בני ברק
מבית 'קו עיתונות'  -רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי
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רחובות
חדרה-נתניה
צפון
דרום
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העולם נחשף למראות הזוועה שביצע הצבא הרוסי בעיר בוצ'ה באוקראינה

פשעי מלחמה
נוכח הזוועה שהעולם נחשף אליה בעיר האוקראינית בוצ'ה ,מתחדדת
ההבנה בקרב מנהיגי העולם :על אדמת אוקראינה מתרחשים
בימים אלו פשעים נגד האנושות ופוטין יידרש לעמוד לדין בביה"ד
הבינלאומי בהאג בגין פשעי מלחמה ⋅ והמסקנה עגומה :כל מדינה
נלחמת לבדה את מלחמותיה .המעצמות שולחות את צבאותיהן רק
כאשר הטרור מתדפק על מפתן ביתם | ינון פלח ,עמ' 30

שבוע לפיגוע שטילטל את עיר התורה

קדושי בני ברק
צילום יענקי פרבר

בהלוויות רוויות כאב ויגון ליוו אלפים מתושבי בני ברק
את הקדושים הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד והר' יעקב
ישראל שלום הי"ד שנרצחו מתחת לביתם ע"י המחבל
| עמ' 16-18

אגרת תנחומים ממרן רה"י הגר"ש כהן" :קורבנות ציבור על הדור" | עמ' 12
חקירת הפיגוע :המחבל עבר דרך גדר ההפרדה בצפון השומרון | עמ' 10
יוזמה :לקרוא רחוב בבני ברק על שמו של השוטר אמיר חורי ז"ל | עמ' 14

רפורמת שרת התחבורה

הרפורמה מפלה לרעה
את הערים החרדיות

בערים חרדיות רבות כגון מודיעין עילית ,אופקים ,נתיבות ,רכסים ,טבריה אלעד וביתר
עלית יתייקרו מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית העירונית במאות אחוזים ,משני שקלים
בממוצע כיום יעלו מחירי הנסיעה לחמישה שקלים וחצי | עמ' 24
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"בני הגאון ר' שלמה,
ברא כרעיה דאבוה ,וישועתו ישועתי,

ומקבלים

ובל"נ אמליץ טוב לעתיד לבוא
בעד המסייע"

בקבוק תירוש

במתנה

עם הסתלקותו לגנזי מרומים של רשכבה"ג מרן שר התורה,
יחד עם המוני בית ישראל ורבבות תלמידיו בארץ ובעולם נתגייס לחיזוק
קול התורה ותמיכה במוסדות מרן שר התורה זצוק"ל להגדיל תורה ולהאדירה.

תורה!
תשכח
שלא
מחזקים את מוסדות שר התורה וזוכים להתברך בסגולת צוואתו הקדושה!
פסח כשר ושמח

מוקד

תורמים עכשיו להצלחת המוסדות של ראש הישיבה הגאון הגדול
רבי שלמה קניבסקי שליט״א ,בנו חביבו של מרן הגר״ח קניבסקי זצוק״ל
אשר למד בישיבה ועמד בנשיאותה.
3626יזכה שיעתירו עליו כל ערב שבת
הזמנות ארציהמסייע
על ציונו*של מרן שר התורה זצוקל״ה!
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 250מוצרי

כשרים לפסח למהדרין
 25מוצרים ומארזים לראשונה בפסח זה ובהם:

מארז קצפת צמחית במתיקות מעודנת 20%
 3יחידות  250 Xמ״ל
בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה מחלב עיזים מלא
 750גרם |  140גרם
בד״צ ועדת מהדרין

יופלה אננס | עוגת גבינה ותות | פירות יער | דובדבן 3%
 150גרם
בד״צ ועדת מהדרין

מארז יופלה פרי 3%

מארז גבינת נפוליאון 25%

 8יחידות  150 Xגרם
בד״צ ועדת מהדרין

 2יחידות  225 Xגרם
בד״צ ועדת מהדרין

יופלה דיאט אפרסק 0%
 150גרם
בד״צ ועדת מהדרין

עמק מופחתת שומן 9%
 400גרם
בד״צ ועדת מהדרין

פרילי פירות יער 1.5%
 125גרם
בד״צ ועדת מהדרין

השף הלבן  -טריו מיקס  3גבינות
 330גרם
בד״צ ועדת מהדרין

בפסח אוכלים בבית
עד גמר המלאי | בחנויות הנבחרות בלבד | ההנחות או המבצעים הסופיים
יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי.

250
מוצרים כשרים למהדרין לפסח
 25מוצרים חדשים
בית אחד

בפסח אוכלים בבית

תנובה מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

Vision Media

אשפר כְ ִהלְ כת ֹו
ממלכת הבשר במגוון כשרויות

חווית מגוון ענק של
קניה בשרים ועופות
ֶא<ת ַה ּ ֶכבֶ שׂ

ָה ֶא ָחד קונים באשפר

חדש! רבע כבש צעיר
טרי ,רך ומשובח!
אשפר קצביה
שלמה המלך  17ב"ב

מבצעים
מיוחדים!

99
כ 3-ק"ג בלבד!  -יבוא מספרד
 ₪בלבד! לק"ג

בהשגחת בד"ץ נוה ציון

הזמנות ומשלוחים
03-5-70-90-90

בקרוב!

אשפר אונליין
eshpar.co.il

מגוון המוצרים הטעימים של טירת צבי הם פתרון מעולה לארוחה טעימה וקלה להכנה,
בזמן ההכנות לפסח וגם בחול המועד .טירת צבי  -פשוט טעים להתבשר!

כשר
לפסח!
לא חשש
ל קטניות

המוצרים בהשגחת
אחת מהכשרויות:

תוספת
קבועה
לכל
כביסה

כשאת מוסיפה וניש לכל מכונה
הבגדים שמורים ומלאים חיים!
®

שמירה על צבעוניות הבגדים
הסרת כתמים קשים
נטרול ריחות לא נעימים
השמדת  99.9%מהחיידקים

מזמינים
מיכל גז של
אמישראגז

ומקבלים
בקבוק תירוש

במתנה

פסח כשר ושמח

מוקד הזמנות ארצי *3626

המבצע תקף בסניפים :ירושלים :המלך ג'ורג' ,33
 | 02-6253331בני ברק :רח׳ ירושלים 03-6180111 ,8
צפת :רח׳ ירושלים 04-9914160 ,59
בכפוף לתקנון | תמונת להמחשה בלבד | ט.ל.ח

תהיו בטוחים שזה

שבוע אחרי הפיגוע שטלטל את בני ברק מתברר :הכתובת הייתה על הקיר

המחבל עבר דרך גדר ההפרדה בצפון השומרון
מחקירת הפיגוע עולה כי המחבל עבר דרך גדר ההפרדה הפרוצה בצפון השומרון ,משם הגיע לבני ברק ⋅ ראש המועצה האזורית
שומרון יוסי דגן מתריע" :במשך שנים אנחנו מתריעים מפני הסכנה בגדר הפרוצה דרכה עוברים אלפי שבחים ביום ,ואין מענה.
את מחיר ההפקרות שילמו אמש משפחות הנרצחים ,יתומים נוספים שהצטרפו לשכול בישראל" ⋅ חקירת הפיגוע מגלה :המחבל
נהג ברכב ישראלי וירה ב M-16-לא צה"לי

מאת :מנדי קליין
מחדל הפיגוע בבני ברק :דיא חמארשה ,תושב
הכפר יעבד הסמוך לג'נין ,המחבל שביצע ביום
שלישי שעבר את הפיגוע הנתעב בבני ברק יצא
מהכפר הפלסטיני יעבד ועל פי תחקיר ראשוני
הוא עבר דרך גדר ההפרדה הפרוצה בצפון
השומרון ,דרכה עוברים מידי יום אלפי שוהים
בלתי חוקיים נוספים.
ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן,
מתריע מזה שנים בפני בכירי מערכת הביטחון
בהם סגן שר הביטחון אלון שוסטר מפני גדר
ההפרדה בצפון השומרון שפרוצה לכל אורכה
ועוברים דרכה אלפי שוהים בלתי חוקיים מדי
יום.
לפני כשלושה חודשים ,במהלך השבעה על
יהודה דימנטמן הי"ד שנרצח סמוך לחומש,
נפגש ראש מועצת שומרון יוסי דגן עם סגן שר
הביטחון אלון שוסטר סמוך לגדר ההפרדה
והציג בפניו את הפרצות בגדר והתריע מפני
כניסת שב"חים לישראל ופגיעה בביטחון אזרחי
ישראל.
לדברי דגן" ,את הפיגוע בבני ברק ,היה אפשר
למנוע .מדי יום נכנסים אלפי שבחי"ם למדינת
ישראל ,דרך גדר ההפרדה בצפון השומרון,
ומשם הם מגיעים היישר למרכז הארץ .במשך

שנים ישראל מפקירה את גדר ההפרדה ומתעלמת
מכניסת שוהים בלתי חוקיים למדינה תחת תירוץ
"הומניטרי" .במקום לקיים כניסה מסודרת של
פועלים על פי חוק .מדינת ישראל טומנת את
ראשה בחול בפני סכנה ברורה וממשית ,ואת
המחיר שילמו משפחות הנרצחים .מזה שנים אני
מתריע על כך בפני בכירי מערכת הביטחון ,רק
לפני  3חודשים קיימתי סיור בנושא עם סגן שר
הביטחון .ודבר לא נעשה ,ההפקרות הזו מסכנת
הן את תושבי צפון השומרון והן את תושבי מרכז
הארץ".
אסתר הורגן הי"ד נרצחה גם היא בידי מחבל,
שוהה בלתי חוקי שעבר דרך אותה גדר ,הורגן
הייתה אם ל  5מהישוב טל מנשה .נרצחה בפיגוע
אכזרי בעת שיצאה לריצה סמוך לביתה.

המחבל קיבל סיוע בישראל
מיד לאחר הפיגוע ,לוחמי סיירת גולני עצרו
שבעה פלסטינים באזור ג'נין בחשד שידעו או
סייעו למחבל מבני ברק ,שככל הנראה פעל לבד
בזירה .בין העצורים :דודו ,ראש חמאס בכפר.
מחקירה ראשונית של הפיגוע הקטלני
בבני ברק ,עולה כי המחבל השתמש ברובה
 M-16לא צה"לי ,שייתכן שהוברח מירדן או

מסלול הדמים

מנדי קוריץ ,הבעלים של 'קוריץ מערכות' ,שמצלמות האבטחה
של החברה מוצבות באזורים רבים בבני ברק ,ערך מיפוי של
המסלול המלא שביצע המחבל ברחובות בני ברק

ממצרים לסוחרי נשק ברשות הפלסטינית או
בישראל .במערכת הביטחון בודקים אם מדובר
בנשק שעבר הסבה מרובה אייר-סופט ,כחלק
מתופעה מוכרת של סוחרי אמצעי לחימה ערבים
ופלסטינים ,מה שהוביל למעצורים הרבים
ברובה ,דבר שהציל חיי אדם רבים.
לפי ממצאי התחקיר הראשוני ,המחבל הגיע

זירת הפיגוע (צילום :המטבחון)
במכונית שנושאת לוחית זיהוי צהובה למרכז בני
ברק ,ירד ממנה ומיד החל במסע הירי הקטלני.
ההערכה היא שהרכב שבו נסע ,הונדה סיוויק,
נמסרה לו ע"י סייען ישראלי .הנחת המוצא
של כוחות הביטחון היא שהמחבל קיבל סיוע
בהעברתו לשטחי ישראל ובמסירת הנשק עבורו,
אך במקום הפיגוע הוא ככל הנראה פעל לבדו.

“ניהלנו קרב של כמה שניות
וחיסלתי אותו עם האקדח”
מאת :מנדי קליין

ע׳ ,השוטר שחיסל את המחבל שביצע את הפיגוע
הרצחני בבני ברק ,סיפר על רגע ההיתקלות עם
המחבל.
"קיבלנו כמה קריאות על אירוע עם יריות ,הגענו
למקום האירוע ונסענו נגד כיוון התנועה בהרצל כי
אמרו שזה ברחוב השניים בהרצל בני ברק.
איך שאנחנו מגיעים לכניסה לרחוב הרצל
מז’בוטינסקי הבחנתי במחבל עם  M16מכוון אלינו,
ירה כדור אחד על שותף שלי שנפל .אני כבר הייתי עם
האקדח ביד ,נפלנו עם האופנוע – ניהלנו קרב של כמה
שניות ,הוא ירה אולי שני כדורים – אני חיסלתי אותו
עם האקדח שלי לאחר מכן הרחקתי".
בבית החולים בילינסון נקבע מותו של אמיר חורי,
בן  32מנוף הגליל ,שוטר מצוות האופנועים שחתר
למגע בזירת הפיגוע בבני ברק.

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

בעיות הפצה?

עורך ראשי :ינון פלח
כתבים ומשתתפים:

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

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

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
מזל

בני ברק

10
12

בירושלים

באלעד

בני ברק
בני ברק

בפתח תקוה

ברחובות

משרדים ראשיים:

וברכה

דרך בן גוריון  19ב"ב
ת.ד2106 .

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

ה' בניסן תשפ"ב 6/4/22
" 

10/3/10 " 

בשם ה' נעשה ונצליח!
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במחירי יש חסד
תמיד תצאו בזול!
תמיד תצאו בזול.
יצחק
צפת בארות
טבריה צפת
רכסים טבריה
אלעד רכסים
עילית אלעד
אשדוד מודיעין עילית
בניבני
יצחק
בארות
עילית אשדוד
ביתרעילית
שמש ביתר
ביתשמש
ירושלים בית
ברקברק ירושלים

קבלת שבת המונית
במקום הפיגוע

מאות מתושבי השכונות הסמוכות הגיעו בערב שבת לקבלת שבת המונית בליווי שירי
רגש והתעוררות לזכר הקדושים במקום בו התרחש הפיגוע
מאת :מנדי קליין
מאות מתושבי בני ברק המתגוררים בשכונות
הסמוכות למקום הפיגוע ,הגיעו לפני כניסת
השבת לקבלת שבת ותפילת מעריב המונית
שערכה בזירת הפיגוע.
היוזמה לתפילה ההמונית הגיעה ע"י קהילת
בארדיטשוב בשכ' קרית הרצוג ,כאשר גבאי
הקהילה קראו לכל המתפללים ולתושבי
השכונות הסמוכות להגיע ל"קבלת שבת
מרוממת ומרגשת לעילוי נשמת הקדושים הי"ד
במקום הירצחם".
דקות לפני כניסת השבת התמלא המקום
במאות מתפללים שהגיעו מכל הרחובות
הסמוכים אל מקום התפילה ברח' הרצל פינת
השניים .אט אט הצטרפו מתפללים מכל החוגים
והעדות ובמשך שעה ארוכה התקיימה קבלת
שבת בליווי שירי רגש והתעוררות לזכרם של
הנרצחים.

קבלת השבת ההמונית (צולם ע"י נכרי)

למקום הגיעו רבים מהעולים מאוקראינה
שאינם יהודים ,שהגיעו להזדהות ,נוכח העובדה
שבפיגוע נרצחו שניים מתושבי אוקראינה ששהו
בישראל בזמן שישבו במכולת השכונתית.
אחד האוקראינים אף תיעד את התפילה
ההמונית ,כאשר בתיעוד נראים מאות
המתפללים ,לבושים בבגדי שבת ,בשירה אדירה
ומרגשת שהדהדה ונשמעה היטב בשכונות
הסמוכות.

אגרת תנחומים ממרן ראש הישיבה הגר"ש כהן

"קרבנות ציבור לכפר
על בני הדור כולו"

נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן באיגרת ניחומים למשפחות הנרצחים בבני ברק:
"עיני עיני ירדה מים ,קרבנות ציבור לכפר על הדור כולו" • על המצב" :בימים קשים אלו אשר
אויבינו קמים לכלותינו עלינו להוסיף זכויות לע"נ בלימוד התורה ,בתפילה וזעקה"

את החיים שלהם לא נוכל לשנות.
ליל סדר חגיגי כן נעשה להם!
פנו עוד היום לתרומת קימחא דפסחא ליתומים,
אלמנות ,נזקקים ,קשישים וניצולי שואה

ח"מ העיר גדליהו בן שמעון מביא את אגרת התנחומים

מאת :יוסף טולידנו

או באתר www.naomi.org.il
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נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה
חכם שלום כהן שליט"א שיגר ביום שני איגרת
ניחומים לבני המשפחות של הר"ר אבישי
יחזקאל והר"ר יעקב שלום הי"ד שנרצחו בפיגוע
הקשה בבני ברק בשבוע שעבר .את מכתבי
הניחומים שלח מרן ראש הישיבה באמצעות
מקורבו סגן ראש עיריית בני ברק הרב גדליהו
בן שמעון וביקשו למסור את תנחומיו לבני
המשפחה ושמחמת חולשתו קשה היה עליו
לבוא ולנחמם כראוי.
באיגרת הניחומים כותב מרן ראש הישיבה
בדמעות" :עיני עיני יורדה מים כי רחק ממני
מנחם משיב נפשי' על שבר כי הושברנו בהילקח

מעימנו יחיד ומיוחד מבני החבורה שקדן ועילוי
שזכה לחנך ילדי ישראל במסירות בקדושה
ובטהרה הק' הר"ר אבישי יחזקאל הי"ד אשר
נרצח בידי אויבים בני עוולה ימ"ש כקרבן ציבור
לכפר על בני הדור כולו אוי לנו שכך עלתה
בימינו.
"איתא בגמ' שבת קו" .אחד מבני החבורה
שמת תדאג כל החבורה כולה" .על כן ,עלינו
להתחזק בימים קשים אלו אשר אויבינו קמים
לכלותינו להוסיף זכויות לעילוי נשמתו הטהורה
להתחזק בלימוד התורה ובתפילה וזעקה קמיה
דקודשא בריך הוא שיאמר די לצרותנו ויגאלנו
גאולת עולמים במהרה כי "בניסן נגאלו ובניסן
עתידין להיגאל" השתא בעגלה ובזמן קריב ,ויהי
רצון שלא תוסיפו לדאבה עוד ובבניין ירושלים
ננוחם בקרוב בב"א".
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שאינו
צריך
לשאול
כשר
לפסח
תשפ״ב

לראשונה בישראל!

חברי מכבי ,לנוחיותכם
סימון ׳כשר לפסח׳
על אריזות תרופות מרשם
הנרכשות במכבי פארם
הכיתוב כשל"פ תשפ"ב יופיע על אריזות תרופות המרשם הכשרות לפסח בבתי המרקחת מכבי פארם | ט.ל.ח

יש קופות חולים ויש מכבי
מוגש כמידע לחברי מכבי

*4535

יוזמה :רחוב ע"ש השוטר שנרצח
ומנע בגופו פיגוע המוני
מועצת העיר בני ברק תתכנס לדון בהצעתו של חבר המועצה יעקב וידר לקרוא רחוב ע"ש של השוטר אמיר חורי שהקריב
את חייו ובכך שם קץ יחד עם חברו ליחידה ע' למסע הרצח הנתעב של המחבל

אמיר חורי ז"ל (צילומים :דוברות המשטרה)

מאת :מנדי קליין
מועצת העיר בני ברק צפויה להתכנס בקרוב
ולדון ברעיון שהעלה חבר מועצת העיר יעקב
וידר ,לקרוא רחוב על שמו של השוטר אמיר
חורי ז"ל ,שנרצח בפיגוע הקטלני בבני ברק
ובמותו הציל את חייהם של תושבים רבים בעיר,
לאחר שבקרב היריות עם המחבל הצליחו חורי
ז"ל יחד עם רס"מ ע' שהיה יחד עימו על האופנוע

המשטרתי ,לחסל את המחבל.
כזכור ,אמיר חורי בן ה ,32-שוטר ביחידת
האופנועים של מרחב דן ,היה הראשון שהגיע
לזירת פיגוע הירי בבני ברק בה נרצחו חמישה
בני אדם .יחד עם רס"מ ע' ,הסתערו על המחבל
והחלו בקרב יריות במהלכו נורה השוטר אמיר
חורי ,נפצע אנושות ופונה לביה"ח בלינסון שם
נאלצו הרופאים לקבוע את מותו .אך ההסתערות
של חורי וחברו ליחידה ,שמה קץ למסע הרצח

רה"ע הרב רובינשטיין עם אביו של חורי ז"ל

נכרי)
שנרצחע"יבפיגוע
חורי(צולם
ההמונית
של אמיר
השבת
הלווייתו
קבלת

הנתעב של המחבל.
בהצעתו מבקש חבר המועצה יעקב וידר
להנציח את זכרו של חורי ,בין היתר באמצעות
קריאת רחוב על שמו .לדברי וידר" ,כל המציל
נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו.
רס"מ חורי ז"ל חירף את נפשו באומץ לב ,חתר
בנחישות למגע עם המחבל ימח שמו וזכרו ומנע
בגופו רצח של רבים .חובה עלינו להנציח את עוז
רוחו וזכרו ,ובכך גם לבטא את הערכתם העמוקה

של כלל תושבי העיר לגבורתו".
בתוך כך ,למחרת הפיגוע הקשה ,הגיע ראש
העיר הרב אברהם רובינשטיין אל סוכת האבלים
של משפחתו של רס"ם אמיר חורי ז"ל בנוף
הגליל והביע את תודתה והצדעתה של העיר בני
ברק בפני משפחת השוטר ,אשר מסר את נפשו
למען העם ולמען העיר וללא היסוס ,נכנס לזירת
האש בכדי להציל חיי אדם ובכך מנע אסון גדול
אף יותר.

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי

רגל התרחבות

ל

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
שליטה בתוכנות InDesign, Illustrator,
Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות
עבודה בשעות גמישות  -חובה
קו"ח לפקס:

03-5796645
shlomi kav-itonut.co.il
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סימילאק למהדרין בד״ץ
בכשרות מהודרת לפסח

מוביל ב-

מס׳ 1

מיומנות
למידה

הבנת
השפה

חדות
ראייה

מזג
התינוק

מיומנות
מוטורית

IL-SIMILAC-2200046

מנת
משכל

התפתחות
הדיבור

מדדי התפתחות שכלית
כשר לפסח קטניות
מיוחד לתינוקות

בעיכול

לתשומת לב -חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק | עפ״י סקר אמהות במגזר החרדי אפריל Kantar 2021

מסע הלוויה קורע לב של הקדוש הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד

"קיבלת את הקליעים
כנשר .אמרת 'עדיף
שיפגע בי ולא בילד'"
במסע ההלוויה שיצא מביתו ברחוב השניים הספידוהו אחיו הרב עובדיה יחזקאל ,רבה של ב"ב הגאון רבי מסעוד בן שמעון
שליט"א ,ראש העיר ב"ב הרב אברהם רובינשטיין ,יו"ר ש"ס אריה דרעי וגיסו של הקד' הרב שלמה

הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד

מאת :מנדי קליין
אלפים השתתפו במסע ההלוויה קורע לב של
הקדוש הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד ,שנרצח
בפיגוע המחריד בבני ברק.
הרב יחזקאל הי"ד נורה מתחת לביתו על ידי
המחבל ,בזמן שירד עם בנו הפעוט לטיול על
מנת להרדימו .הוא הותיר אחריו אלמנה ותינוק
כבן שנתיים.
המנוח נולד בתל אביב בט"ו חשוון תשנ"ג,
לאביו האברך הרב מנשה יחזקאל ,תושב תל
אביב ,תלמיד חכם ששוקד על התורה ומוסר
שיעורים בבתי הכנסת 'בית שלמה' ו'בן פורת'
בתל אביב ומשמש כשליח ציבור בבית מדרשו
של הגר"מ מאיה ,ולאמו שתחי' הידועה במעשי
צדקה וחסד.
בבחרותו למד בישיבת 'יקירי ירושלים'
לצעירים ברחוב מלכי ישראל בירושלים והיה
לאחד הבחורים החשובים ולאחר מכן עלה
לישיבת 'משכנות תורה' בבני ברק ,ולאחר מכן
בישיבת 'אורחות דוד' של הרב בן דוד בשכונת
גבעת שאול בירושלים.
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גם לאחר שעזב את הישיבה המשיך לשמור
על קשר עם רבותיו בישיבה ,ובראשם עם ראש
הישיבה יבלחט"א ,הגאון רבי יהודה כהן שלמד
אצלו בשיעורים והיה כותב אותם.
שימש כמלמד דרדקי בכתה ב' בתלמוד תורה
'אור דוד' בראשותו של הרה"ג דניאל זר ברחוב
הרב אבוחצירא בשכונת פרדס כץ ,וכן היה
תלמיד מכון 'אחיה' להכשרת מורים.
במסע הלוויה שיצא מביתו ברחוב השניים
פתח את ההספדים אחיו הרב עובדיה יחזקאל
שספד וסיפר" :אתמול בלילה העולם התהפך.
התקשרת אלי ואמרת לי 'אני שומע יריות ,תיזהר,
תהיה בתוך הבית' .וזהו .יותר לא שמעתי אותך.
דאגת לנו יותר משדאגת לעצמך .דאגת לבנך ,לא
ויתרת ,קיבלת את הקליעים כנשר .אמרת 'עדיף
שיפגע בי ולא בילד' .נהרגת על קידוש השם .אני
זוכר שפנית אליי וביקשת לארגן כנס כדי שלא
יהיו חילולי שבת בתל אביב .כאב לך מאד על
השבת ,והיה חשוב לך לעשות כינוס בהשתתפות
רבנים וגדולי תורה ,ועכשיו לצערנו נפרדה
החבילה .בימים האחרונים הגעת לכולל ורצית
ללמוד איתי ,ובכך נפרדת מאיתנו".
האח המשיך ואמר" :זה קרה פה בעיר בני

מסע ההלוויה (צילום :יענקי פרבר)

ברק ועלינו לקחת חיזוק בצניעות ,ביראת שמים,
ובלימוד התורה .האסון הזה לא קרה סתם .איננו
תולים את זה בשום דבר .הכול זה רצון ה'".
הגאון רבי מסעוד בן שמעון שליט"א רב העיר
בני ברק ,ספד" :קרבנות קדושים שבאו לכפר על
העוונות של העיר ושל הדור כולו .עלינו להתחזק
מאוד בעיקר במידת הצניעות ,בדור שלנו יש
המון הסתר פנים".
הגר"מ רב בכה על ממשלת הזדון שמעקרת
כל זיק של קדושה ושל לימוד התורה .הוא ביקש
לקרוא יחד בקול פרק תהילים שיר המעלות
ממעמקים ,כדי שאבא שבשמים ישמע אותנו
ויבין כי אנו רוצים לחזור בתשובה שלימה.
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין אמר
בהספדו" :איזה זכות גדולה להעמיד תינוקות של
בית רבן לאהבת השם .איזו קדושה וטהרה היתה
לך ,כיבוד אב ואם .שהקדוש ברוך הוא יחזק את
כל תושבי עירנו".
הרב אריה דרעי יו"ר תנועת ש"ס ספד" :מה
אפשר לומר לאבא? מה אפשר לנחם את האבא?
זה לא צערה של המשפחה בלבד ,זה קרבן ציבור,
קרבן פסח .בואו לא נהיה טיפשים ,גם אם נסבול
ונקבל מכות ,חלילה וחס שזה יהיה בלי שום

תועלת .דודי ירד לגנו ,את הטובים ביותר ,תלמיד
חכם ומלמד תינוקות של בית רבן ,נשמה גבוהה
קדושה וטהורה .אנחנו חייבים להפוך את מידת
הדין למידת הרחמים ולהשתתף כולנו בקרבן
הציבור ,בחיזוק ובעזרה למשפחה כפי שהיה
נהוג בבית המקדש".
הרב שלמה ,גיסו של הרב אבישי ,ספד" :זכיתי
להיכנס למשפחה הקדושה הזאת כשאבישי היה
בן תשע .ילד חכם ,חריף ,שנון ,הכי טוב בכיתה,
ידע את כל הגמרא בעל פה .היה הולך ללא פחות
מארבעה שיעורי תהילים בשבת .היה כיף להיות
לידו ,תמיד שירה ושמחה לצידו .תמיד דקדקת
במצוות .כשזכה לעוד משכורת אמר לא מגיע
לי עדיין ,יש אנשים שמגיע להם לפניי .כל כך
הרבה אהבת ישראל היתה בו .לב ענק .מישהו
שהכיר אותו אמר לי מאיפה האצילות הזאת?
גיסי אהובי ,אתה נמצא למעלה עם הרוגי מלכות,
שבורא עולם ייתן נחמה בלב המשפחה".
בתום ההספדים המשיכה ההלוויה לבית
החיים בבני ברק .הותיר אחריו את הוריו שיחי',
אחיו ואחותו ,אלמנתו שתחי' ,לבית משפחת
ביטון ממבשרת ציון ,ובן אחד בן שנתיים ,שהיה
עמו וניצל בניסי ניסים.
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הלוואה לפסח לוקחים
רק בישראכרט

התקשרו עכשיו1-800-22-88-44 :

שלוחה 2

*בכפוף לאישור החברה ותנאיה .המלווה ישראכרט מימון בע"מ .אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור
חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי
ולישראכרט יהיה את שיקול הדעת המוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה .ההלוואה תינתן בריבית החל מפריים .1 % +
ריבית הפריים נכון להיום  .1.6%דחיית החזר הלוואה בכפוף לתשלום ריבית גישור .תקופת ההלוואה היא מ 18-84 -תשלומים.

עין לא נותרה יבשה :בנו של הר' יעקב ישראל שלום הי"ד נפרד

"אבא אני תמיד אוהב אותך.
היית חכם ,אוהב ודואג"
שנה וחצי לאחר שאביו הגאון רבי מאיר שלום זצ"ל הל לעולמו בנגיף הקורונה ,ניחתה על המשפחה מכה נוספת עם הירצחו
של הקד' ר' יעקב ישראל שלום הי"ד ⋅ במסע הלוויה רווי כאב ויגון שיצא מבית אימו ברח' אברהם בן דוד ,הספידוהו רבה של
ב"ב הגרחי"א לנדא ,יו"ר ש"ס אריה דרעי ,הרב אבישי שלמה וגיסיו של הנרצח הרב משה בשארי והרב אליהו עוזרי

יו"ר ש"ס אריה דרעי בניחום בבית משפחת שלום

הר' יעקב ישראל שלום הי"ד

מאת :יוסף טולידנו
במסע הלוויה רווי כאב ויגון הלכו קהל רב
מתושבי בני ברק המומים ומזועזעים אחר מיטתו
של הק' הרב יעקב ישראל שלום הי"ד ,שנרצח
בידי המחבל בעת שנסע ברכבו סמוך לביתו
ברחוב השניים בבני ברק.
ר' יעקב ישראל הי"ד ,נולד בבני ברק ,כ"ט אב
תשמ"ה ,לאביו הרב הגאון רבי מאיר שלום זצ"ל
מחשובי תלמידי החכמים בקהילות תימן בבני
ברק ,שנפטר ערב חג הסוכות תשפ"א ,לאחר
שנדבק בנגיף הקורונה ,ולאמו החשובה תחי'.
בשמחת הברית נקרא על שמו של מרן בעל
ה'קהילות יעקב' הסטייפלער זצוק"ל ,מאחר
ונולד מיד אחרי הסתלקותו.
בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו שתחי' מהעיר
רחובות ,ויחד הקימו בית נאמן בישראל ,ארבעה
ילדים רכים .המנוח היה אדם נעים הליכות ומאיר
פנים לכל אדם ואדם ,ועמד הכן לסייע לכל אחד
ואחד במסירות לאין שיעור .התגורר ברחוב
ביאליק  10בפרדס כץ בבני ברק ועל פי העדויות
הוא היה קרוב לביתו .עת פנה עם רכבו מרחוב
השניים לרחוב ביאליק ,שם נרצח מירי של
המחבל המתועב.
מסע הלווייתו יצא ביום רביעי לפנה"צ מבית
אמו ברחוב אברהם בן דוד בבני ברק ,אל בית
החיים סגולה בפתח תקוה.
תחילה הספיד גיסו של הנרצח הי"ד ,הרב משה
בשארי שאמר" :לפני שנה וחצי עמדנו להספיד
את אבא שלך היקר הרב מאיר .לא חשבנו שנגיע
לזה כל כך מהר שוב".
הוא נשנק בבכי והמשיך" ,יעקב נרצח קדוש,
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בני ברק

נרצח על זה שהוא יהודי .מי שהכיר אותו ידע
שהוא ברח ממחלוקת ,לא היה מי שרב איתו
או כעס עליו .היה בעל מידות שאין לתאר .אדם
כשר .כל מי שראה איך יעקב ישראל השקיע
בחינוך הילדים ,איך שידע במה למקד אותם,
ללוות אותם ולתמוך בהם במה שצריכים ,עשה
את זה במסירות עצומה .הוא לא היה בעל ממון,
היו לו הרבה חובות ,אבל הוא הגיע לבן שלו
שנכנס לישיבה קטנה בשיעור א' ואמר לו :ברגע
שאתה מסיים מסכת אתה מקבל ממני אלף שקל,
'בשביל שילמד ויאהב את התורה זה שווה הכול',
אמר לי".
"תמיד היה מעודד ותומך .כיבוד ההורים שלו
יוצא מן הכלל .אם אמא אמרה שהיא צריכה
משהו ,אם מישהו היה צריך חסד ,הובלה בשעת
לילה ,היה עושה זאת מיד .היתה לו יראת שמים",
הוסיף גיסו.
"יעקב ישראל ,העיניים רואות אבל ללב קשה
לעכל ולקבל" ,אמר הגיס הרב אליהו עוזרי.
"איבדנו בן אהוב ומסור ,בעל ואבא מדהים ,גיס
יקר ,דוד אהוב .וגם איבדנו מורה יקר שלמדנו
ממנו רק מהסתכלות על מושג של נתינה ,אהבת
חסד .אף פעם לא מאבד סבלנות ,לא מתלונן.
תמיד בחיוך ורוגע ,חיוך ואהבה לכל אחד.
הרב אבישי שלמה ספד בהלוויה" :קשה
להאמין שצריך לבוא להספיד אותך .היית כל
כך אהוב על המשפחה .היית אהוב על הבית,
על האשה ועל האמא .תמיד הילדים היו קופצים
סביבך".
הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א רב
העיר בני ברק הספיד" :כשמתו מוטל לפניו ,זהו
אינו זמן של נחמה ,אלא זמן של כאב .אי אפשר
להתנחם .אנחנו בזמן של כאב נורא של האלמנה

והילדים ,וכאב נורא של המשפחה ושל כלל
תושבי העיר בני ברק .אני לא יודע איך אפשר
להתנחם ,ושהקב"ה יתן כוח לכולנו".
"הגמרא אומרת ,לא נבראו רעמים אלא
לפשט עקמומיות שבלב שנאמר וה' עשו שייראו
מלפניו .אם המפגע הצליח להיכנס לבתים ולא
הצליח בחסדי שמים כי הבית היהודי שמור ,אבל
צרו צעדינו מלכת ברחובותינו כי הרחוב צריך
תיקון ושיפור ,וזה מה שמוטל עלינו בשעה קשה
שכזו".
הרב אריה דרעי יו"ר תנועת ש"ס הספיד:
"בתקופה הזאת כבודו של עם ישראל ,של
התורה ויהדות ,מושפלים עד עפר ,כבודו של
עם ישראל בעיני העולם נרמס .אחרי שהסתלק
מאיתנו הגר"ח קנייבסקי ,כמה כבוד השכינה
מתמעט .כשאנחנו נמצאים בלוויה אחרי לוויה
של קדושים ,כמה הכבוד של עם ישראל מתמעט
בעיני שונאינו .הקרבנות הללו קרבנות ציבור ,לא
יחיד .אנשים צעירים נחטפים בפתע פתאום".
עין לא נותרה יבשה כשבנו הרך השמיע דברי
הספד ואמר" :אבא אני תמיד אוהב אותך .היית
חכם ,אוהב ודואג".
בתום ההספדים המשיכה ההלוויה לבית
החיים 'סגולה' בפתח תקוה .הותיר אחריו את
אמו האלמנה שתחי' ,אחיו ואחיותיו ,רעייתו
שתחי' וארבעה ילדים.

הילדים ניצלו
יעקב ישראל שלום הי"ד נרצח בעת ששב
מקניות בעיר .תחילה חשב לקחת את בנו ושתי
בנותיו אך בשל השעה שבה כבר היו צריכות
הילדות לישון ,לקח איתו רק את הבן שילה בן

ה .13-כשחזר מהקניות ,ביקש מבנו לעלות לבית
ושהוא כבר יגיע.
כשהחל מסע הירי של המחבל ,שמעה האלמנה
אפרת את הדי הירי והתקשרה לטלפון של יעקב,
אך הוא לא ענה.
"גם אחרי ששמעתי את הפיצוצים לא העליתי
על דעתי שקרה לו משהו" ,סיפרה האלמנה.
"ברגע שהוא לא ענה לטלפון ,ירדתי למטה
והצצתי מחדר המדרגות .השכן צרח לי שאכנס
פנימה ,שיש מחבל .התקשרתי ליעקב שוב ושוב
ולא הייתה קליטה .לא הצלחתי להשיג אותו ,כל
דקה הייתה כמו נצח".
"הוא חשב לקחת גם את הבנות .במזל ,במזל
הן לא היו איתו ברכב והבן שלי ירד לפני כן",
סיפרה" .אני חושבת שהוא הרגיש שמשהו יקרה
 בכל החודש האחרון הוא התנצל הרבה ובשבתאמר לי שהיה לו חלום רע .שאלתי אותו על מה
חלם והוא לא רצה לספר אבל התקשר למטפלת
שלי ואמר לה 'תשמרי על אפרת' .הנשמה
מרגישה".
אוריאל ,בנו הבכור של יעקב ישראל הי"ד בן
ה ,15-סיפר שבזמן הפיגוע שהה בישיבה" .כל
הבחורים בישיבה קיבלו טלפון מההורים שלהם
שהכל בסדר ,רק אני לא קיבלתי שיחה" ,אמר.
"רק יותר מאוחר אמרו לי שלא מוצאים את אבא
שלי".
אוריאל סיפר בדמעות על הפרידה הכואבת
מאביו" :הגעתי הביתה ואמרו לי שהוא נפצע
ושלא הצליחו להציל אותו .זה לא נתפס ,אני
לא מצליח לעכל את זה שלא אראה אותו יותר
בחיים .ליל הסדר לא יהיה אותו דבר ,שום דבר
לא יהיה אותו דבר ,אנחנו אוהבים אותו כל כך".
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אחד
אני
יודע
שלא

יספיק

ממרח השחר העולה
הטעם הכי נחטף בפסח וכל השנה

פרווה
כשר לפסח

חלבי
כשר לפסח

כונני איחוד הצלה הונחו
בן  24שעבר ברית מילה ביקש
להיקרא ע"ש הקד' שנרצח להסתובב עם הנשק שברשותם
עולה מרוסיה ,בן  24שנכנס בבריתו של אברהם אבינו בבני ברק סמוך
למקום הפיגוע הרצחני ,ביקש ששמו היהודי יהיה מעתה יעקב ישראל
על שמו של הנרצח בפיגוע הקד' ר' יעקב ישראל שלום הי"ד

בהנהלת סניף איחוד הצלה
בבני ברק הנחו את החובשים
שברשותם נשק ברישיון לצאת
למקרי החירום עם הנשק
שברשותם ⋅ כמו כן באיחוד
הצלה מבקשים להימנע
מפיצוץ נפצים וחזיזים
שגורמים לבהלה ולהגעה של
כוחות החירום לשווא
מאת :מנדי קליין

מעמד הברית

מאת :יחיאל חן
ביום רביעי ,למחרת הפיגוע הרצחני שהתרחש
בבני ברק ,לא רחוק ממקום הפיגוע עצמו,
התקיים מעמד מרגש ומיוחד :צעיר יהודי בן 24
שהגיע לישראל מפטרבורג שברוסיה ומתגורר
כיום בגבעתיים ,הגיע כדי למול את עצמו בבני
ברק בקלינקה של ארגון "ברית מנחם".
הקליניקה מנוהלת בידי הרב מנחם מענדל
טייכמן ,השליח לדוברי רוסית ,הפועל מטעם
אגף חב"ד בעלייה של צעירי חב"ד ,ובאמצעות
ארגון 'ברית מנחם' מקיים ברית מילה לכל דורש

ללא תמורה.
ההתרגשות הגיעה לשיאה במהלך הברית
כאשר הוכרז שמו של החדש של העולה
מרוסיה :יעקב ישראל ,על שמו של הנרצח הרב
יעקב ישראל שלום הי"ד.
הברית בוצעה בשיתוף פעולה עם השליח
לדוברי רוסית ברמת גן ,במסגרת חב"ד בעלייה
של צעירי חב"ד ,הרב וועלוול קריצבסקי.
"מי יתן ותהא פעולה זו אחרונה המביאה
את קיום היעוד המקווה ,הרנינו גויים עמו כי
דם עבדיו יקום ,ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו
עמו ,בגאולה האמיתית והשלימה כאשר יבא
מנחם לנחמנו בקרוב ממש" ,אמר הרב טייכמן.

בעקבות גל הפיגועים האחרון ובייחוד לאחר
הפיגוע הקשה ביום שלישי שעבר בבני ברק,
בהנהלת סניף איחוד הצלה בבני ברק הנחו את
החובשים שברשותם נשק ברישיון לצאת למקרי
החירום עם הנשק שברשותם .כמו כן באיחוד
הצלה מבקשים להימנע מפיצוץ נפצים וחזיזים
שגורמים לבהלה ולהגעה של כוחות החירום
לשווא.
אפי פלדמן ראש סניף איחוד הצלה בבני
ברק מסר" :עקב הפיגוע ולמען ביטחון הציבור
הנחיתי את המתנדבים בסניף שברשותם נשק
ברישיון להסתובב עם הנשק והציוד הרפואי
כהיערכות למתן מענה מהיר ומיידי בכל מקרה
חירום ,בנוסף אנו פועלים כעת להרחיב את
מעגל נושאי הנשק מבין המתנדבים הזכאים לכך

אפי פלדמן ,ישראל אלתר וחילי מילר

עקב התנדבותם באיחוד הצלה על מנת לשפר
את תחושת הביטחון של תושבי העיר".
ישראל אלתר סגן ראש סניף איחוד הצלה
בבני ברק סיפר" :מזמן הפיגוע ביום שלישי ועד
למחרת יום רביעי בערב הוזעקנו למספר מקרים
שמיעת ירי ושמיעת פיצוצים שהתבררו לבסוף
כפיצוצי נפצים וכדומה .אנחנו מבקשים מילדים
ובני נוער להימנע מפיצוץ של חומרי נפץ בכדי
למנוע ככל האפשר בהלה בציבור".
חילי מילר רכז מבצעים של איחוד הצלה סניף
בני ברק מסר" :מאז הפיגוע העניקו צוותי חוסן -
היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה
סיוע למספר נפגעי חרדה שראו את הפיגוע
מתרחש ושמעו את קולות הירי .כמו כן הוענק
סיוע ותמיכה לחובשים שהגיעו לטפל באירוע.
התבקשנו ע"י ההנהלה להנחות את המתנדבים
להיות בכוננות וזמינות למתן מענה מהיר לכל
אירוע".
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שייקה .שירות | אימיזנורי ר קה
ת | אחרכב
מצברים
החל מ-

יות

רדיו +
חיבור USB
וכבלמ -אוקס
החל

מצלמת
דרך
החל מ-

199 149 399
₪

גז
למזגן

₪

₪

קומפרסור כבלים להנעה
מקצועי עבים במיוחד
 100אמפר
מתכת
החל מ-
החל מ-
שייקה חשמל ואביזרי רכב

ליטוש
פנסים

99 119 49 99
החל מ-

ב-

₪

₪
077-4044395
 ₪טל:

₪

ועוד...
להנעת
נוחות › בוסטר
›ריפודים ›כיסויי הגה › מולטימדיה › חיישני רוורס › שלטי
הרכב ›העסק
ברחבת
שיפוצים
לרגל

דשבורד  ₪ 9בלבד!
תוספים לדלק
ספריי ניקוי מצברים

›

שטיפה
VIP
ללקוחותינו
בלבד
מר"ח ניסן

שוק

שוברים ת'
זולים במיוחד!
במחירים
שמן מנוע  ₪ 49בלבד!
פריטים מתצוגה

כימיקלים
בוסטרים
,27
רח' חיד"א
ב"ב
קומפרסורים
שמנים

077-4044395
*דרושים עובדים לשטיפה לפרטים חייגו:

רק אצל שייקה

(מול עזרה למרפא)

שימו לב הכתובת החדשה :רח’ חיד”א  27ב”ב ,מול עזרה למרפא
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כשרות תרופות לפסח?

בטוח זה כללית
מומחי כללית וצוות הבד"צ העדה החרדית מגישים לכם
כמדי שנה את המדריך המלא לתרופות כשרות לפסח

ארבע אפשרויות לבירור כשרות תרופות לפסח

שירותי
און-ליין

חוברת
מעודכנת

ביישומון כללית
ובעמדת
'כללית לידיעתך'
במרפאות

הפצה
במרפאות כללית
ובעיתונות

מוקד טלפוני
קולי *2701
זמין לשירותכם
 24שעות
ביממה

רובוט
וואטסאפ
שלחו את שם
התרופה למס'
055-9982701

בארגון 'אור לאחים' מתריעים

מיסיונרים מחלקים נגן
עם תכנים מיסיונריים
בארגון 'אור לאחים' מבקשים מהציבור כי כל מי שנתקל בתופעה מתבקש
לפנות בזמן-אמת למוקד החירום של ארגון 'אור לאחים'
מאת :יחיאל חן
אזהרה חמורה מהמחלקה למאבק במיסיון
וכתות בארגון 'אור לאחים' :מיסיונרים מסוכנים
מחלקים לילדים מכשירי נגן אם.פי 3.עם
תכנים מיסיונריים ,בפגישות "אקראיות" בגנים
ציבוריים.
אל מוקד ארגון 'אור לאחים' הגיעה פניה
אודות יהודי שבעת שהלך בפארק הירקון בת"א,
פנה אליו אדם והעניק לו מכשיר נגן אם.פי.3.
הוא התפלא על ה"מתנה" ותהה למניעי מעניק
המכשיר ,אולם הבין כי מדובר במשהו פרסומי
וניאות להכניס את המכשיר לתיקו.
בהגיעו לביתו ,עת ניסה להפעיל את הנגן,
נחרד לגלות כי מדובר בכלי משחית ,מלא
בתכנים נוצריים מיסיונריים .האיש ניפץ את
המכשיר והשליך אותו לפח ,ולא היה מוכן
להשתמש במכשיר המשוקץ ,אפילו אם ינקה
אותו מהתכנים המיסיונריים" .אני לא רוצה
טובות מאנשים כאלה ,מפלצות בדמות אדם
המוכנות בדרכי רמיה לשתול לתוך אוזניי
דברים של המיסיון והנצרות שטבחו את אבותינו
במסעי הצלב והעלו אותם על המוקד ב"-או-
טו-דה-פה" ,בגלל שסירבו לקבל את הצלב"

– אמר היהודי
המזועזע בקבס.
הרב בנימין
מנהל
וולקן
ה מ ח ל ק ה
ל מ א ב ק
במיסיון וכתות
בארגון 'אור
לאחים' אומר
כי אנו רואים
עד כמה מוכנים
המיסיונרים
להרחיק לכת
הנגן שמחולק ע"י המיסיונרים
ולשפוך כספים
רבים ,ובלבד שיצליחו ,חלילה וחס ,להשפיע על
יהודי אחד.
בארגון מתריעים כי המיסיונרים עלולים
להציע מכשירים כאלה גם לילדים ,ועל כן
מופנית הקריאה להורים שיהיו זהירים ויפקחו
עין ,אם מי מילדיהם קיבל "מתנה" מפוקפקת
ונוראה כזו .כמו כן ,כל הנתקל בתופעה ,מתבקש
לפנות בזמן-אמת למוקד החירום של ארגון 'אור
לאחים' בטלפון .1700500506

אליבא
דהלכתא

מאות השתתפו בכינוס מרתק של 'משמרת
השבת' בשיתוף ארגון הילכתא כשהתקיים
בישיבת מיר בנושא טכנולוגיה בשבת לזכרו
של מרן שר התורה הג"ר חיים קנייבסקי זצ"ל
מאת :אלי כהן
כינוס ייחודי ומרתק מטעם ארגון משמרת
השבת במשנתו של מרן שר התורה הגר"ח
קניבסקי זצ"ל ,התקיים לזכרו בישיבת מיר
בירושלים ,בהשתתפות מאות אברכים ורבני
הישיבה בשיתוף עם ארגון "הילכתא".
בכינוס הופיע בפני המשתתפים נכדו חביבו
של מרן שר התורה זצ"ל ,הרב יעקב ישראל
קנייבסקי שהעלה על נס את מסירותו של
מרן זצ"ל לקיום ארגון משמרת השבת לאור
החשיבות שראה בפועלם .וכתב עשרות מכתבים
לחיזוק הענין לציבור ולתורמים
"היום הרב נמצא בעולם האמת ,נוכל להכיר
לו טובה בכל חיזוק בשמירת השבת" אמר הרב
קנייבסקי.
"כל המושג של משמרת השבת היה יקר מאוד
לרב .הרב היה מתאמץ מאוד לחזק את ענין
השבת" גילה הרב קניבסקי והוסיף כי "הרב
בייפוס היה מביא לרב כל מיני מכשירים על מנת
לשמוע את חוות דעתו ההלכתית בנוגע לשימוש
בהם בשבת ".
הגאון הרב אליהו בייפוס שליט"א מייסד ורב
הארגון הקריא מכתב של מרן זצ"ל ל'משמרת
השבת' עם גדולי ישראל ,שם כותב שמטרת
הקמת משמרת השבת היתה שבדורנו נתחדשו
התפתחויות הטכנולוגיות המתחדשות ובאות
מזמן לזמן בכל מיני פעולות חשמליות ומהם
הגברת זרם ורישום דיגיטאלי כגון שעוני מים
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כינוס משמרת השבת בישיבת מיר

והמקררים החדשים ומשאבות מים שיש בם
משום לתא דאיסורי מלאכה דאורייתא ממש.
וביאר הרב בייפוס שבמכשירים החדשים כגון
במשאבות מים יש ממש הפעלה של מכשיר
בשבת ואין זה נוגע לנדון של הגברת זרם שכבר
דנו על זה רבות אלא יש כאן ממש יצירה חדשה,
כשהזרם עובר בעשרות אלפי מקומות וכל פעם
במקום חדש ויש כאן יצירה חדשה ממש.
והרב זצ"ל הבטיח ברכה לכל העוזרים לזה
וכתב "וזכות שמירת השבת קיומה ומשמרתה
תעמוד לכל הנזהרים והמזהירים להתברך בכל
מילי דמיטב ואך טוב וחסד באהלם לאוי"ט.
לאחר מכן הופיע בפני המשתתפים הרבים,
מר עוזי ישראל מחברת "מדיקל לוינשטין",
שהציג את מכשיר הסיפאפ המהודר שפותח יחד
עם משמרת השבת .והסביר שהמכשיר מונע דום
נשמתי ושהרבה לא יכולים לישון בשבת בלי זה.
במכשיר הרגיל יש חיישנים וזכרון שכל נשימה
נרשמת בו ,והמכשיר שפותח בהכוונת "משמרת
השבת" משמש ביום חול כמכשיר רגיל ובשבת
מתאימים אותו על פי הוראת הרופא לקצב
מסוים ,וכך עובד רצוף כל השבת.
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הרגע שלך
חדש! מעכשיו
גם בכשרות
גם לפסח

נסקפה טייסטרס צ'ויס בריסטה
עם תוספת ייחודית של קפה קלוי וטחון.
קחו רגע לעצמכם.

הרפורמה של שרת התחבורה :עלייה של מאות אחוזים במחירי התחבורה בערים החרדיות

ח"כ מקלב" :הרפורמה מפלה לרעה יישובים חרדים"

בערים חרדיות רבות יתייקרו מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית העירונית במאות אחוזים ,משני שקלים בממוצע כיום יעלו מחירי הנסיעה
לחמישה שקלים וחצי ⋅ ח"כ מקלב" :הרפורמה מפלה לרעה יישובים חרדים כגון ביתר עלית ,מודיעין עלית ,אלעד ועוד ומוציאה אותם מרשימת
הפריפריה" ⋅ ח"כ יעקב אשר" :הציבור החרדי יממן את האוטובוסים הריקים בערים אחרות"
אלעד ועוד .ומוציאה אותם מרשימת הפריפריה,
אשר נותנת תשובה חלקית לעליית המחירים
במקומות אלו .בעוד יישובים סמוכים ואמידים
יותר נכללים ברשימת יישובי הפריפריה .גם אם
יש דברים מבורכים מאוד ,עדיין כאשר מדברים
על יישובים שלמים שנפגעים ומחיקת הנחת
ה'ערך צבור' – רפורמה זו פוגענית מאוד".

מאת :יחיאל חן
שעות לאחר מסיבת העיתונאים של שרת
התחבורה מרב מיכאלי שחשפה את הרפורמה
במחירי התחבורה הציבורית שתיכנס לתוקף החל
מהקיץ הקרוב ,פירסמה לשכתו של חבר הכנסת
אורי מקלב מסמך המפרט את הפגיעה הקשה של
הרפורמה בתחבורה הציבורית בציבור החרדי.
לדברי ח"כ מקלב ,הרפורמה החדשה פוגעת
בנוסעי התחבורה הציבורית בערים החרדיות שם
תהא עלייה של מאות אחוזים במחירי הנסיעה.
מהמסמך עולה כי בניגוד לנטען כי הרפורמה
מוזילה את המחירים ,נסיעה בודדת ממודיעין
עילית לירושלים תתייקר מתשעה שקלים לשנים
עשר שקלים חדשים ,כך גם נסיעה בודדת בתוך
העיר מודיעין עילית תתייקר באופן דרמטי משני
שקלים לחמישה וחצי שקלים .כך יוצא כי אדם
שנוסע רק פעמים בשבוע מירושלים למודיעין
עילית ושילם עד כה  144ש"ח ישלם קרוב
למאתיים שקלים.
בלשכת ח"כ מקלב טוענים כי באופן מפתיע
הוציאו באופן שרירותי ומפלה את הערים
החרדיות ביתר עלית מודיעין עלית מרשימת
ערי הפריפריה להן מוקנית הנחה נוספת לרכישת
כרטיסי החופשי חודשי והחופשי יומי בעשרות
אחוזים ,זאת למרות שהיישובים סמוכים
למודיעין עילית וביתר עלית כמו נווה דניאל או
ישובי גוש עציון ,נכללים ביישובי הפריפריה
למרות היותם ישובים חזקים מבחינה כלכלית.

פוגעים בזכויות הנוסע החרדי .תחבורה ציבורית בבני ברק

בנוסף ,בערים חרדיות רבות כגון אופקים,
נתיבות ,רכסים ,טבריה אלעד וביתר עלית
יתייקרו מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית
העירונית במאות אחוזים ,משני שקלים בממוצע
כיום יעלו מחירי הנסיעה לחמישה שקלים וחצי.
בלשכת ח"כ אורי מקלב המכירים כאמור
את הנתונים עוד בהיותם במשרד התחבורה,
מסבירים כי ברפורמה זו יש בה דברים מבורכים
ואף מבורכים מאוד ,אך לצד זאת לא ניתן
להתעלם מעליית המחירים והפגיעה במשתמשי
התחבורה הציבורית שלא היה כדאי להם לעשות
'חופשי חודשי' והשתמשו עד כה בהנחת 'ערך
צבור'.
לדברי ח"כ אורי מקלב" :הרפורמה הזו בחלקה
הגדול באה להיטיב עם חלקים באוכלוסייה
על חשבון של ציבורים שלמים ,מורידים מזה
ומעלים לזה בשיעור של מעל למאה אחוזים.
כמו כן ואף חמור מכך רפורמה זו מפלה לרעה
יישובים חרדים כגון ביתר עלית ,מודיעין עלית,

ח"כ אשר" :לא צדק ולא יושר"
גם ח"כ יעקב אשר התייחס לרפורמת התח"צ
החדשה 'דרך שווה' ואמר כי "מבלי לגרוע ממספר
אלמנטים טובים שיש ברפורמה ,נראה שהדברים
נעשו דווקא על חשבונם של המשתמשים הכבדים
ביותר בתח"צ .הייקור הצפוי בגלל ביטול הערך
הצבור ,שיטת התעריפים החדשה שאינה מיטיבה
עם משתמש תח"צ ממוצע שאינו חורש את
הארץ לאורכה ולרוחבה מדי יום ...ומעל הכל,
ברפורמה הזו יש עוול מובנה ולא הוגן כלפי
ציבור ענק של נוסעי התחבורה הציבורית בערים
החרדיות ,שמעתה ייאלצו לממן מכיסם הפרטי
את תפעול האוטובוסים הריקים בערים אחרות".
ח"כ אשר הסביר כי "לפי שיטת ההתחשבנות
של המדינה עם מפעילי הקווים ,שהכסף מהנוסע
משולם למדינה והיא מחלקת אותו לחברות
פר ק"מ נסועה וללא קשר לכמות הנוסעים,
קווי התח"צ בערים החרדיות העמוסים בכל
שעות היום ועולים הרבה פחות ממקביליהם
בערים אחרות ,יממנו מעתה הלכה למעשה את

האוטובוסים הריקים בערים אחרות ,כיון ששם
משרד התחבורה נאלץ לממן באופן נרחב בהרבה
את תפעול הקווים כדי להשלים את המימון
החסר לרווחיות הקו".
ח"כ אשר הוסיף ש"הסיבה שהנסיעות בחלק
מהערים החרדיות היו זולות יותר היא מדיניות
תחבורתית חכמה שמשקללת את העובדה כי
בערים החרדיות העלות למפעיל נמוכה בהרבה
בגלל עומס נוסעים בקווים .זה לא בגלל מדיניות
סבסוד מפלה כפי שניסו להציג זאת .כעת,
הרפורמה החדשה מבקשת לכפות מחיר יקר יותר
על נוסעי הקווים הללו כדי לממן בכסף שלהם
תגבור ועידוד תח"צ בערים אחרות שבהן הציבור
מעדיף שימוש ברכב פרטי על פני התחבורה
הציבורית .זה לא הוגן בלשון המעטה.
"את הציבור החרדי לא צריך לעודד להשתמש
בתחבורה ציבורית ,הוא עושה זאת מעצמו ,צריך
רק לספק לו את השירות באופן יעיל ולהעמיד
צי אוטובוסים ראוי וזמין שיענה על הביקוש
הגבוה".
"אני קורא למשרד התחבורה" ,אמר ח"כ
אשר" ,לגלות שקיפות מלאה ולהציג לציבור את
נתוני התפוסה בקווי התח"צ בחלוקה מאובחנת
לפי ערים ויישובים שנדע את האמת .לא יעלה
על הדעת שרפורמה המתיימרת להיטיב עם
משתמשי התח"צ תפגע בזכויותיו של הציבור
שהכי מוטה תחבורה ציבורית ,אין פה לא צדק
ולא יושר".

"הגדה של פסח" בערבית שנשלחה ליהודים
אנוסים במדינות ערב ,הוצגה בפני גדולי ישראל
משלחת יד לאחים בביקורים רבי רושם אצל כ"ק האדמו"ר מטשרנוביל ,כ"ק האדמו"ר מערלוי וכ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א ⋅ עדויות
מפעימות על הקשר רב השנים בין יד לאחים לגדולי ישראל זצוק"ל ⋅ עד שבאו תלמידיהם
מאת :אלי כהן
משלחת מצומצמת של יד לאחים נכנסה בימים
האחרונים למעונו של כ"ק אדמו"ר מטשרנוביל
שליט"א על מנת להציג בפניו את פעילות יד
לאחים לפדיון שבויים והצלת יהודים תועים
משבי המיסיון ומטמיעה בקרב בני עם ניכר.
האדמו"ר שמע מפי הרב יואב-זאב רובינסון,
מבכירי הפעילים בארגון ,סקירה נרחבת אודות
מלאכת השמד המיסיונרית בארץ הקודש והיקפה
והתבונן ברגש עצום במראות של צעירים יהודיים
שהיו חברים בכתות המיסיון וכיום חובשים את
ספסלי בית המדרש .האדמו"ר התרגש לשמוע
על חתונות שעורך יד לאחים לניצולי המיסיון
אשר מקימים בתים נאמנים בישראל ובירך את
המשלחת בהצלחה רבה בעבודת הקודש לפדיון
שבויים ולהצלת נפשות מרדת שחת.
ימים אחדים לאחר מכן נכנסה משלחת נרחבת
של כלל מנהלי המחלקות למעונו של כ"ק
אדמו"ר מערלוי שליט"א .משך שעה ארוכה
ישב האדמו"ר והאזין ברוב קשב לדברי הפעילים
ובראשם הרב חיים אייזנברג שהציג בטוב טעם
את הפעילות הענפה של המחלקות השונות .מעת
לעת ,כששמע על צרותיהם של ישראל המגיעות
לפתחי הארגון-של יהודים שנפלו לכתות
המיסיון והמירו דתם או כאלו הנמצאים בכפרים
הערביים בצרה ובשביה ,נאנח האדמו"ר עמוקות
וזעק בקול" :אוי ,ריבונו של עולם"
הרב בנימין קלוגר ,ותיק הפעילים במחלקה
להצלה ממיסיון של יד לאחים הרחיב על פעילות
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המיסיון בעיר הקודש ירושלים ,ואף סיפר על
מתחם מיסיונרי שפעל בשנה האחרונה במרחק
של רחובות ספורים מהיכל בית המדרש הגדול
של ק"ק ערלוי אשר נסגר ממש בימים אלו
בשל פעילות מאומצת של הפעילים המסורים.
הרב קלוגר גם סיפר מזווית אישית על היכרותו
עם כ"ק האדמו"ר בעל ה'אמרי סופר' מערלוי
זצוק"ל ,שחיבבו וקירבו.
לקראת סיום הביקור ,ביקש האדמו"ר לשמוע
במה יוכל לעזור באופן אישי לעצירת נגע
המיסיון בכלל ובירושלים בפרט .עם יציאת
המשלחת ממעונו ,הורה האדמו"ר לקרוא שוב
לחברי המשלחת וביקש לקחת חלק בפעילות
ולהרים תרומה הגונה.
המשלחת המורחבת ובראשה הרב שמואל
ליפשיץ ,מראשי הארגון ,זכתה להיכנס לביקור
נדיר גם במעונו של כ"ק גאב"ד 'זכרון מאיר'
שליט"א .עם כניסת המשלחת הזכיר הגאב"ד
את הקשר ההדוק שהיה לזקנו בעל 'שבט הלוי'
זצוק"ל עם מייסד יד לאחים הגרש"ב ליפשיץ
זצ"ל.
"רבנים ופוסקי הלכה רבים שיחרו לפתחו
של זקני ,אך בגלל חוסר הזמן הגדול ולטובת
הציבור ,היה סדר מסודר של קבלת קהל שכלל
לוחות זמנים קצובים שנקבעו מראש .בכל פעם
שהגרש"ב ליפשיץ הגיע כדי לדון בנושאים הרי
גורל שמגיעים ליד לאחים ,זקני היה מכניס אותו,
ולא משנה איזה נושא היה באותו רגע על שולחנו.
זה היה יחס מיוחד שלא ניתן היה לראות" העיד.
פעילי יד לאחים הפתיעו כשהציגו תמונה

של נער בר מצוה יהודי ,נכד של שייח' בשכונת
שועפט שחזר ליהדות ע"י פעילות הארגון,
כשהוא מתברך אצל אביו ,בעל מחשבת הלוי'
זצוק"ל .הגאב"ד התרגש מאוד לראות את
התמונה ואת הקשר שהיה גם לאביו זצ"ל עם
ארגון הפעילים.
"זכינו לקשר עם שלושה דורות של פוסקי
הלכה" אומרים ביד לאחים" .הן עם מרן בעל
'שבט הלוי' ,הן עם בנו בעל 'מחשבת הלוי' והן
להבחל"ח עם הגאב"ד שליט"א".
הפעילים חשפו בפני הגאב"ד מהדורה חדשה
של "הגדה של פסח – בערבית" היוצאת לאור
בימים אלו ע"י מחלקת ההתבוללות ביד לאחים,
הנשלחת למקומות הנידחים ביותר במדינות
ערב ,ומיועדת ליהודים אשר מקיימים אורח
חיים יהודית בצנעה ונמצאים בקשר עם פעילי
המחלקה.
טרם בירכם ואת כלל התומכים בפעילות
החשובה בפעילות החשובה של יד לאחים,
ציין הגאב"ד כי בעשרות השנים האחרונות ידע
מקרוב על ארגונים ועמותות שונות שקמו ונסגרו,
אך לעומתם זכה יד לאחים ללכת מחיל אל חיל
ולגדול במשך שבעים שנה ,כשלנגד עיני הנפשות
הפועלות בו ניצבת מצוות פדיון שבויים והצלתם
של יהודים תועים מרדת שחת.
"אין זאת אלא שזכות מסירות הנפש של מייסד
הארגון הגרש"ב ליפשיץ זצ"ל עומדת באופן
תמידי לימין הארגון ופעיליו בפעילותם החשובה
והיוצאת מן הכלל לשמירת חומות עם ישראל
מול בני ניכר" ,חתם הגאב"ד ברגש.

האדמו"ר מערלוי עם פעילי יד לאחים

הגרי"ב ואזנר עם הגדה בערבית

ערכות מצות יין והגדה שנשלחות למדינות ערב ליהודים אנוסים

ה' ניסן תשפ"ב 6/4/22

כל הכובעים

שמחירם* עד 900
רק

389

כובע  100%לבד
תוצרת אירופה

כל הכובעים

שמחירם* עד 350
רק

במקום  750ש”ח

במחיר הזול ביותר בהתחייבות!

מלאי גדול
של כובעים

Baron Hatters

*המבצעים תקפים עד ראש חודש אייר *ממחיר מחירון ,לא כולל ראט'ש *בכפוף לתנאי המבצע

מבצעים מיוחדים ומפתיעים על סדרת

ניתן גם לבצע הזמנה ולקבל קטלוג במייל baronsb9598@gmail.com
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חג אחד ,מלא חוויות!

חוגגים פסח מושלג

באתר החרמון

אטרקציות לכל המשפחה

מזחלות

שלג לילדים

מזחלות אקסטרים

*במפלס העליון

רכבל מבקרים

SKY RIDER

פליט מרגש" :הצטרפתי
מחדש לעם היהודי"

רק כשברח קוסטה בן ה 31-מחרקוב מהתופת באוקראינה ונקלט בקהילה היהודית של
קישינב ,הוא זכה להיכנס בבריתו של אברהם אבינו
מאת :יוסף טולידנו
כ 15,000-פליטים מאוקראינה ,נקלטו
בקהילה היהודית בקישינב .לצד טיפול במקרים
כואבים של פליטים שאיבדו את רכושם ואת
יקיריהם בהפצצות הרוסיות ,ציינה הקהילה
בקישינב רגע מרגש ומשמח של ברית מילה
לפליט יהודי מחרקוב.
קוסטה ,בן  ,31הגיע לפני כשבוע למתחם
הקהילה היהודית של קישינב ,יחד עם קבוצה
גדולה של פליטים יהודים מחרקוב .קוסטה,
יהודי בן להורים יהודים ,נמצא בדרכו לישראל,
אך בעיות בירוקרטיות מונעות ממנו לטוס ארצה
ומעכבות אותו במולדובה .כצעיר מוכשר,
שנמצא בשיא כוחו ,החל קוסטה להתנדב
בקהילה המקומית ,ולקחת חלק בפעילות
הקליטה והסיוע לפליטים.
במהלך סעודת השבת ,ביקש רבה של מולדובה
הרב פנחס זלצמן שכל אחד מהסועדים יספר על
החלטה טובה או על חלום שיש לו .כשהגיע
תורו של קוסטה ,הוא הדהים את הנוכחים וסיפר
שהחלום שלו הוא לעבור ברית מילה.
הרב זלצמן לא בזבז זמן ,וכבר במוצאי שבת
החל לעבוד על הגשמת חלומו של קוסטה.
ואכן ביום ראשון בבוקר ,יחד עם רופא חרדי
מקומי שגויס להתנדב בקהילה בחודש האחרון

מאוחדת תפעיל מוקד בשיתוף מוקד ה.ר.ב.
למענה הלכתי-רפואי לקראת חג הפסח
לשאלות יענו רבני בית ההוראה
של מוקד ה.ר.ב בראשות
הגרמ"ש קליין שליט"א ומומחי
רפואה בכירים של מאוחדת
⋅ המוקד יפעל ברציפות בין
התאריכים י'-י"ג בניסן
מאת :אלי כהן

משחק
"חפש את
האפיקומן
בשלג"

מבצעי חג
מיוחדים!
*כל הפעילויות בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

לפרטים נוספים1-599-550-560 :
 cs@mthermon.co.il www.skihermon.co.ilאתר החרמון
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גם
ומשמש
כמוהל ,נערכה
ברית המילה
וכדין
כדת
בבית הכנסת
'אגודת ישראל'
של הקהילה
היהודית של
הרב זלצמן עם הפליט שעבר ברית
קישינב.
בטקס ברית
המילה שנערך כדת וכדין ,בחר לעצמו קוסטה
שם יהודי חדש ,ומעתה הוא נקרא :נועם גרשון.
"זאת סגירת מעגל מרגשת עבורי ,ואני מרגיש
שהצטרפתי מחדש לעם היהודי" ,אמר נועם
גרשון – קוסטה לאחר הברית.
לדברי הרב פנחס זלצמן רבה של מולדובה:
"בחודש האחרון ,אנחנו יודעים הרבה רגעים
של עצב וכאב גדולים .האובדן של הפליטים
מאוקראינה ,הוא קשה מנשוא .והנה בתוך כל
החושך הגדול ,כשאנחנו עסוקים בפעילות של
הצלת נפשות והכנסת אורחים ,זכינו להכניס
יהודי בבריתו של אברהם אבינו .הרגעים הכי
מרגשים כאן ,הם הרגעים שאנחנו מצליחים
לשמח את היהודים היקרים ,וזה היה ללא ספק
אחד מרגעי השיא".

כמידי שנה ,לקראת חג הפסח תפעיל מאוחדת
מוקד הלכתי למענה הלכתי בשיתוף "מוקד
ה.ר.ב - .מענה הלכתי רפואי בינלאומי" בו ישיבו
לשאלות רבני בית ההוראה ומומחי רפואה.
הסוגיות ההלכתיות בנושאי רפואה והלכה
בשאלות הקשורות לחג הפסח ,הינן רבות
ועצומות ומידי שנה נתקלים אנשים רבים
בשאלות הלכתיות סבוכות הנוגעות לקיום
מצוות החג.
השאלות הרפואיות מורכבות במקרים רבים
ועל כן נדרש שילוב בין רבנים ומורי הלכה לבין
מומחי רפואה על מנת לבחון את הסוגיות בצורה
מיטבית ולהעניק מענה מוסמך לשואלים.
על מנת להקל על הציבור מפעילה מאוחדת
מוקד הלכתי בשילוב מוקד ה.ר.ב .בו יענו רבנים
ומורי הוראה ומומחי רפואה במגוון מקצועות
על מנת להשיב דבר הוראה והלכה בנוגע לחג
הפסח.
המוקד יפעל ברציפות בין התאריכים י'-י"ג
בניסן ( 11-14באפריל) בטלפון ,02-5020202
כאשר הקו פתוח לשאלות בנושאים פסח בענייני
טיפולים רפואיים ,תרופות ,תכשירים ,שיעורי
המצוות לחולים ונושאים נוספים .הפונים יקבלו
את המענה ההלכתי והרפואי המקצועי ביותר,
מרבני בית ההוראה של מוקד ה.ר.ב ,.בראשות
ובהכוונת הגאון הגדול רבי משה שאול קליין
שליט"א ובנשיאות גדולי הדור.
הרב ישראל פינחס טירנואר ,יו"ר מוקד
ה.ר.ב" :.מאז הוקם המוקד ,זורמות אליו מדי
יום שאלות רבות מהעולם היהודי כולו ,וזוכות
למענה מוסמך ומהיר ,בעברית ,אידיש ואנגלית.

רבני מוקד ה.ר.ב ומומחי מאוחדת

זו לא הפעם הראשונה שיש לנו את העונג
והכבוד לעבוד בשיתוף פעולה עם "קופת חולים
מאוחדת" ,אשר תמיד שמה לנגד עיניה את טובת
המטופל ורווחתו .גם השנה ,לקראת פסח אנו
זוכים להפעיל את המוקד עבור שאלות הנוגעות
לחג הפסח ,ביחד עם "מאוחדת" ורופאיה
הבכירים .רבות הן השאלות המתעוררות אצל
עם ישראל ובמיוחד חולים וזקנים ,שאלות
חמורות הנוגעות לתרופות ,תכשירים ,שיעורי
המצוות ועוד .אנו תפילה שבסייעתא דשמיא
נוכל להשיב לכל הפונים כדרכנו ,בכובד ראש,
תחת תחושת אחריות ,ועל פי הוראות הגרמ"ש
קליין שליט"א".
השנה לראשונה מאוחדת נותנת מענה בלעדי
ללקוחותיה בשיתוף מכון המחקר של מאוחדת
בשאלות הלכתיות הנוגעות לקיום מצוות החג,
בשיתוף ועד הכשרות של בד"צ העדה החרדית.
בחוברת ניתן למצוא גם הלכות רבות
הנוגעות לקיום מצוות החג במצבי חולי שונים
כדוגמת אכילת מצה לרגישים לגלוטן ,אכילת
מצות מעמילן חיטה ללא גלוטן ,אכילת מצות
משיבולת שועל ,מי שלעיסת מצה קשה עליו,
חולה המתקשה לשתות ארבע כוסות ,שתיית
ארבע כוסות לחולים סכרתיים ,חולה שעבר
ניתוח בריאטרי כדוגמת קיצור קיבה או שרוול
וכן שאלות הלכתיות נוספות.
ההלכות בעלון המיוחד נערכו ע"י הרה"ג רבי
אשר לנדאו שליט"א ראש תחום תורה רפואה
והלכה במכון המחקר של קופ"ח מאוחדת ,והיו
לעיני מרנן ורבנן נשיאי "מוקד ה.ר.ב - .מענה
הלכתי רפואי בינלאומי"  -הגאון הגדול רבי
שמעון בעדני שליט"א והגאון הגדול רבי משה
שאול קליין שליט"א ,אשר סמכו את ידיהם על
כל הנכתב הלכה למעשה.
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מקדש
ישראל
והזמנים
תירוש כרמל
האיכותי ,הטעים
והאהוב ביותר

כשר לפסח

*על פי סקר גאוקרטוגרפיה פברואר 2021

הציור בהשראת מקום ייצורו של היין

הקמחא דפסחא הגד

,
000 000

יוצאים בימים א
ללמעלה מר
בכל רח

לפי רשימות מדויקות שהתקבלו מקופ

קמחא דפסחא

תלושי ביגוד

מענק חג

ע

₪14,000,000

₪9,000,000

₪5,500,000

0

בחלוקה מיוחדת של

בחלוקה מיוחדת של

בחלוקה מיוחדת של

ב

תלושי מזון לחג

תלושי ביגוד

ברשתות המזון

לכל המשפחה בחנויות
המובחרות

למעלה מ10,000-
משפחות

למעלה מ5000-
משפחות

מענקי חג
בצ'קים
לצרכי החג

לכ3000-
משפחות

ז
ע

39-47-47

דול בעולם

,
₪32 0

אלו מקופת העיר
רבבת משפחות
חבי הארץ

פות הצדקה המקומיות בכל עיר ושכונה בארץ הק'

עופות ודגים

והסירותי

₪1,500,000

₪2,000,000

בחלוקה מיוחדת של

בחלוקה מיוחדת של

זיכוי לקניית
עופות ודגים

ששלחו את רשימות

אלפי הנזקקים
לקופת העיר

ירושלים
אונסדורף | אלקנה | בית וגן | בית ישראל |
גאולה | גבעת המבתר | גבעת שאול | גוש
שמונים | הגבעה הצרפתית | הרובע היהודי
| הר נוף | מטרסדורף | מקור ברוך | מעלות
דפנה | נוה יעקב | נוה צבי | סנהדריה |
סנה"מ | עזרת תורה | קרית צאנז | רוממה
| רמות א' | רמות ג' | רמות ד' | רמות פולין
| רמת אשכול | רמת שלמה | שמואל הנביא

מרכז
בית שמש  -רמב"ש א' | רמב"ש ב' | רמב"ש
ג' | חפציבה | סלונים | יפה נוף | משכנות
יעקב | רמת אברהם | קרית חסידים | בר
אילן
מודיעין עילית -מתן בסתר | ברכפלד | גרין
פארק
אחיסמך | אלעד | ביתר | גבעת זאב | גני
תקוה | עמנואל | פתח תקוה מרכז | פתח
תקוה-גני הדר | קרית הרי"ם לוין | קרית
יערים | תל ציון

מענק חג

צפון

למשפחות חולים ונכים
ע"י קרן "והסירותי"

זכרון יעקב | חיפה | חצור הגלילית
| טבריה | כרמיאל | נוף הגליל |
נתניה -קרית צאנז | עפולה | צפת |
קרית אתא | רכסים

הקרן שיסד רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי
זצ"ל בקופת העיר  -עבור חולי ישראל

"וַ ֲה ִסירוֹ ִתי"
ל1200-
משפחות

הקופות המקומיות

למעלה מ1000-
משפחות

1800-3

דרום
אופקים | אשדוד | בית חלקיה | יסודות |
ירוחם | נתיבות | קרית גת | קרית מלאכי |
רחובות | תפרח

אתה חייב להיות
שותף במפעל
הזה!!

ינון פלח

והעולם שותק
נוכח הזוועה שהעולם נחשף אליה בעיר האוקראינית בוצ'ה ,מתחדדת ההבנה בקרב מנהיגי העולם:
על אדמת אוקראינה מתרחשים בימים אלו פשעים נגד האנושות ופוטין יידרש לעמוד לדין בביה"ד
הבינלאומי בהאג בגין פשעי מלחמה ⋅ והמסקנה עגומה :כל מדינה נלחמת לבדה את מלחמותיה.
המעצמות שולחות את צבאותיהן רק כאשר הטרור מתדפק על מפתן ביתם

עם כל יום שחולף ,הזוועה נחשפת .מה
שביצעו הרוסים בעיר האוקראינית בוצ'ה ,הן
הרבה מעבר לפשעי מלחמה .הזוועה שהעולם
נחשף אליה בימים האחרונים ,חושפת שורה של
מעשי טבח אכזריים ,מחרידים ,ברבריים ,תוך
כדי עינויים של תושבי העיר.
המראות מעוררי החלחלה המגיעים מבוצ'ה,
הבהירו גם לאחרוני הספקנים  -באוקראינה
מתחוללת אחת הזוועות הקשות ביותר שראה
העולם בשנים האחרונות.
בוצ'ה ,הממוקמת רק כמה קילומטרים צפון
מערב לעיר הבירה קייב ,עיר המונה פחות
מ 40-אלף תושבים ,הייתה בשבועות האחרונים
בשליטת כוחות הצבא הרוסי .רק כאשר נסוגו,
העולם נחשף בבעתה אל הזוועה המלצתית .בכל
פינה ברחובות העיר ניתן לראות את ממדי הרצח
וההרס .עשרות גופות מתגוללות ברחובות העיר,
חלקן כפותות ,שרופות ,מרוטשות .מוקשים
שהותירו חיילי רוסיה .בתי מגורים שהפכו
לעיי חורבות .מראות קשים לעיכול .עיר שלמה
שהפכה לקבר אחים אחד גדול.
ריח חריף של מוות ,גופות חרוכות ,טבח חסר
אבחנה ,אזרחים מבוהלים והרס בלתי נתפס,
מקדם את פניהם של מי שנכנסו לעיר בימים
האחרונים.
שמה של העיר בוצ'ה יככב עוד זמן רב
בהיסטוריה .תלמידים ילמדו על הזוועות
שהתחוללו ברחובותיה של העיר גם בעוד
עשורים רבים .זהו רגע מכונן בשפל המוסרי
אליו הגיעה הנהגת רוסיה בניסיון להכניע את
אוקראינה.

⋅ ⋅⋅
330
0

בני ברק

התכנית המקורית של הקרמלין להכניע את
קייב תוך ימים אחדים ,נתקלה בהתנגדות עיקשת
וראויה לציון של הצבא האוקראיני .בניגוד
לתוכניות ,הצבא הרוסי מדשדש .את זעמם כילו
החיילים הרוסים על תושבי העיר בוצ'ה שנכבשה
על ידם.
צילומים שנחשפו על ידי כלי התקשורת
באוקראינה הציגו עשרות גופות המתגוללות
ברחובות העיר ,חלקן כפותות ידיים ,סימן ברור
לכך שהוצאו להורג על ידי החיילים הנסוגים.
מעט העיתונאים שנכנסו אל העיר החרבה ,חשפו
לעולם את ממדיה של הזוועה.
נשיאת הנציבות האירופית כבר הבהירה
שמדובר ב"זוועות שלא יתוארו" .מנהיגי העולם,
בזה אחר זה הגדירו את מה שהתחולל בבוצ'ה
כ"פשע מלחמה" ו"פשע נגד האנושות" .רה"מ
בנט נמנע מלהגדיר את מעשיה של רוסיה כפשע
מלחמה ,אך גינה את מעשיה .לעומתו ,שר החוץ
יאיר לפיד הבין שישראל לא יכולה לשתוק עוד
והגדיר זאת "פשע מלחמה".
העולם מתחיל להבין שהגיע הזמן לעצור
את הטירוף של פוטין .חייליו שועטים לא
בכדי להכניע את אוקראינה .הם פשוט טובחים
ושורפים את גופות ההרוגים.
נשיא אוקראינה ,ולודימיר זלנסקי ,התייחס
לעדויות הקשות במהלך ראיון לרשת החדשות
האמריקנית סי.בי.אס ואמר" :אכן מדובר ברצח
עם .ניסיון להעלים אומה שלמה ואת אנשיה.
אנו אזרחיה של אוקראינה לא מעוניינים להיות
משועבדים למדיניות הפדרציה הרוסית ,ובגלל
זה אנחנו נטבחים ומושמדים".
בסיומה של המלחמה ,שסופה אינו נראה
באופק ,לא יהיה מנוס .מדינות המערב ייאלצו
להעמיד את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לדין
בביה"ד הבינלאומי בהאג .סעיף האשמה:

פשעי מלחמה .מה שמתרחש באוקראינה הוא
הרבה מעבר לפשע מלחמה .לא רק בבוצ'ה.
גם בחרקיב .גם בצ'רניהיב .גם בערים אחרות.
העיר מריופול הפכה לחור שחור .הפצצות בלתי
פוסקות החריבו את העיר .ממדי הארס כפי
שנחשפו בצילומים מהאוויר ,בלתי נתפסים.
בקרמלין לא התרגשו מהדיווחים .הם
בעיקר מכחישים .טוענים שהכל מבוים ע"י
האוקראינים .צילומי הלוויין חושפים שהרוסים
משקרים .כבר בעת שליטת כוחות הצבא הרוסי
בעיר בוצ'ה לפני שבועיים ,גופות התגוללו
ברחובות העיר ,עדות למעשי הרצח הברבריים.
אזרחי העיר הוצאו להורג במגוון של מיתות
משונות ,שאין הנייר סובלם.

⋅ ⋅⋅
לפני  85שנה כתב ארנסט המינגווי את ספרו
"למי צלצלו הפעמונים" ,בעקבות החוויות
שחווה בעת שסיקר לעיתוני אמריקה את מראות
הזוועה במלחמת האזרחים בספרד .שמונה וחצי
עשורים חלפו ,וכמדומה שאין מי שישאל היום
את השאלה המתבקשת :למי יצלצלו הפעמונים.
מנהיגי העולם ספונים בלשכותיהם ההדורות.
מאיימים להרחיב את הסנקציות על מוסקבה.
מבטיחים לקלוט עוד מהגרים .מספקים הצהרות
חריפות .בקרמלין לא ממהרים להתרגש.
ההיסטוריה מוכיחה שאין בכוחן של מילים
לעצור מלחמה .רק יצירת מאזן אימה מול
רוסיה ישנה את התמונה .במידה וארה"ב
ואירופה חפצות שקט ביבשת שידעה מלחמות
ארוכות שנים ,עליהן להפשיל שרוולים ולשגר
את צבאותיהן ליטול חלק במלחמה שנכפתה
על אירופה .רק כאשר יתהווה איום ממשי של

מטחי טילים על מוסקבה ,בקרמלין יתחילו לדבר
אנגלית.

⋅ ⋅⋅
ויש רק מסקנה אחת :העולם לא למד דבר.
חרף ההצהרות השנתיות ביום השואה הבינלאומי
וחרף ההבטחה החוזרת ונשנית ש'לעולם לא
עוד' ,האנושות שוב שותקת .מדינות העולם שוב
לא נוקפות אצבע .סנקציות כלכליות ותמיכה
מרחוק לא ישנו את המציאות הבלתי ניתנת
לעיכול :אוקראינה נטבחת תחת מגפי הצבא
הרוסי .גם קליטת פליטים ,מעשה הומניטרי
ראוי לשבח ,לא יעצרו את הטבח הבא .תושבי
אוקראינה נתונים למשיסה .אף מדינה לא שוקלת
לשלוח את חייליה לשדה הקרב.
המסקנה פשוטה :כל מדינה נלחמת לבדה את
מלחמותיה .המעצמות שולחות את צבאותיהן רק
כאשר הטרור מתדפק על מפתן ביתם .אמריקה
יצאה למלחמה בעיראק ובאפגניסטן ,רק כאשר
פיגועי הטרור הרעידו את רחובותיה של ניו-יורק.
אירופה נזכרה להתעורר רק כאשר מטעני נפץ
ומחבלים צמאי דם זרעו הרס ומוות בערי הבירה
של היבשת .לונדון ופריז ,מדריד ובריסל ,ברלין
ורומא ,כל אחת בתורה חשה בטעמו המר של
הטרור הגלובלי .מלחמה בין רוסיה לאוקראינה?
זו כבר בעיה שלהן.
במלחמה הבאה שלא תבוא ,אם חלילה
ישראל תותקף ע"י איראן ,סוריה או כל מדינת
אויב אחרת – העולם לא יגיע לכאן .אף מדינה
לא תנקוף אצבע .אף צבא זר לא יעשה את דרכו
למזה"ת.
אנחנו הרי כבר יודעים זאת אלפי שנים :אין
לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

גם

מחירים
הורדנו
על מאות מוצרים

וגם מבצע

₪100
מתנה

100
מתנה

צבעים לבחירה :מולבן  /וונגה
 /טבעי ,צבעי המיטה על בסיס
מים ללא כימקליים

555

SV6116

₪100
מתנה

מגהץ
קיטור
טפאל

₪

₪100
מתנה

990

 30כוסות

ATL-1068

 40כוסות
ATL-1088

 60כוסות

₪5
מתנה

ATL-1136

₪100
מתנה

ערכת ניקוי
בקיטור
SC3 EASY FIX

במקום₪ 790

690

₪

100
מתנה

מיקסר
איכותי
קנווד

שנתיים
אחריות

200
מתנה

KMX750

מיקסר דאבו
עוצמתי

במקום ₪ 1,290

₪5
מתנה

 2סירים בינונית
 4סירים גדולה

129
149
 60ליטר
 40ליטר
499 349 189
₪

₪

5

במקום ₪2,190

₪5
מתנה

5
מתנה
₪

ALT-6660

₪

200
מתנה

שואב אבק
רובוטי
מקרצף

H9 Pro
מוט מתקפל לעד  90מעלות

1,590

₪

₪

Yeedi Mop ₪
Station

שואב אבק
אלחוטי נטען

שאיבה ושטיפה
בו זמנית

במקום ₪ 1,790

1,579

 +טורבו

ALT-6640

₪150
מתנה

במקום ₪ 1,790

₪

טוסטר אובן

מתנה  6סירים ענקית
ALT-500
מאושר לשימוש בשבת

₪

1,590

MIX 5240

990

ALT-400

V8 ABSOLUTE

1,299

₪

קערת נירוסטה 2.5
ליטר
הספק 1200W
תצוגת לד דיגיטלית

₪

₪

שואב אבק
דייסון אלחוטי

במקום ₪ 1,390

קערת
נירוסטה
 5ליטר

₪

₪100
מתנה

EL-GRL-5

₪

₪5
מתנה

₪

כולל מבער צד

3,289

ALT-300

₪

 5מבערים

₪

GS- Classic 4B

פלטת שבת

279
299
319

יבואן רשמי

149

מכונת
קפה
נספרסו
₪

מיחם חשמלי
נירוסטה מהודר לשבת
₪5
מתנה

מתנה

גריל גז
אלקטרה

במקום ₪3,790

במקום ₪1,290

599
בלעדי!
פילטר
לסינון
אבנית

₪

כיסוי גריל

F121

שירות בבית הלקוח

₪

כולל 50
קפסולות
קפה

₪

₪5
מתנה

גריל גז
משולב
פחמים
 4מבערים
 +כירה

₪

במקום ₪699

490

אקדח לניקוי בקיטור עם מגוון
ATL-930
אביזרים

999

במקום ₪ 1,599

1050

₪

₪5
מתנה

1 399
,

PREMIUM

349

200
מתנה

100
מתנה
₪

WR65

חזית 1.94 :מטר.
עומק 1.51 :מטר.
גובה 2.01 :מטר
במרכז הגג.

בר מים
פרימיום כסוף

₪

לחץ קיטור  5.3באר
תוצרת צרפת

במקום ₪ 649

במקום ₪ 1,390

₪

מיקסר
רב תכליתי
 5ליטר
800W

₪50
מתנה

מחסן מתכת
דמוי עץ אירו

דקורטיבי ,דלת גבוהה
במיוחד
ר 1.94 :מטר
ע 1.21 :מטר
ג 1.80 :מטר )בקצה הגג(

₪5
מתנה

ATL-259

מחסן מתכת
דגם DF2

מ
ת
נ
ה

₪

₪

₪

מיטה )רוחב (1.20
מעוצבת
 +מזרון קפיצים
 120/190ס"מ

100
מתנה

כסף

₪

במקום ₪ 3,190

2,890

₪

₪100
מתנה

8

₪300
מתנה

מקרר מקפיא
עליון אלקטרה

שנות אחריות )(1+7
בתוספת ₪99

SJ-58C-BK

במקום ₪ 1,190

2,390

899

₪

מקרר  4דלתות
 544ליטר

Multi Air Flow

₪200
מתנה

5

מדיח כלים
רחב בוש

צבע נירוסטה 70 ,מעלות
לניקוי שומן קשה ,פונקציית
 Half Loadהדחה חצי כמות
מנוע  EcoSilenceחזק
ועמיד ,צג גדול במיוחד

שנות אחריות )(1+4
בתוספת ₪199

608

SMS25AI05E

במקום ₪7,590

6,490
5

מכונת כביסה
פתח חזית
שנות אחריות ) (1+4אלקטרה
בתוספת ₪199

999

₪

לשנה שלמה!
בשווי 269
₪ 400

₪200
מתנה

תנור אפיה דו תאי
משולב כיריים 4
להבות בקו
מהדרין

₪

בשווי 373
₪ 400

₪200
מתנה

מכונת כביסה
פתח עליון
קריסטל

WMT1006

במקום ₪ 1,590

1,480

מתנה

קפסולות ג׳ל קולון

₪500
מתנה

תנור שף
משולב
 90סמ

במקום ₪2,990

2,390
₪100
מתנה

2,490

במקום ₪ 2,990

₪

200
מתנה

מתנה

במקום 799 999

₪

₪

תנור אפיה
כולל טורבו אקטיבי
משולב כיריים
סאוטר
מעבד מזון
בתוספת ₪99

95050

₪50
מתנה

₪

₪400
מתנה

דרי כארד
30ם ₪מתנה
0
מתנה

טבליות פיניש

לשנתיים!
בשווי 373
₪ 400

במקום ₪ 2,990

2 190
,

5

1,890

שנתיים
אחריות

319

₪100
מתנה

לשנה שלמה!
בשווי 269
₪ 400

מקפיא  6מגירות
אלקטרה

5

1 890

₪200
מתנה

1,790

תנור אפיה
בנוי אלקטרה

 1400סלד
במקום ₪2,690

קפסולות ג׳ל קולון

לשנה שלמה!
בשווי 269
₪ 400

2,290

₪

₪100
מתנה

5

שנות אחריות )(1+4
בתוספת ₪199

בתוספת ₪199

סט סירי סולתם
מתנה
בשווי 590

799

1,250

במקום ₪1,390

₪

150
מתנה
₪

כיריים גז
זכוכית
קריסטלית
סאוטר

כיריים
להבות
4
זכוכית

444

במקום ₪ 599

₪

תפוקת קירור BTU 9,600
תפוקת חימום BTU 9,700

במקום ₪1,790

1,690

₪

₪400
מתנה

מכונת כביסה
משולבת
מכונת כביסה 12 :ק"ג
מייבש כביסה 8 :ק"ג

 1400סלד

מנוע  ,invצג דיגיטלי ענק
תוכניות
16
100101

במקום ₪3,490

2,990

מתנה

קפסולות ג׳ל קולון

₪

לשנה שלמה!
בשווי 269
₪ 400

₪200
מתנה

תנור אפיה
בנוי פירוליטי
סאוטר

פירוליטי

5

מעבד מזון
מתנה
בתוספת 99
₪

במקום ₪2,490

פאנל מגע
וטיימר דיגיטאלי
שנות אחריות )(1+4
בתוספת ₪199

2,290

300
מתנה

₪

במקום ₪ 1,290

כיריים אינדוקציה
 80ס''מ
תלת פאזי
סט סירי סולתם
מתנה
בשווי 590

1,190
₪

SHG6020B

A

wifi

₪

₪

₪100
מתנה

5
החל מ-
199

שנות
אחריות

מעבד מזון
מתנה
בתוספת 99

AKE 64 GLS

₪

7

דרוג

₪

זכוכית
צבעים :לבן/בז/שחור

שנות אחריות )(1+4

HBN301E2Q

₪

100
מתנה

תנור אפיה
בנוי בוש
₪

EL95100

במקום ₪849

מכונת כביסה
פתח קידמי
LG
 8קג
F 1608WD

מתנה

₪100
מתנה

₪

מזגן עילי ELCO 11

999

₪

₪

5

בתוספת ₪199

₪

WAJ2406XPL

₪300
מתנה

שנות אחריות )(1+4

במקום ₪1,290

במקום ₪2,190

מתנה

2 990
,

₪

WIE2B19

מכונת כביסה
בוש
 1200סלד מנוע ללא
שנות אחריות ) (1+4פחמים

קפסולות ג׳ל קולון

2,790

במקום ₪3,190

6451

שנות
אחריות

₪

בתוספת ₪199

בתוספת ₪199

יבואן רשמי

ATL-802

שנות אחריות )(1+4

AM4472

במקום ₪ 2,990

שנות אחריות )(1+4

,

2050

₪

5

 472ליטר

RT37K5012S8

במקום ₪1,990

בתוספת ₪199

אמקור
נירוסטה

מדחס דיגיטל אינוורטר

₪

מדיח
אינטגרלי מלא

במקום ₪1,990

בלנדרים נינגה

כירה חשמלית קרמית זוגית
3000W

סט סירי סולתם
מתנה
בשווי 590

373BL

₪

₪

תנור אפיה
משולב כיריים
אלקטרה

בתוספת ₪99

ELC9060

KFDM62120DWDSL

₪

₪

לשנה שלמה!
בשווי 269
₪ 400

שנות אחריות ) (1+7נירוסטה מושחרת

5

מקרר סמסונג
מקפיא עליון
407ליטר
476
ליטר

אלקטרה
מקפיא תחתון
 327ליטר

₪200
מתנה

פאנל הפעלה בעברית ובאנגלית

במקום ₪ 1,190

מתנה

1,949

טבליות פיניש

לשנתיים!

EWM608

קפסולות ג׳ל קולון

במקום ₪ 2,490

מתנה

₪

₪100
מתנה

8

במקום ₪ 2,590

₪

₪500
מתנה

₪300
מתנה

מקרר מקפיא
עליון שארפ
 433ליטר

8623

₪200
מתנה
מקרר הפוך

400
מתנה
מקרר  4דלתות
₪

ELC 804IND3F

במקום ₪1,790
₪100
מתנה

מעבד מזון
מג'ימיקס

1,499

₪

מעבד מזון
וקוצץ
פילפס
HR7776

במקום ₪1,290

990

₪

במקום ₪1,290

899

₪

שעות פתיחה :בימים א'-ה' 09:30-22:00 :שישי וערב חג 09:00-15:00 :מוצאי שבת וחג :חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
בתוקף עד 12.4.22 -או/ו עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יום | ט.ל.ח | .מינימום  50יחידות מכל פריט | בכפוף לתקנון
המבצע המופיע בחנויות | מינימום  5פריטים שונים ברשת שעליהם מקבלים את ההטבה המקסימלית | פירוט המוצרים וסכום ההטבה של המוצרים המשתתפים במבצע מוצגים
בסניפים | מימוש ההטבה לקונים בחנויות הרשת יתבצע בקניה חוזרת בחנויות הרשת | המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים

*מהמדיחים  /מכונות הכביסה המשתתפים במבצע בלבד .את ההטבה ניתן לאסוף מסניפי הרשת הקרובים ללקוח 15 .חבילות פיניש ברכישת מדיחי כלים המשתתפים במבצע  9 /חבילות קולון ברכישת מכונות
כביסה המשתתפים במבצע  .את החבילה הראשונה מקבלים במיידית וכל  30יום ניתן לאסוף חבילה חדשה .כמות המספיקה לשנתיים מבוסס על סקר בנושא הרגלי צריכה מוצרי ניקוי למדיח בוצע באמצעות
פאנל הצרכנים  ipanel -מרץ  2021שבו נמצא שהצריכה הממוצעת לשבוע היא  3.7.כמות המספיקה לשנה שלמה מבוסס על סקר שעשה מכון  I-Focusספטמבר  2020שבו נמצא שהשימוש השבועי הממוצע
במכונות כביסה הינו  5פעמים בשבוע .במידה ולקוח מבטל את העסקה הוא צריך להחזיר את מארזי הניקוי שקיבל ,אריזות שלמות ולא פתוחות.

על סדר היום
אבי גרינצייג

הירדן יסוב לאחור
מזג האוויר הקיצי שפקד את ישראל באופן
פתאומי ,ניכר ביתר שאת במרחבים משובבי העין
של בקעת הירדן ,מרחק דקות נסיעה אחדות מזרחה
לירושלים .ככלל ,בקעת הירדן היא אחד האזורים
הפחות מתויירים בארץ באופן יחסי ,בניגוד גמור
למגוון העצום של נופים ואטרקציות שיש לה
להציע ולטבע המופלא שמאפיין אותה.
בבית קפה שקט יחסית ,במסגרת מסע של תנועת
'ריבונות' ,נפגשנו עם יו"ר המועצה האזורית
בקעת הירדן ,המכהן גם כיו"ר מועצת יש"ע ,דוד
אלחייני ,שבוע אחרי הכרזת הפתיחה על מאבקה
של המועצה בממשלה .רצינו לשמוע מאלחייני מה
הוביל את מועצת יש"ע לנקודת
"אתה אמור לפגוש השבר ,כיצד הוא מתמרן בין הצורך
לגבות בפומבי את מי שנחשב
את ראשי הרשויות פטרונו הפוליטי ,סגן רה"מ ושר
ביהודה ושומרון המשפטים גדעון סער ,ובין הצורך
לרצות את מתיישבי יהודה ושומרון
ובאותו יום אתה שהוא מתיימר לייצג ,ומה מתוכנן
לנו במסגרת המחאה העתידית
הורס? איפה ההיגיון (ספוילר :לא יותר מדי ,לפחות כל
שלך כשר ביטחון? עוד גל הטרור בעיצומו).
אלחייני לא חסך במילים ,הוא
הוא לא סופר את תקף את שר הביטחון בני גנץ
בטקסט חריף במיוחד ,האשים
ראש הממשלה ולא אותו בשקרים ובהטעיה ,ובעיקר,
ההתיישבות
ראשי
בייבוש
את ראש הממשלה ונציגי המתיישבים ,בהתעלמות
החליפי ,השאיפה ובהתעללות בהם" .חשבתי שהוא
בנאדם אמין ,שאפשר לסמוך
שלו היא להיות עליו ,שמילה זו מילה ,אבל בסופו
של דבר תפסנו אותו בשקרים.
ראש ממשלה .נקבע שכל שלושה חודשים תהיה
ישיבה של מת"ע (מועצת התכנון
הוא הולך לפגוש העליונה ,האחראית לאישור של כל
את קמלה האריס .תוכנית בנייה בהתיישבות .א.ג,).
בא הבנאדם ולא מקיים את זה.
"היינו אמורים לפגוש אותו
בשביל מה הוא צריך
לפני כחודשיים ,הפגישה נדחתה
לפגוש אותה? מה פעמיים ובפעם האחרונה שהיינו
היא מבינה בענייני אמורים לשבת אתו אנחנו ביטלנו
את הפגישה .אני לא מבין את
ביטחון? איזה ההיגיון של משרד הביטחון ,נראה
לך הגיוני שאתה קם בבוקר יום
טנקים היא צריכה הפגישה ,פותח את הארון כדי
לבחור חולצה מכובדת לקראתה,
להניע? הוא רוצה ואז אתה שומע שמחמש לפנות
למצב את עצמו מול בוקר הורסים עשרים ואחד מבנים
בשני יישובים.
"אתה אמור לפגוש את ראשי
האמריקאים"
הרשויות ביהודה ושומרון ובאותו
יום אתה הורס? איפה ההיגיון שלך כשר ביטחון?
הוא לא סופר את ראש הממשלה ולא את ראש
הממשלה החליפי ,השאיפה שלו היא להיות ראש
ממשלה .הוא הולך לפגוש את קמלה האריס.
בשביל מה הוא צריך לפגוש אותה? מה היא מבינה
בענייני ביטחון? איזה טנקים היא צריכה להניע?
הוא רוצה למצב את עצמו מול האמריקאים".
אלחייני ציטט לנו את דבריו של סער ,שהבטיח

12
34

בני ברק

להילחם על הבנייה ביו"ש ,אבל ידיו כבולות מול
שר הביטחון ,האחראי בפועל על האזורים בהם לא
החילה ישראל את הריבונות ואת החוק הישראלי.
במבט לאחור ,הוא עדיין מתקשה להודות
שההתנגדות הנחרצת שהוביל במסגרת מועצת
יש"ע ל'עסקת המאה' של טראמפ ,עסקה שהייתה
מאפשרת את החלת החוק הישראלי בבקעת הירדן
בתמורה להבטחה מעורפלת וחסרת סיכוי למדינה
פלסטינית ,הייתה שגויה.
לסיום ,חושף אלחייני סיפור מעניין" :בעבר,
ישבתי עם מנכ"ל משרד השיכון דאז ,יאיר
פינס (כיום מנכ"ל משרד ראה"מ ואחד האנשים
היותר מוערכים במגזר הציבורי .א.ג ).ועלתה
הצעה להקים עיר חרדית בבקעת הירדן .הסכמתי
בהתלהבות ,אבל הציפיות היו שאנחנו נעשה את
כל העבודה ,וזה לא עובד ככה .צריך לבדוק קודם
איפה הכי מתאים וקרוב לירושלים ,האם הציבור
החרדי מעוניין ,איך מתכננים עבורו עיר מותאמת.
אלה לא דברים שאנחנו אמורים ויכולים לעשות".
למרות זאת ,הוא עדיין חושב שמדובר ברעיון מצוין
עם פוטנציאל גבוה .הסמיכות לירושלים ,המחירים
הזולים והתקדים של מודיעין עילית וביתר עילית,
עשויים להוות בסיס לפתרון מצוקת הדיור החרדית
בעתיד .רשמנו.

כואב הלב

בהיסטוריה הישראלית ,מאז ומעולם ,צעדו
הביטחון והפוליטיקה שלובי זרועות .כשתחושת
חוסר הביטחון האזרחי גוברת ,נחסר גם מעמדה של
הממשלה ,ולהיפך ,ממשלה עשויה להתנהל באופן
גבולי בתחומים כמו כלכלה ,תחבורה וחינוך ,ועדיין
לזכות באהדת הציבור ,אם זה האחרון יזכה לשקט
ביטחוני .בשבועיים האחרונים ,כך נדמה ,ניזוקה
תדמיתה של הממשלה יותר מאשר בכל תשעת
חודשי כהונתה .והכתובת ,לפחות זו שמנקזת אליה
את מירב הביקורת ,היא כתובתו של השר לביטחון
פנים.
צריך לומר את האמת :לשר הבט"פ אין יכולת
השפעה של ממש על התנהלותה של המשטרה
ביומיום .חולשתם של כוחות הביטחון הישראליים
מול פורעי הרמדאן נובעת ממניעים עמוקים יותר
ובין השאר כתוצאה
שורשיות
מבעיות
למערכת
הקשורות
למקרה
המשפט,
אלאור אזריה ולהיבטים
נוספים של החשיבה
הפרוגרסיבית חובבת
הפלסטינים.
אבל השר לביטחון
פניה
הוא
פנים
של
הציבוריים
ראש
ממשלת ישראל בכל
הממשלה
הקשור למאבק בטרור
הנצחי של
ברחובות
המשתולל
הונגריה,
ישראל .כאשר הממשלה
ויקטור אורבן
בפעילותה
איתנה
והשר כשיר במעשיו,
הציבור יכול לישון

בשקט .אזרחי ישראל מרגישים שיש מי שמנהל
את העניינים ואין צורך להצמיח עיניים בגב בכל
יציאה לשטח ציבורי .במבחן הזה ,נכשל עמר בר
לב באופן טוטאלי.
למי שאיבד את החשבון ,בתוך עשרה ימים
הספיק בר לב לרשום חמש פשלות תדמיתיות,
שכל אחת מהן לחוד ,די בה כדי להעלות שאלות
נוקבות על יכולותיו ועל תפקודו .זה התחיל
באמירה התמוהה במסע הלווייתה של דוריס יחבס
הי"ד ,מנרצחות הפיגוע בבאר שבע ,על תפיסה
העתידית ומיצוי הדין עם המחבל – שחוסל כבר
בזירת האירוע .המשיך בהקלטה שדלפה מחוג בית
בו כינה אותו "המחבל הנרצח" ,בציוץ ברשתות
החברתיות בו התלוצץ על האירוע ,בפיטורי הדובר
בעקבות הציוץ – עד שהתפרסם כי בר לב עצמו
אישר אותו כלשונו ,ובמוצ"ש האחרון ,בעקבות
חיסול שלושת המחבלים סמוך לג'נין ,בציוץ נוסף
בו שלח תנחומים למשפחות ההרוגים ,אף שבאירוע
עצמו לא נהרג שום ישראלי.
בר לב ,מצדו ,טוען כי מדובר במעידות אקראיות,
וכי ניתן להסביר כל אחת מהן בנפרד :פה דחפו לו
מיקרופון בלי תוכנית מוקדמת ,שם הדובר לא תיאם
במדויק ,על פשלה אחרת הוא מתנצל ובאחרונה
טמון בעצם פלפול שעשוי להסביר את דבריו.
בשורה התחתונה ,השר לביטחון פנים עסוק בשבוע
האחרון בעיקר בהצגת קו בר-לב להוכחת כשירותו
המנטלית ,ועם זה ,אזרחי ישראל מתקשים לישון
בלילה בשלווה.
אבל התסכול של בר לב אינו נובע רק מהעובדה
שהוא נותר ללא דובר ,השר לביטחון פנים ציפה
מעמיתיו לשולחן הממשלה ,ולכל הפחות מחבריו
לרשימת מפלגת העבודה ,לגבות אותו ולהביע בו
תמיכה .וכאן נרשמה אכזבה רבתי ,למעט אי אלו
אמירות רפות משולי הממשלה ומשיפולי הרשימה,
איש (ואישה) לא טרח לצאת להגנתו .למעשה ,חלק
מחבריו – הן בממשלה והן במפלגת העבודה –
משוכנעים כי התפקיד גדול למידותיו וכי הוא אינו
כשיר לכהן כשר ,בוודאי לא בתפקיד הרגיש של
השר לביטחון פנים בעת גל טרור .הם גם דואגים
לתדרך ולשתף בתובנה הזו לא מעט עיתונאים ,גם
אם רק מאחורי הקלעים.
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יו"ר מועצת יש"ע עולה למתקפה נגד שר הביטחון .צילום :עמרי סגן

בר לב מקבל את הריקושטים ומתפוצץ מזעם,
באוזני מקורביו השמיע בשבוע האחרון את ספקותיו
על עצם ההישארות בחיים הפוליטיים .כיאות למי
שגדל על ברכי דור המייסדים של מפא"י ,דיבורים
על פרישה אפשרית הם בראש ובראשונה קריאת
'תחזיקו אותי' לשותפיו ,אבל מאחורי הזעקה
מסתתר איום אמיתי ,אם הכשל התדמיתי ימשיך
להתרחב ובר לב יישאר לבדו במערכה ,הוא עשוי
לפרוש מתוסכל לביתו ולהותיר את יאיר לפיד
משוטט בשער שכם להנאתו.
לא בטוח שפרישה אפשרית של בר לב היא
בשורה חגיגית לימין האופוזיציוני .נכון ,מצד אחד
מדובר בצעד של התפרקות וחולשה ,בעוד מינוי
שמתגלה כלא מתאים ובכישלון ניהולי ממדרגה
ראשונה .מצד שני ,עבור הליכוד והציונות הדתית,
בר לב הוא נכס אלקטורלי שערכו לא יסולא בפז .כל
אמירה שלו על 'אלימות מתנחלים' דוחפת עוד קצת
מצביעי מרכז וימין מתון לזרועותיהם .אם זה תלוי
בהם ,בר לב יכהן עד סוף הקדנציה המתוכננת של
ממשלת בנט-לפיד ואולי גם יהיה זה שיביא לסופה.

בין תח"צ ליח"צ

בזמן שחבר מפלגתה מורט את שארית שערותיו
מתסכול ,העבירה השבוע שרת התחבורה ויו"ר
מפלגת העבודה ,ח"כ מרב מיכאלי ,את רפורמת
התח"צ .במסיבת עיתונאים משותפת עם שר האוצר
בצהרי יום ראשון ,בישרה מיכאלי על השקתה
של רפורמת 'דרך שווה' להוזלת מחירי הנסיעות
באוטובוסים .בין השאר ,מציגה הרפורמה היבטים
חיוביים כמו חופשי חודשי מוזל בפריפריה ,הנחה
דרמטית למבוגרים מעל גיל  60ונסיעות חינם מעל
גיל  ,75אך יש בה גם לא מעט היבטים בעייתיים
כמו העלאת מחיר הנסיעה הבודדת בערים רבות.
בהנחה שמיכאלי אכן מעוניינת לצמצם את
הפקקים בכבישי ישראל ולעשות זאת במהירות,
יש קלף מנצח אחד מהסוג שקודמיה מהליכוד לא
היו מסוגלים לעשות – אישור להפעלת תחבורה
ציבורית שיתופית ,המוכרת בעולם בעיקר בזכות
חברת 'אובר' ,אך לא רק.
החוק כיום אוסר על 'דרייבר' פרטי להסיע נוסעים
בתשלום ,למעט נהגי מוניות ברישיון .התוצאה
הכפולה היא שוק שחור משגשג של מוניות
פיראטיות ועומס יתר בכבישי ישראל .החלטה אחת
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נכונה ופחות פופולארית בקרב נהגי המוניות ,תוביל
לצמצום דרסטי של הנסועה בכבישי ישראל וליצירת
אלפי מקומות עבודה נוספים לנהגים שלא הצליחו
להשיג עד כה את הכיפה הצהובה המיוחלת.
בליכוד ,ובפרט במרכז המפלגה ,כוחם של נהגי
המוניות רב ודי בו כדי לטרפד כל יוזמה אפשרית של
השרים לשעבר ישראל כץ או מירי רגב בכיוון שכזה.
למיכאלי ,יש אולי בעיות משלה עם מרכז מפלגתה
ובחירותיו לרשימה ,אבל לא נראה שמישהו עשוי
לפגוע במעמדה בגלל החלטה תחבורתית נכונה.

מפלה פלורליסטית

מאחר והבחירות טרם נראות באופק ,ואחרי
שהתמכרנו למספרים ,ניתוחים ותוצאות ,ניאלץ
לנדוד עד הונגריה כדי להפנות זרקור לאחד
הסיפורים היותר מרתקים בעשורים האחרונים
בפוליטיקה העולמית – סיפורו של ויקטור אורבן,
ראש הממשלה הכל יכול של הונגריה מאז ,2010
וכנראה לעוד הרבה מאוד שנים קדימה.
הסיפור הגדול בהונגריה הוא עוצמת המאבק
בין האגף הפרוגרסיבי ,בסיועו הפעיל מאוד של
הטייקון היהודי ממוצא הונגרי ג'ורג' סורוס ,בניסיון
להדיח את אורבן השמרן ,המזוהה עם הימין ועם
מנהיגים כטראמפ ופוטין .אורבן מצדו לא נשאר
חייב והוא נאבק (בהצלחה מרובה) במערכת
המשפט המקומית ובתקשורת ,ואם זה מזכיר לכם
פרובינציה קטנה במזרח התיכון ,אזי כל השוואה על
דעת הקורא הנבון.
בסוף השבוע נערכו הבחירות במדינה ,אורבן
מצדו הקשה על מפלגות האופוזיציה בתרגילים
שונים וכפה עליהן להתאחד ולחבר שש מפלגות
לגוש אחד ,כדי להשיג סיכוי קלוש להדחתו .כמה
קלוש? אחרי ספירת מרבית קולותיהם של כשבעים
אחוז מהתושבים שטרחו להצביע ,אורבן ומפלגתו
פידס קיבלו יותר מ 53%-מהקולות ,לעומת כ35%-
בלבד למתנגדיו בהובלת המועמד המפסיד פטר
מארקי-זאי 5% .נוספים הלכו ככל הנראה למפלגת
הימין הקיצונית 'מולדת' שתיכנס לראשונה
לפרלמנט והשאר ירדו לטמיון.
בשקלול חלוקת נציגי הפרלמנט ,שחלקם נבחרים
לפי אזורים ,צפויה מפלגתו של אורבן לאייש 135
מושבים מתוך  195מושבי הפרלמנט ההונגרי ,מה
שיבטיח לו שלטון מלא ויציב .מפלגת האופוזיציה

תסתפק ככל הנראה ב 56-נציגים ,מעט
יותר מרבע מכלל הנציגים.
התקשורת העולמית ,המזוהה
ברובה כמובן עם הצד המפסיד ,בר לב מקבל את
מתקשה למצוא הסבר רציונלי הריקושטים ומתפוצץ
לתופעה .בלתי נתפס בעיניה שנהג
המונית הממוצע מבודפשט מעדיף מזעם ,באוזני מקורביו
את מי שהיא מכנה
'דיקטטור' השמיע בשבוע האחרון
ואחראי במישרין לשיפור במצבה
הכלכלי של הונגריה ולחסימת את ספקותיו על עצם
זרם המהגרים מהמזרח
התיכון ההישארות בחיים
ומאפריקה ,על פני מועמד 'נאור'
וחביב המחנה הפלורליסטי.
נדמה הפוליטיים .כיאות למי
שהבוחר הישראלי יוכל לעזור לה
שגדל על ברכי דור
מעט...

הערה לסיום

המייסדים של מפא"י,
דיבורים על פרישה
אפשרית הם בראש
ובראשונה קריאת
'תחזיקו אותי' לשותפיו,
אבל מאחורי הזעקה
מסתתר איום אמיתי ,אם
הכשל התדמיתי ימשיך
להתרחב ובר לב יישאר
לבדו במערכה ,הוא עשוי
לפרוש מתוסכל לביתו
ולהותיר את יאיר לפיד
משוטט בשער שכם
להנאתו

לסיום ,הערה קטנה לקורא
בצלאל סמוטריץ' ,יו"ר מפלגת
הציונות הדתית :אין זה סוד שאתה
פונה בקריצה לקהלים חרדים
שונים ,וגם השגת אי אלו שברי
אחוזים בערים החרדיות בבחירות
האחרונות .אם תרצה להתמיד בקו
הזה ,תצטרך להתחשב מעט יותר
ברגשותיו של הציבור החרדי,
שמחבב אותך בסך הכל.
קח לדוגמה את ביקורו של
חבר מפלגתך איתמר בן גביר
בהר הבית ,עניין מעורר חלחלה
אצל רוב שומרי התורה והמצוות
בארץ ,או את המודעה עם צילומי
הרוגי הפיגועים בשבוע האחרון
והכיתוב "הם כבר לא יצביעו
לעולם" .המסר אמנם נכון וזועק,
אבל מי שהכיר את אחד משלושת
ההרוגים החרדים בבאר שבע
ובבני ברק ,לבטח זע על מקומו
באי נוחות למראה השימוש
הפוליטי שנעשה בהם כשהדם טרם יבש.
אנא ,קח לתשומת לב.

בני ברק

35

בסיעתא דשמיא

אחד

קול חי ותיאטרון מ

מול כולם

ע"פ סיפורו של גר הצדק הגרף פוטוצקי

עלילה סוחפת ומרגשת

עם עשרות שחקנים ודמויות,
תפאורה חדשנית בטכנולוגייה
ייחודית בשילוב מולטימדיה

מופעי במה למהד

יום ראשון א' חול המועד פסח ט"ז ניסן תשפ"ב 17.4.22

בנייני האומה

מופע א' בשעה:

מופע ב' בשעה:

17:00 14:00

זה הזמן להעניק חווית
חול המועד בלתי נשכחת

לכל המשפחה!
האירוע בהפרדה מלאה
בפיקוח רבנים ואנשי חינוך

רכישת כרטיסים
באתר גלאטיקט או ב6565-

שמחי לב מגישים:

20

בהשתת

פות

שחקנים
אמנים
ופעלולני
אקרובטיקה

עופר הלוי
דני שטג
מוטי וייס
ירון בר

שחקנים אורחים  -הזמרים:

להקת הרקדנים 'הצ'רמרים'

אמן האשליות:
רין לכל המשפחה

שימי
אילוזיני

בימוי :תדהר יששכר

הפקה:

"הציבור חב לכם על הרעיון הנפלא"
בעקבות היוזמה הברוכה של מכבי להדפיס על קופסאות התרופות את המילים כשר לפסח תשפ"ב ,אמר רבה של רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי
התורה הגר"י זילברשטיין" :אני רוצה לשבח את מכבי ,אתם עושים עבודת קודש למען הציבור"

הגר"י זילברשטיין עם עופר חברוני ומשה שלזגינר (צילום :יוסי רוזנבוים)

מאת :יחיאל חן
בחודש האחרון השיקה מכבי מהלך חדש
ופורץ דרך בתחום סימון התרופות הכשרות
לפסח .לאחר שזכה להדים רבים ,נכנסו מר עופר
חברוני -ראש אגף שירות ושיווק במכבי שירותי
בריאות ור' משה שלזינגר מנהל השיווק של
מכבי למגזר החרדי למעונו של הגאון הגדול רבי

יצחק זילברשטיין שליט"א ,חבר מועצת גדולי
התורה ורבה של רמת אלחנן לקבל את ברכתו
למהלך החשוב.
הנוכחים הציגו בפני הגאון הגדול שליט"א את
המהלך שמהווה פריצת דרך בתחום התרופות
הכשרות לפסח אשר יחסוך לרבנים עומס רב על
קווי הרפואה וההלכה לקראת חג הפסח ויחסוך
לחברי מכבי את הדפדוף הארוך והמייגע בחברות
התרופות הכשרות לפסח כאשר בכל רכישה של

תרופה כשרה לפסח בבתי המרקחת של מכבי
פארם תוטבע באופן אוטומטי מדבקה ועליה
הכיתוב כשר לפסח תשפ"ב יחד עם שאר הוראות
לקיחת התרופה .המהלך זכה להדים רבים וכעת,
קיבל גם את ברכתו של הגאון הגדול שליט"א
שהתרשם מהמהלך החשוב אשר פותח מתוך
חשיבה מעמיקה ונרחבת לדייק את השירותים
למען חברי מכבי.
בנוסף ,הציגו הנוכחים בפני הגאון הגדול

שליט"א תוכנית מערכתית לקידום בדיקות
מקדימות מצילות חיים ובייחוד אצל נשים,
כאשר מכבי פועלת להקמת קו ייעוץ מיוחד בה
תוכלנה חברות מכבי לקבל מענה רפואי והלכתי
בצורה רגישה ומותאמת לכל שאלה בנושא
ולקבל הכוונה ע"י צוותי הרפואה כדי לעודד את
ביצוע הבדיקות מצילות החיים כשעם מודעות
וידע נכון אפשר למנוע מחלות קשות ואף פטירה
כואבת של נשים צעירות בטרם עת.

מצה זו שאנו אוכלים -
שומרים שבת
באחריות ולכל הדעות רק מצות בד"ץ 'נווה ציון'
'התקן שבת לדורות' מיוצר ומותקן בפיקוח ועדת הכשרות "שמור לקדשו" שהוקמה על ידי
בתי הדין של מרנן הגר"ש וואזנר זצוק"ל ,והגר"נ קרליץ זצוק"ל
מאת :יחיאל חן

שמור לקדשו

חברת 'גלביט' מובילה למעלה מעשור את
המהפכה בתחום התקני שבת למקררים עם
'התקן שבת לדורות'  -פיתוח ייחודי ומהפכני
המתאפיין בהידור מקסימלי ומעבר למצב שבת
אוטומטי 40 ,שנה קדימה .מההדרים בשבת
מהודרת ומשימוש במקרר ללא חשש ובאחריות
היקפית ,הן מכשרות לכל הדעות הן מהיבואן
והן מ'גלביט'.
כיום 'גלביט' היא החברה היחידה בעלת
הניסיון המקצועי בהתקנת התקני שבת
המותאמים ללמעלה מ 2000-דגמי מקררים
ויצרנים שונים ,שהותקנו כבר אצל למעלה מ-
 60,000בתי אב.
ההתקן פועל על פי לוח שנה עברי המעביר
את המקרר אוטומטית למצב שבת/חג  40שנה
קדימה מתוך פתרון הלכתי-טכנולוגי לשבת לכל
הדעות המחמירות ביותר .הפעולות שההתקן
מבצע כוללות כיבוי תאורה וחיישני דלתות
באופן אוטומטי ,ניתוק כל חיישני הטמפרטורה
המופעלים בעת השימוש במקרר ,שומר
אוטומטית על רצף התאריכים גם לאחר הפסקת
חשמל/כיבוי ,אפשרות הפעלת מצב שבת
אוטומטי גם ביו"ט שני לבני חו"ל.
חברת 'גלביט' מעניקה אחריות מלאה על
המוצר ועל ההתקנה ,עם מוקד טכני לשירות
ותמיכה מלאים ,לצד מערך טכנאים ושירות
התקנות הפועל בכל ימות השבוע ברחבי הארץ,
מצפון לדרום.
חברת 'גלביט' פועלת בשיתוף פעולה מלא
ואחריות של יבואני המקררים והמותגים
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המצות המיוחדות עם כל הידורי הכשרות בהנחייתו האישית של מרן ראש הישיבה חכם
שלום כהן שליט"א ,ובאיכות המוקפדת השומרת על הטריות והפריכות
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ועדת הכשרות לפתרונות אלקטרונים  -הלכתיים לשבת
באישור גדולי הפוסקים שליט”א

בס"ד י"א תמוז תשפ"א

אישור כשרות
הודעה חשובה

באישור
גדולי הפוסקים
שליט”א

ליצרני וצרכני מקררים  /מקפיאים  /מזגנים
עם התקן שבת למהדרין
הננו לאשר בזאת כי התקן שבת האוטומטי המיוצר מזה
כעשר שנים ע"י חברת "גלביט אלקטרוניקה בע"מ"
הידוע בהידורו ואיכותו הגבוהה ,שיקרא "שבת לדורות"
נמצא תחת פיקוח אנשים יראי שמים מנוסים ומקצועיים
ומאושרים על ידינו לשימוש בשבת ללא חשש
באעה“ח

מכתב ועדת הכשרות 'שמור לקדשו'

המובילים בישראל :שארפ ,בלומברג ,סמסונג,
האייר ,אלקטרולוקס ,דלונגי ,אמקור ,סאוטר,
ליבהר ,ווירפול ,מילה ,טלסה ,נורמנדה ,תקה,
מאייסטר ,הייסנס ,גורניה ,מולר ,מידאה ,סמאג,
ווסטינגאהוז ועוד.
חפשו את 'התקן שבת לדורות' מבית 'גלביט'
על המקררים בחנויות או הזמינו התקנה למקרר
אצלכם בבית עוד היום.*9682 :

מאת :יחיאל חן
מי מאיתנו לא מחכה כבר לטעם הייחודי
של המצות ,לזכות לאכול את מאכל האמונה
והרפואה ,והשנה יש לכולם את ההזדמנות
והיכולת לעשות זאת עם המצות המיוחדות
והמהודרות שבהשגחת בד"ץ 'נווה ציון'
בנשיאות מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן
שליט"א ,אשר ידועות באיכות הנפלאה שלהן.
בשבועות האחרונים ניכרת תכונה גדולה
במאפיית 'אם החיטה' בירושלים ,שם מתבצעת
האפיה של מצות 'נווה ציון' .הידורי כשרות
נוספו ,והתהליך כולו מתבצע בקפדנות תחת
עיניים בוחנות ומנוסות.
בימים האחרונים הגיעו למאפיה מרן ראש
הישיבה חכם שלום כהן שליט"א והגאון הגדול
רבי מסעוד בן שמעון רבה של בני ברק ,על
מנת לעקוב מקרוב אחר תהליך אפיית המצות
וההידורים הנהוגים באפייה של בד"ץ 'נווה
ציון'.
מרן ראש הישיבה שליט"א ,שהה במקום

במשך שעה ארוכה כשהוא עובר בכל המאפיה
ובוחן היטב את סידורי הכשרות ואת אופן
עשיית המצות ואף הנחה בעצמו כיצד להקפיד
בניקוי המכונות ,באופן שיהיה על הצד הטוב
ביותר ,וללא כל חשש .לאחר מכן הביעו את
התפעלותם מהרמה הגבוהה ומהחומרות
וההידורים שננקטו.
יש לציין כי מלבד הצוותים הקבועים העובדים
במאפיה ,הידועים כבקיאים במלאכתם ,ב'נווה
ציון' לא הסתפקו בכך ,והוסיפו עוד צוות גדול
של אברכים יראי שמים בתכלית ,שאחראים על
ניקוי המכונות בכל ח"י רגעים ,ועושים זאת
בקפדנות ובדקדקנות יוצאת מגדר הרגיל ,כשכל
המכונות מנוקות היטב ומנקים אותן בעזרת
כלים מיוחדים.
לצד הידורי הכשרות ,הושם דגש גדול על
איכות המצות ,כך שיהיו טעימות ופריכות .יש
לציין ,כי נעשה מאמץ מיוחד לאפות את המצות
בשבועות הסמוכים לפסח בלבד ,זאת כדי
לשמור על טריות מקסימלית ,יחד עם האריזה
הייחודית השומרת על הטריות והפריכות של
המצות לאורך כל ימי החג.

ה' ניסן תשפ"ב 6/4/22
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הערכות שיא לקראת עם נדיבי עמו
חודש וחצי לפני ל"ג בעומר:

ההילולא הראשונה
שלאחר אסון מירון

נערכים להילולה :פרויקטור מירון נפגש עם כ"ק האדמו"ר מבויאן:
"המשימה שלנו היא לקיים את ההילולה בשמחה אך באחריות"
מאת :חיים רייך
הממונה על הילולת הרשב"י ניצב בדימוס
צביקי טסלר נועד עם כ"ק האדמו"ר מבויאן
שליט"א ,המחזיק בזכות ההדלקה המרכזית
עשרות שנים.
בפגישה הציג פרויקטור מירון בפני האדמו"ר
את ההיערכות הנרחבת לקראת ל"ג בעומר,
ואת השינויים הצפויים ,במטרה להבטיח את
קיום ההילולה ברוב עם תוך שמירה על שלומם
ובטיחותם של המשתתפים.
האדמו"ר מבויאן שצפוי לערוך השנה את
ההדלקה היחידה במירון ,חיזק את ידיו של
הפרויקטור והודה לו על המאמצים הכבירים
הנעשים על ידו ,תוך שהוא מדגיש את חשיבות
וחובת הזהירות של הציבור מדין "ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם".
במהלך הפגישה צוין כי השנה ילדים קטנים
מהחסידות לא יגיעו וציבור החסידים יקבלו
הוראה להקפיד על ההנחיות.
בפגישה שנערכה במעונו של האדמו"ר
בירושלים ,נטלו חלק גם ניצב בדימוס אריק

יקואל והיועץ החרדי לפרויקטור אליהו ארנד.
האדמו"ר העניק לטסלר בקבוק יין מיוחד וערבה
מהושענא רבא ,הידועה כסגולה לשמירה.
ממונה ההילולה צביקי טסלר" :המשימה
המרכזית שלנו היא לאפשר לכל מי שמבקש
להגיע לציון הרשב"י בל"ג בעומר שאכן הוא
יוכל להגיע .ברור לכולנו שהילולת הרשב"י
השנה תהיה שונה משנים עברו ,ואנחנו פועלים
ליישם את ההמלצות וההבנות שנועדו להבטיח
את שלום הציבור".
בתוך כך ,השבוע פירסם עידן אבני ,כתב
הצפון של 'ישראל היום' כי חודש וחצי לפני
ההילולא הגדולה ,מירון תיראה אחרת .לדבריו,
בקבר הרשב"י פועלים במרץ לקראת ל"ג בעומר.
מתחמים פונו ,מחסומים הוצבו ,והטריבונות
הידועות לא יוקמו .צוותי העבודה במתחם קבר
הרשב"י במירון עובדים ללא הרף.
ע"פ הדיווח ,מטרים ספורים מהמקום שבו
נספו  45ממתפללי ההר ,המעבר הצר נהרס
וגדרות חוסמות את הגישה אליו .יחד עם זאת,
מרבית העבודות ככל הנראה לא יסתיימו בחודש
הקרוב.

נחנכה דירת החסד של 'לב טוב'
סמוך למרכז הרפואי 'לניאדו'

במעמד צנוע ורב רושם בראשות כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א ,נחנכה דירת החסד אשל
אברהם משה של 'לב טוב'  -מרכז הסיוע לחולים ובני משפחותיהם
מאת :יחיאל חן
חצי שנה בלבד חלפה מאז נוסד מרכז הסיוע
לחולה ולגלמוד ' -לב טוב' דחסידי צאנז ,זאת
לאחר הוראתו של כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א
אשר הורה לתת את שם הארגון לע"נ אימו
הרבנית הצדקנית ע"ה אשר הייתה מופת וסמל
לחיקוי בלב הטוב והחסד העצום שהקרינה על
כל סובביה  -ובחודשים אלו ,כבר זכו במרכז
הסיוע להוות כתובת תומכת ולהעניק את הלב
הטוב למאות מקרי רפואה ורווחה בקרב חסידי
צאנז והציבור הרחב שנהנה משירותי מרכז
הסיוע.
מתנדבי וראשי הארגון בראשותו של הרב
ישראל שמעון ,מעניקים שירותי סיוע ועזרה
לחולים ובני משפחותיהם ,ולגלמודים וקשישים
בודדים הזקוקים לכתף תומכת ויד מכוונת
בבירוקרטיה הרפואית ,בקיצור וזימון תורים,
מיצוי זכויות והשאלת ציוד רפואי ,הנגשת
מידע והכוונה ,יעוץ רפואי ע"י טובי המומחים
בתחום ,מזון חם ומזין למשפחות החולים,
שירותי שמרפות וסיוע בבתי המשפחות ועוד.
בימים אלו ,מציינים במרכז 'לב טוב' נקודת
מפנה משמעותית בהתפתחות הארגון ,עם
השלמת הפנינה שבכתר הפעילות המיוחדת
והקדושה של הארגון ,עם חנוכת הבית לדירת
החסד המרהיבה שנחנכה בסמוך למרכז הרפואי
לניאדו ,המשמש כפינה שקטה וחמה ,מקום
לינה או ארוחה מזינה ,וכל מה שזקוקים בני
משפחות החולים השוהים ליד מיטות יקיריהם
לתקופות קצרות או ממושכות ל"ע.
בשבועות הבודדים מאז נחנכה דירת החסד,
כבר הספיקו להתארח במקום עשרות בני
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הנגיד שלמה יהודה רכניץ מלוס אנג'לס השתתף מרחוק בדינר של ישיבת
מיר ולאחר שנשא נאום מלוס אנג'לס ,הודיע לראש הישיבה הגרא"י פינקל
על תרומה של  10מיליון דולר לישיבה ⋅ בנוסף ,קרן רכניץ שבראשותו
בשיתוף עיריית ב"ב ,תחלק לאלפי משפחות נזקקות בעיר בשר ,עופות
ושאר צורכי החג
מאת :יוסף טולידנו

קרן רכניץ בשיתוף עיריית בני ברק תחלק
למשפחות נזקקות בעיר בשר ועופות ועוד צרכי
החג .הנגיד שלמה יהודה רכניץ החליט כי לאור
מצוקת תושבי העיר ,החליט להעמיד תרומה
לרכישת צרכי החג לתושבי העיר.
החלוקה תהיה בכמה מוקדים ברחבי העיר
בצורה ממוספרת לפי משפחות ואזורים ,לצורך
כך נקבע קריטריונים ברורים לקבלת חבילת
המוצרים.
הקריטריון לקבלת מוצרי החג ,הוא כי כל
משפחה ,המתגוררת בעיר בני ברק שקיבלה
בשנת  2021הנחה בארנונה של  90%ויש לה
 5ילדים ומעלה תקבל הודעה טלפונית בימים
הקרובים על זכאותה ועל מיקום החלוקה.
הבשרים והעופות וכלל המוצרים יהיו כמובן
בכשרות המהודרת של רבני העיר הגרחי"א
לנדא והגרש"צ רוזנבלט.
בנוסף לכך ,הנגיד שלמה יהודה רכניץ ,נרתם
לטובת ממלכת התורה ישיבת מיר .בדינר של
ישיבת 'מיר' שהתקיים השבוע – החליט רכניץ,
שבעצמו בוגר הישיבה להרים תרומה של 10
מיליון דולר .רכניץ ששהה בזמן הדינר בלוס
אנג’לס נשא נאום של שעה שלמה ובסופו הודיע
לראש הישיבה חבר מועצגה"ת הגרא"י פינקל
על תרומה של  10מיליון דולר לישיבה ,הסכום
הגבוה ביותר שנתרם לישיבה עד היום.
כזכור ,לאחר פטירת מרן הגרנ"צ פינקל
זצוק"ל רכניץ תרם לישיבה סכום של  5מיליון
דולר .הפעם ,הכפיל את תרומתו .ההערכה היא
כי מאז הסתלק רה"י מרן הגרנ"צ פינקל זצוק"ל
לפני כחמש שנים ,תרם רכניץ לישיבת מיר
כארבעים מיליון דולר.
הנגיד רכניץ שלמד בישיבת מיר בשנות ה,80-
היה מקורב למשגיח הישיבה הגאון רבי אהרן
חדש זצוק"ל .גם לאחר שהתחתן המשיך רכניץ

הנגיד שלמה יהודה רכניץ

ללמוד בכולל של ישיבת מיר בירושלים .רק
כאשר עסקיו גדלו ,שב רכניץ לארצות הברית
וככל שנכסיו התרבו ,סייע לאורך השנים לישיבת
מיר ולמוסדות תורה נוספים בארץ ובעולם.
בישיבת מיר ציינו כי תרומת והנדיבה של
רכניץ ,היא התרומה הגדולה ביותר שנתרמה
אי פעם לישיבה ע"י תורם אחד ,דבר שמעיד
על אהבת התורה הגדולה של רכניץ והתרומה
תסייע להנהלת הישיבה לחלק את המלגות
לאלפי האברכים עוד לפני חג הפסח.

שישים מקדימין

משרד הבריאות

כ"ק האדמור מצאנז קובע מזוזה

משפחות של חולים המאושפזים במרכז הרפואי,
ונהנו ממיטות מוצעות וחדרים מאובזרים בכל
טוב ,אוכל מזין ושתיה חמה וקרה ,פינה מתוקה
עם מזון לגוף ולנשמה ,ופינות מרגוע אחרי
שעות של כאב ועגמת נפש.
בשבוע האחרון ,זכו מנהלי ומתנדבי הארגון
להופעתו של כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א
אשר הגיע למעמד קביעת המזוזות בפתח דירת
החסד ,כשלאחמ"כ נערך במקום שולחן לחיים
וסיור ממושך בין שלל אגפי הדירה על  4הקומות
ו 12-חדרי האירוח שבו ,כשמנהל הארגון הרב
ישראל שמעון מציג בפני האדמו"ר שליט"א
את השירותים המיוחדים והיחס המושלם להם
זוכים השוהים במקום בלב רחב ובעין טובה.
בשבועות הקרובים ,מציינים בהנהלת
הארגון כי צפויה התפתחות משמעותית נוספת
בפעילות 'לב טוב' ,עם פתיחת מחלקת חלוקת
מזון במחלקות המרכז הרפואי ע"י מתנדבים
מסורים ,ועוד שלל פעילויות לרווחת החולים
ובני משפחותיהם.

בקמפיין לבני  60ומעלה
בשל העלייה בהדבקה ,במשרד הבריאות יוצאים בקמפיין מיוחד לציבור
החרדי לפני פסח תחת הכותרת 'שישים מקדימין' –להתחסנות בני  60ומעלה
מאת :הילה פלאח כהן
בשל העלייה בקצב ההדבקה ובתחלואה
הקשה מנגיף הקורונה ,מטה ההסברה למאבק
בקורונה ומטה ההסברה החרדי במשרד
הבריאות מעלים קמפיין חדש לעידוד החיסונים,
בדגש על אזרחים בגילאי  60ומעלה.
הקמפיין שמתפרסם תחת הכותרת 'שישים
מקדימין' משתמש בהשאלה במושג "זריזין
מקדימין" ומבקש מאוכלוסיית המבוגרים
ללכת ולהתחסן ,כדי למנוע תחלואה ותמותה,
כאשר השאיפה היא להגיע לחג הפסח הקרוב
 במהלכו נערכים מפגשים משפחתיים  -כשכלהמבוגרים מוגנים.
"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",
נכתב בקמפיין שמדגיש כי "החיסון אינו מונע
הדבקה ,אך מגן מפני תחלואה קשה ותמותה".
יצויין כי על פי נתוני משרד הבריאות ,בקרב
בני  60ומעלה ,הסיכון לתמותה של לא מחוסנים,
גדול פי  11ממחוסנים ,וכי החיסון מעלה את
ההגנה מפני תחלואה קשה ותמותה פי ארבעה.
בקמפיין מזכירים במטה ההסברה כי מרן שר
התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל ויבדלחט"א מרן
ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א ,הורו
להתחסן מפני הנגיף במנה הרביעית.
הקמפיין יתפרסם בכל כלי התקשורת החרדית
וכן על גבי לוחות המודעות בריכוזים החרדיים
ברחבי הארץ.
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מסיימים
_+לזכרו

בס"ד

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

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

בחר גם אתה מסכת
לעילוי נשמתו!!
בחר עכשיו מסכת

והצטרף לאלפים שיזכו בעוד שנה
לשלוח למרן  120ש"סים לע"נ הטהורה

073-347-8888

 0ש"2ס1

ם _לזכרו
מסיימי

בביתו ובראשותו של רבינו מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א:

כנס היסוד לפתיחת מסלולי 'שיח התורה'
לע"נ רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל

מרנן ורבנן שליט"א חתמו במעמד על קריאת הקודש שהוקראה על ידי בנו של מרן זצוק"ל הגרי"ש קניבסקי שליט"א" :דבר גדול עשו ב'שיח
אמונה' לייסד את 'שיח התורה' סדרי לימוד לעילוי נשמתו הטהורה ,בסדר הש"ס ,וגם בספריו הרבים ,ובדרכי הלימוד שלו ,עם תמריצים ועידוד ,כדי
שכל אחד ואחד יוכל לקבוע סדר לימוד קבוע לעילוי נשמתו ,במה שליבו חפץ ,וכל חכם לב יצטרף לסדרי הלימוד האלו ,לט"נ מרן זיע"א"
מאת :חיים רייך
לעילוי נשמתו הטהורה :עם כלות השבעה להסתלקותו של
רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל ,התקיים במעונו ובראשותו של
יבדלחט"א רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א ,מעמד כבוד התורה,
לפתיחת מסלולי הלימוד 'שיח התורה' ,שעל ידי מכון 'שיח
אמונה' בנשיאות בנו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א.
מעמד היסוד התקיים בהשתתפות מרנן ורבנן שליט"א חברי
מועצות גדולי התורה ,רבני הקהילות ובני וחתני מרן זללה"ה.
במרכז המעמד חתמו במעמד על קריאת הקודש שהוקראה על
ידי בנו של מרן זצוק"ל הגרי"ש קניבסקי שליט"א ,כשבקריאתם
כתבו גדולי ישראל שליט"א" :בס"ד ,ער"ח ניסן התשפ"ב ,כאשר
זה עתה הושברנו בהסתלקותו של רשכבה"ג רבינו שמריהו יוסף
חיים ב"ר יעקב ישראל קניבסקי זצוק"ל ,אשר כל הדור נהנה ממנו
עצה ותושיה ,בודאי נכון וראוי הדבר שכל אחד ואחד יקבע סדרי
לימוד לעילוי נשמתו הטהורה ,ובזה יוסיף זכויות לנשמת רבינו
בגנזי מרומים ,לכן דבר גדול עשו ב'שיח אמונה' לייסד את 'שיח
התורה' סדרי לימוד לעילוי נשמתו הטהורה ,בסדר הש"ס ,וגם
בספריו הרבים ,ובדרכי הלימוד שלו ,עם תמריצים ועידוד כנגד
יצה"ר ,כדי שכל אחד ואחד יוכל לקבוע סדר לימוד קבוע לעילוי
נשמתו ,במה שליבו חפץ ,וכל חכם לב יצטרף לסדרי הלימוד האלו,
לט"נ מרן זיע"א ,ובזכות זה נזכה במהרה לגאולה השלימה".
לפי החלטת גדולי ישראל שליט"א ובראשם רבינו מרן ראש
הישיבה שליט"א כפי שהדריך את הגרי"ש קניבסקי שליט"א,
תכנית 'שיח התורה' מבית 'שיח אמונה' מיועדת לזכות בחלק

בכלמקום,
שבוע,בכל
בכלשבוע,
בכל
מקום,
הארץ,לכללכלאחד
בכלהארץ,
בכל
אחד

155,000
155,000

עיתונים
עיתונים

ללימוד  8דפי גמרא ליום ,מסלול ללימוד  3דפי משנה ברורה,
ומסלול ללימוד  3פרקים ברמב"ם.
והמסלול השני יהיה 'בתורתו של רבינו' ,וגם בו יתקיימו שלושה

את זה

אקסטרה סמול
הפיתוח המוביל
בארץ ובעולם
לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

5
עד-

בחודש!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

xs.ttmisrael.com
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בןבן3030לכח
לכח

ביחד
הרבה
ביחד
כחכח
הרבה
כברכבר
לנולנו
יש יש
אתכם.
שאנחנו
שנה
30
כבר
אתכם.
שאנחנו
שנה
30
כבר
מורינו הגאון הגדול רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א ,בנו חביבו של מרן זצוק"ל מקריא את קריאת הקודש
התחלנו...
שרק
מרגיש
התחלנו...
שרק
לנולנו
מרגיש
וזהוזה
בתורה על פי דרכו של רשכבה"ג מרן שר התורה
מסלולים ,מסלול  2הלכות ב'דרך אמונה' ,מסלול  2הלכות ב'שונה
משפחה,
כל
אצל
בניין,
בכל
עיר,
בכל
פי
ועל
נשמתו
זצוק"ל ,לזכות ללמוד ולדעת 'חלק בתורה' לעילוי
יומי כל
ללימודאצל
בכל בניין,
והמסלולעיר,
הלכות' ,בכל
משפחה',ארחות יושר'
קבוע בספר
העיקרי
דרכו של רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל.
בגרות
ועד
מילדות
בגרות
ועד
מילדות
לפי לוח ההספק שיפורסם.
סדרי הלימוד יחלו אי"ה בחג הפסח הבעל"ט יום השלושים
הקהלים
להצלחת
ונאמנות
באמונה
הקהלים
להצלחת
ונאמנות
באמונה
בשבוע הבא,
כלכלאי"ה
יתפרסמו
המדוייקים
סדרי הלימוד
העדות,
הזרמים,
הלומדים שיזכו להשתתף ,ויעמדו
כלביןכלכל
יתקיימו
לעת נצחו האראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש ,שהוא גם כשהגרלותכלענק
העדות,
הזרמים,
כל
החצרות.
החוגים
יום ויום.
שיתקיימו בכל
המיוחדים
החצרות.
וכלוכל
החוגים
היום בו היה רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל פותח את לימוד במבחנים כלכל
התורה בסדרי הלימוד שלו.
במפעל 'שיח התורה' שע"י 'שיח אמונה' סמוכים ובטוחים
בית
ובכל
אחד
הלימודים יתקיימו בס"ד בשני מסלולים שהם שישה ,מסלול שרבבות לכל
ובכל
אחד
אלפילכל
ביתטובה למרן זיע"א יצטרפו לסדרי
המכירים
ישראל
ובכךובשבילכם.
אתכם
'בדרכו של רבינו' אשר בו יתקיימו שלושה מסלולים ,מסלול הלימוד תמיד
תמיד
ובשבילכם .נשמה.
אתכםיגרמו לעילוי
המיוחדים,

תשקלו
צינות!
בר
ק"ג
פחות

בקואחד!
כולםבקו
כולם
אחד!

ניתן להשתתף בלימודי 'שיח התורה' בטלמסר של מכון 'שיח
התורה' שלוחה  ,2וכן
בשלוחת 'שיח
03-308-5000
למפרסמים
ללקוחות,
אמונה' לקוראים,
למפרסמים
ללקוחות,
'שיח התורה'.
לקוראים,בכפתור
בעמדות 'נדרים פלוס'

תודה
תודה

בדרך
השותפים
ולכל
היקרים
לעובדים
בדרך
השותפים
ולכל
היקרים
לעובדים
יחד
ולצמוח
לגדול
שהכח
יה"ר
יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד
ישולש
יוכפל
ימשיך,
הציבור
לתועלת
ישולש
ואףואף
יוכפל
ימשיך,
הציבור
לתועלת
הקורונה,
תקופת
כולנו
נעבור
אחד!
בקו
כולם
הקורונה,
תקופת
אתאת
כולנו
נעבור
יחדיחד
אחד
נוסיף
ונשקם
נשחזר
אחד
לכללכל
נוסיף
ואףואף
ונשקם
נשחזר
מהעסקים
אחד
של
מההצלחות
שלשל
מהעסקים
אחד
כלכל
לכחשל
מההצלחות
בן 30
הדדית.
ובערבות
באחדות
בשיתוף,
הדדית.
ובערבות
באחדות
בשיתוף,
כולנו.לנו כבר הרבה כח ביחד
כולנו.יש

משדרגים את מערך
155,000
ההפצה לפניות
עיתונים
בנושאי הפצה
050-7691234

בכל שבוע ,בכל מקום,
החרדי
בציבור
והגדולה
המובילה
המקומית
השבועונים
בציבור
והגדולה
המובילה
המקומית
השבועונים
רשת רשת
החרדיאחד
לכל
הארץ,
בכל
תקוה תקוה באלעד
בני ברק בירושלים
בני ברק
בירושליםבפתחבפתח
באלעד

ברחובות
ברחובות
מ ז למ ז ל

כלכליכלכלי

כבר  30שנה שאנחנו אתכם.
וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...
בכל עיר ,בכל בניין ,אצל כל משפחה,
מילדות ועד בגרות
באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים
כל הזרמים ,כל העדות,
כל החוגים וכל החצרות.
לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

בקואחד!
כולםבקו
כולם
אחד!

וברכהוברכה

תודה

03-5796643
לפרסום
03-5796643
לפרסום
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי
בני ברק

בירושלים

בפתח תקוה

ברחובות
מזל

באלעד

כלכלי
וברכה

לקוראים ,ללקוחות ,למפרסמים
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך
יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד
לתועלת הציבור ימשיך ,יוכפל ואף ישולש
יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה,
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד
מההצלחות של כל אחד מהעסקים של
כולנו .בשיתוף ,באחדות ובערבות הדדית.

כולם בקו אחד!

לפרסום 03-5796643
תוסף תזונה

המכיל תמציות צמחים
מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף
ועל תחושת הרעב.

הערכה כוללת  2מוצרים
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.

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

1700-556-700
בני ברק

שליח
חינם
עד
הבית!
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מנכ"ל רשות החדשנות :שילוב החברה החרדית
הוא המפתח להצלחת ההייטק הישראלי

את הדברים אמר דרור בין מנכ"ל רשות החדשנות ,באירוע  Showcaseשל חממת הסטרטאפים החרדית " ⋅ BizLabs -ההייטק הישראלי צריך גיוון
גם בעובדים שלו .אנחנו צריכים להכניס הרבה יותר חרדים ליזמות ולעבודה בהייטק" ⋅ מחזור חדש נפתח בימים אלה
מאת :הילה פלאח כהן
בתקופה בה תעשיית הסטארט-אפים
הישראלית משגשגת ,גם החברה החרדית מנסה
להצטרף לגל ההישגים הטכנולוגיים .שמונה
חברות סטארט-אפ בבעלות יזמים חרדים ,סיימו
ביום שלישי שעבר את המחזור החמישי של
תכנית  - BizLabsהחממה לסטארט-אפים
חרדים בשלבים מתקדמים.
באירוע שנערך במתחם החדשנות ביזמקס
בירושלים ,בהשתתפות בכירים מתעשיית
ההייטק בהם גם מנכ"ל רשות החדשנות דרור
בין ,שר המדע והחדשנות לשעבר יזהר שי
ובכירים נוספים ,הציגו היזמים החרדים את
החברות והפיתוחים שלהם בתחום שונים כגון
תחבורה חכמה ,טכנולוגיות מים ,טכנולוגיות
בריאות ,ועוד.
 BizLabsשפועלת בשיתוף מייקרוסופט,
אמזון ,גוגל וחברות הייטק בינלאומיות נוספות,
פותחת בימים אלו את ההרשמה למחזור השישי
של התכנית שתתקיים ב'מרכז אחים' בבני ברק.
מנכ"ל רשות החדשנות ,דרור בין" :מצאנו
שאחוז הסטרטאפים החדשים מהחברה החרדית,
גבוה מאחוז המועסקים החרדים בתעשיית
ההייטק .כדי שישראל תמשיך להוביל ,ההייטק
הישראלי צריך גיוון גם בעובדים שלו .אנחנו
צריכים להכניס הרבה יותר חרדים ליזמות
ולעבודה בהייטק .שילוב החרדים הוא המפתח
להצלחת ההייטק הישראלי ,ולכן אני מקווה
לראות עוד הרבה יזמים חרדים ועובדי הייטק
שהולכים בעקבותיכם".
שר המדע והחדשנות לשעבר ,יזם ההייטק
ואיש ההון סיכון יזהר שי" :כל אחד מהיזמים
הנוכחים כאן ,הוא פורץ דרך בתחומו ובקהילתו.
ישראל צריכה את האנשים המוכשרים כמוכם,
מכל חברה שהיא .כשאתם מצליחים עם החברות
שהקמתם ,אתם גורמים טוב לעצמכם ,וגם

תורמים לחברה הישראלית כולה ולקהילות
שלכם".
לדברי מנהל  BizLabsאיציק קרומבי:
"היזמות הטכנולוגית החרדית החלה לפרוח
בשנים האחרונות ,אך היא עדיין מתמודדת
עם אתגרים של דעות קדומות ,היעדר חיבורים
נכונים ,מרחק גיאוגרפי וערכי ממוקדי
ההשפעה של התעשיה וחוסר ניסיון של חלק
מהיזמים החרדים .ביזלאבס ,מסייעת לחשוף
את הפוטנציאל של החברות שצצות בחברה
החרדית .אין ספק כי אנו כבר עדים למספר יפה
של סיפורי הצלחה שיגדלו בשנים הקרובות".
סמנכ"ל קרן קמ"ח עו"ד אברהם יוסטמן:
"האתגר שלנו ושלכם היה ונשאר להיות נאמנים
למקורות שלנו ,לאורח חיינו ולצורת הלבוש
שלנו .ההשפעה המתגלגלת שיש לפורצי דרך
כמוכם כשאתם חוזרים לקהילות ולבתי הכנסת
שלכם ,היא גדולה לאין ערוך מההשקעה
וההשפעה של העבודה שלנו בקידום ועידוד
תעסוקת חרדים .תלכו עם האמונה שלכם,
תצליחו ותהיו מודל לחיקוי גם לאחרים".
מוטי אייכלר מייסד ויו"ר אחים" :היזמים
בתכנית  Bizlabsמייצגים נאמנה את אורח
החיים החרדי ואת התפיסה היהודית ששמה את
הערכים והמסורת לפני החומר ועולם העשייה.
הפעילות של אחים ברוחו של הארי שימל ז"ל
שהלך השבוע לעולמו ,אביו של מייסד ונשיא
'אחים גלובל' איש העסקים מארק שימל פועלת
לטפח את היכולת לשלב בין שמירה מוקפדת של
קיום תורה ומצוות ויזמות טכנולוגית .שילוב זה
הוא הבסיס להצלחה חוצת גבולות גלובליים של
הסטארטאפים החרדים".
חממת הסטארט-אפים  BizLabsפועלת
ממתחם היזמות והעסקים לחרדים – ביזמקס
שהוקם ע"י קרן ק.מ.ח ,הרשות לפיתוח ירושלים
ו'אחים גלובל' .ומספקת לחברות מעטפת ליווי
מקצועי ,סדנאות ותוכן ,פורום משקיעים,
חיבורים למשקיעים וחברות הייטק ותכנית

באירוע של ביזמקס

מנטורינג מקצועית .בסיום התכנית יוצאים
המשתתפים למסע משקיעים בלונדון במהלכו
מגייסות החברות השקעות מגופי ההשקעה
המובילים בבריטניה ומפתחים שיתופי פעולה
על לקוחות ושותפים בינלאומיים.
החברות שהציגו באירוע הן:
Trafficsסטארט-אפ בתחום ערים חכמות
וכבישים מהירים ,המשתמש בבינה מלאכותית
כדי לשנות את המהירות המותרת ולייעל את
התנועה בזמן אמת.
CyWatסטארט-אפ בתחום טכנולוגיות
המים המבוסס על טכנולוגיה שמנטרת את
איכות מים ובטיחותה בזמן אמת ,החברה נמצאת
במספר פיילוטים משמעותיים לפני סבב גיוס .A
 - GD-Strideחברת בריאות דיגיטלי אשר
מפתחת מדרס פריקה דינמי המתכוונן מרחוק
עם פלטפורמה המאפשרת לרופא לאבחן ולטפל
בכיבים סוכרתיים באמצעות פריקה.
 - BSQמפתחת מערכת חיישנים במערבל
הבטון המעבירה את התוצאות בזמן אמת לענן

החברה עבור איכות ובקרה ,מספקת לכל יצרן
בטון לספק את הבטון האיכותי ביותר בעלות
הנמוכה ביותר .החברה נתמכת על ידי רשות
החדשנות.
 InsurDAOפלטפורמת ביטוח מתקדמת
עבור חברות קטנות ובינוניות לאגור את ההון
שלהן כדי לנהל ולכסות את הסיכון ,בצורה
הפשוטה והזולה ביותר.
 - Frenzupזירת מסחר לאיתור אנשי מקצוע
מומלצים ואמינים של החברים והמכרים בקליק
אחד פשוט ,אפליקציית החברה הושקה לאחרונה
בהצלחה בחנויות האפליקציות.
 MindcartAIסטארט-אפ מהפכני בתחום
השיווק והאנליטיקה ,המונעת על ידי משוב צרכני
שמסייע להגדיל את כוונת הקונה וממקסמת את
ההחזר על ההשקעה השיווקית.
Dooiuסטארט-אפ בתחום הפינטק ,מאפשר
למשפיעינים וגם לקהל הרחב לקיים שיחות
וידיאו עם עוקבים או חברים בתמורה למוניטין
ובצורה בטוחה.

לראשונה' :נסקפה טייסטרס צ'ויס' – כשר לפסח
בהשגחת בד"צ העדה החרדית
במשרדי העדה החרדית התקיים אירוע השקה חגיגי בהשתתפות מנכ"ל אסם-נסטלה מר אבי בן אסאייג ,הרב רפאל מנת ,רבה של אסם-נסטלה ובכירים
נוספים ⋅ מנכ"ל אסם-נסטלה ,אבי בן אסאייג ציין כי מאז כניסתו לתפקיד הוא רואה לעצמו כמשימה מרכזית לשדרג את רמת הכשרות של מוצרי החברה
מאת :הילה פלאח כהן
בכירי חברת המזון הישראלית אסם-נסטלה,
בראשות המנכ"ל אבי בן אסאייג ורב החברה הרב
רפאל מנת ,ביקרו במשרדי העדה החרדית לרגל
אירוע השקה חגיגי של מותג הקפה הפופולארי
'נסקפה טייסטרס צ'ויס' ,תחת מותג הכשרות
המהודרת של בד"ץ העדה החרדית ,הן לימות
השנה והן לחג הפסח.
בשנה האחרונה עשתה אסם-נסטלה מאמצים
רבים כדי לקבל את החותם 'כשר לפסח' של
העדה החרדית ,והשקיעה בכך משאבים רבים כדי
שמערך הייצור כולו יהיה למהדרין מן המהדרין.
המוצרים שהתהדרו בכשרות הבד"ץ וכשרים
גם לפסח הם :נסקפה טייסטרס צ'ויס אוריג'ינל,
המוצר המוביל בשוק הקפה הנמס בישראל,
באריזות של  200גרם ו 100-גרם ,מארז חגיגי של
 200+50גרם וכן נסקפה טייסטרס צ'ויס בריסטה
 180גרם.
את פני משלחת הבכירים קיבל מנכ"ל ועד
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הכשרות הרב גבריאל פפנהיים ,שסקר את
התהליך המורכב של התאמת ייצור הקפה
לדרישות הכשרות המחמירות של הבד"ץ.
במהלך האירוע במשרדי העדה ,הצביע הגאון
הרב גבריאל נויפלד שליט"א ,מרבני הבד"ץ,
על החיבור בין המותג העולמי נסטלה ,לקפה
הפופולארי נסקפה טייסטרס צ'ויס ולכשרות
בד"ץ העדה החרדית הוותיקה והנודעת בעולם,
ואמר כי זהו ללא ספק "שילוב של טיב ,איכות
וכשרות".
מנכ"ל אסם-נסטלה ,מר אבי בן אסאייג,
הביע את שמחתו בפני רבני העדה החרדית על
קבלת הכשרות ,וציין כי מאז כניסתו לתפקיד
הוא רואה לעצמו כמשימה מרכזית לשדרג את
רמת הכשרות של מוצרי החברה" .שאיפתנו
שכמה שיותר אנשים במדינה שלנו יזכו לאכול
כשר ברמה מוקפדת" ,אמר המנכ"ל" .בעז"ה גם
נצליח לממש זאת" ,הוסיף.
בנוסף ציין המנכ"ל לשבח את חברת 'נסטלה'
העולמית שהיא חברה שוויצרית ,אשר 'אסם'

אירוע ההשקה במשרדי בד"צ העדה החרדית

נשלטת כיום על ידה ואת נכונותם של ראשי
החברה לייצר פתרונות ייעודיים לצרכי הכשרות
בישראל והמגזר החרדי בפרט.
הרב רפאל מנת ,רבה של חברת אסם-נסטלה,
הדגיש את שיתוף הפעולה בן עשרות השנים בין

החברה לעדה החרדית ,כשבמקביל הוא גם מציין
לשבח את מערך הכשרות של הבד"ץ המתפקד
באופן ראוי להערכה מבחינה ניהולית ,באומרו
כי חברות רבות יכולות להתקנא בהתנהלות
מקצועית זו.
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Respect You

מתנה לחג!
יהלומי לאַב-גראון ,תכשיטים משובצים
איכות וגימור קפדני מלוטש

אקסמונד .יהלומים ותכשיטים שנותנים כבוד
רחוב מהרש״ל  16בני ברק .בתאום מראש 03-6166837
exmondnew@gmail.com

להגדיל תורה ולהאדירה

המוני בית ישראל מתגייסים להגדיל תורה ולהאדירה ב'מוסדות שר התורה' ע"ש מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל שבנשיאות בנו הגר"ש קניבסקי
מאת :אלי כהן

רבבות עמך בית ישראל אשר עדיין אינם
מצליחים לעכל את הסתלקותו לשמי רום של
רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
זצוק"ל ,מבקשים להיחלץ חושים ולהירתם
למען 'מוסדות שר התורה' ע"ש וזכרו של מרן
רבינו זצוק"ל ,בראשות בנו הגאון רבי שלמה
קניבסקי ראש ישיבות קרית מלך ותפארת ציון.
מלבד הרצון להיות שותפים למוסדות אשר
הינם בבחינת "הושיבו ישיבה על קברו" ,ניכרת
התרגשות רבה בקרב הציבור מדבריו החוצבים
של מרן שר התורה זצוק"ל אשר כתב כי "בני
הגאון ר' שלמה ,ברא כרעיה דאבוה ,וישועתו
ישועתי ,ובל"נ אמליץ טוב לעתיד לבוא בעד
המסייע" ,ואכן הציבור נרתם ומבקש להיות
שותף להחזקת התורה ב'מוסדות שר התורה'.
בהיכלי הישיבות קרית מלך ותפארת ציון
שתחת 'מוסדות שר התורה' התכנסו בשבוע
האחרון מאות בחורי הישיבות ומאות הבוגרים
ללימוד מסכתות שלימות לעילוי נשמתו של מרן
זצוק"ל אשר שימש כנשיא הישיבה ולמד בה
בשנות צעירותו .קול התורה בהיכלי הישיבות
שתחת 'מוסדות שר התורה' הוקדש מפטירתו
של מרן זצוק"ל לזכרו ולעילוי נשמתו.
בתוך כך ,השתתף בשבוע החולף ראש
הישיבה הגאון רבי שלמה קניבסקי בעצרות
רבות שהתקיימו בארץ ובחו"ל ,וריתק את אלפי
השומעים בסיפורים ואנקדוטות מכלי ראשון,
והדברים אשר ניתן ללמוד מדרכו של דמות

הפלא של אביו זצוק"ל.
בין היתר התקיימה העצרת המרכזית בישיבת
'קרית מלך' במלאות השבעה להסתלקות מרן
שר התורה הגר״ח קניבסקי זצוק״ל בראשות בנו
ראש הישיבה הגאון רבי שלמה קניבסקי .בעצרת
זו השתתף הגאון רבי דב לנדו וכן נשאו דברי
הספד הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי
מאיר גריינמן.
עצרת נוספת התקיימה בהיכל ישיבת 'תפארת
ציון' .כמו כן השתתף ראש הישיבה הגאון רבי
שלמה קניבסקי בעצרת התעוררות מרכזית בעיר
ביתר בהשתתפות רבני העיר ומאות תושביה.
עצרות נוספות בהשתתפות אלפים מבני יהדות
אנגליה התקיימו בבריטניה שם התקיימו 7
עצרות מספד ענק בלונדון ובמנצ'סטר לזכרו של
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל ,בראשות
בנו ראש ישיבות קרית מלך ותפארת ציון הגר"ש
קניבסקי שליט"א.
העצרות והופעתו בהדרת פניו של הגר"ש
קניבסקי עוררו התעוררות גדולה בקרב כל בני
הקהילה החרדית שביקשה ליטול חלק במעמדים
ולהאזין לדברי ההספד שריתקו את המשתתפים.
במהלך דברי ההספד סיפר ראש הישיבה
הגר"ש קניבסקי לאלפים הרבים שצמאו לשמוע
את דבריו ,על החיים בצילו של האבא הגדול:
בין שלל הסיפורים והגילויים סיפר ראש
הישיבה" :אני זוכר בתור ילד שבכל יום שאל
אבא את אמי בארוחת צהרים בסוף הארוחה
מה אכלנו עכשיו כדי שאדע מה לברך ברכה
אחרונה .הוא פשוט לא זכר מה אכל לפני כמה
דקות .הוא התפלל שיזכור רק תורה".

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
אפשרי!

הגר"ש קניבסקי מספיד

עוד הוסיף כי "היה לו חשוב להאיר פנים לכל
אחד .פעם שאלו אותו למה הוא משקיע כל כך
הרבה זמן עבור אנשים לקבלם .והשיב שאביו
הסטייפלר אמר שאין לדעת באיזה זכות זוכים
לחיים .ואולי גם זאת הזכות".
כך ,במשך זמן ממושך ,בכל אחת מ7-
העצרות שהתקיימו במהלך ביקור הבזק ,סיפר
ראש הישיבה הגר"ש קניבסקי את האנקדוטות
והסיפורים שאותם הכיר מכלי ראשון  ,וחיזק
ועורר את אלפי השומעים על הדרכים שניתן

ללמוד מדמותו הייחודית והפלאית של מרן
זצ"ל.
במהלך כל עצרות החיזוק וההתעוררות ברחבי
הארץ ואירופה שיתף הגאון רבי שלמה קניבסקי
את אלפי המשתתפים בהתעוררות הגדולה של
מאות בחורי הישיבות להתחזק בלימוד לאחר
פטירתו של מרן שר התורה זצוק"ל.
ב'מוסדות שר התורה' נערכים לשרשרת עצרות
מספד וכינוסים לקראת השלושים לפטירתו של
מרן שר התורה זצוק"ל.

רוצים קיר טיפוס

משלכם?

מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל  17שנה ,במגוון רחב של פתרונות
מקיפים לבניית קירות טיפוס ,מתחמי נינג'ה ,פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים ,ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום ,בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!
 בתים  חצרות  מוסדות  מתנסים 
עיריות  פארקים  רשויות  גני ילדים 

סובלים מאקנה?

בתי ספר  גני שעשועים

כמוסות בוסטר קליר
 +בוסטר קליר קרם
השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

פרוייקטים לדוגמא
הפורמולה ,פרי פיתוחה
של חברת  TTMהישראלית,
מבוססת על תמציות צמחים
ומכילה ויטמינים ומינרלים
החשובים לבריאות העור

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

תוצאות
כבר
מהחודש
הראשון!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com
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כמוסות בוסטר קליר

תוסף תזונה מהפכני  -תרכובת
נטורופתית מוכחת קלינית,
המאזנת מצבי עור מדולק
במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם

קרם לאיזון מצבי
אקנה ,אותו פיתחנו על
בסיס תמציות צמחים
המתאימות למצבי דלקת

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

1700-556-700
בני ברק

שליח
חינם
עד
הבית!

חברתנו מייבאת את
מיטב מותגי הציוד
המקצועי לטיפוס,
לבטיחות ,לתעשיה
וגלישה

-360climbing
החברה הגדולה לתכנון ,בנייה והקמת קירות טיפוס,
מתחמי נינג'ה ,פארקי חבלים ומתקני אקסטרים
אלון www.360climbing.co.il | 054-360-3-360

ה' ניסן תשפ"ב 6/4/22

החלטתם שהגיע הזמן
להיות הורים טובים יותר?

סדנא ללימוד עצמי העמקה ופרקטיקה להורים,
מטפלים ,מורים ,פסיכולוגים ויועצים חינוכיים.
ככה )לא( מחנכים
מאת הרב יצחק שפירא

חינוך מתבגרים
מאת הרב אליהו לוי

שיעורים שנוגעים בעיקר לחינוך של ילדים קטנים:
איך לבנות "דוגמא אישית" באופן נכון?
• כיצד להיות מרוכז בילדים ולא בצפיות ממנו?
• איך לחנך למסגרת של תפלה?
• מה לעשות כשילדים משקרים?
• איך לחנך את הילדים לא לפחד  /לפחד רק מה'?
• מה עושים כשילדים רבים?
• איך להתמודד עם גנבות? עם ניבולי פה?

השיעורים עוסקים במישורים השונים
של גיל ההתבגרות:
ההתפתחות שעובר הילד,
השינויים שעוברים על הקשר בין הילד להורים,
האמון שנפגע ודרכים לשקם אותו,
ירידות רוחניות ,ונפילות שעוברים על המתבגרים,
ועוד…

הקורס באורך של  7שעות

הקורס באורך  27שעות

מחיר מיוחד לכל הסדנא לרכישה עד החג:
 1,485=297*5במקום2,867 :
לפרטים:
משרד 02-5662323 :ליאת055-5531770 :
או כנסו ללינקbit.ly/edu-82-07 :

למי שאין גישה לאינטרנט ,ניתן יהיה לספק את הסדנא בדיסק באמצעות הדואר

welcome to the

experience

בואו לטפס
בקיר טיפוס
הגבוה ביותר
בירושלים!
טיפוס בולדר
טיפוס בהובלה
מתקני כוח וכושר
טיפוס באבטחה אוטומטית
ניתן
לערוך
ימי
הולדת!

ניתן לערוך
אירועים
לקעמפים
וקבוצות!

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

חנות
לציוד טיפוס
מקצועי!

ההרשמה
לחוגי הטיפוס
בעיצומה!

ניתן להרשם
לשיעורים
פרטיים!

Sometimes Difficult

Never possible

בס״ד

אגף
תרבות
בי ג׳ אמפ קפיצה לעולם קסום

מחלקת אולמות

רשת המשחקיות של המשרד
לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל

קופצים
לבי ג׳אמפ

נסיעות
מסובסדות
לפארקים
בחול
המועד
פסח
לרווחת
התושבים

עיריית בני ברק מחלקת אולמות במיזם חדש:

עלות
כרטיס
הלוך ושוב

GRoupMedia

 3קומות מקפיצות של עולמות קסומים במיוחד

פסח
מצה
וירוק 12
בלבד!

₪

כל נפש
חייבת
בתשלום

עולם הממתקים

עולם המים

עולם הגמדים
כתובת:
רח׳ המכבים 63
בני ברק
קומות ב' ,ג' ,ד'

הזמנת מקום מראש חובה!

0733-474744
אין להכניס אוכל למתחם!

הכניסה עד גיל 9
ילדים עד גיל  6בליווי
הורה/מבוגר בלבד.
מלווה אחד למשפחה
ללא תשלום

תקפצו לבקר! מחכים לכם

האגף לשירותים חברתיים

ערב פסח,
ז
ה
י
ר
י
ם
ב
ש
ב
ע
עיניים!

יום ראשון ,ט״ז בניסן
תחנת יציאה
גן ורשא
חזו"א 50
ק .הרצוג ,רח' הצבי,
ע"י מאפיית הצבי
ויזניץ טל חיים 3
ר' עקיבא השומר -
בתחנה

פארק
רעננה
פרס
הרצליה
פרס
הרצליה

יום שני ,ב׳ י״ז בניסן
תחנת יציאה
גן ורשא
חזו"א 50
ק .הרצוג ,רח' הצבי,
ע"י מאפיית הצבי
ויזניץ טל חיים 3
ר' עקיבא השומר -
בתחנה

פארק
הרצליה
רעננה
רעננה
הרצליה
פרס

יום שלישי ,י״ח בניסן
תחנת יציאה
גן ורשא
חזו"א 50
ק .הרצוג ,רח' הצבי,
ע"י מאפיית הצבי
ויזניץ טל חיים 3
ר' עקיבא השומר -
בתחנה

פארק
פרס
הרצליה
פרס
רעננה
רעננה

הרשמה בטל'073-3477764 :

הנסיעה באמצעות הרשמה מראש בלבד ■ אין רכישת כרטיסים במקום כלל!

הנסיעה באמצעות הרשמה מראש עפ"י ת.ז .של אחד ההורים ■ שעת היציאה בכל יום מהתחנות
בשעה  ■ 15:30-15:45יציאה מהפארק בשעה  20:00בערב בדיוק! ■ מספר המקומות מוגבל!
הרישום יפתח בעז"ה החל מיום שלישי ד' בניסן בשעה  11:00בבוקר ועד יום רביעי י״ב בניסן

האגף לשירותים חברתיים
היחידה להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

שיש
ה
מ
פ
ג
שי
ם
ב
ד
ר
ך
ל
עבודה
תוכנית וו
תיקים בעבודה
מזמינה א
תכם לפתח קריירה

מתכוננים לחג ומונעים אסון ח"ו:
יש להשאיר חומרי ניקוי באריזה מקורית ,ולהניחם מיד בתום
השימוש במקום גבוה ,נעול והרחק מהישג יד של ילדים.
אין להשאיר דליים וגיגיות עם מים או צבע ללא השגחת מבוגר.

חיזוק מסוגלות תעסוקתית
מיפוי תעסוקתי אישי
פיתוח מיומנויות וכישורים
הכרות עם שוק העבודה החדש
כתיבת קורות חיים
הנגשה להצעות עבודה רלוונטיות

אין להשאיר חלון פתוח ,ללא סורגים כשילדים בסביבה.

ילדים עד גיל  6חייבים השגחת מבוגר()+12
ולכן מומלץ להפעיל ילדים בדרך הבאה:
ילדים בגילאי  0-6משחקים בהשגחת מבוגר
ילדים בגילאי  7-12עוזרים בעבודות הנקיון.
ילדים בגילאי  +12שומרים על הילדים הקטנים.

יש להצמיד מספרי טלפון חשובים
במקום בולט וקבוע
מרכז הרעלות04-8541900 :

 6מפגשים
ימי רביעי
09:30-12:30

פתיחה בכ"ד באייר
ה‘תשפ“ב
)(25.5.22

לפרטים והרשמה

האגף
לשירותים חברתיים
רח' כהנמן  107ב"ב

עלות
מסובסדת:
₪ 200

-השתתפות מותנית בראיון אישי-

היחידה להכשרה מקצועית
03-5776137/6135/6260/6381
lehav@bbm.org.il
היחידה להכשרה מקצועית ופיתוח כ"א
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בני ברק
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

מאן

דאמר

עמוד זה טעון גניזה

הרה"ג ראובן אלבז

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

להתייחס לאותות הנשלחים מלמעלה
זֹאת ִּת ְהיֶה ּתֹורַ ת ַה ְּמצֹרָ ע ּבְ יֹום ָט ֳהרָ תֹו ְוהּובָ א ֶאל ַהּכ ֵֹהן (יד ,ב)


כרמזור השומר על סדרי התנועה

בפרשתנו מתארת התורה מיני נגע
צרעת וסימנים בעור האדם ,בצבע צהוב,
לבן ,ירוק ואדום ,על פיהם מחליט הכהן להסגיר
את המצורע ולטהרו או לטמאו .ובדרך רמז יש
לבאר ,שסימנים אלו הנם כתמרור אזהרה לאדם,
שיעצור ויעשה חשבון נפש על מעשיו ,והדברים
יובנו יותר בהקדם משל נפלא:
מעשה בבן עיר שהיה רגיל לסחור עם בן כפר,
העובד רק בשדות ופרדסים ולא הכיר מעולם
את העיר הגדולה ואת התפתחות הטכנולוגיה.
יום אחד החליט הסוחר בן העיר לקחת את רעהו
הכפרי במכוניתו ולהציג בפניו את החידושים
הטכנולוגיים .במהלך הנסיעה הגיעו השניים לצומת
דרכים המתפצלת לארבעה כיוונים .לפתע נעצרה
המכונית והתפלא בן הכפר לראות מכוניות עוברות
מהצד השני באופן מופתי ,בעוד שהמכוניות בצד
האחר אינן זזות .לאחר מכן הבחין שהמכוניות
שנעצרו בתחילה מתחילות לנסוע בסדר מופתי ,בו
בזמן שהמכוניות שבצד השני נעצרות.
נדהם בן הכפר מהסדר ושאל את חברו" :כיצד
הם מצליחים לשמור על סדר כל כך מופתי?"
"שוטה שבעולם" ,ענה לו חברו" ,מדוע מביט
אתה על המכוניות אשר בכביש? הבט למעלה
מהן! שם ,למעלה ,מוצב רמזור ,המאיר באור
אדום ,צהוב או ירוק ,ולפיו נוסעות המכוניות או
עוצרות .אילולי הרמזורים ,היתה שוררת ערבוביה
גדולה .הם המורים אימתי מחויבים לעצור ואימתי
יכולים להמשיך לנסוע".
זה המשל ,והנמשל :בנגעי הגוף ישנם צבעים
שונים  -צהוב ,לבן ירוק ואדום ,והצבעים הללו
מהווים כרמזורים שמורים לאדם את הדרך אשר
ילך בה והמעשה אשר יעשה (שמות יח ,כ).

החלב שגלש  -תמרור אזהרה

עיקר שימת הלב וכוונת האדם צריכה להיות
בדבר אחד :לדעת ולהבין שאין דבר שבא משמים
בלא סיבה ,כל מאורע שמגיע משמים מטרתו
לעורר את האדם שיתבונן במעשיו ויחקור בנבכי
נפשו אלו דברים עליו לתקן ,שבגללם בא עליו
היזק זה או אחר.
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,ראש ישיבת
"עץ חיים" בירושלים ומחבר ספרי "אבן האזל" על
הרמב"ם ,היה גאון גדול ,ודבוק בתורה יומם ולילה.
אחד מתלמידיו הצעירים ,רבי דוד אויערבך [אחיו
של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל] נטל על
עצמו את הזכות לשרת את רבו ,ללוותו ולהיות לו
לעזר וסעד בכל צרכי וענייני הבית והישיבה.
יום אחד ,לאחר שסיים הרב את תפילת שחרית
נכנס לביתו ובינתיים גם רבי דוד הלך לביתו לאכול
ארוחת בוקר .הרבנית ,כהרגלה בכל יום ,הכינה
לרב דייסת חלב עזים כדי לחזק את לבו וליתן לו
כח ועוצמה ללימוד התורה והרבצתה לתלמידים.
באותו יום מיהרה הרבנית לצאת לקניות .הניחה את
סיר הדייסה על הפתיליה הדולקת וביקשה מהרב
שישגיח על החלב שלא יגלוש ,ויכבה את הפתיליה
עוד כמה דקות .הרב שקע בינתיים בסוגיה סבוכה
ונשכח ממנו לגמרי החלב ,שרתח וגלש על
הפתיליה.
בדיוק באותו זמן נכנס תלמידו ,רבי דוד
אויערבך ,והרב התעורר מלימודו ,נזכר בחלב
ומיהר לכבות את הפתיליה ,אך לצערו נוכח לראות
שחצי מהחלב כבר גלש ונשפך על הפתיליה .הרב
היה בצער גדול [בזמנם ,לפני כשמונים שנה האוכל
היה בצמצום רב ,וכמות האוכל היתה מדויקת
ומדוקדקת] ,וחשב בלבו מדוע הקב"ה עשה לו
דבר זה ,איזו עבירה עבר ועליו לתקנה ,וכך ישב

הרב מספר דקות והתאמץ לחשוב ולזכור איזה דבר
עשה שלא כהוגן במהלך היום.
לאחר כמה דקות קם הרב בשמחה ואמר
לתלמידו" :כעת הבנתי מדוע נשפך החלב בשווי
פרוטה .בכל יום יושב עני מסכן בשער ומחכה
שאתן לו פרוטה לצדקה ומשתדל אני לתת לו ,אך
היום הייתי טרוד ולא שמתי לב אליו ולכן לא נתתי
לו את הפרוטה ,ומשמים השיבו לי כנגד בגלישת
החלב!"
ביקש הרב מתלמידו שיחפש את העני ויתן לו
את הפרוטה ,ולאחר שביצע התלמיד את המשימה
נרגע הרב ושמח שמחה גדולה על שהבין את המסר
ששלחו לו משמים ,והיה סמוך ובטוח שמכאן
ואילך לא יארע לו דבר הפסד באותו יום ('שאל
אביך ויגדך' ח"א ,עמוד נ"ד .וראה בויקרא רבה
לד ,יב).

בואו ונחשב חשבונו של עולם

על הפסוק בפרשת חוקת (במדבר כא ,כז)" ,עַ ל
ֹאמרּו הַ ּמ ְֹׁשלִ ים ּב ֹאּו חֶ ְׁשּבו ֹן" דרשו חז"ל (בבא
ּכֵ ן י ְ
בתרא עח ע"ב)'" :המושלים'  -אלו המושלים
ביצרם; 'בואו חשבון'  -בואו ונחשב חשבונו של
עולם ,הפסד מצוה כנגד שכרה ,ושכר עבירה כנגד
הפסדה".
כך היו הצדיקים במשך כל הדורות ,שמים לב
ובודקים כל פרט ופרט מהמאורעות העוברים
עליהם ,אך אדם שאינו מתבונן מה נעשה עמו,
באות עליו כל מיני צרות ,ה' ירחם .כל אדם צריך
לערוך חשבון נפש על הדברים הקורים לו .אם,
למשל ,היה צריך לעלות על אוטובוס בשעה פלונית
ולפתע הקדים האוטובוס והוצרך לחכות לאוטובוס
הבא  -זהו סימן שה' יתברך מורה ומאותת לו

שעליו לשים לב על מעשיו .וכן אם קרה ,חלילה,
לאדם היזק או הפסד ,עליו להתבונן מדוע אירע
דבר זה ,שהרי ללא צל של ספק הקב"ה לא עביד
דינא בלא דינא (ברכות ה ע"ב)" ,אֵ -ל אֱמּונָה וְ אֵ ין
עָ וֶל צַ ּדִ יק וְ יָׁשָ ר הּוא" (דברים לב ,ד) ,הקב"ה שופט
בצדק וכל מעשיו מדוקדקים ,ולכן צריך כל אדם
לשים לב ולהתבונן במעשיו ובמאורעות חייו.

המכ"ם הרוחני

האפשרות הזו לחוש ולהבין קיימת אצל כולנו.
מי שמשכיל לשמר את הרגישות הזו ,מובל על ידי
נשמתו ומסוגל להרגיש את הצורך העמוק והאמיתי
של הזולת.
משל למה הדבר דומה ,למכ"ם משוכלל
המשמש את הצבא לזיהוי מטוסי אויב .החיישנים
שבו רגישים לכל תנועה ,אפילו רחוקה מאד ,ומיד
הוא מעבד את הנתונים ומעביר מידע מדויק על
מה שגילה .לעומת זאת ,ישנם מכ"מים פשוטים
בהרבה ,שיכולת הקליטה שלהם קצרה ומוגבלת,
והם מבחינים רק בעצמים קרובים.
כך גם בין אדם לאדם ישנו הבדל ברגישות שבה
קולט הוא את מצוקת השני ,והדבר תלוי בהתבוננות
שלנו ובאכפתיות שלנו מהזולת.
נלמד ממשה רבנו לתת עינינו  -להתבונן ,ולבנו
 לומר 'זה קשור אלי ,יש לי כאן מסר משמים'ונשמור על ה'חיישן' החשוב שלנו על ידי שנהיה
מאלו המושלים ביצרם ומחשבים חשבונו של
עולם.
(מתוך "משכני אחריך" ויקרא ח"א עמוד
רפ"ב ואילך).

הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

המטמון


על נגעי בתים ,מביא רש"י את
דברי חז"ל :שהיא הייתה בשורה להם
שהנגעים באים עליהם .לפי שהטמינו
אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל
ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ,ועל ידי הנגע
נותץ הבית ומוצאן .חז"ל מגלים לנו ,שלפעמים
חפץ הקב"ה לזכות אדם במטמון ,ולשם כך מביא
בקירות ביתו נגע צרעת.
סדר הדברים אינו קל לאדם ,הוא מגלה כי בביתו
יש נגע ועליו לקרוא אל הכהן .עוד בטרם הגעת
הכהן ,עליו להוציא את כל רכושו מהבית כדי שלא
יטמא במידה ויתברר שאכן צרעת הבתים היא זו.
הכהן לאחר בדיקת הנגע סוגר את הבית ומונע
להתגורר בו! בלית ברירה ,עוזב האיש עם כל
צאצאיו את ביתו ,והולך להתאכסן אצל קרובים
או בבית מלון .בסופו של דבר מתברר שאכן נגע
צרעת הוא ויש להרוס את כל הבית עד היסוד ,איזה
טרגדיה היא זו? ואז כשהורסים את הבית מתגלה
המטמון שהטמינו בו האמוראים.
רבים שואלים ,אם הקב"ה רוצה לתת לאדם
מטמון ,וכי אין בידו דרך טובה לעשות זאת כמו
זכיה בהגרלת פיס וכדומה ,מדוע לשם כך צריך
האדם לשבור את הבית ולעבור את כל העינוי
והסבל הכרוך בגלות מחוץ לבית עד שמקבל את
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בני ברק

המטמון?
כעין זה מצינו בירושלמי (הוריות ג' ד') מעשה
באבא יודן שהיה עשיר גדול ויחד עם זאת נדיב
ובעל צדקה גדול .עד שיום אחד ירד מנכסיו
ומשום כך גבאי הצדקה לא רצו לקבל ממנו כסף.
וכשהסתובבו בעיר לאסוף תרומות דילגו על ביתו
כדי שלא לביישו.
אבא יודן לא ויתר .הוא רדף אחריהם ,וכשהשיגם
אמר להם" :משביע אני אתכם שתאמרו לי עבור
איזו מטרה אוספים אתם כספי צדקה!" אמרו לו:
"לחתונת יתום ויתומה" .בא אבא הביתה ודן עם
אשתו מה יוכלו לעזור בנידון? אמרה לו אשתו:
"הלא נותרה לנו שדה אחת ,לך תמכור חצי
מהשדה ואת תמורתה תן לגבאי הצדקה" .מכר,
ונתן את הכסף לחכמים.
למחרת יצא לחרוש את חצי השדה שנותר לו.
באמצע החרישה נתקלה הפרה בחפץ קשה ושברה
את הרגל .אבא יודן ניגש לבדוק מה פגע בפרתו,
ובעודו חופר באדמה התגלה לפניו מטמון.
גם כאן עולה התמיהה :הלא יכול הקב"ה
להעניק לו את אותו מטמון בלי לשבור את רגל
פרתו ,לשם מה גלגל הקב"ה את סדר דברים אלו
כדי שיזכה במטמון?
התשובה היא :הקב"ה רוצה לתת את המטמון,

רק לאחר שמנסה לראות אם אכן האדם ראוי לזכות
בו .אם כשמתעורר הקושי האדם מתלונן ואומר
אומר הקב"ה :אין בעיה ,הצרות יפסקו ,אך את
המטמון לא תקבל .אינך ראוי לו!
כשנראה לאדם נגע בביתו ,בעצם הקב"ה מנסה
אותו בנסיון אחר נסיון :בתחילה -לשהות מחוץ
לבית שבוע שלם .לאחר מכן עליו לשבור כמה
אבנים מקירות הבית ,עד שנאלץ להרוס את הבית
עד היסוד! אם באמצע התהליך אדם מתלונן ובא
בטרוניות על רוע מזלו .אומר הקב"ה :אין בעיה,
הכהן יטהר את הנגע ,אולם את המטמון לא
תמצא .רק כשהאדם עומד בכל הנסיונות ,מביט
על הדברים במבט הנכון ומקבל דין שמים באהבה
ובהכנעה -זוכה למטמון כשכר על צדקותו.
איננו יכולים לברוח מן הניסיונות ,כי לשם
כך באנו לעולם הזה ,לעמוד בניסיונות .מה שכן
באפשרותנו ,לשנות את נקודת המבט שלנו .אם
כך נעשה -ודאי נגלה מטמונים על כל צעד ושעל.
כשאדם מאמין באמת ,ורואה את הדברים הקשים
בעין נכונה כפי שהקב"ה רוצה שנראה את הדברים
– הוא זוכה שהכל ייהפך להיות מטמון.
זוהי הסיבה לנגע שאירע בבית .כשאדם מבחין
בנגע כזה ,ועל אף שקשה לו עם כך הוא אינו
מתלונן -הוא זוכה לאוצרות .זוהי ,אפוא ,מטרתם

של הנסיונות הבאים עלינו :לגלות את האוצרות,
ולהעניק אותם בכפל כפליים!
שמעתי דבר נפלא :כשלוקחים תמונת גובלן
(העשויה מרקמת חוטים) ומביטים על צידה
האחורי ,רואים ששטחים נרחבים ממנה נראים
חלקים ,כמעט ללא קשרים ,כי אלו השמיים שצבעם
כחול בלבד .אין שם גוון או שילוב כלשהו של
צבעים .ובאמת ,בצד הקדמי ,זה החלק ה'משעמם'
של התמונה .לא כאן מתגלה יפיה המיוחד.
ישנם ,לעומת זאת חלקים בתמונה שהחליפו
חוט מידי כמה תפירות ,והדבר גרם שהצד
האחורי באותו אזור מלא קשרים ,וחוטים רבים
מסובכים אחד בשני .אך כשהופכים את הגובלן
רואים שדוקא בחלק זה מתגלה היופי המיוחד של
התמונה.
כאשר מביטים על החיים מנקודת מבט נכונה
ואמיתית ,מבינים שהחלקים הנראים יותר קשים
ויותר מסובכים -דוקא הם החלקים היפים של
החיים .נראה לנו שישנם 'קשרים' וקשיים ,אך
לאמיתו של דבר הקב"ה מכין לנו מטמון ,ולואי
שנהיה ראוים לזכות בו!
יה"ר שהקב"ה יקל עלינו בניסיונותיו ויתן לנו
מידו המלאה והרחבה.

ה' ניסן תשפ"ב 6/4/22
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מגוון סגנונות
לשולחן הסדר
הרגע הזה שכל הבית בוהק ומוכן לחג וכל מה שנשאר
זה לערוך את השולחן לכבוד ליל הסדר -הוא רגע אמיתי
של תחושת בני חורין .איקאה מזמינה אתכם להתרשם
ממבחר ומגוון של כל מה שדרוש לעיצוב ועריכת שולחן
חג בכל הסגנונות והטעמים .חג פסח כשר ושמח עם
איקאה!  FÄRGKLARסט כלים 24/חלקים ,מט ירוק ₪195

כל אחת וה Dyson-שלה עסקה חדשנית לביטוח
תיק משכנתאות

ערב פסח ,שילוב בלתי נפרד של אבק ,ניקיון
ואוורור מחדש של פינות שכוחות.
 Dysonמציגים מגוון שואבי
אבק חדשניים ,בעלי טכנולוגיות
מתקדמות ביותר עם נתונים ייחודיים
המאפשרים לכל אחד ואחת למצוא
את השואב הייחודי המתאים לו,
לצרכיו ונתוניו .וכעת ,עם השקת
הדור הבא של שואבי האבק מוכיחה
 Dysonכי בכל הנוגע לניקיון ,קלילות
ודיוק הם שם המשחק .שואב אבק  12Vדגם
 -slim total cleanהוא שואב האבק האלחוטי
הקל ,החזק ביותר מבית  ,Dysonעוצמת

השאיבה שלו עומדת על  ,AW 150הכוללת
טכנולוגיית לייזר המגלה חלקיקי
אבק מיקרוסקופיים נסתרים בבית.
לדגם  12Vזמן עבודה רציף של
עד  60דק' לסוללה .דגם ה12V-
מצטרף לשורת שואבים חדשניים
מבית  Dysonכמו לשאר מוצרי
 Dysonהמהווים אות לחדשנות
טכנולוגית והתאמה מושלמת לצרכי
הלקוח .לקראת פסח פותחת Dyson
במבצעים מיוחדים המעניקים לבעלי הבית את
הזכות והיכולת להנות מבית מצוחצח ומרחב
אווירי טהור כיאה לחג הפסח.

העונג כולו שלכם

 FÖRNUFTסט סכו"ם 24/חלקים ,פלדת אל-חלד ,₪69
 STORSINTסט כוסות ,זכוכית שקופה  6 /₪49יח'MOTTAGA ,
מפית נייר ,שחור  ₪15 / 25יח' SLUTEN ,פלייסמט ,עלה
דקל/טבעי  GLATTIS ,₪9תחתיות לכוס עם מעמד ,צבע
פליז  6 / ₪29יח' .רשימת הסניפים :נתניה :רח' גיבורי
ישראל  ,1אזה"ת פולג .ראשל"צ :רח' היוזמה  1מרכז
עסים שורק כביש פלמחים .קריית אתא :רח' תפוצות
ישראל .באר שבע :הירדן  .24אשתאול :המלאכה ,7
אזה"ת הר טוב.

אחד אני יודע
שלא יספיק!
'השחר
סדרת ממרחי
כבר מזמן
העולה' הפכה
משגרת
לחלק בלתי נפרד
מתיקות
עם
הפסח.
קרמי עשיר,
מעודנת ,מרקם
ושילוב של איכות וטעם מושלם  -אין פלא שממרח השחר
העולה אחד לא מספיק למשפחה לשבעת ימי הפסח.
ממרחי 'השחר העולה' פופולריים במיוחד במתכוני
אפייה ,כמילוי לעוגות ,בסיס לקינוחים ,גלידות ועוד.
גם בחג הפסח הקרוב ,אתם מוזמנים לשדרג את עולם
המאפים הייחודיים שלכם עם הממרחים האיכותיים של
'השחר העולה' המעניקים לכם חוויה קולינרית מתוקה
וטעם שכולם אוהבים .ממרח השחר העולה פרווה
בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית לפסח וללא
חשש קטניות ,לצד ממרח השחר העולה חלבי בכשרות
בד"צ בית יוסף לפסח לאוכלי קטניות.

אין כמו הרגע הזה שהכל כבר
נקי ומוכן לחג ,וכל מה שנשאר
זה לקחת אתנחתא ולהתענג
על קפה משובח ואיכותי .קפה
פלטינום של עלית זמין עבורכם,
גם בחג הפסח בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה
החרדית -כדי שתהנו משמחת חג מושלמת.
סדרת קפה פלטינום של עלית כוללת כמה סוגי
קפה לחוויה המדויקת בכל רגע מחדש :פלטינום
ברזיל – שיטת קטיף ועיבוד ייחודי בצירוף קלייה

מבשלים לפסח בגדול?
כמה פעמים כבר אתגרתם את החוש הטכני
שלכם בניסיון להתאים את הניילון הנצמד
לתבנית גדולה או לקערת סלט ,אבל לא משנה
איך סובבתם ומתחתם הניילון פשוט לא הספיק
כדי לכסות את הכול?
אתם לא לבד ,המצבים המתסכלים האלה קורים
כל הזמן מהסיבה הפשוטה – הניילון הנצמד
הסטנדרטי הוא ,ובכן ,סטנדרטי ,ולכן אינו מתאים
לכלים גדולים יחסית .לא משנה כמה נמתח,
נלפף או נמציא שיטות לחיבור שני חלקי ניילון,
זה פחות טוב מיריעת ניילון אחת גדולה ,עמידה
ואוטמת .לקראת פסח עם שלל הבישולים,
האפיות והאריזות ,כדאי שתכירו את המוצר של
סנו סושי שנועד לפתור בדיוק את זה – ניילון
נצמד פלוס רחב במיוחד.
ניילון נצמד פלוס רחב במיוחד מגיע ברוחב של

מגוון רחב של כלים ומוצרים
כשרים לפסח
והכוסות .בחברה מדגישים כי
ניתן לבחור כלים יפים ברמות
שנות ואיכות שונה התלויים
בתקציב ההשקעה ,אבל יש
בשורה לכולם  -שולחן חג
יפה ,שמח ובעיקר קל ופשוט
לעריכה ופינוי.

לקראת חג הפסח ,ישראלים
רבים נערכים לשולחן הסדר
החגיגי .בגזרת החד פעמי
מגיעים לשיא בביקושים .חברת
ר' שמאי ,ענקית החד פעמי,
מספקת פתרונות בתחום
הניקיון ,האירוח ,האפייה,
ההיגיינה ועוד .ראובן שמאי,
מנכ"ל ובעלים של החברה:
"בפסח הביקושים רבים ולמרות
הבעיות הקשות בנמלים הגענו
מוכנים כדי שבכל בית יהודי יחגגו בשפע".
הבשורה הגדולה ביותר של חברת ר' שמאי היא המגוון
הגדול של הכלים החד פעמיים המפארים את שולחן
החג ,ממפות השולחן המגוונות ועד הצלחות ,הסכו"ם
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בני ברק

בינונית ומיצוי עדין 100% ,קפה
מברזיל -שיוצרים קפה מאוזן
וארומטי .פלטינום קלאסיק –
תהליך עיבוד ללא שטיפה וייבוש
בשמש יוצרים קפה עם מלאות 100% ,קפה
ערביקה בשילוב ארומה עשירה .כשרות :כשר
לפסח למהדרין בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
קפה עלית מאחלת פסח כשר ושמח עם קפה
פלטינום!

כל הכלים ,המוצרים
והאלמנטים של חברת ר'
שמאי תחת השגחה צמודה וכשרות מהודרת של
בד"צ העדה החרדית .חברת ר' שמאי מהמובילות
בתחום החד פעמי בארץ ,עובדת עם התקנים
המחמירים ביותר לאישור הפלסטיק המותאם
לאכילה.

 45ס"מ ,זה אומר
שהוא רחב מספיק
סירים,
לאטום
קערות ותבניות
גדולים במיוחד .השימוש בניילון נצמד פלוס שומר
מריחות חזקים שנוטים להשתלט במטבח בכלל
ובמקרר בפרט .הניילון הנצמד עשוי מפוליאתילן
והוא בטוח לשימוש במיקרוגל לתוכנית של עד 2
דקות ולשימוש בטמפרטורות של ( )5-עד 110
מעלות – מהמקפיא למיקרו .מגיע בקופסא
עם סכין הזזה נוח לשימוש ,המאפשר חיתוך
בדיוק באורך הרצוי .הניילון עצמו קל לשליפה,
נמתח ונצמד מעולה למשטחים ,מה שעושה את
העבודה אתו ידידותי למשתמש.
מאושר לפסח מטעם בד"צ העדה החרדית.
להשיג ברשתות השיווק ובאתר 'סנו עד הבית':
www.shop.sano.co.il

מזרחי-טפחות ,הבנק הגדול והמוביל
בתחום המשכנתאות ,חתם אתמול
על עסקת ביטוח חדשנית של תיק
משכנתאות ,שתאפשר לו לפנות הון
לטובת שימושים מגוונים .העסקה,
המבוצעת לראשונה בישראל ,נחתמה
עם מבטח משנה מקבוצת "קנדה
לייף" – חברה הנמנית עם עשרת
מבטחי המשנה הגדולים בעולם .התיק
המבוטח כולל הלוואות בהיקף כספי של
כ 3.7-מיליארד  ,₪שכנגדן מקצה הבנק
הון גבוה יחסית.
רכישת ביטוח על התיק מחברה
בינלאומית בסדר גודל של "קנדה לייף",
הנהנית מדירוג גבוה של  ,AAתאפשר
לבנק להמיר את הקצאת ההון הגבוהה
בתיק המבוטח ,בהקצאת הון נמוכה
משמעותית הנגזרת מדירוג האשראי

האיכותי של החברה המבטחת.

באמצעות פיתרון יצירתי וחדשני זה,
יכול הבנק לפנות הון נוסף למגוון
שימושים ולהרחבת הפעילות העסקית,
בלי להזדקק להנפקה או גיוס הון
מגורמים חיצוניים .יצוין ,כי הבנק ביצע
בעבר מכירת תיקי משכנתאות לגורמים
מוסדיים ,ואולם זו הפעם הראשונה –
במזרחי-טפחות בפרט ובישראל בכלל,
שבה נרכש ביטוח לתיק משכנתאות
ספציפי ממבטח משנה בינלאומי,
כשהמטרה היא שחרור הון לצרכים
ושימושים אחרים של הבנק.
את העסקה החדשנית הובילו איתמר
אמיר ,מנהל יחידת הסינדיקציה,
הפועלת בחטיבה העסקית שבראשה
עומד אופיר מורד ,ועו"ד אמיר סולר
מהחטיבה המשפטית של הבנק.

היערכות נרחבת לקראת חג
הפסח בשיבא

בימים אלו עמלים
בבית החולים לנשים
וליולדות על הכשרת
המקום לקראת חג
הפסח הקרב ובא.
מבצע
במסגרת
ההכשרה אשר עליו
עמל צוות מיוחד
ויר"ש ,מתבצע ניקוי יסודי מחמץ וחשש
חמץ במטבחי בית החולים.
כמו בשנים האחרונות ,לצד הכשרת
המטבחים ,גם בשנה זו הוקצה מטבחון
וחדר אוכל פסחי ומיוחד למהדרין
למשך כל ימות החג .בחדר אוכל זה יוגש
מזון למהדרין בהשגחת בד"צ העדה
החרדית בלבד ,כשפתיחתו תתאפשר
רק ע"י משגיח הכשרות שישהה במקום
לכל משך הארוחות ויפקח מקרוב
על כל פרט ופרט" .אנו נמצאים כאן
עבור הנשים והיולדות גם בחג הפסח

כבשגרה" ,אומר פרופ'
איל סיון – מנהל בית
החולים לנשים ויולדות
במרכז הרפואי שיבא.
"כשכולנו ערוכים לתת
מענה מקצועי לכל
סיטואציה רפואית עם
הרופאים הבכירים והרמה המקצועית
הגבוהה ביותר ,תוך השקעת משאבים
לשם הענקת שירות מותאם ופסחי
לכלל הקהלים".
"מבצע ההכנות לקראת חג הפסח
מתבצע על פי דרישות ההלכה
המחמירות ביותר" אומר הרה"ג ר'
צבי פורת שליט"א – רב ויועץ הלכתי
בשיבא .ניתן לקבל פרטים נוספים
אצל מתאמת קשרי הקהילה הגב' יעל
קרישבסקי בטלפון0526667991 :

 250מוצרי חלב בכשרות מהודרת לפסח

תנובה מפיצה בימים אלה את קטלוג
המוצרים הכשרים לפסח למהדרין ,הכולל
 250מוצרים ומבחר מתכונים למהדרין
לימי החג .לשורת המוצרים הכשרים לפסח
למהדרין נוספו השנה  25מוצרים חדשים,
לראשונה בכשרות בד"צ ועדת מהדרין.
בין המוצרים שהושקו השנה לראשונה
בכשרות מהודרת  -קצפת צמחית השף
הלבן ,מארז יופלה בשלושה טעמים :אפרסק,
פירות יער ועוגת גבינה ותות ,יופלה דיאט
אפרסק  ,0%יופלה אוללה בטעם ווניל עם
שכבת פירות יער ,יוגורט תנובה מחלב עיזים
מלא ,גבינות עמק – עמק לייט  9%באריזה
משפחתית  400גרם ,פתיתי עמק  200גרם
וטריו פתיתים  -מיקס  3גבינות השף הלבן.
השקת המוצרים החדשים בכשרות מהודרת
לפסח כרוכה בהשקעה רבה במחקר
ובפיתוח ,והקמת תשתיות תומכות .כל אחד

מהמוצרים החדשים ,מביא עמו חדשנות
מרעננת המעצימה את חוויית הצריכה
והטעם ומספק מענה לצרכים של צרכני

המהדרין .מוצרי המהדרין לפסח ולכל ימות
השנה מיוצרים בהשגחת שני גופי מהדרין:
בד"צ ועדת מהדרין ובד"צ העדה החרדית.
לצד רשימת המוצרים הכשרים לפסח

למהדרין ,כולל הקטלוג ארבעה מתכונים
חגיגיים לימי החג .כל המתכונים ללא
שרויה ומבוססים על מוצרי תנובה הכשרים
למהדרין 250 .מוצרי תנובה הכשרים לפסח
בכשרות מהודרת ,קובצו לקטלוג אחד כדי
להקל על הצרכנים בבואם להחליט מה הם
מוצרי החלב לסוגיהם אותם ירצו לצרוך
בפסח .כמו כן הכריזה תנובה על פרס
מתכון מנצח לפסח :קונים ממגוון מוצרי
תנובה הכשרים לפסח למהדרין ,שולחים
אחד מהמתכונים הביתיים לפסח המשלב
בתוכו ממגוון מוצרי החלב של תנובה לפסח,
שולחים לתיבת המיילtnuva2022@ :
 gmail.comו 20-משתתפים יוכלו לזכות
בשובר בסך  ₪ 400לרכישת מוצרי תנובה.
המשלב במתכון ממגוון מוצרי החלב
החדשים של תנובה המופיעים בקטלוג
מגדיל סיכוייו לזכות .בכפוף לתקנון.
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סופג ,רגיש וקטן יותר

בייביסיטר – מותג החיתולים הצומח ביותר בישראל זו השנה
השלישית ברציפות ,1מתרחב ומשיק חיתולים עבור הרך
הנולד במידות  1ו ,2-המעניקים מענה מיטבי לצרכיהם
של הורים ותינוקות טריים עם חיתול איכותי ,רך ועוטף,
בעל שכבה נושמת ,מותאם לעורו הרגיש של התינוק,
בעל יכולת ספיגה מעולה ,גמיש ,וכל זאת במחיר נגיש.
עם יתרונות כאלה לא פלא ש 75%-מההורים שהתנסו
מעדיפים את חיתולי בייביסיטר על פני חיתולי האגיס***.
חיתולי בייביסיטר ניו בורן מבוססים על טכנולוגיית Air
 Flow TechnologyTMהמאפשרת זרימת אוויר באמצעות
חומרים נושמים ובטוחים לספיגה מוגברת ,ומגיעים עם

סמן רטיבות ,הדרך הנוחה לדעת מתי נדרש להחליף חיתול.
בחיתולי מידה  1קיים גם פתח קדמי לאזור הטבור.
יעל בן צבי ,סמנכ"לית השיווק של ניאופרם מוצרי צריכה:
"בפיתוח החיתול החדש של בייביסיטר ,כמו בכל מוצרינו,
הושם דגש על מענה מיטבי לצרכים של הצרכנים שלנו,
כדי להעניק להם את המוצרים הטובים ביותר .בזכות חיתול
מצוין שעושה את העבודה ,המותג בייביסיטר שעשה
מהפכה בשוק וצומח יותר מכולם כבר  3שנים ברציפות,1
מנתב כעת את ההצלחה גם למידות הקטנות  1ו .2-היה לנו
חשוב לחדד ולדייק את הדרישות ואני גאה לומר ,כי הצלחנו

 Muttiכולל מוצרים העשויים מעגבניות טריות ,כגון פולפה
(עגבניות חתוכות דק) לצד מוצרים מבושלים  -פסאטה
(מחית עגבניות) ורכז עגבניות ,במרקם חלק .כולם עשויים
מעגבניות איטלקיות הידועות במתיקותן ולכן ללא תוספת
סוכר ,מלבד זה שבטבע .ועכשיו חדש :מגוון ענק של מוצרי
מוטי בכשרות בד"ץ בית יוסף .אז רוצו להתנסות ולטעום
ממגוון המתכונים המחכים לכם באתר www.mutti.co.il

עושים פסח? ככה אופים
קחו הפוגה! ביעור חמץ
ערב חג ,ימים עמוסים
בשלל מטלות ולילות
ארוכים של ניקיונות לחג.
בתוך רגעי העומס הללו
אנו מחפשים משהו קטן שייתן לנו את הדלק להמשיך
את העבודה הלאה' .מן' מותג הופלים הוותיק ביותר
במגזר החרדי מזמין אתכם לקחת הפסקת נשנוש
קטנה של כוס קפה חמה לצד חפיסת ופלים פריכים
בטעם קפה העשויים מפולי קפה טריים ופשוט
ליהנות מנשנוש טעים אהוב ואיכותי.
בואו ליהנות ממגוון טעמים של ופלים פריכים
ואיכותיים :שוקולד ,לימון ,קפה ,וניל ,אגוזים או חלבה.
כלל המוצרים הינם פרווה ,ללא שומן טראנס ,ללא
צבעי מאכל ,ללא חומרים משמרים וללא כולסטרול.
להשיג ב :רשת ברכל ,נתיב החסד ,אושר עד ,רמי לוי
 ,יינות ביתן מהדרין ובמכולות .בכשרות המהודרת של
הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א.

להרגיש
בני חורין
בפסח הקרוב תוכלו
לקדש על יין ייחודי
הנמכרת
מהסדרה
ביותר בישראל של יקבי
כרמל – סלקטד 'אדום
ישראלי' .היין הושק
לאחרונה ביקבי כרמל,
היקב המוביל והגדול
בישראל ,כחלק מהסדרה
והאהובה
הנמכרת
'סלקטד' .מדובר בבלנד
אדום ייחודי שהותאם
לטעם הישראלי והצטרף
למגוון היינות האיכותיים
של הסדרה הפופולרית והנמכרת בישראל .מדובר
בבלנד אדום ייחודי מבציר  2020שהותאם במיוחד
לטעם הישראלי .היין נבחר בשיתוף צרכני יין שצורכים
בעיקר יינות אדומים וצוות הייננים של יקבי כרמל,
במטרה להגיע ליין האידיאלי .וכך נוצר סלקטד אדום
ישראלי ,יין בעל גוף מלא ,עוצמת מתיקות גבוהה
ופירותית ,יחד עם חמיצות נמוכה יחסית ,מה שיוצר
טעמים מאוזנים ונגישים .היין מתאים ללוות מנות
משולחן החג כגון בשר ועוף ,וגם ארוחות קלות יותר
של חול המועד.
רמת אלכוהול .13% :טמפרטורת הגשה מומלצת8 :
מעלות .מחיר מומלץ לצרכן 30 :שקל .כל יינות יקבי
כרמל בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין
שליט"א
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 1על פי נתוני סטורנקסט שנים
2018-2021
*** על פי מחקר חברת
NEW SENSE RESEARCH
מיוני 2020

מכירת חמץ

תתרגלו להסמיק
 MUTTIקטפו רק עגבניות טריות ,ואתם תקטפו את
המחמאות .מוצרי עגבניות לבישול נמצאים בשימוש יומיומי
ברוב הבתים בישראל ,כך שכשהמותג  Muttiהגיע לישראל,
והביא איתו טעם משובח וייחודי ,לא פלא שכולם התאהבו.
אי שם באיטליה ,יש מפעל אחד ,שבשלושה חודשי עבודה
מאומצת מרכז את כל האיכות והטעם שאתם צריכים,
ליצירת תבשילי עגבניות מופלאים במיוחד .מגוון מוצרי

להגיע לתוצאה מצוינת,
המהווה קפיצת מדרגה עבור
ההורים בישראל".

לקראת פסח משפחות רבות מעדיפות לסיים את מגוון
המצרכים שנשארו בבית ,כדי לפנות את הארונות ולהכשיר
אותם לפסח ,ומשלבות אותם במגוון מאפים ביתיים מהירים
שכל המשפחה אוהבת כמו פיצות ריחניות ,פוקצ'ות עשירות,
לחמניות אווריריות ועוד .גם השאיפה לקידום אורח חיים
בריא במשפחה עלתה .מגמה זו מעודדת משמעותית את
צריכת הקמחים המלאים .כאן נכנס לתמונה המותג רובינפלד
שמציע מגוון קמחים מלאים עם ערך תזונתי גבוה ,המיוצרים
בטכנולוגית ייצור ייחודית שהופכת את המאפים לאווריריים
וטעימים יותר.

סדרת הקמחים האיכותיים של רובינפלד בכשרות בד"ץ העדה
החרדית ,כוללת מגוון קמחים לבנים ומלאים – ,קמח כוסמין
 .80%השימוש בקמח  80%של רובינפלד מספק פתרון מצוין
ותוצאה טעימה ובעלת מרקם ייחודי .הקמח נעים ,עדין ,ונוח
לשימוש בתהליך האפיה וכמובן התוצאה אוורירית וטעימה.
לרכישת קמח רובינפלד עד הביתrubinfeld.co.il :
או בוואטסאפ 053-3330067

ליהנות מטעם
טבעי
גם בפסח
חג הפסח השנה
יהיה טעים במיוחד,
ובמשך ימי החג
ליהנות
תוכלו
מוצרי
מסדרת
תפוצ'יפס בטעם
כשרים
טבעי,
לפסח למהדרין,
ללא חשש קטניות,
בכשרות בד"ץ העדה
החרדית .תפוצ'יפס
טעים בדיוק כמו
שאתם אוהבים ,כולל רק שלושה רכיבים ,בלי תוספות:
תפוחי אדמה טבעיים ,שמן ומלח .תפוצ'יפס בטעם טבעי
באריזה אישית  50גרם או באריזה משפחתית  200גרם,
תפו'ציפס קראנצ' בטעם טבעי באריזה אישית  50גרם
או באריזה משפחתית  200גרם ותפוצ'יפס מקלות בטעם
טבעי באריזה אישית  60גרם או באריזה משפחתית 200
גרם.
תפוצ'יפס עשוי מתפוחי אדמה טבעיים ואיכותיים ,כך
שברכתו לפי כל הדעות והשיטות היא "בורא פרי האדמה".
בפסח ,בניגוד לשאר ימות השנה ,אריזות תפוצ'יפס
מסומנות במדבקה אדומה משום שהייצור נעשה עם שמן
דקלים ,הכשר לפסח ללא חשש קטניות (אך הוא בעל
שומן רווי מעט יותר) .תפוצ'יפס ללא חשש טבל ושביעית
בכשרות בד"צ העדה החרדית .שימו לב לחותמת הכשרות
ע"ג האריזות.

החמץ ב 174-סניפי בנק הפועלים ברחבי הארץ ,מבני
ההנהלה ראשית והמטה נמכר כהלכתו באמצעות רבני
העיר בני ברק הגרי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט .בפני
רבני העיר התייצבו נציגי בנק הפועלים כאשר הם
מצויידים ביפוי כוח של הנהלת הבנק לבצע את מכירת
החמץ .אופיר אוחנה ,מנהל אגף בנקאות קמעונאית
בבנק הפועלים ,ענה לשאלות הרבנים בנושאים
הנוגעים למכירת החמץ .לאחר שרבני העיר שליט"א
עיינו ביסודיות ביפוי הכוח וברשימת הסניפים שצורפה,
נתבקשו נציגי הבנק לקבל קניין .אופיר אוחנה ,מנהל
אגף בנקאות קמעונאית ור' אלי רבינוביץ ,מנהל פעילות
חברה חרדית בבנק קיבלו קניין וחתמו על שטר מכירת
החמץ .במשלחת נציגי הבנק השתתפו שלומיק סלמן
מנהל סניף בני ברק וארז נסימוב ,מנהל מחלקת בנקאות
אישית בסניף הבנק בבני ברק.

* מה חדש?
*
שיתוף פעולה יוצא דופן בין יקב הרודיון ליוסי סמואלס,
עיוור ,חירש ונכה ,בנם של מייסדי ארגון 'שלוה' קלמן
ומלכי סמואלס  -הביא ליצירת היין המונגש הראשון
בעולם באמצעות כתב ברייל .לקראת חג הפסח הושק
מארז יינות מהודר המורכב מיין לבן ויין אדום בטעמים
ייחודיים ואריזה חגיגית .המארז נמכר ב gift-shop -של
מרכז שלוה בירושלים ובאתר "שלוה-שופ"
 EVAמותג
עיצוב *
ישראלי המתמחה באמנות

ייחודית ממתכת מציג
לכבוד האביב .מארזי חג
מושלמים עם מגוון יצירות
בהרכבה
דקורטיביות
אישית .להשיג ב :גלריית
 - EVAרחוב רבי חנינא
 ,9ת״א .את היצירות ניתן
לרכוש גם באתר:
eva-metalart. com
אינסטגרם:
EVA Metal Art

ארבע כוסות היין – הן רק
ההתחלה :לקראת החג
מארזי שי להרמת כוסית
בסטייל .רשת ג'נטלמן
מציעה עשרות מארזי חג
שונים מעולם היין והאלק
*כוהול .מחירים החל מ89-
 .₪להשיג באתר ובסניפי
רשת ג'נטלמן ,משלוחים
בפריסה ארצית

מבצעים מההגדות

בסניפי 'נתיב החסד' תהנו
מחוויית קנייה ,מבחר ענק
ומגוון של מוצרים ,מחירים הכי
משתלמים וזה עוד לפני שתשמעו על המבצעים.

בימים ראשון עד שישי ב'-ז' -בניסן ( )3-8.4.22חגיגת
מבצעים על עשרות מוצרים כשרים לפסח :מאגדת
גבינה לבנה  850גר' ב ,₪ 24.90-גבינה צהובה וואקום
 500גר' ב ,₪ 19.90-מארז עשיריית פיתות ב,₪ 7.90-
קפה טסטר צ'ויס ב ,₪ 29.90-חליטת תה ב ,₪ 10-יין
מוריה/לייט/מיץ ענבים ב ,₪ 10.90-עוגת הבית  2ב20-
 ,₪שמן זית מיה  2ב ,₪ 50-שמן אגוזים טעמן ב19.90-
 ,₪שלישיית שוקולד כרמית ב ,₪ 10תפוצ'יפס עלית 2
ב ,₪ 22-רסק עגבניות מעולה  8ב ,₪ 10-קטשופ אסם
ב,₪ 8.90-רולדת הודו בכשרות קהילות ב 29.90-ש"ח
לק"ג ,שישיית סודה ב ,₪ 14.90-שלגון גלי גל חלבי/
פרווה  7ב ₪ 10-ועוד.
מבצעים בלעדיים לחברי מועדון בימים ראשון עד שישי
ב'-ז' ניסן ( :)3-8.4.22במחירים שווים במיוחד כגון :דג
סלומון אדום גרופ ב ₪ 59.90-לק"ג ,מיץ ענבים תירוש
 2ב, ₪ 30-סימליאק  900גר'  2ב ,₪ 130-יין קונקורד/
טופז/ניצחון/ישן נושן  3ב ₪ 45-ועוד.
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.
מבצעי כאסח על מוצרים
כשל"פ לאורך כל השבוע:
שמן זית  750מ"ל המעולה 2
ב ,₪ 40-סימילאק  900גר'  2ב,₪ 130-עוגיות קוקוס/
תפו"א נפלאות/ויזל ב. ₪ 19.90-
חגיגת מבצעים על עשרות מוצרים כשרים לפסח מיום
ראשון-שישי ב'-ז' בניסן ( :)3-8.4.22סלטי ירקות אחלה
 2ב ,₪ 16.90-לקט אפונה תירס וגזר גמדי סנפרוסט
ב ,₪ 10-טחון בקר  1ק"ג אשפר ב ,₪ 19.90-פילה
סול ארוז דלידג ב ₪ 29.90-לק"ג ,פילה מושט  4ק"ג
ב ,₪ 100-שישיית סודה טמפו ב ,₪ 14.90-מיץ לימון
 2ב ,₪ 10.90-שמן אגוזים  1ליטר טעמן ב,₪ 19.90-
תה ירוק מעולה  2ב ,₪ 25-מאגדת יופלה פרי תנובה
ב ,₪ 25.90-גבינה לבנה שטראוס  3ב ,₪ 10-סילאן
לחיץ מעולה ב ,₪ 10-תמרים  1ק"ג מעולה ב,₪ 14.90-
רביעית טונה בשמן זית ב ,₪ 26.90-חמישיית שוקולד
כרמית ב ,₪ 14.90-מארז תפוצ'יפס טבעי  2ב.₪ 24-
ועוד מגוון של כלים ,מוצרי נקיון וטיפוח המתאימים
לפסח כגון :שישיית מברשות אורל בי ב ,₪ 10-מי פה
תיאדנט/שלישיית משחת שיניים אורביטול ב,₪ 13.90-
שמפו /מרכך פנטן  2ב, ₪ 28-
שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות מהדרין
שמיטה לחומרא.
כמו כן ניתן לקנות גם בכרטיסי משרד הפנים.

בריזר ,המרענן האלכוהולי מבית
חברת בקרדי העולמית מציע
מהדורה כשרה לפסח בטעמים
המוכרים והאהובים -בריזר אננס
ובריזר לימון .מכיל  4%אלכוהול*.
מחיר.₪ 10-12 :

*
"גלידות פלדמן" ותנובה מעמיקות את שיתוף הפעולה
ומשיקות לראשונה סדרת שלגוני " "YOLOמפנקים
בטעמים ייחודיים :שוקולד עם וופל ,שוקולד בלונדי עם
בייגלה ,ושוקולד לבן עם עוגיות .המוצרים החדשים יכילו את
השוקולד האיכותי של  YOLOו 12%שמנת עשירה ,לפינוק
שוקולד כיפי וטעים לימי הקיץ החמים
לקראת חג הפסח אתר האון ליין
דנון הום משיק מארז מתנה:
'בורא פרי הגפן' ,הכולל גביע
קידוש עשוי זכוכית
ומצופה *
כסף טהור ופקק לבקבוק יין
מצופה כסף טהור .בנוסף ,כולל
המארז גם פקק שעם בדוגמת
ענבים בעיצוב ישראלי מקורי
ובציפוי כסף טהור .מחיר לצרכן:
 ₪ 208להשיג באתר החברה
danonhome.co.il

*
המותג הקולינארי מאסטר שף
משיק :פירורים מוזהבים כשק
רים לפסח לטיגון ואפייה  -ללא
חומרים משמרים .מחיר מוערך
לצרכן ₪ 9.90 :כשרות :בהשגחת
הרבנות הראשית ירושלים

"פרימור" משיקה לרגל
פסח :מיץ תפוזים סחוט
טבעי למהדרין בכשרות
בד"ץ עדה חרדית ירושלים.
סדרת המיצים הסחוטים
והמצוננים של "פרימור",
כוללת  100%מיץ תפוזים
סחוט טבעי .ישווק ברשתות
המזון בשוק החרדי והחנויות
המתמחות .מחיר מומלץ
לצרכן :כ  ₪ 29 – 25 -לב�ק
בוק  2ליטר.

בני ברק

*
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מתכונים לחג הפסח ולימי חול המועד

הילה פלאחhila@kav-itonut.co.il :

טארט תרד,
בצק בטטה
וגבינות

בלינצ'ס

כל הכמות לחלק ל , 7-כל שביעית = מנת פחמימה

רשת סולתם מעניקה לנו מתכון נפלא עם
סדרת התבניות החדשה שלהם ,בשיתוף עם
מאיה דרין ,מתוך הספר דיסקו מתוקים
כל הכמות לחלק ל , 7-כל שביעית = מנת
פחמימה
מרכיבים:
 5כפות קמח תפוחי אדמה
•
 1כף שמן
•
 1כוס מים
•
 4ביצים
•
 4/1כפית מלח
•
•
שמן לשימון המחבת

הכנה:
אופן
לערבב היטב בקערה את הביצים עם המים,
השמן והמלח .להוסיף את קמח תפוחי
האדמה ולערבב היטב עם מטרפה עד לקבלת
תערובת אחידה ללא גושים .לחמם מחבת
היטב ,לרסס בתרסיס שמן ולשפוך כחצי
כוס חד פעמית מהבלילה למחבת .לנער את
המחבת עד שהבלילה תכסה את כולו .כאשר
הקצוות מתחילים להתרומם ניתן להפוך את
החביתית לצידה השני עד שהיא תשחים מעט.
באדיבות חלי ממן ,רשת תמיכה לאורח חיים בריא

מצרכים:
•  30גרם שמן זית
•  4בטטות מקולפות פרוסות לרצועות
•  2שיני שום קצוצות
• חצי בצל קצוץ
•  125גרם גבינת פטה
• חצי גביע יוגורט טבעי
•  2ביצים טרופות
•  150גרם עלים ירוקים טריים (קייל ,תרד,
רוקט)
• פלפל
• מלח
אופן ההכנה:
 .1חממו מראש תנור ל 180-מעלות.
 .2במחבת שפכו את שמן הזית וטגנו את
רצועות הבטטה עד לריכוך .הסירו והניחו על
נייר מגבת את כל הרצועות.

 .3באותה המחבת ,הניחו את הבצלים והשום
וטגנו קלות.
 .4הוסיפו את העלים הירוקים למחבת ובשלו
עד לריכוך.
 .5לאחר הבישול העבירו את התערובת
לקערה והוסיפו את הביצים ,הגבינה ,היוגורט,
המלח והפלפל וערבבו.
 .6הניחו את רצועות הבטטה בתחתית תבנית
אפייה כבסיס לטארט ולאחר מכן שפכו
מעליהן את תערובת העלים והגבינות.
 .7הכניסו לתנור לאפייה של  35דקות.
באדיבות :המומחים של  , Bekoמותג מכשירי החשמל
הבינלאומי

מרק עוף עם קניידלך שקדים ועשבי תיבול
רשימת חומרים ל 10-מנות:
למרק:
 1קילו גרונות עוף
 2כרעי עוף
 1כף שמן
 3יח׳ בצל מקולף וחתוך לרבעים
 2יח׳ כרישה חתוכה לארבע
 6גזרים מקולפים וחתוכים כל אחד ל3-
 2ענפי סלרי קצוצים
 4שורשי פטרוזיליה קלופים וחתוכים לחצי
 3גבעולי שמיר
 3גבעולי פטרוזיליה
מלח לפי הטעם ,פלפל שחור גרוס לפי הטעם
לקניידלך:
 1ורבע כוס קמח מצה
מלח לפי הטעם
פלפל שחור גרוס לפי הטעם
פלפל לבן לפי הטעם
 1כף שמן
כוס וחצי מים רותחים
 2ביצים טרופות
 2/1כוס שקדים טחנים
אופן ההכנה:
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 .1לקניידלך :מערבבים קמח מצה עם מלח ,פלפל שחור
ופלפל לבן .מערבבים את השמן עם המים ,יוצקים על הקמח
המתובל ומערבבים.
 .2מוסיפים את הביצים ,השקדים ומערבבים היטב .מצננים
במקרר במשך שעה לפחות.
 .3מרטיבים את הידיים יוצרים מהתערובת כדורים בגודל
אגוז .
 .4מרתיחים מים ממולחים בסיר גדול ומבשלים את
הכדורים ברתיחה עדינה במשך כ  8דקות .מסננים
בעזרת כף מחוררת ומעבירים לקערה.
למרק:
 .5מחממים סיר ,מתבלים את הכרעיים במלח ופלפלים
ומשחימים יחד עם הגרונות מכל הצדדים.
 .6מוציאים את הכרעיים מהסיר ושמים בצד.
 .7לאותו סיר מוסיפים כף שמן ומזהיבים בו בצל ,כרישה,
סלרי וגזר.
 .8מחזירים את הכרעיים לסיר ,יוצקים מים עד כדי כיסוי,
מוסיפים ,שורש ,פטרוזיליה ושמיר ומביאים לרתיחה.
 .9מנמיכים את האש ,מכסים במכסה ומבשלים על אש
נמוכה כ 45-דקות.
 .10מתקנים תיבול.
 .11מגישים שניים/שלושה קניידלך במנת מרק.
מתכון :מאיה דארין ,שפית ועיתונאית אוכל ,באדיבות סולתם .צילום :גל
בן זאב
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רוסט שייטל עם סלקים צבעוניים
רשימת חומרים לסוטאז׳ בקוטר  32ס״מ:
נתח שייטל במשקל של כ 3-ק״ג – נקי וקשור
לרולדה עבה (לבקש מהקצב)
שמן זית לתיבול
מלח אטלנטי גם
פלפל שחור גרוס
½ כפית צ׳ילי גרוס
 1כף זרעי כוסברה כתושים
 2כפות אבקת שום יבש
לסלקים:
 2קילו סלקים צבעוניים
אופן ההכנה:
 .1מתבלים את הנתח בשמן זית ,מערבבים את
כל התבלינים ומתבלים את הנתח מכל הצדדים.
 .2מחממים סוטאז׳ על להבת הגז ,יוצקים מעט
שמן זית.

תפוחי אדמה צלויים
רשימת חומרים למחבת בקוטר  26ס"מ:
 6יח׳ תפוח אדמה מסוג דזירה שטופים
בקליפתם (עם קליפה וורודה)
½ כוס שמן זית
מלח לפי הטעם
פלפל שחור גרוס לפי הטעם
כמה ענפי תימין
אופן ההכנה:
בעזרת מנדולינה פורסים את תפוחי
האדמה לפרוסות דקיקות.
מסדרים את תפוחי האדמה במחבת בצורת
רעפים.
מתבלים במלח ,פלפל ושמן זית .מפזרים
מעל עליי תימין.
מכסים בנייר אלומיניום וצולים בתנור
בחום גבוה 200 ,מעלות במשך כ 30-דקות.
מסירים את היריעה וצולים עד שמשחים.
מתכון :מאיה דארין ,שפית ועיתונאית אוכל,
באדיבות סולתם .צילום :גל בן זאב
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 .3סוגרים את הנתח מכל הצדדים עד שמשחים
מאוד.
 .4מעבירים לתנור שחומם מראש לחום בינוני,
 180מעלות.
 .5צולים במשך כשעה וחצי( .החישוב הוא 30
דקות ל 1-קילוגרם בשר).
 .6בינתיים צולים את הסלקים :מסדרים את
הסלקים על תבנית תנור וצולים בתנור בחום
בינוני 180 ,מעלות במשך כ 40-דקות ,עד
שמתרככים ,תלוי בגודל.
 .7בעזרת חוד סכין קטנה מקלפים את הקליפה,
חוצים את הסלקים לחצאים/רבעים ,מתבלים
במלח ובפלפל שחור גרוס.
 .8מסדרים את הסלקים לצד הרוסט ומגישים
בליווי נוזלי הצלייה של הבשר.
מתכון :מאיה דארין ,שפית ועיתונאית אוכל ,באדיבות
סולתם .צילום גל בן זאב

כתף טלה
עם שום
ורוזמרין
מוגש עם
ירקות
צרובים
מרכיבים לכתף טלה:
•  1כתף טלה שלמה במשקל של  2ק"ג בערך
•  8שיני שום קלופות
•  4כפות שמן זית
•  4ענפי רוזמרין
•  1כפית צ'ילי יבש גרוס
•  2כפיות מלח ים גס
לירקות הצרובים:
• ספריי שמן לריסוס הירקות
•  1גזר מקולף וחתוך לקוביות
•  1זוקיני חתוך לטבעות בעובי  1ס"מ
•  1קולורבי מקולף וחתוך לקוביות
•  15פטריות שמפיניון שלמות
•  1בצל סגול מקולף וחתוך לשישיות
אופן הכנה:
מחממים תנור לחום של  250מעלות .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  165מעלות 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  150מעלות ,עד לארוחה .לאחר
שהירקות צלויים מסדרים אותם בכלי הגשה,
ומעליהם מניחים את נתח הבשר בשלמותו.
המתכון מכיל  10מנות ,כל מנה = מנת חלבון בשר.
באדיבות חלי ממן ,רשת תמיכה לאורח חיים בריא
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לבריאות
מאת :הילה פלאח

לבלב
לכולם
בזמן שאנו מנהלים את שגרת החיים על מי מנוחות,
ישנם רבים ,צעירים ומבוגרים ,הסובלים מ"סוכרת
נעורים" ,הדבר מסכן את חייהם ,טורד את מנוחתם
וגורם גם לסבל רב בעבור הורים לילדים הסובלים
מסוכרת שצריכים לעקוב כל העת אחר מצב הסוכר
אצל ילדיהם בכדי לדעת מתי ישנו צורך להזריק
לגופם אינסולין ולייצב את מצב הסוכר בגוף .הדבר
דורש מהם מעקב צמוד אחר ילדיהם ומביא לסבל רב
ולמצוקה של ממש.
"סוכרת נעורים" הנקראת בשם "סוכרת סוג  "1מופיעה
בפתאומיות ובכל גיל .לדברי המומחים אין כל קשר
בינה לבין אורח חיים ,השמנה וכיוצא בזה .התופעה
שמגיעה בפתאומיות נובעת כתוצאה מהפסקת
פעילות הלבלב שחדל מלייצר אינסולין – החומר
שמתווך את האנרגיה מהסוכר לתאי הגוף .במקרה

כזה חייבים לספק לגוף אינסולין בהזרקה שכן לא
ניתן לקחת אותו דרך הפה.
לסוכרת מסוג  1אין מרפא .הסובלים ממנה נאלצים
לצאת מאזור הנוחות ולהיכנס לשגרת חיים קשה
ומסורבלת .במשך עשרים וארבע שעות ולאורך כל
ימות השבוע ,הם נאלצים להיות במעקב תמידי אחר
מצב הסוכר בגופם ,ולהזריק אינסולין במקרה הצורך.
אצל מבוגרים הדבר קל בהרבה ,אך אצל ילדים הדבר
סבוך ומסורבל ,זאת בעקבות הסיבה הפשוטה שאין
ביכולתם לעקוב אחר מצב הסוכר בגופם.
בתקופה האחרונה השיקו מכשיר מיוחד הנקרא בשם
"הלבלב המלאכותי" .המכשיר שנחשב מציל חיים,
בודק באופן תמידי את רמת הסוכר בגופו של החולה
ואף מזריק אינסולין במקרה הצורך באופן אוטומטי.

מערכת "הלבלב המלאכותי" שיכולה להציל את
חייהם של חולי הסוכרת לא נמצאת בהישג ידם
של מרבית הסובלים מסוכרת סוג  • 1איש הנדל"ן
החרדי הרב אברהם דיקמן ויזם ההייטק מר אור
פורן יוצאים למיזם גיוס המונים משותף כדי לממן
את המערכת לכל אחד ואחד
אנשים רבים שקנו את המכשיר לילדיהם הסירו
מעליהם עול כבד מאוד של מעקב תמידי אחד מצב
הסוכר בגופם של ילדיהם וגם עבור חולים מבוגרים
יש בכך בשורה של ממש והצלת חיים.
אולם ,העלויות הגבוהות של המכשיר החדש ,שמחירו
נע באזור העשרים אלף שקלים ,מונעים מרבים את
השימוש הכה נחוץ בו .למרות שהוא מצרך חובה
אצל חולי הסוכרת לא נכנס לסל התרופות בהתוויה
רחבה אלא מצומצמת במיוחד ,מה שגורם לחולים
רבים להמשיך את שגרת חייהם הקשה בלי ליהנות
מהמכשיר המתקדם שיעניק להם רוגע ושלווה.
בדיוק מהסיבה הזו ,חברו בימים אלו הרב אברהם
דיקמן יחד עם מר אור פורן לפרויקט חסר תקדים,
במסגרתו הם מגייסים כספי תרומות בכדי להעניק
את מכשיר ה"לבלב המלאכותי" לחולי הסוכרת
הרבים שאין באפשרותם לרכוש את המכשיר בשל
מחירו הגבוה .הרב דיקמן ,איש נדל"ן בשנת ה49-
לחייו הוא אב לבן סוכרתי מזה כשש שנים ,ומר פורן
הוא יזם הייטק בן  40סוכרתי סוג  1מגיל  .12השניים
פועלים יחד בשיתוף פעולה תקופה ארוכה במטרה

להנגיש את המערכת המהפכנית מצילת החיים לכל
אחד ואחד.
הרב אברהם דיקמן מסביר את מטרת המיזם" :ישנה
מערכת חדשה ,מכנים אותה הלבלב המלאכותי .זה
רחוק מאוד מהלבלב הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא,
אך המכשיר משפר את איכות החיים .המערכת הזו
מצילה חיים ,כפשוטו .בעולם הרפואה אנחנו יודעים
על אנשים שהגיעו למצבי קיצון ונפטרו בצורה
טראגית .קשה לחשוב מה היה קורה אם היה להם את
המכשיר הזה ,דבר שללא ספק היה מציל את חייהם".
"אני מכיר את כל הטכנולוגיות הקיימות בעולם
לטיפול בסוכרת סוג  "1הוא מוסיף ומציין" :העולם
צועד בצעדי ענק לעבר ה”לולאה הסגורה” – מערכת
הזלפת אינסולין שמחוברת לסנסור ופועלת באופן
עצמאי לאיזון ערכי הסוכר – משימת חייו של כל
סוכרתי .בשל כך החלטתי יחד עם מר אור פורן,
הפועל רבות בנידון ,לצאת למסע גיוס המוני כדי
לממן לכל סוכרתי סוג  1ללא הבדל את המערכת הזו
שתשמש אותו להצלת חייו".

מחקר חדש :קנאביס רפואי מסייע דרמטית לחולי פרקינסון
מחקר שנערך באוניברסיטת קולרדו מצא שקנאביס רפואי מסייע בצורה ניכרת בהורדת סימפטומים של פרקינסון ⋅ "המחקר המקיף
מוכיח כי היתרונות הרפואיים של צמח הקנאביס עדיין רחוקים מלהגיע לידי מיצוי"
יתרונות רפואיים רבים נקשרו בקנאביס רפואי
בעיקר לכאבים כרוניים ולמחלות אונקולוגיות ,כעת
מסתבר כי גם חולי פרקינסון יכולים לשפר את
איכות חייהם באמצעות שימוש במוצרי קנאביס
רפואי .למעשה כבר כיום לפי דו"ח היחידה לקנאביס
רפואי של משרד הבריאות ,למעלה מ 1000-מטופלים
פעילים עם רישיון מתוך כמעט  110אלף רישיונות
פעילים לקנאביס רפואי ,מחזיקים ברישיון בשל
אבחנה של מחלת פרקינסון (זאת מתוך כ 30-אלף
חולי פרקינסון בישראל).
ואכן ,מחלת הפרקינסון היא אחת המחלות
הנוירולוגיות שבגינן ניתן לחולים טיפול בקנאביס
רפואי ,זאת עקב סגולותיו בשיכוך והפחתת
סימפטומים כמו הרעידות האופייניות לחולי
פרקינסון .המחקר החדש שנערך באוניברסיטת
קולורדו וכלל בחינה של למעלה מ 50,000-חולי
פרקינסון ,נועד לבחון כמה מחולים אלו שטופלו
בקנאביס רפואי מעידים על שינויים בסימפטומים
העיקריים של המחלה.
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בני ברק

 73%מהמשתתפים במחקר הצהירו כי הם מקבלים
קנאביס רפואי לטיפול בסימפטומים
השונים של מחלת פרקינסון .רובם
מקבלים טיפול במוצרי שמן
קנאביס ,המקובלים יותר
בפרקינסון.
בטיפול
מתוך אותם מטופלים,
למעלה מ 60%-דיווחו
על שיפור או על
משמעותי
שיפור
השינה,
באיכות
ויותר מ 50%-דיווחו
על שיפור בתסמינים
משניים כמו עצבנות,
חרדה ,דיכאון וכאב.
בנוסף ,כ 40%-דיווחו על
שיפור בתסמיני המחלה העיקריים,
כולל הפחתה ברעידות ,בקשיון השרירים
ובהתכווצויות השרירים .עוד עולה מהמחקר ,כי

המטופלים שצרכו קנאביס רפואי בצורת שמנים,
דיווחו על רמה נמוכה יותר של
תופעות לוואי.
מחקר חדש זה,
מצטרף למחקרים
קודמים
רבים
את
שבדקו
היעילות של
ק נ א ב י ס
רפואי לחולים
בפרקינסון .כך
למשל במחקר
של אוניברסיטת
סאו פאולו בברזיל
שנערך בשנת 2014
על  21חולי פרקינסון
שאינם סובלים מתסמינים
נפשיים ,החולים דיווחו על שיפור
כללי באיכות חייהם בעקבות השימוש בCBD

(שמן המופק מצמח הקנאביס) ,החוקרים ציינו כי לא
נרשמו תופעות לוואי לשימוש ב.CBD
לדברי שי אברהם שריד מבעלי חברת שיח מדיקל
– חלוצת הקנאביס הרפואי בישראל" :כבר כיום אנו
מספקים מוצרי קנאביס רפואי לחולי פריקנסון (כמו
גם למחלות נוירולוגיות אחרות כגון אלצהיימר ,ניוון
שרירים ,טרשת נפוצה ומחלות נוספות) בישראל.
מחקרים מהשנים האחרונות הראו שיפור משמעותי
מיידי ברעד ,בנוקשות ובאיטיות .המחקר המקיף
שנעשה באוניברסיטת קולורדו – ומצטרף למחקרים
קודמים בנושא  -מוכיח כי היתרונות הרפואיים של
צמח הקנאביס עדיין רחוקים מלהגיע לידי מיצוי.
ניתן להניח כי בעתיד הקרוב המחקרים יוכיחו על
כך שהקנאביס מסייע לסובלים ממחלות נוספות.
גם פיתוחים חדשים בתחום זה ,ישפרו את היכולת
לספק לחולים מוצרים איכותיים יותר ולהפחית את
רמת תופעות הלוואי למינימום".

ה' ניסן תשפ"ב 6/4/22

העמוד טעון גניזה

וצאים
י הפסקה
ל

מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
מבוך

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:
www.tashbetz.mysite.com

תפזורת  -נקיון הפסח
אקונומיקה,קירצוף,פוליש,סמרטוט,מגב,מטאטא,ניסן,נקיון,צמרפלדה,סקוטשברייד,מטלית,
יעה,סבון,דלי,לכלוך ,עזרה,תורנות,סבלנות,כיבוד הורים,סדקים ,חורים ,ספרים ,צעצועים,כיסים
המילים נקראות בכל הכיוונים
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תמונות
נדירות
ומרהיבות
מחיי מרן
שר התורה

הגר"ח
קנייבסקי

זצוק"ל

כל ילד שיהיה ברשותו
אלבום עם  50מדבקות
מודבקות במקומן,
יצלצל לטל':
08-9103303
או ישלח פקס ל:
08-9561458
ויכנס להגרלה
על אופניים יוקרתיות!!!

המומים היינו בעת עריכת האלבום
בעקבות פטירת מרן רבנו שר
התורה זצוק"ל.
האלבום בא להמחיש לילדי ישראל
על קצה המזלג ,מחיי גדול הדור
מרן הגאון הגדול
זצוק"ל.
רבי
הכל נעשה בכדי לרומם את זכרו
הקדוש והטהור.

חיים קנייבסקי

מראות
מהלוויה
רבת
היגון
והכאב
יל
דים יקרים!
א
מלפי פרסים
יק
ר
י
ע
ר
ך
ח
כים לכם
ב
ח
ב
י
ל
ו
ת
ה
מ
דבקות!!!
מבית היוצר של

'עולם ומלואו'

ארגוני תהילים חנויות ות"ת בכל הארץ ניתן להזמין מדבקות ואלבומים בטל'054-5281747 :
בירושלים ,בית״ר ובית שמש ניתן להזמין מדבקות ואלבומים בטל'054-9763437 :
או באימיילolamalbum@gmail.com :

ה’ ניסן -ו’ ניסן תשפ”ב
6/4/22-7/4/22

דירות
למכירה
בני ברק
 בעל דירה ,נמכור/נשכיר
את דירתך ללא עמלת דמי
תיווך ,שירות מקצועי תיווך צור
03-6701920
()16-16
_____________________________________________
 בבלעדיות ברבי טרפון 50
מטר ,מחולק ל1,450,000 ,2 -
גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653
()16-16
_____________________________________________
 למשרדינו דרושות דירות
למכירה ללקוחות רציניים,
במכירת דירות פונים רק
למקצוענים!!! "פנחס נכסים"
055-6789653
()16-16
_____________________________________________
 בקרית הרצוג ,גדולה
ויפה ,עם אפשרות לפינוי בינוי
במיידי 3,000,000 ,גמיש
 054-8449423תיווך B.D.A
()16-16
_____________________________________________
 באזור הרצוג בבניה דירות
נכה  4 ,1,300,000ח'
 3 ,2,000,000ח' פנטהאוז
054-8449423 2,000,000
תיווך B.D.A
()16-16
_____________________________________________
 בטרום בניה באמרי ברוך
 4-5חד' ענקיים ,פנטהאוזים,
קבלן אמין וותיק תיווך הנדל"ן
050-4177419
()16-16
_____________________________________________

 במתחם בנדיקט
היוקרתי ,זכות בקרקע
לפנטהאוז כ 170 -מ"ר,
 1,999,000נדל"ן הקריה
050-3000121
()16-16
_____________________________________________
 בטרומפלדור כ70 -
מ"ר ,מחולקת ל,2 -
מושכרת ב 5,100 -ש"ח,
 1,620,000נדל"ן הקריה
050-3000121
()16-16
_____________________________________________
 למכירה ,מציאה!
בהגנה דירת  240מטר,
מפוצלת ל 3 -דירות  +גג
בטאבו  120מ'  +חניה,
תשואה גבוהה מאוד,
מחיר 3,780,000 :תווך
רבקה נקב 053-9244430
()16-16
_____________________________________________

 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור חייג
 054-6506501תיווך ש.
מאירוביץ הרב קוק  23ב"ב
()4-4
_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 פרדס כץ דירת גן 4
חד' ,כ 90 -מ"ר ,גינה
 120מ"ר ,מעלית ,ח.
בטאבו2,850,000 ,
"תיווך משגב לדיור"
052-5222690
()16-16
_____________________________________________
 דירת נכה  4חדרים
בשיכון ה'  +מרפסת 50
מ"ר ,בבניין חדיש,
 2,500,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()12-12
_____________________________________________

דופלקסים

 מציאה!! ברחוב
הרצוג דירה ענקית,
דופלקס ,קומה ג' (ללא
מעלית) ,משופצת ברמה,
בקומה ג'  3חדרים
ענקית 90 ,מ"ר ,ומעליה
עוד  2חדרים ובנוסף יח"ד
של  35מ"ר מושכרת,
 2,850,000ש"ח כל
הקודם זוכה תיווך ש.
מאירוביץ 054-6506501
()15-15
_____________________________________________
 ברחוב רבי עקיבא אזור
סוקולוב דירה  3חדרים,
חדשה ,בק"ג ,ומעליה
 2יחידות חדשות
המושכרות ב5,200 -
ש"ח 2,950,000 ,ש"ח
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()15-15
_____________________________________________

 מציאה!! בשבטי
 מינץ דופלקס 8
חדרים ,קומה  ,4מעלית ,ישראל דופלקס  5חד',
סה"כ  120מ"ר ,קומה ג'
חניה ,מחסן ,סוכה,
(ללא מעלית) ,חזית,
משופצת ,אופציה
ליחידות דיור 3,200,000 ,ומשופצת2,050,000 ,
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ
גמיש חמד נדל"ן
_____________________________________________ 054-6506501
()10-10
054-7242816
(_____________________________________________ )16-16
 יחזקאל דופלקס 4
 5+חדרים
חדרים ,קומה 130 ,2
משופצת  ,נורדאו  5חדרים,
מ"ר  +יחידה,
 2,600,000חמד משופצת ,מעלית ,חניה,
סוכה )16-16( 054-7242816,מחסן ,ממ"ד ,סוכה,
נדל"ן
_____________________________________________ אופציות2,100,000 ,
דופלקס
יוסף
בן
בשלמה

 120מטר ,קו' ב'  +אופציה גמיש חמד נדל"ן
054-7242816
()16-16
_____________________________________________
 80מטר מוכן2,100,000 ,
 הרב קוק השקט 5
ש"ח "פנחס נכסים"
055-6789653
( )16-16חדרים 120 ,מ"ר,
_____________________________________________
 במרכז אזור רח' ירושלים שמורה ,מעלית ,חניה,
סוכה 2,650,000 ,חמד
דופלקס  200מ"ר ,ק"ג +
מעלית  +חניה ,מדרגות
נדל"ן 054-7242816
()16-16
_____________________________________________
בכניסה לדירה ,מפוצל ליחידה
בגג ,מתאים לטאבו משותף,
חזית א .פנחסי 03-5799308
()16-16
_____________________________________________
 בלעדי! באזור רח' הרצוג
דופלקס  5חד'  +יחידה180 ,
מ"ר ,סלון ענק ,משופצת
ברמה גבוהה ,ק"ג ,חזית ,חניה
משותפת 2,850,000 ,ש"ח א.
פנחסי 03-5799308
()16-16
_____________________________________________

 בדב גרונר דופלקס 4
חד' ,כ 130 -מ"ר ,נוף
מהמם ,מ.חלקית,
 1,899,000נדל"ן הקריה
050-3000121
()16-16
_____________________________________________
 ברחוב בן גוריון -הרב קוק
דופלקס גג  200מ"ר 3 ,כיווני
אויר ,מרפסת ענקית מאגדים-
נדל"ן משה דסקל
0505926021
()16-16
_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר,
 3.5חדרים ,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
קוק 054-6506501 23
()1-1
_____________________________________________

 בבן זכאי דופלקס
 6חדרים  +גג גדול,
 240מ"ר ,קומה ג' ללא
מעלית 3 ,כ"א ,נוף
מרהיב ,חניה משותפת,
 3,490,000ש"ח בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756
()46-46
_____________________________________________
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור
חייג  054-6506501תיווך
ש .מאירוביץ הרב קוק
 23ב"ב
()5-5
_____________________________________________

 באיזור עמק יזרעאל 5
חד' ,קומה  ,5מעלית ,מרפסת
שמש ,מושקע מאוד +
אופציה" 2,350,000 ,פנחס
נכסים" 055-6789653
()16-16
_____________________________________________
 בבלעדיות בפרל כ 6 -חד',
 140מטר ,קומה  + 1יח"ד 35
מטר" 2,990,000 ,פנחס
נכסים" 055-6789653
()16-16
_____________________________________________
 באזור סוקולוב ,5.5
משופצת כחדשה ,כ150 -
מטר  +יחידה  25מטר,
מושכרת ב 2,500 -שקלים,
 2,800,000גמיש
 054-8449423תיווך B.D.A
()16-16
_____________________________________________
 במעונות ויזניץ  5חד' +
 2יחי"ד ,קומה נוחה ,חדשה,
מיידית 200 ,מ"ר4,150,000 ,
תיווך הנדל"ן 050-4177419
()16-16
_____________________________________________

 בהזדמנות ברחוב
מימון אזור בית הכנסת
הגדול ,דירה ענקית,
מחולקת לדירת  3חדרים
 +יח"ד  2חדרים +
יח"ד  1חדר ,קומה ב',
 2,400,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ הרב
קוק 054-6506501 23
03-5797756
()32-32
_____________________________________________
 בשיכון ג' ברחוב אלוף
שמחוני בקרבת רחוב
בארי ,דירת  5חדרים
ענקית!!!  120מ"ר,
קומה א' ,חזית ,סלון
ענק ,חדרים ענקיים
 +אופציה מעשית
לתוספת מרפסת שמש,
 2,390,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()5-5
_____________________________________________
 מציאה!!! בבירנבוים,
דירה מחולקת ,בקומת
קרקע מוגבהת 3 ,חדרים
 +יחידה של  2חדרים
המושכרת ב2,800 -
ש"ח 1,920,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()49-49
_____________________________________________

 5 חד' 135 ,מ' נטו,
סלון ענק וחדרים גדולים,
ק"ב ,חזית ,דירה בקומה,
 4כ"א ,מסודרת עם חניה
בטאבו באזור חתם סופר/
הרב ישראל מסלנט,
 2,580,000ש"ח ,בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ בע''מ
054-6506501
 קריית הרצוג  5חד'03-5797756 ,
()28-28
_____________________________________________
קומה א' ,כ 110 -מ"ר ,א.
 איזור רשבם  5חדרים,
להרחבה1,900,000 ,
קומה ב' 140 ,מ"ר,
"תיווך משגב לדיור"
( )16-16חזית ,חניה2,800,000 ,
052-5222690
_____________________________________________
 בבית יוסף  5חד' 120 ,ש"ח תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()11-11
_____________________________________________
מ"ר ,ק"א 3 ,כ"א,
חדשה 2,250,000 ,גמיש
 4-4.5חדרים
נדל"ן הקריה
 באזור קוטלר בטאבו
050-3000121
_____________________________________________
( )16-16משותף  4חדרים ,קומה
 למכירה בהזדמנות ,ג' ללא מעלית ,חזית,
בגורדון ,דירת קרקע 5 ,ונוף ,משופצת (חדשה),
חדרים מחולקת  +חצר אפשרות למשכנתא עד
 50מטר 2,350,000 ,תווך  380,000ש"ח,
רבקה נקב 053-9244430
( 1,620,000 )16-16ש"ח בלעדי
_____________________________________________
 במשה אריה ליד רחוב תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()15-15
השלושה 5.5 ,חדרים,
_____________________________________________
ק"ק מוגבהת ,משופץ  דירת נכה  4חדרים
חלקי ,כניסה פרטית
בשיכון ה'  +מרפסת 50
עם אפשרות ליחידה,
מ"ר ,בבניין חדיש,
 2,490,000ש"ח בלעדי  2,500,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ הרב תיווך ש .מאירוביץ
_____________________________________________ 054-6506501
קוק 054-6506501 23
()12-12
(_____________________________________________ )8-8

לוח מזל וברכה
מודעות בתשלום

מזל

מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד  10מילים

 2פרסומים  129 -ש"ח |  4פרסומים  192 -ש"ח
 8פרסומים  319 -ש"ח |  12פרסומים  424 -ש"ח
מודעות מילים מודגשות עד  10מילים
 2פרסומים  173 -ש"ח |  4פרסומים  256 -ש"ח
 8פרסומים  424 -ש"ח |  12פרסומים  579 -ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים
בתוספת  25%למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי
לא ניתן להקפיא ,להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג'
בשעה  .10:00לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף
נוסח המודעה לכתובת :ת.ד 2106 .ב"ב ת.ד51108 .
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il :

 בגניחובסקי  4חד' ,כ 1,800,000 -חמד נדל"ן
 100מ"ר ,ק"ג ,מעלית054-7242816 ,
כ"מ 1,950,000 ,גמיש  נויפלד  3חדרים80 ,
מ"ר ,משופצת ,קומה ,3
נדל"ן הקריה
( )16-16היתרים לעוד  80מ"ר
050-3000121
_____________________________________________
בקובלסקי  4חד' ,כ -הרחבה 1,900,000 ,חמד

 95מ"ר ,ק"א ,אופציות נדל"ן 054-7242816
()16-16
_____________________________________________
גדולות 1.850.000 ,גמיש  בביאליק  3.5חד' ,קומה 2
ואחרונה 85 ,מטר ,גג רעפים,
נדל"ן הקריה
חתימות שכנים על גרמושקה,
050-3000121
(" 1,750,000 )16-16פנחס נכסים"
_____________________________________________
 ברמבם  4חדרים055-6789653 90 ,
()16-16
_____________________________________________
 למכירה במינץ  2דירות
מ"ר ,בטאבו משותף,
של  3חד' ,קומה  120 ,2מטר,
קומה א'1,450,000 ,
ברמה גבוהה מאוד2,600,000 ,
ש"ח בלעדי תיווך ש.
055-6789653
נכסים"
"פנחס
()16-16
_____________________________________________
054-6506501
מאירוביץ
 בבלעדיות בהשומר רבי
03-5797756
_____________________________________________
( )13-13עקיבא  3.5חד' ,קו' + 2
 ברשבם  4חדרים 103 ,אופציה 2,050,000 ,גמיש
מ"ר ,קומה א' ,עורפית" ,פנחס נכסים" 055-6789653
()16-16
_____________________________________________
 מציאה ,בבניה בפרדס כץ
מסודרת  +אופציה
 3חד' ,קומה  ,3מפרט טכני
להרחבה2,500,000 ,
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ עשיר "פנחס נכסים"
055-6789653
()16-16
_____________________________________________
054-6506501
()10-10
_____________________________________________
()16-16
_____________________________________________

לפרסום
בלוח

 בשבזי בבניין חדש  3חד',
קומה  ,2חזית ,מרפסת שמש,
" 1,790,000פנחס נכסים"
055-6789653
()16-16
_____________________________________________

  03-6162228ברחוב רבי עקיבא אזור
סוקולוב ,בטאבו משותף,
דירת  3חדרים ,קומה ג'
וברכה
ללא מעלית ,משופצת,
 1,500,000ש"ח תיווך
כיצד מפרסמים חינם?
ש .מאירוביץ
קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
054-6506501
()15-15
אך ורק בפקס או במייל
_____________________________________________
 .1ניתן לפרסם עד  10מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.
 בהסכמת שכנים
 .2מודעות יתקבלו עד יום ה' ב 12:00-בצהריים בלבד,
בדמשק אליעזר דירת 3
לפרסום בשבוע שאחרי
 .3יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת
חדרים 70 ,מ"ר ,ק"ק +
המדור באם יש.
חצר  14מ"ר חדשה!! (אי
לדוגמא :מדור :יד שניה מוכרים ,תת מדור :מוצרי חשמל
 .4לא יפורסם פקס שאינו ברור ,שלא מופיעה בו קידומת
אפשר לקחת משכנתא)
למספר הטלפון ,שמכיל יותר מ 10 -מילים ושלא
 1,300,000ש"ח תיווך
מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
ש .מאירוביץ
 .5מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא
תפורסם כלל!
054-6506501
()15-15
_____________________________________________
 .6שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת
למודעה.
 למכירה מתיווך ,הבנים
 .7מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(:
רמת גן 3 ,חד' ,קומה ,5
יש לציין בהדגשה :מודעה לביטול ,מדור ונוסח המודעה
כפי שפורסמה  +תאריך הופעתה.
 ,68+12חניה ומעלית,
 .8מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
 2,350,000ש"ח אופק
ביקוש דירות
 יש שניה  -קונים
מאיר נכסים 03-3818383
()13-16
_____________________________________________
 יד שניה  -מוכרים עד  500ש"ח )חובה לציין מחיר(

הלוח הארצי

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש  מכוניות למכירה
 נותני שירות בתחומים שונים
 מכירת פריט יד שניה מ 500 -ש"ח ומעלה
 יד שניה  -תקשורת ,מ 250 -ש"ח ומעלה

 בלעדי  3ח' בפ"כ76 ,
 הרצוג ,בנין חדש  4 ,ברבי עקיבא באזור
 2-2.5חדרים
חדרים 80 ,מ"ר ,קומה  ,2רחוב ישעיהו 2 ,דירות 3 ,מטר ,עורפית ,קומה א' +
 באזור גבעת רוקח 2.5
חדרים ,בטאבו משותף ,אופציה לסוכה1,580,000 ,
מעלית ,חזית ,סוכה,
חדרים ,חדשה ויפה  +אופציה
ק"א ,חזית 1,075,000 ,תיווך אלטרנטיב
להרחבה 1,500,000 ,גמיש
מרפסת ,ממ"ד,
054-5500263
_____________________________________________
( 054-8449423 )16-16תיווך B.D.A
 2,150,000חמד נדל"ן ש"ח כל דירה בלעדי
()16-16
_____________________________________________
3
מתחרדים
בפ"כ
בלעדי

( )16-16תיווך ש .מאירוביץ
ח' ,מפוארת מאוד  +מעלית  ,בזכרון מאיר בטרום בניה
054-7242816
_____________________________________________ 054-6506501
בניין חדש 1,550,000 ,תיווך  2.5חד' ,כ 55 -מ"ר ,פתוחה,
 הראשונים ,משופצת03-5797756 ,
קבלן אמין 1,440,000 ,גמיש
_____________________________________________
( )42-42אלטרנטיב 054-5500263
קומה  4 ,3חדרים,
_____________________________________________
( )16-16תיווך הנדל"ן 050-4177419
()16-16
_____________________________________________
 בגינות דוד  4.5חדרים  בלעדי  3ח'
מחסן,
מעלית ,חניה,
בז'בוטינסקי  ,בבנימין אברהם  2חד',
מרפסת ,סוכה 115( ,מ"ר) ,משופצים
קומה ב' ואחרונה ,גג בטון,
ממ"ד,
חזית ,כניסה גם מבני ברק ,כ 45 -מ"ר ,ק"ב ואחרונה,
ברמה גבוהה ,ק"ק +
אופציה2,350,000 ,
מרפסת של  35מ"ר  1,500,000 +תיווך אלטרנטיב גג רעפים1,399,000 ,
גמיש חמד נדל"ן
054-5500263
( )16-16נדל"ן הקריה
מחסן  +חניה ,מתאים גם _____________________________________________
054-7242816
()16-16
_____________________________________________ לנכה 3,100,000 ,ש"ח  בלעדי! מול העיריה כ050-3000121 3 -
()16-16
_____________________________________________
מאירוביץ
ש.
תיווך
4
השקט
 הרב קוק
30
אופציה
+
מ"ר
60
חד',
( )5-5מ"ר בתהליך ,משופצת ,ק"ב  באבן גבירול בטאבו
054-6506501
חדרים 100 ,מ"ר,
_____________________________________________
א .משותף יח"ד  2חדרים,
 +סוכה 1,670,000 ,ש"ח
משופצת ,חדשה,
( 30 )16-16מ"ר ,קומה א',
פנחסי 03-5799308
 3-3.5חדרים
_____________________________________________
מעלית ,חניה ,אופציה  עלי הכהן סמוך לרבי  בלעדי! באזור אבן גבירול מרוהטת ,מושכרת 2,500
לתוספת ממ"ד וסוכה,
בבניין חדיש  3חד'  +מ .שמש ש"ח ,א"א לקחת
 2,300,000חמד נדל"ן עקיבא  3.5חדרים,
 70מ"ר  +מחסן למטה ,חניה משכנתא 670,000 ,ש"ח
_____________________________________________ משופצת ,קומה ,3
054-7242816
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
משותפת ,אופציה ,ק"ב +
( )16-16מעלית ,חניה ,ממ"ד,
054-6506501
ש"ח
1,780,000
חזית,
מעלית,
85
חדרים,
 צפת 4
()11-11
_____________________________________________
סוכה ,נוף2,180,000 ,
א .פנחסי 03-5799308
איכלוס
חדשה,
מ"ר,
_____________________________________________
(  )16-16ברחוב טרפון ,בהסכם
גמיש חמד נדל"ן
 באזור הרב קוק 3.5
2,100,000
משנה,
פחות
מ"ר,חד' שיתוף ,יחידה 30
054-7242816
()16-16
_____________________________________________  +חצי חדר נוסף85 ,
גמיש חמד נדל"ן
מ"ר ,מרוהטת ,ק"ק
(  )16-16אבן גבירול ,קומה
משופצת ברמה גבוהה,
054-7242816
ק"ב  3מוגבהת 470,000 ,ש"ח,
אחרונה ,היתרים לבניה בגג,
_____________________________________________ אחרונה 3 ,חדרים75 ,
ש"ח מציאה ענקית!!! תיווך
 באזור רמב"ם  4.5חדרים ,מטר ,היתרים לבניה על כ"א ,חזית2,300,000 ,
_____________________________________________ ש.מאירוביץ
 100מטר,
גמיש א .פנחסי 03-5799308
 2,000,000גדולה  +מעלית ,הגג ,פוטנציאל ענק,
(054-6506501 )16-16
()48-48
_____________________________________________
גמישתיווך  1,780,000 )16-16(B.D.Aגמיש חמד  מציאה!! א.השוק-
054-8449423
( )16-16פ"כ  3חד' ,כ 65 -מ"ר  ,ברבי עקיבא באזור
_____________________________________________ נדל"ן 054-7242816
_____________________________________________
4
אהרון
רמת
 באזור
סוקולוב ,בטאבו משותף,
 100מטר ,מחולקת  ,קובלסקי  3חדרים 80 ,קומה א' 3 ,כ"א ,א.
חדרים,
 2יח"ד חדשות ,קומה ד'
מ"ר ,קומה  ,4אופציה על להרחבה1,510,000 ,
חדשה ,חזית2,400,000 ,
ללא מעלית ,המושכרות
"תיווך משגב לדיור"
( )16-16הגג (שכנים בנו),
 054-8449423תיווך B.D.A
_____________________________________________
ב 5,200 -ש"ח,

03-6162228

 יד שניה תקשורת עד  250ש"ח )חובה לציין מחיר(
 ביקוש עבודה  -לשכירים בלבד!
הפ
סירסום על
 השבת אבידה ומציאה
ב
פנויס מקום
מספר הפקס03-6162229 :
בלבד!
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il-

 בשיכון ה' ברחוב שח"ל
*דירת  3חד' ,ק"ק  +חצר,
משופצת ,מתאים גם לגן/
משרד * 3חד' בק"א *אפשרות
רק לפסח 052-6357760
(14-17ש)
_____________________________________________

052-5222690
()16-16
_____________________________________________  1,500,000ש"ח תיווך
כ-
חד',
3
הלוי

ביהודהקרקע ,א .גדולה ש .מאירוביץ
 70מ"ר,
054-6506501
()15-15
מאוד 3 ,כ"א_____________________________________________ 1,850,000 ,
נדל"ן הקריה
יחידות דיור
050-3000121
()16-16
_____________________________________________
 בבית יוסף יח"ד 2.5
 בשלמה בן יוסף 3
קומת חד' ,כ 30 -מ"ר,
חד' ,כ 65 -מ"ר,
מ"ר ,מפוארת 770,000 ,נדל"ן
30
כניסה ,מעטפת
נדל"ן הקריה הקריה 050-3000121
()16-16
_____________________________________________
1,670,000
050-3000121
()16-16
_____________________________________________
ירושלים
 למכירה ,מציאה!!
ברחל דירת  3חדרים,
 5+חדרים
מחולקת ל 80 ,2 -מ',
קרקע 1,890,000 ,תווך  רמות א' 5 :חד' ( 102מ"ר
_____________________________________________ נטו)  +סוכה  + 42גג פרטי
רבקה נקב 053-9244430
( 125( )16-16מ"ר)  +מחסן ,מהקבלן!
 באפשטיין/חברון דירת נוף ,יחידת הורים3,600,000 ,
 2.5חדרים ,ק"ק
ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375
מוגבהת 70 ,מ"ר +
()16-16
_____________________________________________
מרפסת מרוצפת  30מ"ר
 4-4.5חדרים
 +אפשרות להרחבה,
 1,750,000ש"ח בלעדי  רמות ג' 4 :חד' ( 75מ"ר
נטו) ,ללא מדרגות  +חצר
תיווך ש.מאירוביץ
( + )30( )14-14יחידה ( 30מ"ר),
054-6506501
_____________________________________________ משופצת ,יחידת הורים,
בבירנבוים,
 מציאה!!!
 2,500,000ש"ח! תיווך
דירה מחולקת ,בקומת הכוכבים02-5713375 :
()16-16
_____________________________________________
קרקע מוגבהת 3 ,חדרים
 +יחידה של  2חדרים
המושכרת ב2,800 -
ש"ח 1,920,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך
054-6506501ש .מאירוביץ( )49-49דירות
_____________________________________________
להשכרה
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור חייג
בני ברק
 054-6506501תיווך ש.
ב"ב
מאירוביץ הרב קוק 23
(  )5-5בקרית הרצוג מבחר
_____________________________________________
דירות להשכרה החל מ-
 ברמבם בטאבו
משותף ,דירת  3חדרים 3,500 ,נדל"ן הקריה
050-3000121
 80מ"ר (אופציה ל4 -
()16-16
_____________________________________________
חדרים) ,קומה א',
 4-4.5חדרים
 1,320,000ש"ח בלעדי
 4.5 חדרים ,קומה
תיווך ש.מאירוביץ
ראשונה ,מעלית ,כולל ריהוט
054-6506501
( )13-13קומפלט ,משופצת ,מסודרת,
03-5797756
_____________________________________________
050-8440450
ש"ח
6,000
(14-17ש)
_____________________________________________
 ברחוב צפניה קרוב
 ברשב"ם ,ק"ב 4 ,חד',
לר"ע/חזון איש דירת  3.5ענקית ,שירותים כפולים,
חדרים מרווחים ,קומה
מטבח חדש 3 ,כ"א ,מרפסות
א' (ללא מעלית) ,חזית053-3110165 03-6194151 ,
(14-17ש)
_____________________________________________
 2,000,000ש"ח בלעדי  באזור החלוצים ,בנין
תיווך ש.מאירוביץ
חדש ,מיידי ,מעלית ,ממוזגת,
054-6506501
052-6357770
לל"ת
()6-6
()16-17
_____________________________________________ _____________________________________________

2

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

ה’ ניסן -ו’ ניסן תשפ”ב 6/4/22-7/4/22

 בבעל שם טוב  4חד',
 100מ"ר ,ק"א ,משופצת,
חזית ,מיידי ,לכל מטרה ,לא
לממושך 050-4177419
()16-16
_____________________________________________
 בכהנמן  ,159פנטהאוז
 4חדרים 100 ,מ"ר ,חדשה
מהקבלן  +מרפסות שמש +
סוכה ,ממוזגת ,קומה ,7
מעלית שבת 6,000 ,ש"ח
052-7671305
()16-16
_____________________________________________
 בראשונים 85 ,4 ,מ"ר,
חדשה ,קומה חמישית +
מעלית  +חניה  +מ.סוכה,
ממוזגת 4,300 ,ש"ח
052-7671305
()16-16
_____________________________________________

 באזור החלוצים ,בנין
חדש ,מיידי ,מעלית ,ממוזגת,
לל"ת ,אפשרות לריהוט
052-6357770
()16-17
_____________________________________________

 להשכרה בבארי דירת
 2חדרים מדהימה,
משופצת ,מרוהטת,
קומה  3,000 ,3תווך
רבקה נקב 053-9244430
()16-16
_____________________________________________
 להשכרה ביהודה
הנשיא דירת  2חדרים60 ,
מטר ,משופצת,
מרוהטת 3,200 ,תווך
רבקה נקב 053-9244430
()16-16
_____________________________________________

עסקים

חזית 5,000 ,ש"ח בלעדי 054-6506501
 רחוב חרלפ
מ"ר3.5,קומה  ,2תיווך ש.מאירוביץ
050-5308742
חדרים80 ,
054-6506501
_____________________________________________
(  )8-8להשכרה בלבד,
חזית ,סוכה ,ממ"ד,
 להשכרה בדקר דירת בקרית הרצוג ,מגרש
מעלית ,חניה5,500 ,
( 2 )16-16חדרים ,קומה ,2
מעל דונם ,לאחסון או
חמד נדל"ן 054-7242816
_____________________________________________
 להשכרה באבן שפרוט משופצת ,מרוהטת,
למבנה או לכל מטרה,
 3.5חד' ,קומה  ,1דירה גדולה ,יפיפייה ומרווחת 2,800 ,לטווח ארוך ש .מאירוביץ
 4,200ש"ח "פנחס נכסים" תווך רבקה נקב
הרב קוק 23
(053-9244430 )16-16
055-6789653
054-6506501
()16-16
_____________________________________________
_____________________________________________
()31-31
_____________________________________________
 להשכרה בנציב דירת
 להשכרה באשל
אברהם דירת  3חדרים  2 +חדרים ,משופצת
מרוהטת ויפה2,700 ,
סוכה ,משופצת,
נקב
רבקה
תווך
תווך
מרוהטת3,700 ,
_____________________________________________( )16-16השקעות
(053-9244430 )16-16
רבקה נקב 053-9244430
_____________________________________________
 להשכרה בהזדמנות!!
 1-1.5חדרים
במרים הנביאה דירת
  95בהרב שר ב"ב חדר וחצי  בבלעדיות ,למכירה
מ' 3.5 ,חד'  +מרפסת ,להשכרה ,מאובזרת מרוהטת בצפת ,קרוב למרכז
 3,800תווך רבקה נקב וממוזגת 1,600 ,ש"ח לחודש העיר ,וילה מחולקת ל4 -
053-9244430
_____________________________________________ יח' ,מושכרות כיחידות
_____________________________________________
(050-9734807 )16-16
(14-17ש) וצימרים 050-5313031
בגולומוב
 להשכרה
 דירת חדר ,בשיכון ה',
050-8981616
דירת  3חדרים ,חדשה
משופצת מהיסוד ,תכולה
מהממת ומוארת 4,600 ,חדשה מהקרטון ,שירותים,
 +מרפסות תווך רבקה מקלחת 050-5277929
(13-16ש)
_____________________________________________
נקב 053-9244430
()16-16
_____________________________________________
דיור
יחידות
 להשכרה ברבי
אליעזר  בבירנבוים יח"ד  2חד' ,נדל”ן
דירת  3חדרים 80 ,מ',
חדשה ,יפיפייה2 ,
ק"ד ,מעלית,
מרוהטת ,מסחרי
מרפסות 4,200 ,תווך
 2,500נדל"ן הקריה
חנויות
רבקה נקב 053-9244430
_____________________________________________ 050-3000121
()16-16
(_____________________________________________ )16-16
 בקובלסקי  3חדרים ,קו"  ,4ברח' עוזיאל דירה 2
כחדשה  ,חנות או משרד בבני
מרוהטת חלקית ,מאווררת ,חדרים ,כ 40 -מטר,
קומפלט ,עם ברק ,זה המומחיות שלנו,
מיידית מאגדים-נדל"ן משה
יפיפיה ומרוהטת
( )11-22תן לנו להוביל אותך
דסקל 050-5926021
( )16-16סוכה 054-3975952
_____________________________________________
_____________________________________________ למקום הנכון תיווך דורון
מ"ר,
65
 בחיים לנדאו,3 ,
מאוד,
מטופחת
בקוק,

קומת מינוס מרוהטת ,ממוזגת ,מרווחת054-4980159 2 ,
()16-16
_____________________________________________
חדשה מהקבלן,
()48-48
_____________________________________________

(12-15ש)
_____________________________________________

 ,1ממוזגת  +סוכה3,200 ,
ש"ח 052-7671305
 בגולום ,רמת גן גבול בני
ברק ,דירה  3חדרים ,כ70 -
מטר  +גינה ,פינוי
 4,900 ,01/05/2022ש"ח
 052-2742302אלעזר
(16-17ל)
_____________________________________________

()16-16
_____________________________________________

מרפסות2,500 ,
052-7672648

(15-16ל)
_____________________________________________

פתח תקווה
 5+חדרים

 במרכז רבי עקיבא ,חנות
מושקעת ,לכל מטרה ,מיידי
050-2899019
(15-18ל)
_____________________________________________

ש.מאירוביץ
054-6506501

 2-2.5חדרים

ביקוש
דירות

 בקרית הרצוג ,על יד
פרמישלאן ,מיידי2.5 ,
חדרים ,קומה ,2
משופצת ,ריהוט חלקי  ,דרושה דירה לקניה בבני
חצר מטופחת
ברק עד  1,300,000שקל
052-6364661
_____________________________________________ 050-6651365
(16-17ח)
(15-16ל) _____________________________________________

בס"ד

בואו להיות בני חורין
הצגה

הגרפולוג

■ קמפוס מפואר וממוזג,
במרכז ובצפון ,מדשאות,
אודיטוריום ומקווה ,לקבוצות
בלבד 70-350 ,מקומות,
03-5700040 ,10:00-16:00
(47-48/23ש)
_____________________________________________

טיולי גיפים
 בנצי טיולי ג'יפים
וטרקטורונים -חווית שטח
ייחודית מס'  1בארץ ,אפשרות
לנהיגה עצמית ,אופציה
לצימרים 052-2403750
050-7362739
(16-11/23ש)
_____________________________________________

קרוואנים
 להשכרה קראוון נגרר
בצפת והאזור ,החל מ300 -
ש"ח ,מתאים לרכב שרוחבו
 192ס"מ ,אפשרות לשינוע,
אידיאלי ל 3 -אנשים
052-7602522
(5-16ש)
_____________________________________________

בית מאיר

בני ברק

 קרית הרצוג בני ברק,
לשבתות ,חגים ,ונקיה לפסח,
 5חד' ,ק"ק ,בין  7-9מיטות +
מזרונים ,מטופחת ומסודרת,
מטרה 3,000 ,ש"ח תיווך מחירים טובים! 052-7113508
050-7113508
(10-21ש)
_____________________________________________
ש .מאירוביץ
(  )6-6במלצר ,סמוך לוגשל,
054-6506501
_____________________________________________ דירות נופש מפוארות,
מאובזרות ברמה גבוהה,
לשבתות וימים (אופציה
מבנים
לג'קוזי) 052-7613554
(52-17/22ש)
_____________________________________________
 מבנה למוסדות ,משרדים,
עסקים ,ולכל מטרה50-900 ,
לפרסום
מטר ,ברחוב בן יעקב
בלוח
050-4140330
(03-6162228 )8-19
_____________________________________________

נופש פסח
במלון פארק  -נתניה

הרב

הרב

חיים זאיד
שליט"א

שליט"א

סטנד-דת

הרב
שליט"א

שחר לוי
שליט"א

טיול לצפון
טיול לנחלי
זכרון

שמעון פרץ

אורי יצחק

הרב

רונן קמרון

נהוראי
אריאלי

ליאור גלזר

משגיחים צמודים

מופע
על חושי

הזמר

עופר הלוי

יוסף חגי

קיט
ונופש

צפת

ארוחות כיד המלך | ליל הסדר ברוב עם | הרצאות | על שפת הים

מטרה 9,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()12-12
_____________________________________________

 מתחם נופש מדהים
  8חד' 26 ,מיטות. חנות  55מ"ר ברבי עקיבא בריכה סגורה ומחוממת
 ,32קומה א' ,מחיר
מציאה (א .להשכרה בנפרד) +
תיווך דורון 054-4980159
_____________________________________________
( )16-16בוסתן  +משחקים בקרו
 להשכרה חנות בירמיהו באתר "אגם מים"
ר"ע 35 ,מ"ר ,במחיר מציאה 055-2275344
תיווך דורון 054-4980159
(02-5344514 )16-16
_____________________________________________
(48-47/22ש)
_____________________________________________

 במרכז השקט ברח'
 להשכרה ברחוב
פיקא  6חד' ,קו" 145 ,1מ"ר,
צפניה קרוב לרבי עקיבא ,מצויינת לקליניקה בבית,
דירת  3חדרים גדולה,
מעלית  2 +חניות מאגדים  -ברמת אהרון באזור
קומה  ,1.5חזית ,מיידי ,נדל"ן משה דסקל
רחוב פוברסקי ,להשכרה
 4,000ש"ח בלעדי תיווך 050-5926021
_____________________________________________
( )16-16חנות  27מ"ר ,לכל

()1-1
_____________________________________________

 2 צימרים ,עד  16איש
מירון
 +ג'קוזי  +בריכה מחוממת
הכהנים"
" ארוח אצל
ומרווחות לזוגות ומקורה ,חצר ומתקני גן +
דירות נקיות
נוף ,בית קפה מהדרין
גדולה
חצר
ומשפחות,
053-7519197
(49-48/22ש)
_____________________________________________
ומטופחת+מתקנים לילדים
" בקתות עלי גפן"3 -
וחדר אוכל054-6987257 .
_____________________________________________
(32-31/22ש) צימרים ,נוף מרהיב ,בריכה
 דירות מרווחות וממוזגות וגקוזי' ,חצר  +מתקני גן
חצר דשא  +נדנדות ,משפ' 054-6465188
(24-23/22ש)
_____________________________________________
סופר052-8401847 .
(47-46/22ש)  מתחם נופש יוקרתי! 3
04-6989734
_____________________________________________ יח' מפוארות  +בריכה גדולה
 מתחם דירות +
בריכה  +ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה
ענקית  +גקוזי' בכל דירה,
052-5254570
(1-52/22ש)
_____________________________________________
חדר אוכל וחצר גדולה עם
משחקים 052-2979067
(36-35/22ש)
_____________________________________________
עלמה
 אירוח פאר חדש -
למשפחות/קבוצות"  /צימר הגליל עלמה"-
מרחבים חדר אוכל ,נוף מרהיב ,וילת  4סוויטות ( 16איש),
זוגות +
סמוך לרשב"י  052-4478055מפוארת  +גקוזי' בכ"א ,בריכה
(36-35/22ש) מקורה ,סנוקר ,פינג פונג ,נוף
04-6980585 052-5226788
_____________________________________________ מרהיב 052-8793288
(35-34/22ש)
_____________________________________________

 מעוניין לקנות דירת 4
 בקרית הרצוג באיזור
יבניאל
בר יוחאי
חדרים בקרית הרצוג ללא
 בית חדש ,גינה גדולה,
עמק יזרעאל ,להשכרה  2 יח' ארוח מרווחות,
תיווך 054-7432035
_____________________________________________
טרמפולינה ,שולחן טניס,
מאובזרות ,מטופחות ,גינה
(16-17ח)  160מ"ר ,ק"ק ,לכל
 דרושה דירת 3/4
דשא  +נוף 2 ,חד' שינה +
גדולה  +מתקני גן
חדרים מטרה 9,000 ,ש"ח
 +מעלית לקניה בב"ב לא
(23-22/22ש) יח' הורים 053-7173048
052-3771789 052-3452522
בלעדי תיווך
מתיווך 052-3595314
ש .מאירוביץ _____________________________________________ 02-5382304
(16-17ח)
(39-38/22ש)
_____________________________________________
_____________________________________________
054-6506501
()12-12
_____________________________________________
דלתון
 סוויטות לזוגות/משפחות/
 מחפש לקנות דירת 4
שבתות חתן ,דונם מדשאות
חדרים קומת כניסה בעזרת
" הפרח בגני" -צימרים
תורה ללא תיווך
מפוארים  +בריכה מוצנעת ,עם סנוקר ,פינג פונג ומתקנים
משרדים
050-4160457
לילדים ,מחירים גלובלי
(16-17ח) בקניון לב העיר חנות /חדר אוכל ,ג'קוזי ,נוף,
_____________________________________________

לסוויטה 052-3540874
משרד להשכרה ,מיידי ,לטווח ביהכנ"ס ,חצר  +מתקנים
(3-18/22ש)
_____________________________________________
050-8219080/1
_____________________________________________
ארוך 1,300 ,ש"ח
(9-34ש) ירושלים והסביבה
054-3972391
(13-16ל)
_____________________________________________
 בגאולה דירות נופש נקיות
חשמונאים
מ"ר
70
משרד
 להשכרה
ומאובזרות קומפלט ,יפיפיות,
" צימר דן" -סוויטות
מציאה
מחיר
במרכז העיר,
053-3184783
גדלים
במגוון
(12-8/23ש)
ג'קוזי
הדתי,
ביישוב
מפוארות
_____________________________________________
054-4980159
תיווך דורון
()16-16
_____________________________________________
 במלון רמדה ,חדר +
 +בריכה ,גינה פסטורלית
מטבחון ,כולל שרותי המלון,
 משרד ממוזג ,בגן ורשא052-4481113 ,
 למסירה-להשכרה,
_____________________________________________ ללא אוכל 0527-184183
בתוך דירת משרדיםzimerdan1@walla.com 1,100 ,
מספרה ברחוב רבי
(16-40ש)
(6-5/23ש) _____________________________________________
ש"ח ,לגברים בלבד
הקרוב
עקיבא (בקטע
054-8523628
(15-18ל)
לזבוטינסקי) 2,500 ,ש"ח _____________________________________________

 במנחם  2.5חד'  +חצי
 3-3.5חדרים
מרפסת 75 ,מ"ר ,קומה
 בבנימין אברהם  3חדרים נמוכה ,שקטה ,מחודשת,
 +מרפסת גדולה ,ק"א ,חזית ,מאווררת ,לל"ת 054-8484119
(15-16ל)
_____________________________________________
צבועה ,עם  2מזגנים,
כניסה  להשכרה לשנה,
חצי
רק
מיידית ,עמלת תיווך
( )16-16ברחוב רבי עקיבא ליד
חודש 03-6701920
_____________________________________________
לחודש  +מוניטין וציוד  ,בקרית הרצוג באיזור
שמואל הנביא דירת 4
בנין
החלוצים,
 באזור
מיידי ,מעלית ,ממוזגת ,חדרים  +גג ,מרוהטת 8,000 ,ש"ח ,מיידי בלעדי עמק יזרעאל ,להשכרה
חדש,
 160מ"ר ,ק"ק ,לכל
( )16-17קומה ג' עם מעלית,
תיווך ש.מאירוביץ
לל"ת 052-6357770
_____________________________________________

מזל

וברכה

הפייטן

דוד שלמה
שירו

כל המוצרים בהשגחת הרב רובין והרב מחפוד שמיטה לחומרא

החלה
הרשמה
לנופש חג

השבועות
במלון
גינות-ים
נתניה

החלה
הרשמה

לנופש
נשים

במלון כינר
ד'-ז' תמוז
3-6/7

להרשמה03-6880091 , 050-3131740/1 :
" בנצימר" -נופי ירדן-צימר " רפאל בקתות אירוח"
טבריה
 2צימרים עד  16איש  +גקוזי'
 אהבה במרומים ,בפוריה ,מרווח ,ג'קוזי ,מרפסת נוף,
אפ' לקבוצות ,אפ' לג'יפים + ,בריכה מחוממת .חצר
צימרים מפוארים לזוגות,
(16-11/23ש) ומתקני גן  +נוף .בית קפה
052-2403750 050-7362739
בריכה מחוממת מוצנעת,
_____________________________________________ מהדרין צמוד 053-7519198
(50-49/22ש)
_____________________________________________
 בס"ד ,צימרים
גקוזי' ,מטבחון ,נוף
מהממים  דירות אירוח מאובזרות,
ירושלים,
ליד
יעקב,
בכוכב
053-7707020
053-3226630
(33-25/22ש)
_____________________________________________
חצי חינם לאברכים ,בריכה  7 +דק' הליכה מהציון ,יחס
 בק .שמואל דירת נופש ג'קוזי 7-6/23( 055-6697474ש) נעים! מחירים נוחים ,מרציאנו
מפוארת גדולה וממוזגת,
_____________________________________________ 04-6987450 054-5989347
(24-25/22ש)
_____________________________________________
קרובה לכנרת והשטיבלאך"  ,צל אילנות" צימר
מקסים נקי ומעוצב 10 ,דק'  צימר נקי וממוזג,
לנופש מושלם! 055-6788938
_____________________________________________
(16-27ש) מירושלים  +בריכה מוצנעת משפחתי ,מרפסת נוף ,קרוב
לרשב"י ,מש' אלק-
" נופש הרימון"-
סוויטות גקוזי' 050-8490663
04-6989119 054-8042119 02-5361771
הזמנים,
וחדרים אחרונים לבין
(3-1/23ש)
_____________________________________________
050-6217759
(31-38/22ש)
_____________________________________________
מרווחות ומפוארות 5 ,דק'
הליכה מהטיילת והכנרת ,א  .בנין ישיבה להשכרה
נהריה
לחדר אוכל 050-8818678
בשבתות  +חדר אוכל  +בית " אבני החושן"  -סוויטות
050-8885275
(29-28/22ש) כנסת 054-8376899
נופש מהממות  +פינוקים,
_____________________________________________
052-7653899
(47-45/22ש) בסמיכות לחוף הים ,לזוגות/
_____________________________________________
 15 מיטות ,מרפסת
משפחות 054-6299082
לכנרת ולגולן ,נקיה ,מרווחת,
כלנית
054-6388082
חצר ,קרוב לשטיבלאך,
(21-18/22ש)
_____________________________________________
 צימרים חלומיים  +גקוזי'
תחבורה ציבורית במקום
050-4124556
(7-19/22ש) ספא ,בריכה פרטית ,ביהכנ"ס,
ספסופה
_____________________________________________
 יחידת נופש  30מ"ר ,עד מבצע!  2לילות  1,000ש"ח " למרגלות ההר" 4 -
 6נפשות  +חצר  100מ"ר052-8741443 ,
(36-35/22ש) יח' ארוח  +בריכה +
_____________________________________________
משופצת ,ממוזגת ומאובזרת,
גינה ,לזוגות/משפחות
מושב גורן
כ .פרטית 050-9960113
052-4604609
()22-22/22
_____________________________________________
(16-23ש)
_____________________________________________
צימרים
3
גד"-
"ניחוחות

 סוויטות נופש
ודירת נופש מהממת  +נוף"  ,אחוזת מרים"  6 -צימרים
מפוארים  +בריכה  +ברכת
מאובזרות ונקיות על
נוחים,
במחירים
מפנק,
מקום
ספא מחוממת ,למשפחות/
שפת הכנרת ,מתאים
מאובזר וממוזג 0505-990545
(9-20ש) זוגות,052-5254569/70 ,
_____________________________________________
למשפחות/זוגות
04-6980419
(12-11/23ש)
_____________________________________________
050-8954654
(49-49/22ש)
_____________________________________________
תרום
מושב
 סוויטות ארגמן 4 ,יחידות
 +ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה
 וילת נופש גדולה 6 ,חד'  ,מזל-ארוח כפרי -וילה
דירת  2חד' ,יפיפיות,
מרווחת ומושקעת ,נוף מדהים  +בריכה בנויה ,ברמה גבוהה,
צמוד למירון 050-2606535
מרוהטות ,משופצות ,נוף לים  +בריכה ,למשפחות ,גזור
(13-12/23ש)
_____________________________________________
050-5263031
(12-23ש) ושמור!! 052-8013000
_____________________________________________ _____________________________________________
(41-40/22ש) " אצל אביה" וילה וצימר
 +מתחם  3צימרים ,סה"כ
 דירת נופש ,מחולקת  10 ,ארוח כפרי בוילה יפה
מיטות ,מאובזרת קומפלט  + +בריכה פרטית ,מושב דתי ,ל 50 -איש ,בריכה מחוממת
מרפסת ענקית עם נוף לכנרת חצר ענקית  054-6928116בכל מתחם .ערסלים ,נדנדות
050-5770828 050-9770828
_____________________________________________ וסנוקר050-5313031 .
(17-16/22ש) 02-9913107 054-8470055
(24-24/22ש)
_____________________________________________
(52-51/22ש) _____________________________________________
 וילה גדולה ומשתלמת,
 במגדלי המלכים! מבצע  ארוח כפרי לזוגות
בריכת שחיה גדולה ומקורה,
חורף 3 ,לילות  1,000ש"ח 5 ,ומשפחות ל 40 -אורחים
דק' למדרחוב  +מרפסת נוף ,ב 10 -חדרים סגורים ,בריכה דשא ,פינות ישיבה ומרפסת
מחוממת ,מקווה לגברים ,ס"ת גדולה 054-5726412
עד  4ילדים
054-6511250/350
_____________________________________________ 077-5590283
(3-27ש) במקום 050-3388668
(28-26/22ש)
_____________________________________________
(4-6/23ש) _____________________________________________

 וילה  8חד' ,ממוזגת,
מאובזר קומפלט ,בריכה גדולה
 +מתקנים ,ביהכנ"ס צמוד,
פארק קרוב 053-2827371
(7-32/22ש)
_____________________________________________
 דופלקס פרטי וחצרות,
במרכז צפת ,עד  25איש +
צימרים לזוגות עם נוף לכנרת
050-5527509 053-2749180
058-3217401
(52-51/22ש)
_____________________________________________
 צימר יוקרתי אירופאי
בכיכר המגינים ,הכי
מרכזי בעתיקה ,מאובזר
ברמה גבוהה
050-6784922
052-5452203
(50-49/22ש)
_____________________________________________
 אחוזת נועם השבת,
 5דירות נופש יוקרתיות עד
 35איש מיטות יוקרתיות
למשפחות/זוגות ליד
ת.מרכזית ועתיקה ,חצר
ענקית  +נוף מדהים +
ונדנדות 052-5856465
(35-33/22ש)
_____________________________________________
 לזוגות ומשפחות בין בתי
הכנסת בלב העתיקה צימרים
מפוארים ,מאובזרים וממוזגים
050-8550462
()1-4/23
_____________________________________________
 וילה  4חד'  +סלון,
פינת אוכל גדולה,
שולחן סנוקר ,מנגל,
בריכה מקורה מחוממת
ומוצנעת ,נקיה במיוחד!
050-4296661
050-7477127
(46-47/22ש)
_____________________________________________
 בכנען 2 ,יחידות נופש,
לזוגות/משפחות ,מאובזרות,
ממוזגות  +חצרות
( 058-6830771גם ווצאפ)
058-5188846
(32-31/22ש)
_____________________________________________

" ויטראז' בעתיקה" 8 -
חדרי ארוח יוקרתיים +
חדר אוכל מאובזר ,עד
 50איש ,למש' וקבוצות
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס
קרליבך  -חב"ד
052-7646814
(25-24/22ש)
_____________________________________________
 אחוזת רויאל דרים-
מתחם וילות  9-45חדרים,
נוף ,בריכות ,ג'קוזי ,חדר
אוכל ,בית כנסת קרוב,
מאובזר היטב
053-5681288
(תמונות באתר)
(41-40/22ש)
_____________________________________________
 בעתיקה! בס"ד ,צימר
לתפארת ,למשפחות ובחורים,
עד  9מיטות ,מומלץ מאד,
מאובזרת ונעימה!
052-7623725
(42-41/22ש)
_____________________________________________
 צימר בעיר העתיקה ,קרוב
לבתי כנסת ,גלריות ומסעדות
רחל 058-5225174
()14-17
_____________________________________________

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

03-6162228

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

 גמ"ח של מוצרי פרחים
קנדלברות לשבע ברכות בר
מצוות ובריתות וכו' לפרטים
 054-8449588מירי
()16-16
_____________________________________________

השבת
אבידה

 נאבדה מזוודה קטנה
ירוקה בקו  402במוצ"ש בכ"ג
הסעות
אדר ב' (054-3976211 )26/3
(16-17ח)
_____________________________________________
"שלוימלה הסעות"  אבד צמיד זהב באזור

סוקולוב ר' עקיבא המוצא
  14,16,20,23מקומות הישר יתקשר ל-מפוארים ,נתב"ג
052-7630059
(16-17ח)
_____________________________________________
ירושלים ,ב"ב
053-3188842ואירועים  אבדה מצלמה וכרטיסי
זיכרון היקרים לבעליו לפני
050-7532336
(45-33/22ש) כשנה בביריה 054-8489535
(15-16ח)
_____________________________________________ _____________________________________________

השכרת רכב
 תשכרו טוב!!!
לא שוכרים רכב לפני
שמתקשרים ל"שחר
השכרת רכב" ,פרטיות,
מסחריות ,מפוארות,
מרכז הזמנות ארצי:
077-40-900-70
(39-33/22ש)
_____________________________________________

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

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

אביב השכרת רכב

גם לנהגים
צעירים וחדשים
פאר
מסחרי /
*אפשרות לפקדון מזומן

 דרושה סוכה/סכך במחיר
סימלי/בתרומה לאברך
054-7938941
(16-17ח)
_____________________________________________
 דרושה מכונת תפירה
מקולקלת לצורך חלקי חילוף
 לאברכים! מרצדס ויטו
 9 ,2012מקומות 250 ,ש"ח ,בתרומה 054-7938941
(16-17ח)
_____________________________________________
חסכוני ,בב"ב 052-7696100
(34-31/22ש)  דרושה מגילת אסתר
_____________________________________________
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה
או ישנה גם אחרי פורים
ייעוץ משפטי 052-3595314
(16-17ח)
_____________________________________________
 מסורי  -משרד עורכי  דרוש מזגן חלון  3/4כוח
גוניור אלקטרה מזגן קטן
דין מוביל המתמחה
052-3595314
(16-17ח)
_____________________________________________
בגירושין ופלילי -
 דרוש כיסוי פלסטיק
 03-570-70-70ייעוץ
והכוונה  -רמת גן (49-22/22ש)  35*37ס"מ של מזגן חלון
_____________________________________________ אלקטרה 052-3595314
(16-17ח)
_____________________________________________
 מעוניין בספרים מתוק
האור ובספרים עם חידושי
לימוד נהיגה
תורה 054-7432035
(16-17ח)
_____________________________________________
לימוד
 נהיגה ברמה אחרת,
 מעוניין במגילת אסתר
מהיר ,יוסי בן יהודה.
 052-2595370פסולה בתרומה
03-5352975
(9-8/23ש)
054-7432035
_____________________________________________
(16-17ח)
_____________________________________________
 אתרוג אברהם -
 דרוש קורקינט חשמלי
מחפש מורה עם אידישקייט? מקולקלת דגם EX-POWER
מקצועי ,סבלני ואמין,
לצורך חלקי חילוף
המלצות בשפע052-5487975 ,
_____________________________________________ 052-7396092
(16-17ח)
(28-28/22ש) _____________________________________________
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 10מילים  1,000,000קוראים

מזל

וברכה 03-6162228





גמחים




 500ש"ח 054-3558949
 תנור חימום אינפרא אדום
 5גופי חימום כפתורים נפרדים
טרמוסס בטיחותי חלק עליון
רחב במיוחד  80ש"ח בב"ב
054-8412976
(16-17ח)
_____________________________________________
 מכונת תפירה חשמלית
במצב מצויין  500ש"ח
054-7432035
(16-17ח)
_____________________________________________
 מצלמת סאמוויקס מגע
ענק  +נרתיק  400ש"ח
חדשה בקופסא 054-8523181
(16-17ח)
_____________________________________________
 נגן סאנדיסק חדש +
המון שירים  +אוזניות סיליקון
 +כבל הטענה ב 300 -ש"ח
052-7154435
(16-17ח)
_____________________________________________
 מחשב נייח עם תוכנות
מהיר מאוד ווינדוס  10רק 499
ש"ח 054-3558949
(16-17ח)
_____________________________________________
 מקרן איכותי  500ש"ח
054-3558949
(16-17ח)
_____________________________________________
 מקרן חדש גודל קטן קל
לנשיאה עם כל החיבורים ללא
צורך במחשב  40אינץ הקרנה
ב 250 -ש"ח 052-7154435
(16-17ח)
_____________________________________________
 למסירה מקרר אמקור
 444ליטר 050-6651365
(16-17ח)
_____________________________________________
 מציאה! כחדשה! מערכת
סטריאו קומפקטית פנסוניק
איכותית מאוד  270ש"ח
052-7108328
(16-17ח)
_____________________________________________
 מציאה! טוסטר אובן
מעולה גדול  40ליטר איכותי
 100ש"ח 052-7108328
(16-17ח)
_____________________________________________
 מכונת תפירה consew
 superחשמלית תעשייתית
במצב מצויין  300גמיש
052-7622637
(16-17ח)
_____________________________________________
 בהזדמנות!!! מחשב נייד
מצויין רק  450ש"ח מסך דק
 150ש"ח 053-3346080
(16-17ח)
_____________________________________________
 למסירה מדפסת לייזר
 HPפקס וסורק
 052-7164441בשעות הערב
(16-17ח)
_____________________________________________
 נגן חדש סאנדיסק כולל
אחריות לשנה  190ש"ח
052-7195250
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה סיגריות
אלקטרוניות חדשות  100ש"ח
054-8481924
(16-17ח)
_____________________________________________
 מציאה מחשב נייד עובד
מהר רק  499ש"ח
054-3558949
(16-17ח)
_____________________________________________
 מסך דק איכותי  23אינץ
רק  250ש"ח 054-3558949
(16-17ח)
_____________________________________________
 מקרר אמנה צבע לבן
במצב שמור ותקין  500ש"ח
פ"ת 052-7662828
(16-17ח)
_____________________________________________
(16-17ח)
_____________________________________________





מוצרים
ושירותים




 מכשיר בייבי ליס-
לחרדים ודתיים בלבד ,וכל מסלסל שיער ומוברש,
מקצועי מאד ,חדש
הגילאים,
לחסידיותלכל באריזה ,של חברת
מחלקה
וליטאיות,
העדות ,שדכן מקצועי!  ,remingtonב 270 -ש"ח
054-6337121
()4-7
המון הצעות! גם פרק ב' _____________________________________________
(12-11/23ש)  מחשב נייד מהיר ואיכותי
וחצי חצי 054-8422105
_____________________________________________









 קונה כל הרכבים לפירוק
 +נסיעה
34-30/22( 052-4714818ש)  שידוכי המרכז,
050-5238722
_____________________________________________




שידוכים











קנית רכבים

מוצרי חשמל

תון

מכוניות

יד שניה
מוכרים




_____________________________________________

המרה מוידאו לדיסק  30ש"ח
050-7801545
 מחשב נייד  I5מחודש,
שנה אחריות ,מתאים
לגרפיקה ותכנות ,חצי
ממחיר חדש
054-4543701
(46-40/22ש)
_____________________________________________

(34-33/22ש)
_____________________________________________






 דרושה מגילת אסתר עד
 צימר מאובזר ויפיפה  דרור חלוץ וצוותו +
אשה מורת נהיגה ,מוכר  500שקל או ישנה במחיר
לזוג  +ילד ,מיקום מרכזי,
סביר 050-6651365
(16-17ח)
עם גישה נוחה ,בעיר
_____________________________________________
בב"ב והסביבה ,יחס
 דרוש מזגן חלון בתרומה
העתיקה של צפת ,ליד
וסבלני,
מקצועי
אישי,
052-3595314
קרליבאך 052-7153475
(16-17ח)
(47-46/22ש)  170ש"ח לשיעור נהיגה_____________________________________________ ,
_____________________________________________
 40דק' לפחות ,הקפדה  דרושה יחידה פנימית 2.5
 בעתיקה ,מול קרליבך,
מטופח על זמן השיעור מאזדה כוח של מזגן אלקטרה
צימר חדיש ,מאובזר,
054-7938941
(16-17ח)
_____________________________________________
וממוזג 2 ,חדרים  CX5 03-9363752חדשות 170 ,ש"ח
 מעונין בעגלת תינוק
050-6241690
(49-48/22ש) אוטומטי ,אפש' לסיום
_____________________________________________
במצב מצוין 050-4170185
(16-17ח)
_____________________________________________
ב 3-שבועות .אחוזי
,2
+
לזוג
חדש

צימרברמה גבוהה  +גינה ,הצלחה גבוהים במבחן  מעונין בכסאות סלון
מרוהט
במצב מצוין 050-4116799
(16-17ח)
_____________________________________________
המעשי ,ספר תאוריה
בשכונת "נוף מירון" ,קרוב
לעתיקה ( 052-2607031גם חינם 3-27( 052-2514960ש)  מעונין במיטה משולשת/
_____________________________________________
מרובעת במצב מצוין
וואצאפ)
(33-32/22ש)
_____________________________________________
050-4116799
(16-17ח)
_____________________________________________
 לזוג צעיר דרושה ספריה
רמת מגשימים
מחשבים
050-4125549
(15-16ח)
_____________________________________________
 וילה ענקית לשבתות
נייד
מחשב
השכרות:

לשבוע  100ש"ח ,מקרן ליום  למשפחת אברך דרוש
וחגים 10 ,חד' ,למשפחות
ש"ח ,בתרומה עמודון ספרים ב"ב
גדולות ,קרוב
לחיספין ,בריכה  50ש"ח ,הגברה ליום 80
050-4166201
(15-16ח)
ביישוב 050-9303353
_____________________________________________
(10-47ש)

 מחשב נייד מציאה עובד  למכירה  3שידות בגדלים  3 מכשירים כשרים 90
שונים  50-250ש"ח כ"א בב"ב ש"ח בלבד 053-4111074
מהר רק  499ש"ח
054-3558949
_____________________________________________ 052-3662700
(16-17ח)  סים טוקמן כשר  39שקל
(16-17ח) _____________________________________________
053-4111074
להבות
4
לפסח
 כיריים גז
כתיבה
שולחן

(16-17ח)
_____________________________________________
גולד ליין  150ש"ח במצב
 250 120*60*75ש"ח בני
 מכשיר פיליפס כשר דור 2
מצויין 054-8414147
_____________________________________________ ברק 054-7216671
(16-17ח) כמעט חדש  60ש"ח
(16-17ח) _____________________________________________
053-4111074
קרמית
 כירה חמשלית
במצב
אמיתי
מעור
ספה

(16-17ח)
_____________________________________________
זוגית גולד ליין  230ש"ח
מצויין בצבע כחול כהה   500פלאפון מקורי כשר דגם
050-6925410
_____________________________________________ ש"ח פ"ת 052-7662828
(16-17ח)  L326חדש באריזה  150ש"ח
(16-17ח) _____________________________________________
054-8464909
רסיבר
מגבר
 למכירה
120
מחשב
שולחן

(16-17ח)
_____________________________________________
 + JVCרמקולים גדולים 050-7757420 400
(16-17ח)
_____________________________________________
ש"ח 052-2437292
_____________________________________________
(16-17ח)  מיטת תינוק מעץ במצב
כללי
 למכירה פקס משולב
טוב מאד  50שקל
 3835HPב 150 -ש"ח
03-6195537
(15-16ח)
_____________________________________________  למכירה שמלה
052-2437292
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה מכונת תספורת  קרמיקה 50
מהממת לארוע,
050-4136333
(15-16ח) שהחולצה מפייטים
_____________________________________________
 REMINGTONחדשה
 למכירה שולחן מחשב /והחצאית קטיפה שחור,
בקופסא  150ש"ח
_____________________________________________ מלבן  100ש"ח 052-7126106
(15-16ח) מקסי ,מידה  ,42ב550 -
054-8481924
(16-17ח) _____________________________________________
 למכירה ספה נפתחת  +ש"ח ,נלבשה רק פעם
 בר מים תמי  4בצבע
(15-16ח) אחת ,עלתה  1,200ש"ח,
שמנת במצב חדש!  500ש"ח כיסוי  250ש"ח 052-2437292
_____________________________________________ לפרטים 054-6337121
פ"ת 052-7662828
()6-9
(16-17ח)  ארון  4דלתות צבע דובדבן
_____________________________________________
_____________________________________________
 למכירה שואב אבק גימנס במצב מעולה 500
050-4123036ש"ח בני  חולצות תלבושת של
ברק
במצב טוב  150ש"ח
_____________________________________________
(15-16ח) בית ספר רמת אהרן,
 050-3337530אבנר
(16-17ח)  שולחן משרדי/ילדים
_____________________________________________
כיתה ח' ,מעולות,
 בלון גז קטן לבנין מגורים  140*70איכותי ייפה וחזק  200כחדשות 20 ,ש"ח
_____________________________________________ ש"ח 052-7609593
 100ש"ח 053-3155415
(15-16ח) לחולצה 058-3206802
(16-17ח) _____________________________________________
()4-7
_____________________________________________
בד
ריפוד
לסלון
כסאות
6
כפולה
 כירה חשמלית

 מציאה!!! פאה
במושב  +גב  350שקל
חדשה לפסח לא קרמי 80
(15-16ח) חדשה מקופסה של גלית
(16-17ח) 03-6184184
ש"ח בב"ב 058-23234562
_____________________________________________
_____________________________________________ אטליה משיער 100%
מגירות
3
קטנה
שידה
חברת
 למכירה מצלמה

טבעי ,רק  980ש"ח
 CAMERAבמצב חדש  120מצב טוב  50ש"ח ב"ב
054-8443223
()7-10
_____________________________________________ 050-4166201
(15-16ח) _____________________________________________
ש"ח 050-4165123
(16-17ח) _____________________________________________
 ספרי לימוד -ביה"ס
 למסירה מכונת כביסה   7מיטת תינוק  +מזרון
יסודי רמת אהרן וסמינר
מצב טוב  150ש"ח ב"ב
ק"ג חברת בלומברג במצב
050-4166201
מצוין באזור ירושלים
(15-16ח) בית יעקב ,בחצי מחיר
_____________________________________________
050-4142836
054-8527470
_____________________________________________
()4-7
(16-17ח)  זוג כיורים צבע לבן לפסח _____________________________________________
כ"א
ש"ח
45
35*45
מידה
מלוטשת
מנירוסטה
 מיחם
 כובע ברסלינו ,מידה ,58
050-4135002
(15-16ח) כחדש ,קנייטש ,מחיר 400
 40כוסות כחדש!!!  130ש"ח _____________________________________________
 052-2786557פתח תקוה
(15-16ח)  שולחן אוכל לסלון עם  6ש"ח 054-8422105
_____________________________________________
()14-14
_____________________________________________
 טוסטר כחול נדיר לפונצ'ים כסאות במצב טוב
050-4176661בסך  490 :כובע המבורג ראצ'
פלטות אלומיניום מתפרקות ש"ח
(15-16ח) כחדש ,מידה  300 ,60ש"ח
_____________________________________________
לניקוי קל כחדש  30ש"ח
054-8422105
 מיטת נוער נפתחת
()14-14
_____________________________________________
050-2897977
(15-16ח) הירייזר בסך 400 :ש"ח
_____________________________________________
 שלט גיימינג איכותי
050-4176661
ללא
G.P.S
 למכירה
(15-16ח) למחשב ולטלפון ולסוני 150 3
_____________________________________________
אינטרנט מסך מגע  300ש"ח
ש"ח 053-3147379
(16-17ח)
_____________________________________________
053-3121020
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה אקווריום 50/50
תינוקות
 למכירה סיר לחץ נעמן
 250ש"ח דניאל
 7.5ליטר חדש  100ש"ח
 כסא תינוק לאוטו במצב  050-5291073אבנר
050-4131038
(15-16ח) מעולה מרופד ונוח רק ב050-3337530 150 -
_____________________________________________
(16-17ח)
_____________________________________________
 סיר נמוך חשמלי גדול
050-4146777
ש"ח
(16-17ח)  קובץ מפרשים כ.יופי
חדש באריזה  80ש"ח
_____________________________________________ קידושין  +גיטין חלק א'
(15-16ח)  סלקל לרכב במצב מצוין
050-4135002
 054-8414147חדשים  80ש"ח כ"א
_____________________________________________
בב"ב
ש"ח
50
_____________________________________________
(16-17ח) 058-3233170
 פרחים מאירים בלילה ע"י
(16-17ח)
_____________________________________________
אנרגיה סולרית מהשמש   50למסירה
אמבטיה לתינוק  נעלי בנות ספורטיביות
(15-16ח) כולל סטנד בבני ברק
ש"ח חדשים 050-4135002
חדשות מידה  80 38ש"ח
_____________________________________________ 054-8463368
(16-17ח)
_____________________________________________
058-3233170
 מקרר 050-4136333 200
(16-17ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
(15-16ח)  למכירה כסא תינוק
קידמי  שמלת מעצבים למכירה
 מקפיא גדול 300
ש"ח
50
חדש
מצב
לאופניים
לאישה/נערה ורוד עתיק 450
050-4136333
(15-16ח)
054-8464909
_____________________________________________
(16-17ח)
_____________________________________________ ש"ח מידה 058-3233170 34
(16-17ח)
_____________________________________________
 מסך מחשב תפריט
ישנה
אמבטיה
למסירה

 משחק לילדים בלאנקו של
בעברית כ 22 -אינץ עם כל
החיבורים כולל  AVב 250 -לעגלת יויו (שיק שינה) צבע חברת קודקוד  60ש"ח
053-3142262
ורוד
(16-17ח) 053-3155415
(16-17ח)
ש"ח 052-7154435
(15-16ח) _____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________
 טרמפיסט לעגלת בייבי  משחק לילדים מה
GBL
 למכירה
רמקול 250ש"ח ג'וגר  90ש"ח 058-3233170
(16-17ח) במשבצת  50ש"ח
_____________________________________________
בלוטוס גדול חדש
053-3155415
(15-16ח)  נדנדה לתליה לגיל 8
(16-17ח)
052-2437292
_____________________________________________
_____________________________________________ חודשים  70ש"ח
 אופנים לילדים 150
כביסה
מייבש
 למסירה
053-3155415
_____________________________________________ 050-7757420
(16-17ח)
במצב טוב  AEGנייד
(16-17ח) _____________________________________________
052-2437292
(15-16ח)  מזרון אורטופדי למיטת  צידנית 200
_____________________________________________ תינוק  55ש"ח 053-3155415
_____________________________________________ 050-7757420
(16-17ח)
 למכירה מכונת קפה
(16-17ח) _____________________________________________
כחדשה  150ש"ח
 למסירה אמבטיה לעגלת  משקולות מ50 -
(15-16ח) מאמס אנד פאפס כחולה בק050-7757420 .
054-8487324
(16-17ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
 גמבוי מצב חדש עם  220הרצוג ב"ב 052-7116113
(16-17ח)  שרשראות 50
_____________________________________________
050-7757420
משחקים הרפתקאות ספורט  דייסת קונפלור חברת
(16-17ח)
_____________________________________________
ועוד ב 99 -ש"ח נקנה ב 250 -מטרנה בד"צ  7ש"ח בלבד
 למכירה אופני הילוכים
ש"ח 052-7154435
(15-16ח) ב"ב 050-4107696
(15-16ח) מידה  Mגלגל  250 26ש"ח
_____________________________________________ _____________________________________________
050-4107904
(16-17ח)
 אמבטיה ב'ז לעגלת
_____________________________________________
 חליפה שחורה ברבריס
מאמאס כחדשה  300ש"ח
ריהוט
(15-16ח) המקום הנכון לחתנים בשימוש
052-7180485
_____________________________________________
 שולחן לסלון ,צבע חום  משאבת חלב חשמלית פעם אחת 052-7158588 500
(16-17ח)
_____________________________________________
כהה ,נפתח ל 3 -מטר,
 תוכונים יפיפיים  40ש"ח
של מדלה מרעישה
וכסאות מרופדים חדישים,
קומפקטית אפשרות לבטריות לאחד גרעינים שחורים לתוכים
בהזדמנות 052-4227714
(15-16ח)  5ק"ג ב 25 -ש"ח (בישוב
_____________________________________________
( 120 )15-16ש"ח 050-4135002
_____________________________________________
08-9765927
חשמונאים)
+
נפתחת
 למכירה ספה
(16-17ח)
_____________________________________________
כיסוי  250ש"ח 052-2437292
 למכירה אופני הרים
(16-17ח)
_____________________________________________
 HEROמידה  Mגלגל 26
תקשורת
 למכירה ספריה  6דלתות
 300ש"ח 050-4107904
(16-17ח)
צבע כהה כולל ויטרינה 300
_____________________________________________
ש"ח 054-8481924
(16-17ח)  טלפון אלחוטי ללא רעשים  מציאה! דיסק אונקי ברזל
_____________________________________________
למכירה  2שידות איפור כחדש פועל מצוין  80ש"ח
 2טרה! חדש באריזה 100

050-2897977
(15-16ח) ש"ח 058-3203691
(16-17ח)
לילדות ורוד סגול אורות
_____________________________________________ _____________________________________________
ומגירות במצב חדש מחיר   100טלפון קוי ביתי חדש
 למכירה סולם חגית
(16-17ח) באריזה  40שקל
שקל 050-8447574
אלומיניום  1,100 2*3.60ש"ח
_____________________________________________ 054-3177932
_____________________________________________ 052-3544116
(16-17ש)
 למכירה שולחן עץ לילדים
(15-16ח) _____________________________________________
עם  2כיסאות עץ במצב חדש  שפורפרת לטלפון נייד  3  30גגונים לרכב מסחרי
(16-17ח) שקל חדש 054-3177932
_____________________________________________  350ש"ח 052-3544116
מחיר 050-8447574 150
(16-17ח)
(15-16ח) _____________________________________________
_____________________________________________
(16-17ח)
_____________________________________________

 משטח קירור חדש באריזה
למחשב נייד עד  17אינץ 30
ש"ח 053-3147379
(16-17ח)
_____________________________________________
 כרטיס משחקים לגמבוי
סוג עבה  10ש"ח
053-3147379
(16-17ח)
_____________________________________________
 כיריים גז  3להבות חדש
באריזה!!!  150ש"ח
052-2786557
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה חבילות עדשות
חדשות מספרים שונים חברות
טובות  3זוגות  60ש"ח
052-7116399
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה מגן ברכיים חדש
לרוכב אופניים ולאופנוע של
חברת לרט  100ש"ח
052-2437292
(16-17ח)
_____________________________________________
 ערכות להכנת קשתות
מפרחים לתעסוקה לילדות
 8-10ש"ח 053-3187276
(16-17ח)
_____________________________________________
 פאת פוני סגנון חסידי
טבעית חום כהה חדשה ללא
ראש  500ש"ח 053-3187276
(16-17ח)
_____________________________________________
 מכונת תפירה  500ש"ח
054-7938941
(16-17ח)
_____________________________________________
 3 כנפיים תריסורג 3 +
ויטרינות  219*109ס"מ במצב
חדש  500ש"ח 054-8414147
(16-17ח)
_____________________________________________
 טרמפולינה כחדשה 1.80
מ' (רשת הגנה) בחצי מחיר
 300ש"ח 053-3177111
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה כיסוי לרכב חיצוני
( )Mחדש באריזה מתאים לכל
רכב  150ש"ח 052-2437292
(16-17ח)
_____________________________________________
 טלית מלכות (טליתניה)
חדשה באריזה (ללא שימוש)
מידה  Lבהזדמנות  290ש"ח
054-8463368
(16-17ח)
_____________________________________________
 פאה חדשה! חום גוונים
אפור ארוכה סינטטי  70ש"ח
052-8881540
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה שמלת הריון
מדהימה ורוד פוקסיה בשילוב
חריזה  500ש"ח
052-7116399
(16-17ח)
_____________________________________________
 חוברת זמן  +חוברת כדור
מרתקות במחיר  15ש"ח
ליחידה בירושלים
052-7191446
(16-17ח)
_____________________________________________
 12 חוברות זמן נוער
מרתקות במחיר  2ש"ח
ליחידה בירושלים
052-7191446
(16-17ח)
_____________________________________________
 2 אוזניות בלוטוס קטנות
חדשות  30ש"ח
053-4111074
(16-17ח)
_____________________________________________
 שעון סיטזן מכני לאישה
 30ש"ח 053-4111074
(16-17ח)
_____________________________________________
 שעון מכני אוטומטי לגבר
חדש  70ש"ח 053-4111074
(16-17ח)
_____________________________________________
 רחפן עם מצלמה וכרטיס
זכרון  99ש"ח 053-4111074
(16-17ח)
_____________________________________________
 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה  Mנלבשה פעם
אחת  120ש"ח ב"ב
050-4107696
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני ילדים במצב
חדש מידות  14-16כ"א 150
ש"ח 054-2819921
(16-17ח)
_____________________________________________
 למכירה שעונים לאישה
במצב חדש  200ש"ח
054-2819921
(16-17ח)
_____________________________________________
 גמבוי מצב חדש 220
משחקים ב 99 -ש"ח במקום
 250ש"ח 052-7154435
(16-17ח)
_____________________________________________
 כרטיס גמבוי  2מסכים
חדש  482משחקים אוסף
מירוצים והרבה מריו נינטנדו
 DSב 150 -ש"ח
052-7154435
(16-17ח)
_____________________________________________
 תופסן חדש לפלאפון וכד'
חדש עם קליפס וזרוע
מתכווננת ב 70 -ש"ח
052-7154435
(16-17ח)
_____________________________________________
 רפידות למעצור דיסק
לאופניים חשמליות  14שקל
054-8411267
(16-17ח)
_____________________________________________
 כסאות לאופניים
חשמליות  50שקל
054-8411267
(16-17ח)
_____________________________________________
 כל אביזרי אופניים
חשמליות החל מ 10 -שקל
לרפידות דיסק 054-8411267
(16-17ח)
_____________________________________________
 גיטרה קלאסית במצב
מצויין  500ש"ח
052-7115396
(16-17ח)
_____________________________________________

 למכירה תוכון אוסטרלי
חמוד כולל כלוב  120ש"ח
054-8452131
(16-17ח)
_____________________________________________
 רמקול ידני נייד ונטען
איכותי חדש באריזה מתאים
במיוחד לקייטנות/למדריך
טיולים וכו' בחצי מחיר 450
ש"ח  054-3132330דביר
(16-17ח)
_____________________________________________
 רמקול לאירועים עד 100
איש איכותי חזק  200Wוקל
משקל במחיר מחיר  400ש"ח
ב"ב  054-3132330דביר
(16-17ח)
_____________________________________________
 מיחם נירוסטה חדש
ואיכותי גולד ליין  30כוסות
מאושר  190ש"ח ב"ב
 054-3132330דביר
(16-17ח)
_____________________________________________
 מציאה! כחדשה! נברשת
נטיפים קריסטל  4נורות
הברגה  150ש"ח
052-7108328
(16-17ח)
_____________________________________________
 מנשא לנשיאת אופניים
לרכב מצב מצוין בהזדמנות!!
 300ש"ח 053-3346080
(16-17ח)
_____________________________________________
 פח אשפה אלקטרוני 50
ליטר חדש!  300ש"ח
054-7863538
(16-17ח)
_____________________________________________
 לוח שנה תשפ"ב לפי
אופק ירושלים  10ש"ח
053-3147379
(16-17ח)
_____________________________________________
 אופניים לילדים קטנים
מידה  14+16כ"א  130ש"ח
054-2819921
(15-16ח)
_____________________________________________
 גגון לרכב אלומיניום מרובע
 500 40*1.20ש"ח ב"ב
053-3121020
(15-16ח)
_____________________________________________
 ברזנט יוטה  +טבעות
קשירה צבע קרם 180 3*4
053-3121020
(15-16ח)
_____________________________________________
 קורקינט גלגלי אויר לא
חשמליים  150ש"ח ב"ב
053-3121020
(15-16ח)
_____________________________________________
 כיסוי לרכב מבד  90ש"ח
053-3121020
(15-16ח)
_____________________________________________
 צלחות חדשות פס כסף
 10ש"ח כ"א בנפרד
050-4131038
(15-16ח)
_____________________________________________
 סט מחזורים רק ל3 -
רגלים ספרד  50ש"ח כ"א
בנפרד 050-4131038
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה/להשכרה שמלה
לאירוע  450ש"ח
050-4131038
(15-16ח)
_____________________________________________
 מעיל צמר חדש מס' 46
 150ש"ח 050-4131038
(15-16ח)
_____________________________________________
 בד לוילון לבן מדוגם 7
מטר אורך על  3מטר רמה
 170ש"ח 050-4135002
(15-16ח)
_____________________________________________
 מייק אפ רבלון מס' צבע
 250היה בשימוש פעם אחת!
 45ש"ח 050-4135002
(15-16ח)
_____________________________________________
 חולצה לבנה מכופתרת
שרוול ארוך מידה  3קידישיק
 34ש"ח 050-4135002
(15-16ח)
_____________________________________________
 חולצה לבנה לגבר
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16
ברוקס  62ש"ח 050-4135002
(15-16ח)
_____________________________________________
 גלגלים אחוריים של 24
אינץ  10שקל 054-3177932
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני הילוכים
לילדים כמעט חדשות 350
ש"ח גמיש 054-2819921
(15-16ח)
_____________________________________________
 בהזדמנות אקווריום
כחדש  28/22מאובזר 10 +
דגי גופי ב 320 -ש"ח
 03-6163478בין 2:00-4:00
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה מזוודה גדולה 150
ש"ח 054-8487324
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה תכולת דירה
באזור מערב ב"ב מחירים בין
052-7131071 50-500
(15-16ח)
_____________________________________________
 2 מנועים לרכב לילדים 10
שקל לאחד 054-3177932
(15-16ח)
_____________________________________________
 צמיגי קורקינט  8וחצי
אינץ שיאומי  10שקל
054-3177932
(15-16ח)
_____________________________________________
 שלדות אופניים חשמליות
ללא גלגלים  30שקל
054-3177932
(15-16ח)
_____________________________________________
 מכשיר כושר לגב לא
חשמלי  50שקל 03-6195537
(15-16ח)
_____________________________________________
 מציאה!! סילונית
איכותית חדשה  5פיות עם
אחריות  99ש"ח
054-8490548
(15-16ח)
_____________________________________________
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הלוח של הציבור החרדי/דתי  200,000עותקים בכל רחבי הארץ .טלפון03-6162228 :

 לוח שנה תשפ"ב לפי
 מצבר  60אמפר בשימוש  ויטמין  Cליפוזומאלי של  תופסן איכותי לפלאפון  שטר  20ש"ח של  60שנה
 לאגודה למען הזקן בני
חברת אקוסאפ  150ש"ח
ביתי מועט  380ש"ח
אופק ירושלים  10ש"ח
וכד' חדש עם קליפס וזרוע
 250ש"ח 054-8478897
(13-14ח)
_____________________________________________
ברק דרושה אשת שיווק
(15-16ח) 055-6766201
053-3147379
052-7199361
ליחידה
ש"ח
70
ב-
מתכווננת
גמישה
(15-16ח)
(14-15ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
לגיטרה
אפקט
מולטי
(13-14ח) 
ומכירות ,ניסיון במכירות,
052-7154435
280
באריזה
חדש
חגז
 משטח קירור חדש באריזה _____________________________________________
ש"ח
200
ענקית
 צידנית

דיגיטא'צ
חברת
חשמלית
חצי משרה לפרטים
_____________________________________________ ש"ח 050-4166201
(15-16ח) למחשב נייד עד  17אינץ   30גמבוי מצב חדש 220
052-7126106
אמריקאי ב-
(15-16ח) _____________________________________________
 280052-7667577ש"ח יהודה  מחפש לערוך מודעות וכד' שלחו קו"ח
(14-15ח) משחקים ב 99 -ש"ח במקום
ש"ח 053-3147379
_____________________________________________
_____________________________________________ office@aguda-zaken.com
(13-14ח) 052-7154435
()15-18
 שרשראות קשורות לכל  כובעים לבנים מעוטרים _____________________________________________  250ש"ח 052-7154435
(16-17ח) _____________________________________________

ביקוש
עבודה

מטרה החל מ 60 -ש"ח
052-7126106
 משטח קירור חדש באריזה
למחשב נייד עד  17אינץ 30
ש"ח 053-3147379
(15-16ח)
_____________________________________________
 אוזניות jbl tune120
בלוטוס מצב חדש  130ש"ח
050-4136233
(15-16ח)
_____________________________________________
 דיסק משחקים לגמבוי סוג
עבה  10ש"ח 053-3147379
(15-16ח)
_____________________________________________
 למסירה חלקי חילוף
למקרר אטצי' מדפים מגירות
 050-4175491בני ברק
(15-16ח)
_____________________________________________
 למסירה חצובות ולהבות
לגז של תנור מדגם בלרס כשר
לפסח  050-4175491בני ברק
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה כיסוי לרכב חיצוני
 Mחדש באריזה מתאים לכל
רכב  150ש"ח 052-2437292
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה מגן ברכיים חדש
לרוכב אופניים ולאופנוע של
חברת לרט  100ש"ח
052-2437292
(15-16ח)
_____________________________________________
 מולטי אפקט לגיטרה
חשמלית חברת דיגיטא'צ
אמריקאי ב 280 -ש"ח יהודה
052-7667577
(15-16ח)
_____________________________________________
 תיק מזוודה טרול תוצרת
 swissבאריזה  50ס"מ שחור
 150ש"ח 052-2727474
(15-16ח)
_____________________________________________
 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה מידה  Mנלבשה פעם
אחת  130ש"ח ב"ב
050-4107696
(15-16ח)
_____________________________________________
 מציאה!  3כסאות כתר
אפור בהיר כחדשים  50ש"ח
בלבד 052-7108328
(15-16ח)
_____________________________________________
 כיריים גז  3להבות חדש
באריזה  150ש"ח בפתח
תקוה 052-2786557
(15-16ח)
_____________________________________________
 ערכות להכנת קשתות
מפרחים לתעסוקה לילדות
 8-10ש"ח 053-3187276
(15-16ח)
_____________________________________________
 פאת פוני סגנון חסידי
טבעית חום כהה חדשה ללא
ראש  500ש"ח 053-3187276
(15-16ח)
_____________________________________________
 למסירה  200ספרי קודש
לביהכנ"ס/כולל/ישיבה
 055-6797098בירושלים
(15-16ח)
_____________________________________________

באיור מנדלה עבודת יד 50
ש"ח 03-9335261
 2 כיורים אמריקאים לפסח
חדשים ב 30 -ש"ח
03-6169291
(15-16ח)
_____________________________________________
 ספר לפסח של מלכות
וקסברגר חדש ב 30 -ש"ח
03-6169291
(15-16ח)
_____________________________________________
 תמונה גדולה ויוקרתית
לסלון כחדשה ב 30 -ש"ח
03-6169291
(15-16ח)
_____________________________________________
 מאוורר שולחני גדול אפור
חברה טובה כחדש ב 30 -ש"ח
03-6169291
(15-16ח)
_____________________________________________
 עגלת קניות כסופה גודל
בינוני חדשה ב 80 -ש"ח
03-6169291
(15-16ח)
_____________________________________________
 תופסן חדש לטלפון וכד'
עם זרוע מתכווננת ב 59 -ש"ח
בלבד 052-7154435
(15-16ח)
_____________________________________________
 משדר לגיטרה חדש
באריזה עובד על בטריות ב59 -
שקל יהודה 052-7667577
(15-16ח)
_____________________________________________
 אקווריום ברוחב מטר 480
ש"ח ב"ב 054-8412971
(15-16ח)
_____________________________________________
 למכירה משחק קטאן
חדש  120ש"ח 054-8492646
(14-15ח)
_____________________________________________
 סורג בטן נפתח אפור
טרלידור  1*1מטר  400ש"ח
052-7657510
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה משחק פליימוביל
בית בובות  100ש"ח
054-8492646
(14-15ח)
_____________________________________________
 2 תמונות פאזל בתוך
מסגרת מרהיבות ביופיין
 100 80*100ש"ח
052-3463482
(14-15ח)
_____________________________________________
 30 דיסקים מוסיקה
חסידית פריד ורדיגר ועוד 300
ש"ח 052-3463482
(14-15ח)
_____________________________________________
 תוכים פינקים יפים זוג 60
ש"ח יחיד  30ש"ח
058-3292229
(14-15ח)
_____________________________________________
 2 מברגות עובדות חלש
 100ש"ח כ"א 050-4160457
ירושלים
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה נעלי סירה
שחורות חדשות מעור מידה
 150 45ש"ח 052-8340388
(14-15ח)
_____________________________________________

(15-16ח)
(15-16ח) _____________________________________________
_____________________________________________

משרה 103

דרוש/ה גרפיקאי/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון :רקע בעיתונים ועיצוב
מודעות מסחריות
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

קו”ח ותיק עבודות למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il
משרה 101

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות,
קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון :רקע בעיתונים ועיצוב
מודעות מסחריות
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

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

 למסירה  3חולצות בית
יעקב שיכון ג' מידה  12מצב
מעולה 050-3143334
(14-15ח)
_____________________________________________
 נעלי ספורט שחורות הקו
סופר אורטופדי מידה 44.5
 270ש"ח 053-3102926
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה גורי ארנבות כ"א
ב 45 -ש"ח גמיש בי"ם
052-7175776
(14-15ח)
_____________________________________________
 מעיל עור שחור לגבר
מידה  52במצב מעולה 200
ש"ח 052-2786557
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה  2תרנגולות בלדי
מטילות ביצים  150ש"ח אבנר
050-3337530
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה אקווריום 50/50
 250ש"ח דניאל
 050-5291073אבנר
050-3337530
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה זוג תוכונים +
כלוב וציוד לתוכים  150ש"ח
דניאל  050-5291073אבנר
050-3337530
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה שטיח לסלון ב-
 120ש"ח 054-5457811
(14-15ח)
_____________________________________________
 להשכרה שמלות
יוקרתיות בצבעי ורדרד מידות:
 34,38,5ב 250 -ש"ח
054-8477754
(14-15ח)
_____________________________________________
 עגילי גולדפילד תולה
יפיפיות חדש באריזה ב25 -
ש"ח 052-7134652
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה עגלה למכונת
כביסה במצב חדש מאוד
הייתה בשימוש יום אחד 60
ש"ח 052-7125823
(14-15ח)
_____________________________________________
 חוברת זמן  +חוברת כדור
מרתקות במחיר  15ש"ח
ליחידה בירושלים
052-7191446
(14-15ח)
_____________________________________________
 12 חוברות זמן נוער
מרתקות במחיר  2ש"ח
ליחידה בירושלים
052-7191446
(14-15ח)
_____________________________________________
 למכירה  4זוגות משקפיים
חדשות לגבר/אישה  40ש"ח
052-7125823
(13-14ח)
_____________________________________________
 למכירה עגלה למכונת
כביסה במצב חדש מאוד
הייתה בשימוש יום אחד 80
ש"ח 052-7125823
(13-14ח)
_____________________________________________
 צידנית גדולה במצב חדש
 150ש"ח אלי 052-2595044
(13-14ח)
_____________________________________________
 שמיכת מעבר חדשה
פוקס הום זוגית RENEE
באריזה  160ש"ח
050-4087927
(13-14ח)
_____________________________________________

_____________________________________________
(13-14ח)  משדר לגיטרה חדש
בטריות ב ■ 59 -אברך חסידי מסור פנוי  דרושה מזכירה  -מנה"ח
 ערכות להכנת קשתות
על
עובד
באריזה
בשעות הבוקר והערב לעבודה למס' שעות שבועיות .דרישות:
מפרחים לתעסוקה לילדות
052-7667577
יהודה
שקל
(13-14ח)
_____________________________________________
עם קשישים (לא סיעודי) ניסיון שליטה אינטרנטית וחוש טכני,
 8-10ש"ח 053-3187276
(13-14ח)
_____________________________________________
 אקווריום ברוחב מטר  480רב בתחום 054-8420794
(16-17ח) כושר וורבלי .קו"ח לווטסאפ:
_____________________________________________
חסידי
 פאת פוני סגנון
ש"ח ב"ב 054-8412971
055-9948001
(15-16ש)
_____________________________________________
_____________________________________________
(13-14ח)  מעוניין לעבוד בתיקון
טבעית חום כהה חדשה ללא
לילדים
קופסא
משחקי
(13-14ח) 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי  דרוש/ה נהג/ת מעל
ראש  500ש"ח 053-3187276
_____________________________________________  10-25ש"ח 13-14(053-3155415ח) גמיש בשעות 052-3595314
(15-16ח) גיל  + 24שנתיים רישיון,
_____________________________________________ _____________________________________________
 כנרים יפיפיים עם כתר
 איי בי אס למזדה 3
 בחורה אמינה מעוניינת לחלוקת סחורה +
 2021מוכנים לעבודה 250
(13-14ח) משופץ  500ש"ח
ש"ח גמיש 052-7151075
במגורים עם אישה מבוגרת סדרנות בחנויות
_____________________________________________
למכירה שאריות גדולות 050-4960603
(13-14ח) תמורת עזרה מיכל
050-4180598
_____________________________________________
()15-18

_____________________________________________
050-5952474
של בדים לתחפושת שימעלה  איי בי אס לטויוטה
_____________________________________________
(15-16ח)  דרוש עובד חרוץ לנקיון
(13-14ח) משופץ  500ש"ח
 20ש"ח 052-7116399
 מחפש
להצטרף לנסיעה -בנינים 054-2421996
_____________________________________________ 050-4960603
(13-14ח) בני ברק/בית שמש
 תוכונים צהובים עם עיניים _____________________________________________
052-4003742
(14-17ש)
_____________________________________________
058-3267966
אדומות עובדים  80ש"ח כ"א  רובוט לסיטרואן פיקסו
()16-17
(13-14ח) _____________________________________________  למאפיה/פיצריה בבני
_____________________________________________  500ש"ח 050-4960603
ב"ב 054-8412976
(13-14ח) _____________________________________________
ברק דרושים עובדים,
 חצאית הריון שחורה נוחה  2 מזרונים למיטה זוגית
עובדי חנות ,אופים ,טבח
וקלילה מידה  Mנלבשה פעם מצב חדש ב 200 -ש"ח
חלבי ,מנהל תפעולי,
052-5173714
אחת  140ש"ח ב"ב
(13-14ח)
_____________________________________________
מנהלי משמרת
050-4107696
(13-14ח)  למכירה מעילי נשים צמר/
_____________________________________________
054-6855447
()14-17
 משטח קירור חדש באריזה פוך מצויינים  50ש"ח
_____________________________________________
למחשב נייד עד  17אינץ 053-3124448 30
 דרושה מהנ"ח במשרד
(13-14ח)
_____________________________________________
ש"ח 053-3147379
בפ"ת ,כ 60 -שעות בחודש,
_____________________________________________
(13-14ח)  מציאה! כחדשות! 2
 50ש"ח ברוטו לשעה ,נסיון
 דיסק משחקים לגמבוי סוג נברשות נטיפים קריסטל נורות
חובה! לרציניים בלבד
עבה  10ש"ח 053-3147379
(13-14ח) הברגה  180כ"א
(13-14ח) לפי חוק הזדמנות שווה ( 054-7560776ירושלים)
(14-17ש)
_____________________________________________ 052-7108328
_____________________________________________
_____________________________________________
 מאוורר שולחני גדול צבע
בתעסוקה ,כל מודעה  דרושים אנשי מכירות
אפור כחדש חברה טובה ב  -מציאה! שולחן צר
בעיתון זה שיש בה
בפ"ת ,ורדי סיטי ,לחנות
ס"מ
55*1.15
מידות
למטבח
 40ש"ח 03-6169291
_____________________________________________
(13-14ח)  50ש"ח 13-14( 052-7108328ח) משרה מוצעת או תוארה רהיטים ,שכר הולם
_____________________________________________
חדשים
 2סכו"ם נירוסטה
054-7560776
או
מקצועית
להכשרה
(14-17ש)
_____________________________________________
6סועדים כ"א נעמן  120ש"ח  מציאה! כיסא כתר לבן
הודעה בדבר שלוחה  -סייעות/מטפלות לגן פרטי
(13-14ח) מתקפל כמו חדש  50ש"ח
050-4087927
(13-14ח) מתיחסת לשני המינים בגני תקווה ,הנהלה חרדית40 ,
_____________________________________________ 052-7108328
 4 כובעי נשים אלגנט עם _____________________________________________ הודעה זו מהווה חלק ש"ח לשעה ,הסעה מב"ב
שוליים שמורים  80ש"ח
 למסירה  200ספרי קודש מלשון כל המודעות הנ“ל 050-4131561
(14-17ל)
_____________________________________________
(13-14ח) לביהכנ"ס/כולל/ישיבה
050-4087927
_____________________________________________
(13-14ח) המתפרסמות בעיתון זה  .למעון איכותי דרושה
 055-6797098בירושלים
_____________________________________________
ש"ח
70
גיהוץ
 שולחן
מטפלת ,מיידי ,תנאים
(13-14ח)  למכירה דגי גופי גדולים +
 054-7216671בני ברק
_____________________________________________
משריצות יפים מאוד  3ב  10 -לישיבה בב"ב דרוש
מעולים למתאימה
 מזוודה חדשה
מחסנאי למטבח,
בצבעבנישחור 03-6163478
להתקשר  054-4893566רבקה
(13-16ש)
_____________________________________________
_____________________________________________
 80ש"ח 054-7216671
(13-14ח) בשעות  10:00-15:00ל-
חדש
להבות
3
גז
כיריים
(  )16-17למשרד עורכי דין עם אופי
_____________________________________________ 
ברק
050-5304424
(13-14ח) באריזה!!!  150ש"ח
_____________________________________________ דתי במגדלי בסר בבני ברק
שחור
ג'ינס
חצאיות
2

ר"מ
דרוש
בת"א
לת"ת
052-2786557

דרושה מזכירה למשרה מלאה,
חדש  ABSOLVפריז _____________________________________________ 100 38
(13-14ח) לכיתה ח' לשנה"ל הבאה,
תנאים טובים למתאימות
כתר
של
גיהוץ
שולחן
_____________________________________________ 
במקום 054-4906526 350
ניסיון חובה קו"ח:
קורות חיים לדואל
(13-14ח) גדול רק  70ש"ח
mail:6307420@gmail.com
כסף
 נעלי עקב חדשות
( namtzyu@gmail.com )16-19או
_____________________________________________
050-9089110
(13-14ח)
מידה  38אלגנטי נוח  190ש"ח
לווטצאפ 050-9383007
_____________________________________________  למשרד בתחום
()13-16
_____________________________________________
(13-14ח)  למכירה חבילת עדשות
 054-4906526ב"ב
_____________________________________________ מספר  3 3.75זוגות  50ש"ח הסלולר דרוש/ה לניהול  דרושה בחורה יציבה
דיסק
למעצור
 רפידות
_____________________________________________ מכירות ,סדר וארגון ,בין ואחראית למשק בית ,פעמיים
052-7116399
בטעות
נקנה
(13-14ח)
לאופניים חשמליות  14שקל
השעות  12:00עד  20:00בשבוע ,בנאות אפקה נעמה
הריון
שמלת
למכירה
(13-14ח) 
054-8411267
054-4566592
מדהימה ורוד פוקסיה בשילוב קו"ח למייל:
_____________________________________________
(15-18ל)
_____________________________________________
לאופניים
 כסאות
w700800@gmail.com
(  )16-16למעון פרטי בגבעת
ש"ח
500
חריזה
_____________________________________________
חשמליות  50שקל
שמואל דרושות מטפלות ניקול
052-7116399
קווי
בתחום
למשרד
(13-14ח)

_____________________________________________
054-8411267
050-7250631
(13-14ח)
(12-15ש)
_____________________________________________
הסלולר דרוש/ה מנהל/ת _____________________________________________
אופניים
 כל אביזרי
מכירות ותפעול סוכני
 בב"ב לימוד כתיבת
חשמליות החל מ 10 -שקל
שטח ,בין השעות  15:00-סת"ם ללא תשלום כספי
לרפידות דיסק 054-8411267
(13-14ח)
_____________________________________________
 21:00קו"ח למייל:
052-7623142
(5-16ש)
_____________________________________________
10
 2 מנועים לרכב לילדים
w700800@gmail.com
_____________________________________________
(  )16-16דרושות סייעות בגיל
שקל לאחד 054-3177932
(13-14ח)
_____________________________________________
למשרד בתחום

משרה 102

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון :רקע בעיתונים ועיצוב
מודעות מסחריות
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

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

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

דרושים

הודעה

מזל

וברכה

חירום

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101
■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102
■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103
■ יד שרה  -שיקום החולה
,03-6817222 ,02-6444444
04-8381704
■ האגודה למלחמה בסרטן-
טלמידע1-800-599995 :
טלתמיכה1-800-200444 :
■ 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
 02-6521218ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון -מוקד רופא
חירום שבת
בני ברק03-5742742 :
ירושלים02-5002111 :
■"ידידי נפש" עזר מציון
 קו ארצי לתמיכה נפשית1-800-30-30-12
■ "לב שומע"  -יעוץ חינוכי
מקצועי ודיסקרטי
ימים א'-ה' 21:00-23:00
03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-
 24שעות ביממה ,סודיות
מובטחת 02 -6730002
■ 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 02-6321600 10:00-18:00
■"שמע בני" המרכז
להכוונה וחינוך ימים א‘
ג‘ ה‘  20:30-22:30בערב
02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת
מומחים לבריאות הנפש
טל02-5808008 :
ביפר03-6105404 :

תחבורה

■ אוטובוסים -
מודיעין אגד03-6948888 :
מודיעין דן6394444-03 :
קוים* 2060 :
■ רכבת ישראל -
,04-8564444 ,03-6117000
סלולרי * 5770
■ זמני נחיתת מטוסים:
עברית03-9723333 :
אנגלית03-9723344 :

 ,25+למשרה חלקית,

הסלולר דרוש/ה טכנאי למעון בגבול ר"ג-ב"ב,
לתיקון טלפונים ,בין
צוות חרדי ,שכר נאה
השעות 14:00-16:00
054-8507450
(13-16ש)
_____________________________________________
קו"ח למייל:
  w700800@gmail.comמחפשים עבודה? יותר
_____________________________________________
( )16-16מ 6,000 -משרות פנויות
  053-9811-201לגן בק .אונו דרושה
בכל התחומים .גלאט
למשרה
בדחיפות מטפלת
ג'ובס .לוח הדרושים
חלקית/מלאה פנינה
הדתי-חרדי מס'  .1לצפיה
058-4770321
_____________________________________________
(16-19ש) במשרות ולהרשמה:
 לבית אבות בב"ב
www.glatjobs.co.il
דרושה מזכירה ל8 -
(www.glatjobs.co.il 073-70-55-666 )20-20/22
073-7055666
_____________________________________________
שעות ביום  +פעמיים
 050-2022488בחודש ימי שישי קו"ח
(16-19ש) לאלוטף הרצליה דרושות.ים
office@vatikim.net
_____________________________________________
 לבית אבות בב"ב
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות
תעסוקה
דרושה מדריכת
גננות  מטפלות חינוכיות (סייעות)
ל 4 -שעות ביום קו"ח
(16-19ש) אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים
office@vatikim.net
_____________________________________________
הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם
 דרושה סייעת לגן
לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
ילדים ברמת גן גבול ב"ב
אזרחות
בארץ ובחו"ל
052-3525283 3200
jobstaf@alut.org.il
077-7522831
_____________________________________________
(14-17ש) ענבל 054-4200843
המשרות מיועדות לגברים ונשים

7,000

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות

סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה
שעות עבודה9:30-2:30 :
קו"ח למייל:

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון
מאזור המרכז ,רשיון עד  15טון,
נכונות לעבודה
גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

050-6499974 luach@kav-itonut.co.il 050-6499974
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 10ב-

2490

כשל"פ

כשל"פ

 6יח'
סנו סושי

נייר מגבת

 200מ''ל
יטבתה

 2ב-

20

20

 2ב-

 5ב-

10

1390

1.5%/3%

שמנת חמוצה

 150*8גר'
תנובה

יוגורט ביו

 1ליטר
יטבתה/תנובה

משקאות חלב

990

1690

1490

כשל"פ

 700מ''ל

סנו ספארק

 3ב-

20

1290

מאגדת מולר נטורל
 150*8מ''ל
טרה

מעודן/וניל
 150*8גר'

מאגדת יופלה

 150*8גר'

מאגדות יופלה
טבעי לבן

 2ב-

22

בית הלחמניה

נסטלה

890

 2ב-

45

נייר טואלט מולט
 32גלילים

כשל"פ

 3ב-

 4ב-

10

1090
חמישיית טישו
הנמל'/מעולה'

כשל"פ

שלגון אבטיח/
לה פרוטה

כשל"פ

 240גר'
'מעולה'

רסק עגבניות

890

מארז עשיריית
פיתות

10

 20יח'
'מעולה'

כשל"פ

 4ליטר

פוליווקס

כשל"פ

מפיות

כשל"פ

2990

 3ב-

1290

10

לקט אפונה תירס
וגזר/גזר גמדי
סנפרוסט
 700גר'

כשל"פ

90

 4ב-

תבלינים שקיות

890
ללא פלפל לבן/שחור/שום
 50גר'
'מעולה'

כשל"פ

 400גר'
מיה

אגוזי מלך בקליפה

90
39
לק''ג

22

 2ב-

 70יח'

19
24

 2ב-

10

890

אקונומיקה פיסגה
 4ליטר

כשל"פ

כוסות שתיה קרה

כשל"פ

90
90

 2ב-

מאגדת
גבינהליטר
אגוזים 1
שמן
לבנה
טעמן//אריזות י-ם/מיה
 850*2גר'
תנובה

כשל"פ

קפוא-עטרה

כשל"פ

פילה מדומה 6
כתף מס' 4

 50*5גר'
עלית

תפוצ'יפס

כשל"פ

ראשון-שישי
ט'-י''ד בניסן
()10-15.4.22

10

 2ב-

 25יח'

100

 4ק''ג ב-

90לק''ג23

24

 2ב-

כשל"פ

מרקיות  10יח'/
צלחות קטנות
שקוף
'מעולה'

כשל"פ

אדום גרופ

דג מושט

כשל"פ

קהילות

עוף מס' 2/3

 18*12גר'
עלית

תפוצ'יפס

כשל"פ

 750מ''ל
המעולה

 2ב-

45

2990

לק''ג69
90

1990

 2ב-

130

שמן זית כתית

כשל"פ

 1ק''ג
'מעולה'

צלחות

כשל"פ

בלדי

דג סלמון

 1ק''ג
אשפר
כשל''פ

בקר טחון

כשל"פ

 900גר'
שלבים1-3 :

סימילאק

המבצעים בתאריכים :ראשון-שישי ט'-י''ד בניסן ()10-15.4.22

כשל"פ

20

כשל"פ

1490

חמישיית שוקולד
מריר
 85*5גר'
כרמית

 5ב-

 25יח'
ר.שמאי

 4ב-
לפתניות

קוד 25 4255411:יח'
'מעולה'

ב-

90לק''ג35

100

 3ב-

מרקיות לבן
 25יח'
 3ב-
צלחות אובליות
קוד16749410:

כשל"פ

קהילות

חזה/כרעיים

מידה3-6:

חיתולי האגיס
פרימיום

60

 2ב-

90

 3ב-

כשל"פ

690

 3ב-

20

ממרח שוקולד

 400גר'
טופז

כשל''פ

משקה ג'אמפ קל/פפסי/
מקס 1.5 /ליטר /7UPדאייט
מירדנה  1.5ליטר/

כשל"פ

כולל פיקדון
 750מ"ל
כרמל מזרחי

כולל פיקדון
 750מ"ל
כרמל

נתיב ה חסד סני פי ם בני ברק :רח’ קוטלר  | 18רח’ ר’ עקיב א  34פינת ירמיהו | רח’ כהנמן | 151
רח’ יגאל אלון  12קריית הרצוג | רח’ רשב’’ם  | 15רח’ הרב קוק  | 11רח’ הרב מלצר  | 24רח’ פרדו | 2
אלעד :רח’ הריף  | 1אשדוד :רח' הורקנוס  | 8רח' הורקנוס  | 22רח' הלל  | 8רח’ רשבי  | 15עמנו אל :רח'
רח' טרומפלדור  | 54בי ת שמש :רח' מרים הנביאה  | 16רח' נחל שורק  | 11חדרה :רח' הגיבורים  | 52עפולה:
רח' לילינבלום  | 15רח' האר" י  | 20בת י ם :רח' ניסנב אום  | 25לוד :רח' שבטי ישראל  18אחיסמך |

40

 2ב-

 2ב-

30

רח’ גניחובסקי  23קריית הרצוג | רח’ נויפלד | 15
רח’ חבקוק  | 25רח' תורת חיים  | 1רח' קלישר | 17
חתם סופר  | 1ח י פה :רח' מיכאל  | 9רח' מיכאל | 16
רח' אבן גבירול  49גבעת המורה |נתניה :רח' שוהם | 29
קרי ת מלאכי :רח' בן גוריון  | 8 8ערד :רח' יהודה 30

כשל"פ

מיץ ענבים תירוש

 1ליטר
כולל פיקדון
כרמל

כשל"פ

יין פריבייט קולקשן

יין סלקטד/באז/
למברוסקו/אקסלנס

 3ב-

10

90

כשל"פ

כולל פיקדון
 750מ"ל
כרמל מזרחי

ין קונקורד/טופז/
ניצחון/ישן נושן

0ל9ק''1ג3

45

כשל"פ

יין מוריה/לייט  750מ''ל
ארזה/מיץ ענבים  1ליטר
'מעולה'
כולל פיקדון

כשל"פ

כולל פיקדון
 750מ"ל
ארזה

יין היוצר בראשית

*ללא קניה בתוים/מוגבל ל 10-קילו

כשל"פ

קפוא /עטרה

שריר מס' 8

ט.ל.ח * .התמונות להמחשה בלבד * מוגבל ל 3-יחידות 6/ק"ג * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת *חלב אם הוא המזון הטוב היותר עבור התינוק * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

1390

שלישיית משחת
שיניים אורביטול
סודה/מנטול
מי פה תיאדנט
 150מ''ל

 100מ''ל
יטבתה

לבן תות
3%

 3ב-

10

1990
מאגדת גבינה
לבנה
 850*2גר'
תנובה

 500גר'
טרה

גבינה צהובה
וואקום 28%

 250גר'
שטראוס

גבינה סקי לבנה
 750גר'
טרה

גבינה לבנה

 100*8גר'
תנובה

מאגדת מיני קרלו

אצלנו מכבדים כרטיסי :חסדי יעקב | טובה וברכה | כארד שופ | להחזיקם ולהחיותם |
קופה של צדקה רמב"ש א' | שערי חסד רחביה | חינא וחיסדא | אהבת חסד | פתחון לב |
אשל ירושלים מ .הפנים | ממלכת הצדקה | שי למורה | לחיות בכבוד | קופת הקהל חיפה |
מתן בסתר ק .ספר | צוהר הלב | משמחי לב | ברכת הארץ | מוסדות קבר התנא | מתנס רכסים

סניפים הפתוחים במוצ''ש:
ב''ב:קוטלר,נויפלד,הרב קוק |
כהנמן  |151אחיסמך |
אלעד :הריף| חיפה :מיכאל 9
משעה אחרי יציאת שבת
עד חצות

מבצעים מההגדות
בנתיב החסד

קוד3718658/4456481:

