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אבי גרינצייג

הוא לא ביבי
אי אפשר להתנהל בצביעות, אם התקשורת נהגה 
לתקוף את נתניהו על בסיס יומי על סיפורי גלידת 
של  הסושי  משלוחי  גם  אז  וחמגשיות,  פיסטוק 
שזעם  מי  קשה.  תדמיתית  בעיה  הם  בנט  משפחת 
מן  נתניהו,  משפחת  לילדי  האבטחה  עלויות  על 
הראוי לו שיזעם על עשרות המיליונים שנשפכים 
הפגנות  לצרכי  רשמי  הלא  המעון  אבטחת  סביב 
אבל רשמי לצרכי הוצאות ברעננה. מי שביקר את 
פסיכולוגית הילדים שרה נתניהו על כל התנסחות 
לא מהוקצעת, מן הראוי שיבחן בזכוכית מגדלת גם 

את הקונדיטורית ומנחת ההורים גילת.

)הטור המלא בעמ' 22-23(

השיפוצים ליד ביתו 
של בנט לא חוקיים

ביקורת  מתח  גרוסקופף  עופר  השופט 
"טענתם  וטען:  בבג"צ  בדיון  המדינה  על 
השיפוצים,  עבודות  הסתיימו  שכמעט 
לא  בראשיתם.  ההיתר  שהליכי  ומנגד 
הגיש  ארבל  משה  ח"כ   ⋅ זה"  את  הבנתי 
הממשלה  ראש  נגד  במשטרה  תלונה 
בנייה  היתר  ללא  בנייה  על  בנט  נפתלי 
איילה  העיתונאית  חשפה  במקביל,   ⋅
מזמנה  בנט  שמשפ'   13 בחדשות  חסון 
ארוחות ומזון במעדניות ובסופרמרקטים 
בסכום כולל של 50 אלף שקלים בחודש, 
בהשוואה להוצאות של נתניהו" | עמ' 20

הפרקליטות  הודתה  בבג"צ:

השיפוצים ליד בית בנט | צילום: השכנים הנצורים

הופרש
לאחר דיון סוער רווי צעקות 

וויכוחים, שבעה חברים בוועדת 
הכנסת הצביעו בעד הפרשתו 
של ח"כ שיקלי מימינה, בעוד 
חברי האופוזיציה יצאו לפני 
ההצבעה מהאולם ⋅ בליכוד 
הבהירו: גם אם לא ייבחר 

לכנסת הבאה, שיקלי ימונה 
לשר על מכסת הליכוד | עמ' 18

הוחזר
לאחר שבבדיקות 

שערכה החברה עלה 
חשד להימצאות 

סלמונלה, ביקשה חב' 
שטראוס עלית להוריד 

מהמדפים עשרות 
ממוצרי החברה ⋅ גם 

חברת יוניליוור הודיעה 
על ריקול למוצרים רבים 

| עמ' 12



אוהבת ילדים? 
רוצה להיות חלק ממשפחה גדולה ומפנקת?

הגעת למקום הנכון!

מעונות חדשים נפתחים במקפ"ת
 ואנו קולטים גננות וסייעות

לעבודה בסביבה חמה ונעימה,
למשרה מלאה או חלקית.

מרכזים קהילתיים פתח תקוה

לפרטים נוספים: 052-3353425



כללית מברכת את רופא הילדים החדש
המצטרף לצוות המומחים הרחב בעיר

יוסף קארו 3, 03-9084210

קרובים לילדים שלכם!

טי
תנ
או

טי
תנ
או

לפרטים נוספים: 03-9766116

לקוחות כללית בבני ברק

ד"ר דניאל לובין
רופא ילדים מומחה וניאונטולוג ילדים
מצטרף למרפאת מרכז בעלי מלאכה

הרב כהנמן 134



אצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם
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בואו לטפס
בקיר טיפוס

הגבוה ביותר
בירושלים!

welcome to theexperienceexperience

ניתן 
לערוך 

ימי
 הולדת!

ניתן לערוך 
אירועים 
לקעמפים
 וקבוצות!

חנות 
לציוד טיפוס 

מקצועי!

ההרשמה 
לחוגי הטיפוס

 בעיצומה!

ניתן להרשם
 לשיעורים 

פרטיים! מתקני כוח וכושר

טיפוס בולדר

טיפוס בהובלה

טיפוס באבטחה אוטומטית
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 ברוך הבא 
למרפאת פלמ"ח!

לפרטים נוספים: 03-9766116

 השתדרגנו למענכם!
מרפאה משופצת ומחודשת ממתינה לרווחתכם

מרפאת פלמ''ח | פלמ"ח 5, 03-6155800

כללית מברכת את
ד"ר אלכס קראוטהמר

מומחה לרפואת ילדים
המצטרף לצוות המרפאה המקצועי והרחב
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פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106
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במכתב שפרסם חבר מועצת העיר יעקב וידר 
את  וידר  מאשים  תגנוב",  "לא  הכותרת  תחת 
עיריית בני ברק בשחיתות במבצע חלוקת קמחא 
העברת  אישרה  העיר  מועצת  לטענתו,  דפסחא. 
856 אלף ש"ח לאגף הרווחה לצורך מבצע קמחא 
שלא  טען  הרווחה  אגף  "בפועל  אולם  דפסחא, 

קיבל את הכסף ולא ביצע כל חלוקה לנזקקים".
נועד  שאושר  מהתקציב  חלק  וידר  לטענת 
העירייה.  עסקני  את  שיהללו  פרסומות  עבור 
טענה נוספת שעולה ממכתבו: "נשכרו מחסנים 
צורך  ללא  העירייה  לעסקני  מקורבים  בבעלות 

ובלי מכרז".
אברהם  הרב  העיר  ראש  לשכת  חריג,  באופן 
היא  בה  חריפה  תגובה  פירסמה  רובינשטיין 

תוקפת את חבר המועצה יעקב וידר.
בהודעה נכתב: "אנו מסתייגים ומוקיעים בכל 
ידי חבר  על  פה את המסע הפופוליסטי הנעשה 
העיר  של  נפשה  בציפור  לפגוע  החותר  מועצה 
ותושביה: בתמיכה ובסיוע ההדדי למעוטי יכולת 
באיצטלת  זאת  ביותר.  והברור  השקוף  באופן 
בכלי  שהודהדה  לסדר"  "הצעה  של  שווא 
התקשורת ואינה אלא ידיעה תקשורתית מכפישה 

לכל דבר.
"כידוע לכל, בצעד חיוני החליטה עיריית בני 

לאלפי  דפסחא"  "קמחא  חלוקת  מבצע  על  ברק 
משפחות תושבות העיר הנמצאות במצב סוציו-

אקונומי מורכב.
מועצת  בישיבת  אחד  פה  שעברה  "ההצעה 
העיר כללה קריטריונים ברורים ושווים לחלוקה 
משפחות  חברתיים:  לשירותים  האגף  שגיבש 
ברוכות ילדים הזכאיות להנחה בארנונה בשיעור 
של 90%. מבצע החלוקה כלל בנוסף מאות מקרי 
האגף  להחלטת  בהתאם  ששולבו  קשים  רווחה 
לשירותים חברתיים בהתאם לצורך חיוני דחוף".

עוד נכתב בתגובת לשכת ראש העיר: "מערך 
החלוקה כולו תוכנן ונעשה בעמל ובמסירות נפש 
והצוות  העירייה  עובדי  מיטב  של  דופן  יוצאת 
ולילות  ימים  שעשו  העיר  ראש  בלשכת  הבכיר 
בעמל כביר סביב השעון על מנת להגיע אל היעד 
ומשמעותי  גדול  מוצרים  סל  ולהביא  קצר  בזמן 
לכלל המשפחות, בסדר וארגון מופתי לכל אורך 

הדרך.
הכפשה  קו,  כל  מחציית  הערב  נדהמים  "אנו 
נבראו  ולא  היו  לא  שמעולם  בבדיות  ושימוש 
חלול  תקשורתי  והד  כותרות  לייצר  מנת  על 
מתוכן עבור מי שאין באמתחתם קורטוב עשייה 

מינימלי למען העיר ותושביה".
העיר  ראש  לשכת  מבקשת  התגובה,  בהמשך 
וביגיעה  "בעמל  כהווייתם:  העובדות  את  לפרט 
שהגיע  המבצע  לקיום  ברק  בני  עיריית  נרתמה 

ומעבר  האחרון  השקל  עד   - לייעדו  כולו  כל 
לכלל  החג,  לסעודות  מהודרת  חג  ערכת  לכך: 
המשפחות תושבות העיר הזכאות לתמיכה, ללא 
הבדל חוג, עדה, קהילה או השתייכות דתית או 
אחרת. המערך כולו התנהל בסדר מופתי בהתאם 
המקצועי  המערך  ובליווי  הרכש  אגף  להנחיות 
והנהלים  הכללים  לכל  בהתאם  פרט  כל  על 

הרלבנטיים.
החלוקה  לטובת  יועד  התקציב  "מלוא 
למשפחות, עיריית בני ברק לא שכרה כל מבנה 
מכל גורם שהוא. המערך הענק של אריזת אלפי 
מארזי המזון התבצע מתוככי מחסני העירייה על 
ישיבות  תלמידי  מתנדבים,  נוער  בני  מאות  ידי 
השומרון  מיישובי  נוער  בני  העיר,  תושבי 
שעמלו במשך יממות רצופות למען תושבי העיר 
המשפחות.  אלפי  למען  תמימים  ימים  והקדישו 
לירוק  שבחר  מי  יש  להם,  להצדיע  במקום 

בפרצופם בחוסר ידע וזדון לב.
ולו פרוטה שחוקה  ניתנה מעולם  גם לא  "כך 
לא  שהיא,  אחרת  מטרה  לשום  זה  מתקציב 
או  לכורך  לא  אחר,  או  עירוני  גורם  כל  להלל 
יח"ץ. מדובר בבדיה זולה. מיותר לציין כי כלל 
עד  וברור  בהיר  באופן  כמתוכנן  יוצגו  הנתונים 
השקל האחרון שבהם בוועדות העירוניות ובכלל 

הדו"חות.
תחנות  את  שגדשו  משפחות  אלפי  "כשבעת 

החלוקה ויצאו עם כל טוב עם מיטב צרכי החג, 
בשר עופות, דגים, כלים חד פעמיים ועוד מוצרי 
של  מדהים  במחזה  מלאו  העיר  רחובות  יסוד. 
לביתן  החג  צרכי  את  הנושאות  משפחות  אלפי 

בחיוך ובהוקרה.
כי אותו נבחר ציבור  "מסתבר למרבה הצער, 
ככל הנראה לא ראה ולא חי את חייהם וחגם של 
אלפי משפחות תושבות העיר שזכו לקיים חג ביד 

נדיבה ובמאור פנים.
לחלל  ששוגרה  תגנובו"  "לא  הכותרת  "תחת 
מגדל  ממרום  מעושה  חשיבות  בארשת  ונכתבה 
אין  לשקר   - תקשקשו!  לא  תגובתנו:  השן, 

רגליים, וגם לפופוליזם זול יש תחתית.
"מיותר לציין כי הנ"ל לא שאל ולא התעניין. 
לו היה מבקש מידע או עדכון - הייתה תגובתנו 
אשם  בניסוחי  תהודה  שמחפש  מי  אך  אחרת. 
במסגרת  טיעוניו  עם  להתמודד  יצטרך  פסולים, 
החוק במדינת ישראל בשמו הוא מתיימר לפעול.

העיר:  ראש  בלשכת  אומרים  המכתב  בסיום 
"תמו הימים בהם ניתן היה לנסות ולבנות קריירה 
נגד  שפתיים  ולזות  השמצות  על  פופוליסטית 
עובדי עירייה מסורים, נגד הנהגת העיר ותושביה. 
תביעת  כולל  המשפטיים  הצעדים  כלל  ייבחנו 

דיבה נגד מר יעקב וידר על דבריו החמורים".

וידר האשים את העירייה בשחיתות במבצע חלוקת קמחא  חבר מועצת העיר יעקב 
דפסחא שיזמה העירייה ⋅ באופן חריג, לשכת רה"ע הוציא הודעת תגובה חריפה ביותר: 
במסגרת  טיעוניו  עם  להתמודד  יצטרך  פסולים,  אשם  בניסוחי  תהודה  שמחפש  "מי 
לנסות  ניתן היה  ישראל בשמו הוא מתיימר לפעול. תמו הימים בהם  החוק במדינת 
ולבנות קריירה פופוליסטית על השמצות ולזות שפתיים נגד עובדי עירייה מסורים, נגד 
הנהגת העיר ותושביה. ייבחנו כלל הצעדים המשפטיים כולל תביעת דיבה נגד מר יעקב 

וידר על דבריו החמורים"

מאת: מנדי קליין

בפעילות מהירה של מתנדבי ארגון השומרים 
נעצר תושב בני ברק בחשד שפרץ במהלך השבת 
ה'  שיכון  בשכונת  רכבים  ומספר  כנסת  לבית 
ע"י  שהוכוון  דן  מרחב  של  בילוש  צוות  בעיר. 
חקירה  להמשך  החשוד  את  העביר  המתנדבים 

בתחנת המשטרה.

מצלמות האבטחה תיעדו את החשוד כשהוא 
פורץ לרכבים - וגונב מהם מכשירי סלולר, לצד 
למקום  הגיע  החשוד  במזומן.  שקלים  אלפי 
על  רכוב  כשהוא  ה'  שיכון  בשכונת  הגניבה 

אופניים, אותם הותיר בזירה.
הארגון  במוקד  התקבל  השבת,  בצאת  מיד 
החשודים  אחד  ללכידת  שהביא  מודיעיני  מידע 
ורכבים במהלך  כנסת  לבית  המרכזיים בפריצות 

השבת והחג.
הארגון  מתנדבי  הוזנקו  המידע  קבלת  עם 
לאזור שבו על פי המידע החשוד נמצא. במקביל 

מוקד השומרים הזעיק צוות משטרתי למקום.
מספר דקות לאחר שהמתנדבים הגיעו לאזור, 
זיהו את החשוד והחלו במעקב אחריו. תוך  הם 
זמן קצר הביאו המתנדבים למעצרו של החשוד 

והוא הועבר לידי צוות בילוש של מרחב דן.

החשוד, כבן 25, בעל עבר פלילי עשיר נלקח 
משפט  בית  חקירה.  להמשך  המשטרה  לתחנת 
מעצרו  את  הבוקר  האריך  אביב  בתל  השלום 
בשלושה ימים. במהלך חקירתו במשטרה הודה 

החשוד במעשים.
24 שעות  מוקד הארגון זמין לשירות הציבור 

ביממה 1700-700-963

"תמו הימים בהם ניתן היה לבנות 
קריירה פופוליסטית על השמצות"

שלוש שעות לאחר צאת השבת - מתנדבי 'השומרים' הצליחו ללכוד את החשוד המרכזי במספר פריצות שהתרחשו במהלך השבת והחג

לשכת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין בתגובה חריפה נגד חבר המועצה יעקב וידר:

בתום גל פריצות בחג – נלכד החשוד המרכזי

"המערך הענק התבצע מתוככי מחסני העירייה". חלוקת הקמחא דפסחא )צילום:דוברות עיריית ב"ב(



לקוחות כללית בבני ברק

אנחנו קרובים אליכם
גם בחג, כל הזמן!

לקוחות כללית בבני ברק

שירות רפואה דחופה עזר מציון לשירותכם ללא תשלום
בשעות הלילה, בימי שישי ובערבי חג

 צעד לפני 
בשביל הבריאות שלך

טי
תנ
או

טי
תנ
או

מוצאי שבת וחגערב שבת וחגשעות הערב
א'-ה'

19:00-00:0013:00-00:0013:00-00:00

אשל אברהם 16 בני ברק  03-5742742



י"ג ניסן תשפ"ב 814/4/22 בפתח-תקוה

לעיני השכנים: בן 3 נפל מהקומה 
השלישית ונפצע קשה

מאת: מנדי קליין

במוצאי  קשה  באורח  נפצע  שלוש  כבן  פעוט 
בבניין  קומות  שלוש  מגובה  שנפל  לאחר  החג, 
מגורים ברחוב נורדאו בבני ברק. על פי ההערכה, 
במהלך הנפילה, הילד נבלם על ידי גגון של אחת 
הדירות, ומשם התגלגל אל המדרכה. צוות מד"א 
ופינה  רפואי  טיפול  לילד  העניק  למקום  שהגיע 
תקווה,  שבפתח  בלינסון  החולים  לבית  אותו 

כשהוא בהכרה מלאה עם חבלת ראש.
פראמדיק הצלה צביקה גדלוביץ וחובש הצלה 
שמואל אינדיג שהגיעו למקום סיפרו: "כשהגענו 
למקום, הכווינו אותנו לילד כבן 3 שוכב בהכרה 
עם חבלת ראש לאחר שנפל מגובה של כשלוש 
האופנועים  מיחידת  חובשים  עם  יחד  קומות. 
ראשוני,  רפואי  טיפול  לו  הענקנו  הצלה  של 
הכולל קיבוע וחבישות, ופינינו אותו במצב קשה 
באמבולנס הצלה לחבירה עם ניידת טיפול נמרץ 
של מד"א שהמשיכה בפינוי לחדר טראומה בבית 

החולים בלינסון בפתח תקווה".
התקבל   21:49 "בשעה  נמסר:  מד"א  מדובר 

על  דן,  במרחב  מד"א  של   101 במוקד  דיווח 
קומות,  כ-3  של  הנראה  ככל  מגובה  שנפל  ילד 
מגורים  בבניין  המדרכה,  על  ונפל  מגגון  נבלם 
ברחוב נורדאו בבני ברק. חובשים ופראמדיקים 
של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח 
בילינסון, ילד כבן 3 במצב קשה, בהכרה מלאה, 

עם חבלת ראש".
בילד  הבחינה  אחותו  כי  סיפר  השכנים  אחד 
אוחז במעקה הדירה ומרים את עצמו מעליו. היא 
הולך  אתה  "תיזהר  לעברו  וקראה  אותו  הזהירה 
שמעה  היא  בודדות  שניות  תוך  אבל  ליפול", 
קול חבטה והבחינה בילד שנפל. השכנים מיהרו 
להזעיק את כוחות ההצלה. אביו של הילד היה 
שהילד  והבין  וכשחזר  התאונה  בזמן  בתפילה 
שלו נפל מהקומה השלישית הוא היה חיוור כולו.
הגיע  הפעוט  כי  דווח  בלינסון  החולים  מבית 
יוצב  טיפולים,  סדרת  לאחר  אולם  קשה,  במצב 

מצבו והוא מוגדר כעת בינוני.
הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו של 
שאר  בתוך  אסתר,  גאולה  בן  מרדכי  יוסף  הילד 

חולי ישראל.

יוסף מרדכי בן ה-3 נפצע באורח קשה כשנפל במוצאי השבת האחרונה מגובה שלוש קומות 
ברח' נורדאו ⋅ במהלך הנפילה הילד נבלם בגגון אחת הדירות ובכך ניצלו חייו ⋅ אמבולנס 

מד"א פינה את הפעוט במצב קשה לביה"ח בלינסון שם התייצב מצבו

להקביל פני רבו ברגל
הנהלת ארגון הצלה קימה בביקור חג אצל מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א וכן 

אצל רב הארגון גאב"ד שערי הוראה הגרש"א שטרן שליט"א

מאת: מנדי קליין

ביום ראשון א' דחוהמ"פ, ראשי הנהלת ארגון 
הצלה ובראשם הרב אשר שלומוביץ, יו"ר ארגון 
הצלה, והרב יעקב יוזשעף, מנכ"ל הארגון, עלו 
למעונו של מרן ראש הישיבה  הגאון רבי גרשון 
ברכתו  את  לקבל  מנת  על  שליט"א  אדלשטיין 

לחג ולקיים מצוות הקבלת פני רבו ברגל. 
במהלך הביקור הם סקרו בפני ראש הישיבה 
ובפרט  את פעילות הארגון בתקופה האחרונה, 
את הצלת החיים ואת מעשי הניסים אשר אירעו 

בפיגוע הטרור שהתרחש בעיר בני ברק.
החיים  הצלת  במעלת  הפליג  הישיבה  ראש 

ובירך את ארגון הצלה ומתנדביו שיזכו להמשיך 
הצלחה  להם  תהיה  זה  ושבזכות  חיים  ולהציל 

וסייעתא דשמיא.
רב  של  במעונו  הצלה  ראשי  ביקרו  כן  כמו 
ב"ב  מערב  ורב  הוראה  שערי  גאב"ד  הארגון 
שליט"א.  שטרן  אלעזר  שמואל  רבי  הגאון 
במהלל הביקור שיבח הגרש"א שטרן את ראשי 
הארגון ואת כלל המתנדבים על העמידה האיתנה 
בכל ימות השנה כאשר כל הפעילות נעשית תוך 
התייעצות הלכתית מתמדת וכל שאלה הלכתית 

העולה על הפרק מועברת להכרעה הלכתית. 
על  שליט"א  לגאב"ד  הודו  הארגון  ראשי 
נושא,  ובכל  עמידתו לימין הארגון בכל שאלה 

בכל ימות השנה.

צילומים: אברומי ברגר, דוברות הצלה 

משרה 101

משרה 103

משרה 102

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרושים/ות

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?

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

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

 יכולת עבודה בתנאי לחץ  עבודה במשרה מלאה 
 זמינות מיידית

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

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?

דרישות התפקידים:

האגף לגיל הרך

מטפלת
למעון אמונה ברמת גן

רעות: 052-423-9577

נמסה
מהחיוך?

תנאים משופרים 
לעובדות קבועות

עבודה בהתאם 
לערכי החינוך הדתי

בונוסים 
למצטיינות דמי הבראה 

מוגדלים
 אפשרות 

לקידום מקצועי

דרושה



מרכז בעלי מלאכה

עזרא

יונתן

בלומנטל

גני טל

קונקורד

מרכז 
בריאות הילד

בני ברק 
אזורית

שיכון ה'

פלמ"ח

קריית הרצוג

מרכז בריאות האשה

טי
תנ
או

טי
תנ
או

לקוחות כללית בבני ברק

 במרפאות שיניים בהסדר ניתן לקבל שירותי רפואת שיניים במסגרת סל הבריאות, 
ללקוחות כללית בגילאי 0-18

 מגוון שירותי רפואה מתקדמים ממש ליד הבית
ובנוסף פריסה רחבה של רפואת שיניים מקצועית

אנחנו קרובים אליכם!

כללית סמייל בני ברק
עלי כהן 13, 03-5782520

 שלמות השן
רבי עקיבא 60, 03-5786530

 שן טוב אלישיב
עזרא 11, 03-6782030

מיידנט  ז'בוטינסקי 160, 03-6816040 ד"ר עמנואל שלם ירושלים 9, 03-9341919



כ"ו ניסן תשפ"ב 101027/4/22 בני ברק

ניצול שואה שחולץ מקייב ע"י מתנדבי זק"א נפטר כשהוא מוקף במשפחתו בביה"ח במולדובה

רגעיו האחרונים של ניצול השואה
מאת: יוסף טולידנו 

אהרון סקמורובסקי, ניצול שואה כבן 88 חולץ 
עם אשתו מקייב ע"י מתנדבי זק"א והגיע למתחם 
הבחין  בהגיעו  כשבועיים.  לפני  בקישינב  זק"א 
חמור  לבבי  מאירוע  סובל  שהוא  במתחם  רופא 
במצב  אושפז  אהרון  מקומי.  לבי"ח  אותו  ופינה 
קשה, ולאחר שבועיים בהם נלחמו הרופאים על 
לבית  והלך  נפטר  הוא  האחרון  שבת  בליל  חייו, 

עולמו.
אוקראינה  זק"א  מפקד  סגן  דיקשטיין  נחמן 
בקישינב-מולדובה:  זק"א  מתחם  את  שמנהל 
לחלץ  בכדי  רבים  מאמצים  עשינו  הלב,  "כואב 
מיד  אשתו.  עם  יחד  ההפגזות  תחת  מקייב  אותו 
כשהגיע למתחם זק"א רופא במקום איבחן אירוע 
לבבי חמור ושלח אותו לבית החולים. בשבועיים 
האחרונים הבאנו אליו רופאים מקומיים מומחים 
בבני  מוקף  כשהוא  רבה,  במסירות  בו  שטיפלו 
במטוס  להטיס  זכינו  הסדר  ליל  בערב  משפחתו. 

ארצה  שעלתה  היא  אף  שואה  ניצולת  אשתו,  את  רפואי  חילוץ 
התדרדר  קודש  שבת  בליל  לצערנו  בישראל,  שמתגוררת  לבתה 
מצבו וליבו נדם, הרופאים נלחמו על חייו אך נאלצו לקבוע את 
והאישורים מול  נסדר את כלל המסמכים  בימים הקרובים  מותו, 

משרד החוץ ונביא את גופתו למנוחת עולמים בישראל".
מטופלים  זק"א  "במתחם  במולדובה:  זק"א  מתנדב  חייט  אבי 
שחילצנו  ופעוטות  שואה  ניצולי  קשישים,  פצועים,  עשרות 

מאוקראינה. אנו חווים כאן רגעים מרגשים מאוד, רק בערב החג 
טאטיאנה,  מאיתנו  ביקשה  החמה  שקיעת  לפני  דקה  האחרון, 
ניצולת שואה בת 99 להדליק נרות לכבוד החג. זכינו לעמוד לידה 
ברגע המרגש, בכינו כשהיא בירכה את הברכות, בתוכן גם ברכת 
יום  לכבוד  נרות  זכתה להדליק  שהחיינו אחרי הרבה שנים שלא 

טוב.
במהלך החג הגיע למתחם זק"א ליאוניד, ניצול שואה מחרקוב 
95. ליאוניד חולץ במבצע מורכב מאוד, שארך למעלה מ-20  בן 

שעות בהן היה בדרכים. כשהגיע למתחם לא הצליח לאכול. לדבריו 
לא הכניס לפיו מזון רגיל מספר שבועות בהם נשאר לבדו בביתו 
כשהוא חולה ומרותק למיטה, נתון לחסדיהם של השכנים שנכנסו 
מדי פעם להביא לו קצת אוכל. מהרגע בו הגיע אנו יושבים בחדרו, 
מעניקים לו הרגשה של בית ונותנים לו סיוע רפואי. במהלך השבת 
החל לאכול ולשתף אותנו בסיפוריו המרגשים על ילדותו בשואה 

ועל הניסים הרבים שחווה במהלך חייו".

נחמן דיקשטיין סגן מפקד זק"א אוקראינה שמנהל את מתחם זק"א בקישינב-מולדובה: "כואב הלב, עשינו מאמצים רבים בכדי לחלץ אותו מקייב תחת 
ההפגזות יחד עם אשתו. לצערנו בליל שבת התדרדר מצבו וליבו נדם" ⋅ במהלך החג הגיע למתחם זק"א ליאוניד, ניצול שואה מחרקוב בן 95

סגן מפקד זק"א אוקראינה נחמן דיקשטיין עם ניצול השואה אהרון בביה"ח מקומי במולדובה )צילום: דוברות זק״א(

אהרון סקמורובסקי ז״ל בביתו שבקייב מס' שבועות לפני המלחמה 
)צילום באדיבות המשפחה( 



המומחים דואגים 
לחיוך שלי

אני במכבי

  מכבידנט בני ברק:
רח׳ ר׳ עקיבא 86 | רח׳ כהנמן 90

השתתפות עצמית לטיפול
סתימות, עקירות וטיפולי שורש

20 ₪ רק ב-
מומחי רפואת השיניים 
המובילים בישראל

בלעדי במכבי

*בכפוף לתקנון השב״ן

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק יש קופות חולים  ויש מכבי
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מאת: יחיאל חן

השבוע  ראשון  ביום  הסלמונלה:  סערת 
יזומה  החזרה  על  עלית  שטראוס  חב'  הודיעה 
)ריקול( של עשרות מוצרי החברה ובהמשך גם 
של חלק ממוצרי גלידות שטראוס, בשל החשש 
מדובר  מהמוצרים.  בחלק  סלמונלה  להימצאות 
בריקול הגדול ביותר שביצעה חב' מזון בישראל 

אי פעם.
את  עלית  שטראוס  חב'  הפסיקה  בתגובה, 
הייצור במפעל בנוף הגליל, עד שהחברה תשלים 
נקי  השוקולד  יצור  שכל  ותבטיח  הבדיקות  את 
לחלוטין. גם חברת יוניליוור הודיעה על ריקול 
שוקולד  באמצעות  שיוצרו  רבים,  למוצרים 
טילונים  מגנומים,  בהם  משטראוס,  שהגיע 

וגלידות.
זמן,  פסק  מהמדפים:  שירדו  המוצרים  בין 
שוקולד  טוויסט,  צ'אנקס,  ספלנדיד  מקופלת, 
עד  בלונדי,  אנרג'י,  מצופות,  פריכיות  פרה, 
חצות, בפל, רבע לשבע, טורטית, כיף כף, טעמי, 

אגוזי ועוד עשרות מוצרים.
שהורדו  יונילווגר  חב'  של  המוצרים  בין 
מגנום  לבן,  מגנום  דואט,  מגנום  מהמדפים: 
שוקולד, מגנום שקדים, מגנום לבן תות, טילוני 
בומבה,  תות,  גלידונית  וניל,  גלידונית  מגנום, 
גודיז  מאגדת  שוקובו,  זמן,  פסק  מיני  מאגדת 
פיסטוק, קרמיסימו וניל צ'יפ, קרמיסימו שוקולד 
שוקולדים,  שלושה  צ'יפ,  שוקולד  ותות,  לבן 
וחטיף  קוקוס  בר  סולרו  פיסטוק,  לבן  שוקולד 

מיקס עיגול.
מבקשת  "החברה  נמסר:  שטראוס  מחברת 
הללו.  המוצרים  את  לצרוך  שלא  מהציבור 
נחסם  הבעיה,  גילוי  עם  כי  מציינת  שטראוס 
השוקולד לשימוש, הופסק לאלתר ייצור מוצרי 
להפצה  נחסמו  וכן  במפעל  השונים  השוקולד 
מוצרים שיוצרו בסמיכות אליה. החברה מבצעת 
פעולות נרחבות על מנת לאתר את מקור הבעיה 
מוצרים  להפצת  ותחזור  ולתקנה  היקפה  ואת 

מלאה כשכל קווי היצור יהיו בטוחים".
כי  וטענו  להרגיע  ניסו  הבריאות  במשרד 
קלים  לתסמינים  לרוב  הגורם  בחיידק  "מדובר 
ימים  מספר  לאחר  המקרים  וברוב  וחולפים 

לב  לשים  יש  זאת,  עם  יחד  מלאה.  החלמה  יש 
על  וקשישים.  חיסון  מדוכאות  לאוכלוסיות 
שימוש  נעשה  בריאה  ובאוכלוסייה  במידה  כן, 
במוצר וקיימת עדות לתופעות משמעותיות של 
מערכת העיכול- שלשולים דמיים או שלשולים 
המלווים בחום, יש לפנות לרופא לצורך בדיקה. 
בחולים מדוכאי חיסון וקשישים יש להיבדק גם 

במידה ומופיעות תופעות קלות יותר".
״מפעל  הוסיף:  הורוביץ  ניצן  הבריאות,  שר 
השוקולד של עלית-שטראוס לא יחזור לפעילות 
יכול  שהוא  חד-משמעית  למסקנה  שנגיע  לפני 
סכנה  כל  ללא  נקיים,  בריאים,  מוצרים  לייצר 
תום.  עד  יתוחקר  האירוע  במקביל,  לציבור. 
פתח  כבר  אש,  נחמן  פרופ׳  המשרד  מנכ״ל 

בחקירה מקיפה".
עוד אמר השר הורביץ: "זו דוגמא טובה למה 
לפקח,  צריכה  המדינה  ומדוע  רגולציה  צריך 
במיוחד מול תאגידים חזקים. כי אם לא נשמור 
משרד  המזון,  בתחום  גם  לכן  ג׳ונגל.  יהיה   -
הבריאות עומד על המשמר ואנחנו מוודאים יום 
ושותים  אוכלים  ישראל  שתושבי  מה  שכל  יום 
גבוה  הכי  הבריאותי  בסטנדרט  ועומד  בטוח, 
יסודית  בדיקה  תיערך  המדובר  במפעל  שיש. 
ואנחנו נבצע ביקורות קפדנית. לא יהיו פשרות 
נמשך  ההדוק  שהפיקוח  אוודא  הזה.  בעניין 
לשמור  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  ונפעל 
בסטנדרט  יעמוד  שלא  שמי  כך  הבריאות,  על 

הבריאותי שלנו, לא ישווק מוצרים בישראל".
בהודעת משרד הבריאות פירסמו את שרשרת 

האירועים שהובילה לסערה הגדולה:
ממצאים  התקבלו  ה-19.4.22  בתאריך 
בדיקות  במסגרת  עלו  אשר  מהיצרן  ראשוניים 
באזור  סלמונלה  נוכחות  קיום  והראו  שגרתיות 
במפעל  שנדגמו  המזון  במוצרי  לא  אך  הייצור 
החברה  הונחתה  כך,  בעקבות  שווקו.  וטרם 
הייצור,  לסביבת  יותר  רחבות  בדיקות  לבצע 

למוצרים ולחומרי הגלם.
התקבל  הערב,  בשעות  ה-21.4.22  בתאריך 
דיווח על ממצאים שאינם סופיים שהצביעו על 
חשד לנוכחות סלמונלה בחומר הגלם - בבדיקה 
כ5  האורכת  מלאה  מעבדה  בדיקת  ולא  מהירה 
החזרה  לבצע  נדרש  לא  היצרן  כן,  על  ימים. 

)ריקול(. 

הצהרים,  בשעות   )24.4.22( א'  ביום  השבוע 
ממצאי  עם  הבריאות  למשרד  היצרן  פנה 
הבדיקות הסופיות, המעלים כי בסביבת הייצור 

ובחומר הגלם ישנה עדות לנוכחות סלמונלה. 
הגלם  בחומרי  הסופיות  התוצאות  בעקבות 
יזומה  ובסביבת הייצור, החברה ביצעה החזרה 
במשרד  המזון  שירות  עם  בתאום  )ריקול( 
שתאריך  השוקולד  מוצרי  לכלל  הבריאות, 

ייצורם מראשית חודש פברואר. 
סופיות  תוצאות  התקבלו  טרם  כי  יצוין 
המשווקים  השוקולד  במוצרי  שנעשו  לבדיקות 
בחנויות. כלומר, ההחזרות הללו בוצעו כמשנה 
זהירות עד הגעת התוצאות גם למוצרי שוקולד 

ביום רביעי השבוע.
חברת  של  )ריקול(  ההחזרות  בעקבות 
מזון  חברות  של  החזרות  ישנן  שטראוס-עלית, 
של  הגלם  בחומרי  שימוש  שעושות  נוספות 
עמנו  ובתיאום  בנוסף,  למוצריהם.  החברה 

מבוצע דיגום רחב של מוצרים נוספים.
לסיבת  תחקיר  להגיש  לחברה  הורה  משרדנו 
האירוע ולבצע פעולות מתקנות למניעת הישנות 
מקרים בעתיד. חזרה לשגרת ייצור תתבצע לאחר 
למניעת  פעולות  ביצוע  האירוע,  תחקיר  סיום 
ולאחר  הקווים  וחיטוי  ניקוי  התקלה,  הישנות 

ביקורת ובדיקות מעבדה תקינות של משרדנו.

 "אין מוצרים חשודים בשוק"

המקצוע  אנשי  את  העמידה  שטראוס  חב' 
לטובת הלקוחות הרבים שהתקשרו בכל שעות 

היום כדי לברר אלו מוצרים נדרשים להחזיר.
של  הטכנולוגיות  סמנכ"ל  שמעוני,  אייל 
קבוצת שטראוס השיב לשאלות הגולשים ואמר 
של  הפעילות  שעות  את  "הרחבנו  היתר:  בין 
הלקוחות  שירות   .23:00 עד  הצרכנים  שירות 
כאמור  ולכן  כבדים  עומסים  עם  שלנו מתמודד 
אנחנו ממליצים לפנות לשירותים הדיגיטליים".

"הבקשה שלנו היא לא לצרוך את המוצרים, 
למרות שגם לנו אין שום אינדיקציה לפיהם יש 
מוצרים חשודים בשוק", אמר שמעוני. "ראשית 
עושים  אנחנו  בריקול.  אינם  שהם  מוצרים  יש 

לשוק.  מחדש  המוצרים  את  לחדש  מאמץ  כל 
החשד שלנו הוא לגבי חומר גלם ועצרנו אותו 
ואת המוצרים שניזונו מהחומר גלם הזה. הטווח 
הוא גדול כי הגדלנו והרחבנו את מעגל הריקול. 
זאת על מנת להגדיל את מרחב הביטחון ולמרות 
מוצרים  על  אינדיקציה  אין  לעכשיו  שנכון 

חשודים בשוק".
מידע  הסתירה  החברה  האם  השאלה  על 
מהציבור ודיווח על כך באיחור השיב שמעוני: 
"מרגע שהייתה לנו אינדיקציה שיש חשד, פנינו 
הארצי  הבריאות  ולשירות  הבריאות  למשרד 

ועשינו את הדברים בשיתוף איתם".

תביעות ייצוגיות

בתוך כך, שתי בקשות לתביעות ייצוגיות בסך 
ביום  הוגשו  שקלים  מיליארד  חצי  של  הכולל 
של  ההודעה  אחרי  יממה  החברה  נגד  שלישי 

שטראוס על הריקול.
מירון  אלחנן  עו"ד  מירון,  איתמר  ד"ר  עו"ד 
לתובענה  בקשה  הגישו  תלרז  אוהד  ועו"ד 
שקלים.  מיליון   458 של  בסכום  אחת  ייצוגית 
כך  על  התובעים  הסתמכו  המפורטת,  בבקשה 
למוצרים שלה,  החזרה  ריקול,  עושה  שהחברה 
כשלה  התובעים  פי  על  פברואר.  חודש  מאז 
טענה  הציבור.  בריאות  על  בהגנה  שטראוס 
איכות  על  היא הטעיית הציבור  נוספת שעלתה 
המוצר שלה ומכירה שלו למרות הידע הראשוני 

על החשד להימצאות חיידק הסלמונלה.
בשורה  עמדה  לא  החברה  כי  נטען  כן,  כמו 
של צווים מדינתיים בתחום ההגנה על הציבור, 
חרדה,  כמו  נפשיים  לנזקים  שהוביל  כישלון 
של  באוטונומיה  פגיעה  שליליים,  רגשות 
נזקים ממוניים עקב המוצרים  וכן גם  התובעים 

שנרכשו.
על  הוגשה  ייצוגית  לתובענה  נוספת  בקשה 
ידי עו"ד יוחאי גבע, כאשר בתביעה זו שטראוס 
כי  נטען  בבקשה  שקלים.  מיליון  ב-48  נתבעת 
שטראוס ידעה על התקלה במפעל כבר מה-20 
מה-23  סלמונלה  חיידק  יש  כי  וידעה  באפריל 

באפריל ולא דיווחה עד השבוע. 

אילוסטרציה: שלל מוצרי שטראוס עילית

חב' שטראוס עלית הודיעה על החזרת עשרות מוצרי החברה מחשש להימצאות סלמונלה

סערה בממלכת השוקולד
לאחר שבבדיקות שערכה החברה עלה חשד להימצאות סלמונלה, ביקשה חב' שטראוס עלית להוריד מהמדפים עשרות ממוצרי החברה 

⋅ החל משעות הערב של יום ראשון ירדו מהמדפים מגוון מוצרי החברה: פסק זמן, מקופלת, ספלנדיד צ'אנקס, טוויסט, שוקולד פרה, 
פריכיות מצופות, אנרג'י, בלונדי, עד חצות, בפל, רבע לשבע, טורטית, כיף כף, טעמי, אגוזי ועוד עשרות מוצרים ⋅ גם חברת יוניליוור 

הודיעה על ריקול למוצרים רבים, שיוצרו באמצעות שוקולד שהגיע משטראוס, בהם מגנומים, טילונים וגלידות ⋅ שטראוס עלית: "מרגע 
שהייתה לנו אינדיקציה שיש חשד, פנינו למשרד הבריאות ולשירות הבריאות הארצי ועשינו את הדברים בשיתוף איתם"

אילוסטרציה: מוצרי שטראוס עלית



*לחברי מכבי שלי מעל גיל 18** לחברי מכבי זהב ומכבי שלי עד גיל 18

אני במכבי

חברי מכבי,
לשירותכם פריסה רחבה

של מרכזים רפואיים בכל רחבי העיר

 רח׳ רבי עקיבא 86
03-5771313

רח׳ נתן הנביא 1
03-5782928

 רח׳ מצדה 7
03-7299644

 רח׳ אהרונוביץ׳ 19
03-5605001

 רח׳ כהנמן 90
*6395 | *6300

רח׳ רש״י 30
03-6181844

רח׳ חזון איש 56
03-5795630

 רח׳ כהנמן 64 ו'
03-5771313

רח׳ צבי הרלינג 5 
קריית הרצוג | 03-6227222

רח׳ דמשק אליעזר 12
קריית ויז'ניץ | 03-7462220

 רח׳ הרב שך 60
03-6331333

דואגים
לבריאות שלי

בכל מקום!

מרכז רפואי פרדס כץ, המכבים 59 א׳
בקרוב!

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



כ"ו ניסן תשפ"ב 27/4/22בני ברק1414

פליטי אוקראינה חגגו חג חירות 
בקהילה היהודית של קישינב

מאת: יוסי טולידנו

אמיתית",  חירות  זאת  מה  הבנתי  "לראשונה 
שחגגה  מאודסה  יהודיה  פליטה  אירינה  אמרה 
של  היהודית  בקהילה  בקישינב  הסדר  ליל  את 
אירינה  זלצמן.  פנחס  הרב  בראשות  מולדובה 
שערכו  הפליטים  ממאות  חלק  היו  ומשפחתה, 
של  היהודית  הקהילה  עם  ביחד  הסדר  ליל  את 
כל  לאורך  הקהילה  בפעילות  והשתתפו  קישינב 
ימי חול המועד. במהלך ימי החג, הכוללים את 
ושבת  פסח  של  שביעי  המועד,  חול  הסדר,  ליל 
אחרון של פסח, סיפקה הקהילה למעלה מ-7000 
של  השונים  במתחמים  השוהים  לפליטים  מנות 

הקהילה.
לחימה,  של  וחצי  מחודש  למעלה  לאחר 
ממשיכה  קישינב  של  היהודית  והקהילה 
פליטים  לאלפי  הראשונה  העזרה  נקודת  להיות 
למולדובה.  מאוקראינה  דרכם  את  שמוצאים 
במספר  הקהילה  נערכה  הפסח,  חג  לקראת 
בלז  בערים  בקהילות  וכן  בקישינב  מוקדים 
וטרספול. בסיוע מתנדבים, ערכה הקהילה מספר 
בהם  קישינב  ברחבי  שונים  במלונות  פסח  סדרי 
השתתפו בכל אחד מלילות החג למעלה מ-600 

משתתפים. 
הסדר  היה  הפסח,  סדרי  של  הכותרת  גולת 
מאות  לצד  נכחו  בו  הקהילה  במתחם  שנערך 
ושגרירי  בינלאומיים  דיפלומטים  גם  פליטים 
השגרירים  בין  במולדובה.  המוצבים  מדינות 
משגרירות  בכירים  וצוותים  שגרירים  נכחו 
ארצות הברית, אוסטריה, שווייץ, פולין, שבדיה, 
ישראל, אירלנד ונוספים. הדיפלומטים, בהם גם 
יהודים רבים, בחרו לציין את חג החירות יחד עם 

פליטים מאוקראינה שעברו את תלאות המלחמה 
בדרכם ליעד בטוח וכעת מציינים את חג הפסח 

יחד עם הקהילה היהודית של קישינב.
ואחרון  ובשביעי  המועד  חול  ימי  במהלך  גם 
הסיוע  בפעילות  הקהילה  המשיכה  פסח,  של 
המועד  חול  ימי  במהלך  מאוקראינה.  לפליטים 
פסח  אירוע  נערך  וכך  לילדים  פעילויות  נערכו 
 JCC מרכזי לפליטים בארגונו של נשיא קהילת
מר אלכסנדר בלינקיס ובהשתתפות כלל הקהילות 
היהודיות בעיר. רב המדינה, הרב זלצמן שכובד 
של  רוחם  את  חיזק  המרכזי,  הנאום  את  לשאת 
הנוכחים והסביר על משמעותו האקטואלית של 
החג, בו נגאלו בני ישראל ממצרים – גם לימינו 
שברחו  הפליטים  של  והלאומי  האישי  ולמצבם 

מזוועות המלחמה.
מולדובה:  של  רבה  זלצמן  פנחס  הרב  לדברי 
בקהילה  אצלנו  קיבל  השנה,  החירות  "חג 
משמעות מיוחדת. לצד פליטים שאיבדו את כל 
עולמם, אירחנו גם דיפלומטים חשובים ששמעו 
הפליטים  שעברו  התלאות  את  ראשון  מכלי 
הרבים ועמדו מקרוב על הפעילות שלנו שנועדה 
למהדרין  חירות כשרה  חג  אווירת  להם  להעניק 

גם בסיטואציה הנוראית בה הם נמצאים".

6 סדרים לפליטים עם ליל סדר מרכזי בהשתתפות שגרירים ודיפלומטים ⋅ למעלה מ-7000 
מנות סיפקה הקהילה היהודית של מולדובה לפליטים לאורך ימי חג הפסח ⋅ הרב פנחס 

זלצמן רבה של מולדובה: "חג החירות קיבל אצלנו השנה משמעות מיוחדת, עם שבוע שלם 
של ימי שמחה ואווירת חג גם בסיטואציה הקשה בה נמצאים הפליטים

הרב זלצמן באירוע בחול המועד 

2500 מנות חג מיוחדות 
חולקו ליהודי אוקראינה

מאת: יוסי טולידנו

המצב הקשה באוקראינה עקב הלוחמה הבלתי 
הוביל  לחודשיים,  קרוב  כבר  הנמשכת  פוסקת, 
ולהעדר  קשים  מחיה  לתנאי  אדם  בני  רבבות 
מוצרי מזון. במצב קשה אף יותר, נמצאים רבבות 
להיערך  נאלצו  מהם  שרבים  אוקראינה,  יהודי 

לחג ללא כל אמצעים מינימאליים.
מי שהתגייסו לסייע לטובת אותם אלפים, הם 
בית חב"ד בהאדיטש, העיירה בה טמון האדמו"ר 
שניאור  הרב  השליח  של  בניהולו  זיע"א,  הזקן 

דייטש.
והכינו  בישלו  בהיקפו,  דופן  יוצא  בפרויקט 
בקרית רבינו האדיטש 2,500 מנות חג מיוחדות, 
שנשלחו לאלפי יהודים - כולל כאלו המתגוררים 

במרחק של מאות קילומטרים מהעיירה.
כמה  של  לעזרתם  נחלצו  בהאדיטש 
שחלקם  באוקראינה,  הנוספים  חב"ד  משלוחי 
שנגרם  נזק  בשל  המצב  עם  להתמודד  התקשו 
לגבולות  מחוץ  נותרו  ואחרים  למוסדותיהם 
על  לקחו  הכל,  בסך  המלחמה.  עקב  אוקראינה 
בעשרה  הטיפול  את  האדיטש  במוסדות  עצמם 
ערים ומוקדים מחוזיים שונים ובהיקף כולל של 

2,500 יהודים, כאמור.
כ-400 מנות במהלך  בהאדיטש עצמה חולקו 
מנה  כל  כאשר  החג,  לפני  האחרון  חמישי  יום 
האיכות  ברף  ורחבה  חמה  חג  ארוחת  כוללת 

הגבוה ביותר, מצות ויין.
סדר  ליל  האדיטש  חב״ד  בבית  נערך  בנוסף, 

יהודים  עבור  ציבורי 
רבים נוספים שלא רצו 
לבדם  בבית  להישאר 
בלילה כזה, והם הגיעו 
השנתית  כמסורת 
בליל  להשתתפות 

הסדר הנודע.
המוסדות  מנהל 
שניאור  הרב  והשליח, 

מבצע  שנה  "בכל  בסיפוק  מציין  דייטש,  זלמן 
פסח הוא מבצע מורכב מאין כמותו, והשנה זה 
המצב  בגלל  בעיקר  כפליים,  בכפל  מורכב  היה 

הביטחוני והצורך לחלק ארוחות 'תחת אש'.
וציוד  מטר   300 של  ענק  מטבח  "בזכות 
מאורגן  חלוקה  מערך  לבסס  הצלחנו  חדיש 
המנות  את  שהעבירה  לוגיסטית  שרשרת  היטב. 
למוקדים מסודרים בכל עיר או עיירה, ושם חיכו 
רכבי חלוקה מקומיים שהעבירו את המשלוחים 
בכל  המשלוח  קבלת  את  עבורנו  ותיעדו  ליעדם 
ליום  שנה   120 ציינו  פסח  שלפני  בשבוע  בית. 
שזו  לי  ונדמה  מליובאוויטש,  הרבי  הולדת 

המתנה הכי טובה שיכולנו לתת לו".
יארק  ניו   UJA לארגון  מודה  דייטש  הרב 
המבצע  של  מהעלות  בשליש  שותפות  שלקחו 
לא  "עוד  מספר,  הוא  הסכום",  "שאר  המיוחד, 
התפניתי לגייס, אבל לא יכלנו לעמוד מנגד, מול 
אפשר  אי  והשלוחים.  המשפחות  של  הבקשות 

להשאיר יהודי רעב, בשום מחיר".

6 סדרים לפליטים עם ליל סדר מרכזי בהשתתפות שגרירים ודיפלומטים ⋅ למעלה מ-7000 
מנות סיפקה הקהילה היהודית של מולדובה לפליטים לאורך ימי חג הפסח ⋅ הרב פנחס 

זלצמן רבה של מולדובה: "חג החירות קיבל אצלנו השנה משמעות מיוחדת, עם שבוע שלם 
של ימי שמחה ואווירת חג גם בסיטואציה הקשה בה נמצאים הפליטים

ההכנות בבית חב"ד בהאדיטש 

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il
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המצטרף לצוות הרופאים המומחים
במרכז הרפואי בני ברק

ד"ר אברהם שריב
מומחה לרפואת ילדים מביה"ח וולפסון

שלום
לרופא

חדש בלאומית בבני ברק

הר סיני, רח׳ הר סיני 17 | קרית הרצוג, רח׳ נויפלד 15
 חזון איש, רח׳ חזון איש 89 | כהנמן, רח׳ כהנמן 86

לשרותכם מרכזים רפואיים בפריסה רחבה ברחבי העיר:

לפרטים נוספים: 507*
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של בניהרופא החדש 
מאת: בני ָּבָרק
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ראש הישיבה החב"די בבתי ראשי הישיבות הליטאיות
צילומים: בעריש פילמר

הגיע  הפסח  חג  לרגל  ברק:  בבני  נדיר  ביקור 
לביקור בארץ הקודש הגאון הגדול רבי עזרא בנימין 
שוחאט שליט"א, ראש ישיבת "אור אלחנן" חב"ד, 

מהישיבות המפוארות והחשובות של חב"ד.
ביקור  הישיבה  ראש  ערך  המועד,  דחול  ד'  ביום 
חג נדיר בבני ברק ונועד עם גדולי ישראל להתפלפל 

בדברי תורה ואגדה.
ראש הישיבה ביקר אצל מרנן ורבנן ראשי ישיבת 
אדלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  רה"י  מרן  פוניבז' 
שליט"א,  פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון  שליט"א, 
ראשי ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדו שליט"א 
בני  וגאב"ד  שליט"א  הירש  הלל  משה  רבי  והגאון 

ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א.
הדעת  קירוב  מתוך  שהתקיימו  החג  בשיחות 
מבני-ברק  הישיבות  וראשי  חב"ד  ישיבת  ראש  בין 

העמיקו בדברי תורה והלכה בענייני הפסח.

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

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5

הפיתוח המוביל 
בארץ ובעולם

לירידה במשקל 
באופן מהיר וקל!

אקסטרה סמול

ברצינות!
לציוד טיפוס חילוץ סנפלינג את זה תשקלו

עבודה בגובה בניית קירות טיפוס 
בניית מתחמי נינג'ה 

אביזרי נינג'ה מזרנים ועוד

היכנסו עכשיו והזמינו 
את הציוד שאתם צריכים!

www.iclimb-shop.co.il

האתר הגדול בישראל
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אבחון תזונתי  והתאמת תוכנית תזונתית אישית
תזונה נכונה  לפני ואחרי הלידה | ליווי לפני ואחרי 

ניתוח בריאטרי | הפרעות אכילה
הטיפולים מתקיימים במרכזים הרפואיים של לאומית

בשיחות טלפון/ באופן מקוון לבחירתכם.

למידע נוסף ולזימון תור לטיפול, 507* מהנייד

31₪

לרבעון
רק

בלעדי ללאומית!
שירותי דיאטנים
ללא הגבלה וללא הפניה

יש לכם עודף מפסח?
טוב שלאומית בגיזרה!
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ח"כ עמיחי שיקלי הוכרז 
כפורש מסיעת ימינה

מאת: חיים רייך

ועדת הכנסת אישרה בשעות הערב של יום שני 
כצפוי, ברוב של שבעה תומכים וללא מתנגדים 
הממשלה  ראש  ימינה  מפלגת  יו"ר  בקשת  את 
נפתלי בנט להכריז על ח"כ עמיחי שיקלי כפורש 
סוער  דיון  בתום  התקבלה  ההחלטה  מהסיעה. 

שהחל בשעה עשר בבוקר.
הממשלה  ראש  את  בדיון  תקף  עצמו  שיקלי 
עוולה  ביצעו  כי  וטען  ימינה,  וחברי  בנט  נפתלי 
הדברים,  "מטבע  הנוכחית.  הממשלה  בהקמת 
המחייבת  פרגמטית  זירה  גם  היא  הפוליטיקה 
ההתחייבויות  בכל  לעמוד  ניתן  ולא  פשרות, 
סיטונאית  הפרה  של  אימים  מחזה  אבל  לבוחר, 
גורפת ובוטה כל כך של ההתחייבויות החשובות 
ביותר, המהוות את עצם הלוז האידיאולוגי של 
מפלגת ימינה היא מאורע חסר תקדים בדברי ימי 

ישראל", אמר.
שבהשאלה  "אירוע  שיקלי:  ח"כ  לדברי 
שחורים  דגלים  הצבאי  המונחים  מעולם 
להתנגד  וחובה  זכות  זוהי  מעליו.  מתנוססים 
לעוולה הזו, שנועדה לשרת אך ורק את טובתם 
האישית ומאוייהם של מי שבחרו להפנות עורף 
מתוך  עולמם  ולהשקפת  לערכיהם  לשולחיהם, 

תאוות שלטון ותמורת בצע כבוד ושררה".
הציוץ שבו  את  לו  הכתיב  אמר שבנט  שיקלי 
כתב "אני ובנט מאוחדים". הוא הסביר כי "היו 
בשבוע הזה בקשות לצייץ נגד סמוטריץ', אמרו 
וללחוץ  ימין  ממשלת  להקים  במטרה  שזה  לי 
שיש  סגל  עמית  של  הטלגרם  דרך  גיליתי  עליו. 
לבנט:  כתבתי  השינוי.  ממשלת  להקמת  מגעים 

רימית אותי".
איש  עם  בנט  של  התכתבות  חשף  שיקלי 
התקשורת יותם זמרי, שבה כתב לו בנט: "סמוך 
לי  יש  אותך.  לך שלא אאכזב  אני מבטיח  עליי, 
אלוקים". את דבריו סיים שיקלי בהכרזה: "אין 

לך אלוקים, נפתלי בנט".
סיעת  עמדת  את  הציג  כהנא  מתן  הדתות  שר 
ונתן  מהסיעה  פרש  כבר  "שיקלי  בדיון:  ימינה 

להתמודד  מתכוון  שהוא  אמר  כריתות,  גט  לנו 
לי  נראה  האישית  ברמה  אחרות.  במפלגות 
שאנחנו דיי מיודדים ואני רוצה להאמין שכך זה 

יישאר גם אחרי הדיון הזה". 
ימינה,  עמדת  את  שייצג  כהנא  השר  לטענת 
עמדת  נגד  פעמים   100 הצביע  שיקלי  "ח"כ 
אף  על  חוק,  הצעות   19 הניח  הוא  סיעתו. 
סיעתו.  מחברי  אחד  אף  חתום  לא  מהן  אחת 
להתבטאויות ומעשים יש משקל נמוך יותר, אך 
אומר  גמר  שיקלי  שח"כ  להבנה  מצטרף  זה  גם 
בליבו לפרוש מהסיעה שלו - ההתבטאויות שלו 

חריפות ופוגעניות".
ח"כ  האופוזיציה,  ומרכז  הליכוד  סיעת  יו"ר 
יריב לוין, אמר בדיון כי הכרזה על שיקלי כפורש 
ביושרה,  שפעל  לאדם  ענקי  אישי  עוול  "עושה 
מאיתנו  אחד  כל  שבה  בדרך  בדיוק  לב,  באומץ 

רוצים לראות נבחרי ציבור פועלים.
לא  פה  ממי.  פרש  מי  שיקלי  ח"כ  כאן  "אמר 
מי  להבין  כדי  דבר  שום  צריך  ולא  סקרים  צריך 
גם  אבל  אחרת.  בדרך  הלך  ומי  במקומו  נשאר 
ברמה הטכנית, וצריך להזכיר את הדברים, ח"כ 
סיעה,  לישיבות  הוזמן  שיקלי באופן שיטתי לא 
הוא לא קיבל מכסות להגשת הצעות חוק מטעם 
סיעתו, הוא ביקש כל הזמן לעשות תיקון מבפנים 
וסורבה.  נדחתה  המושטת  וידו  ימינה,  בתוך 
אפילו, כפי שגילינו פה, השר כהנא ואחרים נתנו 
לו להבין שהם מבינים אותו, והם משלימים עם 
כך שבכל זאת יש מישהו במפלגת ימינה שנאמן 
ולכן  שיקלי,  ח"כ  שפועל  כפי  ופועל  לדרך 
הקביעה העובדתית הפשוטה היא שח"כ שיקלי 

לא פרש, ולא התכוון לפרוש''.
עידית  הכנסת  חברת  את  לשמוע  היה  מעניין 
סילמן, שפרשה לאחרונה מהקואליציה. בדבריה 
בוועדת הכנסת אמרה כי "הדיון הינו חלק ממהלך 
תוך  פוליטיים  צרכים  וקטן שנועד לשרת  נקמני 
מחויבים  שכולנו  מערכים  מוחלטת  התעלמות 

אליהם". 
השר  לרשימה  לחבריה  סילמן  פנתה  בהמשך 
מתן כהנא וח"כ שירלי פינטו ואמרה: "על דבר 

אפשר  אי  אחד 
עמיחי  להתווכח. 
נשאר  שיקלי 
לערכים  נאמן 
בחרנו  בהם 
אני  כולנו.  ללכת 
שאתם  בטוחה 
לא מאמינים במה 
עושים  שאתם 
מתן,  עכשיו.  כאן 
האם זה הערך של 
והחברות  הרעות 
את  חינכת  שעליו 
בטייסת  החיילים 

שלך?".
אמרה  עוד 
"הייתי  סילמן: 

החששות.  כל  עם  אתכם  והלכתי  שם  אתכם 
חזקים  הכי  התפקידים  אחד  את  ביד  קיבלתי 
יכולתי  לא  אבל  ישראל.  במדינת  ומשמעותיים 
הכל, אבל  על  ויתרתי  בנפשי.  עוד שקר  לעשות 
לעמוד  היום  יכולה  אני  כי   - הכל  קיבלתי  גם 
שלנו  לבוחרים  בעיניים,  לעם  ולהסתכל  ולחזור 
שבה  התחושה  את  מחדש  קיבלתי  בנו.  שבחרו 
ולאלו  לבוחריי  בעיקר  אבל  לערכיי,  נאמנה  אני 

שהאמינו בנו".
וקטן,  נקמני  ממהלך  חלק  הוא  הזה  "הדיון 
התעלמות  תוך  פוליטיים  צרכים  לשרת  שנועד 
מוחלטת מאותם ערכים שכולנו, כימינה - כולל 
סילמן.  ציינה  להם",  מחויבים   - שיקלי  עמיחי 
אנחנו  הפורשים.  לא  ממש  אנחנו  יגידו.  "ימים 
הולכים עם ההבטחות, האמירה, המצע והערכים, 

ועדיף מאוחר מאשר אף פעם".
רבים  כנסת  חברי  דברים  נשאו  הדיון  במהלך 
הפרשתו  ונגד  בעד  ומהאופוזיציה  מהקואליציה 
של ח"כ שיקלי. בהגיע עת ההצבעה, יצאו חברי 
הקואליציה  חברי  ורק  מהאולם  האופוזיציה 
ברוב  אחד  פה  עברה  ההצעה  וכאמור,  הצביעו, 

של שבעה תומכים ללא מתנגדים וללא נמנעים.

כפי שנאמר במהלך הדיון, ח"כ שיקלי מתכוון 
ובהחלט  המחוזי,  לביהמ"ש  לעתור  מקרה  בכל 
התוצאה.  את  להפוך  יחליטו  שהשופטים  ייתכן 
כך או כך, בין אם תתקבל עמדתו ובין אם תדחה, 

הנושא יובא להכרעת בג"צ.
לח"כ  מסר  בליכוד  העבירו  ההצבעה,  לאחר 
ממנו  שמונעת  ההפרשה  לאחר  שגם  שיקלי, 
להתמודד ברשימת הליכוד, הם מבטיחים כי גם 
ברשימה  הבאה  לכנסת  להיבחר  יצליח  לא  אם 
הליכוד  מכסת  על  לשר  ימונה  הוא  חדשה, 

בממשלה הבאה שתוקם.
בנימין  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר  גם  כך,  בתוך 
בוועדת הכנסת  לדיון שהתקיים  נתניהו התייחס 
פרשו  ימינה  מהימין,  פרש  לא  "שיקלי  ואמר: 
שתלויה  שממשלה  היטב  מבין  שיקלי  מהימין. 
לא  המוסלמים  האחים  של  השורא  במועצת 
שאסור  לכם  אומר  ואני  בטרור.  להילחם  יכולה 
הבא.  לירי  או  הבא  הטרור  לפיגוע  לחכות  לנו 
חזקה  ימין  ממשלת  מיד  להקים  צריכים  אנחנו 
והשקט  הביטחון  את  להחזיר  כדי  בראשותי 

לאזרחי ישראל".

לאחר למעלה מעשר שעות דיון סוער רווי צעקות וויכוחים, ולאחר שח"כ שיקלי הציג את טיעוניו בפני חברי הוועדה, גורלו נחרץ מראש: שבעה חברים 
בוועדה הצביעו בעד הפרשתו של ח"כ שיקלי בעוד חברי האופוזיציה יצאו לפני ההצבעה מהאולם ⋅ נתניהו לאחר הדיון: "שיקלי לא פרש מהימין, ימינה 

פרשו מהימין" ⋅ בליכוד הבהירו: גם אם לא ייבחר לכנסת הבאה, שיקלי ימונה לשר על מכסת הליכוד

בתום דיון ארוך וסוער שהתקיים בוועדת הכנסת:

נערכים להילולת רשב"י במירון
השינויים הצפויים השנה: הדלקה אחת מרכזית של כ"ק האדמו"ר מבאיאן, טקס זיכרון לזכרם של 45 ההרוגים, רכישת כרטיסים מראש וכניסה בשאטלים בלבד

מאת: חיים רייך

מטה  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  הילולת  לקראת 
את  ומציג  ראשון  קמפיין  מעלה  ההסברה 

השינויים והחידושים בהילולה השנה. 
בהר  השוהים  כלל  שצפויים:  השינויים  בין 
היתר  שמהווה  נסיעה  כרטיס  ברכישת  יחוייבו 
אחד  מרכזי  הדלקה  מעמד  יתקיים  בהר,  שהיה 
בהר  והשהות  מבאיאן,  האדמו"ר  כ"ק  בראשות 

תוגבל לזמן קצוב בהתאם לכרטיס שנרכש.

תקשורת  כלי  במגוון  שיתפרסם  בקמפיין 
החידושים  יודגשו  ודיגיטלית,  כתובה, משודרת 
ובעיקר העובדה כי בשונה משנים קודמות השנה 
גם  וכי  מראש,  נסיעה  כרטיסי  רכישת  נדרשת 
כרטיס  ברכישת  יחוייבו  פרטיים  רכבים  בעלי 
למקטע הסופי בין החניון להר. כרטיסי הנסיעה 

ישמשו כאמור ככרטיסי שהיה בהר. 
מירון,  להר  הכניסה  כי  מודגש  בפרסום 

תתאפשר רק באמצעות שאטלים.
הרשב"י  ציון  באתר  הבטיחות  הוראות  בשל 
ועדת  של  הביניים  מסקנות  פי  ועל  במירון 

החקירה הממלכתית, לא תתאפשר הצבת דוכנים 
בשטח ההר עצמו. חלוקת מזון תתבצע בכניסה 
למושב, סמוך לחניוני האוטובוסים בלבד. שתיה 

תחולק בכל מתחם ההילולה. 
י"ח  שישי,  בליל  ההילולה,  במוצאי  בנוסף, 
באייר, יתקיים אירוע זיכרון ומעמד סיום משניות 
45 הקדושים שנספו באסון מירון  לעילוי נשמת 

בשנה שעברה. האירוע סגור למשפחות. 
תחת  עומד  שמתפרסם,  הראשון  הקמפיין 
'רשב"י לכל' שנועדה להדגיש כי חרף  הכותרת 
השנה  האתר  אשתקד,  האסון  בשל  החששות 

מנת  על  וכי  הכלל,  מן  יוצא  ללא  לכולם  פתוח 
יוכלו להגיע להר נדרשת ערבות הדדית  שכולם 

ואחריות להיכנס לאתר ולצאת בשעה הנקובה.
מתוך  ראשון  קמפיין  הינו  הנוכחי,  הקמפיין 
התקשורת  בכלי  שיפורסמו  קמפיינים  סדרת 
להנגיש  ונועד  עצמו  ההילולה  ליום  עד  השונים 

את המידע על אופן ההגעה והשהות במירון.
בימים הקרובים ייפתח מוקד מיוחד בו יפורסם 
הכרטיסים,  ולרכישת  להגעה  הרלוונטי  המידע 

שמספרו 03-509-8000.

שנה לאחר האסון: 

ח"כ שיקלי בדיון בוועדת הכנסת . )צילום: דוברות הכנסת(
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הפרקליטות הודתה בבג"ץ: השיפוצים 
ליד ביתו של בנט לא חוקיים

מאת: חיים רייך

בבג"צ  השבוע  שני  ביום  שהתקיים  בדיון 
ראש  של  שכניו  שהגישו  בעתירה  שדן 
ברעננה, התייחס השופט  בנט  נפתלי  הממשלה 
בפני  ותהה  בבית  לשיפוצים  גרוסקופף  עופר 
הפרקליטות: "טענתם שכמעט הסתיימו עבודות 
השיפוצים, ומנגד שהליכי ההיתר בראשיתם. לא 

הבנתי את זה". 
פרימן  מוריה  הדין  עורכת  השיבה  בתשובה 
נעשים  העובדות.  "אלה  כי  מהפרקליטות 
ההליך".  את  להשלים  כדי  כבירים  מאמצים 
יוסף  השופט  גם  תהה  פרימן,  לדברי  בתגובה 

אלרון: "זה לא אמור להיות ההיפך?"
עו"ד פרימן השיבה כי "פרשנו את העובדות 
רוצה  אני  המשיבים.  מול  אותן  מחדדים  ואנו 
להדגיש שאלה עבודות שנערכו מטעמי אבטחה, 
בדיונים  זה  על  דיברנו  להפגנות.  קשורות  לא 

הראשונים על סידורי האבטחה".
קיים  "הקושי  כי  העיר  גרוסקופף  השופט 
ביטחוניים",  בעניינים  שמדובר  בגלל  במיוחד 
החלטות  קיבל  "מי  לתהייה:  הצטרף  ואלרון 
"משרד  פרימן:  עו"ד  השיבה  בתגובה,  פה?". 
רה"מ. תחמנו את הדיון להפגנות. אם יש טענות 
לא  זה  וכו'  הוצאות  חוו"ד,  בעניין  נוספות 

הפורום".
אחרי  הנושא  את  העלו  השופטים 
הבינוי  העבודות  "רוב  כי  טענה  שהפרקליטות 
הושלמו,  ברעננה  הממשלה  ראש  בית  באזור 
שיתבצעו  נקודתיות  השלמות  בעיקר  ונותרו 
בשבועות הקרובים. לאחרונה התבררו הנתונים 
מול  התקשרות  ואושרה  מלא,  באופן  הסופיים 
לשם  הבקשה  מסמכי  הכנת  לצורך  אדריכל 
הגשתה לוועדה למתקנים ביטחוניים. ההערכה 
לאחר  הבקשה.  להכנת  שבועות  כמה  שיידרשו 
העניין  בעלי  יוכלו  הבינוי,  תוכנית  שתוגש 

להגיש התנגדויות מטעמם לתוכנית". 
שהתברר  ולאחר  בבג"ץ  הדיון  לאחר 
וללא  כחוק  שלא  במקום  התבצעו  שהעבודות 
לסנ"צ  מש"ס  ארבל  משה  ח"כ  פנה  אישור, 
שרון מנור, מפקד תחנת כפר סבא והגיש תלונה 
על  בנט  נפתלי  הממשלה  ראש  נגד  במשטרה 

בנייה ללא היתר בנייה. 
במכתב בו פנה ארבל לסנ"צ מנור נכתב כי: 

היום  העליון  המשפט  בבית  הדיון  "במהלך 
בעתירת שכני ראש הממשלה נגד העברת מעון 
ברעננה,  הפרטי  לביתו  הרשמי  הממשלה  ראש 
הבנייה  היתרי  התקבלו  לא  שעדיין  התברר 
ראש  של  בביתו  שבוצעו  הנרחבים  לשיפוצים 
גרסתם  יובהר,  המדינה.  במימון  הממשלה 
היא  הממשלה  ראש  משרד  נציגי  של  הרשמית 
ברעננה  במעון  וההתאמה  הבנייה  שעבודות 
הודתה  המשרד  נציגת  זאת  למרות  הסתיימו. 
מצויות  והעבודות  ההיתרים  התקבלו  טרם  כי 

בשלבים ראשונים בלבד של קבלת ההיתר".
הוועדה  היתר  ללא  "בנייה  נכתב:  עוד 
בנייה  עבירת  מהווה  ובניה  לתכנון  המקומית 
והבנייה  התכנון  לחוק   145 סעיף  לפי  חמורה 
במקרה  מאסר.  כדי  להגיע  עשוי  עונשה  אשר 
רשמי  באופן  הודיעה  אשר  המדינה  זוהי  זה 
שעבודות  העליון  המשפט  לבית  וחד-משמעי 
בנייה משמעותיות בוצעו ללא היתר בבית ראש 
הממשלה. חזקה כי עבודות אלו נעשו על דעתו 
קניינו  מהווה  הבית  אשר  הממשלה  ראש  של 

הפרטי".
כל  "עם  ארבל:  ח"כ  כתב  דבריו  בסיכום 
ראיתי מנוס מלהגיש תלונה  הצער שבדבר, לא 
ע"י המדינה  בבירור  נוכח העבירות שבוצעו  זו 
וראש הממשלה בעניין זה. אין לי ספק שלמרות 
הרגישות הפוליטית משטרת ישראל לא תתעלם 
בתקיפות  ותפעל  ומוצהרת  בוטה  חוק  מהפרת 

לאכיפת החוק מבלי לעשות איפה ואיפה".
השכנים  של  פרקליטם  ניזרי,  אוריאל  עו"ד 
יום  "זהו  בבג"צ:  הדיון  לאחר  אמר  ברעננה, 
הישראלית  הדמוקרטיה  ישראל.  למדינת  שחור 
כל  כי  התברר  עת  ביותר,  קשה  מכה  קיבלה 
הבנייה ברעננה סביב המבצר של בנט, נעשתה 
חמורים.  פליליים  מעשים  תוך  לחוק,  בניגוד 
החוק  אכיפת  לרשויות  היום  עוד  קוראים  אנו 
וליועצת המשפטית לממשלה, לפתוח בחקירה 
אישור  אין  כי  בבג"ץ  נחשף  כן,  כמו  פלילית. 
הדעת  חוות  וכי  הקודם,  היועמ"ש  של  בכתב 
בניגוד  התקבלה  ברנע  פרגו  שלומית  עו"ד  של 
תקווה  אנו  לדין.  בניגוד  הסמכה  ללא   - לחוק 
עם  בהקדם  תסתיים  ברעננה  המבצר  פרשת  כי 
פינוי המתחם ומיצוי ההליכים הפליליים. הנזק 

לתושבים הינו אדיר ויש להפסיקו לאלתר".
במקביל, סוגיית מעון ראש הממשלה בבלפור 

לכותרות.  השבוע  היא  גם  עלתה  בירושלים 
לא  שמשפחתו  טען  בנט  נפתלי  שרה"מ  לאחר 
שמתעכבים  השיפוצים  בשל  לבלפור  עברה 
השבוע  הביטחון,  משרד  עובדי  שביתת  בגלל 
 ,2022 בינואר  רק  החלה  השביתה  כי  התברר 
כבר  ממשלה  כראש  לכהן  החל  שבנט  בעוד 
שהחלה  לפני  שנה  מחצי  למעלה   ,2021 ביוני 

השביתה.

שערוריית ההוצאות
מסתבר שמשפ' בנט העדיפה להישאר ברעננה 
ולהפוך את ביתם למעון רשמי לצורך הוצאות. 

פירסמה  חסון  איילה   13 חדשות  עיתונאית 
 50 של  ההשקעה  שמלבד  האחרונים  בימים 
ברעננה  בנט  של  ביתו  להפיכת  שקלים  מיליון 
משפחת  המדינה,  קופת  חשבון  על  למבצר 
במעדניות  ומזון  ארוחות  להזמין  נוהגת  בנט 
וסופרמרקטים בסכום כולל של 50 אלף שקלים 
ומשכורות  אבטחה  הוצאות  כולל  לא  בחודש, 
עבור אב הבית ועובדים אחרים. בין היתר נטען 
כי מתוך ההוצאה החודשית הזו, 11,500 שקלים 

הולכים עבור הזמנות מזון בטייק-אוויי.
להזמנות  הכחשה  אין  בנט  לשכת  בתגובת 
הללו, ונמסר כי הסיבה לכך היא שאין מבשלות 
בבית ברעננה - שמשמש כמעון הזמני עד לסיום 
בלפור  ברחוב  הרשמי  המעון  שיפוץ  תהליך 
בירושלים, שתקוע כעת, לכאורה בגלל עיצומים 

במשרד הביטחון.
"מכיוון  נכתב:  בנט  לשכת  של  בתגובה 
שאין לנו מה להסתיר ואנו חייבים דין וחשבון 
בבית  המלאות,  העובדות  להלן  בלבד,  לציבור 
משפחת בנט לא מועסקות כלל מבשלות. לכן, 
עבור  חיצוניים  אוכל  בשירותי  שימוש  נעשה 
משפחת בנט )המונה 6 נפשות( בצורה מסודרת 
פחותה  ההוצאות  עלות  הכללים.  לכל  ובהתאם 
באופן משמעותי מאשר העסקת מבשלת במעון, 
הממשלה  ראש  של  המזון  להוצאות  ביחס  וכן 

הקודם ומשפחתו".
הממשלה  ראש  שבבית  אף  כי  נמסר  עוד 
תפקידים  בעלי  שמונה  להעסיק  ניתן  בבלפור 
 102,000 של  כוללת  ובעלות  שונות  במשרות 
ש"ח בחודש, בביתו של בנט ברעננה מועסקים 
שלושה בעלי תפקידים בלבד בעלות כוללת של 

בתקופת  נטען,  מנגד,  בחודש.  שקלים   48,000
"נוצלה  עובדים  שמונה  של  המכסה  נתניהו 
במלואה" לאורך רוב שנות כהונתו. סך ההוצאות 
בבלפור  הממשלה  ראש  במעונות  החודשי 
ובקיסריה בימי ראש הממשלה הקודם עמד על 
262,100 שקלים, לעומת 87,700 שקלים כיום".

אחד  "בכל  בנט:  לשכת  בתגובת  נכתב  עוד 
מן הפרמטרים - ההוצאות בבית רה"מ ברעננה 
נמוכות משמעותית בהשוואה לקודמו. בחישוב 
 2,092,800 של  בהיקף  בחיסכון  מדובר  שנתי 

שקלים לאוצר המדינה". 
נוספות,  הוצאות  לפרסם  טרחו  בנט  בלשכת 
נתניהו,  בתקופת  שבעוד  הדגישו  היתר  ובין 
 38,000 שולמו  לעיל,  המצוין  החישוב  פי  על 
שקלים עבור פרחים, אצל בנט הסכום הזה עמד 
על אפס. 12,000 שקלים שולמו עבור מים אצל 
בנט, לעומת 81,000 אצל נתניהו; 42,000 עבור 
חשמל אצל בנט לעומת 171,000 אצל נתניהו; 
אצל  ניקיון  לצורכי  אדם  כוח  עבור  ו-170,000 
בנט - לעומת 865,500 עבור מיקור חוץ לצורכי 

ניקיון אצל נתניהו.
"כרגיל בנט משקר  נמסר בתגובה:  מהליכוד 
והתקשורת מחפה. בנט משפץ את ביתו הפרטי 
אסטרונומי  בסכום  הציבור  חשבון  על  ברעננה 
ובניגוד  אישור  ללא  שקלים,  מיליון   50 של 
ראש  של  הרשמי  שהמעון  קובע  החוק  לחוק. 
בניגוד  ברעננה.  ולא  בירושלים  יהיה  הממשלה 
למעון הרשמי בירושלים, המעון הפרטי של בנט 
לא משמש לאירוחים רשמיים כלשהם - כך שכל 

ההוצאות על מזון הן רק לענייניו האישיים".
אגף  בצמרת  כי  דווח  היום'  'ישראל  בעיתון 
החקירות והמודיעין עוקבים בשיתוף עם אנשי 
ממצאי  אחר  לממשלה  המשפטית  היועצת 
נפתלי  הממשלה  ראש  של  בביתו  ההוצאות 
 13 בערוץ  כפי שפורסמו התחקיר  ברעננה  בנט 
וכפי שנחשף בתגובת ראש הממשלה לתחקיר. 
תחקירים  של  כדרכם  "האם  לשאלה  בתשובה 
לבזבוז  חשדות  בהם  שעלו  בעבר  שפורסמו 
ציבור  בכספי  חוקי  לא  שימוש  או  ציבור  כספי 
הנתונים  את  הפעם  גם  בודקת  המשטרה  וכו' 
של  ביתו  להוצאות  בנוגע   13 בערוץ  שהוצגו 
כספי  לבזוז  חשד  עולה  ומהם  הממשלה  ראש 
ציבור או חשד לעבירות אחרות" - מסרו גורמים 

במשטרה "אין כרגע כלום".

השופט עופר גרוסקופף מתח ביקורת על המדינה בדיון בבג"צ וטען: "טענתם שכמעט הסתיימו עבודות השיפוצים, ומנגד שהליכי 
ההיתר בראשיתם. לא הבנתי את זה" ⋅ ח"כ משה ארבל הגיש תלונה במשטרה נגד ראש הממשלה נפתלי בנט על בנייה ללא היתר בנייה 
⋅ במקביל, חשפה העיתונאית איילה חסון בחדשות 13 שמשפ' בנט מזמנה ארוחות ומזון במעדניות ובסופרמרקטים בסכום כולל של 50 
אלף שקלים בחודש, לא כולל הוצאות אבטחה ומשכורות עבור אב הבית ועובדים אחרים ⋅ לשכת בנט: "ההוצאות בבית רה"מ ברעננה 

נמוכות משמעותית בהשוואה להוצאות של נתניהו" ⋅ הליכוד: "כרגיל בנט משקר והתקשורת מחפה"

עו"ד אוריאל ניזרי, המייצג את שכניו של בנט: "אנו קוראים לרשויות אכיפת החוק לפתוח בחקירה פלילית"

ביתו של בנט ברעננה )צילום: השכנים הנצורים( בנט בבלפור בחודש דצמבר. )צילום: לשכת ראש הממשלה(
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אבי גרינצייג

בנט במחבת  נפתלי  נאבק  ארוכות,  דקות  במשך 
במסגרת  המופלטה,  את  להפוך  בניסיון  הסוררת 
אזולאי  משפחת  בבית  המצומצם  המימונה  אירוע 
המסורת  כמיטב  השתתף  שם  שילת,  ביישוב 
לא  איש  ולפיה  הישראלית,  בפוליטיקה  העדכנית 
מעז להחמיץ את חג האמונה המרוקאי )אולי למעט 
באמירה  שעבר  בשבוע  שנתפס  נודע  ישראלי  זמר 
נחלצו  משפחתו  ובני  הצ'חצ'חים  כלפי  מזלזלת 
שהדבר  אמונה  מתוך  דמנציה(,  בטיעוני  להגנתו 
בקלפי.  כלשהו  באופן  לו  יועיל 
קיפצה  עיקש  מאבק  לאחר  רק 
וראש  לצד  מצד  המופלטה  לה 

הממשלה נשם לרווחה.
באותן  כבר  כי  הנמנע  מן  לא 
את  בראשו  לגבש  החל  הוא  דקות 
היום  למחרת  שיוציא  התגובה 
שפרסמה  התחקירים  לסדרת 
על  חסון,  איילה  העיתונאית 
התנהלותו האישית בענייני הקופה 
רעייתי  ביבי,  לא  "אני  הציבורית. 
לא שרה, ילדיי אינם יאיר", יכתוב 
מאוחר יותר, בטקסט ארוך במיוחד 
הרשמית,  התגובה  את  שילווה 
דרך  במיוחד  חריג  באופן  שיצאה 
)לשם  הממשלה  ראש  דוברות 
של  כהונתו  שנות  בכל  השוואה, 
רה"מ  דוברות  על  נאסר  נתניהו, 
גוון  בעלות  הודעות  להוציא 

פוליטי או אישי(.
וכמה היה רוצה בנט להיות ביבי, 
להוריד  אחדים,  לשבועות  לפחות 
המפלגה  אימת  את  מצווארו 
המתפוררת, את חרבם הוירטואלית 
את  וחבריו,  עבאס  מנסור  של 
ולקארה,  לאורבך  להתחנף  הצורך 
הטרור  לגל  להגיב  ההכרח  את 
ממנו.  להתעלם  גם  אבל  הגואה 
השיחה  את  לנהל  רוצה  היה  כמה 
כוח  מעמדת  ביידן  הנשיא  עם 
ביידן  וכאשר  שאם  לדעת  יציבה, 
את  ילחץ  הוא  ארצה,  יגיע  הידיים  לחיצות  חובב 
ידיו ולא את ידי מחליפו לשלושה חודשים, בתסריט 

הלגמרי סביר של הליכה לבחירות.
ובמקום  ביבי,  לא  הוא  בנט  שהצהיר,  כפי  אבל 
נאלץ  הוא  אחרות,  מפלגות  של  בצרות  להתעסק 
בדיון  פנימה.  בבית  התחזוקה  בבעיות  לטפל 
לקמן  )ראה  שיקלי  עמיחי  ח"כ  של  הפרשתו  על 
עידית  ח"כ  של  הכואבת  בפרישתה  בהרחבה(, 
סילמן, באיומי הח"כ בעל התיק על הצבעה כפולה 
במימוש  קארה,  אביר  במפתיע  מסתמנת  שסגירתו 
השבוע  )ששכל  אורבך  ניר  ח"כ  של  האולטימטום 
את אמו וחמותו כאחת, ובזאת נשלח לו ולמשפחתו 

את תנחומנו הכנים(.

בנט הוא גם לא ביבי במובן נוסף: במשך חמש 
נתפס  לא  מעולם  נתניהו  רדיפה,  שנות  עשרה 
לא  מעולם  הוא  ממלכתית,  ולא  ילדותית  בתגובה 
ירד נמוך ותקף את בני משפחתו של ראש ממשלה 
נכון, אפשר לטעון שהיה  וילדיו.  קודם, את אשתו 
מי שילכלך את הידיים עבורו, בניגוד לבנט שניצב 
ידע  נתניהו  בדד במערכה, אבל בשורה התחתונה, 
ממלכתיות מהי. בנט הגיע למבחן הראשון - ונכשל.

וולט  גם מילה על העיסוק בשליחי  לומר  וצריך 
ראש  ברעננה:  המתפתח  למבצר  בהמוניהם  שנעו 
ממשלה בישראל צריך לחיות טוב. הוא צריך לקבל 
משכורת טובה, המדינה אמורה לדאוג לו לכל צרכיו 
ורצוי שהוא לא יצטרך להעסיק את עצמו בשאלות 
לחטט  עניין  או  צורך  אין  גם  אישיות.  כלכליות 
משפחתו.  בני  של  לחייהם  ולרדת  האישיים  בחיין 
רק כך יפנו אישים מוצלחים לעסוק בפוליטיקה וזה 

האינטרס של כולנו כאזרחי מדינת ישראל.
אבל אי אפשר להתנהל בצביעות, אם התקשורת 
סיפורי  על  יומי  בסיס  על  נתניהו  את  לתקוף  נהגה 
הסושי  משלוחי  גם  אז  וחמגשיות,  פיסטוק  גלידת 
של משפחת בנט הם בעיה תדמיתית קשה. מי שזעם 
מן  נתניהו,  משפחת  לילדי  האבטחה  עלויות  על 
שנשפכים  המיליונים  עשרות  על  שיזעם  לו  הראוי 
הפגנות  לצרכי  רשמי  הלא  המעון  אבטחת  סביב 
אבל רשמי לצרכי הוצאות ברעננה. מי שביקר את 
התנסחות  כל  על  נתניהו  הילדים שרה  פסיכולוגית 
לא מהוקצעת, מן הראוי שיבחן בזכוכית מגדלת גם 

את הקונדיטורית ומנחת ההורים גילת.
אסטרטגיית  ולגבש  לנסות  בנט  צריך  בינתיים, 
הישרדות. במצב הנוכחי הקואליציה לא תשרוד את 
מחכה  המוקדמים  הסימנים  כל  ולפי  הקיץ,  מושב 
לנו מערכת בחירות לוהטת במיוחד ביולי-אוגוסט, 
יעמוד  מיוחדת,  חיובית  הפתעה  תהיה  לא  ואם 
הפעם הנושא הביטחוני במרכז: גל הטרור הבלתי 
פוסק, אובדן הריבונות בנגב ואובדן השליטה בהר 

הרקטות  שיגורי  הבית, 
מרצועת  המתחדשים 
עזה והתחושה המרחפת 
באוויר ש'שומר החומות 
זמן,  של  עניין  הוא   '2
ושזמן הוא הדבר היחיד 

שאין לממשלה הזו.

פרשת 
ההפרשה

של  הבוקר  בשעות 
ועדת  התכנסה  שני,  יום 
מיוחד,  לדיון  הכנסת 
של  בקשתה  בעקבות 
להפרשתו  ימינה  סיעת 

מהסיעה.  רשמי  באופן  שיקלי  עמיחי  ח"כ  של 
איתן  ח"כ  החליף  שבעה  היושב  הועדה  יו"ר  את 
גינזבורג מ'כחול לבן', שכבר התנסה בעבר בניהול 
דיונים בהם התעורר הצורך לרמוס את האופוזיציה 
למבנה  בהיצמד  בהכרח  לא  אם  גם  ביעילות, 

המקובל ולכללי המשחק הדמוקרטיים הנאותים.
ממפלגת  אינטגרלי  חלק  אינו  ששיקלי  העובדה 
אינה  קואליציה  כחברת  העכשווי  במצבה  ימינה 
סוד גדול שנחשף פתאום. בערך שבוע אחרי הקמת 
מכל  לה  מתנגד  הוא  כי  ברור  היה  כבר  הממשלה 
מזמן  כבר  נתן  הוא  לבנט  הכריתות  גט  ואת  הלב, 
בשורה של אמירות נוקבות ומתקפות אישיות. אבל 
גם בימינה וגם שיקלי עצמו בחרו שלא לשבור את 
הכלים לחלוטין. לשני הצדדים התאימה מידת מה 
ניסו לשדר כל העת ששיקלי  של עמימות: בימינה 
עדיין עם רגל בפנים, ושיקלי עצמו נהנה כמובן מאי 

הפרשתו. עד עכשיו.
באופן אירוני, דווקא התפרקות הסיעה והניסיונות 
הנואשים של קברניטיה, בנט ושקד, לשמור את מה 
שנשאר בכל מחיר, הם אלו שהובילו לאסטרטגיית 
זה  הוא  שיקלי  לא  בפירוש,  לומר  בלי  ההפרשה. 
הקואליציה  ויו"ר  הועדה  חברת  אלא  לדיון  שעמד 
לשעבר, ח"כ עידית סילמן. ההבנה שהחרב מונפת 
מבין  שותף  לה  יימצא  לא  ואם  ראשה,  מעל  גם 
הח"כים הנותרים שייצר יחד איתה שליש סיעה – 
יהיה גורלה כגורל שיקלי, היא ורק היא הסיפור כאן.

נזכיר, על פי חוק, ח"כ שהוכרז כפורש ממפלגתו, 
לכנסת  עצמאית  ברשימה  להתמודד  אמנם  זכאי 
ברשימה  כחבר  אותו  לשלב  ניתן  לא  אך  הבאה, 
קיימת. קרי, שיקלי יוכל לרוץ במפלגה עצמאית – 
מה שנשקל על ידו בלאו הכי – אבל לא יוכל לקבל 
אם  הדתית,  הציונות  או  הליכוד  ברשימת  שיריון 
וכאשר יחליטו ראשי גוש הימין שמפלגה נוספת לא 
תצלח את אחוז החסימה והיא עשויה דווקא להוריד 
בהתקרב  שייערכו  לסקרים  בכפוף  לטמיון,  קולות 

הוא לא ביבי

אי אפשר להתנהל בצביעות, 
אם התקשורת נהגה לתקוף את 
נתניהו על בסיס יומי על סיפורי 
גלידת פיסטוק וחמגשיות, אז 
גם משלוחי הסושי של משפחת 
בנט הם בעיה תדמיתית קשה. 
מי שזעם על עלויות האבטחה 
לילדי משפחת נתניהו, מן הראוי 
לו שיזעם על עשרות המיליונים 
שנשפכים סביב אבטחת המעון 
הלא רשמי לצרכי הפגנות אבל 
רשמי לצרכי הוצאות ברעננה. מי 
שביקר את פסיכולוגית הילדים 
שרה נתניהו על כל התנסחות 
לא מהוקצעת, מן הראוי 
שיבחן בזכוכית מגדלת גם את 
הקונדיטורית ומנחת ההורים גילת

נבחר שוב, 
נשיא צרפת 
עמנואל מקרון
)צילום: ארמון 
האליזה(
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יום הבחירות. למעשה, ההפרשה נועדה להשיג שלוש 
מטרות: 1. ליטול את אופציית הבחירה מגוש הימין. 

2. לנקום בשיקלי. 3. להרתיע את סילמן.
שיפוטי',  'מעין  שהוא  בדיון  מדובר  החוק,  פי  על 
אחד  את  לשפוט  אמורים  הועדה  וחברי  מאחר 
אלא  הפוליטי.  גורלו  את  ולחרוץ  לכנסת  מחבריהם 
הדבר  בערך  הוא  בועדה,  בפועל  שהתרחש  שמה 
הרחוק ביותר מתיאור של 'הליך שיפוטי'. היו"ר זרק 
מהדיון  האופוזיציה  חברי  מרבית  את  זה  אחר  בזה 
שנשלח  כהנא,  השר  את  לקטוע  טרחו  מצדם  )הם 
על ידי בנט להציג את נימוקי הפרישה, ולא נתנו לו 
את  שייצג  בוסי  גיא  מעוה"ד  מנע  משפט(,  להשלים 
תשובות  לקבל  או  מקדמיות  טענות  לשאת  שיקלי 
והתנהל  הועדה  של  מהיועמ"ש  לטענותיו  מסודרות 
הנוכחית  הקואליציה  שמפגינה  הקלאסית  בדורסנות 

מאז הקמתה, פחות או יותר.
מתשעה  הועדה  מורכבת  דורסנות,  מאותה  כחלק 
אופוזיציה  חברי  שישה  לעומת  קואליציה  חברי 
בלבד, וזאת בזמן שתמונת המנדטים בכנסת מחולקת 
לשבץ  סירבה  האופוזיציה  כזכור,  שוויוני.  באופן 
התורה  יהדות  נציגי  ומלבד  מהועדות,  בחלק  חברים 
)פינדרוס( והרשימה המשותפת )טיבי( נותרו ארבעת 
בלתי  הדתית  והציונות  ש"ס  הליכוד,  של  המושבים 
היה  בועדה  הקואליציוני  הרוב  למעשה,  מאוישים. 
מצומק מהצפוי, בשל היעדרותו של ח"כ וליד טאהא, 
רע"מ  של  חברותה  של  הזמנית  מההקפאה  כחלק 
בקואליציה, עקב מהומות הר הבית ומסעות בן גביר 

והדגלים.

היעד: בית המשפט
כמובן  ששיקלי  לכם  ונספר  המאוחר  את  נקדים 
הופרש, ברוב של שבעה תומכים מול אפס מתנגדים 
נכח  לא  רע"מ  נציג  הקואליציה,  נציגי  תשעת  )מבין 
בהצבעה,  השתתפה  לא  סילמן  עידית  ח"כ  ואילו 
נציגי האופוזיציה שבחרו להחרים את  יחד עם שאר 
התהליך(, אבל זהו רק שלב ראשון במערכה, לפחות 

מבחינתו.
מפלגת  את  בעבר  שליווה  בוסי,  גיא  דינו,  עורך 
קדימה ז"ל )וגם טרח, במכוון או בשוגג, להחליף בינה 
ובין מפלגת ימינה לכל אורך הדיון...( וגם נחשב אחד 
הממשלה  של  הקואליציוניים  ההסכמים  מאדריכלי 
הדיון  עיקר  הוועדה.  לאוזני  כלל  דיבר  לא  הנוכחית, 
מבחינת בוסי היה דיבור לפרוטוקול. הוא כבר מונח 

בשלב הבא: הגשת הערעור על החלטת הועדה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים. מבחינתו, ההתנהלות של 
גינזבורג ושות' שיחקה לטובתו. הבריונות, ההשתקה, 
האפשרות  חוסר  לטענות,  המשפטי  המענה  חוסר 
חלק  של  העניינים  ניגוד  מקדמיות,  טענות  להעלאת 
מחברי הועדה, העדר הליך הבירור העובדתי הנדרש 
כולם  ישחקו  טיעונים,  של  ארוכה  שורה  ועוד  בחוק 

תפקיד משפטי.
מנה  הוא  חייו,  נאום  את  בועדה  נתן  עצמו  שיקלי 
בזה אחר זה את השקרים, המניפולציות, ההתכחשות 
להבטחות והלחץ המאסיבי הפנים מפלגתי שהפעילו 
החומות',  'שומר  מבצע  בתקופת  בפרט  ושקד,  בנט 
וזכה לחיזוק נאה מח"כ סילמן. את מחיאות הכפיים 
'ימינה'  ופעילי  ממצביעי  רבים  כולל  הימין,  של 
את  לקבל  גם  ינסה  הוא  כעת  קיבל,  הוא  לשעבר 

קולותיהם.
השאלה כאמור אינה מה יעלה בגורלו של שיקלי, 
וכבר  עצמאית  ריצה  מועדף  כמסלול  תכנן  כך  שגם 
שוחח עם לא מעט דמויות נודעות במערכת הפוליטית 
השפעת  אלא  אליו,  לחבור  שעשויות  והתקשורתית 
עידית  ח"כ  על  ובעיקר  נוספים,  פורשים  על  הדיון 
מזה  פחות  מובטח  סילמן  של  עתידה  מחד,  סילמן. 
לחשב  לה  לגרום  עשוי  בהפרשה  והאיום  שיקלי  של 
להצבעות  הנוגע  בכל  מרבית  בזהירות  צעדיה  את 
פורש  כל  בו  במצב  מצויה  סילמן  מאידך,  במליאה. 
וסוגר  סיעה  שליש  עמה  יחד  מייצר  ממפלגתה  נוסף 
לה את הפינה. לפיכך, הלחץ שיופעל כעת על אורבך 

או קארה לחבור אליה יגדל שבעתיים.
מתוך  ואם  חשאי  מו"מ  על  התבססות  מתוך  אם 
על  מדברים  כבר  באופוזיציה  פסיכולוגית,  טקטיקה 
לפחות פורש אחד נוסף שמצוי בדרך ועשוי להודיע 
לפי  כשבוע.  בעוד  הפגרה  תום  לפני  עוד  כך  על 
היותר  מהאגף  כנסת  חברי  מעט  לא  זרים,  פרסומים 
ימני שוקלים את צעדיהם ומנהלים סוג כזה או אחר 
ומתקווה  מימינה  חברים  רק  לא  ובהם  מגעים,  של 
וישראל  לבן  כחול  חברי  מקרב  גם  אלא  חדשה, 
ביתנו. מנגד, גם ברע"מ עושים קולות של סוף סיפור, 
וההקפאה הזמנית עשויה להפוך לקבועה. וכפי שכבר 
כתבנו - אם לא יקרה נס של ממש, ימיה של הממשלה 

הנוכחית ספורים.

שובו של הימין
לשני,  ראשון  שבין  המאוחרות  הלילה  בשעות 

השני  בסיבוב  הקולות  ספירת  הסתיימה 
כצפוי,  צרפת.  לנשיאות  בבחירות 
מקרון  עמנואל  המכהן  הנשיא 
ימשיך לקדנציה נוספת אחרי שקיבל 
)קרוב  המצביעים  מקולות   58.6%
הניצחון  אבל  קולות(,  מיליון  ל-19 
בוהקת  אדומה  נורה  להדליק  אמור 
ועד  הימין,  בשאנז אליזה. מועמדת 
המאוד  הימין  מועמדת  מזמן  לא 
קיצונית, מרין לה פן, השיגה 41.4% 
מיליון  ל-13.5  )קרוב  מהקולות 

מצביעים(.
העובדה  עצם  אינו  העניין 
גורף למעלה  ימני בצרפת  שמועמד 
שכבר  מדינה  מהקולות.  מ-40% 
דה  לגנרל  סורי  רוב  לתת  ידעה 
בכיסו  מונחת  שאינה  הוכיחה  גול, 
ערש  היותה  אף  על  השמאל,  של 
תרבותו לאורך מאתיים וקצת השנים 
של  זהותה  הוא  העניין  האחרונות. 

המועמדת.
אם לה פן, שגם אחרי התמתנותה 
הגדרתה  על  חולק  אין  המדומה 
בלתי  אחוז  משיגה  קיצון,  כימין 
שמאל  שנחשב  מועמד  מול  נתפס 
הנראה  ככל  גם  )וזכה  למדי  מתון 
וימין  מרכז  מצביעי  של  לתמיכתם 
רבים שחששו מעלייתה של לה פן(, 
בקו  מאסו  רבים  צרפתים  משמע 
המקומי.  השמאל  של  הפרוגרסיבי 
להם  נמאס  ממהגרים,  להם  נמאס 
להם  נמאס  העולה,  מהאסלאם 
בעשור  צרפת  את  שפקד  מהטרור 

האחרון לא אחת.
משמעות  גם  לזה  ויש 
שהדחתו  שחשב  מי  בינלאומית: 
של  סופו  את  תסמל  טראמפ  של 
הקץ  את  ותביא  הטראמפיסטי  הגל 

לעלייתו המחודשת של הימין ברחבי העולם, 
ומי שהשלה את עצמו שבחירתו החוזרת של 
אנקדוטה  הייתה  בהונגריה  אורבן  ויקטור 
ובועט.  חי  שהימין  לגלות  נוכח  מקומית, 

בצרפת ובכל רחבי אירופה.

מאבק מכוון בית משפט. ח"כ שיקלי ועורך דינו בוועדת הכנסת )צילום: דוברות הכנסת(

השאלה כאמור אינה מה יעלה 
בגורלו של שיקלי, שגם כך 
תכנן כמסלול מועדף ריצה 

עצמאית וכבר שוחח עם לא 
מעט דמויות נודעות במערכת 

הפוליטית והתקשורתית 
שעשויות לחבור אליו, אלא 
השפעת הדיון על פורשים 

נוספים, ובעיקר על ח"כ עידית 
סילמן. מחד, עתידה של סילמן 

מובטח פחות מזה של שיקלי 
והאיום בהפרשה עשוי לגרום 

לה לחשב את צעדיה בזהירות 
מרבית בכל הנוגע להצבעות 

במליאה. מאידך, סילמן 
מצויה במצב בו כל פורש נוסף 

ממפלגתה מייצר יחד עמה 
שליש סיעה וסוגר לה את 

הפינה. לפיכך, הלחץ שיופעל 
כעת על אורבך או קארה לחבור 

אליה יגדל שבעתיים
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צילומים:
משה גולדשטיין, יעקב כהן, 

אברומי ברגר שלומי טריכטר

הקבלת פני רבו אצל מרן הגר"ש כהן

כ"ק  האדמו"ר מבעלזא בתפילה בהר הצופים

 בחצרות גדולי ישראל 

הגר"מ שטרנבוך מברך את המצות עבור 
בנות בית לפליטות

כ"ק האדמו"ר מצאנז בשריפת חמץ

כ"ק  האדמו"ר מאמשינוב בשריפת חמץ כ"ק האדמו"ר מויז׳ניץ בשריפת חמץ הקבלת פני רבו אצל המשגיח הגר"ד סגל

הגרמ"ה הירש בשריפת חמץ

הקבלת פני רבו אצל הגרמ"צ ברגמן הגרב"מ אזרחי בכותל

קבלת קהל ע״י מורנו הגרי״ש קניבסקי 
בחדר אביו מרן שר התורה זצוק"ל

הגר"ב פינקל בביקור חג אצל מרן 
ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטייין

המונים בשיעורו של מרן ראש 
הישיבה הגרי"ג אדלשטיין



לקוחות כללית, לשירותכן זימון כל התורים 
לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת

בטוח זה כללית
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה?

המוקד זמין בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00

חייגו 
*2700

הקישו 1
לרפואה יועצת

הקישו 3 
למוקד

קביעת תור2022
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יו"ר מאוחדת מר איל גבאי קיבל 
את ברכת מרן הגרי"ג אדלשטיין 

מאת: יחיאל חן

יו"ר מאוחדת מר איל גבאי נכנס להתברך אצל 
במעונו  אדלשטיין  הגרי״ג  הישיבה  ראש  מרן 
מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  ברב  מלווה  בב״ב 

מרכז.
של  הקהילה  קשרי  מנהלי  הצטרפו  לביקור 
יהודה  פרג,  שמשון  מרכז:  במחוז  מאוחדת 
חנוך  ששון,  בן  ישראל  צישינסקי,  נתן  פרנקל, 
מנחם  וינברג,  ישראל  יפרח,  ישראל  זילברפרב, 
וייס, יוסי טייטלבוים, אליהו אוחיון וגרשון יפה.

שיבח  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
קשרי  מתאמי  של  היומיומית  החסד  עשיית  את 
מר  היו"ר  בראשות  הקופה  והנהלת  הלקוחות 
איל גבאי והרב משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז 
לעזור  הלקוחות  קשרי  למנהלי  שמאפשרים 

לכמה שיותר אנשים.
יו"ר מאוחדת מר איל גבאי הודה למרן ראש 
ותמיכתו  הברורה  שהכרעתו  כך  על  הישיבה 
בצורך  הישיבה  ראש  מרן  של  הדרך  כל  לאורך 
ללכת ולהתחסן מפני הקורונה עם תחילת מבצע 
החיסונים, היוותה זרז של ממש והעלתה באופן 
הציבור  בקרב  ההתחסנות  אחוזי  את  משמעותי 

החרדי.

מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן,  משה  הרב 
את  לברך  הישיבה  ראש  ממרן  ביקש  במאוחדת 
במאוחדת,  החרדי  הציבור  עבור  הפועלים  כלל 
הן מנהלי קשרי הקהילה, והן הצוותים הרפואיים 
להמשיך  יוכל  שהציבור  מנת  על  והמינהלתיים, 
הטוב  והרפואי  המקצועי  השירות  את  ולקבל 
ביותר, תוך התאמה מוחלטת לאורח החיים של 

הציבור החרדי.
היו"ר  את  בחום  בירך  הישיבה  ראש  מרן 
לסיעתא  "שתזכו  הקהילה  קשרי  מתאמי  וכל 
ציבור  למען  הקודש  בפעילות  ותמשיכו  דשמיא 
ברכה  רואים  שמים  לשם  כשעושים  הלקוחות, 

גדולה".

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שיבח את עשיית החסד היומיומית של מתאמי קשרי 
הלקוחות והנהלת הקופה בראשות היו"ר מר איל גבאי והרב משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז 

במאוחדת שמסייעים לבריאות של כל אחד ואחד

ראשי זק"א ת"א התקבלו לביקורי 
חג בבתי הרבנים שליט"א

בין היתר ביקרה המשלחת אצל הגר"ד לנדו, הגרחי"א לנדאו רבה של ב"ב, 
רב הארגון הגר"י רוז'ה ורב המכון באבו כביר הרב אשר לנדאו ⋅ הרבנים בירכו 

ועודדו את הפעילות 

מאת: מנדי קליין

זק"א ת"א התקבלו במהלך חג הפסח  ראשי 
בבתי הרבנים שליט"א לביקורי חג.

רב  בראשות  המשלחת  התקבלה  בחיבה 
בת  העיר  רב  רוז'ה,  יעקב  הרב  הגאון  הארגון 
לישראל,  הראשית  הרבנות  מועצת  וחבר  ים 
לנדו  דב  רבי  הגדול  הגאון  מרן  של  במשכנו 

שליט"א, ראש ישיבת סלבודקא.
נושאים  השולחן  על  הועלו  הקודש  בשיחת 
הלכתיים שחלו השנה כששבת אחרי שביעי של 
פסח,  כן הועלה על נס פועלם של מתנדבי ארגון 
זק"א תל אביב בתחום חסד של אמת כשהגר"ד 
ברכתו  את  ומעניק  הפעילות  את  מעודד  לנדו 

החמה.
כמו כן זכו חברי המשלחת לבקר גם במעונו 
אייזיק  יצחק  רבי  הגאון  ברק  בני  העיר  רב  של 
למתנדבים  הודה  לנדא  הרב  חג.  לשיחת  לנדא 
שקידשו שם שמיים בפעילותם בפיגוע הרצחני 

שהתרחש לאחרונה בבני ברק ועודדם 
אמת.  של  חסד  של  העשייה  בהמשך 
לחיים  הנוכחים  שתו  הביקור  בסיום 

לברכה והצלחה. 
זק"א  מנכ"ל  את  כללה  המשלחת 
ת"א הרב צבי חסיד, הקמב"ץ יחיאל 
הבינלאומית  החטיבה  מנהל  גולדמן, 
יעקב  מכון  צוות  ראש  נידאם,  ברוך 
רחמים  שמעון  הרב  שטיינמץ, 

ומתנדבים.
בנוסף לביקורים אצל גדולי ישראל, 
ביקורי  את  לקיים  המתנדבים  ביקשו 
ת"א  זק"א  ארגון  רבני  בבתי  גם  החג 
ולשם כך הגיעו חברי צוות זק"א תל 
אביב בבת ים בראשות מנכ"ל הארגון 
ים אברהם  צבי חסיד וראש צוות בת 
ורב  הארגון  רב  של  למעונו  זקן  בן 
רוז'ה  יעקב  הרב  הגאון  ים  בת  העיר 

שליט"א והקבילו פני רבם ברגל.

הלכתי  שיעור  למתנדבים  מסר  רוז'ה  הרב 
בחג  לנקברים  השבעה  חלות  היום,  בעניני 
של  שביעי  יו"ט  שאחרי  בשבת  ישראל  ומנהגי 

פסח.
המתנדבים ניצלו את ההזדמנות להודות לרב 
הארגון על מסירותו לאורך כל ימות השנה סביב 

השעון והרימו כוסית לחיים וברכת חג.
עוד ביקור קיימו מתנדבי הארגון וראשיו אצל 

רב המכון לרפואה משפטית הרב אשר לנדאו.
העוסקים  המתנדבים  הגיעו  לנדאו  הרב  אל   
עם  משפטית  לרפואה  במכון  אמת  של  בחסד 
ההנהלה  חבר  חסיד,  צבי  הרב  הארגון  מנכ"ל 
במכון  מתנדב  הוא  גם  אשר  הלפרין  ישראל 
הזדמנות  זו  והיתה  גולדמן,  יחיאל  והקמב"צ 
למפגש של שמחה והרמת כוסות לחיים שאינו 

בין האלונקות וגופות מאירועי אסון למיניהם.
ודנו  הפעולה  שיתוף  על  לרב  הודו  במפגש 
הפרק  על  העולים  שוטפים  הלכתיים  בעניינים 
כשבסיום איחלו להיפגש רק במועדים שמחים.

ראשי זק"א ת"א בבתי גדו"י 

גבאי במעונו של מרן הגרי"ג אדלשטיין 

רכב
ביזרי 

חשמל וא
ייקה

ש

077-4044395
רח' חיד"א 27,

 ב"ב 
)מול עזרה למרפא(

›

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

שטיפה
 VIP 

ללקוחותינו 
בלבד

 מר"ח ניסן
תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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

מצלמת 
דרך

149₪

החל מ-

רדיו + 
 USB חיבור
וכבל אוקס

199₪

החל מ-

מצברים

399₪

החל מ-

ליטוש 
פנסים

החל מ-

49₪

קומפרסור 
מקצועי 

מתכת
החל מ-

119₪

כבלים להנעה 
עבים במיוחד 

100 אמפר
החל מ-

99₪

גז 
למזגן 

99₪

ב-

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

שייקה. שירות | אמינות | אחריות

*דרושים עובדים לשטיפה לפרטים חייגו:

שוברים ת'שוק

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

תוצאות 
כבר

מהחודש 
הראשון!

כמוסות בוסטר קליר
+ בוסטר קליר קרם

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

booster.ttmisrael.com

עור חלק ובריא?

עכשיו זה
 אפשרי!

סובלים מאקנה?

אנחנו מחויבים לתהליך
עד לעור בריא וקורן!

השילוב המהפכני
לעור חלק בריא!

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

כמוסות בוסטר קליר
תוסף תזונה מהפכני - תרכובת 

נטורופתית מוכחת קלינית, 
המאזנת מצבי עור מדולק 

במקרים של אקנה

בוסטר קליר קרם
קרם לאיזון מצבי 

אקנה, אותו פיתחנו על 
בסיס תמציות צמחים 

המתאימות למצבי דלקת
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

                  

נכרי  על  מסופר  )ל"א(  שבת  במסכת 
שבא לפני שמאי, וביקש להתגייר על מנת 
אחת,  רגל  על  כולה  התורה  את  שילמד 
אולם שמאי דחפו באמת הבניין שבידו. לאחר מכן 
בקשה  אותה  את  וביקש  הלל  לפני  נכרי  אותו  בא 
כמו שהציג בפני שמאי. השיב לו הלל: דעלך סני 
ואידך   , כולה  היא התורה  זו  לא תעביד-  לחבריך 
פירוש התורה לך  גמור- המשך  זיל  פירושה הוא, 

ללמוד.
דברי גמרא אלו מפורסמים , אך מעלים תמיהות 
אנו  אחת,הרי  רגל  על  אדם  לגייר  ניתן  וכי  רבות! 
של  ניסיונות  אחרי  נעשה  גיור  שהליך  יודעים 
המגייר לשכנע את הנכרי לא לעשות כן? גם אם אנו 
נוטים להשתמש תמיד בדרכי "בית הלל" המקילים 
בתשובתו  הלל  את  להבין  קשה  כאן  לכאורה, 
לעומת שמאי, איך ניתן לקבל את גישתו של אותו 
נכרי לבקש ללמוד את התורה על רגל אחת, הרי זה 
והבנה מינימליים שנדרש  מראה על חוסר רצינות 
ואיך  מקצוע,  או  חיים  דרך  ללמוד  שרוצה  מאדם 
הלל לא מסלקו כמו שמאי? ועוד, האם "מה דעלך 
סני לחבריך לא תעביד" זהו כל התורה כולה, גם 
אם "ואהבת לרעך כמוך" הוא כלל גדול בתורה , 

אך ודאי זה אינו כל התורה?
י"ל שבדברי גמרא אלו יש הבנה מעמיקה יותר. 

אתערותא  של  בדרך  נקנית  תורה  כי  סובר  שמאי 
אם  גם  ויגיעה.  עמל  של  עצמית,  עבודה  דלתתא- 
האדם  על  קודם  דשמיא,  סייעתא  שצריך  ברור 
לזכות  כדי  מחט  של  כחודו  פתח  מעצמו  לפתוח 
שהקב"ה יפתח לו פתח כפתחו של אולם. ראשית 
ולהתייגע.  ללמוד  ולטרוח,  להשתדל  האדם  על 
עליו לטפס בסולם המוצב ארצה שלב אחרי שלב 

ורק בדרך זו יגיע לראשו בשמיים.
שדרכה  נוספת,  דרך  אותנו  ומלמד  בא  הלל 
בלי  השכינה  ולהשראת  גדול  לאור  לזכות  ניתן 
דלעילא-  אתערותא  ידי  על  דהיינו  ויגיעה.  עמל 
על  זאת  לעשות  ניתן  כי  מגלה  הלל  שמיימי.  אור 
הזולת  את  מי שאוהב  אמיתית,  ישראל  אהבת  ידי 
הקב"ה  חבירו,  בשביל  נפשו  את  למסור  ומוכן 
ואהבת  שנאמר:  כמו  עליו,  שכינתו  ומשרה  יורד 
לרעך כמוך אני ה' . אם אתה אוהב את רעך אני ה', 
מי  כל  עליכם.  שכינתי  ומשרה  מלמעלה  יורד  אני 
ואוהב  שאהוב על הבריות אהוב הוא על המקום. 
מבלי  ומגיע  יוזם  הוא  אליו  שיפנו  מחכה  אינו 

שיקרא. 
עצה  לך  יש  נכרי.  לאותו  הלל  שאמר  מה  זה 
עליכם,  אשובה  מבחינת  לקב"ה  להתקרב  נוספת 
ואהבת  של  הזו  המצווה  את  תקיים  אכן  אם  וזאת 
ובכל מאודך,  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  כמוך  לרעך 

אזי הקב"ה ירד אליך וישרה שכינתו עליך.
בית  ראש  שכתב  באיגרת  מופיע  דומה  רעיון 
מינצברג  וולוויל  רבי  הגה"ח  בירושלים  הדין 
זצ"ל  מאוז'רוב  האדמו"ר  אל  המופנית  זצ"ל 
מאפטה  יעק'לי  רבי  מפי  מביא  שם  תשי"א  בשנת 
בשם סבו הרבי ר' דוד מלעלוב זצ"ל, ש"כל שיש 
בלבו אהבת ישראל הרי זה הולך מעוטר כל היום 
של  פרשיות  בהן  דכתיב  עלמא  דמארי  בתפילין 
והוסיף  ע"א(.  ז'  דף  ברכות  )עפי'  ישראל"  אהבת 
הכתוב  מאמר  את  בזה  פירש  יעק'לי  ר'  שהרבי 
חז"ל  שדרשוהו  תתגודדו"  "לא  א(  יד,  )דברים 
)יבמות דף י"ד ע"א( "לא תעשו אגודות אגודות" 
דהיינו שתשרה ביניכם אחדות ואהבה, כי אז "לא 
תשימו קרחה בין עיניכם", רמז לטוטפות אשר בין 
עיניכם. כלומר, אם תשרור ביניכם אחדות ואהבה 

לא תחסירו לעולם מלילך בתפילין דמארי עלמא.
רעהו  את  איש  שאהבו  אחים  שני  על  מספרים 
האח  אדמה.  חלקת  מאביהם  בירושה  וקיבלו 
האחד היה נשוי ומטופל בילדים ואילו האח השני 
משך  שדהו  חלקת  את  איש  ועיבדו  חיו  כך  רווק. 
קוצרים את  והם  הגיעה שעת הקציר  והנה  השנה. 
השיבולים במשך היום, ובלילה ישנים בשדה מעמל 
המחשבות  באו  בלילה  ההם.  הימים  כמנהג  היום 
ילדים, הוצאותיו  לו  ויש  נשוי  לאח הרווק – אחי 

שיבולים  אלומות  צריך  הוא  ודאי  משלי,  מרובות 
יותר ממני, אקום ואעביר אליו בשקט בלי שירגיש 
קם  בכבוד.  להתפרנס  יוכל  וכך  שיבולים  אלומות 
בלילה האח הרווק והעביר עשר אלומות שיבולים 

אל ערמת האלומות של אחיו וחזר לישון.
עוד באותו לילה נדדה שנתו של האח הנשוי – 
משפחה.  להקים  כמוני  זכה  לא  רווק,  עדיין  אחי 
לו  יספיקו  אם  יודע  מי  רב,  בכסף  לו  צורך  ודאי 
לא  אם  מי  ובית.  חתונה  לצרכי  לדאוג  האלומות 
אני- אחיו, היכול לעזור לו. קם האח הנשוי והעביר 
לערימת  שיבולים  אלומות  עשר  בשקט  בשקט 

האלומות של אחיו הרווק.
האחים  מן  אחד  כל  התפלא  בבוקר  למחרת 
אף  שלו  האלומות  בערימת  חסרה  שלא  לראות 
אלומת שיבולים. כך נהגו האחים למחרת. בלילה 
הלילה באמצע  נפגשו שני האחים בחצי  השלישי 
הדרך, עם אלומות השיבולים שרצו להעביר איש 

אל אחיו.
מספרים כי במקום בו נפגשו שני האחים קם בית 
היכן  שכינתו  משרה  שהקב"ה  ללמדנו  המקדש. 
שיש אהבת ישראל. אם יש ואהבת לרעך כמוך אז 

אני ה', כביכול הקב"ה מצטרף לחבורה זו.





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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ָּכל 
ְקדִׁשים  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת 
ם: ִאיׁש ִאּמוֹ  ִּתְהיּו ִּכי ָקדוֹׁש ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכֽ
ֲאִני ה'  ְוֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו  ִּתיָראּו  ְוָאִביו 
ֹלא  ַמֵּסָכה  ֵואֹלֵהי  ָהֱאִליִלם  ֶאל  ִּתְפנּו  ַאל  ם:  ֱאֹלֵקיֶכֽ

ם )ויקרא יט, א-ד(".  ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכֽ
הפרשה  את  הפותחים  בפסוקים  המתבונן 
השניה – פרשת קדשים, ירגיש תמיה רבתי, בדרך 
הכבד,  אל  הקל  מן  ולעלות  לעבור  רגילים  כלל 
ואילו כאן מתחילה התורה מהכבד לקל, בתחילה 
גבוה  ִּתְהיּו" שהיא מעלה  "ְקדִׁשים  דורשת התורה 
וגדולה מאוד לנהוג פרישות וקדושה אף בדברים 

המותרים, קדש עצמך במותר לך )יבמות כ ע"א(. 
ִאּמוֹ  "ִאיׁש  לדרגת  התורה  יורדת  מכן  לאחר 
ְוָאִביו ִּתיָראּו"- דבר שהשכל מחייבו, כיבוד ומורא 
שבת  שמירת  ִּתְׁשמֹרּו"-  ַׁשְּבתַֹתי  "ְוֶאת  ואם,  אב 
שאיסורה בסקילה, רח"ל, הלא ודאי שאדם שנמצא 
יורדת  ומדוע  השבת  את  ישמור  קדושה  בדרגת 

התורה בדרגת הציווי? 
ולבסוף יורדת התורה עוד דרגה לאיסור עבודות 
הדבר  ולכאורה  ָהֱאִליִלם",  ֶאל  ִּתְפנּו  "ַאל  זרות 
בכל  ככופר  זרה  בעבודה  המודה  כל  שהרי  פשוט 
התורה כולה )חולין ה ע"א(, וכיצד יורדת התורה 
האדם  שאף  זרה  עבודה  לאיסור  קדושה  מדרישת 

הפחות שבישראל אינו עובר עליה?  
מדברת  אלו  בפסוקים  הקדושה  שהתורה  אלא 
ֶאל  "ַּדֵּבר  ישראל,  והדרגות בעם  כלפי כל הסוגים 
סוגים  קיימים  ישראל  בעם  ִיְׂשָרֵאל"-  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל 
כולם  ליבם של  והקב"ה מדבר אל  מסוגים שונים 

ואינו דוחה אף אחד מהם:
אדם  בני  ישנם  ִּתְהיּו"-  "ְקדִׁשים  בתחילה,   
כל  תורה  לומדים  עילאית,  בקדושה  שנמצאים 
חיים  טובים,  ובמעשים  בתפילה  עוסקים  היום, 
ה'  ִׁשִּויִתי  בעצמם  ומקיימים  וטהרה  בקדושה 
ְלֶנְגִּדי ָתִמיד )תהילים טז, ח(, מהם דורשת התורה 
שימשיכו לעלות במעלות הקדושה ויתקדשו יותר, 
אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשים אותו הרבה 

מלמעלה )יומא לט ע"א(. 
ביכולתם  שאין  ישראל  בעם  אחר  סוג  יש  אך 
להיות במדרגת הקדושה כל היום, בלימוד התורה 
שלפחות  התורה  דורשת  מהם  חסדים,  ובעשיית 
ַׁשְּבתַֹתי  ְוֶאת  ִּתיָראּו  ְוָאִביו  ִאּמוֹ  "ִאיׁש  בדרגת  יהיו 
השבת  את  וישמרו  ההורים  את  יכבדו  ִּתְׁשמֹרּו", 
שביכולתם  התורה  מצוות  שאר  עם  יחד  הקדושה 

לקיים. 
מארבעת  החמישי  הבן  אחר,  סוג  יש  אולם 
הבנים שבהגדה, שאפילו לא נמצאים במדרגה של 
כיבוד הורים ושמירת שבת, אלא התרחקו לגמרי, 
נסעו לחו"ל ולא מוכנים ליצור קשר, מהם דורשת 
התורה שלפחות לא יפנו אל האלילים, לא יאמינו 

בכל מיני אמונות תפלות.
ומסיימת התורה הקדוש בכל פסוק במילים "ֲאִני 
ם", להורות לנו שלא משנה באיזה מצב  ה' ֱאֹלֵקיֶכֽ
ומצוות, לא  גם אם פרק עול תורה  נמצא היהודי, 
הזה  במצב  גם  הורים,  כיבוד  ולא  שבת  שמירת 
הקב"ה אוהבו ומעריכו על עצם זה שמשתדל כפי 

יכולתו והשגתו ואינו פונה אל האלילים.
מתפלל  "אני  לומר:  רגיל  היה  טוב  שם  הבעל 

כמו  ביותר  הגדול  הצדיק  את  לאהוב  שאזכה 
שהקב"ה אוהב את היהודי הרשע והגדול ביותר". 
ב  )שמואל  ִנָּדח  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  ְלִבְלִּתי  ש-  מפני  וזאת 
יד, יד(, הקב"ה לא דוחה אף יהודי, וכשם הקב"ה 
אוהב ומעריך כל יהודי כך צריכים אנו לאהוב את 
ה' אהבה אמיתית, ולהראות לבריות כמה חביבים 

הם לפני המקום וכמה ה' יתברך אוהבם. 
להרצאה  הוזמן  הרבנים  אחד  נספר,  ולסיום 
הרצאה  מסר  הרב  חיילים,  גם  נכחו  בו  במכון 
מעניינת במשך שעה ולאחר מכן החיילים התאספו 
שלא  אחד  חייל  היה  החיילים  מתוך  הרב,  סביב 
ועשה  הרב  לדברי  ולהאזין  לשמוע  מעוניין  היה 
עצמו במשך כל ההרצאה כמשחק בפלאפון שלו, 
הרב הבחין בדבר ולאחר השיעור ניגש אליו שאלו 

לשלום ואמר שהוא מקנא בו קנאה גדולה. 
צחק החייל ולא הבין את דברי הרב, "מדוע אתה 

מקנא בי?" 
השיב  צניחה"  כנפי  עליך  שיש  רואה  "אני 
שאלתי  ויסוריים,  פחד  עברת  "אתה  ואמר,  הרב 
במידה  להם  שיש  בפני  תיארו  והם  צנחנים  כמה 
וכתוצאה  יפתח  לא  המצנח  שמא  פחד  מסוימת 
מכך הם עלולים להתרסק חלילה, ורבינו יונה כותב 
לאדם  נחשבים  מוות"  "פחד  של  כאלה  שיסורים 
כאילו מת וחי מחדש, ומכפרים על עוונותיו. לכן 

אני מקנא בך". 
שהתחיל  החייל  של  פניו  על  עלתה  צהלה 
עם  מתנהגים  כך  באמת,  "מה  ולשאול:  להתעניין 
וכך שוחח עמו הרב  ויסורים?",  אדם שעבר פחד 
תורה,  בשיעור  ולהשתתף  שבת  להתארח  והזמינו 

ומצוות  מתורה  רחוק  שהיה  צנחן  אותו  ולבסוף 
ולא רצה לשמוע אף מילה של תורה, חזר בתשובה 

שלימה ונהפך לירא שמים בתכלית". 
וכל זאת מפני שהרב התייחס אליו ופתח לו פתח 
ותקווה באומרו אליו שהוא מקנא בו, ְוֶׁשֵאינוֹ יוֵֹדַע 
ִלְׁשאֹל- ַאְּת ְּפַתח לוֹ )מנוסח הגדה של פסח(, לכל 
יהודי אפילו הרחוק ביותר יש נקודת אור, רק צריך 

לחפש לפתוח ולהאיר אותה. 

ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה
וחודש  חדש  לימודים  זמן  להתחיל  אנו  זוכים 
ר'ופאך,  ה'  א'ני  תיבות  ראשי  שהוא  אייר,  חדש, 
ורפואות, רפואת  לפי שחודש זה מסוגל לישועות 

הנפש ורפואת הגוף. 
ישנם בני אדם שלדאבון לב חולים בגופם, כואב 
להם היד, הרגל או כל איבר אחר, וישנם שחולים 
חולה  נשמתם  שלהם,  ברוחניות  ברוחם,  בנפשם, 
ובוכיה בכל העת ומבקשת ומחפשת שירפאו אותה, 
הרפואה,  את  עבורה  למצוא  אפשר  אייר  ובחודש 
וזאת מפני שבחודש זה נמצאים אנו בעיצומה של 
לקראת  תורה,  מתן  חג  לקראת  הגדולה  הצעדה 
לאדם,  והרפואה  המרפאה  שהיא  התורה,  קבלת 
ג,  )משלי  ְלַעְצמוֶֹתיָך  ְוִׁשּקּוי  ְלָׁשֶּרָך  ְּתִהי  ִרְפאּות 
שדרשו  מה  ע"א  נד  עירובין  במסכת  וע"ע  ח. 
וקיום  הקדושה  התורה  לימוד  בזה(,  רבותינו 
הלכותיה והנהגותיה הם הרפואה האמיתית לאדם, 
זוכים אנו לקבל רפואה  וכשצועדים אנו לקראתה 

שלימה לגוף ולנפש גם יחד.
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 מרפאת קריית הרצוג
צבי הרלינג 6

לקוחות כללית בבני ברק

יש לכן רפואת נשים מקצועית ומתקדמת ליד הבית 
רפואת נשים קרובה אליכן!

 מרכז בריאות האישה גני טל
חזון אי"ש 62 

 מרכז בריאות האישה
 קונקורד
בן גוריון 13

לפרטים נוספים: 03-9766116

חדש! מיון נשים

ה׳ א׳ - ד׳

15:00-19:00 | 8:00-14:00 8:00-19:00

 מיון נשים בני ברק אזורית 
רבי עקיבא 83 בני ברק

רופאים מומחים בזמינות מקסימלית



בני ברק כ"ו ניסן תשפ"ב 123027/4/22

לאישה
מאת: הילה פלאח

  

שלנו  היא  האחריות  בשוק,  המוצרים  שפע  עם 
ולדאוג  ישנים  הרגלים  לבקר  שאלות,  לשאול 
לעור,  בדיוק  מתאימה  שלנו,  הטיפוח  ששגרת 
כוהנת  שלנו.  החיים  לאורח  וגם  לגוף  לשיער, 
טיפוח  מותג  בעלת  שכטר,  אלונה  הטיפוח 
המלח  מים  ומינרלים  מרפא  צמחי  מבוסס 
בחברת  בכירה  מדריכה  פילוננקו,  ואולגה 
מעבדות  בינלאומית  הישראלית-  הקוסמטיקה 
שגויים  טיפוח  הרגלי  שבעה  מציינות   ,GIGI

נפוצים שכדאי לשנות עוד היום!

סוג  לנו  שיש  המחשבה  ראשון:  הרגל 
עור קבוע!

רגיל,  פנים  לעור  החלוקה  את  מכירות  כולנו 
מעורב, שמן או יבש. בניגוד למחשבה שכל אחד 
ואחת מאיתנו נולד עם סוג עור פנים קבוע, האמת 
היא שעור הפנים שלנו משתנה כל הזמן בהתאם 
שהגוף  הורמונליים  ושינויים  האוויר  מזג  לגיל, 
קוסמטיים  מוצרים  של  שפע  עם  היום  עובר. 
שאת  הקוסמטיקה  מוצרי  חלוקת  מתקדמים, 
צריכה לפי סוג עור פנים, אינה תמיד נכונה שכן 

סוג העור שלך משתנה.

הרגל שני: שטיפת הפנים במים קרים

וודאי שמעת כי שטיפת הפנים במים קרים מעולה 
לכיווץ הנקבוביות. העולם מלא בשלל המלצות 

המעודדות לשטוף את הפנים במים קרים. חלקן 
אפילו מוסיפות המלצה לשילוב קוביות קרח )!( 
לדעת,  חשוב  בבוקר.  הפנים  של  השטיפה  במי 
לכל  מתאימה  אינה  קרים  במים  הפנים  שטיפת 

עדין  עורך  אם  למעשה,  עור!  סוג 
ורגיש – מומלץ לשטוף את 

חמימים,  במים  הפנים 
ליצור  לא  כדי 

או  קור  כוויות 
בעור  טראומה 

ת  א ט ו ב מ ה
באדמומיות 
ה  נ י א ש

יורדת.
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מבוססי  פנים 
אלכוהול

נכון, אלכוהול מחטא ומנקה, 
שיש  בפצע  מדובר  לא  עוד  כל  אבל 

לחטא, הנחת אלכוהול על הפנים עלולה לגרום 
חפשי  בעור.  קיצוני  ויובש  צלקות  לכוויות, 
ניקוי  פעולת  המבצעים  קוסמטיים  מוצרים 

וחיטוי יסודית מבלי להכיל אלכוהול.

קרם  מינוני  לשנות  לא  רביעי:  הרגל 
לחות בקיץ ובחורף

קרם  יותר  לשים  נוטה  שאת  נכון 
בקיץ?  מאשר  בחורף  לחות 
היא  האמת  טעות!  זו 
לאותה  זקוק  שעורנו 
מידה בדיוק של לחות, 
בחוץ  כשחם  גם 
בעונת  כשקר.  וגם 
תתני  אל   – הקיץ 
הזיעה  לתחושת 
את  לשבש  והלחות 
מינון הלחות שהעור 
זקוק לו – מרחי קרם 
תוותרי  ואל  לחות 
כשקר   – בחורף  עליו. 
לחות  קרם  עודף  ויבש, 
בעיית  את  יפתור  לא 
פתרונות  דווקא  אלא  היובש 
כמו  יותר  אינטנסיביים  הזנה 
העור.  את  להזין  יעזרו  לפנים  סרום 
הוא  לשמו  למטרה  הנכון,  במוצר  השתמשי 

מיועד והקפידי על מינונים.

האקנה  של  קיצוני  ייבוש  חמישי:  הרגל 

הוא לא הפתרון הנכון!
אשר  כדורים  או  משחה  וקיבלת  לרופא  הלכת 
לב  שימי  האקנה?  פצעוני  את  לייבש  תפקידם 
והגוף  הפנים  חלקי  לשאר  נזק  גורמת  לא  שאת 
את  יחסל  קיצוני  ייבוש  באקנה.  נגועים  שאינם 
האקנה, אך עלול להותיר בעור חטטים וסימנים 
חיצוניים רבים שיהיה קשה להיפטר מהם, כמו 
כן יכולות להיות גם בעיות פנימיות רבות. ייבוש 
סבלנות  ולכן  הדרגתי  להיות  חייב  האקנה  פצע 
הוא  ביותר  החשוב  הדבר   – משתלמת  פה 
ניקון הפנים באמצעות סבון חיטוי  להקפיד על 
שאינו מייבש את העור וגם להקפיד על סביבת 
הפנים ולהחליף מצעים ומגבות בתדירות גבוהה 

מהרגיל.

הרגל שישי: לחשוב ששימוש רב במקדם 

  D הגנה גורם לחוסר בויטמין

קרני  את  לחסום  במטרה  מיוצר  ההגנה  מקדם 
חוסם  אינו  הוא  אך  בעור,  הפוגעות   UV-ה
מחסור  מהשמש.  המתקבל    D הוויטמין  את 
בוויטמין  D הוא תוצאה של אי חשיפה לשמש 

ולא מכמות השימוש בקרם ההגנה.

הרגלים בטיפוח הפנים שחייבים לשנות
לכל אישה הרגלי טיפוח שהיא מקיימת שנים רבות ואינה מוותרת עליהם ⋅ על אף 

שהמחויבות וההתמדה ראויים לשבח, בעידן הטכנולוגי של היום ומוצרי הקוסמטיקה 
המתקדמים, לא כל הרגל יופי שהיה אולי נכון לפני עשורים, מתאים כעת

פאי טונה מועשר בחלבון

רכיבים:

1 כף שמן זית
1 בצל, קצוץ דק

1 שן שום, כתושה
 100 גרם טונה במים

3 חלמונים
4 כפות מדידה אבקת חלבון

100 גרם גבינה לבנה )לנוהגים(
1 כף מים

מלח ים, לפי הטעם
פלפל שחור גרוס, לפי הטעם

פטרוזיליה קצוצה, להגשה

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל- 180מעלות ומשמנים תבנית 

בקוטר 15 ס״מ במעט שמן.
2. מחממים את שמן הזית במחבת מעל להבה 

בינונית. כשהשמן חם, מוסיפים את הבצל ומטגנים 

עד לריכוך והזהבה. מוסיפים את השום ומטגנים דקה. 
מצננים. מוסיפים את הטונה, מתבלים במלח ופלפל 

ומערבבים. 
3. מניחים את החלמונים בקערה ומקציפים לבלילה 
תפוחה ובהירה. מוסיפים את אבקת החלבון, הגבינה 

הלבנה והמים, מתבלים במלח ופלפל ומערבבים היטב 
לבלילה אחידה.

4. מחממים מחבת בקוטר 15 ס״מ מעל להבה בינונית. 
מברישים במעט שמן ויוצקים מחצית מהבלילה 
לשכבה אחידה. מערסלים בעדינות את המחבת 

לציפוי הדפנות בבלילה  ומטגנים עד שהחביתית 
התייצבה

5. מפזרים מעל את תערובת הטונה והבצל ויוצקים 
מעל את מחצית הבלילה הנותרת לכיסוי התערובת.
6. מעבירים לתבנית האפיה ואופים בתנור 15 דקות 

עד להזהבה. מצננים מספר דקות לפני שהופכים 
את הפאי על צלחת הגשה. מפזרים מעל פטרוזיליה 

קצוצה ומגישים, מומלץ עם יוגורט בצד.

במיוחד לחובבי הפאי, הרבלייף מנדבת מתכון מפתיע שמתאים גם כמנה 
עיקרית וגם כארוחה קלה לבוקר או לערב בריא ומועשר בחלבון

המתכון באדיבות מחלקת הרבלייף



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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

מנרה לודג'
חופשה משפחתית 

ישראלית אמיתית רק ב-

חדרי אירוח | ארוחות בוקר | בריכה עונתית | סיורי עשישיות | מתחם אקסטרים וטיפוס |
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

צבעו את המדורה

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת - ספירת הועמר

שבע  תספורת,  הלחם,  שני  עקיבא,  רבי  תלמידי  הועמר,  ספירת  כבוד,  נהגו  חינם,  שנאת  חינם,  אהבת 
שבתות,חסד, יסוד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, מלכות

גשכהנסקסצחרכיעטצא

רנלקהדשפזשגתששזהח

האשרגצליגקשריצבשב

ותנחוהערדלדשפתרכפ

דחצחכרזתוסשדחאכדל

וידצבולהחיחידטשגח

צנגנובקעבננקשדוכי

פמיסדגלוצמחצחקלדט
טסבפטוהממכלמתרפסו
אביקעיברידימלתחסי

סתפארתגיניטזאכסענ

עלגדחסםחלהינשסהקצ

שבעשבתותסגקתרופסת



33 בני ברק כ"ו ניסן תשפ"ב 27/4/22

הופניתם לבדיקת קשב?חושבים שהילד מתקשה להתרכז?
מבדק ממוחשב הינו מרכיב חשוב בתהליך!

מאפשר לקבל תוצאות מיידיות,
הכוללות גם דו"ח התפתחותי המשווה את יכולתו

של הנבדק ליכולותיהם של נבדקים אחרים התואמים לו,
ובכך מסייע באבחנה.

הוא מבחן ממוחשב
המסייע למומחים להשלים את האבחון הרפואי
ולהתאים את הטיפול להפרעות קשב וריכוז.

בודק ומעריך באופן ישיר
ואובייקטיבי את יכולת הנבדק (ילד, מתבגר או מבוגר)
להתמודד עם מטלה הדורשת קשב וריכוז לאורך זמן.
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ניתן לערוך בדיקת MOXO במרכז הלמידה העירוני "שירת יוסף"
מחיר לנבדק 200 ₪ | לתלמיד הלומד במרכז 150 ₪ 

לפרטים וקביעת תור: טל 0533-173607

שירת יוסף "מרכז למידה עירוני"
רחוב הרב יעקב לנדא 14, בני ברק. טל: 03-6770303, פקס: 03-6765633

המדדים העיקריים בבדיקה הם:
התמדת קשב | אימפולסיביות | זמן תגובה | עקביות בביצוע מטלה.

שירות חדש!

 במסגרות עסקיות, חברתיות ואישיות

הבנת חשיבות שפת הגוף
בסביבת העבודה
לשדרוג ומקסום
היכולות האישיות

והעסקיות.

סדנת תדמית לנשים
להתנהלות אישית

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

עלות מסובסדת
.₪ 50 

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

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

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

היחידה להכשרה מקצועית ופיתוח כ"א

האגף לשירותים חברתיים
היחידה להכשרה מקצועית

לבחור במקצוע המדוקי עבורך
וושפט להרוויח יותר!!!

עצור!
בטוח שבחרת

במקצוע הנכון?

בנוסף•אבחון גרפולוגי •מגוון הרצאות מקצועיות•הכוונה מיועצי תעסוקה

חטיבת
ההשמה 

חטיבת
הקידום

חטיבת
הלימודים

03-7707300 רח׳ הירדן 31, בני ברק  

w w w . h e c h v e n - b b . c o . i l

 הטיפוס 
הטכני

I RASEC
 הטיפוס
החקרני

הטיפוס 
האמנותי

הטיפוס 
החברתי 

הטיפוס 
היוזמתי

הטפוס 
המנהלי 

המבחן האמין, המדויק והטוב ביותר

מרכז הכוון תעסוקתי, בני ברק מזמינים אותך

ליום אבחונים מקיף
מי אני?ומה מתאים לי?

ע"פ מודל היהלום של הולנד

׳מרכז הכוון תעסוקתי׳ הירדן 31 ב״ב, מספר מקומות מוגבל!
יום ראשון ל׳ ניסן,1.5 בשעה   17:00  - 11:00

ההרשמה מראש חובה: 077-8045626
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עכשיו זה הזמן,

לצאת להתחזק.

סדנת חיזוק והעצמה לגברים אזרחים ותיקים

בסדרת הרצאות

בנושא: אקטואליה ואמונה 

עם הרב קרלנשטיין

במבנה המרש''ל, רחוב רבי עקיבא 34
קומה א' הסדנא בימי ראשון.

להרשמה בימי ראשון ורביעי בשעות הבוקר
במזכירות 6365470 או פסי 6365471

האגף לשירותים חברתיים
הטיפול לטיפול באזרח הותיק
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מה חשוב לבדוק במזגן 
לפני חזרת הקיץ?

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

בימים אלה כבר תמצאו בחנויות וברשתות השיווק את סדרת 
הקמחים של מעולה עם הסימון של "נטחן לאחר הפסח".

הזוכה  המעולה  הקמחים  סדרת  את  מציג  'מעולה'  מותג 
לפופולריות גבוהה והצלחה רבה עם תוצאות נהדרות בתנור 
וכוללת גם קמח מלא ברמות שונות: קמח חיטה לבן בהיר, 
קמח חיטה מלא 100%, קמח כוסמין לבן, קמח חיטה 80% 

וקמח כוסמין 80%.
גבוהה  ברמה  הינו  מעולה  של  הקמחים  סדרת  של  הייצור 
כמיטב המסורת מבית 'מעולה' וללא צורך בניפוי. הקמחים 
ייחודי  טעם  ונותנים  נוחים לאפיה,  איכותיים במיוחד,  הינם 

ותוצאה מפתיעה.
ומשקיעה  מתפשרת  אינה  החברה  כי  מציינים  ב'מעולה' 
עוברים  'מעולה'  מוצרי  מייבאת.  ושהיא  החומרים  באיכות 

בקרת איכות מעמיקה, ובדיקת התאמה לצרכנים.
לקראת השבת הקרובה – הראשונה שלאחר הפסח מציעה 

חברת 'מעולה' מתכון לחלת מפתח ריחנית וטעימה.
רכיבים:

1 ק"ג  קמח לבן מנופה 'מעולה'
1 כף מלח

2 כפות גדושות שמרים
כוס שלימה למתיקות  )ניתן לשים  'מעולה'   כוס סוכר   3/4

נוספת(
1/2 כוס שמן 'מעולה' 

3 כוסות מים פושרים
ביצה להפרשה ושומשום

אופן הכנת חלה בצורת מפתח:
• שמים בקערה את המלח.

• מוסיפים מעל המלח את הקמח ומעל הקמח את השמרים 
והסוכר.

להקפיד  )יש  יחד.  היבשים  המוצרים  כל  את  מערבבים   •
שהמלח והשמרים לא יגעו אחד בשני(

• מוסיפים את המים ולשים לעיסה.
• מוסיפים את השמן ולשים עד לקבלת בצק אחיד הנפרד 

מדפנות הקערה.
• נותנים לבצק לתפוח עד להכפלת הנפח.

• מחממים את התנור לחום בינוני של 180מעלות 
• קולעים 2/3 מהבצק לחלה ארוכה ומהדקים לצורת עיגול.

• את שאר הבצק קולעים לצמה ומחברים לעיגול.
• להשלמת המפתח מקפלים את קצה הצמה לצד ליצירת 

שיני מפתח.
• מעבירים בזהירות את החלה לתבנית מרופדת בנייר אפיה.

• מברישים בביצה טרופה, מפזרים שומשום.
• אופים במשך 40 דק' או עד שהחלה תפוחה ואפויה היטב.

ד"ר פישר איתכם עם טיפים להגנה מפני השמש

לנו  ומעניק  מתמיד  חיוני  הזמנים'  'בין 
שבועות של ריענון ומנוחה בתוך כל החודשים 
המאתגרים האחרונים. אמנם נפש רגועה זה 
על  לשמור  מכך  פחות  לא  חשוב  אבל  מצוין, 
בריאותינו הגופנית ובריאות המשפחה. באופן 
מתבקש, השנה נעביר את תקופת בין הזמנים 
ובפארקים  באוויר הפתוח, באתרי טבע שונים 

הרבים - תחת השמש הקופחת. חשוב לדעת כי 
השמש אחראית ל-90% מסימני ההזדקנות המוקדמת של העור שאינה 
תורשתית. וכי הדרך הטובה ביותר לשמור על בריאות העור הינה לאמץ 
התנהגות חכמה בשמש בחיי היום יום. מומחי ד"ר פישר מגישים את 

ההמלצות להתנהגות נכונה בשמש: 
• שעות חשיפה – רצוי להימנע משהייה בשמש כשהיא בשיא עוצמתה, 

בין השעות 10:00-16:00.
• בחירת תכשיר הגנה משמש – יש להקפיד על שימוש קבוע בתכשירי 
העור.  לסוג  המותאמים  גבוהים,  קרינה  מסנני  בעלי  איכותיים,  הגנה 
לתינוקות מומלץ להשתמש בתכשירי הגנה עם מסנני קרינה טבעיים, 

פישר  ד"ר  של   BabyNatural כדוגמת 
אולטרסול.

ההגנה  תכשיר  את  למרוח   – מריחה   •
לכיסוי  עד  עבה  בשכבה  אחיד,  באופן 
מלא. יש להימרח 30 דק' לפני החשיפה 
לשמש, ולחזור על המריחה כל שעתיים 
הזעה,  של  במקרים  החשיפה.  בעת 
כניסה למים וניגוב העור במגבת, מומלץ 

להימרח שוב.
בדים  הם  השמש  מקרני  את מרב ההגנה  שמספקים  – הבדים  לבוש   •
קרינת  את  החוסם  מבד  ים  בגד  ללבוש  חשוב  במים,  צפופה.  באריגה 

השמש.
• כובע – בעל שוליים רחבים המגן על הפנים, העיניים, הצוואר, העורף 

והאוזניים.
קרני  את  המסננים  תיקניים  שמש  משקפי  להרכיב   – שמש  משקפי   •

השמש. 
• שתייה – יש להרבות בשתייה כדי למנוע התייבשות.

קיץ בטוח ובריא!

גם השנה קטפו יקבי כרמל שורת מדליות בתחרות 
BEST VALUE ליינות ישראלים,  היין היוקרתית 
מדליות  ו-2  זהב  מדליות   4  - מדליות   6 סה"כ 
של  האזורית  לסדרה  הוענקו  זהב  מדליות   2 ארד. 
'פרייבט  לסדרת  נוספת  זהב  מדליית  כרמל,  יקבי 
'ואטס',  לסדרת  זהב  ומדליית  האהובה  קולקשן' 
משמעותית  נוכחות  בעל  ליקב  אותו  הפכו  אשר 

בתחרות הנחשבת. 

ישראלים  יינות   152 לתחרות  נשלחו  השנה 
שמחירם נע בין 29 שקל ל-79 שקל. היינות נבדקו 
בטעימה עיוורת על ידי צוות של 21 שופטים שכלל 
לתחרות  מקצועיים.  וטועמים  ייננים  סומליירים, 
קטגוריה  בכל  ביותר  הטובים  היינות  נשלחים 
היין  תחרות  של  האיכות  בחותמת  לזכות  במטרה 

הנחשבת. 

יקבי  של  יינות  ארבעה  זכו  התחרות  במסגרת 
מהסדרה   2021 גווצטרמינר  זהב:  במדליית  כרמל 
מדיטרניאן  גוורצטרמינר,  בקטגוריית  האזורית, 
לבן,  ממסך  בקטגורית   ,2021 לבן   Vats 2
 Private collection מהסדרה   2020 מרלו 
בקטגוריית מרלו עד 50 שקל וקברנה שיראז 2019 

מהסדרה האזורית בקטגוריית ממסך אדום.

במדליית ארד זכו היינות בלנד היינן 2020 מהסדרה 
ממסך  בקטגוריית   Private collection

מהסדרה   2021 בלאן  וסוביניון  שקל   50 עד  אדום 
בקטגוריית סוביניון   Private collection

בלאן. 

"כל  כרמל:  ביקבי  שיווק  אגף  מנהל  אסא,  רן 
מקומית  אם  בין  בתחרות,  שלנו  היינות  של  זכייה 
שהיא  כיוון  בגאווה,  אותי  ממלאת  בינלאומית,  או 
הן  בתחומם,  כמובילים  כרמל  יקבי  את  מסמנת 
במרכיבים  מתפשרת  הבלתי  האיכות  מבחינת 
הסופי.  הטעם  מבחינת  והן  הייצור  ובתהליכי 
היינות בתחרות זו נותנים ביטוי ליינות שמעניקים 
מה  בדיוק  וזה  לכסף,  ביותר  הטובה  התמורה  את 
שחשוב לנו ביקב – להביא תמורה הולמת לצרכנים 

בכל קטגוריות המחיר".

המפתח לחלה מעולה

ארבע מדליות זהב ליקבי כרמל 
BEST VALUE בתחרות היין

יוצאים לטייל בבין הזמנים?

להבטיח  רוצים  אתם  אם  נסבל.  הבלתי  החום  ואיתו  בפתח,  הקיץ 
כמה  שתקדישו  כדאי  בבית,  ונעימה  קרירה  טמפרטורה  לעצמכם 
שלא  כדי  הרבה.  לא  לעשות?  מכם  נדרש  מה  שלכם.  למזגן  דקות 

תצטרכו להזיע: הכינו מזגנכם לקיץ

הפעלת המזגן ל'סיבוב ניסיון':

עוד לפני שמגיע הקיץ ודאו שהמזגן שלכם תקין. הפעילו את המזגן 
)על מצב קירור כמובן(. אין חובה לסגור חלונות, לא צריך להשאיר 
לוודא  כדי  ניסיון,  סיבוב  פשוט  לו  עשו  שעות.  למשך  פועל  אותו 
לפני  תגובה  זמן  לכם  יש  תקלה,  מתגלה  אם  כך,  כשורה.  שהכול 
העונה החמה שבה הלחץ והעומס על טכנאי המיזוג בלתי נסבלים, 

ממש כמו החום בחוץ.

ניקוי יסודי של פילטר המזגן:

מסנן  ניקוי  היא  המזגן  לתחזוקת  ביותר  החיוניות  הפעולות  אחת 
הוא  ולכן  הזמן,  עם  ולכלוכים  אבק  צובר  הפילטר  )פילטר(.  האוויר 
שטפו  הפילטר,  את  הוציאו  המזגן.  ביעילות  ולפגוע  להיסתם  עשוי 
אותו במים פושרים )אפילו לא צריך סבון( ותנו לו להתייבש היטב. 
לאחר מכן החזירו אותו למקומו. את הפעולה הזו מומלץ לעשות גם 

לפני ההפעלה הראשונה של המזגן בעונה.

ניקוי היחידה החיצונית המדחס: 

המדחס  פעולת  הממוזג.  לחלל  מחוץ  ממוקם  המזגן  מדחס 
האוויר  שפתחי  דורשת  ופליטתו  דחיסתו  אוויר,  מיניקת  המורכבת 
בשאיבת  מתקשה  המדחס  אם  האפשר.  ככל  ונקיים  פנויים  יהיו 
חשוב  עולה.  שלו  האנרגיה  וצריכת  נפגעת  פעולתו  האוויר  ופליטת 
לכלוכים  ושאר  ענפים  מעלים,  המדחס  פתחי  את  לפנות  מאוד 

שעשויים לשבש את הפעילות שלו.

התוכן מוגש באדיבות אלקטרה מיזוג אוויר שמשקיעה בפיתוח טכנולוגיות חדשניות 
ומתקדמות, כדי לאפשר לכל אחד ואחת ליהנות מאיכות חיים טובה יותר.

החוצה  לצאת  המושלם  הזמן  היא  לקיץ  האביב  שבין  התקופה 
וליהנות ממזג אוויר נעים ביום וקריר בערבים. החצר הביתית הופכת 
למיקום הבילוי המועדף על כל בני המשפחה לשעות אחר הצהריים. 
לאיקאה מגוון רחב של ריהוט גן שמכיל כל מה שצריך בשביל להפוך 
את החצר שלכם לפינת הבילוי המושלמת ביותר: TOSTERÖ כיסוי 
שמשיה, שחור 220 ס"מ  TÄRNÖ ,₪95 שולחן+2 כיסאות, שחור/

LIVSÅR שרשרת תאורה לד 12 נורות ₪69,  גוון חום בהיר ₪275, 
 9 מלאכותי  עציץ   FEJKA,₪39 ס"מ   24 לצמחים  כלי   NYPON
1, אזה"ת  גיבורי ישראל  ס"מ ₪29. רשימת הסניפים: נתניה: רח' 
פלמחים.  כביש  שורק  עסים  מרכז   1 היוזמה  רח'  ראשל"צ:  פולג. 

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

טוב.

מעצבים את החצר עם ריהוט הגן של איקאה

טריים  ופלים  של  ומגוון  טעים  ממבחר  ליהנות  מוזמנים 
ייצור  ופריכים שנאפו לאחר חג הפסח תשפ"ב בתהליך 
מיוחד שהחל מיד עם צאת החג תוך גיוס כל המשאבים 
על מנת לייצר במהירות האפשרית מוצרים בכמות גדולה 

ומספקת לכל החנויות והרשתות.

אבי פקר- מנכ"ל חברת מן :  "כמיטב המסורת במהלך 68 
השנים האחרונות, גם השנה החלו התנורים לעבוד מיד 
יחד  התייצבו  המשפחה  בני  כל  כאשר  החג  צאת  לאחר 
עם העובדים המסורים והחלו את מלאכת הכנת הוופלים 

דופן עבד המפעל במתכונת של  יוצא  והעוגיות. במהלך 
שנאפו  טריים  ועוגיות  ופלים  לספק  מנת  על  שעות   24
הארץ  ברחבי  המשפחות  אלפי  למאות  הפסח  לאחר 

הדורשים  רק את הסחורה הטריה והמשובחת של מן.

המפיצים  המפעל,  של  ומשותפת  קשה  בעבודה  מדובר 
על  המאמצים  מירב  את  עושות  אשר  השיווק  ורשתות 
מנת לספק סחורה טרייה של ופלים ועוגיות של מן בתוך 
את  לעשות  שמחים  אנחנו  תמיד,  כמו  מיממה.  פחות 
נהדרת  טעם  חוויית  ללקוחותינו  להעניק  מנת  על  הכול 

באיכות וכשרות ללא פשרות."

בהשגחת הרב לנדא והרב שבח רוזנבלט שליט"א, להשיג 
ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות

וופלים ועוגיות שנאפו לאחר הפסח תשפ"ב- הכי טרי שיש!

לראשונה בישראל: 
קפה קר בכוסות 

אישיות מחלב טרי

נכנסת  בישראל,  המובילה  המזון  חברת  תנובה, 
הקר  הקפה  משקאות  לקטגוריית  לראשונה 
אישיות.  בכוסות  קפה  משקאות  סדרת  ומשיקה  
סדרת הקפה הקר בכוסות של תנובה היא היחידה 
חלב  על  ולא  טרי  חלב  על  שמבוססת  בישראל 
עמיד. הסדרה כשרה למהדרין בהכשר בד"צ ועדת 
טעמים,  במגוון  קפה  משקאות  כוללת  מהדרין, 
כוללת  הסדרה  השיווק.  ברשתות  בקרוב  ותושק 
שלושה טעמים המבוססים על חלב טרי: קפוצ'ינו, 
– משקה חלב עם שוקולד.  ולאטה שוקולד  לאטה 
עם  מ"ל,   230 של  בכוסות  מגיעים  המשקאות 
כיסוי אלומיניום שאוטם את המיפתח עד לשתייה, 
ומכסה עם פיית שתיה. הקפה מיוצר מפולי קפה 

איכותיים מברזיל.
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מה חדש? *

המפתח שלך למאפים מושלמים כל השנה
האפייה  שתחום  ספק  אין 
בשנה  תאוצה  צבר  הביתית 

האחרונה והפך לחלק מהותי 
ויותר  יותר   - החיים  משגרת 

לצרוך  התחילו  משפחות 
הביתי,  מהמטבח  מאפים 
חלות  של  חלומי  וריח 
לקראת  בבית  המתפזר 
שבת הפך לעניין שבשגרה. 
יודעים  כבר  כולם  כיום 

ישנה  הקמח  לאיכות  כי 
השפעה ברורה על תהליך האפיה, על הטעם 
לקמח  הביקוש  מכך,  כתוצאה  האיכות.  ועל 
מנצחים-  מאפים  המפיק  ומשובח  איכותי 

גדל פלאים. 

ההולכת  ביתית  האפיה  למגמת  במקביל 
וצוברת תאוצה, גם השאיפה לתזונה בריאה 
יותר השפיעה משמעותית על צריכת קמחים 
לשילוב  יותר  מומלצים  שאמנם   מלאים 
אחרת  מתנהגים  אבל  מאוזנת  בתזונה 

הופכים  ולעיתים  באפיה 
לפחות  המאפים  את 
כאן  וטעימים.  אווריריים 
המותג  לתמונה  נכנס 
רובינפלד שמציע מגוון קמחים 
ייצור  יותר בטכנולוגית  בריאים 
ייחודית שהופכת את המאפים 

לאווריריים וטעימים יותר. 

הקמחים  סדרת 
רובינפלד  של  האיכותיים 
את  וגם  ומלאים,  לבנים  קמחים  מגוון  כוללת 
האפיה  בעולם  האחרונות  השנים  של  הלהיט 
השימוש   .80% כוסמין  קמח   – הבריאה 
תוצאה  מספק  רובינפלד  של   80% בקמח 
טעימה ובריאה במיוחד. מדובר בפיצוח ייחודי 
מיוחדת  טחינה  שיטת  עם  החברה  שהביאה 
השומרת   ,KR8 הנקראת  איטיים  ובשלבים 
על חיי הגרעין ועל כך שהקמח שלא יתחמצן. 
ומתנהג  עדין,  נעים,  לשימוש,  נוח  הקמח 

בתהליך האפיה כמו קמח לבן לכל דבר.

מותג היופי ג'ייד מרחיב 
את סדרת הטיפוח הזוהרת 

GLOW FX ומציג: 
 LUMINIZING EYE

CREAM קרם עיניים 
למראה זוהר בעל אפקט 

מידי של הארה וגוון פנינתי 
קורן. מחיר מומלץ לצרכן: 

₪ 119

 NUXE היוקרתי  הטיפוח  מותג 
טבעי  ממקור  רכיבים  על  המבוסס 

 Rêve מסדרת  מוצרים   2 מציג 
de Miel® - מבוססת על דבש, 

וע יבש  לעור  אמיתי  טבע  האוצר 
 Face Cleansing & דין: 
 Make-up Removing
Gel ג'ל מנקה ומסיר איפור מהה
 Ultra Comforting -פנים ו
הזנה  קרם   Body Cream

ובסני באונליין  להשיג  ניתן  הלגוף. 
גילטי  פי רשת סופר-פארם, אתר 

ובתי מרקחת 

לגוף  ספא  מוצרי  קולקציית  משיקה   SACARA רשת 
ולשיער, עשירה בחומצה היאלרונית, בתערובות שמנים, עם 
וריפוי.  איזון  שיקום  ריכוך,  לעור  המעניקים  שונים  ניחוחות 
הסדרה כוללת שבעה פריטים בשלושה ניחוחות שונים. טווח 

מחירים: 10 ₪ - 25 ₪

Laline הרשת הבינלאומית 
לטיפוח הגוף ומוצרי האווירה 

 SPF משיקה קרמי גוף המשלבים
30 - הגנה מהשמש נספג בעור 

בזריזות ומושק בשלושת הסדרות 
המובילות. מחיר: 89.90 ₪. להשיג 

בחנויות הרשת ובאתר
 /https://www.laline.co.il 

 Juliette has   a  מותג בשמי הנישה המוביל והיוקרתי
 - Magnolia Bliss :משיק ניחוח חדש לאישה  gun

ניחוח שליו ואופטימי במיוחד ממשפחת ניחוחות פירותיה
פרחוני. תכולה: 100 מ"ל, מחיר 449 ₪. ניתן להשיג ברשת 

סופר פארם, בחנויות נבחרות ובאתר האונליין של לילית

רשת אינטימה משיקה 
את קולקציית בגדי הים 

לקיץ 2022, עם מגוון גזרות 
החדשות, בדים חדשים, ופ

רינטים מרהיבים וייחודיים. 
 ,XS-XXL :טווח מידות
ניתן להשיג בסניפי הרשת 

www. ובאתר האונליין
intima-il.co.il

המותג הקוסמטיקה המקצו
 "SR COSMETICS" עי

משיק לאביב-קיץ: מוס פנים 
קטיפתי המעושר בצמחי מרפא, 

מהרפואה ההרבליסטית בשם 
HERBAL PLANTS. מיועד  

לסוגי עור רגישים לשימוש יום 
יומי,  ולניקוי דיטוקסי של עור 

הפנים.  מתאים לסוגי עור כמו: 
עור יבש, מגורה, אטופי, אקנתי/ 

מודלק. מחיר לצרכן: 149 ₪

*

*

*

*

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

 '13 'מחייה  חדשה:  מהדורה 
המשקה  פסיפלורה.   בטעם 
הטעמים  לשלושת  המצטרף 
לימון,  בשוק:  הקיימים 
ורוזטה  אדומה  אשכולית 
הינו   '13 'מחייה  שקדים. 
מבוסס  ופירותי  קליל  משקה 
בשילוב  )ערק(  אניס  תזקיק 
מפירות  מרעננים  מיצים 

טריים ומכיל 13% אלכוהול. 

מיוצרים  בסדרה  המוצרים 
ביתי  ישראלי  מתכון  ע"פ 

נוספים  דומים  שכמשקאות  מקורי 
וכיום מיוצר בספרד  נולד במטבח ביתי, 
מפתחיו  של  המקורי  המתכון  פי  על 

הישראלים.

היא  האניס  משקאות  קטגוריית 
המשקאות  בעולם  בגודלה  השלישית 
ונחשבת  בישראל,  האלכוהולים 
'מחייה  להתחדש.  וממעטת  לשמרנית 
חדשנית  בשורה  עמו  מביא   '13

לצרכני  ומאפשר  זו,  לקטגוריה 
בטעמים  לגוון  האניס  משקאות 
הוא  כן,  כמו  ומפתיעים.  חדשים 
מספק מענה הולם לטרנד העולמי 
למשקאות  הצומח  ולביקוש 
אלכוהול,  מופחתי  כהלים 
המאפשרים ליהנות ממשקה קליל 

וטעים כחלק משגרת היום יום. 

ביקבי  השיווק  מנהל  אסא,  רן 
ה-  משקאות  "קטגורית  כרמל: 
נמצאת   ,Ready to drink
בשנים  משמעותית  בצמיחה 
מאמינים  ואנחנו  האחרונות 
ותתחזק.  תוסיף  שהמגמה 
את  הרחבנו  זו,  למגמה  בהתאם 
המותג 'מחייה 13' עם טעם פסיפלורה 
חדש, המנגיש לצרכנים מטווחי גילאים 
האניס  משקאות  עולם  את  שונים, 

בצורה קלילה ומרעננת".

מומלץ  מחיר  יוסף.  בית  בד"צ  כשרות: 
ברשתות  להשיג  ניתן  שקל.   60 לצרכן: 
השיווק ובחנויות היין המתמחות ברחבי 

הארץ.

בעיות  מאילו  הדנטליים?  השתלים  ממוקמים  היכן 
עיקריות חשוב להימנע כדי להבטיח את הצלחת השתל 
חשובה  והמבנים  הכתרים  איכות  ומדוע  שנים,  לאורך 
* ד"ר טל שיפר חושף את  לא פחות מאיכות השתל? 

הדברים שחשוב לדעת לפני השתלת שיניים
השתלת  של  המורכב  לנושא  הימים  מן  ביום  ניחשף  כולנו 
בנושא  מתמחה  מרפאתו  אשר  שיפר  לד"ר  פנינו  שיניים. 
קצת  לעשות  מנת  על  הפה,  ואסתטיקת  שיניים  השתלות 

סדר בנושא:
מהו  קצר  להסבר  נשמח  כל  קודם  שיפר,  ד"ר  שלום 

שתל?
לשן  כבסיס  משמש  הוא  השן.  לשורש  תחליף  הוא  "שתל 
החלופית וממוקם מתחת לחניכיים בתוך עצם הלסת. אל 
והוא  השתל מתחבר כתר באמצעות שיטות חיבור שונות, 

מעוצב כמו שן טבעית לכל דבר. 
שמתעוררות  לבעיות  ביותר  הנפוצות  הסיבות  מהן 

לאחר קליטת השתלים?
"ישנן שתי סיבות עיקריות לבעיות בשתלים לאחר קליטתם 
מלכלוך  כתוצאה  נגרמת  הראשונה  הבעיה  הלסת:  בעצם 
וחודר למתחם  בין החניכיים לכתר  )שאריות מזון( שנכנס 
איכותי,  שאינו  למבנה  בקלות  נצמד  הלכלוך  השתל. 
השתל.  לדחיית  לגרום  שעלולים  לחיידקים  משטח  ומייצר 

הסיבה השנייה נובעת  מכתר או גשר שאינם איכותיים או 
השתלים  על  שמופעל  לחץ  ומייצרים  כהלכה  הונחו  שלא 
ידי  על  לפתור  ניתן  הללו  הבעיות  שתי  את  הלעיסה.  בזמן 
דנטלית  בסריקה  ושימוש  איכותיים  וכתרים  מבנים  בחירת 
מתקדמת, שמבטיחה דיוק מקסימלי לתכנון מדויק שלהם 

בפה".
מהם  אילו  שונים,  מחומרים  ומבנים  כתרים  ישנם 

לדעתך הם המומלצים ביותר?  
גבוהה  לעמידות  מסייע  זירקוניה   כתר  כי  מדעית  "מוכח 
נוטים  שרבים  למרות  שנים.  יותר  ולאורך  השתל  של  יותר 
אסתטיים,  ברובם  זירקוניה  כתר  של  שהיתרונות  לחשוב 
ארוכת  להגנה  נוספים  משמעותיים  יתרונות  מעניק  הוא 
מלכלוך  מונע  שלו  החלק  שהמרקם  כיוון  השתל  על  שנים 
להידבק אליו, קל יותר לנקות אותו והחניכיים נצמדים אליו 
זו  לחיידקים.  משטח  מייצר  אינו  ולכן  יותר  טבעית  בצורה 
זירקוניה משמש גם לשיניים אחוריות  הסיבה לכך, שכתר 

ולא רק לקדמיות.
"יסוד חשוב נוסף הוא המבנה. רוב המרפאות משתמשות 
נמצא  שטיטניום  אף  על  בטיטניום  ולא  חלד  אל  במתכת 
ולכן  משמעותי.   באופן  גבוהות  איכויות  כמעניק  מחקרית 
עשויים  המבנים  האם  שתבדקו  חשוב  לטיפול  בבואכם 
איכות  כל  את  לשנות  יכול  קטן  אחד  ונתון  מטיטניום 

המובילות  השיניים  מרפאות  לדעת,  כדאי  הטיפול". 
מידות  לקחת  המאפשר  דיגיטלי  בסורק  מצטיידות 
דיגיטלית שמבטיחה  סריקה אינטרה-אוראלית  באמצעות 
בהתאמה  המבוצעים  וגשרים  כתרים  מקסימלי.  דיוק 
השתלים  על  יגנו  הקיימות,  ולשיניים  הפה  לחלל  מדויקת 
השתל.  ודחיית  לדלקות  לגרום  שעלול  מסיבי  לחץ  מפני 
מלבד המכשור המתקדם במרפאתי, המעבדה הממוקמת 
יקר  זמן  לחסוך  לנו  מאפשרת  עצמה  המרפאה  בתוך 
למטופלים בהכנת הכתרים והגשרים, כמו גם לבצע תיקוני 
בין  זמן  חוסכים  אנו  בכך  הצורך.  במידת  במהירות  צבע 
טיפול לטיפול ומחזירים למטופלים שלנו את החיוך הבריא 

והאסתטי בזמן קצר.

13 בטעם חדש: מחייה 

השתלת שיניים: מה חשוב לדעת לפני שיוצאים לדרך?

ד"ר  מציעה  במיוחד,  ואפקטיביים  לפשוטים  הבית  ניקיונות  את  להפוך  מנת  על 
פישר את סדרת אלכו-ג'ל פארמה ווייפס )Alco-gel Pharma wipes( - סדרת 
מגבוני חיטוי אנטי-בקטריאליים המכילים נוסחה יעילה לניקוי ולחיטוי יסודי ומהיר 
אפקטיבי  לניקוי  במיוחד  ולחים  עבים  גדולים,  המגבונים  ואביזרים.  משטחים  של 
ובנוסף קוטלים 99.9999% מחיידקים עיקריים ונותנים מענה יעיל לשמירה מרבית 

על היגיינת הבית.

Alco-gel Pharma wipes – 70% אלכוהול )אריזה  בסדרה 2 סוגי מגבונים: 
להמלצה  בהתאם  אלכוהול   70% המכילים  אנטי-בקטריאליים  מגבונים  כחולה(: 
של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן )CDC( ומשרד הבריאות הישראלי. 
נרחב של הידיים במרחב  משרד הבריאות ממליץ  לחטא משטחים הבאים במגע 
הציבורי כמו מעקות ידיים, כפתורים, ברזים, מקלדות, שולחנות וכד'. את המגבונים 
ניתן להשיג במגוון סוגי אריזות וגדלים. מחיר מומלץ לצרכן: 160 מגבונים- 29.90 

שקל,    60 מגבונים- 24.90 שקל, 20 מגבונים- 17.90 שקל.

בריכוז  לאלכוהול  הרגישים  הבית  ברחבי  ואביזרים  משטחים  ישנם  כך,  על  נוסף 
לכן  ולכה.  ושרופים  צבועים  משטחים  עץ,  אלומיניום,  פלסטיק,  גומי,  כמו  גבוה 
מומלץ להשתמש במגבונים בעלי ריכוז אלכוהול מופחת עבורם פיתחה ד"ר פישר 
את –Alco-gel Pharma wipes עם אמוניום רבעוני )אריזה ירוקה(: מגבונים 
המבוססים על שילוב של הרכיב האנטי בקטריאלי הפעיל אמוניום רבעוני עם ריכוז 
נמוך של אלכוהול. אמוניום רבעוני ידוע כחומר חיטוי יעיל המשמש גם לחיטוי ציוד 
עזר רפואי ושימושו נפוץ במרפאות ובתי החולים. את המגבונים ניתן להשיג במגוון 
סוגי אריזות וגדלים. מחיר מומלץ לצרכן:  160 מגבונים- 24.90 שקל ,60 מגבונים- 
19.90 שקל,  20 מגבונים- 12.90 שקל, 20 מגבונים באריזות אישיות- 19.90 שקל. 
ניתן להשיג ברשתות השיווק והפארם. כמו כן, ניתן להשיג באתר ד"ר פישר במבצע 

www.dr-fischer.co.il :בלעדי- 50% הנחה על כל מוצרי סדרת אלכו-ג'ל

גם מנקים וגם מחטאים 
בסניפי נתיב החסד מסכמים בסיפוק רב את ההערכות והמכירות 99.9999% מהחיידקים

בסניפים בחג הפסח. בסניפי הרשת נמכרו מגוון ענק של מוצרים 
בכשרויות מהודרות ביותר לפסח, במחירים נוחים ושרות מעולה. 
בסניפי 'נתיב החסד' תהנו מחוויית קנייה, מבחר ענק ומגוון של 

מוצרים, מחירים הכי משתלמים וזה עוד לפני שתשמעו על המבצעים. 

מוצרים:  עשרות  על  מבצעים  חגיגת   )27.4-6.5( באייר  ה'   - בניסן  כ"ו  שישי  עד  רביעי  בימים 
קפה גולד 17.90 ₪, איגלו כרמית 11.90 ₪, מגנום/פסק זמן 3 ב-20 ₪, טחינה גולמית אחוה 
ב-8.90 ₪, סלטי ירקות צבר 2 ב-17.90 ₪, רביעיית סודה לימון ליים ב-10.90 ₪ ,פפסי מקס 3 
ב-20 ₪, בקר טחון 1 ק"ג אשפר ב-19.90 ₪, כנפיים עוף קפוא בלדי ב-12.90 ₪ לק"ג, מגבות 
הפלא גליל כפול ב-19.90 ₪, סיף לניקוי כללי 4 ליטר ב-17.90 ₪, מארז זוג מרכך כביסה בדין 
ב-26 ₪, שמפו/מרכך דאב 2 ב-26 ₪, טיטולי פרימיום 4 ב-100 ₪, אבקת כביסה אריאל 5 ק"ג 
ב-34.90 ₪, מגוון כלים חד פעמיים במבצע: מרקיות 3 ב-20 ₪  צלחות אובליות 4 ב-20 ₪ , 

לפתניות 5 ב-20 ₪ ועוד.

שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי שמיטה לחומרא. 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 אביב

כל  הרשת.  סניפי  בכל  השבוע  כל  לאורך  תקדים  חסרי  מבצעים 
מבצע  הארץ.  ברחבי  טוב  ברכל  בסניפי  לכם  מחכה  הזה  הטוב 
כאסח כל השבוע: ממרח שוקולד טופז 400 גר' 2 ב-10 ₪, קפה 

גולד 17.90 ₪.

מגוון מוצרים בהנחות ענק בימים רביעי-שישי כ"ו ניסן - ה' אייר )27.4-6.5-22( כגון: עשיריית 
טילון  לק"ג,   ₪ ב-12.90  בלדי  עוף  כנפיים   ,₪ ב-23.90   2 מעולה  טורטייה   ,₪ ב-9.90  פיתות 
פסק זמן/קורנטו /טעמקור 5 רק ב- 20 ₪, איגלו כרמית ב-11.90 ₪, ממרחים בצנצנת 180 
גר' מעולה ב-10 ₪, שישיית בירה שנדי ב-24.90 ₪, פפסי מקס 3 ב-20 ₪, מיקס לסלט מעולה 
ב-14.90 ₪, ירקות קפואים בלדי 2 ב-16.90 ₪, חיתולי האגיס מידות:3-6 3 ב-100 ₪, אבקת 
כביסה אריאל 5 ק"ג ב-34.90 ₪, זוג מרכך כביסה בדין ב-26 ₪, אשפתון שטוח 900 גר' ב-10 ₪, 
סיף לניקוי רצפות 4 ליטר ב-14.90 ₪, שמפו/מרכך דאב 2 ב-26 ₪, מגבות הפלא גליל כפול 12 
גלילים ב-19.90 ₪, רביעיית מגבונים מעולה ב-10 ₪, מגון כלים חד"פ במבצע: מרקיות 3 ב-20 
₪, אובליות 4 ב-20 ₪, לפתניות 5 ב-20 ₪ ועוד. שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי בכשרות 

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

*

*

*



דירות 
למכירה

כ”ו ניסן- כ”ז ניסן תשפ”ב
27/4/22-28/4/22

4-4.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)5-5(23 ב"ב 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 בבן זכאי דופלקס 
6 חדרים + גג גדול, 

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

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

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

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

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

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 ברחוב טרפון, בהסכם 

שיתוף, יחידה 30 
מ"ר, מרוהטת, ק"ק 

מוגבהת, 470,000 ש"ח, 
מציאה ענקית!!! תיווך 

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

 מציאה!!! בבירנבוים, 
דירה מחולקת, בקומת 

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

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

3-3.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

בני ברק

 מציאה!! בשבטי 
ישראל דופלקס 5 חד', 

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

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

054-6506501)10-10(_____________________________________________

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

מסודרת + אופציה 
להרחבה, 2,500,000 

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

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

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

054-6506501)11-11(_____________________________________________

דופלקסים

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

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

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

 ברמבם 4 חדרים, 90 
מ"ר, בטאבו משותף, 
קומה א', 1,550,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש.

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

 באפשטיין/חברון דירת 
2.5 חדרים, ק"ק 

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

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

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

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

2 יחידות חדשות 
המושכרות ב- 5,200 

ש"ח, 2,950,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)15-15(_____________________________________________

 באזור קוטלר בטאבו 
משותף 4 חדרים, קומה 

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

380,000 ש"ח, 
1,620,000 ש"ח בלעדי 

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

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

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

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

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

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

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

ב- 5,200 ש"ח, 
1,500,000 ש"ח תיווך 

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

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)8-8(קוק 23 054-6506501

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 3 חדרים 

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

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

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

 ברחוב צפניה קרוב 
לר"ע/חזון איש דירת 3.5 

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

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

 ברמבם בטאבו 
משותף, דירת 3 חדרים, 

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

1,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

פנטהאוזים ודירות גן

 דירת נכה 4 חדרים 
בשיכון ה' + מרפסת 50 

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

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

+5 חדרים 

 5 חד', משופצת, 220 
מ"ר, מרפסת פרגולה 35 מ"ר

+ יחידת דיור א.ב. נכסים
_____________________________________________)17-20ש(050-5344030

ֹלמשֱקיעים בהזִדמנות
20/80 תשֹלום בתנאי

פרויֱקט�חִדש�במגִדֹל�העמֱק
+חניה +מחסן +מרפסת חִדרים 4 ִדירות

ש"ח החֹל�מ-1,273,000
ֱקומות 5 בניינים�ֱקטנים�עִד

בנֱק�הפועֹלים - ֹליווי�וערבות�בנֱקאית , חוִדש 26 אכֹלוס

נִדֹל"ןֹלפרטים�ותיאום�פגישה: תיווך 02-9999018

 דרושות דירות לקניה/
להשכרה ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)19-19(תיווך צור 03-6701920

 ברבי עקיבא דירה + 
יחידת דיור, משופצת כחדשה, 

עם מיזוג, חזית, ק"ב עם 
_____________________________________________)19-19(מעלית תיווך צור 03-6701920

 באזור הרצוג בבניה 4 ח'
2,000,000, 5 חדרים 

2,500,000 גמיש
B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות ברבי טרפון 50 
מטר, מחולק ל- 2, 1,450,000 

גמיש "פנחס נכסים"
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 למשרדינו דרושות דירות 
למכירה ללקוחות רציניים, 
במכירת דירות פונים רק 

למקצוענים!!! "פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 בשיכון ה' 35 מ"ר טאבו, 
חדשה + חצר, כניסה פרטית, 
מצויינת להשקעה, 850,000 

_____________________________________________)19-19(ש"ח אד"י נדל"ן 054-8493483

 התחילה הבניה, באמרי 
ברוך 4-5 חד' גדולות במיוחד, 
פנטהאוזים, קבלן אמין תיווך 

_____________________________________________)19-19(הנדל"ן 050-4177419

 בקרית הרצוג "צפונה", 
בשלד, 4.5 חד' 2,150,000, 4 

חד' מ- 2,050,000-2,000,000, 
ערבות בנקאית, מפרט גבוה 
_____________________________________________)19-19(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במתחם בנדיקט 
היוקרתי, זכות בקרקע 

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

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 בטרומפלדור כ- 70 
מ"ר, מחולקת ל- 2, 

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

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 אזור טבריה דירת גן 5 
חדרים, 120 מ"ר + 90 

מ"ר גינה, מעלית, חניה, 
מחסן, 3,100,000 גמיש 

חמד נדל"ן ישראל
054-7242816)19-19(_____________________________________________

 באזור הרב שך פנטהאוס 
6 חד', 130 מ"ר, 115 בנוי, 15 

מרפסת, משופצת, חדשה, 
הכנה לחלוקה, ק"ד, חניה 

משותפת, 2,400,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 בצירלסון לקראת אכלוס 
פנטהאוז, יחיד בקומה, 160 

מ"ר + 30 מ"ר מרפסת, 
4,950,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בהרצל דופלקס, משופץ, 
חדש, ק"א, חזית, כ- 112 מ"ר 

_____________________________________________)19-19(תיווך צור 03-6701920

 בשלמה בן יוסף דופלקס 
120 מ"ר, קו' ב' + אופציה 80 

מטר מוכן, 2,100,000 ש"ח 
_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

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

בכניסה לדירה, מפוצל ליחידה 
בגג, מתאים לטאבו משותף, 

חזית, 3,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

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

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

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

מרפסת, 3 כ"א, חזית, 
3,100,000 תיווך ישוב הארץ 
03-8007000 058-7870079)19-19(_____________________________________________

 דופלקס ברחוב מינץ, 
בנין בוטיק, 8 חדרים, 

קומה 4 ואחרונה, מעלית, 
חניה בטאבו, מחסן, 

סוכה, משופצת, אופציה 
ליחידות דיור, 3,100,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 רחוב יגאל דופלקס כ- 
200 מ"ר, ניתן לחלוקה 

בקלות לדירת 4 חדרים +
דירת 5 חדרים + גג 100 

מ"ר מוצמד לדירה, 7 
דיירים בבניין, סוכה, 

מעלית, חניה בטאבו, 
4,100,000 גמיש חמד 

נדל"ן ישראל
054-7242816)19-19(_____________________________________________

 יחזקאל דופלקס 4 
חדרים, קומה 2, 130 

מ"ר + יחידה משופצת, 
סוכה, 2,600,000 חמד 

נדל"ן ישראל
054-7242816)19-19(_____________________________________________

 דב גרונר דופלקס 4 
חד', כ- 130 מ"ר, נוף 

מהמם, מ.חלקית, 
1,899,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 מציאה!! ברחוב 
הרצוג דירה ענקית, 

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

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

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

2,850,000 ש"ח כל 
הקודם זוכה תיווך ש.

_____________________________________________)15-15(מאירוביץ 054-6506501

 מיוחד!! ביהודה 
הנשיא/מוהליבר, בבניין 
חדש, קומה ב', דירת 6

חדרים מפוארת ביותר+ 
יחידה של 2.5 חדרים 
להשכרה או להורים 

מבוגרים ובנוסף בקומת 
הכניסה יחידה + משרד 

להשכרה )הכל חדש 
ומשופץ( + חניה, 

5,500,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)19-19(_____________________________________________

 באזור סוקולוב 5.5, 
משופצת כחדשה, כ- 150 

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

2,800,000 גמיש
B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)19-19(נכסים" 055-6789653

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

מטר, 2,990,000 "פנחס 
_____________________________________________)19-19(נכסים" 055-6789653

 בהרצוג 5 חד' גדולה + 
יחידה מפוארת, חזית, 

2,850,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 הרב קוק השקט 5 
חדרים, 120 מטר, קומה 

1, עורפית, מעלית, חניה, 
שמורה, 2,650,000 חמד 

נדל"ן ישראל 
054-7242816)19-19(_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות, 3 
חדרים, בטאבו משותף, 
ק"א, חזית, 1,075,000 

ש"ח כל דירה בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ

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

  בגינות דוד 4.5 חדרים 
)115 מ"ר(, משופצים 
ברמה גבוהה, ק"ק + 

מרפסת של 35 מ"ר + 
מחסן + חניה, מתאים גם 

לנכה, 3,100,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501)5-5(_____________________________________________

 פרויקט שחר העיר 4 
חדרים חדשה, קומה 2, 
מרפסת, ממ"ד, סוכה, 

חניה, מחסן, 2,300,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 ניסינבוים 4 חדרים, 
110 מ"ר, קומה 2, 

משופצת, בנין בוטיק, 6
דיירים, מעלית, חניה, 

סוכה, 2,500,000 חמד 
נדל"ן ישראל

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 הצבי/נויפלד 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה 4, חזית, 
משופצת )אופציה לבניה 

על הגג(, 1,950,000 חמד 
נדל"ן ישראל

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 ברמב"ם 4 חד', כ-
100 מ"ר, 7 מדרגות, 

משופצת, חניה בטאבו, 
2,390,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)19-19(הקריה 050-3000121

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)19-19(_____________________________________________

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
95 מ"ר, ק"א, אופציות 

גדולות, 1,850,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)19-19(_____________________________________________

 בשחר העיר 4 חד', יחידת 
הורים, חזית, ק"ו, מיידית, 

2,250,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 מציאה! בחברון 4 חד', 
ק"א, עורפית, משופצת, 

1,910,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס
4 חד', 3 כ"א, ק"א, 

2,300,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה, 

2,500,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 הרב קוק השקט 4 
חדרים, 100 מ"ר, 

משופצת, חדשה, קומה 
2, חזית, מעלית, חניה, 

אופציה לתוספת של 
סוכה וממ"ד, 2,350,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 הרצוג, בנין חדש, 4
חדרים, 80 מ"ר, קומה 2, 

מעלית, חזית, סוכה, 
מרפסת, ממ"ד, 

2,150,000 חמד נדל"ן 
_____________________________________________)19-19(ישראל 054-7242816

 זול!!! רבי יוסי 4 חד', 
ק"1.5, משופצת חלקית, 

1,720,000 זנזוריגולד 
054-2345633)19-19(_____________________________________________

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

2,000,000 גמיש
B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור רמת אהרון 4 
חדרים חדשה, כ- 100 מטר, 

מחולקת, 2,400,000
B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 הראשונים, משופצת, 
קומה 3, 4 חדרים, 

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

אופציה, 2,350,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 אזור טבריה 4 חדרים, 
85 מ"ר, איכלוס חצי 

שנה, 2,100,000 גמיש 
חמד נדל"ן ישראל

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב קוק 3 
חד', כ- 80 מ"ר, משופצת, 

חזית, ק"ג, גג בטון )א. 
עתידית(, 1,790,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)19-19(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 3 
חד' ענקית, 90 מ"ר, ק"ב, 

חזית, ניתן להפוך ל- 4 חד', 
1,870,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 בביאליק 3.5 חד', קומה 2 
ואחרונה, 85 מטר, גג רעפים, 
חתימות שכנים על גרמושקה 
_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

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

_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

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

אופציה, חניה בטאבו,
2,050,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)19-19(נכסים" 055-6789653

 מציאה, בבניה בפרדס כץ 
3 חד', קומה 3, מפרט טכני 

עשיר "פנחס נכסים"
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 בנורדאו 3 וחצי חד' + 
סוכה, קומה 2, חניה בטאבו, 

92 מטר, 1,800,000 גמיש 
_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

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

1,790,000 "פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 בלעדי 3 חדרים בפ"כ, 76
מטר, קומה א', עורפית, 
1,600,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)19-19(אלטרנטיב 054-5500263

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

משותפת, אופציה, ק"ב + 
מעלית, חזית, 1,750,000 ש"ח 

_____________________________________________)19-19(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור רח' טבריה 
3.5 חד' + חצי חדר נוסף, 85 
מ"ר, משופצת ברמה גבוהה, 
ק"ב אחרונה, היתרים לבניה 

בגג, 3 כ"א, חזית, 2,300,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)19-19(_____________________________________________

 באבן גבירול 3 חד', בניין 
חדש, חזית, 3 כ"א, ק"ב, 

1,750,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)19-19(_____________________________________________

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

1,800,000 תיווך ישוב הארץ 
058-7870079 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 בצירלסון לקראת אכלוס 
3 חד' אחרונה, ק"ו, חזית, 

1,700,000 תיווך ישוב הארץ 
052-3344721 03-8007000)19-19(_____________________________________________

 עלי הכהן סמוך לרבי 
עקיבא 3.5 חדרים 

משופצת, קומה 3, 
מעלית, חניה, ממ"ד, 

סוכה, נוף, 2,180,000 
גמיש חמד נדל"ן ישראל 

054-7242816)19-19(_____________________________________________

 נויפלד 3 חדרים, 80 
מ"ר + היתר להרחבה של 

עוד 80 מ"ר, פוטנציאל 
ענק, 2,000,000 גמיש 

חמד נדל"ן ישראל
054-7242816)19-19(_____________________________________________

 ביהודה הלוי 3 חד', כ- 
70 מ"ר, קרקע, א.גדולה 
מאוד, 3 כ"א, 1,820,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)19-19(_____________________________________________



כ”ו ניסן- כ”ז ניסן תשפ”ב 227/4/22-28/4/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

03-6162228

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

 מתחם נופש מדהים 
- 8 חד', 26 מיטות. 

בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגם מים"

055-2275344
_____________________________________________)48-47/22ש(02-5344514

בית מאיר

בני ברק

בר יוחאי
 2 יח' ארוח מרווחות, 

מאובזרות, מטופחות, גינה 
גדולה + מתקני גן

_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

ירושלים והסביבהדלתון

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

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

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

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
_____________________________________________)3-19/22ש(לסוויטה 052-3540874

 במלצר, סמוך לוגשל, 
דירות נופש מפוארות, 

מאובזרות ברמה גבוהה, 
לשבתות וימים )אופציה 

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

מירון
 "ארוח אצל הכהנים" 

דירות נקיות ומרווחות לזוגות 
ומשפחות, חצר גדולה 

ומטופחת+מתקנים לילדים 
_____________________________________________)32-31/22ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
_____________________________________________)12-11/23ש(04-6980419

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

050-8550462)1-4/23(_____________________________________________

חשמונאים
 "צימר דן"- סוויטות 

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

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

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

עד 9 מיטות, מומלץ מאד, 
מאובזרת ונעימה!

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

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + גקוזי' בכל דירה, 
חדר אוכל וחצר גדולה עם 

_____________________________________________)36-35/22ש(משחקים 052-2979067

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות/קבוצות/

זוגות + חדר אוכל, נוף מרהיב, 
סמוך לרשב"י 052-4478055 
_____________________________________________)36-35/22ש(052-5226788 04-6980585

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

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 דופלקס פרטי וחצרות, 
במרכז צפת, עד 26 איש + 

צימרים לזוגות עם נוף לכנרת, 
הבית משופץ 053-2749180 

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

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

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

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים + בריכה מוצנעת, 

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

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

 צימר יוקרתי אירופאי 
בכיכר המגינים, הכי 

מרכזי בעתיקה, מאובזר 
ברמה גבוהה

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

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, 

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

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

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

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

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

 קרית הרצוג בני ברק, 
לשבתות, חגים, ונקיה לפסח, 
5 חד', ק"ק, בין 7-9 מיטות + 
מזרונים, מטופחת ומסודרת, 

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

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

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

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

מאובזר היטב
053-5681288

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/23ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 בגאולה דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 

_____________________________________________)12-8/23ש(במגוון גדלים 053-3184783

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

עד 4 ילדים
_____________________________________________)3-27ש(054-6511250/350

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

טיולי גיפים
 בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים- חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ, אפשרות 

לנהיגה עצמית, אופציה 
לצימרים 052-2403750

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

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

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

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

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

 "בנצימר"- נופי ירדן-צימר 
מרווח, ג'קוזי, מרפסת נוף, 
אפ' לקבוצות, אפ' לג'יפים, 

_____________________________________________)16-11/23ש(050-7362739 052-2403750

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-19/22ש(054-6388082

ספסופה

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)3-1/23ש(054-8042119 04-6989119

 2 יח' נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + בריכה 
על עמודים + ג'קוזי ומתקני 
גן, מקווה ובית כנסת קרוב 

_____________________________________________)17-28ש(050-4776772

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

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

_____________________________________________)33-32/22ש(וואצאפ(

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 צימר מאובזר ויפיפה 
לזוג + ילד, מיקום מרכזי, 

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

רמת מגשימים
 וילה ענקית לשבתות 

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

_____________________________________________)10-47ש(ביישוב 050-9303353

קנית רכבים
 קונה כל הרכבים לפירוק 

+ נסיעה 052-4714818
_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

מכוניות

 באבן גבירול בטאבו 
משותף יח"ד 2 חדרים, 

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

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

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 באזור גבעת רוקח 2.5 
חדרים חדשה ויפה + אופציה 

להרחבה, 1,500,000 גמיש 
B.D.A 19-19(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2 חד', 
כ- 45 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

גג רעפים, 1,399,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)19-19(_____________________________________________

ירושלים

4-4.5 חדרים

בני ברק

דירות 
להשכרה

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

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

2-2.5 חדרים

 להשכרה ברחוב 
צפניה קרוב לרבי עקיבא, 

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

4,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)1-1(_____________________________________________

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

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

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

 בגולומוב בארי, ב"ב 
גבול ר"ג דירה 3 חדרים, כ-

70 מטר + גינה, פינוי 
1/5/22, 4,900 ש"ח

_____________________________________________)16-19ל(052-2742302 אלעזר

יחידות דיור

 ברח' עוזיאל דירה 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 

יפיפיה ומרוהטת קומפלט, עם 
_____________________________________________)11-22(סוכה 054-3975952

ביקוש 
דירות

עסקים

 להשכרה בלבד, 
בקרית הרצוג, מגרש 
מעל דונם, לאחסון או 
למבנה או לכל מטרה, 

לטווח ארוך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501)31-31(_____________________________________________

 למסירה-להשכרה, 
מספרה ברחוב רבי 

עקיבא )בקטע הקרוב 
לזבוטינסקי(, 2,500 ש"ח 

לחודש + מוניטין וציוד, 
8,000 ש"ח, מיידי בלעדי 

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

השקעות

 בבלעדיות, למכירה 
בצפת, קרוב למרכז 

העיר, וילה מחולקת ל- 4 
יח', מושכרות כיחידות 

לצימרים 050-5313031 
_____________________________________________)17-20ש(050-8981616

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

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

מבנים

 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

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

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 ברמת אהרון באזור 
רחוב פוברסקי, להשכרה 

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

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

 במרכז רבי עקיבא, חנות 
מושקעת, לכל מטרה, מיידי 

_____________________________________________)15-19ל(050-2899019

משרדים

 בראשונים, 4, 85 מ"ר, 
חדשה, קומה חמישית + 

מעלית + חניה + מ.סוכה, 
ממוזגת, 4,300 ש"ח

052-7671305)19-19(_____________________________________________

 בכהנמן 159, פנטהאוז 
4 חדרים, 100 מ"ר, חדשה 

מהקבלן + מרפסות שמש +
סוכה, ממוזגת, קומה 7, 

מעלית שבת, 6,000 ש"ח + 
_____________________________________________)19-19(500 ש"ח חניה 052-7671305

+5 חדרים
 רמות א': 5 חד' )102 מ"ר 

נטו( + סוכה 42 + גג פרטי 
)125 מ"ר( + מחסן, מהקבלן! 
נוף, יחידת הורים, 3,600,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)19-19(_____________________________________________

4-4.5 חדרים
 רמות ג': 4 חד' )75 מ"ר 

נטו(, ללא מדרגות + חצר 
)30( + יחידה )30 מ"ר(, 
משופצת, יחידת הורים, 
2,500,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)19-19(הכוכבים: 02-5713375

פתח תקווה

 בשפירא 7.5 חד', דופלקס
גג )4.5+3( 200 מ"ר, 

מושקעת מאוד, חניה מקורה, 
מחסן, 3 מרפסות שמש, 2 
מטבחים, 3,350,000 ש"ח 

_____________________________________________)19-19(050-6610501 סתיו

דופלקסים

 בבעל שם טוב 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א, משופצת 
)אפשרות לריהוט(, לכל 

מטרה, לא לממושך
050-4177419)19-19(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 בחיים לנדאו, 3, 65 מ"ר, 
חדשה מהקבלן, קומת מינוס 

1, ממוזגת + סוכה, 3,200 
_____________________________________________)19-19(ש"ח 052-7671305

 להשכרה במינץ 3 חד', 
סוכה, 60 מטר, קומה 2, 
מפואר מאוד, 4,000 ש"ח 

_____________________________________________)19-19("פנחס נכסים" 055-6789653

 להשכרה באבן שפרוט 
3.5 חד', קומה 1, דירה גדולה, 

3,800 ש"ח "פנחס נכסים" 
055-6789653)19-19(_____________________________________________

 בשיכון ה' ברחוב שח"ל 3 
חד' משופצת, ממוזגת + חצר 

*3 חד', ממוזגת, ק"א
_____________________________________________)19-22ש(052-6357763

 בשיכון ג', ק"ק 
מוגבהת, כניסה פרטית, 

2 חד', 40 מ"ר, מיידי, 
2,800 ש"ח 

054-4627814
_____________________________________________)19-22ש(050-9627814

ירושלים
+5 חדרים

 רמות א': 5 חד' )110 מ"ר
נטו( + מרפסת 12, מעל 

הקניון, נוף, בניין חדש, מיידי, 
7,000 ש"ח! תיווך הכוכבים: 

02-5713375)19-19(_____________________________________________

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

_____________________________________________)19-20ח(050-6651365

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)19-20ח(תיווך 054-7432035

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

_____________________________________________)19-20ח(מתיווך 052-3595314

 מחפש לקנות דירת 4 
חדרים קומת כניסה בעזרת 

תורה ללא תיווך
_____________________________________________)16-17ח(050-4160457

לפרסום
בלוח

03-6162228

 חנות או משרד בבני 
ברק, זה המומחיות שלנו, 

תן לנו להוביל אותך 
למקום הנכון תיווך דורון 

054-4980159)19-19(_____________________________________________

 חנות 55 מ"ר ברבי עקיבא 
32, קומה א', מחיר מציאה 

_____________________________________________)19-19(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה ברחוב ירושלים 
חנות 30 מ"ר + גלריה תיווך 

_____________________________________________)19-19(דורון 054-4980159

 להשכרה חנות בירמיהו 
ר"ע, 35 מ"ר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)19-19(תיווך דורון 054-4980159

 להשכרה משרד 70 מ"ר 
במרכז העיר, מחיר מציאה 

_____________________________________________)19-19(תיווך דורון 054-4980159

 בקרית הרצוג באיזור 
עמק יזרעאל, להשכרה 

160 מ"ר, ק"ק, לכל 
מטרה, 9,000 ש"ח 

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

 משרד ממוזג, בגן ורשא, 
בתוך דירת משרדים, 1,100 

ש"ח, לגברים בלבד
_____________________________________________)15-18ל(054-8523628

לפרסום
בלוח

03-6162228

טבריה
 חדשה, בקרית 
שמואל, 4 חדרים, 

נקיה, מרווחת, נוף 
מדהים, במרכז

050-4191727/6 וואצאפ 
055-9836473 מייל 

me18543672@gmail.com)19-44(_____________________________________________

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

 וילת נופש גדולה, 6 חד',
דירת 2 חד', יפיפיות, 

מרוהטות, משופצות, נוף לים 
_____________________________________________)12-23ש(050-5263031

 15 מיטות, מרפסת 
לכנרת ולגולן, נקיה, מרווחת, 

חצר, קרוב לשטיבלאך, 
תחבורה ציבורית במקום 

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

 בק. שמואל דירת נופש 
מפוארת גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)16-27ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון, כולל שרותי המלון, 

_____________________________________________)16-40ש(ללא אוכל 0527-184183

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-38/22ש(050-6217759 02-5361771

מושב גורן
 "ניחוחות גד"- 3 צימרים 
ודירת נופש מהממת + נוף, 

מקום מפנק, במחירים נוחים, 
_____________________________________________)9-20ש(מאובזר וממוזג 0505-990545

מושב תרום
 מזל-ארוח כפרי- וילה 

מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות, גזור 

_____________________________________________)41-40/22ש(ושמור!! 052-8013000

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי, 

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

כלנית 
 צימרים חלומיים + גקוזי' 

ספא, בריכה פרטית, ביהכנ"ס, 
מבצע! 2 לילות 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)36-35/22ש(052-8741443

 סוויטות ארגמן, 4 יחידות 
+ ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה 
+ בריכה בנויה, ברמה גבוהה, 

_____________________________________________)13-12/23ש(צמוד למירון 050-2606535

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)16-23ש(052-4604609

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

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

 "אצל אביה" וילה וצימר 
+ מתחם 3 צימרים, סה"כ 

ל- 50 איש, בריכה מחוממת 
בכל מתחם. ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)24-24/22ש(וסנוקר. 050-5313031

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-26/22ש(077-5590283

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

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

צפת

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

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

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

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

עין יעקב
 בעין יעקב, חדשה!!! לזוג 
+ 2, בריכה מחוממת, שקטה, 

פרטיות, נוף מהמם!!! פנוי 
_____________________________________________)17-28(לפסח!!! 052-4222965

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות/לזוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)17-16/23ש(050-5275981 04-6961175

 בהר כנען: בית ארז - 55 
מיטות, בריכה, חצר, חדר 

אוכל, בית כנסת
 053-4185084

www.beiterez.net)19-22ש(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

גמחים
 גמ"ח של מוצרי פרחים 
קנדלברות לשבע ברכות בר 

מצוות ובריתות וכ"ו לפרטים 
_____________________________________________)19-19(054-8449588 מירי 

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה
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כ”ו ניסן- כ”ז ניסן תשפ”ב 27/4/22-28/4/22

ריהוט
 שולחן לסלון, צבע חום 

כהה, נפתח ל- 3 מטר, 
וכסאות מרופדים חדישים, 
_____________________________________________)17-19(בהזדמנות 052-4227714

תינוקות

תקשורת

 אריחי קרמיקה גרניט 
פורצלן מבריק 7 מטר 50 ש"ח 

למטר 052-3763582 מרים 
_____________________________________________)17-18ח(פתח תקווה

 וילונות תחרה 4 מטר על
2.60 ב- 200 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(052-3763582 מרים

 שולחן נמוך זכוכית 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 ספה עור אורך 160 ס"מ 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח 053-3155415

 למכירה כסאות 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(כ"א 054-8303051

 מנורה יפה 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-8303051

 מאוורר ניתן לתליה 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8303051

 שולחן דלפק מתקפל 
מעץ מלא למטבח 400 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8303051

 זוג כיורים פלסטיק חדשים 
לבן לפסח מידה 45*35 45 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח כ"א 050-4135002

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור 300 ש"ח 054-7216671 

_____________________________________________)17-18ח(בני ברק

 ארונית לנעליים 120 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-7216671 בני ברק

 בגדי תינוקות חדשים 
בנים בנות לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח 052-4747667

 עגלה סילבר קרוס כחדשה
בשימוש שנה טיולון + תיק 

לעגלה 500 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-8414147

 סים לוויז ללא עלות 
חודשית לשנתיים 180 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 052-7666666

 סמארט בס 2.0 כולל מגן
ספר! מחיר 239 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454367

 טלפון סנדוויץ שולחני 
לחצני פשוט משומש במצב 

_____________________________________________)17-18ח(מעולה 25 ש"ח 050-4087927

 צלחות חדשות פס כסף 
_____________________________________________)17-18ח(10 ש"ח כ"א 050-4131038

 מדפסת הכוללת מכונת 
 A6500 דגם HP צילום וסורק

במחיר מציאה 350 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(052-7148005

 מיחם מנירוסטה מלוטשת 
40 כוסות כחדש!!! 130 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(052-2786557 )פתח תקוה(

 טאבלט 7 אינץ חדש 
באריזה ללא שימוש 300 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4110225 

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין 500 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-7432035

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)17-18ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרן לצפייה באיכות 
מדהימה 500 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-3558949

 רדיו דיסק J.V.C חדש 
_____________________________________________)17-18ח(250 ש"ח 054-2819921 

 שואב אבק הובר תקין 70 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-3463482

 מרסס נטען להשמדת 
נגיפים כולל נוזל 40 שקל 

_____________________________________________)17-18ח(03-6496130

 נדנדה לתליה לגיל חצי 
_____________________________________________)17-18ח(שנה 70 ש"ח 053-3155415

 מזרון למיטת תינוק 55 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 ישבנון מדרגה לגמילה 
_____________________________________________)17-18ח(חדש 60 ש"ח 053-3155415

 ניילון לגשם לעגלת בייבי 
גוגר יחיד/תאומים 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 ניילון לגשם לבוגבו קמיליון 
_____________________________________________)17-18ח(50 ש"ח 058-3245685

 משאבת רלבוב חדשה 
_____________________________________________)17-18ח(דו"צ 180 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב מדלה מיני 
אלקטריק 100 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 משאבה ידנית אוונט 90 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)17-18ח(120 ש"ח 050-4135002

 עגלת טיולון 200 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671 בני ברק 

 סלקל לתינוקות 150 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671 בני ברק

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
150 ש"ח 054-7216671 בני

_____________________________________________)17-18ח(ברק

 עגלת אמבטיה 380 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-7216671 בני ברק

 למכירה לול עץ כולל 
מזרון אורטופדי 180 ש"ח + 

עגלת אמבטיה 280 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(בלבד 053-3076507

 למכירה עגלת אמבטיה 
עם טיולון תוצרת אינפיניטי 

חזקה ויציבה 300 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3076507 בני ברק

 למכירה לול נשיאה 
מתקפל כולל תיק נשיאה צבע 

כחול כהה 180 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)17-18ח(053-3076507

 למכירה עגלת טילון + 
אמבטיה מצב חדש 300 ש"ח 

בלבד + מיטת תינוק 180 
ש"ח + מזרון 80 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3076507

 למכירה עגלת תאומים 
חזקה 260 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3076507

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)4-7(_____________________________________________

 כובע ברסלינו, מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 400 

_____________________________________________)14-14(ש"ח 054-8422105

 למכירה שמלה 
מהממת לארוע, 

שהחולצה מפייטים 
והחצאית קטיפה שחור, 
מקסי, מידה 42, ב- 550 

ש"ח, נלבשה רק פעם 
אחת, עלתה 1,200 ש"ח, 

_____________________________________________)6-9(לפרטים 054-6337121

כללי

 מעיל צמר חדש מידה 46 
_____________________________________________)17-18ח(150 ש"ח 050-4131038

 ספר מילון אוקספורד 
במצב מעולה אנגלי/עברי-

עברי/אנגלי 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 סט מחזורים רק ל- 3 
רגלים ספרד 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 קובץ מפרשים כ.יופי 
קידושין + גיטין חלק א' 

חדשים 80 ש"ח כ"א
_____________________________________________)17-18ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
חדשות מידה 38 80 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3233170

 פח אשפה אלקטרוני 50
ליטר חדש! 300 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-7863538

 לוח שנה תשפ"ב לפי 
אופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

סוגריםאנחנו 

טל': 03-5792844 
054-7212985

כתובת: ירושלים 52, 
בני ברק ע"י העירייה

שווה להגיע מכל הארץ

אצל בתיה
אנחנו סוגרים בגדול!!

"אצל בתיה"

מחסלים הכל 
מ 5-30 ש''ח 
הקודם זוכה

 קוזאקים קוזאקים 
השכרת בגדי קוזאקים ברמה 

גבוהה לאירועים לשמחות 
052-7150774)19-20(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-33/22ש(077-40-900-70

השכרת רכב

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-33/22ש(050-7532336

הסעות

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/22ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

לימוד נהיגה

ייעוץ משפטי
 מסורי - משרד עורכי 

דין מוביל המתמחה 
בגירושין ופלילי -

03-570-70-70 ייעוץ 
_____________________________________________)49-22/22ש(והכוונה - רמת גן

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

 נהיגה ברמה אחרת, לימוד 
מהיר, יוסי בן יהודה. 

_____________________________________________)9-8/23ש(03-5352975 052-2595370

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

170 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 170 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)3-27ש(חינם 052-2514960

מחשבים
 השכרות: מחשב נייד 

לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 
50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

השבת 
אבידה

יד שניה 
קונים

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

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

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

 למוסד תורני דרושים 
בתרומה ספריו של הרב בן ציון 

מוצפי שליט"א לרפואה/ע"נ 
_____________________________________________)17-18ח(052-7133401

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

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

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/22ש(054-4543701

שידוכים
 שידוכים לבני ובנות 

ישראל מכל העדות 
והחוגים הדורשים טלפון 

כשר וכיסוי ראש 
במטפחת כהלכה בלבד 
077-3305364 שדכנים 

הרוצים להצטרף יש 
_____________________________________________)17-28ש(לפנות להנ"ל

 שידוכי המרכז, 
לחרדים ודתיים בלבד, וכל

הגילאים, לחסידיות 
וליטאיות, מחלקה לכל 
העדות, שדכן מקצועי! 

המון הצעות! גם פרק ב' 
_____________________________________________)12-11/23ש(וחצי חצי 054-8422105

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

 אבד צמיד זהב באזור 
סוקולוב ר' עקיבא המוצא 

הישר יתקשר ל-
_____________________________________________)16-17ח(052-7630059

 אבדה מצלמה וכרטיסי 
זיכרון היקרים לבעליו לפני 

_____________________________________________)15-16ח(כשנה בביריה 054-8489535

 דרוש מזגן חלון בתרומה 
_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 דרושה סוכה/סכך במחיר 
סימלי/בתרומה לאברך

_____________________________________________)19-20ח(054-7938941

 דרושה מכונת תפירה 
מקולקלת לצורך חלקי חילוף 

_____________________________________________)19-20ח(בתרומה 054-7938941

 דרושה מגילת אסתר עד 
500 שקל או ישנה במחיר 

_____________________________________________)19-20ח(סביר 050-6651365

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)19-20ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)19-20ח(אלקטרה 052-3595314

 מעוניין בספרים מתוק 
האור ומדרשים ובספרים עם 
_____________________________________________)19-20ח(חידושי תורה 054-7432035

 מעוניין במגילת אסתר 
פסולה בתרומה
_____________________________________________)19-20ח(054-7432035

 דרוש קורקינט חשמלי 
 xe-power מקולקל דגם

לצורך חלקי חילוף
_____________________________________________)19-20ח(052-7396092

 דרושה קלנועית לבודד או
זוג תקינה או תקולה ב"ב

_____________________________________________)19-20ח(050-5343924

 מחפש אופניים תקינים או 
_____________________________________________)19-20ח(תקולים ב"ב 050-5343924

 דרושה יחידה פנימית 2.5 
כוח של מזגן אלקטרה

_____________________________________________)19-20ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 
_____________________________________________)19-20ח(גם אחרי פורים 052-3595314

 דרושה מכונת חישוב עם 
סרט נייר במצב תקין

_____________________________________________)19-20ח(050-5343924

 מכונות תספורת פנסוניק 
GP80 707 חדשות 380 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8479440 ירושלים

 מזגן נייד קטן 20*20 )על 
בסיס מים( חדש בקופסא 175 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-8454536

 אוזניות אלחוטיות לבנות 
JBL TUNE חדש בקופסא 
300 ש"ח במקום 600 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-5342428

 מכשיר לבישול נקניקיות 
)כמו בחנויות( ב- 65 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 רדיאטור בטיחות + שעון 
_____________________________________________)17-18ח(שבת 350 ש"ח 054-8303051

 מארז חדש קומקום שלוף
לחליטה + 4 כוסות איכותיות 

פוד אפיל 100 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 למכירה סיר לחץ של 
נעמן 7.5 ליטר חדש 100 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 מחבתות סולתם חדשות 
_____________________________________________)17-18ח(80 ש"ח כ"א 050-4131038

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 נפה חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים קמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)17-18ח(150 ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-4273857

 רדיו דיסק מקורי מעולה 
לרכב חדש למזדה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בפתח תקוה 052-2786557

 מצלמת סאמוויקס מגע 
ענק + נרתיק 400 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(חדשה בקופסא 054-8523181

 מקרר ותנור במצב טוב 
200 ש"ח מערב בני ברק 

_____________________________________________)19-20ח(052-7131071

 למכירה מדפסת לייזר 
שחור/לבן כולל טונר ל- 2,000 

_____________________________________________)19-20ח(דף 450 ש"ח 052-8380655

 מחשב נייח כולל עכבר 
מקלדת רמקולים ומסך 450 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-8380655

 למכירה מקרר 3 דלתות 
lg תיקון קל 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-2258589

 כרטיס לכל סוגי גמבוי 2 
מסכים 482 משחקים ב- 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7154435

 מיני מקרן עם רמקול 
מובנה ושלט גודל תצוגה ב-

40 אינץ ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(052-7154435

 ce fc rosh מקרן איכותי 
רמקול מבנה + שלט תצוגה 

כ- 120 אינץ ענק + בד לבן ב- 
_____________________________________________)19-20ח(450 ש"ח 052-7154435

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 כיריים גז 150 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 פלטת שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 מפזרי חום 25 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-4273857

 מפזרי חום לאמבטיה 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה שואב אבק 
סימנס במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(050-3337530 אבנר

 jvc למכירה מגבר רסיבר 
+ רמקולים גדולים 400 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 למכירה פקס משולב 
3835hp ב- 150 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 קורקינט גלגלי אוויר 150 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-7757420

 בלון גז 12 קילו 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(050-7757420

 אוזניות jbl t280b בלוטוס 
סטריאו חדשות באריזה 180 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-7289931

 מכונת תפירה חשמלית 
במצב מצויין דגם מרדיקס 500 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-7432035

 תנור חימום חשמלי קטן 
גרץ תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי חב' 
זק"ש דגם ef-183 ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-3463482

 טייפ דיסק פנסוניק חדש 
באריזה דיגיטלי 190 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 אוזנית בלוטוס חדשה 
150 ש"ח )נמכר ב- 250 ש"ח( 

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 רמקולים למחשב חדשים 
_____________________________________________)19-20ח(50 ש"ח 052-7148005

 סיר טיגון בריאותי חדש 
_____________________________________________)19-20ח(200 ש"ח 050-4136221

 אטמור חדש לחימום מים 
לחיסכון בחשמל לאמבטיה או 
למטבח SKW ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-2786557 בפ"ת

 למכירה מערכת מקצועית 
רמקולים + מגבר 200 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(ב"ב 052-9544107

 כרטיס משחק לגמבוי 2 
מסכים 482 משחקים אוסף 
מריו וסוניק וכו' DS ב- 100 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-7154435

 למסירה מקרר אמקור 
444 ליטר NO FROST טל': 

_____________________________________________)17-18ח(050-6651365

 מטחנת בשר של קנווד 
דגם ישן 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3155415

 בלון גז קטן לבנין מגורים 
_____________________________________________)17-18ח(100 ש"ח 053-3155415

 מכשיר קיטור לניקוי חדש 
באריזה עוצמתי 500 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(בלבד 054-8454536

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה וילונות מיוחדים 
לסלון לחדר ילדים 400 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 תמונת גובלאן 50*60 
_____________________________________________)19-20ח(ס"מ 10 ש"ח 050-6245339

 פינת אוכל + 6 כסאות 
_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח 050-6245339

 שולחן כתיבה 100 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(050-6245339

 ספה עור פינתי מצב 
 ROBIT מעולה 1800 איי
חדש בקופסה 1,300 טלפון

054-8449588)19-19(_____________________________________________

 שולחן עץ מלא צבע 
דובדבן גודל 1.70/90 מצב 

מצוין + 6 כיסאות 500 ש"ח 
כל כיסא 100 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-5339488 מ- 16-20

 סטנדר שולחני מהודר 
מאוד לגמרא חדש בקופסא 

_____________________________________________)19-20ח(110 ש"ח 054-7289931

 מנורת לד עגולה לחדר 
בנים/בנות 70 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 4 כסאות לבנים בשילוב 
מתכת איקאה 120 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 למכירה ספה נפתחת + 
_____________________________________________)19-20ח(כיסוי 250 ש"ח 052-2437292

 כסאות מתקפלות 35 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7126106

 שולחן מחשב 120 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 עגלת פג מצב מצויין 400 
ש"ח במערב בני ברק

_____________________________________________)19-20ח(052-7131071

 joie עגלת תאומים 
במצב טוב מאוד 250 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(בב"ב 052-7131071

 עגלה לתינוק ברייטקס 
טיולון ושכיה מיטת אמבטיה 

כחדשה אדומה 499 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(050-4171008

 טרמפיסט לעגלה- 
אוניברסלי מתאים לכל סוגי 

העגלות חדש במחיר 115 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(054-8447306

 למכירה מס' קופסאות 
של מטרנה חלבי ללא שלבים 
במחיר של 35 ש"ח לקופסא 

_____________________________________________)19-20ח(054-8447306

 ישבנון לאסלה תקין 30 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-3463482

 נוקיה c2 במצב כחדש 
_____________________________________________)19-20ח(200 סופי י"ם 054-2228720

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

054-8443223)7-10(_____________________________________________

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(לחולצה 058-3206802

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 300 ש"ח 

054-8422105)14-14(_____________________________________________

 משדר לגיטרה חדש 
באריזה עובד על בטריות ב- 59 

_____________________________________________)19-20ח(שקל יהודה 052-7667577

 מולטי אפקט לגיטרה 
חשמלית חברת דיגיטא'צ 

אמריקאי ב- 280 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)19-20ח(052-7667577

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(050-4960603 

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(050-4960603 

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח 050-4960603

 תופסן חדש עם ידית 
מתכווננת לטלפון וכד' ב- 50 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7154435

 מציאה! תוכי גרינצ'יק 
יפייפה כולל כלוב גדול 200 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-7663188

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
חדש 70 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)19-20ח(052-2786557

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני
)מדיום( חדש באריזה מתאים 

לכל רכב 150 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(052-2437292

 למכירה אופני הרים 
מצויינות רק 350 ש"ח מציאה 

_____________________________________________)19-20ח(050-4106869

 מעמיד לגיטרה חדש 
לגמרי רק 25 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-8447306

 צידנית ענקית 200 ש"ח 
_____________________________________________)19-20ח(052-7126106

 אופניים לילדים במצב טוב 
_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח 052-7126106

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 7 יונות בית 300 שקל 
דניאל 050-5291073 אבנר

_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 למכירה זוג תוכונים + 
כלוב וציוד לתוכים 150 ש"ח 

דניאל 050-5291073 אבנר 
_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)19-20ח(050-3337530

 נרתיק לטלית עשוי 
קטיפה איכותית במצב חדש 

צבע שחור 80 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)19-20ח(03-6496130

 קובץ מפרשים כ.יופי 
קידושין + גיטין חלק א' 

חדשים 80 ש"ח כ"א
_____________________________________________)19-20ח(058-3233170

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות חדשות מידה 

_____________________________________________)19-20ח(38 80 ש"ח 058-3233170

 מתקן כושר משקולות 60 
_____________________________________________)19-20ח(שקל 054-3177932

 2 מנועים לרכב לילדים 10 
_____________________________________________)19-20ח(שקל לאחד 054-3177932

 שלדה אופניים חשמליות 
ללא גלגלים 30 שקל

_____________________________________________)19-20ח(054-3177932

 גלגלים אחוריים של 24-26 
אינץ 10 שקל יש שמיניות 

_____________________________________________)19-20ח(054-3177932

 אופני ילדים 16 אינץ חסר
צמיג ב- 20 שקל

_____________________________________________)19-20ח(054-3177932

 גלגל 14 אינץ אחורי 20 
שקל גלגל 16 אינץ אחורי 20 

_____________________________________________)19-20ח(שקל 054-3177932

 תיקים לנשים ונערות 5 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח ליח' 050-6245339

 5 דיסקים לצפייה של 
מסעות כרמלי 100 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(03-5700672

 למכירה כיסוי בד חיצוני 
למכונית 100 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-6389446 בני ברק

 למכירה מגבעת חדשה 
crown מידה 58 300 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(054-6389446 ב"ב

 עלוני פרשת שבוע מצב 
רוח שבתון חב"ד ועוד 200 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-3463482

 30 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 200 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 052-3463482

 אופני ילדים bmx מידה 
16 במצב טוב 120 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מצוין 280 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(052-7148005

 מכונה ידנית איטלקית 
לעשות איטריות ולבצק דק 

_____________________________________________)19-20ח(150 ש"ח 03-5700672

 למכירה גורי ארנבות כ"א 
ב- 30 ש"ח גמיש בי"ם 

_____________________________________________)19-20ח(052-7175776

 טלפון נוקיה 6131 במצב 
מצויין 150 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(053-3147379

 כרטיס משחקים לגמבוי 
סוג עבה 10 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3147379

 לוח שנה תשפ"ב לפי 
אופק ירושלים 10 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(053-3147379

 כרטיס זיכרון 2 גיגה סוג 
m2 במצב חדש 20 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(053-3147379

 שלט גיימינג איכותי 
למחשב ולטלפון ולסוני 3 150 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 053-3147379

 למכירה אופני הילוכים 
מידה m גלגל 26 250 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(050-4107904

 hero למכירה אופני הרים 
מידה m גלגל 26 300 ש"ח 

_____________________________________________)19-20ח(050-4107904

 למכירה אופני ילדים 55 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח ב"ב 050-5343924

 למכירה דגי נוי החל מ- 5 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח כ"א 054-8515875

 אופניים לילד צבע צהוב 
כחול גיל 7-10 120 ש"ח
_____________________________________________)19-20ח(054-5339488 מ- 16-20

 שרשראות קשירה לכל 
מטרה החל מ- 60 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(050-7757420

 משקולות החל מ- 50 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 050-7757420

 2 חולצות של אקסוס 
חדשות באריזה 90 ש"ח

_____________________________________________)19-20ח(054-7289931

 כובע רו'צ מידה 52 חדש 
_____________________________________________)19-20ח(500 ש"ח 054-7289931

 מכונת תפירה ברנט 500 
_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 054-7938941

 מציאה! דיסק אונקי ברזל 
2 טרה! חדש באריזה 100 

_____________________________________________)19-20ח(ש"ח 058-3203691



כ”ו ניסן- כ”ז ניסן תשפ”ב 427/4/22-28/4/22 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:
  jobstaf@alut.org.il

המשרות מיועדות לגברים ונשיםענבל 054-4200843

לאלוטף הרצליה דרושות.ים
קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות

גננות  מטפלות חינוכיות )סייעות( 
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים

הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

050-2022488

ביקוש 
עבודה

 סייעות/גננת לגן פרטי 
בגני תקווה, הנהלה חרדית, 40

ש"ח לשעה, הסעה מב"ב 
_____________________________________________)19-22ל(050-4131561

 דרוש/ה נהג/ת מעל 
גיל 24 + שנתיים רישיון, 

לחלוקת סחורה + 
סדרנות בחנויות
050-4180598)15-19(_____________________________________________

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

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
משרה 103

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

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

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 102

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 הכרה בעולם הדפוס
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה  זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

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

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו 
בעל/ת יכולות ניהול מוכחות, 

קריאטיביות ואהבה לעיצוב ותקשורת

משרה 101

 שליטה בתוכנות: 
InDesign, illustrator, Photoshop

 נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו
 יתרון: רקע בעיתונים ועיצוב  

מודעות מסחריות 
 עבודה במשרה מלאה זמינות מיידית

דרישות התפקיד:

 דרושה בחורה יציבה 
ואחראית למשק בית, פעמיים 
בשבוע, בנאות אפקה נעמה 

_____________________________________________)15-19ל(054-4566592 

053-9811-201

 מחפש להצטרף לנסיעה- 
בני ברק/בית שמש

058-3267966)19-20(_____________________________________________

 לת"ת בת"א דרוש ר"מ 
לכיתה ח' לשנה"ל הבאה, 

ניסיון חובה קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)16-19(_____________________________________________

 לגן בק. אונו דרושה 
בדחיפות מטפלת למשרה 

חלקית/מלאה פנינה
_____________________________________________)16-19ש(058-4770321

 לבית אבות בב"ב 
דרושה מזכירה ל- 8 

שעות ביום + פעמיים 
בחודש ימי שישי קו"ח 
office@vatikim.net)16-19ש(_____________________________________________

 לבית אבות בב"ב 
דרושה מדריכת תעסוקה 

ל- 4 שעות ביום קו"ח 
office@vatikim.net)16-19ש(_____________________________________________

 לאגודה למען הזקן בני 
ברק דרושה אשת שיווק 

ומכירות, ניסיון במכירות, 
חצי משרה לפרטים 

שלחו קו"ח
office@aguda-zaken.com)15-19(_____________________________________________

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושה רפרנטית בעלת 

נסיון, שעות 8:00-14:00 
)גמיש( קו"ח למייל 

 mayan@mss-ins.co.il
_____________________________________________)17-20ש(נייד: 050-7456044

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרושה סוכנת ביטוח 
בעלת רישיון פנסיוני, 

שעות 8:00-14:00 
)גמיש( קו"ח למייל:

mayan@mss-ins.co.il
תנאים מעולים  

_____________________________________________)17-20ש(למתאימות

ִדרו˘/ה
רכז/˙�פעיֹלו˙

ֹלהפעֹלת�מערך�פעיֹלויות
שונות�ומגוונות�בעמותה

גיוס בין�היתר�הפעֹלת�מערך
וחֹלוֱקת�מזון�תינוֱקות

ֹליתומים�ואֹלמנות

יש�ֹלשֹלוח�ֱקורות�חיים�מפורטים
ֹלהצֹלחה רֱקע הכוֹלֹלים�הסבר�עֹל

בתחומים�הנ"ֹל

ֹלפֱקס. 03-6324535
gmail.com@9080666מייֹל:

"אבני�ִדע˙" ֹלעמו˙˙

|

09-7966359 
kosherjobs@gmail.com

058-4076560 

חרדית בבני ברק מינימרקטיםלרשת

:ות/דרושים
ות/קופאים
ות/סדרנים

משמרתת/אחראי
ת/מחסנאי

ת/שומר

!העבודה מיידית! שכר נאה
050-7103245

 מעוניין לעבוד בתיקון 
וניקיון הבית/אפשרי חד פעמי 

_____________________________________________)19-20ח(גמיש בשעות 052-3595314

 מעוניין לעבוד שעתיים 
בבוקר/בערב בגיהוץ וקיפול 
בגדים וכו' עבודות כלליות 

_____________________________________________)19-20ח(054-7938941

 דרושות סייעות/גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון בגבול ב"ב- רמת גן 
_____________________________________________)19-22ש(054-8507450

 ליוסי מעליות, רקע 
מכני/חשמלי, רשיון 

נהיגה, הכשרה במקום, 
_____________________________________________)19-22ש(במרכז 03-6160186

 דרוש עובד חרוץ לנקיון 
בנינים 054-2421996 

_____________________________________________)19-22ש(052-4003742

 דרוש עובד לחנות פלאפל, 
כל יום מ- 7 בבוקר עד 11, 

_____________________________________________)19-20ל(בבני ברק 054-8099198

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל דרושות: 1. סייעת 
למשרה מלאה/חלקית 2. 
בחורה בין השעות -14:30

17:00, שכר גבוה
_____________________________________________)19-20ש(052-7177524

 דרושה מטפלת 
תינוקות חמה ומנוסה 

למעון איכותי ברמת 
אביב, 45 ש"ח לשעה, 
במיידי, משרה חלקית/

מלאה. חגית- 
_____________________________________________)19-22ש(054-7708715

 דרושה פקידה לניהול 
משרד, משרה חלקית, ידע 
בשפה אנגלית חובה, בבני 

_____________________________________________)19-20(ברק לפרטים 050-5257147

 לת"ת בת"א דרוש ר"מ 
לכיתה ח' לשנה"ל הבאה, 

ניסיון חובה קו"ח: 
mail:6307420@gmail.com)19-22(_____________________________________________

 לרשת מעונות בפריסה 
ארצית דרושה מזכירה, ידע 

 gmail, וניסיון בתוכנות
word, google docs, ראש 

גדול וחריצות, עבודה במשרה 
מלאה, במשרדי הרשת בבני 
ברק, שעות עבודה 7:00 עד 

15:30, ימים ראשון עד חמישי 
פקס: 03-633-8889 מייל 

rdm@rdm.co.il)19-20(_____________________________________________

 לרשת מעונות בפריסה 
ארצית דרושה עובדת גביה, 
 gmail, ידע וניסיון בתוכנות

 word, ecxel, google
docs, יכולת דיבור ושכנוע, 
אסרטיבית, עבודה במשרה 

מלאה, במשרדי הרשת בבני 
ברק, שעות עבודה 10:00 עד 
18:30, ימים ראשון עד חמישי 

פקס: 03-633-8889 מייל 
rdm@rdm.co.il)19-20(_____________________________________________

 לארגון חסד בגבול בני 
ברק ר"ג דרוש/ה מאזינה 

לבקרה על שיחות מוקלטות, 
דיוק סבלנות ואינטליגנציה 
אישית חובה קו"ח לפקס: 

03-632-4535 מייל: 
mail:9080666@gmail.com)19-20(_____________________________________________

 לישיבה בבני ברק דרוש 
מחסנאי למטבח, להתקשר 

בשעות 10:00-15:00 ל-
050-5304424)19-20(_____________________________________________

 שולחן עם 4 כסאות 
מתקפלים לתוך מזוודה 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3169314

 גגון אלומיניום לרכב 
1.20*1.50 300 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(053-3169314

 מציאה! רולר ורוד כחדש 
_____________________________________________)17-18ח(רק ב- 110 ש"ח 03-6163478

 בהזדמנות! חוברת לימוד 
עצמי לנגינה באורגנית רק ב- 

_____________________________________________)17-18ח(30 ש"ח 03-6163478

 מציאה! אקווריום יפה + 
תאורה ופילטר רק ב- 290 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 03-6163478

 להשכרה שמלת אירוע 
צבע זהב קצר מידה 20 

מהממת 300 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 למסירה מעיל ירוק כהה 
לנשים מידה 42-44 מחמם 
_____________________________________________)17-18ח(מאוד כחדש 053-3124448

 להשכרה שמלת אירוע 
שחורה ארוך מידה 44 

מהממת 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 להשכרה שמלת אירוע 
שחורה קצר מידה 18 מהממת 

_____________________________________________)17-18ח(300 ש"ח 053-3124448

 פנס חדש + שוקת 
חשמלי 12,000 וולט 130 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(052-7662828

 טרבוקה 100 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(054-8303051

 חולצות פורור שחור 
חפתים מידה 15.5 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(058-3245685

 2 צמיגי קורקינט 8 וחצי 
אינץ שיאומי 10 שקל

_____________________________________________)17-18ח(054-3177932

 4 כובעי נשים אלגנט 
שמורים 25 ש"ח כ"א

_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 הספר בחסדך בטחתי הרב
יגאל כהן כחדש 30 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 למכירה/להשכרה שמלה 
לאירוע 450 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4131038

 בד לוילון לבן מדוגם 7 
מטר אורך על 3 מטר 170 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה מכופתרת 
שרוול ארוך מידה 3 קידישיק 

_____________________________________________)17-18ח(34 ש"ח 050-4135002

 חולצה לבנה לגבר 
אלקמט גיזרה רגילה מידה 16 
_____________________________________________)17-18ח(ברוקס 62 ש"ח 050-4135002

 למכירה מעיל נשים מידה 
40 כחול כחדש 50 ש"ח 

 למכירה אופני הרים 26 _____________________________________________)17-18ח(053-3124448
אלומיניום במצב מצויין! 400 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 054-2819921

 לול קמפינג + מזרון 100 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח )ב"ב( 052-7663458

 שבועונים שמחולקים 
בבתי כנסת מצב רוח שבתון 

חב"ד ועוד( 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(052-3463482

 35 דיסקים מוסיקה 
חסידית פריד ורדיגר ועוד 250 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 052-3463482

 למכירה אופניים לילד צבע 
צהוב כחול גיל 7-10 120 ש"ח 
054-5339488 )להתקשר מ- 

_____________________________________________)17-18ח(16:00-20:00(

 למכירה אופניים מידה 26 
מצב חדש 350 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)17-18ח(050-4106869

 קישוט לקיר אותיות 
מרחפות כסוף אם אשכחך 

כחדש ב- 30 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(03-6169291

 כיורים אמריקאים לפסח 
_____________________________________________)17-18ח(חדש ב- 40 ש"ח 03-6169291

 ספר לפסח הייתי שם 
מלכות וקסברגר חדש ב- 20 

_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 03-6169291

 להשכרה שמלת אירוע 
צבע זהב ארוך מידה 40 

מהממת 250 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 למכירה חליפת בן צבע 
בורדו גיל 3 מצויינת 50 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(053-3124448

 מאוורר שולחני גדול אפור 
אלקטרו חנן כחדש ב- 30 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(03-6169291

 למכירה כיסוי לרכב חיצוני
)מדיום( חדש באריזה מתאים 

לכל רכב 150 ש"ח
_____________________________________________)17-18ח(052-2437292

 3 דיסקים של נעימות 
חליל שמורים 45 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(050-4087927

 שמלת מעצבים למכירה 
לאישה/נערה ורוד עתיק 450 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח מידה 34 058-3233170

 מנשא על הגב לטיולים 50 
_____________________________________________)17-18ח(ש"ח 053-3155415

 הספר כלים מתוקנים של
שרה ישראל ב- 28 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר צוואה של חיים 
גרינבוים ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר תחזיקו חזק של רוי 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר אביגיל ואני של מלי
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 הספר רובע מלא סודות 
של יהודית גולן ב- 12 ש"ח 

_____________________________________________)17-18ח(054-8454536

 מארז חדש קערת הגשה 
26.5 ס"מ + זוג כפות הגשה 

_____________________________________________)17-18ח(90 ש"ח 050-4087927

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 3 כנפיים תריסורג + 3 
ויטרינות 109*219 ס"מ במצב 
_____________________________________________)16-17ח(חדש 500 ש"ח 054-8414147

 בהזדמנות אקווריום 
כחדש 28/22 מאובזר + 10 

דגי גופי ב- 320 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(03-6163478 בין 2:00-4:00



עוגיות שמרים
400-500 גר'
עוגיות הזהב

890
2 ב-

עוגיות שמרים
400-500 גר'
עוגיות הזהב

890
2 ב-

מארז זוג מרכך 
כביסה

2*960 מ''ל
בדין

26

שמפו ומרכך דאב
600 מ''ל

26
2 ב-

חיתולי פרימיום
מידות:2-6

100
4 ב-

סיף לניקוי רצפות
4 ליטר

1490

סיף לניקוי כללי
4 ליטר

1790

מגבות הפלא
גליל כפול

1990

72
90

10
83

52
90

0 
ד:

קו

 |  15 נויפלד  רח’   | הרצוג   קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
|  17 1 רח' קלישר   | רח' תורת חיים    25 | רח’ חבקוק    2 | רח’ פרדו   24 | רח’ הרב מלצר   11 | רח’ הרב קוק   15 | רח’ רשב’’ם  12 קריית הרצוג  יגאל אלון  רח’ 
אלעד: רח’ הריף 1 | אשדוד: רח' הורקנוס 8 | רח' הורקנוס 22 | רח' הלל 8 | רח’ רשבי 15 | עפולה: רח' אבן גבירול 49 גבעת המורה | עמנואל: רח' חתם סופר 1 | 
חיפה: רח' מיכאל 9 | רח' מיכאל 16 | רח' טרומפלדור 54 | בית שמש: רח' מרים הנביאה 16 | רח' נחל שורק 11 | חדרה: רח' הגיבורים 52 | נתניה: רח' שוהם 29 | 
 30 יהודה  רח'  ערד:   |  88 גוריון  בן  רח'  מלאכי:  קרית   | אחיסמך   18 ישראל   רח' שבטי   לוד:   |  25 ניסנבאום  רח'  ים:  בת   |  20 האר"י  רח'   |  15 לילינבלום  רח' 

אביב של מבצעים
בנתיב החסד

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

חרוזית/טבעות
בית השיטה

20
3 ב-

רביעיית סודה
לימון ליים

1.5 ליטר
כולל פיקדון

טמפו

1090

2 ב-

קפה גולד
190 מ''ל

1790

שלוקים איגלו
60 יח'

כרמית

1190

קבב כבש/חריף
500 גר'

קציצות בטעם ביתי 
400 גר'
עטרה

1490

סלטי ירקות
400 גר'

צבר

1790
2 ב-

שישיית בירה שנדי
כולל פיקדון
6*330 מ"ל

2490

בקר טחון
1 ק''ג
אשפר

1990

זיתים מבוקעים
560 גר'

17-20 יח'
בני דרום

2 ב-
10

מארזי תבניות
6 יח'

'מעולה'

20
3 ב-

אבקת כביסה
5 ק''ג
אריאל

3490

שישיית קרומבכר 
פילס

כולל פיקדון
6*330 מ"ל

2990

טחינה גולמית
ללא מתובלת

500 מ''ל
אחוה

32
82

53
ד:

קו

890

שישיית בירה סול/גולדסטאר /מכבי/ 
היינקן ללא אלכוהול

6*330 מ''ל
כולל פיקדון

2790

במבה/במילוי/
ביסלי/אפרופו/
פופקו/דובונים

 

15
5 ב-

40-80 גר'
אסם

איגלו סטיקס
8*100 מ''ל

'מעולה'

790
2 ב-

מפיות 
20 יח'

'מעולה'

1290
3 ב-

מרקיות לבן
3 ב-

צלחות אובליות
'מעולה'
4 ב-

קוד:4255411 25 יח'

קוד:16749410 25 יח'

לפתניות
25 יח'

ר.שמאי
5 ב-

20
ב-

שוקולד קלאסטרס
150 גר'

790

חטיף טריק בייטס
100 גר'
'מעולה'

שלגון/טילון מגנום/
פסק זמן

20
3 ב-

בודדים

פפסי מקס
1.5 ליטר

כולל פיקדון

3 ב-
20

רביעי-שישי
27.4-6.5.22
כ''ו בניסן-ה' באייר

פחם 1.8 ק''ג/ ר.שמאי

2 ב-
25

פחם משובח
2 ק''ג

קוד:31000082

עוגיות נפלאות/ויזל
במגוון טעמים ללא גלוטן

500 גר'

10

קוטל לחרקים 
K300 פלוס 475 מ''ל

קוטל יתושים
K600
500 מ''ל

1790

קמח כוסמין80%/לבן
1 ק''ג

'מעולה'

1290
טחינה יבשה/

נטחן 
לאחר הפסח

טורטיה 25 ס''מ
6 יח'

'מעולה'

2390
2 ב-

נייר טואלט מולט
32 גלילים

45
2 ב-

כנפיים עוף קפוא
בלדי

1290
לק''ג

אצלנו מכבדים כרטיסי: חסדי יעקב | טובה וברכה | כארד שופ | להחזיקם ולהחיותם | רמת בית שמש 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 )ברכל( | תווי מוסדות קבר התנא | תווי מתנס רכסים | תו הברכה

שוק פירות וירקות
בימי שלישי-רביעי

-שמיטה לחומרא-
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