובמטבעות המבורכות שהביא 

לנו לחלקן לתומכים בנו.

הנכד, בן לבת ישראל שניצלה במבצע חילוץ מיוחד של יד לאחים, זכה להתברך מפי מרן במעונו, לרגל בר המצווה שלו ⋅ מיוחד: ראשי יד לאחים חושפים את ההכרעות של מרן 
ָך ַאל ִממְּ ים ָשׁ הגר"ח קניבסקי זצוק"ל בשאלות הרות גורל שהוגשו לשולחנו ובמרכזן הוצאת יקר מזולל של נפשות ישראל מתוככי בתי נכרים ⋅ ַחיִּ

בן הניצולה, זוכה לברכת מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל 

בצער רב ובלב כואב
 אנו אבלים על פטירתו בטרם עת

 של נפש צדיק ונקי אהוב על הבריות 
 ועבד את בוראו בתמימות 

 הזדכך בייסורים וקיבלם באהבה בסבר פניו 
ובנועם רוחו הרבה כבוד שמים בעולם 

 שהסתלק לבית עולמו 
ביום כ"א באדר ב' לאחר מחלתו הקשה

 תנחומים מעומק ליבנו
  שלוחים בזאת למשפחתו היקרה שתחי' 

לבני הקהילה ולכלל תלמידיו הרבים
 המקום ינחם אתכם בנחמת ציון 
וירושלים הבנויה ולא נדע עוד צער

 הרה"ג 
משה צבי בוחבוט זצוק״ל

רבה של העיר טבריה

משרה 101

משרה 103

משרה 102

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרושים/ות

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?

InDesign, illustrator, Photoshop ,שליטה בתוכנות
יתרון: ניסיון בעיתונים ועיצוב מודעות מסחריות 

 הכרה עם עולם הדפוס 
 יחסי אנוש מעולים, אנרגיה ויצירתיות 
 חריצות, אחראיות ומוסר עבודה גבוה

 יכולת עבודה בתנאי לחץ  עבודה במשרה מלאה 
 זמינות מיידית

office@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?

דרישות התפקידים:
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אשפר אונלייןאשפר קצביה

03-5-70-90-90
הזמנות ומשלוחים
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ממלכת הבשר במגוון כשרויות

אשפר	ְכִהְלכתוֹ	

מבצעים 
מיוחדים!

חווית 
קניה

מגוון ענק של 
בשרים ועופות 

חדש! רבע כבש צעיר 
כ-3 ק"ג בלבד! - יבוא מספרדטרי, רך ומשובח!

בהשגחת בד"ץ נוה ציון

99 ₪ בלבד! לק"ג
ֶבׂש	ָהֶאָחד קונים באשפרֶא>ת	ַהֶכּ

בקרוב!
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המלחמה על הפליטים היהודים

מד"א וזק"א יעמיקו את שיתוף הפעולה 
למען הצלת חיי אדם ושמירה על כבוד המת

מאת: יוסף טולידנו
 

מנהלים  לאחים  יד  אנשי 
בימים אלו מלחמת מגן ותנופה 
המיסיונרית  הפעילות  מול  אל 
מולדובה- בגבול  הענפה 

את  לנצל  שנועדה  אוקראינה 
על  הנמלטים  היהודים  מצוקת 
המופצצת  מאוקראינה  נפשם 

ולהעבירם על דתם.
משמעי  חד  מידע  בעקבות 
למאבק  למחלקה  שהגיע 
כי  הארגון  של  במיסיון 
שלחו  הנוצרים  המיסיונרים 
עם  לגבול  מטעמם  נציגים 
יהודים,  לאתר  כדי  אוקראינה 
להיות  ולהביאם  להם  לעזור 
כל  על  בארץ  בכנסיות  חברים 

בכך  הכרוכה  והמסוכנת  ההרסנית  המשמעות 
הקהילה  עם  ידיים  לשלב  לאחים  ביד  מיהרו   –

היהודית במדינה על מנת לבלום את התופעה.
שלוחי  מחמשת  אחד  אקסלרוד,  מענדי  הרב 
הכנסת  בית  כרב  המכהן  במולדבה,  חב"ד 
לאחים  יד  לימין  לעמוד  מיהר  בקישינב,  הגדול 
השוהים  מאוקראינה  יהודים  פליטים  באיתור 
במחנה הפליטים שהקימה חב"ד בעיר ולגייסם 
זו, נוסעים הפעילים  לטובת הפעילות. במסגרת 
בין  הגדולים  הגבול  מעברי  לשני  יום  מדי 
אוקראינה ומולדובה – פלנקה שבדרום המדינה 
הקרובה לעיר הנמל הגדולה אודסה, ואל אטקי 
שבצפונה השוכנת מול העיר מוגילוב-פודולסק 

האוקראינית.
בגבולות,  בוקר  בכל  מתייצבים  הפעילים 
מתמקמים בסמוך לדוכני המיסיון ואחרי שיחה 
את  מזהירים  הם  פליט  כל  עם  מקיימים  שהם 
היהודים שבהם מפני המיסיונרים ומגמות הכזב 
היהודים  הפליטים  מוסרים  במקביל  שלהם. 
בצורה  מועברים  ואלו  פרטיהם  את  לפעילים 
מהירה ובטוחה לידי הקהילה היהודית במדינה 
שתקלוט אותם בצורה מיטבית ובמקביל למטה 

לאחים  יד  משרדי  של  הראשי 
ניהול  אחר  לעקוב  בארץ שימשיך 

הקשר העקבי עמם.
במסגרת זאת, הפיקו ביד לאחים 
האוקראינית  בשפה  אזהרה  עלון 
שבמיסיון  הסכנה  את  המסביר 
לפי  כי  הפליטים  בפני  ומתריע 
בכתות  החברים  בישראל,  החוק 
חוק  מכוח  אזרחות  לקבל  זכאים  אינם  המיסיון 
השבות. במרוצת עשרת הימים האחרונים שבהם 
מאות  להינצל  בס"ד  הצליחו  הפעילות,  נערכת 

יהודים ממלתעות המיסיון הנוצרי.
ביד לאחים אומרים: "מדובר במלחמה קשה 
מאוד. מולנו עומדים עשרות מיסיונרים נחושים 
מצוידים בתקציבים בלתי נדלים המנצלים כהוגן 
אנו  אבל  נוצרית.  במדינה  הימצאותם  עצם  את 
דבקים במוטו שלנו: 'לא מוותרים על אף יהודי' 

– ומשיבים מלחמה שערה.
ביד לאחים ציינו כי "המאבק במיסיונרים לא 
לפני  שחשפנו  כפי  אירופה.  אדמת  על  מסתיים 
לבנו  למגינת  הצליחו  המיסיונרים  כשבועיים 
שנמלטו  יהודיות  משפחות  כמה  בארץ  לקלוט 
הטבלה  להם  לערוך  ומתכננים  מאוקראינה 
בקשר  אנו  רח"ל.  פסח  בערב  לנצרות  המונית 
השונות  בערים  הרווחה  מחלקות  עם  הדוק 
שהמיסיונרים  מנת  על  מאמץ  בכל  ונוקטים 
מפצירים  אנו  כאן.  יהודים  אותם  את  יצודו  לא 
בציבור להיות ערני ולעזור, כל אחד כפי יכולתו, 
בקליטת העולים ובסיוע גשמי ורוחני עבורם כדי 

שלא יפלו כאן בארץ לזרועות המיסיון".

מאת: יחיאל חן

דוד  מגן  בכירי  שקיימו  מיוחדת  בפגישה 
להרחיב  הוחלט  זק"א,  ארגון  מנהלי  עם  אדום 

את שיתוף הפעולה המבצעי 
וכבוד  חיים  הצלת  למען 

המת.
מקצועית  עבודה  פגישת 
השבוע  התקיימה  וחשובה 
מד"א  של  הלאומי  במוקד 
סמנכ"ל  של  בהשתתפותם 
גיל  מגן  במד"א  מבצעים 
אג"מ  ראש  מושקוביץ, 
בשארי,  רונן  תמ"ג  מד"א 

יחידת אופנועים במד"א אלי בן שמחון,  מפקד 
מבצעים  באגף  וכוננים  לוגיסטיקה  מדור  מנהל 
זק"א  ארגון  מנכ"ל  ביתן,  אדיר  מג"ר  במד"א 
וינגרטן  דובי ויסנשטרן, ראש אג"מ זק"א חיים 

וסגן ראש אג"מ זק"א חיים בלך. 
במהלך הפגישה דנו הצדדים בהעמקת וחיזוק 
שיתוף הפעולה המבצעי בין הארגונים בעבודה 
וכבוד  חיים  הצלת  למען  שאת  ביתר  משותפת 

המת בארץ ובעולם.
פועל בשיתוף פעולה מלא עם  כידוע, מד"א 

הפועלים  ההצלה  וארגוני  מד"א  מתנדבי  מאות 
׳מד״א  ובראשם  איתם  המקצועית  בחסותו 
פ״ת,  הצלה  הצלה,  מצוות  וכוננים  הצלה׳   -
הצלה  חב״ד,  כפר  הצלה  דרום,  הצלה   - מד״א 
רחובות,  הצלה  כרמל, 
הצלה ביתר, הצלה בית 
נוף,  שמש, החובש הר 
הצלה  אלעד,  הצלה 
בגליל,  הצלה  יבניאל, 
והצלה  גלבוע  הצלה 

מודיעין עילית
מבצעים  סמנכ"ל 
גיל  מגן  במד"א 
"שיתוף  מושקוביץ: 
הפעולה בין מד"א לזק"א מתבקש ויכול להביא 
לתועלת רבה בהצלת חיי אדם לצד השמירה על 
כבוד המת. אנו נעמיק עוד את שיתוף הפעולה 

לתועלת הציבור". 
"זק"א  זק"א:  ארגון  מנכ"ל  ויסנשטרן  דובי 
ומד"א פועלים מזה שנים רבות בשיתוף פעולה 
מלא. המתנדבים נפגשים ופועלים יחד באירועי 
שיתוף  שחיזוק  ספק  אין  קשים,  ובמקרים  אסון 
כבוד  ומתן  חיים  בהצלת  יותר  תסייע  הפעולה 

למת".

יד לאחים משיב מלחמה בגבולות מולדובה אל מול המיסיונרים המנסים בכל דרך לצוד 
פליטים יהודים: במאמצים עילאיים, אל מול תקציבי עתק ונחישות מיסיונרית מחוצפת, 
ניצבים פעילים שגויסו בידי המחלקה למאבק במיסיון ביד לאחים, בעזרתו הפעילה של 

הרב אקסלרוד, משלוחי חב"ד במולדובה, ומבהירים לפליטים היהודים את מידת הסכנה 
בקשר שהמיסיונרים יוצרים עמם 

סמנכ"ל מבצעים במד"א מגן גיל מושקוביץ: "שיתוף הפעולה בין מד"א לזק"א מתבקש 
ויכול להביא לתועלת רבה בהצלת חיי אדם לצד השמירה על כבוד המת"  דובי ויסנשטרן 
מנכ"ל ארגון זק"א: "זק"א ומד"א פועלים מזה שנים רבות בשיתוף פעולה מלא. אין ספק 

שחיזוק שיתוף הפעולה יסייע יותר"

 העלון שמחלקים הפעילים בגבולות 
בשפה האוקראינית 

המיסיונרים בצד המולדובי של הגבול 
אורבים לפליטים תמימים

בכירי  מד"א וזק"א בהצהרה 
על שיתוף הפעולה

הכנות למעמד מרומם 
לבני העדה הבוכרית

מאת: חיים רייך

התורה  בני  ציבור  בקרב  גדולה  שמחה 
העדה  של  ביכורים  בד"ץ  כשרות  חיבור  על 
מהדרין  ובד"ץ  רבין  הגר"י  בראשות  הבוכרית 

הרב רובין
בד"ץ "ביכורים" שהוקם לפני כמה חודשים 
ע"י איחוד קהילות העדה הבוכרית, ארגון הגג 
מעל  שמאחד  הבוכרית  העדה  של  והמשפיע 
בראשות  הכשרות  בא"י,  קהילות  רבני   180
הרה"ג יצחק רבין אב"ד בבני ברק-חריש, וראש 
עימו  ויחד  ציון",  בני  "שערי  הכוללים  רשת 
איחוד  נשיא  חיימוב  הלל  הרה"ג  העדה  רבני 
אב"ד  חיימוב  אליעזר  הרה"ג  הקהילויות, 
באשדוד,  העדה  ורב  באשדוד,  והטוב"  "הישר 
הרה"ג דניאל חיימוב רב מורשת מרן, והרה"ג 
רבנים  ועוד  אביב,  בתל  העדה  רב  יונייב  רמי 
העדה  לבני  להקים  המטרה  כאשר  חשובים 
40,000 בתי אב בא"י כשרות  הבוכרית שמונה 

מהודרת ומצוינת.
ואכן בד"ץ "ביכורים" סיכם עם בד"ץ מהדרין 
כל  על  כאשר  משותפת  שחיטה  רובין  הרב 
מגשית או קרטון עופות יופיע שני הולוגרמות 

של בד"ץ ביכורים ובד"ץ הרב רובין.
מגדולי  אחד  הוא  הצדדים  בין  שתיווך  מי 
אבוחצירא  דוד  רבי  המלוב"ן  האדמו"ר  הדור 
שמעידים  וכפי  מקורבו  רבין  שהרב  מנהריה 
אברכים  וכן  הכוללים,  מרשת  כוללים  ראשי 
שבאים מהרשת הגדולה שבאים לנהריה שהוא 
משבח את הגר"י רבין שהוא מצדיקי הדור ת"ח 

עצום אין צורך לבוא אלי כשיש לכם את הרב 
הערכה  ביטויי  ועד  ממנו,  זזה  לא  שכינה  רבין 

עצומה אליו.
האדמו"ר  רובין  הרב  של  הכשרות  את  וכן 
מעריך מאוד ,כאשר מפעם לפעם שולח שליח 
רובין  הרב  ואומר שאצל  בקר  לשחיטת  מיוחד 
יש תיקון נשמות הכי טוב שיש, ולכן חיבר בין 
הצדדים בבחינת חיבור לצדיקים טוב להם וטוב 

לעולם.
וכבר  גדולה  בחיבה  נענה  הציבור  ואכן 
אלפי  שווק  הנוכחית  השנייה  בשחיטה 
כוללים  כאשר  קילו(  מ-5000  קולו)למעלה 
חשובים בבני ברק וירושלים מצטרפים והזמינו 
ברחבי  חלוקה  של  גדול  מערך  והוקם  עופות 

הארץ ובמוקדים של העדה הבוכרית.
החלוקה היא של קרטון עופות מפורק כאשר 
יש 3 מגשים שניצל מפורק, 2 כנפיים, 2 מגשיות 
של ירכיים, 1 מגש של שוקיים עם שקית גרונות 
ארוז הכל ארוז חותם בתוך חותם כמו בחנויות 
ובסופרים טרי וכשר לפסח במחיר של 250 ש"ח 

לקרטון של כ-10 עופות.
למספר:03-5353853  לפנות  נא  להזמנות 

מענה אנושי מ-7 בבוקר עד 1 בלילה.
בשבוע  מקיים  הקהילויות  איחוד  כן  כמו 
הבא כנס מרומם ומעמד הוד של חולקת מלגות 

למאות כותבי חידושי תורה.
הבוכרית  העדה  מבני  כאלף  יהיו  במעמד 
באולם הספורט באלעד בשבוע הבא אי"ה ביום 
גדולי  דברים  ישאו  במעמד  בניסן,  ג'  שלישי 

ישראל מכל החוגים.

פעילות נרחבת של איחוד רבני קהילות בוכרא בא"י⋅ חיבור בין כשרויות טובות בין בד"ץ 
מהדרין של הרב רובין ובד"ץ ביכורים בראשות הגר"י רבין בעידודו של האדמו"ר רבי דוד 

אבוחצירא מנהריה וכן מעמד מרומם של חלוקת מלגות לכותבי חידושי תורה לבני העדה 
הבוכרית ועתה כיתבו לכם מס' 3



אחרי חודש של הכנות לחג... 
מגיע לכם מזרן 

חדש ונוח! 
רוכשים מזרן יחיד * 

ומקבלים במשלוח עד 
ערב החג! 

ובנוסף, 
מגן מזרן ג'רסי יחיד מתנה!

* מזרן פולילטקס בנוי משכבות ספוג משולב בדרגות קושי שונות ליצירת המזרון אולטימטיבי | לשימוש דו צדדי עם דרגת 
קושי משתנה בכל צד לבחירת הלקוח | גובה המזרן 25 ס"מ או 28 ס"מ | משולב עם שכבת Latex או ויסקו | בד חיצוני 

דאבל ג׳רסי איכותי 

תומכים ביישובי העוטףלא כולל כפל מבצעים  | המבצע בין התאריכים -7/4- 27/3 | החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל זמן נתון

ניתן לרכוש באחד מסניפי 'פולירון סנטר'
 

073-7021719 ארצי  טלפון   | המורשים  המשווקים  ובחנויות 

חדש!
בני ברק 

מבצע קדש 56
073-782-2877

ירושלים 
בית לחם 99 תלפיות

073-7817300

אשקלון 
מתחם סילבר

073-758-4600

קיבוץ זיקים 
חנות המפעל

073-702-7500

חיפה 
מתחם חוצות המפרץ 

073-758-5080

באר שבע 
אליהו נאווי

073-782-9397

ראשון לציון 
ילדי טהרן 10

072-331-0300

ימים

אחרונים

למבצע!
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ובכל רחובות מספד: שורת עצרות זיכרון ככלות השבעה להסתלקות מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי זצוק"ל

מאת: חיים רייך

התקיימו  השבעה  ימי  בסיום  ומיד  השבעה  ימי  במהלך  כבר 
עצרות זיכרון, מספד והתעוררות בכל רחבי הארץ לזכרו הטהור 

של מרן שר התורה רשכבה"ג הגר"ח קניבסקי זצוק"ל.
במלאות ימי 'השבעה' להסתלקותו של מרן שר התורה הגאון 
עצרת  בערב  ראשון  ביום  נערכה  זצוק"ל,  קנייבסקי  חיים  רבי 

מספד לזכרו של מרן זצוק"ל בישיבת פוניבז'.
רבי  הגאון  פוניבז',  ישיבת  נשיא  פתח  ההספדים  משא  את 
אליעזר כהנמן, כשמיד לאחריו הספידו מרן ראש הישיבה הגאון 

הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א.
פוברסקי,  דוב  ברוך  רבי  הגאון  רה"י  הספידוהו  מכן  לאחר 

והגר"א ברלין גיסו של מרן שר התורה זצ"ל.

 עצרות מספד במודיעין עילית

בהשתתפות  השבעה  ימי  בתוך  התקיימה  נוספת  מספד  עצרת 
הרה"ג  של  בראשותו  תורה"  "כתר  הכוללים  רשת  אברכי  מאות 

יחזקאל אברמוב, שהגיעו מכל הארץ.
בהספד שנשא במקום ר"י פוניב' הגרב"ד פוברסקי, מירר ראש 
אני  גם  אוי.  אוי,  כח;  כבר  לי  אין  "באמת  ואמר:  בבכי  הישיבה 
יכול רק כמו המרחשת לבכות ולבכות, ואני רק אחרי הבכיה אני 
צדיקים  של  הספדן  הוא  ההספד  ההספד,  זה  לכם  להגיד  רוצה 

שמעכבין את הפורענות".
בהמשך דבריו אמר הגרב"ד פוברסקי: "כשר' חיים היה איתנו, 
היינו בטוחים שלא יהיו פצצות, הוא לא פחד וגם החזון איש לא 
פחד, בבני ברק לא יהיו פצצות, הם אמרו וצדקו. אבל מה יהיה 
שהקב"ה  להתפלל  ועלינו  רחמים  צריכים  רחמים,  צריכים  כעת, 

יעזור, שהספדן של צדיקים יהיו מעכבין את הפורענויות".
נספיד כולנו, אנחנו  בסיום דברו אמר ראש הישיבה: "עכשיו 
לנו אדם קדוש שהעולם עמד  ונזכור שהיה  ביחד,  ונספיד  נבכה 
עליו. מה יהיה כעת, צריכים להתחזק, במה להתחזק ללמוד עוד 

יותר ועוד יותר ולא להפסיק".
ישיבת  בהיכל  עילית,  במודיעין  שהתקיימה  נוספת  בעצרת 
"עטרת שלמה", נשא הגרב"מ אזרחי את ההספד המרכזי. בדבריו 
ביותר  חגיגי  הוא  המראה  לפה  בא  "כשאני  הישיבה:  ראש  זעק 
אבל האירוע הוא עצוב, עצוב מאוד, רבותיי. איזה אסון, איי מורי 
ורבותיי, אנחנו הרי לא יודעים כמה חיינו על חשבונו, הוא הרי 

קיים את כל העולם ממש, ודאי את כולנו.
"אייי ר' חיים ר' חיים... רבותיי, מי יכול להספיד את ר' חיים? 
אפשר  דברים  כמה  אפשר,  דברים  כמה  חיים,  ר'  את  להספיד 
לתאר, כמה דברים אפשר להסביר מכל ההנהגות שלו פה ושם, 

אנחנו מרגישים עצמנו קטנים ליד דמות הענק הזו".
"ר' חיים נלקח בחטף", זעק הגרב"מ, "נלקח בחטף, נעלמתם 
מאיתנו ר' חיים, חטפו אותך מאיתנו ר' חיים, לא שום התראה, 
ללא שום הודעה, אי אפשר היה אפילו להתפלל בשבילך ר' חיים, 

מי יודע אולי זאת הסיבה.
ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  ש'אין  הפסוק  כל  "בעיניי, 
יחטא', אצלך זה לא נקרא בסימן קריאה, אצלך אני אומר את זה 
טוב  יעשה  אשר  יותר,  אולי  יש  אחד,  בארץ  צדיק  יש  כפשוטו, 
ולא יחטא. "אבל זה רק בעיניי ואני לא מוסמך בכלל לדעת את 

הדברים האלה, ולא יכול ולא מסוגל לדעת אותם.
מתחבר,  לא  זה  עבירה?  עם  חיים  "ר'  הגרב"מ:  זעק  בהמשך 
זה  חיים  ר'  מצוות,  עם  זה  חיים  ר'  משותפת...  לשון  לא  אפילו 
אמונה, ר' חיים זה ביטחון, ר' חיים זה תפילה, ר' חיים זה ברכה".

 עצרת זיכרון בהיכל ישיבת חברון

ישיבת  רבתי בהיכל  ביום חמישי שעבר התקיים עצרת מספד 
ובהשתתפות  הישיבה  ורבני  ראשי  גבעת מרדכי בראשות  חברון 

המוני בני הישיבה ותושבים מהאזור.
בעצרת מספד נשאו דברים ראשי ישיבת חברון, זקן הפוסקים 
הגאון  והמשגיח  שליט"א,  שטרנבוך  משה  רבי  הגדול  הגאון 

הצדיק רבי דן סגל שליט"א.
ישיבת  בני  את  הפתיע  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ 
רוסיה  מלחמת  ההספד על  חברון כשהרחיב לדבר במהלך 

ואוקראינה, והזהיר על מלחמת עולם העלולה לפרוץ בכל רגע.
נעוריו מרן  ורעו מימי  ידידו  את דבריו פתח בדברי מספד על 
שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל: "הלא תדעו כי שר וגדול נפל 
בישראל", הוא היה שר בתורה וגדול במעשים ועבד ה' כפשוטו, 
אותו  ביקשו  עליונים  זה,  עם  זה  נלחמו  ותחתונים  עליונים 

ותחתונים ביקשו אותו, והקב"ה החליט שהעליונים ינצחו.
"העולם עם ר' חיים ובלי ר' חיים זהו שני עולמות לגמרי. על ר' 
חיים ניתן לומר "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו", שמצד אחד היה 
אב" לכל יחיד ויחיד בבית ישראל ודאג לו לכל צרכיו, ומצד שני 

היה כמו "רכב ופרשיו" שמנהיג את בית ישראל.
רע ומר לנו שנפטר ר' חיים, אבל יותר מר לנו שהספינה אבד 
קברניטה, שבאים היום שאלות קשות שלא נשאלנו מעולם, ואין 

לנו קברניט כמו הקברניטים של הדורות הקודמים.
לאחר שהאריך בהספד על מרן שר התורה זצ"ל, נשא דברים 
התקופה  בכל  השלטונות  ידי  על  הקשות  לגזירות  בהקשר 
אנו  וזקוקים  ים,  בלב  כספינה  בלעדיו  כאן  "נשארנו  האחרונה: 
לרחמי שמים מרובים, ובפרט בשעה קשה כזאת שספינת היהדות 
ורוצים  נגרש  כים  שהרשעים  ים,  בלב  עכשיו  רועשת  החרדית 
לעקור אותנו מהקב"ה, ובאים בגזירות שלא נוכל נחנך את ילדינו 
כדרך התורה, ולא נוכל לדבר אלא במכשירים שהם יקבעו, ולא 
לאכול אלא מה שהם רוצים, וכל כוונתם בזה הוא רק דבר אחד, 
לעקור אמונה מהקב"ה, ודווקא בשעה קשה כזאת נלקח מאתנו 
קברניט כזה, ונשארנו כספינה המטרפת בלב ים בלא קברניט, ועל 

זה יש לבכות ולהתאונן "אוי לו לדור שאבד קברניטו".
הניסיונות  את  לעבור  לנו הכח שנוכל  ויתן  יעזור  "והקב"ה 
הקשים שעוברים עלינו, וכבר אמר הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע 
"הושענא שלש שעות  הושענות:  בתפילת  שאומרים  מה  לפרש 
שלפני  האחרונות  שעות  שלש  על  היא  זו  שתפילה  הושענא", 
ביאת משיח צדקינו, שאז מבול של כפירה ישטוף את העולם וכל 
העולם כולו נתפס במינות, ורק אנחנו נחזיק באמונה עד זיבולא 
בתרייתא, ועל זה מתפללים אנו: "הושענא שלש שעות הושענא, 

והקב"ה יעזור שנזכה לביאת משיח צדקינו במהרה ובקרוב".
המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, נשא דברי הספד ותיאר 
כל  את  שידע  והסביר  התורה  שר  מרן  של  העצומה  גדלותו  את 
מיוחד  זיכרון  בגלל  לא  כל התורה,  ידע את  "הוא  כולה.  התורה 
העולם  טומאת  מכל  ונקי  וטהור  זך  שהיה  בגלל  אלא  לו  שהיה 

הזה", הסביר המשגיח.
לדבוק  היקרים  הישיבה  לבני  המשגיח  קרא  דבריו  בהמשך 
הטכנולוגיה  פגעי  מכל  ולהתנקות  התורה  שר  מרן  של  בדרכו 
אותנו  מפתה  הרע  ויצר  ברחוב  הנמצאים  המזיקים  והדברים 
להימשך אליהם, "ועל ידי שיהיה זכים נזכה לידיעת התורה באמת 

ובטהרה כמו שמרן שר התורה זצ"ל היה כל חייו".

 עצרת מספד בישיבת 'עטרת ישראל'

ישראל  עטרת  ישיבת  בהיכל  שהתקיימה  המרכזית  בעצרת 
בקרית הישיבה במודיעין עילית, נשא דברים ראש הישיבה וחבר 

מעצת גדולי התורה הגאון הגדול רב"מ אזרחי שליט"א. 
אל  קרב  אהרן  אל  משה  "ויאמר  הפסוק  את  הביא  בדבריו 
המזבח" וגו', רש"י במקום מפרש: "קרב אל המזבח, שהיה אהרן 
בוש וירא לגשת, אמר לו משה למה אתה בוש לכך נבחרת".  מדוע 

רש"י כותב "כי לכך נבחרת", היה צריך לומר: "כי לכך צווית"!
אחד  עושה,  שאדם  דבר  לכל  להפריע  מנסה  השטן  "אלא, 

על אלה אני בוכיה 
בירושלים ובבני ברק, בצפון ובדרום, בערים החרדיות ובערי השדה, בישיבות 
ובכוללים, נישאו בשבוע האחרון דברי הספד בשורה של עצרות מספד לזכרו 

הטהור של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל  רשימה חלקית של 
העצרות המרכזיות שהתקיימו בימים האחרונים 

הגרב''מ אזרחי מספיד בישיבת עטרת ישראל

המצבה הזמנית על קברו של מרן זצ"ל | צילום: V LIVE שידורים חיים

ההספד המרכזי בהיכל ישיבת עטרת ישראל במודיעין עילית
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ובכל רחובות מספד: שורת עצרות זיכרון ככלות השבעה להסתלקות מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי זצוק"ל

מרן הגרשי"ח קניבסקי זיע"א
תרפ"ח - תשפ"ב

דוֹל ֵאֶבל גָּ
הּוִדים ַליְּ

התירוצים שהשטן רצה להחליש את דעתו של אהרן שכביכול עשה 
את העגל ולכן אינו ראוי לעבוד את הקב"ה. לכן משה אמר לאהרן, 
"כי לכך נבחרת", זאת העבודה שלך, אל תתרגש מכל מיני דברים 
שהשטן אומר לך ומנסה להחליש את דעתך! כל אחד בדור שלנו 
יכול להיות ר' חיים! הקב"ה  שתל בדורינו את מרן שר התורה בעל 
'דרך אמונה' זצוק"ל, להראות לנו שגם בדור שלנו כל אחד יכול 

להיות ר' חיים! עלינו להתחזק בזה!"
עוד עורר ראש הישיבה שליט"א במשאו, כי "אמנם א"א ללמוד 
תורה בלי כישרונות, אבל לא בגלל הכישרונות מקבלים תורה, אלא 
עצם הרצון ללמוד תורה וע"י התפילות מקבלים גם את הכישרונות 

בשביל התורה!"
יצחק  רבי  הגאון  הישיבה  משגיח  גם  דברים  נשאו  בעצרת 
לוקסנברג שליט"א, רב שכונת נאות שמחה וכן הרה"צ רבי אלימלך 

בידרמן שליט"א.

 העצרת המרכזית בפ"ת

התורה  מרן שר  ישראל  רבן של  לפטירתו של  במלאת השבעה 
תקוה  פתח  עיריית  קיימה  זצוק"ל,  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
בהנחיית ראש העיר רמי גרינברג - עצרת מספד מרכזית בהיכל בית 
ומאות  העיר  ראש  בהשתתפות  יחזקאל'  היכל   – 'חברון  המדרש 

מתושבי העיר. 

גלאי  הגר"ש  מרטיטים  הספד  דברי  נשאו  בעצרת 
העיר,  מרבני   - שליט"א  לאו  והגרצ"י  שליט"א 
ובשיאו של הערב נשא דברים נרגשים נכדו של מרן 
שר התורה זצוק"ל ר' יעקב ישראל קנייבסקי, שפתח 
זצוק"ל  קנייבסקי  הגר"ח  של  הנשגב  לעולמו  צוהר 
בחיי חיותו, שהיה כמלאך הדר עם בני תמותה וחי חיי 

אצילות מרוממים.
"את היקף התורה של הרב כולם מכירים, פתח הנכד המפורסם 
ר' יעקב ישראל. "אני רוצה לתת היבט חדש שפחות מוכר על רבינו 

זצ"ל.
"אל הסיפור הזה התוודענו רק עכשיו במהלך ימי השבעה והוא 
מלמד על רובד נוסף באישיותו הגדולה. לפני עשרים ושתיים שנה 
הייתה גניבה בבית הרב. הרב היה באמצע לימוד והרבנית ביקשה 
לפתוח את הארון שבו היה שמור הכסף, כדי לתת הלוואה למישהו. 

פתחו וראו שהארון מרוקן לחלוטין ואין כסף. 
"במאמר המוסגר אציין שהסיפור הזה של הגניבה שינה אצלו 
לרבנית  ואמר  החוויר  הרב  רגע  באותו  אופן,  בכל  דברים.  הרבה 
שאין להם כלל כסף  כי באמת בארון הזה היה כל כספו של הרב. 
ומיד חזר ללימודו כאילו לא קרה כלום. לאחר מכן אמר לרבנית 
שלא יתכן שהיה קורה אותם כזה דבר אם לא שהיה שם כסף לא 
כשר. והוא התחיל לעשות חשבון ונזכר ששלושים שנה קודם לכן 
היה אצלו כסף שהיה שייך לאחותו הרבנית ברמן והיה בין הכסף 

גם שטר נדיר של שני דולר. 
"באותו זמן אחת מהבנות של הרב אספה שטרות נדירים וביקשה 
מהרב שייתן לה את השטר הנדיר בעד שני שטרות רגילים של דולר 
כל אחד. הרב הסכים כי סוף סוף הרבנית ברמן צריכה את הכסף 
אותו  בגלל  הגניבה  את  תולה  הוא  ועתה  הנדיר.  השטר  את  ולא 

סיפור. ומיד השיג שטר של שני דולר ורץ להחזיר לרבנית ברמן. 
ידוע שהרב לא הכיר צורת  "אבל כאן רק מתחיל הסיפור. הרי 
נכנס לא  לא  נוגע ללימוד  ושום פרט מענייני העולם שלא  מטבע 
לראש. אבל במה שנוגע לענייני תורה והלכה הוא נהיה מבין גדול. 
הרב שם לב לפרט קטן באותו שטר שהחזיר לאחותו ולאחר בירור 
הבין שיש שני סוגים של השטר הזה, אחד עם חותמת ירוקה ואחד 
השטר  את  בדיוק  לא  שהחזיר  חשש  והוא  אדומה.  חותמת  עם 
המדויק וטרח להשיג את השטר מהסוג השני והביא לה גם אותו. 
אז היא שואלת אותו "מה אתה חייב כפל"? אז הוא הסביר לה את 
כל העניין. היא שמרה את שני השטרות במעטפה, וכעת בשבעה 

הגיע אחד מבניה עם המעטפה וסיפור את הסיפור שמאחוריה.
זוכר כלום,  "אותו רבי חיים, שלא מבין בעולם הזה כלום ולא 
לפני  היה  מי  זוכר  לא  רחובות,  שמות  זוכר  שלא  חיים  רבי  אותו 
חמש דקות, כלום חוץ מתורה. ופתאום הוא נהיה מבין כזה גדול 
וחותמת  ירוקה  חותמת  דולר  שני  של  שטרות  בצורת  פרט  בכל 

אדומה... 
להכתיב  אפשר  שהיה  אחת  פעם  היה  לא  נוספת,  זווית  "עוד 
לרב מה לומר. ומעשה שהיה עם הרב רענן שליט"א מארגון אילת 

להחזירו  אפשרות  שהיה  ליהדות  מתקרב  אחד  עם  שבא  השחר 
בתשובה אבל לא היה כדאי להתחיל אתו עם דברים כבדים. והוא 
עצמו  על  שיקבל  לו  שיגיד  הביקור  לפני  הרב  את  שאכין  ביקש 
משהו קל יחסית כמו תפילין וכדו'. אני אמרתי זאת לרב ולמעשה 

כאשר נכנסו הרב אמר לו "תתחיל לגדל זקן"... 
"הרב רענן חשב באותו רגע שהעניין אבוד. אותו מתקרב חזר 
כעבור  זקן.  בעיניה  חן  מוצא  שדווקא  לו  אמרה   ואשתו  הביתה 
כמה זמן חזר הרב רענן עם אותו יהודי, והפעם לבוש כחרדי והוא 
מספר לא רק שהוא חזר בתשובה אלא שהוא כבר בשלבי סיום של 
בניית בית הכנסת בקיבוץ שלו. והוא מספר לרב שהכל בזכות אותה 

בקשה לגדל זקן.
ישראל.  כלל  את  זיכה  הוא  ברחוב רשב"ם  והסטנדר  "מהכיסא 
לו שום  רבים באים ומספרים שחזרו בתשובה בזכותו בלי שהיה 
ארגון, רק ישב ולמד. אבי שליט"א אומר שסבא בא לשמים מראים 
לו זכויות הוא לא מבין מה זה קשור אליו. הוא יודע שלמד את כל 
התורה מידי שנה אבל המוני חוזרים בתשובה זה הוא לא מבין מה 
לסיעתא  ונזכה  תועלת מהדברים  יעזור שיהיה  ה'  אליו.  זה קשור 

דשמיא".

 עצרת לבני התורה הספרדים

יוסף ברח' בעל  עצרת מרכזית נוספת התקיימה בביהמ"ד חזון 
רביעי,  ביום  שהתקיימה  בעצרת  הספרדים.  התורה  לבני  התניא 

במהלך ימי השבעה, הגיעו רבים מתושבי האזור. 
דברי הספד נאמרו מפיהם של חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש 
שמעון,  בן  הגר"מ  ב"ב  העיר  רב  יוסף,  הגר"י  הראשל"צ  בעדני, 
חבר מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, גאב"ד יורה דעה הגר"ש 
מחפוד, יו"ר ש"ס אריה דרעי ורה"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין.

 עצרת זיכרון בישיבת רשב"י

עצרת מספד והתעוררות התקיימה גם בהיכל ישיבת רשב"י בבני 
ברגמן  הגרמ"צ  הישיבה  ראש  ומספד  קינה  דברי  נשא  שם  ברק, 
מתקופת  זיע"א,  התורה  שר  מרן  של  ורעו  ידידו  שהיה  שליט"א, 

לימודיהם בישיבת לומז'א שבפ"ת.
את דבריו פתח מרן ראש הישיבה שליט"א, "נפלה עטרת ראשינו 

אלפים בעצרת מספד בישיבת קרית מלך
את המשא המרכזי נשא בנו של מרן זצוק"ל ר"י קרית מלך הגר"ש קניבסקי  כמו כן הספידו ראשי ישיבת 

סלבודקא הגרמ"ה הירש, הגר"ד לנדו, הגר"מ גריינמן

מאת: חיים רייך

אלפים השתתפו בעצרת המרכזית בישיבת ׳קרית מלך׳ במלאות 
זצוק״ל  קניבסקי  הגר״ח  התורה  שר  מרן  להסתלקות  השבעה 

בראשות בנו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קניבסקי.
זצוק"ל  ובנו של מרן  ר"י קרית מלך  בעצרת נשא דברי מספד 
גדל:  שבו  הגדול  הבית  אודות  בדבריו  שסיפר  קניבסקי,  הגר"ש 

ייחודיים ושונים. היינו בטוחים  נורמלי ולא הרגשנו  "הבית היה 
שבכל בתי ישראל האבא יושב ולומד כל היום וכל הבתים האבא 

יודע את כל התורה ולא הרגשנו משהו שונה.
הגר"ש סיפר כיצד עלה פעם עם הגה"צ ר"מ סלומון זצוק"ל, 
משגיח דישיבת ליקווד שביקש להזמין את מרן זצוק"ל שישתתף 
השיבו  מרן  הטכנולוגיה.  פגעי  אודות  בארה"ב  שנערך  בכינוס 
שכבר שלח מכתב לכינוס ואם המכתב לא יועיל מה יועיל שיגיע 

בעצמו לכינוס. עד כדי כך לא  אחז מעצמו והיה שפל בעיני עצמו.
הגר"ש סיפר מדוע היה מעיר מרן זצוק"ל לבאי ביתו להוריד 
השעון מהיד ולגדל הזקן, לאחר שראה שרבים מהצעירים פוזלים 
לרחוב ורוצים להיראות טוב יותר, ורצה למנוע זאת וללמד שכל 
בן תורה צריך להרגיש טוב עם עצמו ושיהיה לו הגאווה של בן 
תורה ולא למצוא חן בעיני הרחוב. מרן אף הרחיב אודות חשיבות 

בן תורה ומלבושו ככלי מחזיק ברכה.

« המשך בעמ' 16

הגר"ש קניבסקי עם הגר"ד לנדוהגר"ש קניבסקי מספיד תלמידי ישיבת קרית מלך בהספד

הגר"מ שטרנבוך מספיד

היכל ישיבת חברון בהספד



כ"ז אדר ב' תשפ"ב 161630/3/22 בני ברק

בסערה  עלה  זצ"ל  חיים  ר'  הצדיק  הגאון  חטאנו.  כי  לנו  נא  אוי 
שנותיו  שיגמרו  שבשעה  חשבנו  חטאנו.  כי  לנו  נא  אוי  השמים, 
של רבינו ר' חיים זצ"ל כבר יבוא משיח ויגאלנו ויהיה לנו רבנים, 
גדולים וצדיקים, אבל אוי לנו כי חטאנו, ובשעה שחושך ואפילה 

לנו נסתלק מרן ר' חיים זכר צדיק לברכה.
"מורי ורבותי, מי שאינו מפחד בפטירת הגאון הצדיק מה יהיה 
עם המקום מי יגן עליו, מי יגן על העולם, מי יגן על ארץ ישראל, 
מי יגן על בני ברק בפרט, אחרי שנסתלק המגין הגדול, הרי יש כאן 
חשש באמונת התורה של ונשאתי לכל המקום בעבורם, ואם הוא 
באמת מפחד א"כ צריך לחזור בתשובה שלימה לרחם על המקום, 
וקדוש  צדיק  זכר  הגדול  לנפטר  נשמה  ועלוי  זכות  גם  יהיה  וזה 

לברכה לחיי העולם הבא".
ידוע  כבר  ורבותי,  "מורי  ברגמן:  הגרמ"צ  אמר  דבריו  בסיום 
ממעלותיו  לזכות  אפשר  ההספד  בשעת  כי  הקדוש  האר"י  בשם 
את  חסרנו  כי  בתשובה,  לחזור  הזכרנו שצריך  וכבר  הנפטר,  של 
המגן עלינו וחסרנו בתורה, ואחשוב שכאן המקום שכל אחד צריך 
לקבל על עצמו להספיק בלימוד כפי אשר ערכנו ולחזור על זה, 
וכמו"כ להספיק ולסיים את המסכת הנלמדת כל זמן, ויש זמן גם 
לחזור על זה, והנפטר הגדול הגאון הצדיק יהיה מליץ יושר על 
הרעות  מהגזירות  וניוושע  והפרט,  הכלל  בישועת  הן  ישראל  כל 
אשר מטילים על לומדי התורה ע"י אנשי הערב רב רח"ל, והקב"ה 
יחיש גאולתנו ופדיון נפשינו ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה 

מעל כל פנים ונאמר אמן".

 הספדים נוספים

שם  ברק,  בבני  איש  חזון  כולל  בהיכל  נערכה  הספד  עצרת 
והעבודה.  התורה  על  בשנים  רבות  משך  זצוק"ל  מרן  יושב  היה 
ישיבת  ראש  שליט"א  לנדו  הגר"ד  מרן  מפי  נשמעו  הספד  דברי 

סלבודקא, והגר"ש רוזנברג.
הספידו:  מספד.  עצרת  התקיימה  שלמה  עטרת  ישיבת  בהיכל 
ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי, המשגיח רבי דן סגל וראשי ישיבת 

עטרת שלמה הגר"ח פיינשטיין והגרח"מ אוזבנד

שלמה'  'עטרת  בהיכל 
במודיעין עילית, ספד חבר הבד"צ הגר"מ שטרנבוך.

עצרת  התקיימה  ברק  בבני  ה'  בשיכון  המרכזי  המדרש  בבית 
הג"ר מרדכי  ביהמ"ד  רב  נשא  מספד, כאשר את המשא המרכזי 

בונים זילברברג.
בחצות היום נערכה בישיבת תפארת ישראל בירושלים, עצרת 
מספד ובכי תמרורים. ראשון המספידים, תלמידו וראש הישיבה 

הגרי"מ דרוק
הגר"ד  ספדו  לדרמן,  זצ"ל,  התורה  מרן שר  בבית מדרשו של 
לנדו, הגרמ"ה הירש, הגר"א פילץ, הגר"ש שטינמן, הגר"מ לובין, 

המשפיע הגר"מ בידרמן והגרש"ד פרידמן מארה"ב.
עצרת הספד והתעוררות התקימה גם ברשת הכוללים 'אמרי יוסף 
– הרב מנדל'. נשאו דברים חתנו של הגר"ח - הגר"ש שטיינמן, 

וראש  הוניגסברג  הגר"ג  הנכד 
הכולל הגרמ"י שטרן

והתעוררות  חיזוק  עצרת 
יהודה'  'באר  ישיבת  בהיכל 
טופיק  הגר"י  בראשות  הגדולה 
הגר"ב  בהשתתפות  שליט"א 
מלך  קרית  ר"י  שליט"א  רימר 
שליט"א  אפשטיין  והגרא"י 
מראשי ישיבת תורה בתפארתה.

גם  התקימה  הספד  עצרת 
בבאר  גרודנא  ישיבת  בהיכל 
ראשי  דברים  נשאו  יעקב. 
הקר  והגר"י  דרבקין  הגר"צ  התורה  גדולי  מועצת  חברי  הישיבה 

ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן.
הגאון הגדול רבי אברהם יצחק הכהן קוק ר"י מאור התלמוד 
וחבר מועצגה"ת נשא דברי הספד על מרן שר התורה זצ"ל בהיכל 
ביהמ"ד מאור חיים שע"י ישיבת מאור התלמוד במודיעין עילית.

ברוכין  היישוב  של  הכנסת  בבית  גם  התקיימה  מספד  עצרת 
בשומרון. את העצרת יזם וארגן ראש המועצה האזורית שומרון 
יוסי דגן בשיתוף עם המועצה הדתית שומרון. פתח את העצרת 
נכדו ונאמן ביתו הרב יעקב קנייבסקי שתיאר את דמותו של הסב 
דברים  נשא  שומרון,  האזורית  המועצה  ראש  דגן,  יוסי  הגדול. 
וספד לשר התורה. רב היישוב יצהר, הרב דוד דודקביץ', הסביר 
על חשיבות ההספד. הרב אליעזר רוט, חתן גיסו של שר התורה 
מרן  הגדול  לדודו  ספד  שיבלחט"א,  זילברשטיין  הגר"י  זצ"ל, 

זצוק"ל.
נשאו  פריימן.  במתנ"ס  עילית  בביתר  מרכזית  מספד  עצרת 
הגר"ש  פינשטיין,  הגר"ח  וכן  העיר  רבני  הירש,  הגרמ"ה  דברים 
קניבסקי ר"י קרית מלך, הגר"א בידרמן, הגר"צ ברורמן, הגרי"מ 

דרוק והגר"ג הוניגסברג נכדו חביבו של מרן זצ"ל.
בהיכל ישיבת מיר ברכפלד. ספדו הגר"א פילץ חבר מועצג"ת, 

ראשי הישיבה וחתב"נ הגר"ז ברורמן.

עצרת מספד מרכזית במודיעין עילית
בעצרת המספד שהתקיימה על נשיא הכוללים 'רינה של תורה' מרן רשכבה"ג זצוק"ל הספידוהו חתנא דבי נשיאה הגאון 

הגדול רבי שרגא שטינמן, חבר מועצת גדולי התורה, הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל, מנהל רוחני דישיבת מיר, הגאון 
רבי אליעזר טורק רב בית המדרש פרושים ברכפלד ונכדו נאמן ביתו הגאון רבי גדליה הוניגסברג

מאת: חיים רייך

עצרת מספד והתעוררות מרכזית התקיימה בהיכל כולל רינה 
של תורה במודיעין עלית. בעצרת המספד שהתקיימה על נשיא 
הכוללים מרן רשכבה"ג זצוק"ל הספידוהו מרנן ורבנן חתנא דבי 
מועצת  חבר  שליט"א  שטינמן  שרגא  רבי  הגדול  הגאון  נשיאה 
מנהל  שליט"א  פינקל  בנימין  רבי  הצדיק  הגאון  התורה,  גדולי 
בית  רב  שליט"א  טורק  אליעזר  רבי  הגאון  מיר,  דישיבת  רוחני 
גדליה  רבי  הגאון  ביתו  נאמן  ונכדו  ברכפלד  פרושים  המדרש 
הוניגסברג שליט"א רב קהילת שונה הלכות וראש כולל רינה של 

תורה בני ברק.
משגיח  שליט"א  פינקל  בנימין  רבי  הגה"צ  שנשא  בדברים 
לעורר  חלק  יש  ורעי,  לאחי  לומר  רוצה  "אני  אמר:  מיר  ישיבת 
את הלב להספד, ויש חלק ללמוד ממעשיו. גם אם צריך להסביר 
לדעת  הלב,  את  שוברים  הלב,  את  שמעוררים  דברים  ולדבר 

להתבונן מה קרה לנו.
בכמה  זצ"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  הישיבה  שראש  זוכר  "אני 
וכמה הספדים, לפחות בשלוש אולי יותר, אצל רבי יחזקאל סרנא 
זצ"ל, המשגיח הקדוש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, ואצל גאון 
הדור רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, הוא פתח והספיד ואמר, הוא 
מישהו  של  כשאבא  הקודש,  ללשון  מתרגם  ואני  ביידיש  אמר 
נפטר, מה ההספד הכי גדול? "דער טאטע איז נישט דא", "האבא 
איננו". גם כשהרבי נפטר, ההספד הכי גדול הוא: "דער רבי איז 
נישט דא". המילה הכי מכאיבה, הכי כואבת, "רבי חיים אייכה"? 
לא צריך להסביר, נשמנו אותו, חיינו אותו, וזה המעלה של כלל 
ישראל, היופי של כלל ישראל, כמה חיים את גדולי ישראל, מי 

שיש לו קשר, מי שיש לו פחות קשר, כולם קשורים. 
"יש חלק שזוכים להרביץ תורה בפה, ויש מי שמרביץ תורה 
והספרים  ישראל,  כלל  בכל  היתה  חיים  רבי  של  הדמות  בכתב. 
מכמני  בכל  הספרים  את  שם  שאין  בית  אין  לומדים,  שכולם 
התורה. איך מגיעים לזה? מצד אחד זה אבלות זה יתמות, העולם 

ה'חזון  פטירת  אחרי  זצ"ל  שך  הרב  מרן  בשם  ידוע  אבל  חשך, 
יש  החושך  שבכל  לדעת  צריך  אבל  בעולם,  חושך  היה  איש', 
לנו גילוי בתוך ההסתר, האור בתוך החושך. אחד אמר לי נגמר 
העולם, אמרתי לו, כך אמנם צריך להיות התחושה, אבל האמת 
שלא נגמר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבכה ונצטער על הצדיקים 

אבל שנמשיך הלאה, בכי של כאב עם תקוה. 
ולקרב את  צריך להתכונן  לגאולה,  בזה שאנו מחכים  "נסיים 
הגאולה, כמה אותו צדיק חיכה, כמה פעמים הוא אמר שממש 
ויחזק את  ירפא את שברנו  ימים אלא שעות. הקב"ה  קרוב, לא 
לבבינו, כולנו נתקרב אליו, נעשה שטייגן בלימוד, בעמל וביגיעה, 
במידות טובות, בעין טובה ובלב טוב. אז נזכה לקרב את הגאולה, 
ונזכה לגאולה, נרוץ לבית המקדש, ובעזרת השם יתקיים "ְוִנְגָלה 
ְּכבוֹד ה' ְוָראּו ָכל ָּבָׂשר ַיְחָּדו ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר" )ישעיהו מ, ה(. במהרה 

בימינו אמן".
'ארחות  ישיבות  ראש  שליט"א  שטיינמן  שרגא  רבי  הגאון 
תורה' וחתנו של מרן זצוק"ל אמר בהספד: "הגמ' אומרת בשבת 
בכל  הלכה  דבר  אותו  ששואלין  ת"ח  איזהו  יוחנן  ר'  אמר  קיד 

מקום והורה. כמה נאדר היה 
אחרי  מיד  שבביתו  המראה 
בכל  עולים  אנשים  התפילה 
ארבעים  אפי'  לפעמים  יום, 
אותו  ומקיפין  ושואלין  איש 
ונושאים,  שאלות  מיני  בכל 
מדרשים,  ירושלמי,  בבלי, 
לכולם  הנהגה.  הלכה,  שו"ע 
בלי  יפות  פנים  בסבר  עונה 
כל  בסבלנות,  כעס,  שום 
ברכות  גם  השיב,  מקום 
הצלחה, ידעו כולם שסייעתא 
שהתקיים  מיוחדת  דשמיא 
ר'  כל מה שאמר, פה קדוש. 

חיים ואלוזינער אומר שבאמת כל יהודי יכול להגיע לזה. 
אצלו כל כולו היה תורה, התשובות שלו והברכות שלו כולם 
ידעו שהקב"ה לפעמים אפי' נגד הטבע, פה קדוש מתקיים דבריו, 
היה  זכויות,  צריכים  הברכה,  שיחול  סיבה  ראה  הוא  לפעמים 
אומר להיזהר לגדל זקן או לא להשתמש במים ואור של חילול 

שמים, ובעיקר חיפש תורה". 
בסיום דבריו אמר הגר"ש שטיינמן: "מלמד אחד אמר לי שיש 
לו חלישות הדעת, אני רואה תלמידים שיודעים פרקים שלמים 
בזרעים בטהרות ובקדשים, כשאני הייתי ילד מי למד קדשים, מי 
למד טהרות? מי עשה את זה, הכל ההשפעה של., לא ישירות, 
אבל הוא דחף לעשות עוד סיום עוד גמ', עוד שס. זה הדור של ר' 
חיים, בין קטנים ובין גדולים שואפים לעשות סיומים. שנים הוא 
לא הלך לשום עצרת, רק בשנים האחרונות שלחצו עליו להופיע 
במקומות ציבורים, אבל לסיומים הוא הלך תמיד לעודד ללמוד, 
יעזור  ה'  שלו.  ההשפעה  זו  גמ'.  עוד  משניות,  עוד  סיום,  עוד 
ולגדול  ועוד,  עוד  ללמוד  כולם  ויוכלו  שההשפעה שלו תמשיך 

ת"ח מעין עולם הבא.
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הגר"ש שטיינמן מספיד ברינה של תורההקהל בהספד ברינה של תורה

הרב יעקב קניבסקי בהספד בפ"תהעצרת המרכזית בפ''ת



משכנתא
עד הבית

בלאומי הכי נוח 
לקחת משכנתא!
 ייעוץ משכנתא בשיחת זום

בלי לצאת מהבית
הגשת בקשה למשכנתא: באתר | בטלפון 3200*

לאומי. בנק שחושב מחר.הכי נוח
*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל; משכנתא בזום - ייעוץ בבניית תיק 

המשכנתא בשיחת זום. מתן השירות בכפוף לתנאי הבנק.



כ"ז אדר ב' תשפ"ב  181830/3/22 בני ברק

על פי הדרכת רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א לבנו של מרן זצוק"ל הגרי"ש קניבסקי שליט"א
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לתכניות  עצומה  והצטרפות  רב  ביקוש 
שע"י 'שיח אמונה' לזכות בחלק בתורה על פי 
זצוק"ל,  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  דרכו של 
מרן  רבינו  והוראות  הדרכות  פי  על  כאשר 
להגרי"ש  שאמר  כפי  שליט"א  הישיבה  ראש 
קניבסקי שליט"א בעת ניחום האבלים, הכריז 
'חלק בתורה'  על תכנית  'שיח התורה'  מפעל 
לעילוי  בתורה'  'חלק  ולדעת  ללמוד  לזכות 
שר  מרן  רשכבה"ג  של  דרכו  פי  ועל  נשמתו 
בחג  השלושים  ליום  עד  זצוק"ל  התורה 
הפסח הבעל"ט. הגרלות ענק יתקיימו בין כל 
במבחנים  ויעמדו  להשתתף,  שיזכו  הלומדים 
המיוחדים שיתקיימו בס"ד בחול המועד פסח 

הבעל"ט.
התכנית המיוחדת 'חלק בתורה' הינה מלבד 
החיזוק בלימוד משניות ואמירת פרקי תהילים 
התורה'  'שיח  ע"י  שמתקיים  השלושים  בימי 
ישנם  במערכת  לגברים:  כדלהלן,  שפרטיה   ,
שאלות על כל פרקי המשניות, וכל אחד ואחד 
יכול ללמוד פרק משניות ככל שיבחר לעילוי 
על השאלות  ולענות  ולאשר  נשמתו הטהורה 
סדר  יאשרו  והנשים  התורה,  במערכת  שיח 

אמירת תהלים במערכת שיח התורה.

התורה'  'שיח  בלימודי  להשתתף  ניתן 
03-308- אמונה'  'שיח  מכון  של  בטלמסר 

וכן   ,2 שלוחה  התורה'  'שיח  בשלוחת   5000
בעמדות 'נדרים פלוס' בכפתור 'שיח התורה'.

'חלק בתורה'
אמונה'  'שיח  שע"י  התורה'  'שיח  מפעל 
רבי  הגאון  זצוק"ל  מרן  של  בנו  בנשיאות 
פי  על  פועל  שליט"א,  קניבסקי  שאול  יצחק 

שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  רבינו  הוראת 
להעמקת ידיעת התורה במלואה כמו שהנחיל 
לנו רשכבה"ג רבינו הגדול זיע"א, ולכן יוצא 
השלושים  ליום  עד  בתורה"  "חלק  בתכנית 
צפויים  בקרוב  בנוסף,  דפסח.  א'  ניסן  ט"ו 
להפתח סדרי לימוד מיוחדים בדרכו של מרן 
זצוק"ל ובתורתו של מרן זצוק"ל מתוך ספריו 

הגדולים.
בשלושה  מתקיימת  בתורה'  'חלק  תכנית 
באופן  התורה  חלק  ידיעת  שעניינם  מסלולים 
שלם, מסכת שלימה מהגמרא, מסכת משניות 
הפסח  בימי  אי"ה  גמרא.  דפי   5 או  שלימה, 
עד כ"ה ניסן יוכלו המצטרפים לתכנית 'חלק 
בענייני  מקיפות  שאלות  על  לענות  בתורה' 
לדעת,  עצמם  על  שקבלו  החומר  או  המסכת 
כשבין העונים נכונה יתקיימו הגרלות ענק על 

קרוב ל-100,000 שקלים.
מסכת  כל  על  חלקם  יתקיימו  ההגרלות 
כל  על  מרוכזות  וחלקם  בנפרד,  מהבבלי 
לומדי  כל  על  מרוכזות  הגמרא, חלקם  לומדי 
דפים.  ה-5  לומדי  כל  על  וחלקם  המשניות, 

ניתן ללמוד ולהבחן על יותר ממסכת אחת. 
מטעם  בתורה'  'חלק  במסגרת  המבחנים 
מתחילת  החל  אי"ה  יתקיימו  התורה'  'שיח 
חג הפסח ועד כ"ה ניסן, בטלפון או בעמדות 

נדרים פלוס.

המוני בית ישראל מצטרפים לשיעורים וסדרי הלימוד 
שע"י 'שיח אמונה' לע"נ רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל
'שיח התורה' יוצא בתוכניות שונות לע"נ רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל: חיזוק בלימוד משניות ואמירת פרקי תהילים בימי 

השלושים, תוכנית 'חלק בתורה' לדעת חלק מהתורה על פי דרכו של רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל עם הגרלות ענק, 
כשבקרוב צפויים להפתח סדרי לימוד מיוחדים בדרכו של מרן זצוק"ל ובתורתו של מרן זצוק"ל מתוך ספריו הגדולים

מרן הגרשי"ח קניבסקי זיע"א
תרפ"ח - תשפ"ב

דוֹל ֵאֶבל גָּ
הּוִדים ַליְּ

שיעורי הירושלמי 
לע"נ רשכבה"ג מרן 
שר התורה זצוק"ל 
בבית המדרש לדרמן

אלפים מכל העולם היהודי הצטרפו בתוך ימים ספורים 
להשלמת 120 השסי"ם בפרוייקט 'מסיימים לזכרו'
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עילוי נשמה לרשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל: בפעילות מכון 'שיח 
אמונה' הוכרז מאז הסתלקותו של רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל, על 
פרוייקט 'מסיימים לזכרו' בו התבקש הציבור להירתם ללימוד 120 שסי"ם 
לעילוי נשמת רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל, ובס"ד מאז פרסום היוזמה 
מתקבלים בכל רגע נתון פניות מכל רחבי העולם היהודי בבקשה לקבל 
ולזכות  התורה,  מרן שר  הטהורה של  נשמתו  לעילוי  מסכתות  ועוד  עוד 

להמנות עם אלו שיזכו לסיים ליום השנה את מאה ועשרים השסי"ם.
את  בכל שנה  לסיים  הקפיד  זצוק"ל  התורה  מרן שר  רשכבה"ג  כידוע 
הש"ס בבלי יחד עם ש"ס ירושלמי הרמב"ם הטור השו"ע הספרא הספרי, 
ביותר שבידינו לעשות לעילוי נשמתו היא  רוח הגדולה  ובודאי שהנחת 

להמשיך ולשלוח לו עוד ועוד מסכתות מן הש"ס אותו כל כך אהב.
מיד עם היוודע פטירתו היתה תחושת כל אחד ואחד מרבבות המלווים 
שמוכרחים לעשות משהוא לזכר נשמת מרן, ובאופן טבעי הדבר המתבקש 
ביותר היה משהוא שיהיה קשור עם לימוד התורה משוש חייו, משהוא 

שיוכל למלאות את החלל הגדול שנוצר עם פטירתו.
עין לא נותרה יבשה למראה המודעות שבישרו כי השנה לא נזכה לסיום 
הש"ס של מרן בערב פסח, ורק בידינו להמשיך את המסורת רבת השנים 

ולסיים בעצמינו את הש"ס לזכותו ולעילוי נשמתו.
נשמתו,  לעילוי  הש"ס  מכל  מסכתות  כבר  עצמם  על  קיבלו  אלפים 
ומתקרבים למאתים,  ועשרים  במספר מסכתות אף עברו כבר את המאה 
כעת ממתינים לעוד ועוד שיסייעו להשלים את לימוד 120 השסי"ם ליום 
השנה לעילוי נשמתו של רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל. מספר הטלפון 
להצטרפות לפרוייקט מסיימים לזכרו 8888-47-33-07 במספר זה ניתן גם 

לשמוע את המסכתות שנלקחו כבר על ידי הציבור.

מאת: חיים רייך

זצוק"ל,  מרן  של  נשמתו  לעילוי 
זצוק"ל בעצמו לאחר  וכפי שנהג מרן 
מיוחד  שיעור  נוסד  אביו,  פתיחת 
על  'לדרמן',  בבית המדרש  בירושלמי 
ידי בנו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי 
ביאורי  עם  המדרש,  בית  רב  שליט"א 
עשרות  במשך  שלמד  כפי  הירושלמי 

בשנים עם אביו מרן זצוק"ל.
השיעורים נמסרים באותה המתכונת 
האבל  בשנת  זצוק"ל  מרן  שמסר 
יעקב'  ה'קהילות  בעל  מרן  אביו  על 
ספרי  את  בהמשך  לאור  הוציא  ומהם 
ומתקיימים  הירושלמי,  על  הביאורים 
המדרש,  בית  של  העליונה  בקומה 
תפילת  לאחר   13:50 בשעה  יום  בכל 
ניתן  לדרמן.  המדרש  בבית  מנחה 
לשומעם  בשיעורים  להשתתף  גם 
ישיר ובמספר  הלשון'  'קול   במערכת 

.  03-321-2004

רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל עם בנו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א

רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א מדריך את הגרי"ש קניבסקי שליט"א 
בדרכי החיזוק לע"נ אביו רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל

בפעילות מכון 'שיח אמונה'



קחו רגע לעצמכם עם נסקפה טייסטרס צ'ויס

הרגע שלך
חדש! מעכשיו 

גם בכשרות

גם לפסח



כ"ז אדר ב' תשפ"ב 202030/3/22 בני ברק

מאת: מנדי קליין ויחיאל חן

פיגוע טרור מחריד בבני ברק: בשעה 19:56, הגיע מחבל חמוש 
למוות  וירה  ברק  בבני  הרצל  לרחוב   M16 מסוג  אוטומטי  בנשק 
באדם ראשון בו נתקל. שם המשיך אל עבר רחוב הראשונים, מחוץ 
לחנות המכולת המקומית ירה פעם אחר פעם בשני אנשים שישבו 
במקום. המחבל הרים את נשקו כשהוא תר אחר קורבנות נוספים. 
תלמיד ישיבה שהגיע לזירה נס על נפשו בדיוק כאשר הנשק של 
הבחין  הזירה,  אל  הוא  גם  שהגיע  אופניים  רוכב  'נתקל'.  המחבל 
התרחש  הזה,  במקרה  גם  אך  הנשק,  את  אליו  שמכוון  במחבל 
מעצור בנשק ובחסדי שמים הצליח להימלט מהמקום. אלא שאז 
הגיע לרחוב הקטן רכב שנהגו נסע עם חלון פתוח. המחבל צעק 
לו לעמוד וכשזה האט את נסיעתו, המחבל ירה בו למוות. המחבל 
ניגש אל הרכב וכשגילה כי הנהג הרוג המשיך לחפש אחר קורבנות 
למקום  משטרה  כוחות  הגיעו  כבר  לאחמ"כ  קצר  זמן  נוספים. 

והמחבל נורה למוות.
במוקדי  התקבלו  לעזרה  קריאות  ושלל  פרצה  גדולה  בהלה 
ואף  הסמוכים  ברחובות  שנשמעו  ונפץ  ירי  קולות  על  החירום 
בשכונות מרוחקות. לכל קריאה שכזו נשלחו צוותי חירום שבדקו 

את הזירות השונות עד כי הוסרו החששות.
לאחר דקות ארוכות של אימה, התברר כי יש שתי זירות שונות. 
וברחוב  מהנרצחים,  שלושה  אותרו  ביאליק  פינת  השניים  ברחוב 
הרצל פינת ז'בוטינסקי אותר קורבן נוסף, שם גם חוסל  המחבל. 
יותר  נקבע מאוחר  נוסף, שמותו  נפצע אנושות אדם  זירה  באותה 

בבית החולים בילינסון בפתח תקווה. 
סגן מפכ"ל המשטרה, ניצב דוד ביתן, אמר כי המחבל פעל בשתי 
זירות. "תוך דקות ספורות הגיע צוות של המרחב על אופנוע, זוג 
שוטרים, שזיהה את המחבל, חתר למגע וחיסל אותו. בזה הסתיים 

האירוע". 

 עדויות קשות מהזירה 

מוטי נוימן וזאבי פישמן, חובשי איחוד הצלה שהגיעו במהירות 
החולים  לבית  שפונה  מירי  לנפגע  סיוע  "הענקנו  מסרו:  לזירה, 
במצב אנוש. למרבה הצער נקבע מוות בזירה על ארבעה. כמו כן 
יחידת חוסן - היחידה לעזרה של איחוד הצלה העניקו סיוע למספר 

נפגעי חרדה".
את  "שמענו  סיפר:  בפצועים  שטיפל  הירש  ליפא  מד"א  חובש 
הבחנו  הרצל  ברחוב  לכיוון.  מיד  ויצאנו  מד"א  מתחנת  היריות 
בגבר כבן 30 שוכב מחוסר הכרה. הוא היה ללא נשימה וללא דופק 
עם פצעי ירי. ביצענו בדיקות רפואיות, הוא היה ללא סימני חיים 
ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו. כ-100 מטר משם בהמשך הרחוב 
ירי בגופו, צוות מד"א  40 מחוסר הכרה עם פצעי  ראינו גבר כבן 
לבי"ח  אותו  ופינה  רפואי  טיפול  לו  העניק  למקום  שהגיע  נוסף 
בלינסון כשמצבו אנוש. יחד עם הצוות שהיה איתי המשכנו לזירה 
3 פצועים מחוסרי הכרה,  ברחוב השניים פינת ביאליק שם ראינו 
המדרכה.  על  שוכבים  נוספים  ושניים  רכב  בתוך  מהם  כשאחד 
ביצענו בדיקות רפואיות אבל הם היו ללא סימני חיים ולא נותר לנו 

אלא לקבוע את מותם".
חובש מד"א מנחם אנגלנדר סיפר: "אני גר ברחוב השניים בבני 
לרחוב  יצאתי  מיד  הירי.  קולות  את  כששמעתי  בבית  והייתי  ברק 
וראיתי מולי את המחבל שכיוון אלי את הנשק. באורח נס היה לו 

הביתה,  חזרה  מיד  עליתי  לירות.  הצליח  לא  והוא  בנשק  מעצור 
כוחות  שהגיעו  ברגע  למוקד.  כך  על  ודיווחתי  הדלת  את  נעלתי 
משטרה למקום ואיבטוח את הרחוב ירדתי חזרה למטה אבל לצערי 
שלושה גברים כבני 30 שסבלו מפצעי ירי היו מחוסרי הכרה ולאחר 

בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותם".
הפצוע  את  שפינה  אמזלג  דניאל  במד"א  חירום  רפואת  חובש 
במצב  והיה  בגופו  ירי  מפצע  סבל  "הפצוע  סיפר:  החולים  לבית 
אותו  ופינינו  נמרץ  טיפול  לניידת  במהירות  אותו  הכנסנו  קריטי. 
בחדר  הרופאים  החייאה.  פעולות  ביצוע  כדי  תוך  החולים  לבית 
הטראומה המשיכו את הטיפול הרפואי ואת פעולות ההחייאה אבל 
הפציעה שלו הייתה קריטית ובסופן הם לצערנו נאלצו לקבוע את 

מותו".
עקיבא קאופמן חובש בכיר באיחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה 
איחוד הצלה שמעתי  באופני החירום של  נסיעה  כדי  "תוך  מסר: 
פונה  מכן  שלאחר  אנוש  לנפגע  סיוע  להעניק  עצרתי  ירי.  קולות 
בני  ארבעה  על  בזירה  מוות  נקבע  הצער  למרבה  החולים.  לבית 
של  נפשית  ראשונה  לעזרה  היחידה   - חוסן  יחידת  כן  כמו  אדם. 

איחוד הצלה העניקו סיוע למספר נפגעי חרדה".
מורכב  באירוע  "מדובר  סיפר:  ולד,  נתנאל  הצלה,  פראמדיק 
ברחוב  הראשונה,  בזירה  שונות.  זירות   2 בתוכו  הכולל  וקשה 
הרצל, העניקו חובשים מיחידת האופנועים של הצלה טיפול רפואי 
פונה במצב  והוא  ירי קשים  40 הסובל מפצעי  כבן  לגבר  ראשוני 
אנוש לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. בנוסף למרבה הצער, 
בשל פציעותיו הקשות, מותו של פצוע כבן 30 נקבע במקום. בזירה 
נפגעים עם  פינת השניים, שכבו שלושה  ביאליק  השנייה, ברחוב 
מותם  את  לקבוע  נאלצו  מד"א  ופראמדיקים של  אנושות  פציעות 

במקום".
באירוע  מדובר  כי  ציין  שלומוביץ  אושי  הרב  הצלה  יו"ר 
טראגי וקשה מאוד אשר לא היה כמותו בעיר. הוא ביקש להודות 
באמבולנסים  הן  השונות,  בזירות  באירועים  שסייעו  למתנדבים 

והאופנועים של הארגון, והן אלו שסייעו כחובשים רגליים.
יצחק קראוס, עד ראייה סיפר על רגעי האימה: "שמעתי יריות 
למטה  ירדתי  פה,  קורה  מה  הבנתי  לא  בהתחלה  למרפסת.  ורצתי 
 – אלינו  הנשק  את  כיוון  לידינו,  הגיע  המחבל  שכן,  עם  ועמדתי 
השכן רץ אלי והדף אותי לכיוון חדר המדרגות. אני טרקתי את דלת 

המעלית חזק מרוב פחד והוא עלה במדרגות".

מחבל חמוש בנשק אוטומטי, פתח באש לעבר עוברים ושבים, רצח חמישה בני אדם בשתי זירות שונות, עד שחוסל ע"י שוטר שבעצמו נפצע אנושות במהלך חילופי האש עם המחבל ולאחמ"כ מת מפצעיו 
בבית החולים  כוחות גדולים של משטרה, מד"א, איחוד הצלה והצלה גוש דן דהרו מכל הכיוונים אל זירות הפיגועים  חובש מד"א מנחם אנגלנדר סיפר: "אני גר ברחוב השניים בבני ברק והייתי בבית 

כששמעתי את קולות הירי. יצאתי לרחוב וראיתי מולי את המחבל שכיוון אלי את הנשק. באורח נס היה לו מעצור בנשק והוא לא הצליח לירות"  פראמדיק הצלה, נתנאל ולד: "בזירה הראשונה, ברחוב הרצל, 
העניקו חובשי הצלה טיפול רפואי ראשוני לגבר כבן 40 במצב אנוש. בנוסף, נקבע מותו של בן 30 במקום. בזירה השנייה, ברחוב ביאליק, נקבע מותם של שלושה פצועים נוספים"

פיגוע טרור מחריד בבני ברק: מחבל פתח בירי מנשק אוטומטי ורצח חמישה בני אדם 

פינוי הגופות | צילום: שמעון ברוך

הנרצחים בזירת הפיגוע

מתנדבי איחוד הצלה  בזירת הפיגוע

אימה ברחובות בני ברק
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מחבל חמוש בנשק אוטומטי, פתח באש לעבר עוברים ושבים, רצח חמישה בני אדם בשתי זירות שונות, עד שחוסל ע"י שוטר שבעצמו נפצע אנושות במהלך חילופי האש עם המחבל ולאחמ"כ מת מפצעיו 
בבית החולים  כוחות גדולים של משטרה, מד"א, איחוד הצלה והצלה גוש דן דהרו מכל הכיוונים אל זירות הפיגועים  חובש מד"א מנחם אנגלנדר סיפר: "אני גר ברחוב השניים בבני ברק והייתי בבית 

כששמעתי את קולות הירי. יצאתי לרחוב וראיתי מולי את המחבל שכיוון אלי את הנשק. באורח נס היה לו מעצור בנשק והוא לא הצליח לירות"  פראמדיק הצלה, נתנאל ולד: "בזירה הראשונה, ברחוב הרצל, 
העניקו חובשי הצלה טיפול רפואי ראשוני לגבר כבן 40 במצב אנוש. בנוסף, נקבע מותו של בן 30 במקום. בזירה השנייה, ברחוב ביאליק, נקבע מותם של שלושה פצועים נוספים"

פיגוע טרור מחריד בבני ברק: מחבל פתח בירי מנשק אוטומטי ורצח חמישה בני אדם 

תגובות קשות במערכת הפוליטית

"ישראל בעיצומו של גל טרור מסוכן"

"יכול להיות שרבי חיים נפטר אז חסר זכויות"

רה"מ נפתלי בנט: "נילחם בטרור בהתמדה, בעיקשות וביד ברזל. הם לא יזיזו אותנו מכאן"  יו"ר 
האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו חייבים לפעול בנחישות כדי להחזיר לאזרחי ישראל את השקט 

והביטחון"  יו"ר ש"ס אריה דרעי: "ערב קשה וכואב מאד. אבא, תרחם"

מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין: "כל אחד, לא משנה, אדם עוסק בפרנסה, לא עוסק, כל יהודי יש לו חיובים, 
מה שהוא יכול להוסיף תורה, להוסיף יראת שמים, מידות טובות, עסק בספרי המוסר"

מאת: חיים רייך

וציין:  ארוכה  שעה  כעבור  הגיב  בנט  נפתלי  הממשלה,  ראש 
עם המשפחות  ליבי  רצחני.  ערבי  טרור  גל  בפני  ניצבת  "ישראל 
הפצועים.   לשלום  מתפלל  ואני  להן,  היקרים  את  הערב  שאיבדו 
כוחות הביטחון פועלים. נילחם בטרור בהתמדה, בעיקשות וביד 

ברזל. הם לא יזיזו אותנו מכאן. אנחנו ננצח".
נתניהו  ויו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין  ראש הממשלה לשעבר 
טרור  גל  של  בעיצומו  ישראל  מאוד.  וקשה  עצוב  "ערב  הגיב: 
למשפחות  תנחומים  שולח  אני  רבות.  שנים  ראינו  שלא  מסוכן 
הנרצחים ומתפלל לרפואת הפצועים. מחזק את כוחות הביטחון 
וההצלה שנמצאים בשטח. חייבים לפעול בנחישות כדי להחזיר 

לאזרחי ישראל את השקט והביטחון".
קשה  הקשה:  "ערב  לפיגוע  בתגובה  דרעי  אריה  ש"ס   יו"ר 
וכואב מאד. ישראל בעיצומו של גל טרור איום, שלא היה כבר 
שנים רבות. שולח את תנחומיי למשפחות הנרצחים ומתפלל יחד 
עם כל ישראל לרפואת הפצועים שיחי׳, ״אם ה׳ לא ישמור עיר 

שווא שקד שומר״, אבא, תרחם".
אני מבקש  ישראל.  לעם  ימים קשים  ח"כ בצלאל סמוטריץ’: 
לחבק את משפחות הנרצחים, הפצועים ואת אזרחי ישראל כולם. 
הפצועים  של  לשלומם  תפילה  לשאת  ואחת  אחד  לכל  קורא 

ולימים שקטים.
הפך  יהודי  "דם  גביר:  בן  איתמר  ח"כ  יהודית  עוצמה  יו"ר 
הפקר. די לממשלת הדמים. האויב מזהה חולשה, דם יהודי הפך 
הפקר - די לממשלת הדמים. גל הטרור הזה מזכיר את ימי אוסלו 

והכתובת על הקיר רשומה על  המדממים 
שמם של שר הבט"פ עמר בר לב והמפכ"ל 
קובי שבתאי, בעלי האחריות הכי כושלים 
ממשלת  כאשר  ישראל.  מדינת  בתולדות 
ומשדרת  מושלת  לא  מתרפסת,  ישראל 
וטרור  חולשה, התוצאה בשטח: פיגועים 

רצחני".
שעוד  למי  נמסר:  כאן"  "עד  מארגון 
אינתיפאדה  של  בפתחה  אנו  הבין  לא 
לפני  רק  ישראל.  ערביי  שלישית בהובלת 
שבוע הוצאנו סקירה נרחבת על ההסלמה 
כך  על  ידעו  היבטחון  גורמי  וכל  הצפויה 
במבצע  לצאת  הזמן  הגיע  דבר.  עשו  ולא 
לפירוק  מהיר  צבאי-משטרתי  מגן  חומת 
מנשקם  החמושות  הערביות  המליציות 
בא"י  נרצחים  יהודים  מהארץ.  ולגרשם 

וממשלת בנט- עבאס שותקת".
חה"כ שמחה רוטמן: "הידיעה על פיגועי הירי הרצחניים בבני 
הנורא  ההרג  למסע  הזיכרון  בעצרת  אותי  תפסה  גן  וברמת  ברק 
בבאר שבע. פיגוע רודף פיגוע ואזרחי ישראל מופקרים לגורלם.  
לא  זו  עושה.  היא  מה  שיודעת  להנהגה  זקוקה  ישראל  מדינת 

ההנהגה הנוכחית".
יו"ר הוועדה לביטחון פנים, חה"כ מירב בן ארי: "ערב קשה 
איחולי  הנרצחים,  למשפחות  ברק.  תנחומיי  בבני  מאוד  ועצוב 
החלמה לפצועים. מחזקת את המשטרה, כוחות הביטחון וההצלה 
שפועלים בשטח ללא הרף. הערות ששמעתי השבוע ממשפחות 

תמונות  את  להעביר  תפסיקו  ולוחמים: 
ולתקשורת  בזכרם,  פוגע  זה  הקורבנות 
רק  זה  יורה,  המחבל  את  להראות  תפסיקו 

מחזק את הארורים האלה".
פיגוע,  רודף  "פיגוע  רגב:  מירי  חה"כ 
נרצחים כתוצאה  שבוע קשה עם אחד עשר 
במרכזי  ואכזריים  מזעזעים  טרור  מפיגועי 
אוסלו  ימי  את  שמזכירה  מציאות  הערים. 
תנחומיי  את  להביע  מבקשת  אני  הקשים. 
לרפואתם  ומתפללת  הנרצחים  למשפחות 
של הפצועים. חייבים להחזיר את הביטחון 
קשה  ביד  ולפעול  ישראל  מדינת  לאזרחי 

כנגד הטרור".
שרוי  ישראל  "עם  אבוטבול:  משה  ח״כ 
עבדיו  דם  יקום  ה׳  מזעזע,  פיגוע  בכאב 
 10  = בנט  ולבושתנו  אמן.  לצערנו  השפוך 
מעלות ימינה עדיין לא הגיב.. טרם התעורר משנ״צ עמוקה? או 
ושות' בקואליציה.  בגלל הפחד התמידי שלו מעבאס  שזה סתם 
שטרסלר  נחמיה  העיתונאי  חרדי,  שנהרג  לאחר  שכעת   מקווה 

מעיתון )עם( הארץ נרגע מהדם הניגר כמים".
אני  ההרתעה.  את  להשיב  מוכרחה  "ישראל  כץ:  חיים  ח"כ 
לפעול  לממשלה  וקורא  הנרצחים  משפחות  של  בצערן  משתתף 
לבצע  מי שיוצא  ברחובות.  למיגור הטרור שמשתולל  ביד קשה 
פיגוע צריך לדעת שהוא וסביבתו וכל מי שסייע או לא מנע פגיעה 

בחפים מפשע ישלם מחיר כבד. דם יהודי אינו הפקר".

מאת: מנדי קליין

רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א נשא 
ברק.  בבני  הפיגועים  לאחר  קלה  שעה  בערב,  אתמול  דברים 
והמצב  האחרונים  הפיגועים  על  בכאב  רה"י  מרן  דיבר  בשיחתו 
בארץ ישראל: "יהודים הרוגים יש, אחד תלמיד חכם הרוג, מה 

זה? יש תפילה ראה בעניינו, מה פתאום זה קרה, יכול להיות שרבי 
חיים נפטר אז חסר זכויות, צדיק אבד. מה אנחנו חייבים לעשות, 
מה חיזוק צריך להתחזק, על שלושה דברים העולם עומד, תורה 
עבודה וגמילות חסדים. כל אחד, לא משנה, אדם עוסק בפרנסה, 
לא עוסק, כל יהודי יש לו חיובים, מה שהוא יכול להוסיף תורה, 

להוסיף יראת שמים, מידות טובות, עסק בספרי המוסר.

עוד הוסיף מרן ואמר: יש גמרא "חשוב את לאתפוסי אדרא", 
עם  על  זכויות  המשפיע  להיות  זוכה  הוא  חשוב  אדם  שהוא  מי 
ישראל, יש דין בצדיקים, זה מוסיף יראת שמים לציבור, הצדיק 
לא מפסיד מזה, הוא זוכה, צדיקים נתפסין בעוון הדור כדי לזכות 
את הדור, החשיבות שלו נותנת לו את הזכות לאתפוסי אדרא כדי 

לזכות את הדור.

מתנדבי זק"א ת"א  בזירת הפיגוע

אימה ברחובות בני ברק
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על סדר היום
אבי גרינצייג

לפני ארבע וחצי שנים, הגיע המחבל חאלד אבו 
ג'ודה ממקום מגוריו ביישוב כסייפה לערד, מרחק 
של כעשרה קילומטרים בלבד, שם דקר למוות את 
ונשפט  נלכד  ג'ודה  אבו  הי"ד.  קוקיא  רון  החייל 
מאז,  נוספות.  מאסר  שנות  ועשרים  עולם  למאסר 
לא נרשם בישראל אירוע טרור שבוצע על ידי ערבי 
קודם  שגם  אירוע  כחולה,  זהות  בתעודת  המחזיק 

לכן היה נדיר באופן יחסי.
'שומר  באירועי  חלקי  באופן  נשבר  הטאבו 
יהודים  שני  נהרגו  בהם  אשתקד,  החומות' 
 – ישראל  מערביי  אלפים  של  רבתית  בהתפרעות 
יגאל יהושע הי"ד, תושב לוד שנסקל באבנים, ואבי 
הר אבן הי"ד, חתן פרס ישראל שנשרף בהצתת מלון 
באדיקות,  הטור  אחרי  העוקבים  הקוראים  בעכו. 
לבטח יזכרו שכבר אז נטען מעל גבי השורות הללו 
'מריחים  הערבי  במגזר  במיוחד  רחבים  ששוליים 
דם', הם זיהו את חולשתה של מדינת ישראל אחרי 
מערכת הבחירות האחרונה, הבינו את כוחה העולה 
לצאת  לעצמם  והרשו  מלכים  כממליכת  רע"מ  של 

לרחובות ולפרוק כל רסן.
המונית  התפרעות  בין  להבחין  יש  ועדיין, 
מטרה.  מוכוון  טרור  ובין  לינץ'  למעשי  המובילה 
ההגדרה המקובלת לטרור היא מעשי רצח ופגיעה 
אזרח  הפחדה.  מסע  במסגרת  הנעשים  באזרחים 
ישראלי שלא נקלע לערים המעורבות אשתקד, לא 
חשש להיפגע, בניגוד לגל הטרור המתעורר בימים 
אלה, אשר עשוי לפגוע בכל אחד – מבאר שבע ועד 

חדרה.
בשני  לחלוטין  הטאבו  התרסק  האחרון,  בשבוע 
והדקירה  הדריסה  פיגוע  רצחניים:  טרור  אירועי 
בבאר שבע, על ידי בדואי משבט אל-קיעאן, תושב 
שני  ידי  על  שבוצע  בחדרה  הירי  ופיגוע  חורה, 
אחרי  הסמוכה.  פחם  אל  אום  תושבי  דודים,  בני 
כשהתקשורת  עצמית,  הכחשה  של  ארוכה  תקופה 
הטרור,  לגל  מלהתייחס  נמנעים  והממשלה 
הקורבנות  מיעוט  לאור  זאת  לעשות  ומצליחים 
)יהודה דימנטמן ואליהו קיי הי"ד היו שני האזרחים 
ההרוגים היחידים עד לפיגוע בבאר שבע(, נאלצת 
ממשלת ישראל להכיר במציאות – ישנו גל טרור, 
אקטיבית  במעורבות  מתאפיין  הוא  לעבר,  ובניגוד 

של ערבים אזרחי ישראל.
אם נשים לרגע את החיבור למציאות של השר בר 
להניח  אפשר  בהרחבה(,  בו  נעסוק  )ומיד  בצד  לב 
לחומרת  מודעים  הממשלה  לשולחן  חבריו  ששאר 
בטרם  הגל,  את  לבלום  המיידי  ולצורך  המצב 
קשורות.  ידיהם  לצערם,  נוספים.  קורבנות  יגבה 
במגזר  האלימות  לצמצום  משמעותית  פעילות  כל 
צפויה  נשק,  כלי  של  מאסיבי  לאיסוף  או  הערבי 
הצליחו  כה,  ועד  רע"מ,  מטעם  בטרפוד  להיתקל 
עבאס וחבריו לכופף את ידי הממשלה כמעט בכל 
מושב  את  שחתם  האזרחות  חוק  )למעט  מאבק 

החורף ועבר בשת"פ עם האופוזיציה(.
ולעבאס  פגרה  ימי  הם  הימים  בנט,  של  למזלו 
מועצת  מנכ"ל  אם  ממש.  של  שיניים  כרגע  אין 
ירצה,  רק  בהווה  הממשלה  וראש  לשעבר  יש"ע 
הקרובים  בחודשיים  בנחישות  לפעול  יוכל  הוא 
לרוע  במגזר.  היקף  רחב  אכיפה  מבצע  ולאפשר 
כוחות  של  והפעלה  יחיד,  שליט  אינו  בנט  מזלו, 
פעולה  שיתוף  ממנו  תדרוש  כזה  בהיקף  הביטחון 

ושיגיונותיו:  איש  איש  שרים,  שלושה  לפחות  של 
ראש הממשלה החלופי יאיר לפיד, שר הביטחון בני 
גנץ והשר לביטחון פנים עמר בר לב. כפי שהדברים 
נראים כרגע, הוא יתקשה לגייס את תמיכתם במהלך 

שעשוי לפגוע ביציבות הממשלה.

נזיפה בנגב
בזמן שאיברהים ואיימן אגבריה הסתובבו במרכז 
רחוב הרברט סמואל בחדרה וירו בעוברים ושבים, 
יאיר לפיד  היה ראש הממשלה החליפי ושר החוץ 
בעיצומה של 'ועידת הנגב', במסגרתה התכנסו יחד 
ארבעה שרי חוץ ערביים וישראלי אחד כדי לספוג 
נזיפה ואזהרה משר החוץ האמריקני, אנתוני בלינקן. 
הרוסי-אוקראיני,  בהקשר  התנהלותם  על  נזיפה 
ארצות  של  המדיניות  על  ארה"ב  של  זעמה  עקב 
המהלכים  על  גם  מהפרסומים,  חלק  )ולפי  ערב 
הישראלים(, ואזהרה שלא להיאבק בהסכם הגרעין 

האיראני, לפחות לא בפומבי.
החוץ  שר  של  בביקורו  הנדיר  ההישג  מלבד 
להסכמי  מזיק  הלא  והחיזוק  במולדתו,  הישראלי 
תועלת  שהיא  איזו  על  להצביע  קשה  אברהם, 
ראשי  צמד  ככלל,  מהמפגש.  לצמוח  שעשויה 
הממשלה, המקורי והחליפי, התמכרו באופן מסוכן 
דיפלומטיים',  ו'מסעות  'ועידות'  פסגה',  ל'מפגשי 
לעצמם  ולרכוש  הליכים  לקצר  מהיר  בניסיון  אולי 
שם בינלאומי ואולי משום שכאשר הזירה הפנימית 
לחו"ל,  מהימלטות  יותר  קל  אין  בעיות,  מעוררת 
ופוטו-אופ  דיפלומטיים  טקסים  של  ימים  לכמה 
מפנק, ומי יודע, אולי הישראלים הקרתניים יושפעו 

מתמונות של מנהיגיהם בחברת שועי עולם.
את  מזהה  ניסיון,  למוד  הישראלי,  הימין 
בימין  אמנם  שמוצאו  ממשלה  ראש  התהליכים: 
שמאל  ממשלת  בראשות  עומד  הוא  אבל  המדיני 
בכיכובן  בינלאומיות  ועידות  של  אוסף  מובהקת, 
אמריקני  ממשל  של  ובהובלתו  וירדן  מצרים  של 
ושומרון  ביהודה  הבנייה  הקפאת  ועוין,  דמוקרטי 
המערבית(  הגדה  בנט:  של  העדכנית  בלשונו  )או 
והתמודדות רפה מול גל טרור מתגבר, מהווים יחד 
שורה של תמרורי אזהרה מפני הסכם מדיני מתגבש, 

לזה.  בדומה  משהו  או 
מניסיון  לשפוט  ואם 
טוב  דבר  שום  העבר, 
שלום  מהסכמי  צמח  לא 

דמיוניים.
יש"ע,  מועצת  אפילו 
נטען  אחת  שלא  גוף 
רכרוכי  הוא  כי  כלפיו 
שדרה  חוט  וחסר 
ולו  מדיניים,  במאבקים 
מפאת תלותם של חבריו 
ממשלתיים,  בתקציבים 
הכריזה בתחילת השבוע 
פשרות  חסר  מאבק  על 
הנוכחית.  בממשלה 
של  אופייני  באיחור 
הבינו  חודשים  שמונה 
שהטרקטורים  שם 

הריסת  למטרות  יהיו  הגבעות,  על  שיעלו  היחידים 
יישובים.

טרח  הפצעים,  על  מלח  לזרות  כדי  כאילו 
ראש  עם  העיתונאים  במסיבת  הפרוגרסיבי  בלינקן 
הממשלה בצהרי יום ראשון, להזהיר מפני "אלימות 
לפני  השטח  את  "להבעיר  שעשויה  מתנחלים" 
המדממות  לתמונות  במקביל  בערב,  הרמדאן". 
הוועידה  מהזירה בחדרה, התפרסמו תמונות חברי 
מדושני העונג בארוחה מפנקת והרחיבו את הפגיעה 

בתדמיתה של ממשלת ישראל.

שרשרת פיגועים
הלוויות  ארבע  מתוך  מלמטה,  גם  מגיע  הלחץ 
של הרוגי הפיגוע בבאר שבע, לפחות בשלוש יצאו 
נציגי הממשלה חבוטים וחבולים )על פי המקובל, 
לכל  כנציג  משריה  אחד  את  שולחת  הממשלה 
השרה שאשא  לאומני(:  רקע  על  הרוג  של  הלוויה 
מהמלווים  צעקות  ספגו  שי  נחמן  והשר  ביטון 
בהלוויות בהן השתתפו, והשר בר לב נקלע לסאגה 
מביכה במיוחד, אחרי שנשא הספד והבטיח "ללכוד 

את המחבל".
בר לב לא הסתפק בזה, בשרשרת כמעט קומדית 
שכללה  תגובה  לצייץ  הספיק  הוא  טעויות  של 
לנסות  ההרוג,  משפחת  כלפי  פוגעני  רפרנס 
)אבל  סגור  בית  חוג  במסגרת  התקלה  את  להסביר 
"המחבל  על  מתבטא  שהוא  תוך  להקלטות(  פתוח 
בשל  שלו  הדובר  את  לפטר  ולקינוח,  הנרצח", 
אחריותו כביכול לציוץ המדובר, רגע לפני שמתברר 
שהשר עצמו אישר את התוכן. לסיום, הוא הספיק 
להיקלע לעימות כמעט פיזי עם ח"כ איתמר בן גביר 

בזירת הפיגוע בחדרה.
אין לדעת מה עובר על השר האחראי על משטרת 
לתחום  השייכת  בסוגיה  מדובר  והאם  ישראל, 
לכך,  בניגוד  הנפשי.  לזה  או  הפוליטי-תקשורתי 
האזרח  של  הביטחון  שתחושת  לדעת  מאוד  קל 
הישראלי – עליה מופקד בר לב – נרמסה בשבוע 
המגוננת,  בקואליציה  אפילו  עפר.  עד  האחרון 
ביקורת  שמעביר  מי  יש  הממשלה,  בתוך  כולל 
קשה על תפקודו, שלא למצלמות כמובן. לא מעט 

טרור כחול לבן
מלבד ההישג הנדיר 
בביקורו של שר החוץ 
הישראלי במולדתו, 
והחיזוק הלא מזיק 
להסכמי אברהם, 
קשה להצביע 
על איזו שהיא 
תועלת שעשויה 
לצמוח מהמפגש. 
ככלל, צמד ראשי 
הממשלה, המקורי 
והחליפי, התמכרו 
באופן מסוכן 
ל'מפגשי פסגה', 
'ועידות' ו'מסעות 
דיפלומטיים', אולי 
בניסיון מהיר לקצר 
הליכים ולרכוש 
לעצמם שם בינלאומי 
ואולי משום שכאשר 
הזירה הפנימית 
מעוררת בעיות, אין 
קל יותר מהימלטות 
לחו"ל, לכמה 
ימים של טקסים 
דיפלומטיים ופוטו-
אופ מפנק, ומי יודע, 
אולי הישראלים 
הקרתניים יושפעו 
מתמונות של 
מנהיגיהם בחברת 
שועי עולם

 מה עובר 
עליו? השר 
לביטחון פנים 
עמר בר לב | 
צילום: דוברות 
הכנסת
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מהחברים סבורים כי "התיק גדול עליו", וגם בקרב 
שמבחינה  המשוכנעים  יש  באיש,  שמאמינים  אלו 

תדמיתית מדובר בפגע רע.
תרנגולת  כרעי  על  הנשענת  בקואליציה  ועדיין, 
ועל אצבעו של אלי אבידר )לא פשוט בכלל לקבוע 
במאבקים  והשרויה  יותר(,  יציב  השניים  מבין  מה 
אינסופיים בין רע"מ ושות' ובין שקד וחבריה, איש 
לא יעז לפטר או להדיח באלגנטיות את השר, הנהנה 
בינתיים גם מגיבוי פנימי במפלגת העבודה. מעמדה 
של השרה מיכאלי, שאינו מצוי בשיאו, לא מאפשר 
לה בשלב זה לנייד אותו לתיק אחר, ואם לא ישתנה 
לייצר  ממשיך  אותו  נראה  דרמטי,  באופן  משהו 
הקיץ  במושב  גם  מתנחלים"  "אלימות  נגד  כנסים 

הקרוב.

משבר הודי
היא  גם בשוטף,  צרות לממשלה  לא חסר  כאילו 
קרב  זה  היה  תחילה,  בשלושה:  השבוע  לקתה 
הטיטנים בין ראש הממשלה ובין שר הביטחון על 
שתחילתה  בסאגה  מדובר  להודו.  הנסיעה  קדימות 
של  להגעתו  קודם  בבחריין,  גנץ  שרשם  בהופעה 
בנט, ואשר מלווה את הממשלה כבר כמה חודשים. 
"להסתובב  נהנה  שגנץ  משוכנעים  רה"מ  בלשכת 
להם בין הרגליים" ולגזור קופונים דיפלומטיים על 

חשבונו.
לצאת  הביטחון  שר  אמור  היה  הבא,  בשבוע 
בנט  דווקא  זה  היה  שהפעם  אלא  בהודו,  לביקור 
שמיהר להודיע כי הוא מקבל את הזמנתו של ראש 
ימים  יגיע  והוא  מודי,  נרנדרה  ההודי,  הממשלה 
אחדים לפני גנץ לתת היבשת האסייתית כדי לציין 
שלושים שנה לכינון היחסים בין המדינות. גנץ זעם 
על המהלך ומיהר להודיע על הקדמת הביקור שלו, 

וההתנגשות בין הלשכות נראתה בלתי נמנעת.
פי  ועל  גנץ,  את  'להעניש'  הספיק  עוד  בנט 
בוועידת  השתתפות  ממנו  מנע  שונים,  פרסומים 
יו"ר  ובין  עבדאללה  הירדני  המלך  בין  רמאללה, 
להשתתף  תכנן  גנץ  מאזן.  אבו  הפלסטינית  הרשות 
שגנץ  חשש  בנט  אולם  בוועידה,  שלישית  כצלע 
מן  ולא  הנגב,  מוועידת  הזרקורים  אור  את  יסיט 
גנץ משכבר  נפשו של  הנמנע שגם בהשפעת שנוא 

– שר החוץ יאיר לפיד – נמנעה השתתפותו של שר 
הביטחון ברמאללה.

לביש מזלם של השניים, ספק אם הודו תזכה לארח 
בכיר ישראלי בשבוע הקרוב. גנץ נאלץ לדחות את 
מסעו בעקבות גל הטרור, ואילו בנט, במה שאפשר 
להחשיב כמכה השנייה שספגה הממשלה השבוע, 
נמצא בבוקר יום שני חיובי לקורונה. אם גם בבדיקת 
ההמשך ביום חמישי יופיעו שני הפסים האדומים, 
ייאלץ רה"מ חובב המסעות להישאר לסופ"ש בביתו 

המשופץ בארץ הקודש.
תחקיר  השלישי:  לעניין  מגיעים  אנחנו  וכאן 
השיפוצים בביתו של ראש הממשלה, שפורסם בסוף 
חסון  איילה  והעיתונאית  המגישה  ידי  על  השבוע 
בחדשות 13, ונחשף בחלקו כבר לפני זמן מה בערוץ 
14, מעלה תהיות קשות על הבזבזנות הרווחת בקרב 
חברי הממשלה הנוכחית, על התנהלות שערורייתית 
של ייעוץ משפטי שהתעלל בראש הממשלה הקודם 
מוגמרת  הכמעט  העובדה  ועל  ווילון,  תריס  כל  על 

של נטישת עיר הבירה על ידי בנט ומשפחתו.
לפי חסון, ההתעקשות של בנט להישאר במעונו 
ארבעים  הישראלי  המיסים  למשלם  תעלה  ברעננה 
וחמישה מיליון שקל טבין ותקילין, חלקם כתוצאה 
מדרישות האבטחה של השב"כ והיתר נועד למימון 
דרישות אחרות של בני המשפחה. קל לדמיין איזו 
הייתה  נתניהו  שרה  אם  פורצת  הייתה  שערורייה 
מעזה לדרוש שיפוצים במיליונים לדירת המשפחה 
בקיסריה, בפרט אם הדבר היה נחשף בעיצומו של 

משבר יוקר מחיה ואינפלציה דוהרת.

פלופ בריטי
 ,12 חדשות  של  הפוליטי  הפרשן  חשף  השבוע, 
סודיים"  "מגעים  של  קיומם  דבר  את  סגל,  עמית 
ערוץ  באמצעות  הממשלה,  ובין  החרדים  בין 
כ"ק  של  מחותנו  שפירא,  יצחק  הרב  שהוביל  סודי 
הרבי  של  ממקורביו  שנחשב  ומי  מגור  האדמו"ר 
ואף סומן בעבר כמועמד אפשרי להחליף את ליצמן 
בני  ראה"ע  שסגן  הן  הגוברות  ההערכות  כי  )אם 
ברק, חנוך זייברט, יהיה זה שייכנס לנעליו של שר 

הבריאות לשעבר(.
זמן  כבר  בנושא  עוסק  שפירא  האמת,  למען 

מה, ובעבר שוחח על כך לא מעט עם שר 
גנץ,  בני  הביטחון  ושר  כהנא  מתן  הדתות 
שניים עמם הוא מחזיק בקשר הדוק. אלא 
הערוץ  התנהל  הפרסום,  לפי  כך  שהפעם, 
לפיד,  יאיר  החליפי,  הממשלה  ראש  מול 

והשניים אף נפגשו.
כאן  נחשוף  הדברים,  את  לדייק  כדי 
עקב  מחודש,  למעלה  לפני  שאירע:  את 
הוא  שפירא,  מעורב  בהם  אחרים  עניינים 
אירח במעון המשפחה ברחוב שטריקר 20 
בתל אביב את שר החוץ. במהלך השיחה, 
גם את הרעיון שהוא מקדם  העלה שפירא 
באופן עקבי – תמיכה מסויגת של החרדים 
בממשלה, תמורת הקפאת החקיקה האנטי 

דתית.
בשלב  הפחות  לכל  כי  להדגיש  חשוב 
מחסידות  רשמי  מנדט  לשפירא  אין  זה, 
ומקל  אותו,  ולקדם  בנושא  לעסוק  גור 
סיעת  מטעם  קיים  לא  כזה  שמנדט  וחומר 
דגל  של  מטעמן  או  כולה,  ישראל  אגודת 
התורה וש"ס. הנחת היסוד שמלווה אותו, 
שאם  ההשערה  על  מבוססת  הנראה,  ככל 
יצליח לגבש קווי מתאר להבנה שכזו מצד 
הרבי  בפני  אותה  להציג  יוכל  הממשלה, 
ולזכות באישורו, ולאחר מכן להפעיל לחץ 
על שאר הסיעות החרדיות להיכנס לתמונה.
אלא שמי שמשוחח עם הנציגות החרדית 
בש"ס  לחלוטין.  אחרות  זמירות  שומע 
ובדגל התורה מכחישים באופן מוחלט כל 
היינו  "אם  שכזו.  מפוקפקת  לעסקה  סיכוי 
עושים  "היינו  הח"כים,  אחד  כך  רוצים", 
את  עכשיו  לשבור  הדרך.  בתחילת  זה  את 
רק  הדתית  והציונות  הליכוד  עם  הברית 
בשביל להיות גלגל הצלה חיצוני לממשלה, 
בחשבון".  בא  לא  עצמות,  אלו  אי  תמורת 
של  "הכוונות  כי  ומעקצץ  מוסיף  הח"כ 
הוא  אולי  אבל  טובות,  בוודאי  שפירא 
ולא  המעודנת,  הבריטית  לפוליטיקה  רגיל 
ומכמניה.  הכנסת  שבילי  את  כך  כל  מכיר 
יוזמות  מוטב יהא אם לפני שיתחיל לקדם 
שונות ומשונות, יעשה קודם עבודת שטח 

מקיפה".

גל טרור רצחני, זירת הפיגוע בבאר שבע | צילום: דוברות זק"א

מי שמשוחח עם הנציגות 
החרדית שומע זמירות 
אחרות לחלוטין. בש"ס 

ובדגל התורה מכחישים 
באופן מוחלט כל סיכוי 

לעסקה מפוקפקת שכזו. 
"אם היינו רוצים", כך 
אחד הח"כים, "היינו 

עושים את זה בתחילת 
הדרך. לשבור עכשיו 

את הברית עם הליכוד 
והציונות הדתית רק 

בשביל להיות גלגל הצלה 
חיצוני לממשלה, תמורת 

אי אלו עצמות, לא בא 
בחשבון". הח"כ מוסיף 

ומעקצץ כי "הכוונות של 
שפירא בוודאי טובות, 

אבל אולי הוא רגיל 
לפוליטיקה הבריטית 

המעודנת, ולא מכיר כל 
כך את שבילי הכנסת 
ומכמניה. מוטב יהא 

אם לפני שיתחיל לקדם 
יוזמות שונות ומשונות, 

יעשה קודם עבודת שטח 
מקיפה"
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החשש: גל פיגועי טרור 
בחודש הרמדאן

מאת: חיים רייך

סמואל  הרברט  רח'  את  שאפפה  השלווה 
הופרה  ראשון,  יום  של  הערב  בשעות  בחדרה 

בצרור ארוך של יריות קטלניות.
סמוך לשעה 21:00 הגיעו שני מחבלים, בעלי 
ופתחו  לדאעש,  המשתייכים  ישראלית,  אזרחות 
לתחנת  סמוך  שעמדו  שוטרים  שני  לעבר  באש 
צרורות  נשמעו  ארוכות  דקות  במשך  אוטובוס. 

של יריות ממנו נפצעו ארבעה בני אדם נוספים. 
סמוכה,  במסעדה  שישבו  יס"מ  שוטרי  שני 
אלמלא  אותם.  וחיסלו  המחבלים  לכיוון  מיהרו 
עם  להסתיים  עלול  היה  האירוע  תושייתם, 

נפגעים רבים.
מצילומי מצלמות האבטחה עולה כי המחבלים 
ירדו  ושנוסעים  לתחנה  יגיע  שאוטובוס  המתינו 

ממנו ואז פתחו באש לעבר העוברים והשבים.
למגע  דיווחים מהמקום השניים חתרו  פי  על 
ממושך  יריות  קרב  איתם  וניהלו  המחבלים  עם 
הביטחון  במערכת  בהם.  שפגעו  עד  הכביש  על 
הפיגוע  את  שביצעו  המחבלים  כי  מעריכים 

בחדרה השתייכו לדאעש.
הגיעו  צפון  זק"א  מתנדבי  של  מורחב  צוות 
הממצאים  ובאיסוף  המת  בכבוד  וטיפלו  לזירה 

בזירת הפיגוע.
סופר  יורם  ניצב  במשטרה,  חוף  מחוז  מפקד 
ואמר:  בחדרה  הפיגוע  בזירת  הצהרה  מסר 
ירי חמור ביותר  פיגוע  20:30 אירוע  "בסביבות 
במהלכו המחבלים יורים והורגים. באירוע חוסלו 
לאכול  שישבו  לוחמים  ידי  על  המחבלים  שני 
המחבלים.  את  וחיסלו  באש  פתחו  במסעדה, 
עיבינו את כל המחוז בשוטרים כולל אזור ואדי 
עוד  שאין  לוודא  כדי  בסריקות  ואנחנו  ערה 
מעצרים  עוד  לבצע  מתכוונים  אנחנו  מחבלים. 

בהמשך".
עדכונים  קיבל  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש 
מראשי מערכת הביטחון. במקביל, שר הביטחון 
בני גנץ קיים הערכת מצב בהשתתפות הרמטכ"ל 
רא"ל אביב כוכבי, ראש השב"כ רונן בר, מפכ"ל 
המשטרה קובי שבתאי וראש אמ"ן אלוף אהרון 

חליוה.

לזירת  הגיע  אף  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש 
מהתושבים  בוז  קריאות  וספג  בחדרה  הפיגוע 
בגין תחושת ביטחון הרעועה, בעקבות הפיגועים 

האחרונים.
בפעילות  הפיגוע,  לאחר  אחדות  שעות 
עוכבו  ושב"כ  ישראל  משטרת  של  משותפת 
בשעות הלילה 12 חשודים בהשתייכות ותמיכה 
בדאע"ש באזור ואדי עארה. על בסיס מידע של 
לוחמי  של  משותפת  פעילות  בוצעה  השב"כ, 
חוף  מחוז  שוטרי  הטקטית,  מהחטיבה  מג"ב 
הכוחות  ובנצרת.  עארה  בואדי  ושב"כ  וצפון 
בהשתייכות  חשודים   12 של  בתיהם  על  פשטו 

לארגון הטרור דאעש. 

 בנט מתנגד להריסת בתי המחבלים

ראש  שקיים  מצב  הערכת  בדיון  כך,  בתוך 
הממשלה נפתלי בנט לאחר הפיגוע, הציעו אנשי 
בעלי  מחבלים  של  בתים  הריסת  לבחון  השב"כ 

אזרחות ישראלית.
ושר  בנט  כי  דווח,  אחרונות'  'ידיעות  בעיתון 
הביטחון בני גנץ הביעו התנגדות למהלך, בטענה 
שהוא עלול להוביל להבערת השטח, והעריכו כי 
הצעד ייתקל בקשיים משפטיים. כך הנושא ירד 

מהפרק.
'ידיעות  של  הצבאי  הכתב  יהושע,  יוסי 
אחרונות', טוען כי המחדל המודיעיני המהדהד 
למחדל  ביטוי  הוא  בחדרה  לפיגוע  שהוביל 
עלולות  שתוצאותיו  הפנים  ביטחון  הפקרת 

להיות רצחניות אף יותר.
הזו  הממשלה  החומות  שומר  מבצע  "מאז 
לא עושה את הנדרש ולא מפיקה את הלקחים", 
יכול  "מודיעין  לדבריו:  יהושע.  יוסי  מאשים 
 – לבדוק  מחליט  הוא  אותם  אזורים  רק  לראות 
לממדים  תופח  הענקי  המחדל  הזה  ובמקרה 
מסוכנים, שכן השב"כ לא רק שלא שם את ערביי 
אלא  במודיעין,  כשל  ולכן  הכוונת  על  ישראל 
שגם המערכת כולה העדיפה, מיד אחרי פרעות 

שומר החומות, להביט לכיוון אחר ולהתעלם.
נתן  לא  אחד  אף  אחד:  הסבר  רק  יש  "ולכך 

הנשק  ארסנל  איסוף   – ההוראה המתבקשת  את 
בחברה הערבית, החזרת המשילות והכנת השטח 
לתהליך הגובר של ההקצנה הדתית והלאומנית 
מדינת  על  האסטרטגי  האיום  הערבי.  במגזר 
ויש לפעול בהתאם,  ישראל עומד ממש לפנינו, 

ומיד, בגיוס כל זרועות הביטחון".

 חשש מהסלמה ברמדאן

הביטחון  במערכת 
מהסלמה  חוששים 
בחודש  בעיקר 
ולקראת  הרמדאן 
העובדה  הפסח.  חג 
לא  שהמודיעין 
הצליח להניח את ידיו 
אזרחים  על  מראש 
אזרחות  בעלי  ערבים 
גורמת  ישראלית, 
במערכת  ראש  לכאב 
ההערכה  הביטחון. 
שהמתיחות  הייתה 
להיות  עלולה 
בירושלים.  נפיצה 
לפיגועים  התרחישים 
שבע  ובבאר  בחדרה 

לא נלקחו בחשבון.
שר  כך,  בתוך 
נסע  גנץ  בני  הביטחון 
להיפגש  כדי  לעמאן 
לדון  ירדן  מלך  עם 
בהסלמה  עימו 
לקראת  הביטחונית 
הרמדאן.  חודש 
פנים  לביטחון  השר 
נפגש  לב  בר  עומר 
החוץ  שר  עם  בחשאי 
אם  רב  ספק  הירדני. 
הבשורה  תצא  משם 
שני  לרגיעה.  שתביא 

ראשון  ביום  הפיגוע  את  שביצעו  המחבלים 
את  שאימצו  ישראלים  אזרחים  הם  בחדרה, 
האנשים  בדיוק  לא  דאעש.  של  האידיאולוגיה 
ירדן או נשיא מצרים, הייתה  שאמירה של מלך 

משנה את דעתם. 
הדרך להילחם בטרור היא באמצעות מודיעין 
מדויק ושיתוף פעולה בין כלל הגופים האמונים 
ומשטרת  אמ"ן  השב"כ,  צה"ל,   – הביטחון  על 

ישראל על כל יחידותיה.

רצף הפיגועים האחרון בשבוע שעבר בבאר שבע וביום ראשון השבוע בחדרה שבו נרצחו שישה בני אדם, מעלה את החשש במערכת הביטחון מהתלקחות 
בכל רחבי הארץ לקראת חודש הרמדאן שיחל בשבוע הבא ⋅ ראש השב"כ ביקש להרוס את בתי מחבלים עם אזרחות ישראלית שביצעו פיגועי טרור; בנט וגנץ 

חוששים מבעיות משפטיות והתלקחות במגזר הערבי ⋅ בפעילות משותפת של משטרת ישראל ובשב"כ עוכבו 12 חשודים מאזור ואדי עארה בהשתייכות 
ותמיכה בדאע"ש

פיגוע מחריד בחדרה: שני מחבלים פתחו בירי מנשק אוטומטי – 2 הרוגים וארבעה פצועים

שר הבט"פ והמפכ"ל בזירת הפיגוע בחדרה

שר הביטחון בפגישה עם מלך ירדן בעמאן )צילום: ארמון המלוכה הירדני( פסגת שרי החוץ הערבים השבוע בנגב )צילום: לע"מ( המחבל יורה )מתוך מצלמת האבטחה(



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

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

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

בימים האחרונים החלה עליה בקצב ההדבקה ובתחלואה הקשה 
מנגיף הקורונה. החכם עיניו בראשו, הוא מתחסן ומקדים את הגל. 
מי שטרם התחסנו במנה שלישית או רביעית זה הזמן. החיסון איננו 

מונע הדבקה אך מגן מפני תחלואה קשה ותמותה.

בקרב בני 60 ומעלה, הסיכון לתמותה 
של לא מחוסנים גדול פי 11 ממחוסנים

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל 
ויבל"א מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א
הורו להתחסן וכולנו מצייתים!

60 מקדימין 



כ"ז אדר ב' תשפ"ב 262630/3/22 בני ברק

במבצע מיוחד: ניצולת השואה בת ה-100 
שחולצה תחת אש מאוקראינה נחתה בישראל

לראשונה: 6,200 עובדי רשת מעיין החינוך התורני 
בארץ ישראל בני יוסף התאגדו בהסתדרות

מאת: יוסף טולידנו

תחת  שחולצה  ה100  בת  השואה  ניצולת 
 16 עם  יחד  לישראל  הוטסה  מאוקראינה  אש 
של  חילוץ  במטוס  ופליטים  פצועים  חולים, 
״אני  אמרה:  בארץ  הנחיתה  עם  לישראל.  זק״א 
המקום  זהו  ישראל,  במדינת  שכאן  מרגישה 

היחיד והבטוח ביותר לעם היהודי".
בסיוע  זק"א,  ארגון  שהוביל  מורכב  במבצע 
הארגון הרפואי M.S.G, הג'וינט, מד"א ומשרד 
אוקראינה  אזרחי   17 לישראל  הובאו  החוץ, 
 ,91 בת  ניצולה   ,100 בת  שואה  ניצולת  ביניהם 
חולי לב, חולי דיאליזה, פצועים וחולים נוספים 
פרטי  במטוס  מורכבות  רפואיות  בעיות  עם 
ישראל,  יד  ארגון  במימון  זק"א  ידי  על  שנחכר 

קהילת בית יוסף וארגון חמ"ה העולמי.

חמ"ל זק"א 'ישראל ביחד' בניהולו של חיים 
בזק"א  המיוחדות  היחידות  מפקד  אוטמזגין 
ימי הלחימה באוקראינה ומטפל  פועל מתחילת 
בעשרות פניות של בקשות חירום לסיוע בחילוץ 
בעיות  עם  ופצועים  שואה  ניצולי  קשישים 
ממש  של  נפש  במסירות  מורכבות.  רפואיות 
חולצו עד היום עשרות קשישים ופצועים מביתם 
בסיוע  זק"א  ידי  על  שהופעלו  אמבולנסים  ע"י 
ומשם  לגבול  נוספים  טובים  ואנשים  הג'וינט 
הרפואי  מצבם  לייצוב  במולדובה  חולים  לבית 

עד להטסתם במטוס רפואי ארצה.
אליעזר סמט מתנדב זק"א וראש צוות משלחת 
ניצולת  עם  יחד  והתרגשנו  "בכינו  החילוץ: 
השואה, זכיתי לקחת חלק ברגע הנדיר בו הבאנו 
החדשה  הזהות  תעודת  את  ה100  בת  ה  לניצול 
יחד עם אישור משרד החוץ שהיא זכאית לעלות 
בדמעות  ישראל.  למדינת  השבות  חוק  פי  על 

אמרה לנו ששרדה את השואה ועכשיו מרגישה 
את  לראות  יכולנו  שוב.  חייה  את  שהצלנו 
התרגשותה ברגע שנפתחה דלת המטוס בהגיענו 
ארצה כשביקשה לרדת במדרגות המטוס בכוחות 
במדינת  *שכאן,  מרגישה  שהיא  ואמרה  עצמה 
לעם  ביותר  והבטוח  היחיד  המקום  זהו  ישראל 

היהודי".
אוקראינה  זק"א  מפקד  סגן  דיקשטיין  נחמן 
שעות   24 עובדים  "אנו  אמרו:  וולרי  ואשתו 
שיתוף  בזכות  חיים.  להציל  כדי  לשעון  מסביב 
החוץ,  ומשרד  השגרירות  אנשי  עם  הפעולה 
והרב  העולמי  חמ"ה  ארגון  קישינייב,  חב"ד 
קישינייב  יוסף  בית  מקהילת  בלנקי  רחמים 
ומסייעים  רבים  מאמצים  שעושים  והג׳וינט 
עוד  של  חייהם  את  להציל  הצלחנו  בשטח,  לנו 
ארצה.  ולהטיסם  שואה  וניצולי  קשים  פצועים 
אנו מודים לשגריר ישראל מר יואל ליאון ואנשי 

בכל  לצידנו  שעומדים  רוה"מ  במשרד  נתיב 
והמסמכים  האישורים  בקבלת  סייעו  ואף  צורך 

הנדרשים בהטסת הפצועים לישראל".
ההצלה  ארגון  מנכ״ל  גלושטיין  מוטי 
בפיקודו  מורחב  רפואי  "צוות  אמר:   ,M.S.G
סורוקה  החולים  מבית  רצ׳קימן  מאיר  ד"ר  של 
יחד עם אשתו תמר - אחות ביה״ח, עם חובשים 
את  האחרונים  בימים  ליוו  ממד"א  ופראמדיק 
לנחיתה  עד  במטוס  השואה  וניצולי  הפצועים 
בישראל עם מיטב ציוד הרפואי, שיתוף הפעולה 
עם ארגון זק״א חשוב מאוד, נמשיך לסייע ולתת 
וקשישים  פצועים  של  בחילוצים  רפואית  עזרה 

מתוך אוקראינה המופגזת".
10 אמבולנסים של מגן דוד אדום, עזר מציון, 
מנתב"ג  המחולצים  את  פינו  וזק"א,  מלכה  לב 

לבתי החולים ולבתי אבות בישראל.

מאת: יחיאל חן

במהלך מורכב ותקדימי התאגדו 6,200 עובדי 
בארץ  התורני  החינוך  מעיין  רשת  ועובדות 

ישראל בני יוסף בהסתדרות.
המהלך, אותו יזמו 15 מעובדי ועובדות הרשת, 
מזכירות  מנהלה,  עובדי  מנהלים,  מורות,  כולל 
ויועצים בכ-300 בתי ספר של הרשת בכל הארץ, 
קיבל את ברכתם ועידודם של הרבנים המלווים 

את עובדי הרשת.
ועד  וחברות  חברי  פקדו  וחצי  שבוע  במהלך 
הפעולה ונציגי האגף להתאגדות בהסתדרות את 
ולצרף  להחתים  במטרה  הרשת,  של  הספר  בתי 

את העובדות והעובדים להתאגדות.
חינוך  רשת  מצטרפת  בה  הראשונה  הפעם  זו 
לדאוג  מנת  על  וזאת  עובדים,  לארגון  חרדית 
והעובדות  העובדים  של  תנאיהם  לשיפור 
החינוך  במערכת  למקביליהם  בהשוואה 

הממלכתית והממלכתית-דתית.
לקידום תעסוקת  יו"ר האגף  ליוו  את המהלך 
האגף אשר  ומנהל  סיידה  דן  בהסתדרות  חרדים 

בלעיש.
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "אני מברך על 
החינוך  מעיין  רשת  של  ההיסטורית  ההתאגדות 
בהסתדרות.  יוסף  בני  ישראל  בארץ  התורני 
ההסתדרות היא הבית של כלל העובדים במשק - 
חרדים, דתיים וחילונים כאחד - ופועלת לשמור 

מודה  אני  התעסוקתי.  וביטחונם  זכויותיהם  על 
לכל מי שהיה מעורב במהלך ההתאגדות החשוב 
התקדימי  הצעד  על  הרשת  עובדי  את  ומברך 

שביצעו".
מנכ"ל האגף להתאגדות עובדים בהסתדרות, 
עמיחי סטינגר: "אנחנו באגף להתאגדות עובדים 

הגבולות  פורצת  ההתאגדות  על  ונרגשים  גאים 
התורני  החינוך  'מעיין  החינוך  רשת  עובדי  של 
עובדים  להכיר  למדנו  יוסף'.  בני  ישראל  בארץ 
וחינוך  תורה  אוהבי  מסורים,  נחושים,  ועובדות 
שמגיע להם בדיוק כמו לכל אחד אחר במערכת 
החינוך. אנו מאחלים לוועד בהצלחה ומאושרים 

על הזכות ללכת איתם בדרך המשותפת".
יו"ר האגף לקידום תעסוקת חרדים בהסתדרות 
עובדי רשת החינוך  סיידה: "התאגדותם של  דן 
התורני 'בני יוסף' היא אירוע מכונן ומרגש בימים 
אלו. ועד הפעולה פעל בחריצות ובנמרצות כדי 
את  ולהרחיב  לפתח  והרצון  זו  למטרה  להגיע 
ונפעל לשיפור  נדאג  יחד  מפעל החינוך האדיר. 
תנאי העסקתם ולרווחתם של העובדים החרדים. 
להתאגדות  האגף  לצוות  להודות  המקום  כאן 
תעסוקת  לקידום  האגף  ולמנהל  בהסתדרות 
המסירות  העבודה,  על  בלעיש  אשר  חרדים 
את  לברך  ברצוני  זו.  מטרה  להשגת  והנחישות 
'בני  התורני  החינוך  ברשת  והעובדות  העובדים 
של  הבית  להסתדרות,  הצטרפותם  על  יוסף' 

העובדים בישראל".
מנהל האגף לקידום תעסוקת חרדים בהסתדרות 
רוצה להודות אישית לצוות  אשר בלעיש: "אני 
וחברי  ולחברות  ההתאגדות  אגף  של  המדהים 
המסירות,  ההירתמות,  הסיוע,  על  הפעולה  ועד 
המקצועיות ושיתוף הפעולה המדהים יום ולילה 
להשגת  ועד  התהליך  התנעת  מרגע  הדרך  כל 

המטרה".
ועד הפעולה של ההתאגדות: ״אנחנו, עובדים 
ועובדות מכל דרגי השטח ברשת החינוך התורני 
שאנו  הזה  לרגע  שהגענו  מאושרים  יוסף',  'בני 

מאוגדים בהסתדרות העובדים".

במבצע מורכב שהוביל ארגון זק"א, בסיוע הארגון הרפואי M.S.G, הג'וינט, מד"א ומשרד החוץ, הובאו לישראל 17 אזרחי אוקראינה ביניהם ניצולת שואה בת 100, ניצולה בת 91, חולי לב, 
מטופלי דיאליזה, פצועים וחולים נוספים עם בעיות רפואיות מורכבות • החולים הובאו במטוס פרטי שנחכר על ידי זק"א במימון ארגון יד ישראל, קהילת בית יוסף וארגון חמ"ה העולמי

ההתאגדות כוללת מורים, מורות, מנהלים, עובדי מנהלה, מזכירות ויועצים בכ-300 בתי ספר של הרשת בכל הארץ • זו הפעם הראשונה בה מצטרפת רשת חינוך חרדית לארגון עובדים, כדי 
לדאוג לתנאי העובדים והעובדות ביחס למקביליהם במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-דתית • יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "צעד היסטורי ותקדימי של עובדי הרשת"

 עובדי רשת 'בני יוסף' )צילום: דוברות ההסתדרות(

החולים והפצועים ומתנדבי זק"א לאחר נחיתת מטוס החילוץ )צילומים: דוברות זק"א(



רכב
ביזרי 

חשמל וא
ייקה

ש

077-4044395
רח' חיד"א 27,

 ב"ב 
)מול עזרה למרפא(

›

‹ריפודים ‹כיסויי הגה ‹ מולטימדיה  ‹ חיישני רוורס ‹ שלטי נוחות  ‹ בוסטר להנעת הרכב ‹ ועוד...

שטיפה
 VIP 

ללקוחותינו 
בלבד

 מר"ח ניסן
תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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

מצלמת 
דרך

149₪

החל מ-

רדיו + 
 USB חיבור
וכבל אוקס

199₪

החל מ-

מצברים

399₪

החל מ-

ליטוש 
פנסים

החל מ-

49₪

קומפרסור 
מקצועי 

מתכת
החל מ-

119₪

כבלים להנעה 
עבים במיוחד 

100 אמפר
החל מ-

99₪

גז 
למזגן 

99₪

ב-

שמן מנוע 49 ₪ בלבד! 
ספריי ניקוי דשבורד 9 ₪ בלבד!

שייקה. שירות | אמינות | אחריות

*דרושים עובדים לשטיפה לפרטים חייגו:

שוברים ת'שוק

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:

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5

הפיתוח המוביל 
בארץ ובעולם
לירידה במשקל 
באופן מהיר וקל!

אקסטרה סמול

ברצינות!
את זה תשקלו
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

                  

ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה

והובא אל אהרן הכהן

ִּכי  ִאָּׁשה  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר 
ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר )יב, ב( 

שני סוגי גאולות - בחסד ובזכות 
ה"אור החיים" הקדוש מבאר פסוק זה בדרך רמז 

על הגאולה העתידה, וזה לשונו:
"עוד ירמוז הכתוב על כנסת ישראל, אשר מצינו 
)ישעיהו  דכתיב  הנביאים,  בדברי  'אשה'  שנקראת 
נד( 'ואשת נעורים' וכו', ועליה אומר הכתוב: 'אשה 
כי תזריע', פירוש: הזרעת מצוות ומעשים טובים, 
לצדקה'.  לכם  'זרעו  יב(  י,  )הושע  אומרו  דרך  על 

'וילדה זכר', פירוש: תהיה הולדתה זכר. 
מבחינת  עליונה  בחינה  היא  הזכר  בחינת  "כי 
הנקבה. והודיע הכתוב, כי אם כנסת ישראל תזריע, 
ודאי שתוליד הדרגות עליונות וכו'. ויכוון להבדיל 
בין הגאולה המחוכה לגאולה שעברה של מצרים, 
העתידה  הגאולה  אבל  ועריה,  ערום  ישראל  שהיו 
הגאולה  ותהיה  ישראל,  זכות  באמצעות  תהיה 

בבחינת זכר, ועמדה לנצח" 
שאינה  בחסד,  גאולה  גאולות:  סוגי  שני  ישנם 
עומדת ומתקיימת לעד, וגאולה בזכות שהיא גאולה 

עולמית.
גאולת מצרים היתה בחסד, שהרי הקב"ה הוציא 
עובדי  היו  ככולם  שרובם  בעת  משם  ישראל  את 
כג,  רבה  )ויקרא  רבותינו  כפי שדרשו  זרה,  עבודה 
ב( על הפסוק "אוֹ ֲהִנָּסה ֱאֹלִקים ָלבוֹא ָלַקַחת לוֹ גוֹי 
ִמֶּקֶרב ּגוֹי" )דברים ד, לד( - "הללו ]המצרים( עובדי 
עבודה זרה, והללו ]עם ישראל[ עובדי עבודה זרה, 
והיו שקועים במ"ט שערי טומאת מצרים, שנאמר 
)יחזקאל טז, ז(: "ְוַאְּת ֵערֹם ְוֶעְרָיה" - ללא מעשים 
וברבות  שלמה,  היתה  לא  זו  גאולה  ולכן  טובים, 

הימים נחרב הבית וגלו ישראל מעל אדמתם.
בחינת  בזכות,  תהיה  העתידה  הגאולה  אולם 
ויציב,  חזק  שהוא  ָזָכר",  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי  "ִאָּׁשה 
וזאת  לנצח,  ותעמוד  חזקה  תהיה  הגאולה  גם  כך 
בלימוד  ישראל  עם  של  זכויותיהן  באמצעות 
הצדקה  ונתינת  הגאולה  להחשת  תפילות  התורה, 
וריבוי החסדים, וכמו שנאמר )ישעיה יא, כז( "ִצּיוֹן 

ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה". 

"התנערי מעפר קומי" - לאחר השואה
ומצפים  מייחלים  אנו  בו  בשלב  מצויים  אנו 
על  ואף   – השלמה  ולגאולה  צדקנו  משיח  לביאת 

פי שיתמהמה עם כל זה נחכה לו בכל יום שיבוא. 

אי אפשר להתעלם מן הניסים הגדולים שחווינו 
על בשרנו – בהשתקמות המופלאה של עם ישראל 
לאחר אימת השואה הנוראה. דורנו הוא דור שקם 
מתוך ההריסות, מתוך שפלות עד התהום והשפלה 
 - הכבשנים  מתוך  המשרפות,  מתוך  כמוה!  שאין 
פתאום צמחו אודים מוצלים מאש. מעין מעמד של 

תחיית המתים. 
וצומח  קם  האש,  בתוך  שהיה  הזה,  העץ 
ואנו, המתבוננים בו, היינו  ומוציא פירות חדשים, 

כחולמים...
כולה  כמעט  גור  נכחדה,  כולה  כמעט  בעלזא 
קהל  היה  אחת  שלכל  גדולות,  חסידיות  נכחדה. 
העולם.  מן  ובטלו  חלפו  כמעט  חסידים  של  עצום 
מהעץ  קטן  אחד  ייחור  איזשהו  הגיע  פתאום  אך 
האח,  של  נכד  האדמו"ר,  של  בתו  בן  הגדול... 
והנה הוא קם, צץ, ומקים מחדש חסידות של אלפי 
חסידים! לא יאומן איך הצילו את האדמו"ר מגור... 
ותהפוך  בחזרה,  תקום  גור  שחסידות  אז  חלם  מי 

ְלַמה שהיא כיום!...
בפולין,  בעלזא  חסידות  של  הענק  המדרש  בית 
את  אש.  למאכולת  היה  מקומות,  אלפי  שהכיל 
פלאית.  בדרך  להציל  הצליחו  מבעלזא  האדמו"ר 
אף  וילדים.  אשה  ללא  לבדו,  לכאן  הגיע  הוא 
היה  נדמה  ממנו.  משהו  יצא  שעוד  חלם  לא  אחד 
שחסידות בעלזא המעטירה נקברה ואיננה. ופתאום 
רואים את בעלזא של היום, איזה פאר, איזה הדר... 
'קרית בעלזא' בעיר זו ובעיר אחרת, אלפי חסידים 

ובני משפחותיהם... 
לא  אחד  אף  וסאטמר...  וצאנז,  ויז'ניץ,  גם  כך 
מול  ומשתאה  עומד  ואתה  ישובו,  שעוד  חלם 
הצמיחה האדירה שמול עיניך, ואינך מבין איך קרה 

הדבר. 
היו  יהודים.  מיליון  לשלושה  קרוב  חיו  בפולין 
שם עיירות שלמות של יהודים, שטיבלאך, ישיבות, 
ופתאום הכל   – וחיי מסחר  חנויות  תורה,  תלמודי 
כנסת,  בתי  אלף  שם  שרפו  אחד  בלילה  נמחק! 

בנייני פאר והדר!! 
כך ארע גם בהונגריה וברומניה – אירופה כולה 
עלתה בלהבות, לא נותר ממנה מאומה. היו אנשים 
יודע אם עם ישראל  שאמרו: זהו, הכל נגמר... מי 

ישרוד עוד כמה שנים... 
והנה הכל צמח ועלה ופרח מחדש. 

גדולה  עיר  הרע!  עין  בלי  ברק,  בני  את  רואים 

יראים  תושבים  אלפי  ומאות  עשרות  עם  לאלוקים 
כנסת,  בתי  וגדולות,  קטנות  ישיבות  ושלמים. 
בלילה  בשתיים  חיים.  שוקק  הכל  כוללים... 

מרגישים כמו שתיים בצהריים...
ישראל,  בית  משה,  זכרון   – ירושלים  גם  כך 
גאולה, בוכרים, אור הצפון, קרית צאנז, סנהדריה, 
כנסת  בתי  עם  מלאות  שכונות  אשכול...  רמות 
ספר,  בקרית  גם  וכך  מניין.  רודף  מניין  שבהם 

מודיעין עלית, עמנואל ועוד. 
מי חלם? מי מילל ומי פילל שנזכה לחזות בדבר 

כזה?!
למרות   – שהיה  הקלקול  כל  למרות  זאת  וכל 
השומר הצעיר, מפא"י, המערך והליכוד, והלפידים 

הבוערים...
היכן הם כיום כל הקיבוצים? אם מתמזל מזלם 
הם מצליחים להקים בקיבוץ איזשהו בית הבראה – 

מלון לחרדים שיבואו אליהם לנפוש...
ולא רק מאירופה קמו אודים מוצלים מאש – גם 
במשפחות חילוניות כאן בארץ החלו תהליכים של 
מקיבוץ  המנכ"לים  אחד  של  בנו  לשורשים.  חזרה 
- חזר בתשובה.  טייסת  של השומר הצעיר, מפקד 
הוא לומד תורה, שומר שבת כהלכתה, נשוי ובעל 

משפחה לתפארת. לא יאומן כי יסופר!
הנה, למשל, תפרח. לפני יותר משלושים וחמש 
שנה, במושב נידח בנגב הוקמה ישיבה של שמונים 
שעליהם  וקבע  בתוקף,  התנגד  המושב  בחורים. 
לפנות את המקום משום שהם מפריעים לשלוות בני 
אלי אחד מהתושבים שדווקא תמך  הגיע  המושב. 
מאד בישיבה, והתחנן בדמעות: "כבוד הרב, תעשה 
הישיבה! הם  את  יסלקו  איתם שלא  משהו, תדבר 

מוכנים לשמוע אותך!"
נסעתי לדרום, לפשיטה תורנית באופקים, ובדרך 
עברתי במושב תפרח, שם נועדתי עם חברי הועד, 
זכות  איזו  יודעים  "אינכם  להם:  אמרתי  ודברנו. 
תהיה לכם לעולם הבא! בואו נעשה ביניכם שלום! 

תנסו להסתדר!"
ישיבה  והיום – מאותם שמונים בחורים צמחה 
סניף,  גם  לישיבה  ויש  בחורים,  מאות  שמונה  עם 
ושוקדים  שם  יושבים  הבחורים  תורה...  ותלמוד 
מסכת,  אחר  מסכת  ולילה,  יומם  התורה  על 
פלאפונים,  להם  אין  מופלאים.  ובעמקות  בידע 
ואוטובוסים מיוחדים לוקחים ומחזירים אותם, בלי 

להיחשף לטומאת הרחוב.

ותפרח זו רק דוגמא אחת מכלל הישיבות. יש את 
בחורים.  מאות  ברכפלד...  פוניבז',  חברון,  ישיבת 

כוללים של אלפי אברכים.
כל זה צמח מתוך השואה הארורה. מתוך האפר. 
אין ספק שהקב"ה מחולל לנגד עינינו מעשה נס 
יש כח להיות בגדר  ישראל  זכר"! לעם  "וילדה   –

'יולדת', להיות משפיע ולא מושפע בלבד. 
כנסת ישראל זרעה מצוות ומעשים טובים, וכבר 
לימדנו ה"אור החיים" הקדוש "כי אם כנסת ישראל 

תזריע, ודאי שתוליד הדרגות העליונות"!

הנשמה היהודית משועבדת רק לבוראה!
שרידי השואה שהיו בגיל חמש עשרה, כיום הם 
בני תשעים שנה. הם מספרים, כי לא חלמו שיישאר 
ואף  וקיים  חי  ישראל  עם  אבל  ישראל,  לעם  קיום 
הנפש  מסירות  ובזכות  אותו,  להזיז  יכול  לא  אחד 

שלו לקיום המצוות זכה לנס ופלא!
הפרך,  לעבודת  שיצאו  לפני  בוקר,  לפנות 
מאותם  אחד  להתפלל.  כדי  קום  היהודים  השכימו 
השחר.  ברכות  לברך  התחיל  שמים  יראי  יהודים 
"ברוך אתה ה' שלא עשני גוי, ברוך אתה ה' שלא 
עשני עב...". פתאום הוא נתקע ולא הצליח לסיים 
את הברכה. שלא עשני עבד? מה הוא אם לא עבד 
שלא  לברך  אפשר  איך  הארורים?  לנאצים  נרצע 

עשני עבד?!
הרב שעמד לצדו אמר לו: "תמשיך!" 

"לא יכול, כבוד הרב" – החזיר לו – "איך אפשר 
לומר 'שלא עשני עבד', כשאני עבד נרצע, מושפל 

עד עפר? אדרבה, שהרב יסביר לי!" 
'שלא  שבברכת  אתה  סבור  וכי  הרב:  לו  אמר 
וחס!  חלילה  הגוף?  על  אנו  מכוונים  עבד'  עשני 
בקרבנו.  הנמצאת  היהודית  לנשמה  מתכוונים  אנו 
הנשמה הטהורה שלא תכבה לעולם. הנשמה שלנו 
איננה עבד של אף אחד, ועל כך אנו מברכים 'שלא 
שלהם,  השפלות  לתאוות  עבדים  הם  עבד'!  עשני 
להם,  עובד  גופנו  העולם!  לבורא  עבדים  ואנחנו 

אבל נשמתנו משוחררת לנצח!"
בריקוד  פרץ  הרב,  דברי  את  היהודי  כשמוע 
הוא  עבד".  ובירך באושר "שלא עשני  של שמחה 
שאינה  בקרבו,  הבוערת  היהודית  הנשמה  על  רקד 

משועבדת, ולעולם אינה מרכינה את ראשה!
עוד  שם  עיין  ויקרא,  אחריך"  "משכני  )מתוך 

בעניין זה בתוספת סיפורים ומשלים(. 

בטומאת נגעי צרעת, הטומאה והטהרה 
שכתוב  כמו  דוקא,  כהן  פי  על  נקבעות 
"והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו 
הכהן  אותו...והסגיר  וטמא  הכהן  וראהו  הכהנים. 
את הנגע וטהרו הכהן" )תזריע, יג, ב(. כלומר, אף 
של  הדינים  פרטי  כל  את  מפרטת  שהתורה  פי  על 
הנגע, כמבואר בתורה שבכתב וביתר ביאור בתורה 
הראוי  נגע  בו  שיש  האדם  זאת  בכל  פה,  שבעל 
לטומאה אינו נטמא ממילא, אלא רק לאחר שהכהן 

פוסק ואמר עליו שהוא טמא, וכן לעניין הטהרה.
ה"ב(  פ"ט  צרעת  טומאת  )הלכות  הרמב"ם 
כתב: "הטומאה והטהרה תלויה בכהן. כיצד? כהן 
שאינו יודע לראות, החכם רואהו ואומר לו: 'אמור 
וכהן  טהור',  'אמור  'טמא'.  אומר  והכהן  טמא', 
אומר 'טהור'. 'הסגירו' והוא מסגירו. שנאמר: 'ועל 
פיהם יהיה כל ריב וכל נגע'. כך שאף על פי שיש 
ומתי  לטמא  מתי  מפורטים  דינים  האלו  בעניינים 
היטב,  ההלכות  את  שיידע  חכם  וצריכים  לטהר, 
עם זה אין פסקו של החכם פועל את הטומאה ואת 
עוד  וכל   . הכהן  פי  על  נעשה  הכל  אלא  הטהרה, 
הכהן אינו אומר 'טמא' או 'טהור' - לא קורה כלום.

של  מצב  לכל  יש  אם  תמיהה,  מעורר  זה  דבר 
טהור,  טמא,  לעשות,  צריך  מה  בתורה,  דין  נגע 
זאת?  'יאמר'  הכהן  הצורך שדווקא  הסגר, מה  או 
באשר לטהרה אפשר להבין, שכדי להסיר טומאה 

יש צורך בכח רוחני מיוחד, ולכן אף שהחכם יודע 
יש  עדיין  טהור,  להיות  צריך  שהאדם  הוא  שהדין 
'לפעול'  כדי  קדוש,  אדם   - כהן  של  בכח  צורך 
לא  הנגעים תלויים בכהן  ענייני  את הטהרה. אבל 
ולזה  לטומאה,  בנוגע  גם  אלא  לטהרה  בנוגע  רק 
מיוחדת,  קדושה  בעל  באדם  צורך  אין  לכאורה 

ומדוע גם זה חייב להיות על ידי הכהן?
נגד  במחאה  מהעיסוק  מתלהב  שאדם  פעמים 
עוברי עבירה, והוא חושב שעושה זאת לשם שמים, 
והראיה,  כך.  אכן  שזה  ביטחון  אין  באמת  אבל 
שיש יהודים אחרים, יראי שמיים לא פחות, ואולי 
יותר ממנו, שאין להם התלהבות כזו בעניינים של 
נובע  שהדבר  להיות  ועלול  הזולת.  וביזוי  מחאה, 
ממידות הרעות, שטבעו הרע דוחף אותו להתנהג 
אבל  זאת,  לעשות  יכול  הוא  אין  שסתם  אלא  כך, 
לשם  כביכול  כך  להתנהג  'תירוץ'  מוצא  כשהוא 
המידות  בו  ומתפרצות  מתעוררות  אז  כי   - שמים 

הרעות האלה.
עוד פרט בגודל הזהירות שצריכה להיות בענייני 
והדין,  הענשה, שעצם ההתנהגות במידת הגבורה 
לפתח  עלולה  טובה,  מכוונה  נובעת  היא  אם  גם 
באדם מידה רעה של אכזריות. וכמו שכתב האור 
החיים הק' בפרשת עיר הנידחת, על הפסוק "ונתן 
שציווה  "לפי  יח(:  יג  )ראה,  וריחמך"  רחמים  לך 
על עיר הנידחת שיהרגו כל העיר לפי חרב ואפילו 

בלב  האכזריות  טבע  יוליד  הזה  מעשה   - בהמתם 
ה'  להם  שייתן  הבטחה,  להם  אמר  האדם...לזה 
רחמים. הגם שהטבע יוליד בהם האכזריות, מקור 
הרחמים ישפיע בהם כח הרחמים מחדש לבטל כח 

האכזריות שנולד בהם מכח המעשה".
הרי שעצם ההתנהגות באופן כזה, ש"הכה תכה 
אותה"  החרם  חרב,  לפי  ההיא  העיר  יושבי  את 
עלולה לגרום מטבע הדברים אכזריות, אלא שיש 
יעשו זאת  כאן הבטחה מיוחדת של הקב"ה שאם 
לך  "ונתן  אלא  יזיק,  לא  הדבר  התורה  ציווי  מפני 
ביטחון  כשיש  אמורים,  דברים  במה  רחמים". 
האדם  אם  אבל  התורה,  פי  על  הכל  שעושים 
שהתורה  מיותרת,  אחת  מכה  עוד  אפילו  ייתן 
בדיבור  או  בידיים  'מכה'  זו  אם  בין  ציוותה,  לא 
)ואפילו במחשבה( - הרי אז אין לו ההבטחה "ונתן 
אכזריות.  למידת  להיגרר  עלול  והוא  רחמים"  לך 
ישב מחוץ  ו'בדד  'טמא'  לוודא שקביעת  כדי  לכן 
ולטובת  התורה  מהוראת  ורק  אך  נובעת  למחנה' 

האדם, יש צורך בכהן, שעניינו אהבה לכל יהודי.
לשרתו  ה'  לפני  "לעמוד  הכהנים  של  עניינם 
כהנים  ברכת  ומתנאי  ח(.  י,  )עקב,  בשמו"  ולברך 
את  לברך  "וציוונו   - באהבה  להיות  צריכה  שהיא 
ברכת  הברכה שלפני  )נוסח  באהבה"  ישראל  עמו 
צריכה  איך  הק'  בזוהר  שמאריך  וכפי  כהנים(. 
להיות האהבה בשעת הברכה, ו"כל כהן שהוא לא 

אוהב את העם או העם לא אוהבים אותו לא יפרוס 
את ידיו לברך את העם" )זח"ג קמז,ב(

עזה  אהבה  לו  שיש  הוא  כהן  של  גדרו  כן  אם 
גם כשהוא שומע מהחכם שעל  ישראל. לכן  לבני 
'טמא',  הוא  כי  מסוים  אדם  על  לפסוק  יש  דין  פי 
בכל זאת יחפש דרך להימנע מכך ולבדוק אולי יש 
דרך ועצה אחרת. וכשהוא רואה שאין שום ברירה 
וחייבים לטמא במקרה הזה - הרי הכהן עושה זאת 
מתוך כוונה אמיתית של חסד ואהבה. במצב כזה, 
כאשר יש אהבה לאותו יהודי - מותר לפסוק ולומר 
'טמא', כי אז אמנם הכהן מטמא אותו תחילה אבל 

סופו גם לטהר אותו.
אמנם  המצורע.  מפרשת  שלמדים  מה  זה 
יהודי  'לטמא'  צריך  שבהם  מצבים  יש  לפעמים 
לחוש  'כהן',  צריכים  לטמא  כדי  אבל  ולהענישו, 
אהבה לאותו יהודי. קודם כל יש לשאול אצל חכם 
אם אכן צריכים לטמא במקרה כזה. אך בזה לא די, 
עמו  את  "לברך  שעניינו  'כהן',  להיות  צריך  אלא 
ישראל באהבה", היינו שהוא אוהב את היהודי הזה 
פוסק  הוא  האהבה  רגש  ומתוך  להצילו,  ומבקש 
כוונתו  כשכל  למחנה",  מחוץ  ישב  ש"בדד  עליו 
היא שיעשה תשובה ואז יוכל אחר כך לטהר אותו.
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ביום המחר?

צרכנות
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"לצד היתרונות הבולטים של התו, יש כמה דברים עליהם 
חשוב להקפיד כדי שתוכלו לנצל אותו בצורה אופטימלית", 

הוא מסביר. "למעסיקים רבים נוח לתת תווים כמתנה מאחר 
שהם רוכשים מהמנפיקים תווים בערך נמוך מזה הנקוב 

עליהם וכך הם יכולים להעניק לעובדיהם תווים בסכום יותר 
גבוה מזה ששילמו. גם לעובדים רבים נוח לקבל תווי קנייה 

שניתן להשתמש בהם לקניות מגוונות, מאשר לקבל מתנת 
חג ספציפית שלא תמיד שימושית עבורם".

לוינסון מספר על השינוי החוקתי בתחום תווי הקניה, אשר 
היה הגורם לשימוש הגבוה בהם: "בעבר, התקופה לניצול 
התו נקבעה לשנה אחת בלבד והערך של התווים לא כובד 

באופן אחיד בבתי עסק שונים. היו בתי עסק מוזלים למשל 
אשר בהם כובד התו רק ב-90% מערכו ואף פחות מכך. כיום, 

הוסדר "שוק התווים" על ידי תיקון של חוק הגנת הצרכן 

)בשנת 2014( אשר קבע בין היתר כי 
תווי הקנייה יונפקו לפחות לתקופה 

של 5 שנים )תוך ציון מועד ההנפקה 
והמועד שבו פג תוקפם של התווים(, 
וכי הסכום הנקוב בו יהיה סכום אחיד 
לכל בתי העסק שמכבדים אותו, בלי 

קשר אם מדובר במקום מוזל או כזה 
שנחשב יקר".

קיבלתם תווי קניה במתנה? עו"ד ירון לוינסון מעניק לכם כמה 
טיפים חשובים:

• כשאתם מקבלים את התו יש לוודא כי אכן מצוינים עליו 
תאריכי ההנפקה ומועד פקיעת התוקף, ותקופת הזמן ביניהם 

היא לפחות 5 שנים.

• מומלץ להשתמש בתווים כמה 
שיותר מוקדם ולא להמתין לתקופה 

שלקראת תום התוקף שלהם. ככל 
שזמן ההחזקה בתווים עולה, יש חשש 

סביר כי התווים יישכחו או ייעלמו 
בלי שהספקתם להשתמש בהם. גם 
במקרה של רשת שיווק )שמנפיקה 

תווים( שתיקלע חלילה לקשיים, 
צרכנים עלולים להיפגע. כמו שהיה 

בקריסת רשת קלאבמרקט ב-2005, 
אז אחת מההשלכות היתה שצרכנים שהחזיקו תווים של 

הרשת נאלצו להסתפק ב-50% בלבד מערכם.

• מומלץ לצלם את הכרטיס/תו )לרבות הקוד המצוין עליו( 
כך שאם הוא ייאבד/ייגנב תהיה לכם אפשרות לפנות למנפיק 

ולבקש ממנו ככל שניתן לשחזר או להוציא כרטיס חדש ובו 
הייתרה שנשארה לשימוש. זאת בתנאי שהכרטיס לא הגיע 

לצד ג' שכבר הספיק להשתמש בו בטרם הספקתם לגלות את 
דבר היעלמו. 

• מומלץ לקרוא את כל הסייגים וההגבלות המופיעים על 
התו או בתקנון הנלווה על מנת שלא תופתעו בעת המימוש 

בקופה.

רשות ההסתדרות לצרכנות הוקמה במטרה לחזק את 
הפעילות בתחום הצרכנות מתוך ראייה שהגנת הצרכן הינה 
חלק בלתי נפרד מהשמירה על הכנסתו של העובד ועל רמת 

חייו וזכויותיו.

המידע האמור הוא כללי ובלתי מחייב, ואין להסתמך עליו ללא 
ייעוץ משפטי מתאים בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו.

בכירי מרחב שרון בקופ"ח מאוחדת סיירו לאחרונה 
במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו. 

הסיור נועד להעמיק את שיתוף 
הפעולה האסטרטגי בין המרכז 

הרפואי לבין הקופה. מטעם 
קופ"ח מאוחדת השתתפו בסיור 

מנהלת מרחב שרון גב' יעל 
פרחי, ד"ר מרגריטה רובינשטיין 

סגנית המנהלת הרפואית במחוז 
מרכז, ד"ר ג'יואנה מלכה וד"ר אסף ריי – מנהלים 

רפואיים של מרפאות מאוחדת בנתניה. הסגל הבכיר 
מטעם מאוחדת התקבל ע"י המנהל הרפואי, פרופ' צבי 

שמעוני, חשב לניאדו מר איציק וייס, מנהל אגף ילדים 

ד"ר מרדכי בן אקון, מנהלת המערך האמבולטורי גב' 
שרי פרקש, מנהלת היחידה לשירות 

וחווית המטופל גב' נעה למל ובכירים 
נוספים. הסיור התמקד בשירותי אגף 

הילדים ובמחלקת הדיאליזה . ד"ר 
בן אקון הציג בפני המשתתפים את 

ההתפתחות המשמעותית שעובר 
אגף הילדים, הן בתחום גיוס כח אדם 

בעל מוניטין, הן בתחום של קיצור תורים והן בתחום 
של פתיחת שירותים חדשים. המשתתפים סיירו באגף 

הילדים, ובמרכז הילודה החדש הכולל 12 חדרי ליד, מיון 
גניקולוגי ופגייה ממוגנת ומאובזרת.

אסם גאה להציג את מגוון המוצרים הכשרים 
לפסח לטובת לקוחות צרכני הכשרות. בין 

המוצרים הכשרים בכשרות מהודרת בד"צ 
העדה החרדית לפסח נמצא הקטשופ )רגיל 
וחריף(המוכר והאהוב אשר שום ארוחה לא 

שלמה בלעדיו וכן חומץ טבעי עסיס 5%. 
כמו כן מגוון רחב של מוצרים לבישול ואפייה במטבח בכשרויות 

מהודרות שונות. אסם משקיעה מאמצים רבים על מנת להוסיף 
עוד ועוד מוצרים בכשרות לפסח ועל כן בכל שנה מתווספים 

מוצרים נוספים לחטיבה הקולינרית כמו פודינג תות, קמח רב 
תכליתי ללא גלוטן, ופסטה ללא גלוטן שעולים על שולחנם של 
הצרכנים בסעודות החג והמועד. ברשימת המוצרים הכשרים 

למהדרין בפסח בכשרות מהדרין חתם סופר לפסח, ניתן למצוא 
את אבקות המרק האהובות בטעם עוף, פטריות, בצל ומרק עוף 
אמיתי. את סדרת מנה חמה: פירה תפוחי אדמה ופטריות ,פירה 

וירקות, רייס נודלס מוקפץ עוף. אבקות כמו אבקת רוטב צלי לבשר 

ואבקת רוטב פטריות, רוטב צ'ילי מתוק, 
תערובת להכנת לטקס ושקדי מרק. גם 

במוצרים לקינוח ואפיה מציגה אסם מוצרים 
בכשרות חתם סופר המהודרת לפסח ובהם: 
אינסטנט פודינג בטעמים שוקולד, וניל ותות 
וג'לי בזק תות צבע טבעי. ברשימת המוצרים 

הכשרים בכשרות מהדרין בד"צ 'בית יוסף' לפסח ניתן למצוא את 
סדרת הרטבים של אסם: רוטב אלף האיים לסלט, רוטב שום לסלט, 

רוטב סויה בסגנון סיני ורוטב טריאקי. במדף האטריות בכשרות 
'בית יוסף' לפסח ניתן למצוא את הפסטה ללא גלוטן החדשה, מנה 

חמה רייס נודלס, נודלס אטריות אורז רחבות ,נודלס אטריות אורז 
דקיקות )לאוכלי קטניות( וקמח רב תכליתי ללא גלוטן . נטע אוזן, 
מנהלת הפעילות הקולינרית באסם-נסטלה: "מדי שנה מרחיבה 

אסם את מגוון מוצריה הכשרים לפסח בכשרות מהודרת וגם השנה 
הוספנו מוצרים חדשים לטובת צרכני הכשרות. = בהזדמנות זו, 

אסם מאחלת לכם ולבני ביתכם חג כשר ושמח".

פיליפ מוריס עוברת למודל ארצי עם 40 נקודות מכירה ושירות לאייקוס  המטרה: לעודד מעשנים בגירים לנטוש את הסיגריה הבוערת ולעבור לתחליפי חימום טבק 

חג הפסח מתקרב, ומעסיקים רבים צפויים לתת לעובדים תווי קנייה כמתנת חג  עו"ד ירון לוינסון, מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות, עם כל מה שחשוב שתדעו על תווי הקניה

כך תשתמשו בתווי הקניה שקיבלתם לחג בתבונה

בכירי קופ"ח מאוחדת באיזור השרון פסח כשר ומהודר עם אסם
סיירו במרכז הרפואי צאנז 

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג במכללת מבחר 
בעיצומה, זוהי הזדמנות להתקדם ללימודי תואר ראשון 

או שני באחד ממקצועות הבריאות: סיעוד – אחות 
אקדמאית, ריפוי בעיסוק, תרפיה באמנות, הפרעות 

בתקשורת וטיפול בפסיכודרמה. 

מקצועות 
הבריאות פותחים 
לך פתח לפרנסה 

מכובדת לצד 
שליחות, סיפוק 

וסיוע לזולת שאין 
שני לו.

בוגרות מכללת 
מבחר אשר 

סיימו בהצלחה 
את לימודי 

התואר - מציינות בסיפוק, כי מסלול הלימודים הכשיר 
אותן לעבודה מקצועית ומבוקשת מאד בתחומן – הן 
מתקדמות במקצוע ובשכר במקומות נחשקים כמו – 

מרכזי התפתחות הילד, מחלקות שיקום גופני, מרכזים 
רפואיים, קופות חולים, מרכזים לגיל השלישי, מוסדות 

חינוך ועוד...

מכללת מבחר מסייעת ומכוונת לקבלת מגוון מלגות 
למימון שכר לימוד מלא / חלקי – לזכאים,   בכדי 

לאפשר לימודים בראש שקט. יועצי הלימודים שלנו 
יעמדו לעזרתך ויכוונו אותך למקצוע המתאים לך 

ביותר. לפרטים ולבדיקת התאמה, התקשרי עוד היום: 
03-5726106

מתקדמים לעתיד ללא עשן
פיליפ מוריס ישראל החליטה לעבור ממודל של "חנות 

קונספט" גדולה למודל ארצי שיתמוך במימוש חזונה ל'עתיד 
ללא עשן'. במסגרת המודל החדש תגיע החברה בשנים 

הקרובות ל-40 נקודות מכירות ושירות לאייקוס בפריסה 
ארצית רחבה, מקרית שמונה ועד אילת. זאת במטרה לעודד 

מעשנים בגירים בכל הארץ לנטוש את הסיגריות הבוערות 
לטובת תחליפי חימום טבק.

על פי נתוני פיליפ מוריס העולמית, המגמה של מעשנים 
בגירים הנוטשים את הסיגריה ובוחרים לעבור למוצרי חימום 
טבק הולכת ומתחזקת. נכון לחודש ספטמבר 2021, כ-15.3 
מיליון מעשנים ב-65 מדינות ברחבי העולם הפסיקו לשרוף 

.)IQOS( טבק והחלו לחמם אותו באמצעות מכשיר האייקוס

תרמה לכך ההחלטה של מנהל המזון והתרופות האמריקאי 

)ה-FDA( לאפשר לשווק את 
מכשיר האייקוס כמוצר שונה 

מסיגריות רגילות, והכרתו 
בכך שהיעדר הבעירה מקטין 

באופן משמעותי את החשיפה 
לכימיקלים מזיקים הקשורים 

למחלות קשות. מחקרים שהוגשו 
ל-FDA הראו כי האייקוס פולט 

90%-95% פחות כימיקלים 
מזיקים בהשוואה לסיגריות בוערות.

בניגוד לסיגריות רגילות השורפות טבק, האייקוס מחמם אותו 
ולא מייצר אש, אפר, עשן או ריח הנדבק לשיער ולבגדים. זה 

הופך אותו לאלטרנטיבה עדיפה בהשוואה לסיגריה בוערת, 
תוך שהוא מאפשר חוויה דומה.

בדרך למימוש חזונה ל"עתיד ללא עשן" גם בישראל, 
החליטו, כאמור, בפיליפ מוריס להנגיש את המוצרים 

למעשנים בגירים שאינם מצליחים להפסיק לעשן, 
במודל של 40 נקודות למכירה ישירה בפריסה ארצית 
רחבה, הכוללת 5 חנויות קונספט בתל-אביב, ראשון 
לציון, אשדוד, אשקלון ואילת ועוד 35 נקודות מכירה 

ושירות בכל הארץ מצפון ועד דרום. זאת בנוסף, 
למאות קיוסקים, מרכולים ורשתות קמעונאיות 

נוספות המוכרות את ה"אייקוס" וה"היטס". 

החברה אף מפעילה מערך תמיכה ושירות ללקוחות ובמקביל 
מנגישה חנויות פיזיות בפריסה ארצית רחבה המאפשרות 

להכיר את המגוון הקיים של סוגי ה"היטס" )יחידות לחימום 
הטבק המחליפות את הסיגריות(, לרכוש את מכשיר 

ה"אייקוס" )מכשיר חימום טבק( או לקבל שירות למוצר קיים. 

יקבי כרמל, היקב המוביל בישראל ממשיך להרחיב 
את פורטפוליו המותגים שלו עם כניסה 
לקטגוריות חדשות וצומחות, בהן ארק. 
ההחלטה לשווק עראק התקבלה לאחר 
מבדק צרכנים מקיף, במסגרתו התקבל 

הרעיון בחיוב עם כוונה מוצהרת 
להתנסות במוצר בקרב צרכני 

קטגוריית האניס. 

'ארק כרמל' החדש פותח ע"י יפתח 
פרץ, היינן הראשי של יקבי כרמל, 

וצוות הייננים, אשר ערכו מבדקי 
טעימה בקרב צרכני הקטגוריה, 

במסגרתם הוגדרו טעמי העראק 
ואחוז הכהל האידיאלי ביותר.

המותג )ארק כרמל( עוצב באופן 

מודרני, ים תיכוני, עם לוגו המרגלים המזוהה 
עם יקבי כרמל בחזית התווית. שם המותג 'ארק 
כרמל' נבחר במטרה לשמר את שמו ההיסטורי 

של המותג.

רן אסא, מנהל אגף שיווק: "אנו ביקבי כרמל 
מייצרים משקאות אלכוהוליים, כבר מסוף המאה 

ה-19. כמענה למגמה הצומחת ולביקוש הגובר 
בקטגוריית האניס , החלטנו להחזיר עטרה ליושנה 

ולהשיק את ארק כרמל המקורי תחת עיצוב רענן 
וטעמים המותאמים לצרכני הקטגוריה".

המלצת הגשה: עם מים וקרח או בתוספת מיצים 
טריים.... מחיר מומלץ לצרכן של "ארק כרמל":  

60 ₪. ניתן להשיג ברשתות השיווק ובחנויות היין 
המתמחות ברחבי הארץ בכשרות בד"צ מהדרין 

בראשות הגר"א רובין שליט"א לימות השנה.

מותג החומוס המוביל בישראל, 
"אחלה" מקבוצת שטראוס, גאה 

להשיק חוויה חדשה של חומוס 
- חומוס גלילי בתיבול 

ובמרקם עדין ובאריזה 
משפחתית של 600 גרם.

ההתרחבות המתמדת 
בהיצע הממרחים הינה חלק 

מאסטרטגיית ההתרחבות 
של שטראוס ישראל בתחום 

המוצרים המבוססים על רכיבים 
מן הצומח, מתוך תפיסה כי חלק 

מתפקידה הוא לאפשר לכל צרכן מגוון 
פתרונות המותאמים לבחירות התזונה 

האישיות שלו. 

בישראל סגנונות חומוס רבים הנבדלים 
בטעם ובמרקם לפי מקורם הגיאוגרפי. 

יש צרכנים שאוהבים מאוד חומוס עשיר 
בטחינה, ויש צרכנים שמעדיפים את 

הטעם האופייני של גרגרי החומוס. 
החומוס הגלילי בעל טעם 

עשיר של חומוס, תיבול עדין 
ומרקם חלק, קליל וקרמי.  

)smoothie(

החומוס הגלילי מיוצר במפעל 
אחלה בכרמיאל ופותח על ידי 

צוות טכנולוגי המזון של חטיבת האוכל 
של שטראוס, בליווי השף של "אחלה" – 

יניב גור אריה.

החומוס משווק באריזה משפחתית 
במשקל 600 גרם ומצטרף למשפחת 
חומוס אחלה. כשרות: בד"ץ שארית 

ישראל.

חומוס גלילי במרקם ובתיבול מעודן ארק כרמל לרגעי שמחה משותפים
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חגיגת מבצעי סנו ומבצעים נוספים לאורך כל השבוע בכל 
סניפי הרשת. בסניפי 'נתיב החסד' תהנו מחוויית קנייה, 

מבחר ענק ומגוון של מוצרים, מחירים הכי משתלמים וזה 
עוד לפני שתשמעו על המבצעים. 

בימים ראשון עד שישי כ"ד-כ"ט באדר ב' )27.3-1.4.22( 
חגיגת מבצעי סנו: מי פה תיאדנט כשל"פ ב-12.90 ₪, 
שלישיית משחת שיניים אורביטול כשל"פ ב-14.90 ₪, 

ג'ל אוקסיג'ן/ג'ל מקסימה 3 ליטר ב-24.90 ₪, נייר מגבת 
ב-9.90 ₪, אבקת כביסה מקסימה 6 ק"ג ב-39.90 ₪,  

ריצפז פנטזיה 3 ליטר ב-10 ₪, נייר טואלט סופט ב-39.90 
₪, מתז סנו קליר 2 ב-18 ₪, פוליווקס 4 ליטר כשל"פ 

ב-29.90 ₪, סנו ספארק כשל"פ 3 ב-20 ₪ ועוד. 

בנוסף מגוון רחב של מוצרים במבצע: מגוון לחמניות 
ב-7.90 ₪, טורטייה מעולה ב-10 ₪, קטשופ אסם ב-8.90 

₪, פילה מדומה 6/שריר מס' 8/כתף מס' 4 
עטרה כשל"פ ב-39.90 ₪ לק"ג, רולדה הודו 

קהילות כשל"פ ב-29.90 ₪ לק"ג, מרכך 
כביסה לנור ב-8.90 ₪, נוזל כלים פיירי 
ב-5.90 ₪, כוסות ח"פ 2 ב-10 ₪ ועוד.

בנוסף מבצעי חמישישי חסכוני בימים חמישי ושישי כ"ח-
כ"ט באדר ב' )31.3-1.4-22(  לדוג': סלטי צבר 2 ב-17.90 

₪, שקדי מרק מעולה ב-6.90 ₪, מפות ניילון 1 ק"ג 
ב-14.90 ₪, שישיית מים ב-11.90 ₪ .

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים שני עד שישי כ"ד-
כ"ט באדר ב' )27.3-1.4.22(: נתחי טונה בשמן 4 ב-15.90 
₪, תמר מג'הול 1 ק"ג מעולה ב-13.90 

₪, סהרון חצי מצופה 3 ב-8.90 ₪, שמן 
זית המעולה 2 ב-45 ₪ כוסות קרטון 40 

יח' 3 ב-20 ₪ . 

עדיין לא חברי מועדון של "נתיב החסד"? זה הזמן להצטרף 
למועדון המשתלם ביותר במגזר החרדי ולהתחיל לקנות 
ברוגע, בשפע ובזול. כל המחלקות בנתיב החסד מלאות 

בשפע מוצרים מהחברות המובילות והמובחרות והכי קרוב 
לבית שלכם.

ממלכת הבשר 'אשפר' ברחוב שלמה המלך 17 בבני 
ברק, הומה בכל אחד מימות השנה, אך כשחג הפסח 
מתקרב ובא, הרי שקצב הפעילות מכפיל ומשלש את 

עצמו, כשכולם רוצים לענג את החג במוצרי הבשר והעוף 
האיכותיים והמשובחים ובכשרויות המהודרות ביותר. 

ב'אשפר' שחרטו על דגלם את דקדוק ההלכה, מבקשים 
להזכיר כי על פי הנפסק בשלחן ערוך אין לומר 'בשר זה 

לפסח', אלא 'בשר זה ליום טוב', ואחרי שהבהרנו את זה 
אפשר להמשיך ללא חשש. 

לקראת החג, בממלכת הבשר של אשפר, מגבירים את 
ההיערכות, על מנת לספק את הביקוש ההולך וגובר של 

הציבור הדורש לענג ולכבד את יום טוב בבשר משובח. 

החנות המפוארת ורחבת הידיים של 'אשפר', הוכשרה 
כולה לפסח בתשומת לב מרובה, וכך ניתן לערוך את 

הקניות לחג מתוך רחבות הדעת, ללא צורך להצטופף 
ולהידחק. צוות העובדים והקצבים המסור והמוכשר 

ניצב להעניק שירות אדיב ומקצועי לכל אחד מהלקוחות, 
ולהתאים את המוצרים בדיוק לדרישות ולצרכים שלכם. 

בין המגוון הרחב והייחודי שיש רק בממלכת הבשר 
'אשפר', תוכלו למצוא גם בשר כבש משובח. אבל לא 
מדובר בסתם כבש. 'אשפר' הם היחידים בארץ, אשר 

מייבאים את הכבשים מספרד, מדובר בכבשים צעירים 
ורכים הידועים באיכות ובטעם הנפלא שלהם, ואת זה 

כאמור תוכלו למצוא רק בין המדפים של 'אשפר'. זאת 
לצד מגוון ענק של מוצרי בשר ועוף שיקלעו בדיוק לטעם 

האישי שלכם. 

ב'אשפר' מבקשים להעניק לציבור המדקדקים בכשרות 

את הבשר האיכותי והמשובח בכשרות המהודרת ביותר, 
לכל השיטות והדעות, ולכן בחנות רחבת הידיים, ניתן 

למצוא את מוצרי הבשר והעוף, כמובן בכשרות המהודרת 
והייחודית של בד"ץ נווה ציון בנשיאות מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן – שהעיד בפה קודשו כי "השלוחים שלנו 
ב'אשפר' הם שלוחי אמת שהבשר יהיה מהודר בתכלית 

– זאת לצד מגוון הכשרויות המהודרות ביותר, ובהם בד"ץ 
'העדה החרדית', בד"ץ שארית ישראל, רבני בני ברק 

הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט, בד"ץ הרב רובין ועוד, 
זאת מתוך מטרה לאפשר לכל אחד לרכוש את המוצרים 
בחומרות וההידורים בהם הוא חפץ, ובפרט בימי הפסח 

שבהם מרבים בהידורים ובהקפדה יתרה.  

את כל המגוון הזה, תמצאו במחירים הזולים ביותר, 
וב'אשפר' מדובר בהתחייבות אישית, לאורך כל ימות שנה 

ובפרט בפרוס הפסח. כאשר לקראת ימי הפסח עושים 
ראשי 'אשפר' מאמצים מרובים על מנת לספק את מוצרי 
הבשר והעוף במחירים חסרי תקדים הזולים ביותר באופן 

משמעותי, כדי לאפשר לבני התורה ולמשפחות לרכוש 
את המוצרים האיכותיים במחיר השווה לכל נפש. 

בימים אלו מתבצעת מהפכה של ממש במענה הרגשי 
הניתן לילדים המאושפזים באגף הילדים במרכז הרפואי 

צאנז ע"ש לניאדו. הנהלת האגף פועלת לייצר מענה רגשי 
לילדים הסובלים מחרדות שונות סביב האשפוז והטיפולים 
הכרוכים בו. לאור זאת, גויסה לאחרונה פסיכולוגית לצוות 

התרפיוטי באגף, הכולל תרפיסטיות במוזיקה ואמנות. 
כמו כן, האגף מציע לילדים הנדרשים לעבור בדיקת 

MRI – משחק בדגם יחודי של מכשיר MRI, תרומת  
חברת LEGO, על מנת למנוע ככל האפשר את החשש 

מתחושת קלסטרופביה העלולה 
להופיע במהלך בדיקת MRI )אף 

אצל מבוגרים(. כמו כן, בוצע שינוי 
דרמטי במהלך קבלתם של ילדים 

לניתוח. כיום, כלל הליך הקבלה 
יבוצע בתוך מחלקת ילדים ולא 

בקבלה לחדרי הניתוח. ממחלקת 
הילדים, לאחר השלמת כלל הליכי 

הקבלה, יוכנס הילד ישירות לחדר הניתוח ובכך ימנעו ממנו 

מגע עם מטופלים מבוגרים הסובלים 
מכאבים עזים וכדומה.

ד"ר מיכאל בן אקון, מנהל אגף 
הילדים במרכז הרפואי צאנז ע"ש 

לניאדו מסר "אנו רואים במתן מענה 
רגשי לילדים ולהורים, חלק אינטגרלי 

מההליך הטיפולי. מחקרים רבים 
הוכיחו כי ככל שהמטופל רגוע ושליו, כך היכולת שלנו 

להעניק טיפול גדלה ואף סיכויי ההחלמה".

חומרי 
הגלם 

האיכותיים, 
פולי הקקאו 
המשובחים 

ותהליך 
היצור 

הארוך 
והמושקע 

של 72 
שעות 

ערבוב והחלב הנהדר שמופק מפרות שוויצריות 
המלחכות את הדשא ברוגע, יוצרים את התוצאה 

המיוחדת של השוקולדים השוויצרים המעולים מבית 
שמרלינג'ס-הרמוניה של טעמים בעלי מרקם נימוח 

ומשובח בטירוף . שמרלינג'ס מותג השוקולדים 
היוקרתי מזמין אתכם ליהנות מקולקציה רחבה 
של שוקולדים משובחים כשרים לפסח בכשרות 

מהודרת, בטעמים ובמילויים שונים למבינים באמת 
בשוקולדים. 

בכשרות המהודרת של "בד"צ קהל עדת ישורון – 
ציריך. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

חג פסח הקרב 
ובא מכניס בכולנו 

אווירת חיות ורעננות 
נפלאה ,  זה הזמן 

גם להתחיל להשקיע 
במוצרי הכביסה 

בהם אנו משתמשים 
ולתת לבגדים שלנו 

מראה חיוני , שמור ומלא חיים. 

אז אם גם אתם מעוניינים בבגדים בעלי מראה רענן ומטופח 
לאורך כל העונה , פשוט הוסיפו בכל הפעלת מכונה את 

אבקת וניש מולטי פאואר בנוסף לחומר הכביסה איתם אתם 
מכבסים , ותוכלו וליהנות מארבעת יתרונות במוצר אחד: 

שמירה על צבעוניות הבגדים

הסרת כתמים קשים

נטרול ריחות לא נעימים

השמדת 99.9% מהחיידקים

 כי כשאת מוסיפה וניש לכל מכונה הבגדים שמורים ומלאים 
חיים.   השימוש הינו קל ופרקטי ורשום ע"ג האריזה.

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות 

לקראת חג הפסח 
השיק 'יקב ברקן' את 

'PLATINUM', יין כשר 
לפסח ממהדורה 

מיוחדת של חביות 
קברנה סוביניון 

מצטיינות מכרמים 
שונים בגליל 

העליון.  אותן 
חביות התגלו 

בעלות תכונות 
יוצאות דופן בעת 

הטעימה השנתית 
בה היינן הראשי, 

עידו לוינסון, 
 Master Of Wine

, יחד עם צוות 
הייננים, קובעים לאיזה 

יין מיועדת כל חבית. 
בטעימה זו נבחרו חביות 

מצטיינות בטעם, בארומה 
ובכל מאפיין אחר שגרם 

להן להתבלט מול השאר 
ולהראות אופי ואיכות 
ייחודי. לאחר שנבחרו 

והופרדו משאר החביות, 
היין המשיך להתיישן 

בהן ומהן הופק יין 
קברנה סוביניון – 

'PLATINUM'. מחיר 
מומלץ לצרכן: 70 

₪. 'יקבי ברקן' היקב 
הישראלי המעוטר 

ביותר בתחרויות 
הבינלאומיות זוכה 

לכשרות המהודרת של 
בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת, 

בד"ץ בית יוסף וכשרות 
הגר"ד לנדו.

אשפר כהלכתו: מוכנים לחג רק 
עם ממלכת הבשר 'אשפר'

מה חדש? *

360 מעלות של מענה רגשי לילדים המאושפזים

 הרמוניה של טעמים 
בכשרות מהודרת לפסח

וניש מולטי פאואר - 
לכביסה שמורה ומלאת חיים

'יקב ברקן' השיק לקראת 
חג הפסח: קברנה סוביניון 
'PLATINUM', בציר 2019

חברת "אחוה" משיקה טחינה 
גולמית בבקבוק לחיץ 350 גרם, 

100% טבעי, משומשום טהור, טחינה 
במרקם עדין דק דק, לשימוש קל 
ונוח בזילוף. כשרות: בד”צ העדה 

החרדית כל השנה. לפסח: בד”צ בית 
יוסף לאוכלי קטניות

לכבוד חג הפסח, מציע 
'יקב טפרברג' קולקציה 

חדשה של מבחר מארזי שי 
חגיגיים ומהודרים ממבחר 

יינות היקב. המארזים 
מגיעים בצרוף כוסות יין, 

אביזרים קולינריים שונים, 
או שמן זית איכותי. מחיר: 

החל מ- 65 ₪

לראשונה לפסח המותג האיטלקי ברילה משיק: לזניה 
כשרה לפסח. הלזניה הכשרה לפסח מצטרפת לסדרת 

מוצרים כשרים לפסח של המותג ברילה: ספגטי, פוזילי 
ופנה. כשרות: בד"ץ מנשסטר לאוכלי קטניות

לראשונה בישראל, משיקה חברת "דבש טיבריוס", את 
כפית הדבש! כפית חד פעמית, מלאה בדבש, ארוזה 

וסגורה הרמטית בחמישה טעמים: דבש, דבש עם 
ג'ינגר, דבש עם לימון, דבש עם בננה ודבש עם מנטה. 

הדבש עשוי מחומרים טבעיים בלבד! וללא קפאין! 
כשרות: בד"צ בית יוסף. מחיר מומלץ לצרכן: 19.90 ₪

חברת ישרקו משיקה לחג 
פסח: סירופ מייפל כשר 

לפסח - 100% טהור אורגני 
ללא תוספות. מחיר מומלץ 

לצרכן: 28.90 ₪ משקל: 
250 גרם. כשרות פרווה 
לפסח בהשגחת בד"ץ 

בית יוסף ובאישור הרבנות 
הראשית לישראל

המותג הקולינארי 
מאסטר שף משיק 

לחג הפסח: רוטב סויה 
מסורתי, כשר לפסח, 

רוטב איכותי המיוצר לפי 
מיטב המסורת היפנית. 

כשר לפסח - כשרות: 
בד"ץ בית יוסף. מחיר 

מוערך לצרכן: 15.90 ₪

רשת קפה גרג 
משיקה תפריט 

כשר לפסח 
ברמות כשרות 

שונות: כשר 
לאוכלי קטניות, 

כשר למהדרין 
לאוכלי קטניות 
וכשר למהדרין 

ללא חשש קטניות

חברת "אחוה" משיקה לרגל פסח סדרת עוגות מיוחדת 
בסגנון אפייה ביתי: עוגת בראוניז, תפוז וקוקוס, 

שוקוצ'יפס ואגוזים וקינמון. כשר ללא חשש קטניות 
בהשגחת חתם סופר ב"ב. מחיר מומלץ לצרכן: כ-10 – 

12 ₪ לעוגה באריזת 350 גרם.

*

*

*

*

*

*

*

*

מותג 'מחייה 13' המוביל את טרנד משקאות 
אניס המשולבים עם מיצים טריים, מתרחב 
ומשיק מהדורה חדשה: 'מחייה 13' בטעם 

פסיפלורה.  המשקה המצטרף לשלושת 
הטעמים הקיימים בשוק: לימון, 

אשכולית אדומה ורוזטה שקדים. 

'מחייה 13' הינו משקה קליל ופירותי 
מבוסס תזקיק אניס )ערק( בשילוב 

מיצים מרעננים מפירות טריים ומכיל 
13% אלכוהול. 

המוצרים בסדרה מיוצרים ע"פ מתכון 
ישראלי ביתי מקורי שכמשקאות דומים 
נוספים נולד במטבח ביתי, וכיום מיוצר 

בספרד על פי המתכון המקורי של 
מפתחיו הישראלים.

קטגוריית משקאות האניס היא 
השלישית בגודלה בעולם המשקאות 

האלכוהולים בישראל, ונחשבת לשמרנית וממעטת להתחדש. 
'מחייה 13' מביא עמו בשורה חדשנית לקטגוריה זו, ומאפשר 

לצרכני משקאות האניס לגוון בטעמים חדשים ומפתיעים. 
כמו כן, הוא מספק מענה הולם לטרנד העולמי ולביקוש 

הצומח למשקאות כהלים מופחתי אלכוהול, המאפשרים 
ליהנות ממשקה קליל וטעים כחלק משגרת היום יום.

לקראת האביב: סופר מבצעים בנתיב החסד

חדש! מחייה 13 
בטעם פסיפלורה
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לאישה
מאת: הילה פלאח

  

החומרים  חילוף  קצב  הגברת  רב,  זמן  במשך 
השפעתה  בשל  רבים  עבור  מבוקש  יעד  הייתה 
בגוף.  השומן  ורמות  התיאבון  המשקל,  על 
כך  יותר,  מהיר  החומרים  חילוף  שקצב  ככל 
תשרפו יותר קלוריות, גם במנוחה. עם זאת, מה 
שאנשים רבים לא מבינים הוא שחילוף חומרים 
ו/ יותר  לאכול  תצטרכו  שאולי  פירושו  מהיר 
על  לשמור  כדי  הארוחות  זמני  את  להתאים  או 
מזון  מעבד  הגוף  כיצד  להבין  חשוב  המשקל. 

ולאילו מזונות תזדקקו לתפקוד אופטימלי.

כיצד הגוף מייצר אנרגיה?
לספק  יכולים  המזונות  סוגי  כל  שטכנית  בעוד 
המזונות  מהם  להבין  חשוב  אנרגיה,  תמריץ 
הטובים ביותר שיש לצרוך לשמירה על אנרגיה 
שומנים  מורכבות,  לפחמימות  מתמשכת. 
בריאים )אבוקדו ואגוזים( וחלבונים )דגים, עוף, 
טמפה, ביצים, וכו'( לוקח יותר זמן להתעכל – 
הן משביעות את הרעב ומספקות זרם איטי ויציב 
גליקמי  אינדקס  בעלות  הן  ולכן  אנרגיה,  של 

נמוך.

נמוך זה טוב, וזו הסיבה
עם  מזון  לעכל  כדי  אנרגיה  לפחות  זקוק  הגוף 
מכיוון  פוד",  "ג'אנק  או  גבוה,  גליקמי  אינדקס 
שאומר  מה  מעובדים,  במרכיבים  עשיר  שהוא 
שהגוף ימשיך להיות רעב ויאותת למוח לדרוש 

יותר מזון. 
לכך  המרכזיות  הסיבות  אחת  דומה,  באופן 
ש"דיאטה" אינה מצליחה לאורך זמן היא שבכל 
מהגוף  מונעים  או  ארוחה  שמפספסים  פעם 
חומרים מזינים, רמת הסוכר בדם צונחת וגורמת 

מאגרי  את  שמדלל  )גלוקגון(  הורמון  לשחרור 
לגרום לפירוק  ועלול בהמשך  הפחמימות בגוף 
גורמת  זו  תגובה  שומן.  פירוק  במקום   - שריר 
להשתוקק ליותר פחמימות כדי לשמור על רמות 

האנרגיה. 
צריכה מאוזנת של פחמימות, חלבונים ושומנים 
מספקת את הקלוריות הנדרשות כדלק לפעילות 

חלק  הן  פחמימות  אמנם  ולאנרגיה.  גופנית 
אך  מאוזנת,  ארוחה  בכל  חשוב 

היום- החלבון  בצורכי  מיקוד 
יותר  לשרוף  יסייע  יומיים 

קלוריות מאשר פחמימות.

עוצמת המיטוכונדריה
מייצרת  מיטוכונדריה 
הנדרשת  האנרגיה  את 
ולתפקודם  להישרדותם 

של כל התאים בגוף, כולל 
יותרת  של  התקין  התפקוד 

הכליה. בלוטות יותרת הכליה 
שמסייעים  הורמונים  מייצרות 

מערכת  המטבוליזם,  בוויסות 
החיסון, לחץ הדם, תגובה למתח ותפקודים 

חיוניים אחרים. יש אנשים שאומרים, "מזון הוא 
המיטוכונדריה  ייצור  על  וכשחושבים  תרופה", 
אלה,  הורמונים  על  הוא משפיע  בו  האופן  ועל 
היא  הכליה  יותרת  בלוטות  בריאות  על  שמירה 
רמות  על  שמירה  משקל,  להפחתת  חיונית 

האנרגיה ועל הבריאות.
מיטוכונדריה  כימיות,  תגובות  סדרת  באמצעות 
הידועה  אנרגיה  למולקולת  גלוקוז  מפרקת 
המשמשת   ,)ATP( טריפוספט  אדנוזין  בשם 

כעיקרון,  שונים.  תאיים  לתהליכים  חיוני  כדלק 
מיטוכונדריה מסייעת בהמרת האנרגיה שאנחנו 

צורכים מהמזון לאנרגיה זמינה לתאים.
פעילות גופנית מגדילה את מספר המיטוכונדריות 

ומשפרת את יכולתו של הגוף לייצר אנרגיה.
שתי דרכים מצוינות לספק אנרגיה למיטוכונדריה 
הן ל-קרניטין וקריאטין ממקורות מזון טבעיים. 
אנרגיה  באספקת  מסייעות  שהן  רק  לא 
לגוף, הן משמשות חלק אינטגרלי 
ניתן  השריר.  מסת  בבניית 
מן  דרך חלבון  אותן  לצרוך 
בקר,  בשר  דוגמת  החי 
זאת,  עם  ועוף;  ביצים 
צמחיים  חלבונים  גם 
דוגמת קטניות, אגוזים 
לעשות  יכולים  וזרעים 

את העבודה. 

להעלאת  תזונה  תוספי 
רמות האנרגיה

את  לשפר  מנסים  אתם  אם 
 B ויטמיני  שלכם,  האנרגיה  רמות 
 B ויטמיני  בו.  להתחיל  מצוין  מקום  הם 
הם מסיסים במים, ולכן הגוף סופג רק את הכמות 
לעיתים  העודפים.  את  ומפריש  לה  זקוק  שהוא 
קרובות, אם אנחנו מאוד פעילים, לא מקפידים 
של  מופרזת  כמות  צורכים  מאוזנת,  תזונה  על 
אנחנו  מסוימות,  תרופות  נוטלים  או  אלכוהול 
.B עלולים לסבול ממחסור בוויטמינים מקבוצת

בייצור  חשוב  תפקיד  ממלא   B12 ויטמין 
המזון  בהמרת  מסייע  שהוא  משום  האנרגיה 
שאנחנו אוכלים לאנרגיה זמינה לתאים וביצירת 

הריאות,  לתפקוד  הנחוצים  אדומים  דם  תאי 
והופך שומן וחלבון לאנרגיה.

• ויטמין B1 )תיאמין( משמש את המוח ומערכת 
העצבים

• ויטמין 2B )ריבופלאבין( מונע מתח חמצוני
• ויטמין B3 )ניאצין( תומך במספר תפקודי מוח 

בסיסיים
ויטמין B5 )חומצה פנטותנית( תומך במעבירים             •

עצביים חשובים )כימיקלים במוח(
עלי  קולרד,  עלי  קייל,  ברוקולי,  מבושל,  תרד 
וברוקולי  סלק,  עלי  צ'וי,  בוק  מנגולד,  חרדל, 
אנרגיה המכילים  מגבירי  מזונות  כולם  הם  סיני 

.B כלורופיל, מגנזיום וויטמינים מקבוצת
)או   B, CoQ10 מקבוצת  הוויטמינים  מלבד 
התא  של  הכוח  תחנת  את  מגרה  יוביקווינול( 
)המיטוכונדריה( לייצר יותר אנרגיה. יוביקווינול 
הגוף  ההתבגרות,  עם  אך  בגוף,  תא  בכל  נמצא 

בדרך כלל מייצר פחות ממנו.
אנרגיה  ביצירת  חשוב  תפקיד  ממלא  ברזל 
מחומרים מזינים. הוא גם תורם להעברת דחפים 
עצביים - האותות שמתאמים בין הפעולות של 

חלקים שונים בגוף.
היא  האנרגיה  רמות  העלאת  רבות,  פעמים 
אכן  היא  והתחושה  שלנו  הסופית  המטרה 
תזונה  הרגלי  לאמץ  כיצד  ההבנה  אך  נפלאה, 
שתורמים לתחושה זו יכולה לעשות הרבה יותר 
עבורכם - ועבור בריאותכם הכללית. האצת קצב 
חילוף החומרים הוא אפשרי כאשר אתם מבינים 
מזונות  בו  והאופן  אנרגיה  מייצר  הגוף  כיצד 

שונים משפיעים על רמת הסוכר בדם.

כיצד תוכלו להאיץ את קצב חילוף החומרים 
ולהעלות את רמות האנרגיה בעזרת תזונה נכונה?

צריכת תפריט עשיר בחלבון במקום תפריט עשיר בפחמימות מאפשרת לגוף לשרוף יותר קלוריות לאורך היום ⋅ מישל ריקר, 
תזונאית קלינית ומנהלת חינוך והדרכת בריאות בחברת הרבלייף מסבירה ונותנת טיפים לחילוף חומרים מהיר יותר.

כתף טלה עם שום ורוזמרין 

באדיבות חלי ממן, רשת תמיכה לאורח חיים בריא
מרכיבים לכתף טלה:

• 1 כתף טלה שלמה במשקל של 2 ק"ג בערך
• 8  שיני שום קלופות

• 4  כפות שמן זית
• 4  ענפי רוזמרין

• 1  כפית צ'ילי יבש גרוס
• 2 כפיות מלח ים גס

 לירקות הצרובים:
• ספריי שמן לריסוס הירקות

• 1 גזר מקולף וחתוך לקוביות
• 1 זוקיני חתוך לטבעות בעובי של 1 ס"מ

• 1 קולורבי מקולף וחתוך לקוביות
• 15  פטריות שמפיניון שלמות

•  1 בצל סגול מקולף וחתוך לשישיות
אופן הכנה:

מחממים תנור לחום של 250 מעלות. מתבלים את כל 
הירקות ואופים כ- 10 דקות או עד שהם מזהיבים.

להכנת הבשר מחממים תנור לחום של 180 מעלות. 
דוקרים את הבשר בסכין קטנה ומחדירים את השום 

לחורים שנוצרו. 
מתבלים את הנתח במלח גס, פלפל גרוס ורוזמרין 
ומניחים על גבי תבנית אפייה, צולים במשך שעה 

וחצי. אם הנתח מקבל צבע יפה לפני שעבר הזמן יש 
להנמיך את החום ל- 165 מעלות ולהמשיך בצלייה. 

נועצים מזלג במרכז הנתח, מוציאים ומניחים על 
השפתיים- כשמרגישים שהמזלג מעט חם זה אומר 

שהנתח מוכן ושהוא חם יותר מ- 40 מעלות מבפנים. 
אם מכינים את הבשר כמה שעות לפני הארוחה 

יש לעטוף את הנתח בנייר אפייה ובנייר אלומיניום 
ולהכניס חזרה לתנור, בחום של 150 מעלות, עד 

לארוחה. 
לאחר שהירקות צלויים מסדרים אותם בכלי הגשה, 

ומעליהם מניחים את נתח הבשר בשלמותו.

*המתכון מכיל 10 מנות, כל מנה = מנת חלבון בשר.
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אגף
החינוך

מח‘ גני ילדים

בס“ד

סייעות  ממלאות מקום
לעבודה על בסיס יומי/ חודשי לגנים בעיר

ניתן להגיע למחלקת הגנים
באגף החינוך לראיון
או לשלוח קוח למייל:

�shm@bbm.org.il

דרושות

בברכה,
אגף החינוך

למחלקת גנ"י של הממ"ד והממלכתי

מחפשת צבע בשגרה? 
אוהבת דימיון ויצירה?

האגף לשירותים חברתיים
היחידה לטיפול באזרח הותיק

אזרחית ותיקה 
המקום שלך איתנו...

רישום בטלפון 03-5701337 
שלוחה 3 )ניתן להשאיר הודעה(

בעז"ה יפתחו לאחר חג הפסח 
סדנאות אומנות ייחודיות: 

 

סדנת ציור בתלת מימד 
בתוספת פיסול ותבליטים

סדנת הדפס אומנותי 
בקטיפה בשילוב עיטורים ואלמנטים

הסדנא תתקיים אי"ה בבית החוגים,
ביום שלישי אחה"צ.

ברחוב בעל התניא 34, בני ברק 

כל סדנא 5 מפגשים 
בעלות של 50 ₪. 

M
O
XO

M
O
XO

M
O
XO

MOXO
 ₪ 150 200

0533-173607

03-6765633  ,03-6770303 14

| | |

 במסגרות עסקיות, חברתיות ואישיות

הבנת חשיבות שפת הגוף
בסביבת העבודה
לשדרוג ומקסום
היכולות האישיות

והעסקיות.

סדנת תדמית לנשים
להתנהלות אישית

הסדנא תתקיים אי"ה באגף לשירותים חברתיים רח' כהנמן 107 ב"ב, 

עלות מסובסדת
.₪ 50 

החל מתאריך מיום שני,
 ט“ו באייר ה‘תשפ“ב (16.5.22) 

בימי שני למשך 4 מפגשים, 
בין השעות 17:00-20:00

לפרטים והרשמה: היחידה להכשרה מקצועית
lehav@bbm.org.il | 03-5776338/6135/6137/6381

היחידה להכשרה מקצועית ופיתוח כ"א

האגף לשירותים חברתיים
היחידה להכשרה מקצועית
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת - כלי מטבח

מאונך מאוזן

1.חצוצרה,קרן לתקיעה. "כמה קרנות יש להן  כמה ____  יש להם" )ויקרא רבה כט(
7.שהודפסה בו בצורה מסוימת. "מעשר שני אינו נפדה אלא בכסף ____" )רש"י 

בכורות נא.(
8.איני רוצה. "____ אפשי" )כתובות יב,ג(

9.בלתי ישר,צבוע. "בפה ___ ישחת")משלי יא ט(
10.כנוי לאדם נדיב לב. "לאיש ____" )משלי יט ו(

11.עיר צפונית מערבית לים המלח. העיר הראשונה שכבש יהושע. " את __" )יהושע ו ב(
12.רצץ,שבר. "____ אויב"                            )שמות טו ו( )גוף שלישי,עבר(

14.העניק,זיכה. "הילדים אשר ____" )בראשית לג ה(
15.רשום את שתי האותיות מימין לשמאל כאשר סכום ערכן הגימטרי הוא : 450

16.תער החרב,נרתיק החרב. "וישב חרבו אל ___" )דה"א כא כז( )בלשון סמיכות,רבים(
17.הצלחה,ישועה. "מוציא אסירים ב____"            )תהלים סח ז( )בלשון יחיד,נקבה(

1.שלווה,ביטחון."ועבדת הצדקה השקט ו____" )ישעיה לב יז(
2.הר בארץ מואב,צפונית מזרחית לים המלח. שם מת              משה רבינו ונקבר שם ולא 

נודע מקום קבורתו. "בהרי   העברים לפני ____" )במדבר לג מז( )בהיפוך אותיות(
3.סכין לקיצוץ בשר,לוח ברזל בעל שפה מושחזת שמכים              בו על פני בשר לקצצו. 

"קוצץ ב___" )פסחים ז יב(
4.קיצור המילים : יגן עלינו.

5.מפרשיות השבוע.
6.העברת נוזל דרך מסננת כדי להפריד ממנו חומרים מוצקים המצויים בו. "ויש לו 

תקנה ב____" )רש"י בבא בתרא צז: ( )בלשון רבים( )בכתיב מלא(
10.נבדל,נבחר. "כל ה____ למאכל אדם"                     )שביעית ח א( )בלשון נקבה( 

)בכתיב חסר(
12.חיכה,המתין. "____-לי זעיר" )איוב לו ב()בהיפוך אותיות(

13.צנוע,שפל-רוח,שאינו גאה.                                                 "והאיש משה ___ מאד" 
)במדבר יב ג(

16.כנוי מקוצר לברכת מאורי-האש שמברכים על כוס הבדלה במוצאי שבת. "___ 
ובשמים ומזון והבדלה" )ברכות ח ה(

צפחת,  כוס,  החמת,  צנצנת,  כד,  הדוד,  צלחית,  ונאד,  הגביע,  סיר,  וכירים,  בקבק,  נבל,  הקערה,  בפרור, 
המזלג, כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

ישסנהצנצנתמשתשאמא
סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא
התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ



אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

 www.iclimb.co.il
02-6482264possibleNever

Sometimes Difficult

בואו לטפס
בקיר טיפוס

הגבוה ביותר
בירושלים!

welcome to theexperienceexperience

ניתן 
לערוך 

ימי
 הולדת!

ניתן לערוך 
אירועים 
לקעמפים
 וקבוצות!

חנות 
לציוד טיפוס 

מקצועי!

ההרשמה 
לחוגי הטיפוס

 בעיצומה!

ניתן להרשם
 לשיעורים 

פרטיים! מתקני כוח וכושר

טיפוס בולדר

טיפוס בהובלה

טיפוס באבטחה אוטומטית



דירות 
למכירה

כ”ז אדר- כ”ח אדר תשפ”ב
30/3/22-31/3/22

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(_____________________________________________

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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(_____________________________________________

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

קרקע מוגבהת, 3 חדרים 
+ יחידה של 2 חדרים 
המושכרת ב- 2,800 

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 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, מתאים גם 

לנכה, 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, 
2,000,000 ש"ח בלעדי 

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

3-3.5 חדרים

ירושלים
+5 חדרים 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)5-5(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

בטאבו, 2,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)1-1(קוק 23 054-6506501

בני ברק

 מציאה!! בשבטי 
ישראל דופלקס 5 חד', 

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

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

054-6506501)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת + אופציה 
להרחבה, 2,500,000 

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

פנטהאוזים ודירות גן

 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)15-15(_____________________________________________

 איזור רשבם 5 חדרים, 
קומה ב', 140 מ"ר, 

חזית, חניה, 2,800,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ  

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 באבן גבירול בטאבו 
משותף יח"ד 2 חדרים, 

30 מ"ר, קומה א', 
מרוהטת, מושכרת 2,500

ש"ח, א"א לקחת 
משכנתא, 670,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)12-12(_____________________________________________

דופלקסים

+5 חדרים 

4-4.5 חדרים

לפרטים:
050-3923504

076-530-2444
ניהול • פי˜וח • ˘ינויי „יירים

כהנמן 159 בני ברק

 דירות להשכרה
 3, 4, 4.5 חדרים 

לפרטים: 050-3923504

076-530-2444
ניהול • פי˜וח • ˘ינויי „יירים

כהנמן 159 בני ברק

 דירות להשכרה
 3, 4, 4.5 חדרים 

לפרטים: 050-3923504

דירות להשכרה
3,4,4.5 חדרים

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

מ"ר, בבניין חדיש, 
2,500,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 ברמבם 4 חדרים, 90 
מ"ר, בטאבו משותף, 
קומה א', 1,450,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש.

מאירוביץ 054-6506501
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 למכירה מתיווך, הבנים 
רמת גן, 3 חד', קומה 5, 
68+12, חניה ומעלית, 
2,350,000 ש"ח אופק 

_____________________________________________)13-16(מאיר נכסים 03-3818383

לפרסום
בלוח

03-6162228

בני ברק

דירות 
להשכרה

 ברמבם בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

80 מ"ר )אופציה ל- 4 
חדרים(, קומה א', 

1,320,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)13-13(_____________________________________________

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

מוגבהת, 70 מ"ר + 
מרפסת מרוצפת 30 מ"ר 

+ אפשרות להרחבה, 
1,750,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)14-14(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 באבן שפרוט, ק"א, 
משופצת כחדשה, מפוארת, 
מרוהטת קומפלט, מוארת, 

מזגנים, מטבח נפרד, אמבטיה, 
_____________________________________________)14-15(דו"ש 050-4113059

 4.5 חדרים, קומה 
ראשונה, מעלית, כולל ריהוט 
קומפלט, משופצת, מסודרת, 

_____________________________________________)14-17ש(6,000 ש"ח 050-8440450

 ברשב"ם, ק"ב, 4 חד', 
ענקית, שירותים כפולים, 

מטבח חדש, 3 כ"א, מרפסות 
_____________________________________________)14-17ש(03-6194151 053-3110165

 להשכרה דירה נהדרת 
בת 4 חדרים, ברחוב 

אדמור מקאצק בני ברק, 
054-8403984 5,400)14-15(_____________________________________________

פתח תקווה
פנטהאוזים ודירות גן
 בשפירא דופלקס גג 7.5

חדרים, 2 כניסות, מעלית, 
מרפסת סוכה ענקית, 
מושקעת, 200 מ"ר, 

3,390,000 ש"ח
_____________________________________________)15-15(050-6610501 סתיו

תל אביב 
 בניין חדש, בצלנוב, 
בשלמות, 380 מ"ר נטו, 

מעולה לחלוקה, 9,000,000 
_____________________________________________)15-15(ש"ח 050-6610501 סתיו

 בעל דירה, נמכור/נשכיר 
את דירתך ללא עמלת דמי 

תיווך, שירות מקצועי תיווך צור 
03-6701920)15-15(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, גדולה 
ויפה, עם אפשרות לפינוי בינוי 

במידי, 3,000,000 גמיש
B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה דירות 
נכה 1,300,000, 4 ח' 

2,000,000, 3 ח' פנטהאוז 
 054-8449423 2,000,000

B.D.A 15-15(תיווך(_____________________________________________

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

קבלן אמין וותיק תיווך הנדל"ן 
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בטבריה 95 מ"ר, ק"ק 
מוגבהת, לשיפוץ, מיידי, 

1,690,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי, זכות בקרקע 

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

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בטרומפלדור כ- 70 
מ"ר, מחולקת ל- 2, 

מושכרת ב- 5,100 ש"ח, 
1,620,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 למכירה, מציאה! 
בהגנה דירת 240 מטר, 

מפוצלת ל- 3 דירות + גג 
בטאבו 120 מ' + חניה, 

תשואה גבוהה מאוד, 
מחיר: 3,780,000 תווך 

_____________________________________________)15-15(רבקה נקב 053-9244430

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

היתרים בגג בטון, 3,000,000 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000

058-7870079)15-15(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 80 מ"ר, 
מחולקת ומושכרת, מעלית, 
1,860,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)15-15(_____________________________________________

 באזור הרב שך פנטהאוס 
6 חד', 130 מ"ר, 115 בנוי, 
מרפסת 15 מ"ר, משופצת, 
חדשה, הכנה לחלוקה, ק"ד, 
חניה משותפת, 2,400,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! באזור רח' הרצוג 
דופלקס 5 חד' + יחידה, 180 

מ"ר, סלון ענק, משופצת 
ברמה גבוהה, ק"ג, חזית, חניה 
משותפת, 2,850,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

 בהרב קוק השקט 
דופלקס 140 מ"ר + 120 מ"ר

מרפסת, 3 כ"א, חזית, 
3,100,000 תיווך ישוב הארץ 
03-8007000 058-7870079)15-15(_____________________________________________

 מציאה!! ברחוב 
הרצוג דירה ענקית, 

דופלקס, קומה ג' )ללא 
מעלית(, משופצת ברמה, 

בקומה ג' 3 חדרים 
ענקית, 90 מ"ר, ומעליה 

עוד 2 חדרים ובנוסף יח"ד 
של 35 מ"ר מושכרת, 

2,850,000 ש"ח כל 
הקודם זוכה תיווך ש.

_____________________________________________)15-15(מאירוביץ 054-6506501

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב דירה 3 חדרים, 
חדשה, בק"ג, ומעליה 

2 יחידות חדשות 
המושכרות ב- 5,200 

ש"ח, 2,950,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף דופלקס 
120 מטר, קו' ב' + אופציה 

80 מטר מוכן, 2,100,000 
ש"ח "פנחס נכסים"

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 במרכז אזור רח' ירושלים 
דופלקס 200 מ"ר, ק"ג + 
מעלית + חניה, מדרגות 

בכניסה לדירה, מפוצל ליחידה 
בגג, חזית א. פנחסי

03-5799308)15-15(_____________________________________________

 באיזור עמק יזרעאל 5
חד', קומה 5, מעלית, מרפסת 

שמש, מושקע מאוד + 
אופציה, 2,350,000 "פנחס 

_____________________________________________)15-15(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בפרל כ- 6 חד', 
140 מטר, קומה 1 + יח"ד 35 

מטר, 2,990,000 "פנחס 
_____________________________________________)15-15(נכסים" 055-6789653

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

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

2,800,000 גמיש
B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד' + 
2 יחי"ד, קומה נוחה, חדשה, 
מיידית, 200 מ"ר, 4,150,000 

_____________________________________________)15-15(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 למכירה בהזדמנות, 
בגורדון, דירת קרקע, 5 
חדרים מחולקת + חצר 

50 מטר, 2,450,000 תווך 
_____________________________________________)15-15(רבקה נקב 053-9244430

 בהרצוג 5 חד' גדולה + 
יחידה, משופצת, חזית, 

2,850,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בשחר העיר 4 חד' יפה, 
חזית, ק"ו, מיידית, 2,250,000 

תיווך יישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בחברון 4 חד' + אופציה, 
ק"א, עורפית, משופצת, 

1,900,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)15-15(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 4.5 
חד', כ- 90, ק"ד, גג בטון, 

רק 1,500,000 נדל"ן 
_____________________________________________)15-15(הקריה 050-3000121

 בגניחובסקי 4 חד', 
חזית, מרווחת, בנין 

מצוין, משופצת חלקית! 
"אביחי - מתווכים

03-5701010)15-15(_____________________________________________

 באזור קוטלר בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

ג' ללא מעלית, חזית, 
ונוף, משופצת )חדשה(, 
אפשרות למשכנתא עד 

380,000 ש"ח, 
1,620,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

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

2,000,000 גמיש
B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון הנביאים 
4 חדרים, 100 מטר, מחולקת, 

חדשה, חזית, 2,400,000
B.D.A 15-15(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבית יוסף 4 חד', כ-
120 מ"ר, ק"א, חזית, 

חדשה, 2,250,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בגניחובסקי 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"ג, מעלית, 
כ"מ, 1,950,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 ברזיאל, בנין חדש, 4 חד' 
+ 50 מ"ר מרפסת סוכה, 
חניה, ב- 2,180,000 תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

058-7870079)15-15(_____________________________________________

 בבניה בהלוחמים 4 חד' 
יפה, חזית + מרפסת שמש, 
יחידת הורים, 2,100,000 ש"ח
תיווך ישוב הארץ 03-8007000

058-7870079)15-15(_____________________________________________

 במצליח 3 חד', כ- 70 
מ"ר, ק"ג, מ.חלקית, 
אופציה, 1,550,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד', כ- 65 מ"ר, קומת 

כניסה, מעטפת 30 מ"ר, 
1,670,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)15-15(_____________________________________________

 למכירה, מציאה!! 
ברחל דירת 3 חדרים, 
מחולקת ל- 2, 80 מ', 

קרקע, 1,890,000 תווך 
_____________________________________________)15-15(רבקה נקב 053-9244430

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

1,700,000 ש"ח תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)15-15(_____________________________________________

 ברבי עקיבא 3 חד' יפה +
חניה, מעלית, עורף, 

1,800,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)15-15(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא אזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
דירת 3 חדרים, קומה ג' 
ללא מעלית, משופצת, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 באיזור שלמה בן יוסף 3 
חד', קומה 2 ואחרונה, אופציה 

בצד 40 מטר + גג בטון, 
חתימות שכנים "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 למכירה במינץ 2 דירות 
של 3 חד', קומה 2, 120 מטר, 
ברמה גבוהה מאוד, 2,600,000 

_____________________________________________)15-15("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בהשומר רבי 
עקיבא 3.5 חד', קו' 2 + 

אופציה, 2,050,000 גמיש 
_____________________________________________)15-15("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבניה בפרדס כץ 3 חד', 
קומה 3, מפרט טכני עשיר, 
1,550,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בשבזי בבניין חדש 3 חד', 
קומה 2, חזית, מרפסת שמש, 

1,790,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)15-15(_____________________________________________

 בהסכמת שכנים 
בדמשק אליעזר דירת 3 
חדרים, 70 מ"ר, ק"ק + 

חצר 14 מ"ר חדשה!! )אי 
אפשר לקחת משכנתא(
1,300,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח' בפ"כ, 76 
מטר, עורפית, קומה א' + 
אופציה לסוכה, 1,580,000 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)15-15(_____________________________________________

 בלעדי בפ"כ מתחרדים 3 
ח', מפוארת מאוד + מעלית, 
בניין חדש, 1,550,000 תיווך 

_____________________________________________)15-15(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3 ח' בז'בוטינסקי, 
קומה ב' ואחרונה, גג בטון, 
חזית, כניסה גם מבני ברק, 

1,500,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)15-15(_____________________________________________

 במימון-אחיעזר 3 חד', 70 
מ"ר, חזית + חניה, אופציה, 

1,800,000 גמיש תיווך הנדל"ן 
050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בלעדי! מול העיריה כ- 3 
חד', 60 מ"ר + אופציה 30 

מ"ר בתהליך, משופצת, ק"ב 
+ סוכה, 1,670,000  ש"ח א. 

_____________________________________________)15-15(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור אבן גבירול, 
בבניין חדיש, 3 חד' + מ. 
שמש, 70 מ"ר + מחסן 
למטה, חניה משותפת, 

אופציה, ק"ב + מעלית, חזית, 
1,790,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)15-15(_____________________________________________

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

מיידית, 1,800,000 נדל"ן 
_____________________________________________)15-15(הקריה 050-3000121

 ביהודה הלוי 3 חד', כ- 
70 מ"ר, קרקע, א.גדולה 
מאוד, 3 כ"א, 1,950,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
סוקולוב, בטאבו משותף, 
2 יח"ד חדשות, קומה ד' 
ללא מעלית, המושכרות 

ב- 5,200 ש"ח, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בזכרון מאיר בטרום בניה 
2.5 חד', כ- 55 מ"ר, פתוחה, 
קבלן אמין, 1,440,000 גמיש 

_____________________________________________)15-15(תיווך הנדל"ן 050-4177419

יחידות דיור
 בבית יוסף יח"ד 2.5 

חד', כ- 30 מ"ר, 
מפוארת, 790,000 נדל"ן 

_____________________________________________)15-15(הקריה 050-3000121

4-4.5 חדרים
 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 
_____________________________________________)15-15(הכוכבים: 02-5713375

 חדשה בשוק, ברמת 
שרת, רחוב דוד פ. מרץ, 4 
חדרים, קומה 2 + טרסה 

סוכה + מחסן + חניה בלעדי 
_____________________________________________)15-15(ל- "צימוקי" 02-5638221

 בקרית הרצוג מבחר 
דירות להשכרה החל מ-

3,500 נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 במעונות ויזניץ 5 חד', 
130 מ"ר, קומה נוחה, לדירה 

או לגן ילדים ולכל מטרה, 
8,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)15-15(_____________________________________________

 בקובלסקי! בבניין 
מצויין ואיכותי! 4 חד', 

ק"א, מעלית, סוכה, 
חניה, 4,600 ש"ח 

מפתחות ב"אביחי - 
_____________________________________________)15-15(מתווכים" 03-5701010

 בכהנמן 159, 4 חדרים, 
100 מ"ר, חדשה מהקבלן +

מרפסות שמש + סוכה, 
ממוזגת, קומה 7, מעלית 

שבת + חניה, 6,500 ש"ח 
052-7671305)15-15(_____________________________________________
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מעוניין למכור נכס? לקנות? להשכיר? מחפש עבודה? 
קורסים? ייעוץ ועזרה? מחפש צימר לנופש?

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 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

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

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

דלתון

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

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

 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

 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

 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

 "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,
_____________________________________________)12-11/23ש(04-6980419

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 
_____________________________________________)31-38/22ש(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

 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 ג'יפים" - חווית 

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

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

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

 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

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 25 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת 
050-5527509 053-2749180

_____________________________________________)52-51/22ש(058-3217401

 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

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)15-26ש(לנופש מושלם! 055-6788938

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

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

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים + בריכה מוצנעת, 

חדר אוכל, ג'קוזי, נוף, 
ביהכנ"ס, חצר + מתקנים 

_____________________________________________)9-34ש(050-8219080/1

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

מושב גורן

 קרית הרצוג בני ברק, 
לשבתות, חגים, ונקיה לפסח, 
5 חד', ק"ק, בין 7-9 מיטות + 
מזרונים, מטופחת ומסודרת, 

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

 "ניחוחות גד"- 3 צימרים 
ודירת נופש מהממת + נוף, 

מקום מפנק, במחירים נוחים, 
_____________________________________________)9-20ש(מאובזר וממוזג 0505-990545

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

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

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

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

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

מאובזר היטב
053-5681288

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

 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501)12-12(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

_____________________________________________)12-8/23ש(במגוון גדלים 053-3184783

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

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

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

מוצרים 
ושירותים

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 "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

 וילת נופש גדולה, 6 חד',
דירת 2 חד', יפיפיות, 

מרוהטות, משופצות, נוף לים 
_____________________________________________)12-23ש(050-5263031

מבנים
 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
054-6506501)12-12(_____________________________________________

 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

 "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

לפרסום
בלוח

03-6162228

בס"ד

החלה
הרשמה 
לנופש
נשים

במלון כינר
ד'-ז' תמוז 

3-6/7

החלה 
הרשמה 

לנופש חג 
השבועות 

במלון
גינות-ים 

נתניה

להרשמה: 050-3131740/1 , 03-6880091

הפייטן

דוד שלמה 
שירו

סטנד-דת

שמעון פרץ

מופע
על חושי

רונן קמרון
הצגה

עופר הלוי

הרב

חיים זאיד
שליט"א

הרב

ליאור גלזר
שליט"א

הרב

שחר לוי
שליט"א

הזמר
נהוראי 
אריאלי

טיול לצפון
טיול לנחלי

זכרון

הרב

אורי יצחק
שליט"א

משגיחים צמודים 
כל המוצרים בהשגחת הרב רובין והרב מחפוד שמיטה לחומרא

הגרפולוג

יוסף חגי

נופש פסחבואו להיות בני חורין
במלון פארק - נתניה

ארוחות כיד המלך | ליל הסדר ברוב עם | הרצאות | על שפת הים

ביקוש 
דירות

עסקים

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
8,000 ש"ח, מיידי בלעדי 

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

השקעות

 בבלעדיות, למכירה 
בצפת, קרוב למרכז 

העיר, וילה מחולקת ל- 4 
יח', מושכרות כיחידות 
וצימרים 050-5313031 

_____________________________________________)12-15ש(050-8981616

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 בקניון לב העיר חנות/
משרד להשכרה, מיידי, לטווח 

ארוך, 1,300 ש"ח
_____________________________________________)13-16ל(054-3972391

 ברמת אהרון באזור 
רחוב פוברסקי, להשכרה 

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

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

 צימר בצפת, בעיר 
העתיקה, קרוב לבתי כנסת, 

גלריות ומסעדות רחל
058-5225174)14-17(_____________________________________________

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 
מצוות ובריתות וכו' לפרטים 

_____________________________________________)15-15(054-8449588 מירי

 "אצל אביה" וילה וצימר 
+ מתחם 3 צימרים, סה"כ 

ל- 50 איש, בריכה מחוממת 
בכל מתחם. ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)24-24/22ש(וסנוקר. 050-5313031

 סוויטות ארגמן, 4 יחידות 
+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
+ בריכה בנויה, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)13-12/23ש(צמוד למירון 050-2606535

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

_____________________________________________)15-16ח(מתיווך 052-3595314

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

_____________________________________________)15-16ח(050-6651365

 4 חד' גדולה ומרווחת, 
ברח' דניאל 21, מטבח 

ומקלחת משופצים, כניסה ב-
1/4/22, 5,500 ש"ח

_____________________________________________)12-15ש(054-6603356

 בראשונים, 4, 85 מ"ר, 
חדשה, קומה חמישית + 

מעלית + חניה + מ.סוכה, 
ממוזגת, 4,300 ש"ח

052-7671305)15-15(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בבנימין אברהם, 3 + 2 
מרפסות, דירה צבועה, עם 2 

מזגנים, ק"א, חזית, דירה 
ריקה, כניסה מיידית, עמלת 
תיווך רק חצי חודש, 3,700 

_____________________________________________)15-15(שקל תיווך צור 03-6701920

 בחיים לנדאו, 3, 65 מ"ר, 
חדשה מהקבלן, קומת מינוס 

1, ממוזגת + סוכה, 3,200 
_____________________________________________)15-15(ש"ח 052-7671305

 בבלעדיות להשכרה 
בנורדאו 3 חד', קומה 2, חזית, 

מרפסת שמש, בניין חדש, 
4,200 "פנחס נכסים"

055-6789653)15-15(_____________________________________________

 להשכרה באבן שפרוט 
3.5 חד', קומה 1, דירה גדולה, 

4,200 ש"ח "פנחס נכסים" 
055-6789653)15-15(_____________________________________________

 להשכרה באשל 
אברהם דירת 3 חדרים + 

סוכה, משופצת, 
מרוהטת, 3,700 תווך 

_____________________________________________)15-15(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה בהזדמנות!! 
במרים הנביאה דירת 95 
מ', 3.5 חד' + מרפסת, 
3,800 תווך רבקה נקב 

053-9244430)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בגולומוב 
דירת 3 חדרים, חדשה 

מהממת ומוארת, 4,600 
+ מרפסות תווך רבקה 

_____________________________________________)15-15(נקב 053-9244430

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 במנחם 2.5 חד' + חצי 
מרפסת, 75 מ"ר, קומה 

נמוכה, שקטה, מחודשת, 
_____________________________________________)15-16ל(מאווררת, לל"ת 054-8484119

 בקרית הרצוג, על יד 
פרמישלאן, מיידי, 2.5

חדרים, קומה 2, 
משופצת, ריהוט חלקי, 

חצר מטופחת
_____________________________________________)15-16ל(052-6364661

 להשכרה בבארי דירת 
2 חדרים מדהימה, 

משופצת, מרוהטת, 
קומה 3, 3,000 תווך 

_____________________________________________)15-15(רבקה נקב 053-9244430

 להשכרה בדקר דירת
2 חדרים, קומה 2, 

משופצת, מרוהטת, 
יפייפיה ומרווחת, 2,900 

תווך רבקה נקב
053-9244430)15-15(_____________________________________________

 להשכרה בנציב דירת 
2 חדרים, משופצת 

מרוהטת ויפה, 2,700 
תווך רבקה נקב 

053-9244430)15-15(_____________________________________________

 להשכרה ביהודה 
הנשיא דירת 2 חדרים, 60 

מטר, משופצת, 
מרוהטת, 3,200 תווך 

_____________________________________________)15-15(רבקה נקב 053-9244430

יחידות דיור
 ברח' עוזיאל דירה 2 

חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפיפיה ומרוהטת קומפלט, עם 

_____________________________________________)11-22(סוכה 054-3975952

1-1.5 חדרים

 דירת חדר, בשיכון ה', 
משופצת מהיסוד, תכולה 

חדשה מהקרטון, שירותים, 
_____________________________________________)13-16ש(מקלחת 050-5277929

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

_____________________________________________)14-17ש(050-9734807

 בקוק, מטופחת מאוד, 
מרוהטת, ממוזגת, מרווחת, 2 

מרפסות, 2,500
_____________________________________________)15-16ל(052-7672648

 בבירנבוים יח"ד 2 חד', 
ק"ד, מעלית, מרוהטת, 

2,500 נדל"ן הקריה
050-3000121)15-15(_____________________________________________

 להשכרה במרכז ר"ע 
חנות 130 מ"ר, ק"א, 

משופצת, חזית תיווך ישוב 
הארץ 03-8007000

052-3344721)15-15(_____________________________________________

 במרכז רבי עקיבא, חנות 
מושקעת, לכל מטרה, מיידי 

_____________________________________________)15-18ל(050-2899019

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)15-15(_____________________________________________

 חנות 55 מ"ר ברבי עקיבא 
32, קומה א', מחיר מציאה 

_____________________________________________)15-15(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה חנות בירמיהו 
ר"ע, 35 מ"ר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)15-15(תיווך דורון 054-4980159

 משרד ממוזג, בגן ורשא, 
בתוך דירת משרדים, 1,100 

ש"ח, לגברים בלבד
_____________________________________________)15-18ל(054-8523628

 להשכרה משרד 70 מ"ר 
במרכז העיר, כולל חניה, מחיר

מציאה תיווך דורון
054-4980159)15-15(_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228
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10 מילים
1,000,000 קוראים
03-6162228
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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

כ”ז אדר- כ”ח אדר תשפ”ב 30/3/22-31/3/22

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)4-7(_____________________________________________

 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

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל
 מכשיר בייבי ליס- 

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

remington, ב- 270 ש"ח 
 מחשב נייד מציאה עובד _____________________________________________)4-7(054-6337121

מהר רק 499 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(054-3558949

 מחשב נייח עם תוכנות 
מהיר מאוד ווינדוס 10 רק 499 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 054-3558949

 מיני מקרן חדש כ- 8,000 
לומנס עם רמקול מובנה וכל 

החיבורים + שלט ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(052-7154435

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(054-7432035

 מצלמת ילדים איכותית 
כחדשה ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(052-7134652

 ויטמין C ליפוזומאלי של 
חברת אקוסאפ 150 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(ליחידה 052-7199361

 משטח קירור חדש באריזה 
למחשב נייד עד 17 אינץ 30 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 053-3147379

 למסירה 3 חולצות בית 
יעקב שיכון ג' מידה 12 מצב 

_____________________________________________)14-15ח(מעולה 050-3143334

 נעלי ספורט שחורות הקו 
סופר אורטופדי מידה 44.5 

_____________________________________________)14-15ח(270 ש"ח 053-3102926

 למכירה גורי ארנבות כ"א 
ב- 45 ש"ח גמיש בי"ם

_____________________________________________)14-15ח(052-7175776

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-2786557

 למכירה 2 תרנגולות בלדי 
מטילות ביצים 150 ש"ח אבנר 

_____________________________________________)14-15ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)14-15ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)14-15ח(050-3337530

 למכירה שטיח לסלון ב- 
_____________________________________________)14-15ח(120 ש"ח 054-5457811

 להשכרה שמלות 
יוקרתיות בצבעי ורדרד מידות: 

34,38,5 ב- 250 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(054-8477754

 עגילי גולדפילד תולה 
יפיפיות חדש באריזה ב- 25 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-7134652

 כובע ברסלינו, מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 400 

_____________________________________________)14-14(ש"ח 054-8422105

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 300 ש"ח 

054-8422105)14-14(_____________________________________________

 חוברת זמן + חוברת כדור 
מרתקות במחיר 15 ש"ח 

ליחידה בירושלים 
_____________________________________________)14-15ח(052-7191446

 12 חוברות זמן נוער 
מרתקות במחיר 2 ש"ח 

ליחידה בירושלים
_____________________________________________)14-15ח(052-7191446

 למכירה נעלי סירה 
שחורות חדשות מעור מידה 
_____________________________________________)14-15ח(45 150 ש"ח 052-8340388

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

 מעוניין לקנות מגזיני זמן 
_____________________________________________)14-15ח(ישנים 054-8433530

 מעוניין במגילת אסתר 
לזיכוי הרבים לצאת ידי חובה 

_____________________________________________)14-15ח(בתרומה 054-7432035

 דרוש קורקינט חשמלי 
 EX-POWER מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)14-15ח(052-7396092

 למוסד תורני דרושים 
בתרומה ספריו של הרב בן ציון 

מוצפי שליט"א לרפואה/ע"נ 
_____________________________________________)14-15ח(052-7133401

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)15-16(בהזדמנות 052-4227714

 למכירה עמוד תאורה 
הלוגן מתאים לסלון 120 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(054-5457811

 כוורת בצבעי ב'ז/אפור 
חדשה + 2 מגירות רק 200 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 054-8477754

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)14-15ח(כיסוי 300 ש"ח 052-2437292

תינוקות

 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

כללי

 לזוג צעיר דרושה ספריה 
_____________________________________________)15-16ח(050-4125549

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)15-16ח(חידושי תורה 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)15-16ח(052-3595314

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

_____________________________________________)15-16ח(אלקטרה 052-3595314

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה עמודון ספרים ב"ב 

_____________________________________________)15-16ח(050-4166201

 דרושה יחידה פנימית 2.5
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)15-16ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

או ישנה גם אחרי פורים
_____________________________________________)15-16ח(052-3595314

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)15-16ח(סביר 050-6651365

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)15-16ח(052-3595314

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
40 כוסות כחדש!!! 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 פתח תקוה

 טוסטר כחול נדיר לפונצ'ים 
פלטות אלומיניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 בטריה 48V במצב טוב 
שנה וחצי בשימוש ב- 100 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 055-6772789

 למכירה G.P.S ללא 
אינטרנט מסך מגע 300 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 למכירה סיר לחץ נעמן 
7.5 ליטר חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

 סיר נמוך חשמלי גדול 
חדש באריזה 80 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 פרחים מאירים בלילה ע"י 
אנרגיה סולרית מהשמש 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח חדשים 050-4135002

 למכירה מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 6 ק"ג ללא 

תקלות 500 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)14-15ח(052-7663458

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם EF-183 ב- 50 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-3463482

 LG של DVD למכירה 
נדרש תיקון כולל 2 מטענים ו- 

2 סוללות ב- 30 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(052-7125823

 למכירה מקרר מצב מצויין 
400 ש"ח בלבד 053-3076507 

_____________________________________________)14-15ח(בני ברק

 למכירה מכונת כביסה 
כמו חדשה 350 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)14-15ח(053-3076507

 מקרן חדש עם כל 
החיבורים ללא צורך במחשב 
+ רמקול מובנה 250 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(052-7154435

 מקרן קול אלחוטי מעולה 
עם סאב וופר נפרד במצב 

_____________________________________________)14-15ח(חדש 299 ש"ח 058-3263264

 מחשב נייד עם מאגר 
ספרי קודש 499 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(058-3263264

 כרטיס משחק חדש 
לגמבוי 2 מסכים אוסף מריו 

482 משחקים DS נינטנדו ב- 
_____________________________________________)14-15ח(100 ש"ח 052-7154435

 מטען חדש עם 4 בטריות 
נטענות בינוניות GP2700 ב- 

50 ש"ח בלבד במקום 119 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-7154435

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 050-3337530

 מיטת תינוק מעץ במצב 
טוב מאד 50 שקל

_____________________________________________)15-16ח(03-6195537 

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

_____________________________________________)15-16ח(ב"ב 050-4107696

 אמבטיה ב'ז לעגלת 
מאמאס כחדשה 300 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-7180485

 טרמפיסט לעגלת בייבי 
_____________________________________________)15-16ח(ג'וגר 90 ש"ח 058-3233170

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 050-4135002

 למכירה משחק קטאן 
_____________________________________________)14-15ח(חדש 120 ש"ח 054-8492646

 סורג בטן נפתח אפור 
טרלידור 1*1 מטר 400 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(052-7657510

 למכירה משחק פליימוביל 
בית בובות 100 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(054-8492646

 2 תמונות פאזל בתוך 
מסגרת מרהיבות ביופיין 

100*80 100 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(052-3463482

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 300 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-3463482  מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-8490548

 לוח שנה תשפ"ב לפי 
אופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3147379

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)15-16ח(שקל לאחד 054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 10 שקל

_____________________________________________)15-16ח(054-3177932

 שלדות אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 30 שקל

_____________________________________________)15-16ח(054-3177932

 מכשיר כושר לגב לא 
_____________________________________________)15-16ח(חשמלי 50 שקל 03-6195537

 למכירה אופני הילוכים 
לילדים כמעט חדשות 350 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-2819921

 למכירה תכולת דירה 
באזור מערב ב"ב מחירים בין 

_____________________________________________)15-16ח(50-500 052-7131071

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה במצב חדש מאוד 

הייתה בשימוש יום אחד 60 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-7125823

 קסדה לאופניים/
קורקינט למכירה!! 

חדשה ויפה!!! רק ב- 59 
ש"ח בלבד!!!! נקנה ב-

 s/m 120 ש"ח. מידה
052-733-53-57 בבני 

_____________________________________________)15-15(ברק

 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

הסעות

 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

לימוד נהיגה

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

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

 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

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

שידוכים
 שידוכי המרכז, 

לחרדים ודתיים בלבד, וכל
הגילאים, לחסידיות 

וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

השבת 
אבידה

 אבדה מצלמה וכרטיסי 
זיכרון היקרים לבעליו לפני 

_____________________________________________)15-16ח(כשנה בביריה 054-8489535

_____________________________________________)15-16ח( מקרר 200 050-4136333

 מקפיא גדול 300
_____________________________________________)15-16ח(050-4136333

 מסך מחשב תפריט 
בעברית כ- 22 אינץ עם כל 
החיבורים כולל AV ב- 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7154435

 למסירה מקרר אמקור 
_____________________________________________)15-16ח(444 ליטר 050-6651365

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרן לצפייה באיכות 
מדהימה 500 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-3558949

 GBL למכירה רמקול 
בלוטוס גדול חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למסירה מייבש כביסה 
במצב טוב AEG נייד

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

jvc למכירה מגבר רסיבר 
+ רמקולים גדולים 400 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למכירה מכונת קפה 
כחדשה 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8487324

 גמבוי מצב חדש עם 220 
משחקים הרפתקאות ספורט 
ועוד ב- 99 ש"ח נקנה ב- 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7154435

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

רחב במיוחד 80 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)15-16ח(054-8412976

 כיסאות משרד 50 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(054-4273857

 מנורות לכל סוגי הרכב 
_____________________________________________)14-15ח(5-10 ש"ח 054-4273857

 פלורוסנטים כולל מנורות 
נגד מים 20 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 
לבית ולסוכה 25 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(054-4273857

 מנורות 24V ורגילות 3 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה ארון פלסטיק 
גדול ורחב 210 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(053-3076507 בני ברק

 למכירה 2 מיטות יחיד 
נפתחות + ארגז מצעים 240 

ש"ח בלבד כל אחת
_____________________________________________)14-15ח(053-3076507

 מיטת תינוק + מזרון 
במצב מצוין ב- 350 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(052-7619852

 מיטת ילדים יחיד עם מגן 
ומזרון במצב מצוין ב- 450 

_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-7619852

 בהזדמנות!!! ארון 3 
דלתות ירוק תפוח ושמנת 
לחדר ילדים עם 6 מגירות 

כחדש 1,200 ש"ח
_____________________________________________)14-15ש(050-4134822

 קרמיקה 50
_____________________________________________)15-16ח(050-4136333

 למכירה שולחן מחשב/
_____________________________________________)15-16ח(מלבן 100 ש"ח 052-7126106

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)15-16ח(כיסוי 250 ש"ח 052-2437292

 ארון 4 דלתות צבע דובדבן 
במצב מעולה 500 ש"ח בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק 050-4123036 

 שולחן משרדי/ילדים 
70*140 איכותי ייפה וחזק 200 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-7609593

 6 כסאות לסלון ריפוד בד 
במושב + גב 350 שקל

_____________________________________________)15-16ח(03-6184184

 שידה קטנה 3 מגירות 
מצב טוב 50 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(050-4166201

 מיטת תינוק + מזרון 
מצב טוב 150 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(050-4166201

 זוג כיורים צבע לבן לפסח 
מידה 45*35 45 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)15-16ח(050-4135002

 שולחן אוכל לסלון עם 6 
כסאות במצב טוב בסך: 490 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 050-4176661

 מיטת נוער נפתחת 
הירייזר בסך: 400 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4176661

 שולחן אובלי 1.40 אורך 
0.80 רוחב נפתח 500 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(054-8449089

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)14-15ח(050-3337530 אבנר

תקשורת

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיבה מיטת אמבטיה 
כחדשה בצבע אדום 499 ש"ח 

_____________________________________________)14-15ח(050-4171008

 לול במצב מצוין ללא מזרון 
100 ש"ח שיכון ג' בני ברק 

_____________________________________________)14-15ח(052-7655652/3

 טרמפיסט לעגלה 
אוניברסלי מתאים לכל סוגי 

העגלות חדש במחיר 145 ש"ח 
_____________________________________________)14-15ח(054-8447306

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח 052-3463482

 מיטת תינוק 170 ש"ח +
לול 120 ש"ח + מזרון 40 

ש"ח + סלקל + כסא רכב 80 
_____________________________________________)14-15ח(ש"ח בלבד 053-3076507

 זוג אמבטיות לעגלת 
תאומים מאונטיין באגי 

כחדשות 300 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(052-7199361

 כיסא אוכל לתינוק מצב 
חדש בצבעים עיגולים אפור 

וסגול רק 100 ש"ח
_____________________________________________)14-15ח(054-8477754

 טלפון אלחוטי ללא רעשים 
כחדש פועל מצוין 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-2897977

 טלפון קוי ביתי חדש 
באריזה 40 שקל
_____________________________________________)15-16ח(054-3177932

 שפורפרת לטלפון נייד 30 
_____________________________________________)15-16ח(שקל חדש 054-3177932

 בהזדמנות אקווריום 
כחדש 28/22 מאובזר + 10 

דגי גופי ב- 320 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(03-6163478 בין 2:00-4:00

 למכירה מזוודה גדולה 150 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-8487324

 צידנית ענקית 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 שרשראות קשורות לכל 
מטרה החל מ- 60 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-7126106

 משטח קירור חדש באריזה 
למחשב נייד עד 17 אינץ 30 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 053-3147379

 jbl tune120 אוזניות 
בלוטוס מצב חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4136233

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
_____________________________________________)15-16ח(עבה 10 ש"ח 053-3147379

 למסירה חלקי חילוף 
למקרר אטצי' מדפים מגירות 

_____________________________________________)15-16ח(050-4175491 בני ברק

 למסירה חצובות ולהבות 
לגז של תנור מדגם בלרס כשר 
_____________________________________________)15-16ח(לפסח 050-4175491 בני ברק

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 
_____________________________________________)15-16ח(רכב 150 ש"ח 052-2437292

 למכירה מגן ברכיים חדש 
לרוכב אופניים ולאופנוע של 

חברת לרט 100 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 מולטי אפקט לגיטרה 
חשמלית חברת דיגיטא'צ 

אמריקאי ב- 280 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)15-16ח(052-7667577

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 052-2727474

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 130 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)15-16ח(050-4107696

 מציאה! 3 כסאות כתר 
אפור בהיר כחדשים 50 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 052-7108328

 מצבר 60 אמפר בשימוש 
ביתי מועט 380 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(055-6766201

 חגז חדש באריזה 280 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 050-4166201

 כובעים לבנים מעוטרים 
באיור מנדלה עבודת יד 50 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 03-9335261

 2 כיורים אמריקאים לפסח
חדשים ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 ספר לפסח של מלכות 
וקסברגר חדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 תמונה גדולה ויוקרתית 
לסלון כחדשה ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 מאוורר שולחני גדול אפור 
חברה טובה כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 עגלת קניות כסופה גודל 
בינוני חדשה ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(03-6169291

 תופסן חדש לטלפון וכד' 
עם זרוע מתכווננת ב- 59 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 052-7154435

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)15-16ח(שקל יהודה 052-7667577

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 אקווריום ברוחב מטר 480 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח ב"ב 054-8412971

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה 150 ש"ח בפתח 

_____________________________________________)15-16ח(תקוה 052-2786557

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)15-16ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני סגנון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)15-16ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 למסירה 200 ספרי קודש 
לביהכנ"ס/כולל/ישיבה

_____________________________________________)15-16ח(055-6797098 בירושלים

 אופניים לילדים קטנים 
מידה 14+16 כ"א 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)15-16ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)15-16ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)15-16ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 קובץ מפרשים כ.יופי 
קידושין + גיטין חלק א' 

חדשים 80 ש"ח כ"א
_____________________________________________)15-16ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
חדשות מידה 38 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3233170

 שמלת מעצבים למכירה 
לאישה/נערה ורוד עתיק 450 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח מידה 34 058-3233170

 גגון לרכב אלומיניום מרובע 
1.20*40 500 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 ברזנט יוטה + טבעות 
קשירה צבע קרם 4*3 180 

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 קורקינט גלגלי אויר לא 
חשמליים 150 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 כיסוי לרכב מבד 90 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(053-3121020

 צלחות חדשות פס כסף 
10 ש"ח כ"א בנפרד

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

 סט מחזורים רק ל- 3 
רגלים ספרד 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)15-16ח(בנפרד 050-4131038

 למכירה/להשכרה שמלה 
לאירוע 450 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 46 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 050-4131038

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך על 3 מטר רמה 

_____________________________________________)15-16ח(170 ש"ח 050-4135002

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)15-16ח(45 ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה מכופתרת 
שרוול ארוך מידה 3 קידישיק 

_____________________________________________)15-16ח(34 ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)15-16ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)15-16ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 תוכים פינקים יפים זוג 60 
ש"ח יחיד 30 ש"ח

_____________________________________________)14-15ח(058-3292229

 2 מברגות עובדות חלש 
100 ש"ח כ"א 050-4160457 

_____________________________________________)14-15ח(ירושלים

 למכירה 4 זוגות משקפיים 
חדשות לגבר/אישה 40 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(052-7125823

 למכירה עגלה למכונת 
כביסה במצב חדש מאוד 

הייתה בשימוש יום אחד 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7125823

 צידנית גדולה במצב חדש 
_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח אלי 052-2595044

 שמיכת מעבר חדשה 
 RENEE פוקס הום זוגית

באריזה 160 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(050-4087927

 2 סכו"ם נירוסטה חדשים 
6 סועדים כ"א נעמן 120 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(050-4087927

 4 כובעי נשים אלגנט עם
שוליים שמורים 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4087927

 שולחן גיהוץ 70 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(054-7216671 בני ברק

 מזוודה חדשה בצבע שחור 
80 ש"ח 054-7216671 בני 

_____________________________________________)13-14ח(ברק

 תופסן איכותי לפלאפון 
וכד' חדש עם קליפס וזרוע 

גמישה מתכווננת ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(052-7154435

 גמבוי מצב חדש 220 
משחקים ב- 99 ש"ח במקום 

_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח 052-7154435

 ערכות להכנת קשתות 
מפרחים לתעסוקה לילדות 

_____________________________________________)13-14ח(8-10 ש"ח 053-3187276

 פאת פוני סגנון חסידי 
טבעית חום כהה חדשה ללא 
_____________________________________________)13-14ח(ראש 500 ש"ח 053-3187276

 כנרים יפיפיים עם כתר 
2021 מוכנים לעבודה 250 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח גמיש 052-7151075

 למכירה שאריות גדולות 
של בדים לתחפושת שימעלה 

_____________________________________________)13-14ח(20 ש"ח 052-7116399

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

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב 054-8412976

 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה M נלבשה פעם 

אחת 140 ש"ח ב"ב
_____________________________________________)13-14ח(050-4107696

 משטח קירור חדש באריזה 
למחשב נייד עד 17 אינץ 30 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 053-3147379

 דיסק משחקים לגמבוי סוג 
_____________________________________________)13-14ח(עבה 10 ש"ח 053-3147379

 מאוורר שולחני גדול צבע 
אפור כחדש חברה טובה ב- 

_____________________________________________)13-14ח(40 ש"ח 03-6169291



כ”ז אדר- כ”ח אדר תשפ”ב 430/3/22-31/3/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

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

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

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

7,000

 בב"ב לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)5-16ש(052-7623142

 דרושות סייעות בגיל 
+25, למשרה חלקית, 
למעון בגבול ר"ג-ב"ב, 
צוות חרדי, שכר נאה 

_____________________________________________)13-16ש(054-8507450

050-2022488

נציגי/ות מכירה

דרושים לסניף
אופטיקה הלפרין בני ברק

בונוסים גבוהים
 

הכשרה מקצועית
 

סביבת עבודה
חמה ותומכת

קורות חיים למייל:
dore@optica-halperin.com

052-5340313

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות מטפלות ניקול 

_____________________________________________)12-15ש(050-7250631

 דרוש עובד קבוע 
לחנות חליפות בבני ברק, 

שעות 15:00-22:00 
_____________________________________________)12-15ל(053-3391691

 לרשת גנים פרטיים 
במרכז, גילאי 0-3, דרושות 
גננות/ סייעות, שכר גבוה 

_____________________________________________)12-15ל(053-3439568

 למרפאת שיניים בב"ב 
מזכירה וסייעת, עם 

משמרות ערב, ידע בסיסי 
במחשבים קו"ח 

rachel@shinaim.biz)12-15ש(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)14-15(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בגיהוץ וקיפול 
בגדים וכו' עבודות כלליות 

_____________________________________________)14-15ח(054-7938941

 למעון איכותי דרושה 
מטפלת, מיידי, תנאים 

מעולים למתאימה
_____________________________________________)13-16ש(054-4893566 רבקה

 למשרד עורכי דין עם אופי
דתי במגדלי בסר בבני ברק 

דרושה מזכירה למשרה מלאה, 
תנאים טובים למתאימות 

קורות חיים לדואל 
namtzyu@gmail.com או 

_____________________________________________)13-16(לווטצאפ 050-9383007

 דרושה מהנ"ח במשרד 
בפ"ת, כ- 60 שעות בחודש, 
50 ש"ח ברוטו לשעה, נסיון 

חובה! לרציניים בלבד
_____________________________________________)14-17ש(054-7560776 )ירושלים( 

 דרושה סייעת לגן 
ילדים ברמת גן גבול ב"ב 

 052-3525283
_____________________________________________)14-17ש(077-7522831

אזרחות 
3200בארץ ובחו"ל

 סייעות/מטפלות לגן פרטי 
בגני תקווה, הנהלה חרדית, 40

ש"ח לשעה, הסעה מב"ב 
_____________________________________________)14-17ל(050-4131561

 דרושה אישה לעבודה, 
שעתיים ביום, מהבית + יום 
השתלמות, לרציניות בלבד  

_____________________________________________)14-15ש(052-7652403 חוי

 דרושים אנשי מכירות 
בפ"ת, ורדי סיטי, לחנות 

רהיטים, שכר הולם
_____________________________________________)14-17ש(054-7560776

 למכבסה בב"ב עובדים 
לעבודה זמנית, שליח +

רשיון נהיגה ב'
_____________________________________________)14-15ש(050-8460282

 אברך חסידי מסור פנוי 
בשעות הבוקר והערב לעבודה 
עם קשישים )לא סיעודי( ניסיון 

_____________________________________________)15-16ח(רב בתחום 054-8420794

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)15-16ח(גמיש בשעות 052-3595314

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל
_____________________________________________)15-16ח(050-5952474

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)14-17ש(052-4003742

 למאפיה/פיצריה בבני 
ברק דרושים עובדים, 

עובדי חנות, אופים, טבח 
חלבי, מנהל תפעולי, 

מנהלי משמרת
054-6855447)14-17(_____________________________________________

לרשת מינימרקטים חרדית

ות/דרושים
סניפיםות/מנהלי

ניהול עובדים ותפעול שוטף של הסניף
חובה–ניסיון ניהולי קודם

יתרון משמעותי-ניסיון בתחום המזון

ד"בס

hrnetiv@netivc.co.il: ח"לשליחת קו

ירושלים/לציוןראשון /קריית מלאכי/רחובות: לאזורים

!ות/שכר הולם למתאימים
!רשת משפחתית עם אופציות קידום 

החברה מהיום הראשוןות/עובדי

|

09-7966359 
kosherjobs@gmail.com

058-4076560 

רדיתחלרשת מינימרקטים 
(רוממה עילית/יעקבנווה)ירושליםאזור

:ות/דרושים

יות/קופאים
יות/סדרנים

(לעבודה בערב)ת/ת אחראי/קופאי

ד"בס

!אווירה תורנית ומכבדת /רשת חרדית
הראשוןהחברה מהיום ות/עובדי

050-8841090: לפרטים

 דרושה בחורה יציבה 
ואחראית למשק בית, פעמיים 
בשבוע, בנאות אפקה נעמה 

_____________________________________________)15-18ל(054-4566592

 לאגודה למען הזקן בני 
ברק דרושה אשת שיווק 

ומכירות, ניסיון במכירות, 
חצי משרה לפרטים 

שלחו קו"ח
office@aguda-zaken.com)15-18(_____________________________________________

 דרושה מזכירה - מנה"ח 
למס' שעות שבועיות. דרישות: 
שליטה אינטרנטית וחוש טכני, 

כושר וורבלי. קו"ח לווטסאפ: 
_____________________________________________)15-16ש(055-9948001

 דרוש/ה נהג/ת מעל 
גיל 24 + שנתיים רישיון, 

לחלוקת סחורה + 
סדרנות בחנויות
050-4180598)15-18(_____________________________________________

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
משרה 103

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 102

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

קו”ח ותיק עבודות למייל: 
shlomi@kav-itonut.co.il

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות, 

קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

משרה 101

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(054-7938941

 למכירה טרמפיסט לעגלה 
אוניברסלי מתאים לכל סוגי 

העגלות מצב חדש במחיר 145 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בלבד 054-8447306

 ספרי קריאה כחדשים 
5-30 ש"ח כמות גדולה

_____________________________________________)13-14ח(050-4191530

 מפות חדשות ויוקרתיות 
מידות 150*250 ס"מ 50-100 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח בלבד! 03-6169291

 שטר 20 ש"ח של 60 שנה 
_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח 054-8478897

 מולטי אפקט לגיטרה 
חשמלית חברת דיגיטא'צ 

אמריקאי ב- 280 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)13-14ח(052-7667577

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)13-14ח(שקל יהודה 052-7667577

 אקווריום ברוחב מטר 480 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 054-8412971

 משחקי קופסא לילדים 
_____________________________________________)13-14ח(10-25 ש"ח 053-3155415

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4960603

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 050-4960603

 2 חצאיות ג'ינס שחור 
חדש ABSOLV פריז 38 100 

_____________________________________________)13-14ח(במקום 350 054-4906526

 נעלי עקב חדשות כסף 
מידה 38 אלגנטי נוח 190 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-4906526 ב"ב

 רפידות למעצור דיסק 
לאופניים חשמליות 14 שקל 

_____________________________________________)13-14ח(054-8411267

 כסאות לאופניים 
חשמליות 50 שקל

_____________________________________________)13-14ח(054-8411267

 כל אביזרי אופניים 
חשמליות החל מ- 10 שקל 

_____________________________________________)13-14ח(לרפידות דיסק 054-8411267

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)13-14ח(שקל לאחד 054-3177932

 2 מזרונים למיטה זוגית 
מצב חדש ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(052-5173714

 למכירה מעילי נשים צמר/
פוך מצויינים 50 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(053-3124448

 מציאה! כחדשות! 2 
נברשות נטיפים קריסטל נורות 

הברגה 180 כ"א 
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 מציאה! שולחן צר 
למטבח מידות 1.15*55 ס"מ 

_____________________________________________)13-14ח(50 ש"ח 052-7108328

 מציאה! כיסא כתר לבן 
מתקפל כמו חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 למסירה 200 ספרי קודש 
לביהכנ"ס/כולל/ישיבה

_____________________________________________)13-14ח(055-6797098 בירושלים

 למכירה דגי גופי גדולים + 
משריצות יפים מאוד 3 ב- 10 

_____________________________________________)13-14ח(03-6163478

 כיריים גז 3 להבות חדש 
באריזה!!! 150 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(052-2786557

 שולחן גיהוץ של כתר 
גדול רק 70 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-9089110

 למכירה חבילת עדשות 
מספר 3.75 3 זוגות 50 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(נקנה בטעות 052-7116399

 למכירה שמלת הריון 
מדהימה ורוד פוקסיה בשילוב 

חריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7116399

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)13-14ח(052-2786557

 מעיל ZARA בצבע ב'ז 
מידה S מהמם רק 70 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(058-4843223

 קפוצונים וסריגים מותגים 
לילדים מידות 6-8 רק 15-25 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 058-4843223

 נעליים לגבר של קסטרו 
חדשות שחורות מעור! מידה 

44 רק 130 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(058-4843223

 למסירה נברשת גדולה 
לבית כנסת/ישיבה/בית מדרש 

_____________________________________________)13-14ח(054-3972391

 תחפושת מעולה של 
אברהם אבינו מידה 7-9 רק 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 058-4843223

 תחפושת הנסיך הקטן 
מעולה מידה 6/7 רק 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(058-4843223

 פיגמה חדשה באריזה 
מהממת מחממת ארוכה מיקי 

מאוס לילד מידה 6 רק 40 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 058-4843223

 גלגלים אחוריים של 24 
_____________________________________________)13-14ח(אינץ 10 שקל 054-3177932

 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 10 שקל

_____________________________________________)13-14ח(054-3177932

 שלדות לאופניים 
חשמליות ללא גלגלים 30 

_____________________________________________)13-14ח(שקל 054-3177932

 גלגל 12 אינץ אחורי 10 
שקל גלגל 18 אינץ קידמי 10 

_____________________________________________)13-14ח(שקל 054-3177932

 סיר ארקוסטיל חדש 
באריזה 28 ס"מ 4.3 ליטר 

BIO STONE ב- 120 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(050-4087927

 אפודה חדשה מהממת 
לילד לשבת בצבע אפור מידה 

2/3 רק 25 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(058-4843223

 אקווריום 80*40 120 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(אלי 052-2595044

 למכירה אופני הרים 20 
לילדים + אופני הרים 24 

כמעט חדשות כ"א 320 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(054-2819921 לא בשבת! 

 גיטרה אקוסטית חדשה 
כמעט לא הייתה בשימוש 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 055-6750526

 ספרי לימוד יד 2 עד 35 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7188017

 תמונת קיר חמניה צביעה 
לפי מספרים + מכחולים + 

צבעים בגודל: 50*65 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-8450494

 חליפות לבנים 3 חלקים 
מחנות ביבוש כמעט חדשות 
מידות 18M,1,4,6,8,11 ב- 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח 052-7676856

 למכירה מטבעות לפי 40 
ש"ח לקילו ושטרות 8 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(כ"א 055-5572527

 למכירה כסא מושב גדול 
לרכב כולל 3 חגורות 490 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(055-5572527

 מיחם מים חשמלי 60 
כוסות 100 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 למכירה מגן ברכיים לרוכב 
אופניים ולאופנוע חדש של 

חברת לרט 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 שולחן גיהוץ גדול של 
חברת כתר רק 70 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(050-9089110

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-7938941

 תריסים +חלונות 
109*219 ללא מסגרת 6 

חלקים 500 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-8414147

 אופני ילדים 150 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(052-7126106

 תיק מזוודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח 052-2727474

 למסירה גליונות קטיפה 
ויתד לילדים של יתד נאמן 

_____________________________________________)12-13ח(055-6681048

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני 
M חדש באריזה מתאים לכל 
_____________________________________________)12-13ח(רכב 150 ש"ח 052-2437292

 מגפי גברים מידה 42 70 
ש"ח חולצה 100% כותנה 60 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-8461313

 מנשא לנשיאת אופניים 
לרכב מצב מצוין בהזדמנות!! 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 053-3346080

 התקבלה תרומה של 
הספר ויואל משה של ר' יואל 
מסטמאר וכן את הספר הדור 
האחרון כולל משלוח עד הבית 

_____________________________________________)12-13ח(058-3212115

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 

ע"י ציירת מקצועית ב- 10 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 050-4129179

 למסירה 2 מעילי נשים 
מצמר מידה 38 ו- 40 אפור 

_____________________________________________)12-13ח(וכחול 053-3124448

 מזוודה גדולה מאד 
כחדשה רק 190 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(050-9089110

 מחפש לערוך מודעות וכד' 
_____________________________________________)13-14ח(052-7154435
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