מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לקוראיה ולכל בית ישראל חג שבועות שמח
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רחובות
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בירושלים

בס"ד • העיתון לציבור החרדי בירושלים וביתר עילית •

זמני כניסת השבת ויציאת החג
פרשת נשא
י-ם 20:23 19:00
ב"ב 20:25 19:21
פ"ת 20:25 19:02
להחזקת תורה:

4261#

הקישו
לשלוחה

בית המדרש
'חזון יוסף'

073-275-7000

יום רביעי ב' בסיון תשפ"ב  • 1/6/22גיליון מס' 1282

ערב מתן תורה :שר האוצר במתקפה
פרועה נגד לומדי התורה

אבי גרינצייג

דגל
המחלוקת

על רקע הכישלון הכלכלי והתרסקותו בסקרים – איווט ליברמן
בדברי בלע והסתה נגד המגזר החרדי ואברכי הכוללים ⋅ מאיים
לקצץ בתקציב הישיבות ,וצפוי להיתקל בהתנגדות של שרת
הפנים איילת שקד ⋅ במפלגות החרדיות מעדיפים להתעלם
מאיווט ומדבריו ,ראשי האופוזיציה הצהירו כי לא ישתפו פעולה
עם אף חקיקה של הקואליציה ⋅ בשבוע הבא :מבחן קיומי
לממשלה בהעברת חוק יהודה ושומרון | עמ' 8

(הטור המלא בעמ' )26-27

למרות האיומים:
עשרות אלפים
צעדו בירושלים
| עמ' 12

תיק :4,000
השופטים דחו
בקשת הפרקליטות
לתיקון כתב האישום
| עמ' 10

מאות רבנים ודיינים בכינוס
'ועידת רבני אירופה' במינכן
| עמ' 18

תורת חיים
הגרי"ש קניבסקי ,בנו חביבו של מרן זצוק"ל מעיד " :העיד על עצמו
שהדבר שהחזיק אותו כל ימיו הוא ה"חובות" שהוא לקח על עצמו,
כגון בתקופה אחרי פטירת מרן החזו"א זללה"ה שהוא הרגיש
שחרב עליו עולמו והוא לא מסוגל בשום פנים ואופן להתרכז" ⋅ וגם
אהבת התורה של הרבנית ע"ה והעדות שסיפרה על אמא הרבנית
אלישיב ע"ה שהעידה :אני התחתנתי עם התורה | עמ' 20

welcome to the

experience

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

ניתן לערוך
אירועים
לקעמפים
וקבוצות!

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

חנות
לציוד טיפוס
מקצועי!

ההרשמה
לחוגי הטיפוס
בעיצומה!

ניתן להרשם
לשיעורים
פרטיים!

Sometimes Difficult

Never possible

שבועות עם תנובה
טעם של בית .טעם של חג.

חג השבועות קרב ובא ואיתו הריחות הקסומים שממלאים את הבית.
בלינצ׳ס הגבינה המסורתי של סבתא והלזניה שמוישי אוהב.
כמו בכל שנה בחג השבועות ,תנובה מזמינה אתכם
ליהנות ממטעמים מופלאים עם ניחוחות של בית,
העשויים ממגוון המוצרים האיכותיים של תנובה בכשרות מהודרת.

מבצע שבועות וחצי!

הגבינה השנייה מאותו המותג בחצי מחיר
בקנייה ממגוון מוצרי

המשתתפים במבצע
 -פתיתים

ניתן לשלב רק בין מוצרים מאותו מותג .המבצע יתקיים בין התאריכים כ"א אייר תשפ“ב ( )22.5.22ועד ד׳ סיוון תשפ“ב ()3.6.22
כולל  /עד גמר המלאי ,בהתאם למלאי בסניף .בחנויות נבחרות על פי שק“ד הקמעונאי .המבצע חל על המותגים פיראוס /
קולקשן  /פתיתי שף לבן .בנוסף להנחות קמעונאי .המבצע חל על מוצרים ארוזים במקרר החלב .התמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

אוסקר החינוך ופרס השרה :ארבעה זוכים במוסדות החרדיים
הרב משה ברמן קיבל את פרס שרת החינוך על היותו מנהל פורץ דרך • שלושה עובדים במוסדות החינוך החרדים בעיר
קיבלו את 'אוסקר החינוך' השנתי מידי ראש העיר
מאת :אלי כהן .צילום :נעם פיינר
 12אנשי ונשות חינוך זכו השבוע לקבל את פרס 'אוסקר החינוך
הירושלמי' – לעשייה חינוכית יוצאת דופן .נשות ואנשי החינוך
נבחרו בשל פועלם החינוכי הייחודי  -חשיבה מחוץ לקופסה,
ומחויבות לעשייתם החינוכית .הזוכים והזוכות נבחרו מתוך 7,000
המלצות שהוגשו על ידי הציבור הירושלמי  -תלמידים ,הורים
ומורים.
כמו כן ניתן במעמד זה גם פרס שרת החינוך לרב משה ברמן,
מנהל ישיבת שתילי התורה לנערים מיוחדים ,על היותו 'מנהל פורץ
דרך' בפועלו הרב למען אותם נערים .הפרס ניתן על ידי ראש העיר
משה ליאון ,ראש מנהל החינוך יואב זמרן ,סגן ראש העיר ומחזיק
תיק משאבי חינוך ישראל קלרמן ומנהל האגף לחינוך חרדי שמואל
גרינברג.
אוסקר החינוך נערך כחלק משבוע החינוך הירושלמי  -החוגג
את החינוך הירושלמי ומוקיר את פעילות צוותי החינוך בעיר.
בין הזוכים ,מספר עובדים במוסדות חינוך במגזר החרדי ,ובהם:
שמואל בן שושן ,בן  ,37עובד כשומר בת"ת חמדת התורה בשכונת
רמת שלמה .שמואל עובד בבית הספר מזה  7שנים .כשנשאל על
עבודתו בבית הספר ,סיפר" :תלמוד התורה הוא כמו הבית השני
שלי וכמו משפחה עבורי ,ולכן אני רואה בעבודתי כשליחות.
החזון החינוכי שלי הוא לקבל את כולם בסבר פנים יפות ,להשתדל
לעזור לכולם ,ולעשות תמיד יותר ממה שמוטל עלי".
המורה יוסף מילר ,מבית הספר שבילי התורה ,זכה בפרס על
חשיבה מחוץ לקופסה .יוסף הינו מחנך בבית הספר שבילי התורה
 מסגרת ישיבתית לנערים בעלי קושי לימודי ,רגשי ונפשי .יוסףמשמש בבית הספר גם כמדריך פדגוגי ,וכאחראי על תחום לימודי
הקודש .בהמלצות עבורו צוין ,כי הוא מפעיל את כל כישוריו
לטובת התלמידים והמסגרת ומוביל פרויקט לימודי גמרא באופן

חדשני ומונגש לתלמידים .כשנשאל מהו החזון החינוכי שלו סיפר:
"אני מאמין כי כל נער הוא עולם ומלואו .לכל אחד ואחת הזכות
לקבל כלים והכוונה להצלחה .החזון בעיניי הוא להפוך קושי
לאתגר ,להנחיל גבולות עם אהבה ,להיטיב את תחושת המסוגלות
והביטחון העצמי ,לבנות יחד עם הנערים המתמודדים את היכולת
להתקדם לחיים של שווים בין שווים בהצלחה".
הרב דניאל בן חמו משמש כמורה בבית הספר הממ"ח בית רבן.
בנוסף ,משמש גם כרב בית ספר ומנהל את בית המדרש והתפילות
של תלמוד התורה .הרב דניאל בן חמו נבחר כזוכה היות והוא איש
חינוך בכל רמ"ח אבריו ,אוהב את התלמידים אהבת נפש ,ודואג
למיצוי ומימוש הפוטנציאל של כל תלמיד .לשם כך הוא מעניק
מזמנו האישי הרבה מעבר לשעות העבודה שלו ,בעבודה פרטנית
ואישית עם כל תלמיד .בהמלצות שהוגשו עבורו נכתב כי הוא
"איש חינוך משכמו ומעלה .עובד במקצועיות וקשוב לכל תלמיד
בנפרד כאילו הוא בן יחיד .אוהב את התלמידים ,מעצים את הטוב
שבהם".

ראש העיר ירושלים ,משה ליאון ,מסר" :ברכות לזוכים באוסקר
הירושלמי .החינוך הירושלמי הוא יוצא דופן ומיוחד בעשייתו
המרתקת ,הנועזת ,המורכבת ,המותאמת והמכילה .הרבה מאוד
בזכות צוותי החינוך המקצועיים ,המסורים והנחושים ,שמאמינים
בילדינו ויוצרים מערכת חינוך עירונית ברמה גבוהה מאד ,מובילה
ויוצאת דופן – המובילה לתוצאות מעוררות השראה".
סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך ,חגית משה ,ציינה:
"כמחזיקת תיק החינוך בעיר אני רואה ברכה גדולה בקיום טקס
האוסקר שהוא לא רק טקס חלוקת תעודות למצטיינים ,אלא אירוע
החגיגי שאנו מוקירים תודה לכבודם של המנהלים ,המורים,
הצוותים החינוכיים ,השומרים ואנשי התחזוקה במוסדות החינוך.
מי שמגיעים עם חיוך על הפנים כל בוקר ודואגים להצמיח את
ילדינו ,ראויים להכרה הכי מכובדת שאנחנו יכולים להעניק .אני
גאה בקיום הטקס ובטוחה כי מסורת זאת תישמר בירושלים עוד
שנים רבות״.

יום ירושלים 12 :יקירי העיר קיבלו את עיטור הכבוד
מאת :אלי כהן .צילום :ארנון בוסאני
עיטורי הכבוד ניתנו בסוף השבוע האחרון ליקירות ויקירי
ירושלים בטקס מרשים ומרגש שהתקיים במגדל דוד .ועדת יקירות
ויקירי העיר ירושלים ,בראשות השופט בדימוס דוד חשין ,בחרה
לפני מספר חודשים את  12יקירי העיר ירושלים שזכו בעיטור
המיוחד על היותם אנשי מפתח אשר תרמו לעיר בצורה יוצאת
דופן ,כל אחת ואחד בתחומם.
העיטור הוענק להם ע"י ראש העיר ,משה ליאון ,והשופט
בדימוס ,דוד חשין ,על כך שהקרינו מאישיותם על העיר ותרמו
תרומה ייחודית לירושלים .עיטור יקיר ירושלים מוענק ע"י ראש
העיר ירושלים מאז שנת .1967
ראש העיר ירושלים ,משה ליאון ציין" :כבוד גדול הוא עבורי
להעניק את פרס יקיר העיר ירושלים לאנשי העיר ,אשר פועלים
במשך שנים רבות למען העיר ותרמו תרומה מהותית לבירת ישראל
ולהאדרת שמה .יקירי ירושלים הם הפסיפס האנושי המאפיין את
ייחודיותם של תושבי ירושלים".
בין הזוכים :הרב מדינה אליהו  -יליד  .1944נולד בקזבלנקה.
ב 1960-עבר עם משפחתו לצרפת ושנה אחר כך עלה לישראל.
למד בישיבת פורת יוסף בשכונת קטמון .ב 1970-עבר עם אשתו
להתגורר ברובע היהודי .למד בישיבת המקובלים בית אל .משמש
רב ושליח ציבור של בתי הכנסת הספרדים ברובע ומוסר שיעורי
תורה בהתנדבות .שימש גם שוחט בבית המטבחיים בירושלים וכן
סופר סת"ם ,מלמד חזנות .מחזיק ומפעיל כולל אברכם ,כתר דוד,

ברובע היהודי.
העיטור ניתן לרב מדינה על פעילותו בניהול חיי הדת ברובע
היהודי ,הקמה והפעלה של מפעלי חסד ביניהם גמ"ח למשפחות
ירושלמיות במצוקה .בנוסף ,על פועלו בהתנדבות להנחלת
מורשת ישראל על ידי העברת שיעורים בבתי מדרש ברובע היהודי
ולעולים חדשים בשכונת בית וגן.
הרב אברהם ישראל גליס – יליד  .1951נולד בירושלים ,דור
עשירי בעיר .מספר את סיפורה של ירושלים של פעם .פרסם
ספרים ,בהם ספר על ירושלים בתלת ממד ,ומופיע בפני קהלים
מגוונים .הקים את השלוחה החרדית בבית הספר מעלה והקים

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

בעיות הפצה?

עורך ראשי :ינון פלח
כתבים ומשתתפים:

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

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

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

חן ,חיים רייך ,יוסף טולידנו ,יונתן בירנבוים
צרכנות ומשפחה :הילה פלאח

בירושלים את החממה ליוצרים ואומנים חרדים .פעיל בעמותות
רבות בירושלים .לאחרונה ראה אור ספרו "האיש שלנו בירושלים".
העיטור ניתן לרב גליס על פעילותו להעלאת שמה של העיר
ירושלים בארץ ובעולם ,על פעילותו הרבה למען העיר באמצעות
סיפורים ,הרצאות ,פרלמנטים ,מפגשים עם חיילים ועוד .בנוסף,
על היותו גשר בין הציבור החרדי לחילוני ,העלאת קרנו של
הקולנוע החרדי והתנדבותו במספר ארגונים ירושלמים.
עוד ברשימת יקירי העיר :מרים בן דוד ,פרופסור משה בר אשר,
דניאלה גולן ,אריה ויסמן ,חיים זקן ,ד"ר יצחק ליפשיץ ,השופטת
מרים נאור ,עו"ד יהושע קרמר ,גלילה רון פדר ונדים שיבאן.

לוח מזל וברכה :שרית אסרף
מזכירת לוח :רחל הורביץ

גרפיקה:
מירי שינפלד ,שרה מור ,מלי מתתוב
צלמי מערכת:
עוזי ברק ,יוסי שחר ,פוטו ציון ,בועז בן ארי
מו"ל :קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה :גרפופרינט בע"מ

מחלקת מכירות :חזקי פרקש

בני ברק

4
12

בירושלים

בירושלים
בני ברק

בפתח תקוה

דרך בן גוריון  19ב"ב
ת.ד2106 .

טל,03-5796643 :
פקס03-5796645 :
Oﬃce@kav-itonut.co.il

מזל

באלעד

משרדים ראשיים:

ברחובות

וברכה

כלהזמן
חדשות הציבור החרדי מסביב לשעון

ב' בסיוון תשפ"ב 1/6/22
" 

10/3/10 " 

תמיד רצית להיות חלק מתחום התקשורת?
מעוניינים להשתלב בעבודה בתחום העיתונות?
דרושים/ות
משרה 101

דרוש/ה מנהל/ת סטודיו

בעל/ת יכולות ניהול מוכחות קריאטיביות ואהבה לעיצוב
נסיון של שנתיים לפחות בניהול סטודיו

משרה 102

דרוש/ה מעצב/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

משרה 103

דרוש/ה גרפיקאי/ת
חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרישות התפקידים:

שליטה בתוכנותInDesign, illustrator, Photoshop ,

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

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

תוכנית מי

הצטרפי לתוכניות המותאמת למורות עובדות
במסלולים:

ניהול וארגון מערכות חינוך | חינוך יהודי | חינוך מיוחד

הלימודים מתקיימים בימי ראשון אחה»צ-ערב
בקמפוס היכל שלמה (ליד מלון המלכים) ,המלך ג›ורג›  ,58ירושלים
ליווי אישי ואקדמי לכל אורך התוכנית של הרבנית פרוש

פינת קפה
לרווחת הלומדות

שימוש באינטרנט
מסונן ונקי

לפרטים והרשמה02-9937337 :
66

מעמד מרגש של הנחת אבן הפינה התקיים
ע"י מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א
וכ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א ,למרכז
הרפואי 'רגעים קסומים' שע"י ארגון חיים לילד.
יו"ר הארגון הרב ראובן סקלר ,מתקבל לבתי
גדולי ישראל שליט"א ששמחו על האפשרות
לקחת חלק בהנחת אבן הפינה להקמת המיזם
החשוב שבכוחו להביא מזור ומרפא למשפחות
רבות שאחד או יותר מבני המשפחה חולי
בסיסטיק פיברוזיס ובמחלות ריאה אחרות,
המרכז הרפואי שיוקם אי"ה ,הוא המענה היחיד
להתרפאות למרגלות ים המלח בצורה כשרה
וצנועה ונותנת מענה הולם לאיכות חייהם של
החולים ובני משפחותיהם.
גדולי ישראל הקדישו זמן רב מזמנם היקר
והמדוד ,ואף עיינו בהרחבה בחוברת מיוחדת
שיצאה לקראת המעמד .הם אף שאלו וחקרו
בנושא והתפעלו מהמיזם המבורך ,ראשון מסוגו
עבור הציבור החרדי.
הרב סקלר סקר בפני גדולי ישראל את כל
פעילות העמותה לאורך עשרים שנות קיומה
לטובת החולים ובני משפחותיהם ,וכן את
המחנה הרפואי השנתי במשך שלושה שבועות
המתקיים מידי שנה בהרי האלפים ,וכעת הביא
בפניהם את הבשורה החדשה עם הקמת המיזם
החדש המרכז הרפואי רגעים קסומים בהשקעה
אדירה לאחר שנים ארוכות של מאמצים ,זכה
הארגון לרגע המיוחל של הנחת אבן הפינה.
לאחר מעמדי הנחת אבן הפינה ,בירכו מרן
רה"י הגר"ג אדלשטיין וכ"ק מרן האדמו"ר
מבעלזא את יו"ר הארגון הרב סקלר ואת כל מי
שנטל חלק לקידומו של המיזם החשוב ,שיזכו
לברך על המוגמר ולברך מזמור שיר חנוכת הבית

מרן הגר"ג אדלשטיין וכ"ק האדמו"ר מבעלזא בהנחת אבן הפינה

על השלמתו של הבניין המפואר ורחב הידיים
ושימשיכו לסייע לרפואת עם ישראל והדאגה
לבריאותם ,ויהא הדבר לרפואתם של כל החולים
ולטובתם של כל המשפחות המתמודדות עם
הקושי האדיר בגידולם של ילדים החולים
בסיסטיק פיברוזיס ובמחלות ריאה.
כזכור ,בחודש שעבר נערך המעמד המרגש
והמרומם במועצה האזורית תמר ,במהלכו
הונחה אבן הפינה לבית מרפא "רגעים קסומים"
של ארגון "חיים לילד" ,הממוקם בסמיכות לים
המלח ,עבור חולי סיסטיק פיברוזיס וחולים
במחלות ריאה.
המרכז החדש שיוקם נועד עבור חולי CF
וחולי מחלות ריאה ,הזקוקים לאקלים היבש
ולריכוז אחוזי החמצן הגבוהים של ים המלח
כמו אויר לנשימה .אזור זה ידוע בסגולותיו
הרפואיות גם לחולי פסוריאזיס ,אטופיק
דרמטיטיס ודלקות פרקים.
יו"ר ארגון "חיים לילד" הרב סקלר עמל
מזה שנים להגיע לרגע המיוחל והמיוחד הזה.
ואכן ברוך ה' ,לאחר  7שנות מאמץ נחתם הסכם
הקצאת הקרקע עם מנכ"ל מקרקעי ישראל מחוז
דרום ובכירי המועצה האזורית תמר .הקצאת
הקרקע תאפשר ,בסיועם של נדיבים ותורמים,
להקים את המרכז החדש ,שבו יהיו חדרי אירוח
במבנה מפואר ורחב ידיים.

מאת :יחיאל חן

לדעת .להצליח .לפרנס.

בירושלים

מאת :יחיאל חן

סקר חווית המטופל של משרד הבריאות לשנת  2021קובע :שיפור ניכר בכל מדדי חווית
המטופל במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו

בהוראה
קומה נפרדת
ללומדות התוכנית

מרן רה"י הגר"ג אדלשטיין וכ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא הניחו אבן פינה למרכז הרפואי
שע"י ארגון 'חיים לילד' בראשות הרב ראובן סקלר

המטופלים ב"לניאדו" הביעו
שביעות רצון מהטיפול

וחדת לנשים

אפשרות החזר שכ"ל
ממשרד החינוך

הייתה לראש פינה

חיחדש
מיו נוך
חד

סקר משרד הבריאות לשנת  2021בנושא
חווית המטופל קובע כי בכל מדדי הסקר,
נרשמת עליה במרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו.
הסקר בחן  11,826מטופלים ,מכלל בתי החולים
בישראל ,ששוחררו ממחלקות האשפוז במהלך
החודשים  05-12בשנת .2021
מכל בי"ח בישראל נסקרו כ 500-מטופלים
ונשאלו על מגוון רחב של נושאים בתחומים
הנוגעים לחוויית המטופל באשפוז .השאלות
עסקו בנושאים כדוגמת היחס והכבוד למטופל,
מתן מידע והסברים ,יעילות הטיפול בהיבט של
הליכי הקבלה והשחרור ,תנאים פיזיים במהלך
השהות באשפוז ועוד .באגף הכירורגי בלניאדו
נרשמה עליה של  )!( 10%בציון המסכם הבוחן
את חווית המטופלים שאושפזו במחלקה –
אחוז השיפור באגף הכירורגי הינו הגבוה ביותר
במדינת ישראל.
רק שלושה בתי חולים הציגו שיפור זהה
באגף הכירורגי .הציון המסכם הכללי של
לניאדו השתפר ב ,6%-ועומד על  ,82%נתון
זה צוין בדו"ח כאחד מבתי החולים שהציגו
שיפור ניכר לעומת שנים קודמות .מבט מעמיק
נוסף לתוך נתוני הדו"ח ,מעלה תמונה ,כי
המאושפזים בלניאדו הינם שבעי רצון מהטיפול
באופן כללי .כך ,במדד "שביעות רצון כללית"
נרשמה עלייה של  ,10%במדד התנאים הפיזיים
במהלך האשפוז נרשמה עליה של  ,9%ובמדד
החשוב מכולם "הנכונות להמליץ" נרשמה עליה
של !13%

גב' נועה למל ,מנהלת היחידה לשירות וחווית
המטופל מסרה כי "צוותי מחלקות האשפוז הם
הגיבורים האמיתיים של הדו"ח הזה .העבודה
המסורה שלהם ,שיתוף הפעולה עם צוות
היחידה והנכונות לבצע שינויים בהליכי עבודה
– הם אלו שהובילו להצלחה".
מר נדב חן ,מנכ"ל המרכז הרפואי צאנז ע"ש
לניאדו בירך את צוות היחידה לשירות וחווית
המטופל ואמר" :מדובר בעבודה מאומצת
ומסורה של כלל הצוותים במחלקות ,עבודה
שבוצעה תוך כדי ההתמודדות עם גלי הקורונה.
הדו"ח מעיד על האיכות האנושית של הצוותים.
העלייה של  13%בנכונות להמליץ על בית
החולים מהווה תעודת כבוד ענקית לכולנו.
אני מודה גם לצוות היחידה לשירות וחווית
המטופל ,בניהולה של גב' נועה למל ,שמבצע
עבודה סיזיפית כבר מספר שנים ,בהצלחה
רבה .הדו"ח עוסק בנושאים שהם חלק מערכי
היסוד של המרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו.
ערכים אלו מופיעים כבר בדברי היסוד של
בית החולים ,דברי יסוד שנוסחו לפני למעלה
מארבעה עשורים ,ע"י מרן כ"ק האדמו"ר מצאנז
זצוק"ל .דברי היסוד הפכו ברבות הימים לבסיס
לחוק זכויות החולה במדינת ישראל".

ב' בסיוון תשפ"ב 1/6/22
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חופשה מושלמת של ערים ,נופים ושופינג!
המקום PERFECT
דיסלדורף עיר תוססת
ומעניינת על נהר הריין

HILTON DUSSELDORF

המלון PERFECT
מלון של רשת
הילטון העולמית

האוכל PERFECT
ארוחות ברמה הגבוהה של
שינפלד עם בר אירי פתוח כל היום
האטרקציות PERFECT
פארקים לכל המשפחה
ומרכזי קניות
הטיולים PERFECT
אידיאלי לטיולי ערים וטבע בגרמניה,
הולנד ובלגיה
האירוח PERFECT
מנהלי שינפלד נמצאים
במלון עם האורחים

עכשיו גם הטיסות
הוספנו מטוסים ללקוחות שינפלד
פחות משעה מהשדה בקלן למלון

הכנסו לקישור וצפו בסרט www.shainfeld.com/dus

היכנסו לחוברת המהודרת
www.shainfeld.com

הזמינו מקום היום:

03-618-9999

לילה שביעי
במתנה!

מוגבל ל50-
המקומות הראשונים
בכל מטוס

12.7

19.7

9.8

16.8

23.8

30.8

מסלולים ללקוחות שפעם ראשונה בדיסלדורף
מסלולים ללקוחות שחוזרים לדיסלדורף
מסלולים נפרדים לצעירים ולמשפחות

ההרשמה לקיץ בעיצומה!
שבוע אחרון למבצע  ₪ 1,000הנחה!

ערב מתן תורה :שר האוצר
במתקפה פרועה נגד
לומדי התורה
על רקע הכישלון הכלכלי והתרסקותו בסקרים – איווט ליברמן בדברי בלע והסתה נגד המגזר החרדי ואברכי הכוללים
⋅ מאיים לקצץ בתקציב הישיבות ,וצפוי להיתקל בהתנגדות של שרת הפנים איילת שקד ⋅ במפלגות החרדיות
מעדיפים להתעלם מאיווט ומדבריו ,ראשי האופוזיציה הצהירו כי לא ישתפו פעולה עם אף חקיקה של הקואליציה ⋅
בשבוע הבא :מבחן קיומי לממשלה בהעברת חוק יהודה ושומרון
מאת :אלי כהן
יוקר המחיה המאמיר ,כולל העדכון השבוע
במחיר הדלק שזינק ב 66-אגורות למחיר של
 7.72שקל לליטר אוקטן  ,95המחיר הגבוה
ביותר מאז  ,2013והעלאת הריבית על ידי בנק
ישראל לראשונה מזה שנים בשיעור דרסטי
בשתי העלאות רצופות בתוך חודש משיעור
של  0.1%ל ,0.75%-המשפיעה על מאות
אלפי בעלי המשכנתאות שייאלצו להגדיל
משמעותית את ההחזר החודשי ,גורם ללחץ
משמעותי על שר האוצר ויו"ר ישראל ביתנו,
אביגדור ליברמן.
השבוע ,במסגרת ישיבת הסיעה של 'ישראל
ביתנו' ,בחר ליברמן לתקוף את לומדי התורה,
כפי שעשה במערכת הבחירות האחרונה,
בהסתה ובשיסוי נגד המגזר החרדי" .תקציב
הישיבות זה ללימודי בטלה ,לא ללימודי קודש.
נילחם בזה .הם מגיעים בבוקר ,שותים קפה,
אוכלים סנדביץ' ,מדברים פוליטיקה וקוראים
כמה ספרים" ,גידף שר האוצר" .אנחנו הולכים
על התפיסה המינימליסטית ולא נוותר .אותם
מוסדות חינוך שלא רוצים לממן לימודי ליב"ה,
לא רוצים ללמד? תעשו את זה על חשבונכם.
המפלגות החרדיות נאבקות בכל חקיקה ,כולל
ממדים ללימודים ,אבל בד בבד הם נהנים
מכספים קואליציוניים כמו תקציב ישיבות .אי
אפשר להחזיק במקל בשני הקצוות .נילחם
בזה".
בסיעות החרדיות העריכו כי דבריו של
ליברמן באים הן על רקע כישלונו הטוטאלי
בתפקידו כשר האוצר ובניסיון להסוות את יוקר
המחיה והן מתוך הבנה כי מערכת הבחירות
מתקרבת ועל רקע הסקרים המצביעים על
נפילה של 'ישראל ביתנו' .ראשי הסיעות
החרדיות קיבלו החלטה שלא להגיב לדברים
כדי לא לתת לליברמן את ההתייחסות שהוא
מצפה לה ולא לאפשר לו להסיט את סדר היום
הציבורי לשנאת חרדים.
ליברמן גם הודיע על כוונתו לקצץ כשליש
מתקציב הישיבות ,החלק שאינו מעוגן בבסיס
התקציב ,אולם בבוקר יום שלישי ,הודיעו שרת
הפנים איילת שקד וחה"כ ניר אורבך כי "לומדי
התורה מוסרים את נפשם למען עם ישראל.
הקואליציה הזו בנויה על הסכמות ואנחנו נדאג
שלומדי התורה לא ייפגעו".

הימין מתחזק
על רקע זה ,גוברת ההערכה במערכת
הפוליטית כי הבחירות בדרך .סקר חדשות 12
שפורסם בסוף השבוע מלמד על התחזקות
נוספת של גוש נתניהו לחמישים ותשעה
מנדטים .על פי הסקר ,שנערך על ידי מנו
גבע ,אילו הבחירות היו נערכות היום ,מפלגת
הליכוד מקבלת  35מנדטים ,יש עתיד מקבלת
 17מנדטים ,כחול לבן מתחזקת לעשרה
מנדטים ,ש"ס ויהדות התורה שומרות על כוחן
עם תשעה ושבעה מנדטים בהתאמה ,סמוטריץ'

88

בירושלים

מתחזק לשמונה מנדטים ,הרשימה המשותפת
והעבודה מקבלות שישה מנדטים כל אחת,
ימינה וישראל ביתנו עם חמישה מנדטים לכל
אחת ,ושלוש מפלגות נמצאות על סף אחוז
החסימה ומקבלות ארבעה מנדטים כל אחת –
תקווה חדשה ,מרצ ורע"מ.
בסך הכל ,גוש נתניהו והחרדים מתחזק
במנדט ביחס לסקר הקודם של גבע ומקבל 59
מנדטים ,מפלגות הקואליציה הנוכחית נחלשות
ומקבלות יחד  55מנדטים בלבד.
משתתפי הסקר נשאלו גם מי ראוי ביניהם
להיות ראש הממשלה ,כאשר נתניהו מביס
בפער את כל המועמדים שהוצבו מולו ,וזוכה
ל 46%מול  21%של בנט ,לנתון דומה מול 24%
של לפיד ול 44%מול  21%בלבד לבני גנץ.
הנסקרים גם מניחים שהממשלה לא תשרוד את
החודשים הקרובים 15% .העריכו שהיא תיפול
בחודש הקרוב 29% ,העריכו שהיא תיפול עד
תום מושב הקיץ ו 14%-העריכו שהיא תוכל
לשרוד עד חצי שנה .רק  16%סבורים שהיא
תצליח לשרוד כשנה ו 12%-בלבד סבורים
שהיא תשרוד יותר מכך.
שאלה אחרת שחוללה דיון ציבורי נוקב,
בדקה האם הציבור סבור שהממשלה הנוכחית
נשענת על תומכי טרור 47% .השיבו כי הם
סבורים כך ,כולל  23%מקרב מצביעי מפלגות
הקואליציה ,לעומת  43%בלבד הסבורים כי
הממשלה אינה נשענת על תומכי טרור.

"חילול השם"
בעקבות כך ,ואחרי שבוע סוער במהלכו
נרשמו עימותים בין מפלגות האופוזיציה
בשאלת התמיכה בחוק 'ממדים ללימודים',
התכנסו ארבעת ראשי האופוזיציה למסיבת
עיתונאים משותפת ביום שני בכנסת .נתניהו,
סמוטריץ' ,דרעי וגפני הבהירו כי יתנגדו מכאן
ואילך באופן גורף ומוחלט לכל הצעת חוק של
הקואליציה ,תהיה אשר תהיה.
נתניהו תקף את הממשלה ואמר כי "הם
נופלים ונאחזים בכל דבר ,בקופת המדינה,
בשטחיה ,בביטחונה ובמעמדה הבינלאומי.
הם מוכנים להקריב כל דבר כדי למנוע את
שקיעתם למצולות ,אבל הם צוללים ויגיעו
לשם  -ובינתיים אזרחי ישראל משלמים .בנט
אמר בזמנו שממשלה שתלוי בתומכי טרור
היא מסוכנת לחיילים ולאזרחים ,וזה נכון -
הממשלה מסוכנת לאזרחי ישראל ולחיילי
צה"ל".
נתניהו הוסיף" :מעבר לכך ,יש גם משבר
כלכלי עצום .היינו במשברים כלכליים בעבר,
היה משבר גדול ב 2003-שיצאנו ממנו והפכנו
את ישראל למעצמה עולמית .ב 2009-הוצאנו
את המדינה בהצלחה עצומה מהמשבר הכלכלי
העולמי .במשבר שהיה בקורונה לא אמרנו
שאין מה לעשות אלא להיפך  -יש משבר ,אז
מחובתנו לעשות ולחזות דברים מראש .צריך
בשביל זה מיומנות כלכלית ,מדינית וביטחונית
 -אין להם את המיומנות הזו או את היכולת

לראות קדימה".
יו"ר ש"ס ,אריה דרעי ,אמר כי "הממשלה הזו
מסוכנת מאוד למדינת ישראל ולעם היהודי",
והבהיר את עמדת האופוזיציה כי "אסור לתמוך
בממשלה הזו בשום חוק ,גם אם חשוב ביותר.
את הדברים הטובים נעשה כשנעלה לשלטון.
יש מספיק חברי כנסת כדי להקים ממשלה
בראשות נתניהו".
יו"ר הציונות הדתית ,בצלאל סמוטריץ',
אמר כי "ממשלה ציונית יכולה להעביר חוקים
ציוניים ולאומיים באצבעותיה שלה .ממשלה
שלא מסוגלת להעביר חוקים היא רעה ,מסוכנת
ולא לגיטימית ,ולא נהיה הקביים שלה .לא נהיה
ממלאי המקום של עידא תומא סלימאן .זו אינה
ממשלת בנט-עבאס ,אלא ממשלת בנט-טיבי".
לדברים הצטרף גם יו"ר יהדות התורה ,ח"כ
משה גפני ,שציין כי "כל יום שעובר והממשלה
לא נופלת זה חילול השם".

חוק יהודה ושומרון
האתגר המשמעותי הבא של הממשלה
יהיה כבר בשבוע הבא ,בהצבעה הצפויה על
חוק יהודה ושומרון ,המאריך את תקנות שעת
החירום ביהודה ושומרון ומאפשר התנהלות
תקנית בשטחים .מ"מ ראש הממשלה ושר
המשפטים גדעון סער הסכים לבקשת חבריו
בקואליציה לדחות את העלאת החוק שנועדה
להיות השבוע ,כדי לנסות ולהגיע להסכמות עם
חברי הקואליציה המתנגדים לו ,כולל מפלגת
רע"מ וחלק מחברי מפלגת מרצ.
סער הבהיר כי מדובר מבחינתו במבחן
לקיומה של הקואליציה ,וקבע כי "ההצבעה
בשבוע הבא תקבע האם הקואליציה רוצה
להתקיים או לא" .בראיון לתאגיד כאן ,הסביר
סער" :כדאי מאד שיבינו במה מדובר .החוק
הזה קיים כבר  55שנה ,ותמיד הוארך על ידי

הכנסת .מעולם לא היה מצב שהוא לא עבר.
אי העברת החוק זה חוסר אחריות לאומית.
זה יצירת תוהו ובוהו משפטי ביהודה ושומרון
ופגיעה חמורה בזיקה בין שטחי יהודה ושומרון
וישראל .זה גם פגיעה בחצי מיליון האזרחים
שגרים ביהודה ושומרון".
כשנשאל האם הוא חושב שהממשלה
מתקרבת לסוף דרכה ,סער אמר כי "המשחק
של האופוזיציה הוא לא רק חסר תקדים אלא
גם מאד מסוכן .הייתי עם הליכוד באופוזיציה,
ומעולם לא עלה על דעתנו לא לתמוך בחוקים
לאומיים או הסדרים משפטיים חיוניים כמו
ההסדר הזה .יחד עם זאת ,לממשלה יש אחריות
להעביר הסדרים משפטיים בסיסיים כמו החוק
הזה .הבהרתי את זה לראשי המפלגות".
"אנחנו חייבים להעביר את החוק הזה ,חבר
קואליציה שיתנגד בעצם אומר 'אינני רוצה
בקיום הממשלה הזאת והקואליציה הזאת'.
זהו ללא ספק גם אקט פוליטי ,ולא רק קשור
לחוק הזה .אנחנו נדע עוד  6ימים מה יקרה,
אז אין טעם לעשות עכשיו ספקולציות .ראש
הממשלה וראש הממשלה החליפי ביקשו עוד
שבוע על מנת למצות את המאמצים להשגת
הרוב .החוק יעלה להצבעה עוד  6ימים ,ונראה
מה יקרה .המציאות שקיימת בכנסת בחודש
האחרון איננה מציאות פשוטה או שגרתית.
שבוע הבא יהיה מבחן – האם הקואליציה רוצה
להתקיים או לא ,וההצבעה הזו תראה את זה".
"יש דברים שצריכים להיות מעל לכל
מחלוקת פוליטית .אך עם כל זה שההתנהלות
של האופוזיציה היא בלתי אחראית ומסוכנת
– אחריות הממשלה והקואליציה היא להעביר
את החוק הזה .הממשלה הזאת חייבת לעמוד
באחריות הזאת ,יותר מכל חוק אחר של הכנסת.
יש הבדל בין חוקים שלא יקרה שום דבר אם לא
יעברו לבין חוקים שחייבים להעביר אותם –
והחוק הזה שייך לסוג השני".

ב' בסיוון תשפ"ב 1/6/22

תיק  :4,000השופטים דחו בקשת
הפרקליטות לתיקון כתב האישום

מכה אנושה לפרקליטות :השופטים קבעו כי תיקון כתב האישום יפגע בזכותו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו
להתגונן בתיק ,ודחו את בקשת הפרקליטות לשינוי מועד 'פגישת ההנחיה' של עד המדינה שלמה פילבר בתיק 4,000
⋅ הערכה :הסיכוי להרשעה בשוחד הצטמצם באופן דרסטי
מאת :אלי כהן
איתות חיובי משמעותי לראש הממשלה
לשעבר ,בנימין נתניהו ,במשפטו בתיקי
האלפים :בקשתה של פרקליטות המדינה
לתיקון כתב האישום בתיק  ,4,000כך
ש'פגישת ההנחיה' המפורסמת תוכל להתרחש
בתאריך אחר מזה שנטען בתחילה ,נדחתה
על ידי השופטים ,שגם ביקרו את הפרקליטות
בחריפות.
כזכור ,האישום החמור ביותר מבין שלושת
התיקים שהוגשו נגד ראש הממשלה לשעבר,
הוא הטענה לעבירת שוחד בתיק  .4,000על
פי הנטען ,קיבל נתניהו הטבות שונות בסיקור
תקשורתי באתר וואלה! שהיה בבעלות איש
העסקים שאול אלוביץ ,ובתמורה העניק לו
הטבות רגולטוריות לחברת בזק באמצעות
מקורבו ,שלמה פילבר ,שכיהן כמנכ"ל משרד
התקשורת והוחתם על ידי התביעה כעד מדינה.
במסגרת כתב האישום ,מתבססת ההוכחה על
מעורבותו של נתניהו בעניין והיותו מודע כביכול
לאותו שוחד ,על 'פגישת הנחיה' ,שנערכה בינו
ובין פילבר אחרי שהאחרון התמנה לתפקידו
כמנכ"ל משרד התקשורת ולפני שנפגש עם
נציגי חברת בזק דאז ,אלי קמיר ושאול אלוביץ.
מגבלת הזמנים המדוברת הותירה כשבוע של
אפשרות לקיומה של הפגישה המדוברת ,בה
לטענת התביעה הנחה נתניהו את פילבר ללכת
לקראת אלוביץ.
ההגנה דחתה מכל וכל את הטענה להנחיה
כלשהי ,ובין השאר ,הוכיח סנגורו של נתניהו,
עורך הדין בועז בן צור ,באמצעות איכוני
סלולר וכלים נוספים ,כי לא ייתכן כלל שפילבר
ונתניהו נפגשו במסגרת הזמן המדוברת ,ועל כן
יש להפריך את הטיעון לקיומה של פגישה כזו
בכלל ,מה שמעמיד בספק את תיק השוחד כולו.
בעקבות כך ,הגישה הפרקליטות בשבוע
שעבר בקשה לתיקון כתב האישום ,כך

שייטען בו כי הפגישה המדוברת הייתה עשויה
להתקיים גם בשבועות שלפני מינויו של פילבר
לתפקיד ,עד למועד פגישתו עם קמיר .ההגנה
טענה כי לא ניתן לקבל בשלב כזה תיקון
משמעותי כל כך לכתב האישום ,מאחר והוא
פוגע בזכותו היסודית של הנאשם להתגונן,
מה גם שהפרקליטות הייתה מודעת לחומרים
שהיו בידי ההגנה ואשר הוכיחו מלכתחילה
שהפגישה לא הייתה יכולה להתקיים במועד בו
נטען שהתקיימה.
ביום שלישי בבוקר פרסמו שלושת שופטי
בית המשפט המחוזי בירושלים ,רבקה פרידמן-
פלדמן ,משה בר עם ועודד שחם ,את החלטתם,
ודחו את בקשת הפרקליטות לתיקון כתב
האישום .השופטים ציינו בהחלטתם כי "נקודת
המוצא לדיון היא כי מועד פגישת ההנחיה הוא
נתון עובדתי מהותי בכתב האישום ...למועד בו
התקיימה הפגישה האמורה ,ככל שהתקיימה,
עשויה להיות חשיבות רבה ,גם לשיטת
המאשימה".
השופטים מבהירים כי אף שיש בסמכותם
לאשר תיקון של כתבי אישום ,הדבר נעשה רק
במקרה בו "נתגלו ראיות חדשות או חל שינוי
מהותי בנסיבות" ,והם מוסיפים ומדגישים
כי "קשה להלום מצב דברים לפיו יש לאפשר
לרשויות התביעה 'לשנות את כללי המשחק'
ולעתור לתיקון כתב אישום ,בפרט עובדתי
מהותי ,רק על יסוד בחינה מחודשת של חומר
הראיות שנמצא ברשותן עובר לגיבושו ,ניסוחו
והגשתו של כתב האישום ,ללא שנתגלו ראיות
חדשות או שחל שינוי מהותי בנסיבות".
השופטים קובעים כי "לאחר ששמענו
את טענות הצדדים ,בכתב ובעל פה ,ובחנו
את עדותו של פילבר וההפניות לאמירותיו
בחקירתו במשטרה ...מצאנו לדחות את הבקשה
לגופה ,משלא שוכנענו כי יש לאפשר תיקון
כתב האישום בשלב זה של ההליך".
טיעון נוסף המופיע בהרחבה בנימוקי
השופטים ,מצביע על כך שקבלת תיקון כתב
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האישום תפגע באפשרות של נתניהו להתגונן,
"תיקון כתב האישום בשלב זה של הדיון
ומיקום פגישת ההנחיה במועד שקדם למינויו
של פילבר לתפקיד ,עומד לכאורה בסתירה
חזיתית עם קווי ההגנה של הנאשמים אשר
נחשפו במהלך הדיון והתוו את חקירתו הנגדית
של פילבר ,עד כדי ספק סיכולם .אכן ,ההגנה
שוללת את קיום פגישת ההנחיה מעיקרה ,ברם,
אין בכך כדי לגרוע מקו ההגנה הנוגע למועד
בו נטען שהתרחשה הפגישה הנטענת ,כמו גם
ממהותיותו של מועד זה לתזת המאשימה".
השופטים מוסיפים גם נימוק בדבר השיהוי
בהגשת בקשתה של הפרקליטות לטיעון כתב
האישום ,ומציינים כי "גרסתו של פילבר בעניין
מועד קיומה הנטען של הפגישה הייתה ידועה
למאשימה זמן רב ,גם הראיות שהוצגו לעד,
המעמידות לכאורה סימני שאלה ביחס לגרסה
זו ,היו ידועות למאשימה .שיהוי זה נוטה
להעצים את הפגיעה הפוטנציאלית ביכולתם
הסבירה של הנאשמים להתגונן בהליך משפטי
ראוי והוגן".
למעשה ,הבסיס המשפטי להאשמתו
של נתניהו בשוחד נשמט מתחת רגליה של
הפרקליטות ,אף שהנאשמים האחרים בתיק
(שאול אלוביץ) עשויים להיות מורשעים
בכוונתם לתת שוחד ,בלי פגישת הנחיה תתקשה
מאוד הפרקליטות להשיג הרשעה בשוחד עבור
נתניהו עצמו.
הרשעה כזו אפשרית רק בדוחק על פי סעיף
 ,184שכבר הועלה על ידי הפרקליטות ומצוין
גם על ידי השופטים בהחלטתם ,במסגרתו רשאי
בית המשפט בנסיבות מסוימות להרשיע נאשם
על סמך עובדה שלא הוזכרה בכתב האישום,
ובלבד שניתנה לו הזדמנות סבירה להתגונן.
לאמור ,אם השופטים ישתכנעו למעלה מכל
ספק כי נתניהו היה מודע לעסקת שוחד ,הם
עדיין עשויים להרשיע אותו בסעיף הזה.
נזכיר כי משפט נתניהו מתנהל כבר קרוב

לשנה ,ובינתיים העידו רק קומץ מתוך למעלה
מ 300עדי התביעה .על פי כתבי האישום קיבל
ראש הממשלה לשעבר טובות הנאה שונות
העולות לכדי שלושה אישומים בהפרת אמונים
ואישום מרכזי אחד בשוחד .לטענת נתניהו
מדובר ב"תיקים תפורים" שמטרתם הייתה
הדחתו מראשות הממשלה ופגיעה ברשימת
הליכוד בבחירות לכנסת.
במהלך החודשים האחרונים נחשף כי
הפרקליטות הציעה לנתניהו עסקת טיעון,
במסגרתה הסכים היועמ"ש לשעבר ומי שהגיש
את כתב האישום ,אביחי מנדלבליט ,לוותר על
סעיף השוחד בתמורה להרשעה בסעיפים של
הפרת אמונים בשניים מהתיקים והטלת קלון
שימנע מנתניהו את שובו לראשות הממשלה.
נתניהו סירב לעסקה ובחר להמשיך בניהול
המשפט ,במטרה לחתור לזיכוי מלא.
נזכיר גם כי עדותו של עד המדינה שלמה
פילבר ,עליה כאמור מתבסס תיק השוחד,
חוללה ביקורת נוקבת על הפרקליטות בשורה
ארוכה של בעיות שנחשפו בה .כולל מידע
שנחשף בחקירתו הנגדית על ידי עוה"ד בן צור
השבוע ,ולפיו בניגוד לטענת הפרקליטות כי
בשלב מסוים ורגיש בחקירה 'הייתה הפסקת
חשמל' בחדר החקירה והיא מנעה תיעוד של
הנעשה בחדר ,אירוע שבעקבותיו שינה פילבר
את גרסתו ,הרי שלא הייתה כל הפסקת חשמל
כזו.
פילבר עצמו ענה כי אינו זוכר מקרה כזה ,אך
בן צור גם הוכיח כי באותה שעה בדיוק ,בחדרים
סמוכים ,המשיכה חקירתם של עדים אחרים
בתיק באופן תקין לחלוטין .מה שהטיל עוד
ספק על אמינותה של הפרקליטות בהתנהלותה
בגביית העדויות בתיק .4000
במערכת הפוליטית מעריכים כי החלטת
השופטים סותמת את הגולל על הסיכויים
להרשיע את נתניהו בשוחד ועשויה להעניק לו
רוח גבית בבחירות הקרובות ,אם וכאשר.
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חדשות טובות לזכאים

חוק מענק עבודה
שודרג בשבילכם!

תעשה מקום
להצלחה!

+40%

בוא ,שמרנו לך
מקום במכינה
חוק מענק עבודה שודרג ומאפשר
לכם לקבל יותר וממש בקרוב.
כי מה שמגיע מגיע .ויותר.
במענק לשנת 2022

• תיהנו מתוספת של .40%
• גיל הזכאות ירד ל.21-
• אם עבדתם אצל קרוב משפחה ,תקבלו מענק חלקי.

במענק לשנת 2021
הגישו בקשה ותוכלו לקבל כבר בחודש יולי
הקרוב את כל סכום המענק בתשלום אחד
וגם מקדמה על חשבון התוספת של שנה הבאה.

בוגר
מכינה/
בעל
תעודת
בגרות

מדעי המחשב
B.Sc

ניהול והתמחות
במערכות מידע
B.A.

הצטרף
ישירות
ללימודי
התואר

עבודה
סוציאלית
B.S.W

תואר יוקרתי

של המכללה האקדמית הדסה

לפרטים נוספים היכנסו
לאתר רשות המסים .או חייגו *4954

סבסוד

לזכאים | מלגות גבוהות | מכינות לפני תואר

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

קמפוס שטראוס אפיקי לומדה (ע״ר) ,רח׳ שטראוס  24ירושלים

למרות האיומים:
עשרות אלפים צעדו
בירושלים
על רקע האיומים הביטחוניים ודרישת מפלגות השמאל לשנות את מסלול מצעד
הדגלים ,הוא נערך כפי המלצת כוחות הביטחון ועבר דרך שער שכם ⋅ בממשלה תקפו
את גורמי השוליים בימין וספגו ביקורת ,במפלגת הציונות הדתית שיבחו את ראש
הממשלה בצעד חריג
מאת :אלי כהן ,צילומים :דוברות המשטרה
אחרי דיונים פוליטיים באשר למסלול הרצוי
מבחינה ביטחונית ובצל האיומים של חמאס
וארגוני הטרור לשיגור רקטות והבערת יהודה
ושומרון ,צעדו בשעות אחר הצהריים של יום
ראשון עשרות אלפי בני אדם ב'מצעד הדגלים'
המסורתי ביום ירושלים ,תוך שהם עוברים
בשער שכם ותחת אבטחה כבדה של כשלושת
אלפים שוטרים ולוחמי מג"ב .לקראת האירוע
גויסו שלוש פלוגות מילואים של מג"ב וכן
מערך המילואים ,כאשר הכוחות החלו להיפרס
בבירה כבר במוצ"ש.
בשבוע שקדם למצעד התקיימו דיונים
ביטחוניים ומדיניים ביחס למסלול הרצוי,
במפלגות השמאל בקואליציה לחצו לשנות
את המסלול ולבטל את המעבר הצפוי בשער
שכם ,לאור הרגישות הביטחונית הכרוכה
במעבר במקום ומתוך טענה שהצועדים באים
להלהיט את האווירה ולייצר פרובוקציות .ראש
הממשלה נפתלי בנט ושר הביטחון בני גנץ
קיימו התייעצות ביטחונית עם גורמי הביטחון
ולאחר מכן הוחלט לקיים את המצעד במסלולו
הקבוע .יצוין כי גם האמריקאים הביעו חשש
באשר למסלול המצעד והפעילו לחץ לשינויו.
כזכור ,בשנה שעברה בלחץ שר הביטחון בני
גנץ ובהמלצת גורמי הביטחון שונה המסלול
משער שכם לשער יפו .למרות זאת ,היה
המצעד אות הפתיחה של מבצע שומר החומות
ושל התגברות גל מאורעות הטרור בכל רחבי
הארץ ,ובעיקר בערים המעורבות ,אירועים
בהם נרצחו מספר יהודים בלוד ובעכו .השנה,
נדמה כי המצעד עבר בשלום ,למעט אי אלו
עימותים שנרשמו בשוליים ,עם סיום המצעד
בשעות הלילה.
זמן קצר לאחר תחילת המצעד עלה לאוויר
מעל הצועדים בשער שכם רחפן שהניף את
דגל פלסטין ,אך הוא הופל במהרה בידי
המשטרה ,שמסרה בהודעה כי "במשטרה לא
לקחו סיכונים ויירטו את הרחפן הבלתי מזוהה
מחשש שהיה שמדובר בכוונה לחבל במצעד".
בנוסף ,ערבי שהניף את דגל הרשות הפלסטינית
נעצר בידי כוחות הביטחון בסמוך לצעדה .גם
גורמי שוליים בימין הקיצוני ניסו להתסיס את
הרוחות ,אך פוזרו בידי המשטרה.
בממשלה מיהרו לבקר את תופעות השוליים
בימין דווקא .ראש הממשלה נפתלי בנט הנחה
את כוחות הביטחון "לגלות אפס סובלנות כלפי
אלימות או פרובוקציות של גורמים קיצוניים,
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בירושלים

בהם ארגון לה-פמיליה ,בירושלים" .לפי בנט,
"רובם המכריע של המשתתפים הגיעו לחגוג,
אך למרבה הצער ישנו מיעוט שבא להבעיר
את השטח ,לנצל לרעה את עמידתה החזקה
של הממשלה מול איומי חמאס ולנסות בכוח
להדליק אש .לפיכך ,כל מקרה אלימות יטופל
במלוא החומרה ,לרבות העמדה לדין".
שר החוץ יאיר לפיד ספג ביקורת חריפה,
לאחר שהכליל ביום שני את עשרות אלפי
הצועדים והגדיר אותם כגורמי קיצון" .מצעד
הדגלים עבר בשלום והממשלה לא נכנעה
לאיומי הטרור" ,אמר לפיד" .יחד עם זה,
המצעד הוכתם על ידי הקריאות הגזעניות
של לה פמיליה ולהב"ה .האנשים האלה לא
פטריוטים ,הם בריונים עלובים ,לא ייתכן
שאלה התמונות שנשארות בסוף יום ירושלים
 הדגל לא שלהם ולא ניתן להם להכתים אותו.אנחנו הרוב והם המיעוט ולא ניתן להם לגנוב
לנו את ירושלים' .במקום יום של שמחה ,הם
מנסים להפוך את זה ליום של שנאה .לירושלים
מגיע יותר .לחברה הישראלית מגיע יותר .דגל
ישראל לא שלהם .לא ניתן להם לגזול מאתנו
את הציונות ואהבת הארץ''.
בימין בירכו על הצלחת המצעד וציינו כי
הסיבה בגללה הגיעו השנה מספר חריג של
משתתפים ,היה זה כתגובת נגד להקמתה
של ממשלת השמאל .חברי הכנסת בצלאל
סמוטריץ' ושמחה רוטמן מהציונות הדתית
אף הודו לראש הממשלה נפתלי בנט על קיום
המצעד כמתוכנן" .כשמגיע מגיע" ,כתב ח"כ
רוטמן" ,שאפו לממשלת ישראל ,לשר הבט"פ,
לראש הממשלה ולראש הממשלה החליפי,
למפכ"ל ,ולכל מי שהייתה לו יד ורגל בהחלטה
לא להתקפל אל מול האיומים ,ולאפשר את
ריקוד הדגלים ,שחיבר את שני חלקי העיר
שחוברה לה יחדיו".

ב' בסיוון תשפ"ב 22/6/1

שלושה חודשים למלחמה :יד לאחים קלט
 320משפחות שברחו מהתופת באוקראינה
בשיתוף פעולה מפעים ופורץ דרך עם הוועד להצלת יהדות אוקראינה שע"י חסידות סאטמאר בקרית יואל ,הצליחו אנשי
המחלקה המיוחדת שהוקמה לשם כך במהירות בזק ביד לאחים לקלוט באופן מושלם את מאות המשפחות ,לדאוג לרישום
הילדים למוסדות חינוך תורניים ולהצעיד את ההורים בבטחה בדרך החדשה שהם עושים בחייהם
מאת :יוסף טולידנו
בשעה שבעולם ציינו השבוע שלושה חודשים לפרוץ המלחמה
באוקראינה ,בארץ נמשכת כל העת קליטתם הרוחנית והגשמית
של הפליטים היהודים שברחו בחוסר כל.
לפני כחודשיים פורסם כי אל מול הפעילות המיסיונרית הענפה
בגבול מולדובה-אוקראינה שנועדה לנצל את מצוקת היהודים
הנמלטים על נפשם מאוקראינה המופצצת ,יד לאחים משיב
מלחמה שערה ועושה מאמצים כבירים לבלימת התופעה .היום
התיר הארגון לפרסם כי במסגרת הפעילות הזו הצליחו הפעילים
בס"ד להציל עד כה  320משפחות יהודיות המונות בסך הכול 729
נפשות מליפול בזרועות המיסיונרים שארבו להם.
עם הגיעם לארץ נקלטו העולים על ידי אנשי המחלקה המיוחדת
שהוקמה במהירות ביד לאחים תוך פרישת חסות פיננסית ופיזית
של הוועד להצלת יהדות אוקראינה שע"י חסידות סאטמאר
בקרית יואל ,כשאנשי המחלקה ,עולים חדשים בעצמם ,יוצרים
עמם קשר ומעניקים להם סיוע ועזרה מיידית מסוגים שונים.
העזרה שהושיט יד לאחים למשפחות הפליטים כוללת,
בין היתר :השתתפות במימון שכירות הדירה ,סלי מזון ,עזרה
במציאת עבודה באמצעות חברת כוח אדם שעמה נרקם שיתוף
פעולה מיוחד ,קשר עם מחלקות הקליטה בעיריות השונות ,עזרה
במילוי טפסים – ומעל לכל בקליטה רוחנית מקיפה ופרטנית,
החל מרישום הילדים בבתי ספר תורניים בשפה הרוסית; עבור
להעשרת כל אחד מהבתים בספרות יהודית ענפה בשפה הרוסית;

אנשי יד לאחים בפעילות יהודית עם העולים מאוקראינה בדירותיהם החדשות

וכלה בהתקנת מזוזות כשרות ומהודרות בכל הפתחים ועוד.
בנוסף לפעילות השגרתית נערכת בקרב העולים פעילות
עונתית .רק בחג הפסח ערך יד לאחים שני סדרים ציבוריים,
האחד באשדוד בהשתתפות  250עולים והאחד בקרית ים שבצפון
בהשתתפות  80מהם .בנוסף בימי חול המועד נערך הפנינג מיוחד
לילדים ובימים אלו עמלים הפעילים על הכנת תכנית מיוחדת לחג
השבועות.

ביד לאחים מעלים על נס את העזרה הרבה והמשמעותית של
הרב שמעון שישא הי"ו ,העומד בראש המאמצים של הוועד
להצלת יהדות אוקראינה שע"י חסידות סאטמאר ,וכן את הסיוע
הרב והמשמעותי של הרב יחיאל ויינגרטן ,סגן ראש עיריית
אשדוד ,העושה לילות כימים בהושטת עזרה רבה לפעילות
הקליטה הברוכה.

מתקני פעילות
לקטנטנים

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות

לגנים ,למוסדות ולבתים

סוג 3

» 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
קו"ח ניתן לשלוח:

פקס:

נדנדות לקטנטנים
בריכת כדורים

בואו לבחור את המתקנים
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!
מתקנים שיעזרו בהתפתחות ,הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...

03-5796645

מייל:
sari@kav-itonut.co.il
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מערכת טיפוס גלישה

בירושלים

מחפשים
מוצרים דומים?
או לגילאים
גדולים יותר?
מעולה!
יש לנו מבחר עצום!
התקשרו ,בררו והזמינו
את המוצרים
שהכי מתאימים לכם!

כי הכולטונו רוצים
א
ת ב ביותר
לילדינו!

⋅ ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
⋅ מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות |
לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

050-7431335 | 1599-500-808
ב' בסיוון תשפ"ב 1/6/22

זרוע העבודה

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

על סדר היום
אבי גרינצייג

דגל המחלוקת
הסערה השבועית פרצה עם פרסומו של סקר
חדשות  12בסוף השבוע ,ולפיו ארבעים ושבעה
אחוזים מהציבור הישראלי משוכנעים שהממשלה
נשענת על תומכי טרור ,לעומת ארבעים ושלושה
אחוז בלבד שאינם סבורים כך .בצביעות אופיינית,
ובמקום להתמודד עם הנתון הבלתי נתפס ,האשימו
בשמאל את מנסחי הסקר (כשהאצבע מופנית באופן
שגוי לסמן הימני של חדשות  ,12הפרשן הפוליטי
עמית סגל) ,בחטא הכבד של ניסוח שאלה 'גזענית'
ו'פוגענית'.
אבל גם בשמאל מבינים שהאשמת הסוקר לא
תעלים את הנסקרים ,השתקה של דעת הקהל לא
תמסמס את קולה בקלפי ומשחקי מילים לא יכשירו
את חברי רע"מ והרשימה המשותפת לבוא בקהל.
כעת אפשר כבר להכריז בקול תרועה רמה שהניסיון
לשלב מפלגה ערבית בשורות הקואליציה התרסק
אל קרקע המציאות ,בעיקר באשמתם של עבאס
וחבריו ממועצת השורא.
לפני שנה וקצת ,כשעבאס נשא את הנאום
בצהרי שני נפגש ביטון
הציוני הנלהב שלו וניהל מגעים שקטים עם
במשך שעתיים עם מזכיר הבית בבלפור ,הייתה הצהרת הכוונות ברורה:
זניחת הנושא הלאומי ,שינוי פרדיגמה ועיסוק
הממשלה ,שלום שלמה ,בנושאים חברתיים בלבד ,בדגש על בריאות,
מהיחידים שנותרו בלשכת חינוך ורווחה במגזר הערבי .מאז ,הספיקו
עבאס וחברי מפלגתו להניח מכשולים בנושא
בנט המתפוררת ,בפגישה המשילות בנגב ,לבחוש בסוגיית הר הבית
ובסמכויותיו של מלך ירדן ,להיתפס בשלל
אליה זומנו גם מנכ"ל אמירות בעייתיות בנושאים ביטחוניים ולנהל
משחקי תן וקח עם הממשלה כמעט על כל צעד
משרד ראש הממשלה ושעל .לא כך נראית שותפות.
אפשר להבין את עבאס ,אחרי שנתיים
יאיר פינס ומנכ"לית משרד
של קורונה ,נדחקו הסוגיות הביטחוניות
התחבורה מיכל פרנק .והמדיניות לשוליים והוא הרשה לעצמו לפזר
הבטחות .מי היה יכול לצפות שתוך חודשים
אלא שברגע האחרון אחדים מהקמת הממשלה הנוכחית יתחולל גל
טרור ,יתעוררו מהומות סביב הר הבית ,ויפרוץ
התברר כי פרנק בחרה כמעט מדי שבוע משבר בסוגייה לאומית ,כמו
שלא להשתתף ,ככל מסלולו של מצעד הדגלים המסורתי ביום
ירושלים ,למשל.
בין  50למאה אלף איש (תלוי את מי
הנראה בהוראתה הישירה
שואלים) צעדו ביום ירושלים במסלול שאושר
של השרה ,שמסרבת על ידי כוחות הביטחון ,דרך שער שכם ,למרות
הביקורת החריפה באגף השמאלי בקואליציה
לרדת מהעץ או אפילו וחרף האיומים הבלתי ממומשים של חמאס
לנהל מו"מ של ממש וארגוני הטרור .בנט ,שסירב הפעם להרכין את
ראשו בפני הסחטנות הפוליטית של שותפיו
לממשלה ,לא הצליח לשכנע את נציגי ה'בייס'
הטבעי שלו לשעבר ,ולא הוזמן לאירוע המסורתי
בישיבת 'מרכז הרב' .במקומו ,היה אורח הכבוד מי
שכבר הורגל במעמדו החדש כיקיר הימין – נשיא
המדינה יצחק בוז'י הרצוג ,בזמן שראש הממשלה
נאלץ להסתפק באירועים הפחות נוצצים של היום.
שלא כצפוי ,עברו אירועי יום ירושלים בשלום
יחסי ולא זעזעו את הקואליציה השברירית .כן
כצפוי ,שימשו האירועים טריגר למריבה חדשה,
שפרצה בעקבות הצעת חוק הדגל ,שהעלה ח"כ
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אלי כהן מהליכוד לאחר הנפתם של דגלי אש"ף
באוניברסיטת בן גוריון .הצעה הקובעת איסור על
הנפתם של דגלי מדינות אויב ,לרבות דגל אש"ף,
במוסדות הממומנים על ידי המדינה.
למרות זעמם של חברי מרצ ,אישרה ביום ראשון
ועדת השרים לענייני חקיקה את העלאת החוק ואף
החליטה על מתן חופש הצבעה לחברי הקואליציה,
כשרק שני שרים מתנגדים :השרה להגנת הסביבה
תמר זנדברג ממרצ והשר נחמן שי מהעבודה .ח"כ
מוסי רז ,אולי הסמן היותר קיצוני במרצ ,כבר
הוקלט כשהוא משוחח עם פעילי המפלגה ומאשים
את האגף הימני בקואליציה כי "הם עושים את זה
כדי להפיל את הממשלה".
רז אינו היחיד ,ההערכה הרווחת במערכת
הפוליטית היא כי בנט קיבל החלטה אסטרטגית
'לשבור' ימינה ,בניסיון להשיג מחילה מהבייס
האבוד שלו ,ואולי גם כדי להפעיל לחץ על לפיד
לקראת ריצה משותפת אפשרית ,בהנחה שהבחירות
בלתי נמנעות .בינתיים ,בנט ממשיך לאבד את
עובדי לשכתו ,ואחרי נטישתם של שמרית מאיר
וטל גן צבי ,פורסם השבוע כי גם העוזרת האישית
נעמי ששון עוזבת וכי גם הדובר המסור מתן סידי
צפוי לסיים את עבודתו בלשכה בשבוע הקרוב.
אם אכן כך ורה"מ שם את פעמיו לבחירות ,הרי
שכבר בשבועות הקרובים נצפה במאבקים מדיניים
וביטחוניים על בסיס יומי בתוככי הקואליציה ,כולל
נושאים כמו הסדרת ההתיישבות ,חוקי החירום
ביו"ש ,פינוי חומש ועוד .התנהלות כזו ,כך מקווים
בסביבתו של בנט ,תוביל את רע"מ ומרצ לפרק
את העסק ,ותותיר את ראש הממשלה על כסאו גם
בתקופת המעבר.

ביטון יצוק
בקושי רב סיימה הקואליציה ללקק את פצעיה
ממחאת סופהשבוע של חברת הכנסת זועבי,
ממשחקי הפרישה וההפרשה מול חברת הכנסת
עידית סילמן ומהתנהלותם הקפואה
למחצה של חברי
מפלגת רע"מ ,וכבר
קפץ עליה רוגזו של
יו"ר ועדת הכלכלה,
ח"כ מיכאל ביטון,
הפרלמנטרים
אחד
מוערכים
היותר
שנמנע
והגונים,
עם
מלהצביע
במשך
הקואליציה
המורד
לחדש
ומתכוון
שבוע,
התורן ,ח"כ
את מחאתו החל מעוד
מיכאל ביטון
שבועיים.
בניגוד להרפתקה
קצרת המועד ומרובת
הפושים של זועבי,
ביטון הודיע כבר
שהוא
מלכתחילה

לא מתכוון להפיל את הממשלה (לפחות בשלב
זה) והבטיח להתייצב להצבעות אי אמון ולספק
את האצבע כנדרש .מנגד ,שלא כמו אצל זועבי,
ביטון בא חדור מטרה ומדויק בדרישותיו ,בדגש
על ביטול הרפורמה בתחבורה ציבורית ,הפוגעת
בעיקר בתושבי הפריפריה ובמגזרים חלשים (כולל
הציבור החרדי).
בשבוע שחלף נדמה היה כי צמד ראשי הממשלה
נוטים להתעלם מהח"כ הסורר ולטאטא את
מחאותיו כלאחר יד .על פניו ,השניים חוששים
שמדובר בסוג של איתות שנשלח על ידי יו"ר
מפלגתו של ביטון ,שר הביטחון בני גנץ ,לכך שהוא
עשוי להפיל את הקואליציה בכל עת ,ואולי אפילו
לחבור לגוש ימין-חרדים ,אך בשלב זה הם נוטים
להאמין שגנץ חסר את האומץ לעשות צעד שכזה
ואיתותיו הם בגדר 'זאב ,זאב'.
אלא שהמצב הנוכחי מסבך עוד יותר את
ההתנהלות במליאה ,היעדרו של ביטון מציב את
הקואליציה על חמישים ותשעה תומכים בלבד,
מול חמישים ותשעה חברי אופוזיציה פלוס סילמן,
שנזהרת בהצבעותיה ומשתדלת להלך בין הטיפות,
כדי שלא לספק קייס להכריז עליה כפורשת ולמנוע
ממנה התמודדות עתידית במסגרת רשימת הליכוד.
במצב דברים זה ,הקואליציה מנועה מלקדם
חקיקה שאינה נתמכת על ידי הרשימה המשותפת
ולחילופין על ידי הליכוד ושות'.
הפעם ,שרי הממשלה שייאלצו להתמודד עם
הסוגייה באופן ישיר הם שר האוצר איווט ליברמן
ובעיקר שרת התחבורה מרב מיכאלי ,שהרפורמה
היא פרויקט הדגל שלה (וגם הפרויקט היחיד בעל
המשמעות שקידמה מאז נכנסה לתפקידה) .בשבוע
שעבר הייתה מיכאלי אמורה להיפגש עם ביטון,
אולם האחרון ביטל את הפגישה בדקה התשעים,
והאשים את השרה בחוסר רצינות ובהתנהלות
דורסנית ,לאחר שזו טרחה לשלוח לו שעות אחדות
קודם לכן מכתב ובו דחתה את דרישותיו מכל וכל.
בצהרי שני נפגש ביטון במשך שעתיים עם מזכיר
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עבר בשקט יחסי ,צעדת הדגלים (צילום :דוברות המשטרה)

הממשלה ,שלום שלמה ,מהיחידים שנותרו בלשכת
בנט המתפוררת ,בפגישה אליה זומנו גם מנכ"ל
משרד ראש הממשלה יאיר פינס ומנכ"לית משרד
התחבורה מיכל פרנק .אלא שברגע האחרון התברר
כי פרנק בחרה שלא להשתתף ,ככל הנראה בהוראתה
הישירה של השרה ,שמסרבת לרדת מהעץ או אפילו
לנהל מו"מ של ממש.
למרות זאת ,הושגה בפגישה הסכמה זמנית על
הקפאת הרפורמה בתחבורה בשבועיים הקרובים,
כשבתקופה הזו ביטון יחזור להצביע עם הקואליציה,
ונציגי הממשלה יידרשו לייצר שינויים משמעותיים
ברפורמה .עם זאת ,ביטון מבהיר כי אם לא יימצא
פתרון שישביע את רצונו – הוא ישוב בעוד שבועיים
להצביע נגד הקואליציה.
בשיחה עם מקורביו ,מסביר ביטון למה הוא מתכוון
ללכת 'עד הסוף'" ,לא יתכן שבערים כמו ביתר עילית,
מודיעין עילית ,קרית גת ,נתיבות וטבריה ,המחיר
לנסיעה באוטובוס עולה ב ,"175%מציין ביטון וגם
עורך השוואה ראויה" :בחודש שעבר ,כשעלה מחיר
הדלק ,ליברמן מיהר להוריד את מס הבלו כדי לצמצם
את ההתייקרות לנהגים .גם החודש ,אחרי ששמענו
שמחיר הדלק עולה בחדות ,אנחנו כבר שומעים
דיבורים על הורדה נוספת אפשרית של מס הבלו
כדי להקל על בעלי הרכבים .לא ייתכן שאת הדלק
של העשירים מסבסדים ואת הדלק של העניים -
התחבורה הציבורית – מייקרים".
ואם בקואליציה היה מי שבנה על תמיכה חרדית
חלקית ,בדרכים עקיפות ותמורת טובות הנאה כאלו
ואחרות ,ציפתה לו השבוע אכזבה .כפי שהוסבר
כאן כמעט שבוע אחרי שבוע ,אין אף נציג חרדי
שמתכוון להיות קביים לממשלה ,וגם חילוקי הדעות
הזמניים שהתעוררו בין ראשי האופוזיציה אחרי חוק
'ממדים ללימודים' בשבוע שעבר ,הוסדרו השבוע
כשהארבעה (נתניהו ,דרעי ,גפני וסמוטריץ') התייצבו
בפני המצלמות והצהירו חד משמעית – פנינו להפלת
הממשלה בכל מחיר ,והיא לא תקבל מאיתנו שום
עזרה בשום נושא.

צניחה חופשית
ובזמן שיש בקואליציה מי שנלחם (בין השאר)
למען הציבור החרדי ,יש מי שמכריז שוב מלחמה
על הציבור החרדי – הלא הוא מיודענו שר האוצר
איווט ליברמן .נקדים ונציין לחיוב את ההחלטה
האסטרטגית של הנציגות החרדית שלא להיגרר
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לעימות פומבי עם ליברמן ,בתקווה שהפוליטיקאים
החביבים שלנו יצליחו להחזיק מעמד ולא להיסחף
לכותרות פומפוזיות כדרכם ,מתוך הבנה שהדבר
משרת את קמפיין הבחירות הקרוב של מפלגת
המריצות.
איווט צפוי להתמודד לקראת הבחירות הבאות
עם ביקורת נוקבת על תפקודו כשר אוצר ,כולל
חוסר מעש מול מחאת המורים המתרחבת שעשויה
להתפתח לשביתה במערכת החינוך ,חוסר ההצלחה
בבלימת יוקר המחיה ,בדגש על מחירי הדלק
המאמירים ,הכישלון הטוטאלי בפתרון משבר הדיור,
כשגם תרומתו הצנועה של בנק ישראל בדמות העלאת
הריבית החריגה לא צפויה להשפיע דרסטית על
השוק ,ולמעשה ,כישלון מקיף וקולוסאלי בכל סוגיה
כלכלית ,למעט הזרמת תקציבים במאות מיליוני
שקלים לחברה הערבית ,פלוס אישור טרי מהשבוע
של שלושים וחמישה תקנים לאימאמים חדשים.
ניצנים ראשונים של הצפוי לו ,יכול היה ליברמן
לקבל בסקרים האחרונים ,המנבאים לו התרסקות
לחמישה מנדטים ודרומה .כמקובל במחוזותינו,
מאמץ שר האוצר את גישת 'הכה בחרדים ואסוף את
המנדטים' ,ובצהרי שני הוא יצא למתקפה פראית,
נטולת רסן ורוויית משטמה ושנאה ללומדי התורה
בפרט ולציבור החרדי בכלל .מחמת כבוד הקוראים
וכבוד התורה ולומדיה ,נחסוך ממכם את הטקסטים
הקשים.
ככלל ,הסקרים ממשיכים להצביע על מגמת
התחזקות של גוש ימין-חרדים ,אף שברובם עדיין
לא נחצה סף השישים ואחד מנדטים .עם זאת,
בליכוד מעודדים ובטוחים שיצליחו להרכיב ממשלה
אחרי הבחירות ,אם וכאשר ,משתי סיבות :האחת,
ההשלכות של המצב הביטחוני והכלכלי לא צפויות
להיפסק בחודשים הקרובים ,וההנחה ההגיונית היא
שהם יגבירו את הנהירה ימינה.
הסיבה השנייה :לפי אותם סקרים ,בנט ו'ימינה'
עוברים בשלב זה את אחוז החסימה .הטענה היא כי
יש כאן 'ממה נפשך' .אם ימינה תעבור ,היא תתקשה
להסביר שוב חבירה לגוש השמאל (כולל המשותפת)
בזמן שאפשר להקים ממשלת ימין על מלא יחד איתה,
בניגוד למוצאי הבחירות האחרונות ,אז מנה גוש
הימין כולל ימינה רק חמישים ותשעה מנדטים ,ואם
ימינה לא תעבור ,יתחלקו המנדטים שלה סטטיסטית
בין הצדדים ,וגוש הימין יקבל את המנדט או שניים
הנוספים שעדיין חסרים לו.

על סקרים ושקרים
גם השבוע נמשכה חקירתו הנגדית של
שלמה פילבר ,מנכ"ל משרד התקשורת
לשעבר ועד המדינה במשפטו של נתניהו
בהווה .וגם השבוע נרשמו כותרות מדהימות,
מהסוג שמאפיין משטרים בעולם השלישי,
כמו למשל טענה של הפרקליטות ל'הפסקת
חשמל' שהתרחשה בדיוק בשלב רגיש לפני
חתימתו של פילבר על ההסכם ,הפסקה
שלאחריה הוא כביכול שינה את דעתו .אלא
שפילבר עצמו טען בעדות כי לא
זכורה לא הפסקת חשמל כזו,
ועוה"ד הטענה היא כי יש כאן 'ממה
בן צור הוכיח על נקלה כי באותה
שעה בדיוק ,בחדרים
במשפט.סמוכים ,נחקרו נפשך' .אם ימינה תעבור,
עדים אחרים
ואם בפילבר עסקינן ,ובעניין אחר היא תתקשה להסביר שוב
לחלוטין ,בשבוע שעבר הוכיחה
שוב חברת הסקרים בה הוא שותף חבירה לגוש השמאל (כולל
– דיירקט פולס ,את עליונותה
על המשותפת) בזמן שאפשר
יריבותיה .היה זה בשלישי האחרון,
כאשר  254,042מקרב
חברי להקים ממשלת ימין על מלא
ההסתדרות צעדו לקלפי כדי לבחור
את היו"ר מבין שני מועמדים – יחד איתה ,בניגוד למוצאי
היו"ר המכהן ארנון בר דוד והיו"ר
הבחירות האחרונות ,אז מנה
הקודם עופר עיני.
יממה לפני הבחירות ,פרסמו
דיירקט סקר ולפיו בר דוד זוכה גוש הימין כולל ימינה רק
לרוב של  69%לעומת 31%
בלבד חמישים ותשעה מנדטים,
לעיני ,אלא שעיני מיהר להפיץ סקר
של מכון סמית ולפיו הוא מוביל עם ואם ימינה לא תעבור ,יתחלקו
 35%לעומת  29%בלבד לבר
דוד המנדטים שלה סטטיסטית
וכשליש מתלבטים .התוצאה ,אם
תהיתם ,ניצחון מהדהד
מהקולות.של בר דוד בין הצדדים ,וגוש הימין יקבל
שהשיג )!( 78%
למעשה ,לא היה צריך גם
כישרון את המנדט או שניים הנוספים
חריג כדי לזהות את הפער הצפוי.
בן דוד זכה לתמיכה דרסטית מקיר שעדיין חסרים לו
לקיר ,עם  1080מתוך  1100ועדים
שתמכו בו וקואליציה מקיר לקיר ,מש"ס
ועד מרצ והעבודה .התעוזה שבפרסום סקר
שגוי בפער גדול כל כך ,נובעת אולי מזלזול
בצרכני המידע ,אבל מהווה איתות נוסף
לחוסר היכולת לייחס אמינות ומקצוענות
לרבים ממכוני הסקרים בישראל.
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מאות רבני ודיינ
'ועידת רבני א

על הפרק :עלייתה של לה פן בצרפת ,המלחמה באוקראינה והמאבק ברבנות הראשית
בישראל ⋅ בפתח הכינוס הוקרא מכתבו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין לועידה
⋅ התעניינות שיא בתקשורת הגרמנית והאירופית
מאת :ינון פלח ,מינכן | צילום :אלי איטקיו
במינכן שבגרמניה נפתחה ביום שני השבוע
הועידה הל"ב של "ועידת רבני אירופה" תחת
הכותרת 'מנהיגות רבנית בעת חירום  -לשרת
בקדש בשעת חרב ומגפה' והמשתתפים יעסקו בין
השאר בנושאי השחיטה ,בירורי יהדות ויוחסין,
ונושאים רבים נוספים .כ 350 -מחשובי הרבנים
אבות בתי הדין ודייני אירופה ,ראשי ישיבות
מוסדות תורה וארגונים יהודיים מארבעים ושבע
מדינות משתתפים בועידה המתקיימת במלון
'וסטין גרנד מיוניק' בעיר .אורח הכבוד של
הועידה הוא גאב"ד 'דרכי הוראה' הגאון רבי
אשר וייס.
את ישראל מייצגים הרבנים הראשיים :נשיא
מועצת הרבנות הראשית הראשון לציון הגאון רבי
יצחק יוסף ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי דוד
לאו .במהלך הועידה יישאו שיעורים מיוחדים
ראש ישיבת 'חברון' נשיא עמית של 'בית המדרש
לרבנים בברלין הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין
וראש ישיבת 'מרכז הרב' חבר מועצת הרה"ר
הגאון רבי יעקב שפירא.
הועידה המתקיימת בסימן  1700שנה
להתיישבות יהודית בגרמניה ,בצל האנטישמיות
הגואה והחקיקה האנטי יהודית באירופה ,תימשך
שלושה ימים במהלכם ישמעו המשתתפים
שיעורים מפי חשובי רבני המדינות והערים,
הדיינים ,ראשי ארגונים יהודיים ומומחים ב9-
מושבים 41 ,סדנאות ושש סדנאות לנשות
הרבנים .הכנס יתמקד בתמורות שחלו בעקבות
מגפת הקורונה ,במגוון סוגיות ואתגרים העומדים
בפני הקהילה היהודית באירופה ,ובהם חקיקה
אנטי דתית ,אנטישמיות ואיומים פיזיים ואתגרים
כלכליים וארגוניים ,הסיוע שמעניקה הועידה
לפליטים היהודים מאוקראינה ועוד.
נשיא הועידה רב ואב"ד מוסקבה הגאון רבי
פנחס גולדשמידט אמר במושב הפתיחה כי
"האנושות כולה ,העם היהודי במיוחד ועולם
הרבנות והדיינות עמד בשנים האחרונות בפני
אתגרים גדולים ביותר .עברנו מגיפה נוראית
שקטלה מיליוני בני אדם .הפרידה בין משפחות
וקהילות הייתה לנו למוסר עולם .והנה אך שלח
הקב"ה את המזור למגיפה ניצב העולם בכלל
ואירופה בפרט בפני אתגר שלא היה לפנינו שנות
דור .קליטת מיליוני פליטים מאימת המלחמה
באוקראינה.
"כמו בימי הקורונה נערכה הועידה מיד
כשהתבררו ממדיה והקימה קרן בינלאומית לסיוע
לפליטים היהודים .קהילות שלמות ומוסדות תורה
וחסד שנבנו במשך עשרות בשנים במסירות נפש
נעקרו מבתיהם על נשיהן וטפם והם זכו וזוכים
לסיוע מהקרן כאשר ניצבת בפנינו רק מטרה אחת
וללא משוא פנים .עולם חסד יבנה.
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"אתגרים רבים לפנינו .אירופה המאוחדת
שחרטה על דגלה את חופש הדת השתנתה לבלי
הכר .בצרפת זכתה מפלגה בראשות הימין הקיצוני
ביותר מ  40אחוז כאשר המצע של הגב' לה פאן
הציע בגלוי חוקים אנטישמים נגד שחיטה כשרה
וכו' .חיזוקם של מפלגות הימין הקיצוני ,השמאל
הקיצוני והקיצונים המוסלמים מעמידים בסכנה
את עתידה של אירופה ושל הקהילה היהודית.
"מחד אנו רואים פריחה אדירה של קהילות
ומוסדות תורה וחסד ברחבי אירופה אולם מאידך
החבל מתהדק סביב צווארה של יהדות אירופה,
מבית ומחוץ .האיומים על מצוות הדת שחיטה
מילה וגירות ,קיומיים ומחייבים אותנו לעמוד על
נפשנו כפי שעשה אבינו ישראל מול עשיו אחיו;
דורון ,תפילה ומלחמה  -הם חייבים להבין שלא
נקבל כל תכתיב כיצד לשחוט ,למול או לבצע,
כשצריך ,מעשה גירות .לא עת נחמדות אירופית
היא ,אלא שינוס מתניים ועמידה בנחישות
ובתבונה על הערכים החשובים ביותר לקיום
היהודי באירופה.
"אני מתרגש להיות בצוותא עם אחי היקרים
רבני אירופה מאז פרוץ המגיפה הנוראה ומקדם
בברכה את פני הגאון רבי אשר וייס העומד לימין
הועידה במסירות רבה בהלכה עצה ותושיה .את
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד
לאו ידידי נפש של הועידה ואת כל האורחים
הרבים מכל קצוות תבל במטרה אחת ללמוד
וללמד לשמור ולטקס עצה ביחד כיצד ׳לעשות׳
את דברי התורה הזאת.
"מאז הועידה האחרונה אבד לעם היהודי אחד
מקברניטיו אביהם ורבן של ישראל מרא דכולא
תלמודא האורים ותומים ותל תלפיות לרבני
ישראל בעולם כולו מרן הגאון רבי שמריהו יוסף
חיים קניבסקי זצוק"ל שליווה אותנו בברכת הדרך
בה נלך וחיזק אותנו בכל המאבקים הציבוריים
מול אומות העולם בגזירות מילה ושחיטה,
ועודד אותנו תמידין כסדרן בכל אגרותיו ,לייסד

מקומות תורה בקהילות
שהן הערובה היחידה להמשך החיים היהודיים
באירופה ,לקומם את הקהילות בהקמת מקוואות
ומוסדות חינוך לצעירים".
בפתיחת הכינוס הובאו בפני מליאת רבני
הועידה ע"י המנהל הרבני וראש ישיבת 'תורת
חיים' במוסקבה הגאון רבי משה לבל מכתבו
המיוחד של מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון
אדלשטיין שנשלח לכינוס המתקיים היום ומכתבו
של מרן שר התורה ,הגאון רבי חיים קניבסקי
זצ"ל שנשלח למשתתפי הועידה שנועדה
להתקיים במינכן לפני שבעה חודשים ונדחתה
עקב הקורונה.
במהלך הועידה יתארחו בכירים במוסדות
האיחוד האירופי בראשות מר מרגריטיס שינאס,
סגן נשיאת הנציבות האירופית המארח; ראש
ממשלת בוואריה ושרי הממשלה ,נשיא המועצה
הלאומית של אוסטריה וולפגאנג סובוטקה ,אורח
הכבוד סגן יו"ר הכנסת ח"כ יעקב אשר 'יהדות
התורה' .המתאמת מטעם האיחוד האירופי
למאבק באנטישמיות ולמען קידום חיים יהודיים
קתרינה פון שנורביין .דובר מועצת אירופה
והנציג המיוחד מטעם מועצת אירופה למאבק
באנטישמיות ופשעים על רקע איבה דניאל
הולטגן ,נשיא המועצה המרכזית של יהודי
גרמניה ד''ר ג'וזף שוסטר ,הנציב מטעם הממשלה
הפדרלית לקיום חיים יהודיים בגרמניה ומאבק
באנטישמיות ד''ר פליקס קליין .נציגים מהממשל
האמריקאי ועוד.
ראש לשכת נשיא הועידה מר גדי גרוניך שעומד
מאחורי הפקת הענק והכנת הכינוס במינכן אמר
כי הועידה נערכת בחסות ממשלת בוואריה
אותה גייס ,המועצה המרכזית של יהודי גרמניה,
הקהילה היהודית בראשות ד''ר שרלוט קנובלוך
נשיאת הקהילה היהודית של מינכן ובוואריה
עילית וחבר הנאמנים של הועידה בראשות מר
בוריס מינץ .מר גרוניך ציין לשבח את ההיענות

בנפש רחבה של לשכת ראש הממשלה ד''ר
מרקוס זדר.
את מושב הפתיחה; 'דור התהפוכות' פתח אב"ד
לונדון ויו"ר הועדה המתמדת של הועידה הגאון
רבי מנחם געללי .לאחר תפילה מיוחדת שנשא
הגאון רבי אריה רלבג אב"ד התאחדות הרבנים
בארה"ב וקנדה וביה"ד לעגונות של הועידה
באמסטרדם ,נשא שיעור ודברי חיזוק הגאון רבי
משה מרדכי אפשטיין ראש ישיבת חברון נשיא
עמית של בית המדרש לרבנים בברלין.
הראשל"צ הגר"י יוסף שנשא שיעור פתיחה
בנושא 'הנהגת רבני קהילות בתפוצות לנוכח
אתגרי הזמן' אמר כי 'ועידת רבני אירופה'
שיסודה בהררי קודש לאחר החורבן הנורא
באירופה הצליחה למנוע כל רפורמה ביבשת
וגם היום סמוכה היא על שולחנם של גדולי
ישראל" .הרה"ר מעודדת ומחזקת ויוזמת חיזוק
כרם ישראל בשת"פ עם קהילות בכל העולם כמו
בארגנטינה ובברזיל ובעוד מדינות .ואני שמח על
כך שיש לרה"ר הזכות לשת"פ ובמאמץ משותף
לשמר כרם בית ישראל .נמשיך לעבוד שכם אל
שכם בנחישות וברגישות כדי לבלום כל כרסום
בהר הקודש ובתורת ישראל .הרה"ר נמצאת
תחת מתקפה בנושאי הגיור והכשרות ועתה גם
בהתערבות בבחירת רבנים .בקשתנו ותקוותנו
מרבני הועידה לחזק את הרה"ר ולעשות ככל
יכולתם כדי שלא יערערו את המעמד אותו קבעו
מקימי הרה"ר והמונהגת ע"י השו"ע" .הגר"ד
לאו נשא שיעור פתיחה 'התמודדות הרבנים בזמן
הקורונה והשלכותיה' .את המושב חתם רבה של
מינכן הרב שמואל אהרון ברודמן.
הגר"ד לאו שהגיע במיוחד לדיון אמר כי כבר
בועדה המתמדת הראשונה שהתקיימה בברלין
לאחר שנבחר לפני  9שנים נחתם ההסכם עם
הוועידה ולפיו רק ביה"ד קבוע וחשוב יכול
לעסוק בגיורים ו'זאת התורה לא תהא מוחלפת' -
לא תהיה כל פשרה בעניין .עלינו להתמקד לעבות

ב' בסיוון תשפ"ב 22/6/1

ני אירופה בכינוס
אירופה' במינכן

ולמקצע את עניין בירורי היהדות' .הגר"ד לאו גילה
כי  97%מהפונים לביה"ד לבירור יהדות מתבררים
כיהודים עפ"י דין.

ב' בסיוון תשפ"ב 22/6/1

הרה"ר לישראל סיפר כי "כשבועיים לפני שחוק
הגיור הועלה בכנסת נכנסתי למעונו של מרן שר
התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל כדי לקבל את דעתו

האם לנסות להתערב בניסוח החוק והדברים
שחשבנו שיש לתקן בתיאום עם חכ"י 'יהדות
התורה' .מרן זצ"ל עיין פעמיים במסמך ואמר לי
'לא צריך' .כשניסינו שוב לבקש ,אמר שוב' :לא
צריך' .כולנו זוכרים כיצד החוק נפל".
אב"ד סידני הגאון רבי יהורם אולמן הביא
בפני הרבנים הצעה לבירור יוחסין אחיד לפני
הנישואין .הרבנים קיימו דיון בהשתתפות מומחים
בנושא בית העלמין בוילנא .בפני הרבנים סקר
הרב אלחנן ברון את המצב לאשורו ועצות כיצד
להמשיך לעמוד על משמר בית העלמין העתיק.
הרבנים קיבלו סקירה על מצב העירוב המורכב
בעירוב בשטרסבורג והעבודות הנרחבות לתיקונו
מפי הרה"ג רבי אברהם ווייל רבה של שטרסבורג
והריין התחתון ועל תוכניות הועידה לקרן הסיוע
שהקימה לפליטים מאוקראינה.
במהלך הערב הוענק הפרס ע''ש הרב משה רוזן
לגב' קתרינה פון שנורביין .לאחר דברי ברכה של
נשיא הפרלמנט האוסטרי וולפגאנג סובוטקה,
הוענק הפרס היוקרתי ע"י המשנה לנשיא 'ועידת
רבני אירופה' רבה של צרפת הרב חיים קורסיה.
יומה הראשון של הועידה נחתם בקבלת

פנים וערב גאלה חגיגי מטעם ממשלת באווריה
למשתתפי הוועידה .במהלך הערב שמעו
המשתתפים דברי ברכה מפי נשיא המדינה יצחק
הרצוג ,הגר"פ גולדשמידט .ד''ר ג'וזף שוסטר.
חבר הפרלמנט ד"ר פלוריאן הרמן שר המדינה
לעניינים פדרליים ותקשורת של בוואריה.
פרופ' מיכאל פיאזולו שר החינוך של בוואריה
ומרגריטיס שינאס ,סגן נשיאת הנציבות האירופית.
במרכז הערב אותו הנעים האומן אנדרי צ'רלין
נשא המארח ראש ממשלת בוואריה ד''ר מרקוס
זדר דברים חמים .לאחר דברי ברכה של מנכ''ל
תאגיד התקשורת הגרמני אקסל-שפרינגר ונשיא
התאחדות המו''לים של העיתונים בגרמניה מר
מתיאס דופנר הוענק 'פרס נשיא הועידה למפעל
חיים' לד''ר שרלוט קנובלוך .את הפרס המוענק
לראשונה הגיש מר אנו אוגוסט יקפלד ,חבר בחבר
הנאמנים של ועידת רבני אירופה.
יועץ התקשורת ודוברה של הועידה ,הר"ר משה
פרידמן אמר כי הועידה הזוכה לאבטחה כבדה של
משטרת מינכן ושירותי הביטחון מעוררת עניין
רב בגרמניה במיוחד והתעניינות רבה בתקשורת
האירופית כולה.
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שביבים ונגוהות אור ,מבנו חביבו של רבינו ,הגרי"ש קניבסקי שלי

תורת חיים
נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן באיגרת ניחומים למשפחות הנרצחים בבני ברק" :עיני
עיני ירדה מים ,קרבנות ציבור לכפר על הדור כולו" • על המצב" :בימים קשים אלו אשר אויבינו
קמים לכלותינו עלינו להוסיף זכויות לע"נ בלימוד התורה ,בתפילה וזעקה"
מאת :חיים רייך
בהקדמה לספר 'דעת נוטה' על חומש במדבר
כותב הגרי"ש קניבסקי שליט"א ,בנו חביבו של
מרן רשכבה"ג הגר"ח קניבסקי זצוק"ל אודות
סדרי הלימוד של מרן זצ"ל ,החובות שקיבל על
עצמו ולימוד התורה עם ילדיו:
"אאמו"ר זצ"ל העיד על עצמו שהדבר שהחזיק
אותו כל ימיו הוא ה"חובות" שהוא לקח ע"ע ,כי
היו זמנים שאלמלא החובות הוא לא היה מסוגל
ללמוד כגון בתקופה אחרי פטירת מרן החזו"א
זללה"ה שהוא הרגיש שחרב עליו עולמו והוא
לא מסוגל בשופו"א להתרכז ,אבל את החובות
חייבים לסיים כל יום ולא היתה לו ברירה וסיים

כל יום עד שהוא התחזק.
ואלו הן חובותיו :בערב פסח היה מסיים בבלי
וירושלמי ,תוספתא ורמב"ם ,משנה ברורה ושו"ע
חו"מ ,ונ"ך וקבלה ,ובשבתות לומד מכילתא תו"כ
וספרי ומסיימם כל שנה ,ובע"פ אחרי תפילת
ותיקין מסיים את כל הנ"ל ותיכף באותו היום
מתחיל שמונה דפים ומגיע עד דף י' בברכות (היה
לומד שמונה דפים כי היה כולל בלימוד הש"ס גם
זרעים וטהרות ע"פ דפי ווילנא עם ר"ש ורמב"ם)
ומיד לומד את הירושלמי ברכות עד פ"א ה"ב,
ואח"כ תוספתא ,ואח"כ מתחיל ומסיים מנין
המצוות להרמב"ם ,ואח"כ מתחיל שו"ע יו"ד
חמש דפים ואח"כ מתחיל ג' דפים משנה ברורה,
ואח"כ נביא יהושע ,וכל זה הוא לומד ביום ער"פ
שהוא גם יורד לשריפת חמץ ועסוק בלסגור את

'אשת חבר כחבר'  -אהבת תורה של הרבנית ע"ה
הרבנית ע"ה היתה רגילה לספר' :החזו"א
מאד העריך את אבי ,ומיד כשראה אותו עוד
זמן רב לפני שהתארסנו אמר שהוא רוצה אותו
שיהי' חמיו של רבינו'.
על הפגישות שנפגשה עם רבינו
זצוקללה"ה ,היתה רגילה לספר שוב ושוב:
'בפגישות לפני הנישואין סבא אמר לי רק פי'
על פרשת השבוע ,לא דיבר כלום מעניינים
אחרים ,אבל ב"ה בגלל שהייתי רגילה לזה
מהבית ,לא ידענו דברים אחרים ,וממילא זה
לא הפריע לי'.
אחד המעשים המעידים על מסירותה של
הרבנית ע"ה לתורתו של רבינו ,הוא המעשה
הבא ,וכה סיפרה" :ההורים שלנו שילמו לנו
לאחר החתונה דמי שכירות לשנתיים ,והיו
גרים בתחילה בבית ברחוב בלוי ,יחד עם
הג"ר ניסים קרליץ זצוק"ל וכן היו שם הג"ר
עמרם זקס זצוק"ל ,והג"ר בערל וינטרוב
זצוק"ל ,היתה פיסת מטבח קטנה לכל אחד,
ואמבטיה ושירותים מצורפים לכולם ,והביאו
לנו רהיטים.
"לאחר שנה נולדה לנו בתנו הגדולה ,וכבר
לא הי' מקום ,ואז הי' יהודי יקר בשם ר' זאב
רוזנגרטן ז"ל משוויץ שהי' לו בית ריק ברח'
אור החיים ,ואז היתה תקופה שהתחילה בימי
שלטון האנגלים שכל בית שעמד ריק פלשו
לתוכו והתגוררו בו ,ולכן בעל הבית הי' ממהר
להכניס את מי שמכיר לפני שיקחו ממנו את
הבית .והחזו"א ביקש ממנו שירשה לנו לגור
בביתו ,ולכן הרשה לנו ,ועברנו לגור שם,
ואיתנו גר שם הג"ר פנחס שרייבר זצ"ל.
"עקב כך שהיינו גרים בדירתו של ר' זאב
רוזנגרטן ז"ל ,נותרו בידינו דמי שכירות של
שנה שלימה ,כי הוא לא דרש מאיתנו דמי
שכירות .אמרו לי אולי תקני בזה מעיל חדש,
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מיד אמרתי להם' :לא ,בכסף הזה אני רוצה
שיקנו ש"ס לבעלי .וכך באמת היה בכסף
הזה קנינו ש"ס ,זה המעיל שלי לעולם הבא",
סיימה הרבנית את דברה.
בהזדמנות סיפרה הרבנית ,גם על התבטאות
של אמה ,הרבנית אלישיב ע"ה' :כשאמא
ראתה את אבא בפעם הראשונה ,הבחינה
מיד שטבעו שונה ממנה ,שכן היא היתה מאד
עליזה ותוססת ,ומאידך ,הוא הי' שקט ,הוריו
היו מרוסיא ,אפי' שלום לא ידע להגיד כמו
שצריך' ,אבל' ,היא תמיד חזרה ואמרה" :אני
התחתנתי עם התורה".
הרבנית המשיכה' :אין לתאר כמה קשה הי'
לי אחר החתונה ,כאן לא הי' שום משפחה,
אמא שלי בדיוק לא הרגישה טוב אפי' לא
יכלה לדבר עמי בטלפון ,לא הי' בבני ברק שום
קרובת משפחה או ידידה שתתמוך בי תעודד
אותי או תסייע לי ,אבל ב"ה אני מודה לה' על
מה שזכיתי ,ודברי אמי ע"ה עמדו תמיד לנגד
עיני 'התחתנתי עם התורה'.

מסירות הרבנית לתורתו של רבינו
הרבנית תמיד היתה מספרת הרבה איך
תמיד עשתה הכל בעצמה בלי שום טיפת עזרה
מהסבא שליט"א .הוא תמיד למד ,פעם היתה
תקופה ששכבה  9חדשים בגלל שהיה לה
אבנים בכליות ואז היה לה כסא ליד המיטה
ולשם הוא הביא לה תפוחי אדמה וסכין
ופתיליה וכך בעודה שוכבת בישלה ארוחה!
פעם-סיפרה שאחד הילדים שלהם בהיותו
קטן נפצע בתאונת דרכים והיא לבדה ישבה
אתו בבית החולים ,הלכה לרופאים ,וגם
סידרה בבית מה שצריך! מה שמראה שעם
רצון חזק אפשר להתגבר ולהסתדר.

כל ארונות הספרים בווילונות (כדעת החזו"א
והגר"א) ואת הארונות שמוכרים לגוי עם חבלים
שיהיה סגור היטב ללא פשרות.
וזה היה לפלא גדול איך שהוא מספיק הכל
ונשאר לו זמן ,וכן למד עם שלשת בניו כל אחד
בפנ"ע את כל התורה בלי כל קשר להחובות
שלו ,וזהו סדר הלימוד ,מהעת שידעתי לקרוא
היטב התחיל ללמוד איתי (וכן עם כל אחיי כל
אחד בנפרד) בשמחת תורה מבראשית עד שני,
הוא היה קורא במתינות ומסביר ,ואח"כ הוא
מקשיב בסבלנות עד אין קץ איך שאני קורא
ומסביר ,ולמחרת ביום שני למד משני עד שלישי
וכו' ,עד שבשנה הבאה סיימנו את כל החמשה
חומשי תורה .אח"כ למד איתי את כל הנביאים
ראשונים ,אח"כ למד איתי את כל המשניות,
הוא למד משנה והסביר ואח"כ הקשיב איך אני
מסביר ,וכך למד שני פרקים ליום ,עד שסיימנו
את כל המשניות ,וכשסיימנו למד עוד פעם את
כל המשניות כמתכונתה הראשונה ,אח"כ למד
ש"ס החל מברכות עד נדה ועד בכלל ,שני דפים
ליום .הוא קורא שני דפים בלי רש"י ותוס' ומסביר
היטב בסבלנות ואח"כ מקשיב איך שאני מסביר,
והלימוד היה יום יום מבלי להחסיר שום יום בין
בשבת בין בע"ש וביו"כ ובט"ב (במוצאי ת"ב
למדנו כי בת"ב אסור ללמוד) ובבין הזמנים ,אין
יום שלא למדנו את השני דפים.
דכירנא שיום אחד נסענו לרמת השרון לקנות
אתרוגים וזה היה נסיעה עם כמה אוטובוסים,

ולקח אאמו"ר זללה"ה גמרא בידו ובין אוטובוס
לאוטובוס בינתיים הוא למד איתי כמה שהספקנו,
וכמובן שבסוף היום סיימנו ,וכל גמ' שהיה שם
"חשבונות" (כך הוא הי' קורא לזה) כגון ההיא
דעירובין פ"ג שליש של ציפורי בועודיות של
רבי יתירה על מחצה של מדברית שליש ביצה
וכל הגמ' שם ,או ההיא דסוכה דף ח' אמתא
בריבועא אמתא ותרי חומשא באלכסונא וכו' וכן
את כל החשבונות בכלאים פ"ג ופ"ה בר"ש שם
למד איתי בסבלנות כל מילה שם ,וכן בכל הש"ס
הוא ז"ל לא התעצל והסביר לי בעודי נער ובקושי
רב קלטתי את כל החשבונות לפרטי פרטים עד
שתפסתי ואח"כ הקשיב האם אני אומר נכון.
דכירנא כד הוינא טליא ולמד איתי משניות קנים
וכשהגיעו לפ"ב במשנה פרח אחד מן הראשונה
לשניה לשלישית וכו' כנראה לא הצלחתי
להבין מדויק ,הוא ז"ל עם העקשנות והסבלנות
הגדולה שלו טייל איתי ברחובות בב"ב זה היה
בבין השמשות של מוצ"ש והסביר לי בע"פ את
המשנה עד שהבנתי .כד הוינא טליא מאד היו
תקופות שלמדנו ושנינו שוכבים יחד במיטתו
ולומדים עד שמסיימים את הקצבה ,והיו תקופות
שהיינו לומדים בלילה לפני תפילת ותיקין ,כגון
בחורף שהנץ מאוחר ,ודכירנא שהיה לי קר מאד
(לא היה תנור ,כנראה חשש שזה ירדים אותו) ואני
הילד הייתי מתעטף בשמיכה (הוא לא) וכך היינו
לומדים ,העיקר לא לבטל את הקביעות .לפעמים
הייתי כ"כ עייף עד שראיתי כוכבים בעיניים ,אבל

ב' בסיוון תשפ"ב 22/6/1

יט"א ,אודות סדר לימודו של רבינו ,לימודו האישי ולימודו עם ילדיו

תלמידים
רשימות
למתמיד יש זמן ללמוד הכל מרא דכולא תלמודא
רשימה מאחד מנכדי רבינו ששאל לרבינו בצעירותו ורשם זה לעצמו

אמר רבינו שלמתמיד יש זמן ללמוד הכל,
צריך רק רצון ,ומה שאומרים שאין זמן ,אינו
נכון ,באם רוצים יש זמן לכל ,ויש בזה סייעתא
דשמיא מיוחדת ,והראי' מהגר"א שידע כל
התורה כולה בע"פ.
כח לימוד התורה מתוך הדחק :הרש"ש מביא
תי' הנצי"ב על קושיתו ביבמות ,ושאל הרש"ש
את הנצי"ב איך אתה אומר מיד פשט בדבר
שכ"כ נתקשיתי בזה ,א"ל הנצי"ב כי אני לומד
מעוני ואתה מעושר.
קדושת התורה :סיפר רבינו שפעם הלכתי עם
החזו"א ברחוב [איפה שהיום סוף רחוב חזו"א,
ליד הבית קברות] ולפתע אמר לי שבמקום
שעכשיו אנחנו הולכים עברו כאן ודיברו בלימוד
התורה :ואמר החזו"א שבמקום שעברו בני
תורה ודיברו בלימוד אפשר להרגיש את זה!!!
ואמר רבינו להגיע לדרגה זו ,אפשר רק ע"י
לימוד התורה הקדושה.
כבוד התורה :החזו"א שלח את ר' זליג
שפירא לדאוג לענין הוצאות לשמירת השמיטה,
ויהודי אחד מתל אביב אמר שמוכן לתת את כל
הוצאות הכספיות ,אבל בתנאי שלכבוד זה יעשו
אסיפה בביתו ,והחזו"א יבא לפחות לשני דקות,
והחזו"א בשום פנים ואופן לא הסכים לבא ,כיון
שהוא סבר שזה בזיון כבוד התורה ,לבא בשביל
הכסף ,ואסור לעשות כך[ .ולבסוף ההוא לא נתן
פרוטה].
בזכות התורה הוא חי :שאלו לפני רבינו על
אחד שאביו הפציר בו מארה"ב שיבוא לעזור
לו בעסקיו כיון שכבר נעשה זקן ,והבן לומד
בשקידה רבה ,אמר לו רבינו תגיד לו שאם לא
שהיה תומך בו כבר היה מת מזמן.
ת"ח גם בזמן שאוכל וישן נחשב לתורה:
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רבינו אמר שהח"ח אמר שת"ח גם בזמן שאוכל
אכילתו נחשב לתורה ,כיון שאוכל שיהי' לו כח
ללמוד ,ומביא ראי' מפ"ז מפרה מי"ב בפי' השני
בר"ש שאכילה שיהי' לו כח לאו היסח הדעת
היא ,והוסיף רבינו שה"ה שינה של ת"ח ,באם
ישן כדי שיהי' לו כח ללמוד ,נחשב לתורה.
הנהגה מיוחדת עם ת"ח לבל יתבטלו מזמנם:
אמר רבינו שכתוב בספרים ,שיש הנהגה מיוחדת
עם ת"ח שהולכים לישון שירדמו מיד ,כדי שלא
יהי' להם ביטול תורה.
זכות התורה של ב"ב מגינה :ידוע הדבר
שבעת מלחמת המפרץ עם ישראל נשען על דברי
רבינו שבב"ב לא יארע הדבר ,וכך הי' בס"ד,
ובאחד הפעמים הסביר רבינו שכמו שנאמר
בנביא מלכים ב' פ"ו פסי"ז ַוּיִתְ ּפַ ּלֵ ל אֱלִ יׁשָ ע
וַּיאמַ ר יְהוָה ּפְ קַ ח-נָא אֶ ת-עֵ ינָיו וְ יִרְ אֶ ה ַוּיִפְ קַ ח יְהוָה
אֶ ת-עֵ ינֵי הַ ּנַעַ ר ַוּיַרְ א וְ הִ ּנֵה הָ הָ ר מָ לֵ א סּוסִ ים וְ רֶכֶ ב
אֵ ׁש סְ בִ יבת אֱלִ יׁשָ ע :כך הדבר הוא בבני ברק אם
היו רואים האנשים כמה דפי גמ' מקיפים את
ב"ב ,לא היו פוחדים אלא בוטחים בזכות התורה
שיש לה.
סיפר רבינו שזוכר שהחזו"א נצרך לניתוח,
אמר שאין צורך בהרדמה אלא יחשוב בלימוד,
וכך הוה ,שעבר הניתוח ללא הרדמה.
סיפר רבינו הסטפיילר זצ"ל שלמד עם רבינו
[כשהי' בילדותו בגיל שתים עשרה] בלילות
שבת ,פרק כל שעה [פסחים] וכשסיים ללמוד
עמו את הפרק ידע זה כ"כ טוב ,עד שיכל לפלפל
בזה עם רבנים גדולים .וסיפר שהחזו"א הי' יושב
בצד ומקשיב ,ואף העיר להם הערות.
ובלכתך בדרך :עוד סיפר רבינו הסטפיילר
זצ"ל ,על בנו רבינו ,שבצעירותו הי' דרכו ללמוד
מתוך ספר בעת הליכתו ברחוב.

המילה הקטנה ביותר במנין הגימטריא
שהוא שם של אמורא-מהירושלמי הוא ר'
בא ואחריו ר' אבא.
המילה הגדולה ביותר באותיותיה
ממגילת אסתר הוא :והאחשדרפנים-י"ב
אותיות.
הפסוק הקטן בתיבותיו מהתנ"ך :אדם
שת אנוש-דברי הימים.
המשנה הקטנה שבש"ס בבלי-נזיר ה.
"סתם נזירות ל' יום" ואחריו פסחים קי"ט:
אין מפטירין וכו' ואחריו ב"ק קי"ז :שטפה
נהר א"ל הרי שלך לפניך.
המשנה הגדולה :בבבלי זבחים קי"ב.
שהוא תל"ט תיבות ואחריו סנהדרין ב
שהוא שפ"א תיבות.
הפרק הקטן בתהילים הוא :קי"ז .והגדול
הוא פרק קי"ט.
נביא הקטן שבנביאים הוא עובדיה כ"א
פסוקים.
הפרק הקטן שבמשנה הוא פרק החלו
תמיד פ"ו.
הפרק הגדול שבמשנה הוא כלים פי"ז-
י"ז משניות ואחריו אהלות פ"ט-ט"ז
משניות.
הפרק הקטן שבגמ' הוא פכ"א משבת-
נוטל וכו'.
הפרק הגדול שבגמ' הוא פ"א דקידושין
– האשה נקנית.

הפרק בבבלי שהוא בלי תוס' :פרק
בתרא דסנהדרין-פרק חלק.
עמוד גמ' הקטן שבש"ס הוא בב"ק ע"ז
א'.
עמוד תוס' ללא גמ' ורש"י-נזיר ל"ג.:
המסכת הקטנה ביותר של משנה :קנים
שהוא ז' עמו' קטנים.
והגדולה שבמשנה הוא כלים-ל' פרקים.
המסכת הגדולה בתלמוד בבלי הוא בבא
בתרא ואח"כ שבת ולהגר"א זצ"ל מס'
ברכות במילים.
המסכת הקטנה ביותר שבירושלמי הוא
מכות.
והגדולה שבירושלמי הוא ברכות.
הסדר הקטן ביותר בששה סדרי משנה
הוא זרעים.
והגדול הוא טהרות.
בבלי-ל"ו מסכתות.
ירושלמי-ל"ט מסכתות.
פסוק הכי גדול הוא באסתר פ"ח פס' ט'
ואחריו פ"ג פס' י"ט.
המילה הקטנה שבתנ"ך הוא "ה"
שבתחילת האזינו.
אשה חולקת עם תנא מצינו בתוספתא
כלים ב"ק פ"ד מ"ט.
סיפור המשתרע ע"ג עמו' שלם ברש"י-
סנהדרין מ"ד.:
תוס' הכי גדול-ב"ק ק"י ,ד"ה עירוב.
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בירושלים

להגיד לו לא העזתי ,כי ראיתי איך שהוא מוסר
נפשו על הלימוד הזה (לא שהוא אמר איזשהו
רמז שזה קשה לו ,אך ראו בחוש איך שזה
בנפשו והוא לעולם לא יבטל הלימוד הזה),
ממש קיים בנפשו הפסוק הייתי ביום אכלני
חורב וקרח בלילה ותידד שנותי מעיני.
כל באי עולם לא יכלו להזיזו מקביעותו,
אע"פ שהוא לא קיבל מאחד בעולם עידוד על
הלימוד הזה ,אני אמרתי לו תמיד שאני לא
זוכר מהלימוד הזה כלום ,כי כך הרגשתי ,והוא
השיב לי בעקשנותו ,אתה עוד תראה שיהיה
לך הרבה תועלת מהלימוד הזה ,והאמת שדבר
אלקים היה בפיו ,כי הלימוד שאני הכי זוכר
זהו מהלימוד איתו.
כמובן איך שהגעתי ללמוד מיד היה סוגר
את ספרו ומתחיל ללמוד איתי מיד בלי שום
שהיות ודיבורים ,ובאמצע הלימוד לדבר,
מאן דכר שמיה .אחרי שסיים איתי את הש"ס,
התחלנו ללמוד עוד פעם את הש"ס ,אך הפעם
בסדר אחר ,אני הכנתי כל יום שני דפים עם
רש"י ותוס' ולמחרת אחר תפילת וותיקין
קראתי לפניו את שני הדפים גמ' ותוס' והוא
היה מקשיב ודואג שכל גמ' שתוס' מביאו שאני
לא יתעצל (בשעת ההכנה) וילמד בפנים ,והוא
היה מאוד מקפיד בזה ,וכמובן בזמן שלמדנו
איתו ,הוא מיד הבחין האם עיינתי בפנים בגמ'
ההיא או לא ,וכל קושיה ותירוץ בתוס' הייתי
צריך להסביר היטב ,וללימוד הזה הצטרפו שני
ידידיי הגאון ר' אלחנן בלוך שליט"א והגאון

ר' יעקב משה איזקוב שליט"א[ ,וכמובן היה
אסור להם להחסיר שום יום (ואם הי' להם
אונס גמור הוא ז"ל היה משלים איתם בערב
את הדפים] ,וכשסיימנו ברכות וכן כל גמ',
היינו חוזרים כל אחד בפנ"ע כמה פעמים על
הגמ' שסיימנו (ובימים האלו היה הפסקה ולא
למדנו עם אאמו"ר זללה"ה) וכשסיימנו לחזור
והרגשנו שאנחנו כבר קצת זוכרים ,היה הוא
ז"ל מתאמץ ויושב ועורך מבחן על כל המסכת
שלא כסדר ,ואח"כ היה הוא ז"ל בודק עם כל
אחד מאיתנו בנפרד על התשובות אחד לאחד
והיה מעיר הערותיו בענווה גדולה ולא היה
כותב ציון .אחרי שסיימנו ברכות למדנו זרעים
ע"פ ר"ש ז"ל ובזה למדנו עמוד ליום (כי אמר
שעמוד עם ר"ש בזרעים (וטהרות) שווה לשני
דפים בגמ' רגילה) ,וגם בזה אחרי כל מסכת
כגון פאה ערך מבחן כנ"ל ,וכשסיימנו זרעים
למדנו שבת וכו' עד שסיימנו את כל הש"ס
בעזה"י כולל כל טהרות עם ר"ש ,וזה נמשך
הרבה שנים ,ולא למדנו לפי סדר הש"ס .למשל
כשהתחתנתי למדנו נדה ,וכשנולד לי בן בכור
למדנו בכורות (בתחילה למדנו פ' יש בכור,
כי זה יותר למעשה ,ואח"כ חזרנו לתחילת
בכורות עד שסיימנו) ,וכשסיימנו כולא הש"ס
הוא ערך מבחן על כל הש"ס כולו עם מאות
שאלות ,ואח"כ למדנו ירושלמי גם כהמתכונת
של לימוד הבבלי ,והכנתי את הירושלמי ע"פ
הגהותיו שבגליון ועם הביאור של גיסי הגר"ז
ברוורמן שליט"א.

שירת התורה
שיר שהיה רגיל רבינו זצוקללה"ה לשורר בימים טובים ⋅
מקור השיר הוא מאביו מרן בעל הקה"י זצוקללה"ה ,שהיו
שרים את זה בנובהרדוק

תנו רבנן קדמנא בתרייתא בריך הוא
רחמנא דיהב לן אורייתא
אחד מי יודע אחד אני יודע
אחד החופר בור שיח ומערה (ב"ק
נ' ב')
שנים אוחזין בטלית (ב"מ ב' א')
שלשה שאכלו כאחד (ברכות מ"ה
א')
ארבעה אבות נזיקין (ב"ק ב' א')
חמשה תמין וחמשה מועדין (ב"ק
ט"ו ב')
ששה עריות חמורות מאלו (יבמות
י"ג א')
שבעת ימים קודם יוה"כ (יומא ב' א')
שמונה שרצים האמורים בתורה
(שבת ק"ז א')
תשעה חנויות מוכרות בשר שחוטה
(כתובות ט"ו א')
עשרה יוחסין עלו מבבל (קדושין
ס"ט א')
אחד עשר יום שבין נדה לנדה (נדה
ע"ב ב')

שנים עשר דדין היו לכיור (יומא ל"ז
א' ועי' לשון המשנה)
שלשה עשר כהנים זוכים בו (יומא
כ"ה א')
מכאן ואילך הוסיף בנו רבינו
זצוקללה"ה
אור לארבעה עשר בודקין את החמץ
(פסחים ב' א')
חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן
(יבמות ב' א')
ששה עשר שחל להיות בשבת
(פסחים פ"ג א')
שבעה עשר יובלות מנו ישראל
(ערכין י"ג א')
שמונה עשר דברים גזרו בו ביום
(שבת י"ג ב')
תשעה עשר דברים נאמרו בגרע
(ברייתא מעשה תורה וע"ע בקדושין
פ"ב א')
עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה
(סוכה ב' א' ועי' לשון המשנה)
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

מאן

דאמר

עמוד זה טעון גניזה

הרה"ג ראובן אלבז

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

לא להתפתות לעצת היצר
אִ יׁש אִ יׁש ּכִ י תִ ְׂשטֶ ה אִ ְׁשּתו ֹ ּומָ עֲלָ ה בו ֹ מָ עַ ל (ה,
יב)
פרשת סוטה היא פרשה עגומה מאד.
חיים שהתחילו באושר ובשמחה הגיעו
לידי משבר חמור .מה קרה לכל האהבה
והאחווה השלום וְ הָ רֵעּות שהיו בין השניים?
חז"ל משיבים על כך תשובה נוראה (ברכות סג
ע"א)" :למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות
ומעשרות? לומר לך :כל שיש לו תרומות ומעשרות
ואינו נותנן לכהן  -סוף נצרך לכהן על ידי אשתו!
שנאמר 'וְ אִ יׁש אֶ ת קֳדָ ׁשָ יו לו ֹ יִהְ יּו' וסמיך ליה 'אִ יׁש
אִ יׁש ּכִ י תִ ְׂשטֶ ה אִ ְׁשּתו ֹ' וכתיב 'וְ הֵ בִ יא הָ אִ יׁש אֶ ת
אִ ְׁשּתו ֹ אֶ ל הַ ּכ ֹהֵ ן'".
עלינו ללמוד מכאן מוסר השכל ,שלא לעכב את
נתינת כספי המעשרות לצדקה! אל לנו להתפתות
לעצת היצר שמנסה לשכנע' :עבדת כל כך קשה.
התאמצת .מדוע שתיתן מפרי עמלך למי שלא טרח
ויגע?'...
חס וחלילה! חז"ל דברו בצורה נחרצת על הסוף
המר של "מי שיש לו תרומות ומעשרות ואינו
נותנם לכהן".



להתרחק מן הגאווה
חמדת ישראל ,מרן הרב חיד"א ,רבי יוסף חיים
דוד אזולאי זצ"ל ,הגיע לליוורנו שבאיטליה
לאסוף כספים לעניי ארץ ישראל ,ללומדי התורה
ולישיבות הקדושות .אנשי המקום ,שהכירו
בגדולתו העצומה בתורה ,ביקשו ממנו שיישאר,
וישמש להם לרב ,והוא אכן נעתר לבקשתם ונשאר
שם.
יום אחד הופיע לפניו כהן ,וסיפר לו שאשתו
מתרועעת עם זרים ,ואף לאחר שהתרה בה מספר
פעמים שלא תיסתר אתם היא אינה שומעת לו
וממשיכה במעשיה הנלוזים .הוא הוסיף והסביר
כי היא מנצלת את מעמדה ,בהיותה בת למשפחה
מכובדת מאד ,כדי לזלזל בצורה בוטה בהתראותיו.

הרב חיד"א הורה לו למסור לאשתו כי הוא קורא
לה לביתו ,שכן אסור לו להמשיך לחיות איתה
ועליו לתת לה גט.
כשהגיעה האישה לפניו ,הוציא הרב ספר תורה
שהיה בביתו ,והחל לקרוא בפניה את פרשת סוטה.
כשסיים אמר לה" :בעלך צריך לגרשך ,ולאחר
שתקבלי את גיטך  -תישארי אשה חשובה כמו
שהיית עד כה" .אך האישה החציפה פניה ,ודיברה
בעזות" :מי שמך לאיש שר ושופט עלינו"?
החיד"א היה גר בקומה שנייה של הבניין,
וכשהאישה יצאה מביתו ,והחלה לרדת במדרגות,
היא הרגישה את בטנה צבה ,ולא סיימה לרדת
וירכיה החלו נופלים ,והיא מתה במיתה קשה
ומשונה .מרן הרב חיד"א הפך להיות ה"כהן"
המשביע את האשה ,ביתו הפך להיות כ"בית
המקדש" ,ולאחר שסיים את הקריאה בתורה,
התקיים באשה מקרא מלא" :וְ צָ בְ תָ ה בִ ְטנָּה וְ נָפְ לָ ה
ְירֵכָ ּה".
ּכְ ׁשֶ ַאחֶ יהָ ובני משפחתה ,שהיו כאמור נִ כְ ּבְ דֵ י עַ ם,
ראו את הפלא הגדול הזה ,הבינו את גודל קדושתו
של החיד"א והם צִ ּפּו את המדרגות העולות לביתו
בזהב ,כיאה וכנאה למקום הקודש.
בספר "זיכרון ירושלים" מספר שהוא זכה להיות
במקום הזה ,וראה את המדרגות הללו שהן עדיין
מצופות זהב.
והנה ,כל הפרשה הזאת ,פרשת סוטה ,היא דבר
פלא .האשה הרי יודעת את האמת .מדוע היא
לוקחת סיכון כל כך גדול? מדוע שלא תודה על
האמת ,תתוודה ,תתחרט ,ולא תמות במיתה כל כך
קשה ומשונה? חז"ל אף אומרים (הובאו דבריהם
ברש"י ה ,יח) ש"מסיעין היו אותה ממקום למקום
כדי ליגעה ותיטרף דעתה וְ ּתו ֹדֶ ה" ,אך היא היתה
ממשיכה להיאחז במלוא העוצמה ּבַ ּׁשֶ קֶ ר ,אף
שהיתה מודעת לְ סו ֹפָ ּה המר!
נורא נוראות! הכבוד ,הגאווה ,לא נותנים לה
להודות!
לא בכדי אמרו חז"ל (אבות ד ,כא)" :הקנאה

והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".
עלינו ללמוד מכאן מוסר השכל עד כמה יש
להתרחק מהגאווה ותאוות הכבוד! אדם יכול
לחיות חיים טובים ומאושרים ,חיים של ברכה
והצלחה ,אלא שלעתים מזומנות הכבוד "אוכל"
אותו .בגלל גאווה משוקצת הוא מסוגל להרוס במו
ידיו את חייו ולרדת אל שפל המדרגה.

טוב לי תורת פיך
דרך אגב ,אספר מעשה נוסף שאירע עם הרב
חיד"א ,גם הוא אירע בעת שכיתת רגליו לאסוף
כספים לעניים וללומדי התורה ,והפעם היה זה
בצרפת.
בעת שהותו שם ,בתו של מלך צרפת חלתה
במחלה קשה וקצרה ידם של כל הרופאים מלהושיע
ולמצוא מזור למחלתה .והנה ,ספרו למלך על הרב
הגדול של היהודים שנמצא במדינה ,שתפילותיו
וברכותיו פועלות ישועות.
המלך זימן אליו את החיד"א ,שבירך את הבת
בברכת רפואה שלמה ,ואכן – בחסדי שמים –
כעבור כמה ימים הבת התרפאה לחלוטין ושבה
לאיתנה.
המלך שמח ,כמובן ,שמחה גדולה ,וביקש
להודות לחיד"א על החסד הגדול שעשה עמו,
והורה לו לבקש ככל אשר עולה בדעתו.
החיד"א היה ידוע בזיכרונו המופלג .כל ספר
שעיין בו ,וְ לּו פעם אחת בלבד ,היה זוכרו בעל
פה ,מבלי שיתעורר כל צורך לעיין בו פעם נוספת!
והוא נענה למלך ואמר לו:
"אינני חפץ בכסף וזהב .התורה הקדושה יקרה
לי מכל כסף וזהב שבעולם .לכן ,זאת אבקש:
להיכנס אל החדרים הפנימיים ,השמורים מכל
משמר ,שאין לאף אחד רשות להיכנס לתוכם ,שם
נמצאות הספריות העתיקות ,ובהם רבים מכתבי
היד של רבותינו הקדמונים ,ולעיין בהם".
המלך התפעל מאהבת התורה של החיד"א,

אשר ּבִ ּכְ רָּה על פני אלף אלפים דינרי זהב ,אבנים
טובות ומרגליות ,אותם יכול היה לבקש ,ונתן לו
את הרשות להיכנס.
החיד"א נכנס ושינן ,ואף העתיק ,מאות ואלפי
פסקים מתוך אותם כתבי יד של רבותינו הקדמונים.
יזיר עצמו מן היין
הלקח הראשון ,אותו למדנו מפרשת סוטה,
נלמד מסמיכותה אל הפרשה שלפניה .לקח נוסף,
אותו ניתן ללמוד מפרשת זו הוא מסמיכותה אל
הפרשה שלאחריה.
חז"ל אומרים (ברכות סג ע"א)" :למה נסמכה
פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה
סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין".
ליין  -מעלות רבות .הכתוב מונה אותן ואומר
(תהלים קד ,טו)" :וְ ַייִן יְׂשַ ּמַ ח לְ בַ ב אֱנו ֹׁש"ּ" ,תְ נּו
ׁשֵ כָ ר לְ או ֹבֵ ד וְ ַייִן לְ מָ רֵי נָפֶ ׁש" (משלי לא ,ו) ,ודרשו
מכאן חז"ל (סנהדרין ע ע"א) על מעלת היין לנחם
אבלים .גם הקב"ה שמח בו ,כמו שנאמרּ" :כִ י
טו ֹבִ ים ּד ֹדֶ יָך ִמ ָּייִן" (שיר השירים א ,ב) ,בהיותו
משמש לדברי קדושה רבים :ברכת המזון ,קידוש
והבדלה ,קידושין ,ברית מילה .ונאמר עוד (זכריה
י ,ז)" :וְ ׂשָ מַ ח לִ ּבָ ם ּכְ מו ֹ ָייִן".
מנגד ,יש המשתמשים ביין לדברים שליליים
(תהלים סט ,יג)ּ" :ונְ גִ ינו ֹת ׁשו ֹתֵ י ׁשֵ כָ ר".
כשמאיימים על הסוטה ׁשֶ ּתו ֹדֶ ה ,כדי שלא יימחה
השם הקדוש על המים ,אומרים לה" :בתי! הרבה
יין עושה ,הרבה שחוק עושה ,הרבה יַלְ דּות עו ֹׂשָ ה,
הרבה שכנים הרעים עושים" (משנה סוטה א ,ד).
היין עלול להיות ראש וראשון לכל האיסורים,
בפרט כששותים אותו מתוך שחוק וקלות ראש,
בחברת שכנים רעים.
צריכים שימת לב מיוחדת ,וזהירות גדולה כמה
לשתות ,מתי לשתות והיכן לשתות .גם את הלקח
הזה למדנו מפרשת סוטה שנסמכה לפרשת נזיר.
(נלקט מהספר החדש "משכני אחריך" במדבר
ח"א עמוד ע"ז ואילך ,עיי"ש).

הרה"ג שמואל רבינוביץ

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ועשית חג שבועות לה' אלוקיך" (דברים טז,
י) .שמו של החג" :חג השבועות" ואנו
מצווים לחגוג יום טוב עם סיומם של
הימים והשבועות שספרנו מחג הפסח.
כך שזהו 'יום חג מסכם' שבו אנו חוגגים את הגעתנו
אל פסגת ספירתנו של שבועות של ספירת העומר.
שמו של החג מלמד על מהותו ,וכמו שבפסח
נקבע שם החג ע"ש החגיגה שלנו עם קרבן פסח,
ובסוכות ע"ש החגיגה שלנו עם הסוכה ,כך בדיוק
נקבע שמו של חג השבועות ע"ש החגיגה שלנו עם
שבעת השבועות שבהם ספרנו והכנו את עצמנו
לקראת מתן תורה .והשאלה הנשאלת איך חוגגים
עם שבועות ,הרי השבועות הם זמן שחלף ועבר לו
ואיך אפשר לחגוג עם שבועות שהיו ואינם? מדוע
מודגשת ההכנה לחג ולא מהות החג בעצמו?
חסידים היו אומרים שהכנה למצוה גדולה יותר
מהמצווה .ככל שההכנה גדולה יותר ,עמוקה
וקדושה ,כך תראה המצוה .פעמים שההכנה היא
ימים ושעות ואילו המצווה היא רגע אחד בלבד,
אולם עוצמת הרגע הזה תלוי בגודל ההכנה .לא
ניתן לקבל את התורה בלי הכנה ,ולכן יום מתן תורה
נקרא ע"ש ההכנה ,כי בלי זה אין קבלת התורה!
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חג שבועות

בקריעת ים סוף אומרים חכמינו ז"ל שראתה
שפחה על הים יותר ממה שראה יחזקאל הנביא,
ובכל זאת עקב זה שזה הגיע אליהם רק בהתעוררות
דלעילא וללא הכנה מצידם ,לא היו להם כלים
ראויים לקבל ,לכן לא נשארו במדרגה זו.
הבני יששכר שאל על לשון הכתוב "וספרתם
לכם" ,הרי בלולב וסוכה וכדו' דרשו על המילה:
"לכם" ,שלא יהא גזול .א"כ מה הכוונה "לכם"
בספירת העומר? (במנחות ס"ה" :לכם" שיהא
ספירה לכל אחד ואחד) ,וביאר שהכוונה "לכם" –
שיהא בהתעוררות עצמית ובעבודת האדם ,ולא רק
מתנה מן השמים ,כי אזי אדם יוצר כלים לקבל את
הקדושה והתורה .אשר על כן זו מהות חג מתן תורה
– ליצור כלים לקבלת התורה.
זו הייתה כוונת משה רבינו בזה שהוסיף יום אחד
מדעתו ,שכיון שההכנה למתן תורה היא חשובה כל
כך ,חש משה רבינו שהם עדיין לא מוכנים לקבלת
התורה ,ועל כן הוסיף יום אחד משלו.
בזה מובן מה שאנו אומרים "זמן מתן תורתנו"
על יום ו' סיון ולא על ז' סיון שהיה לדעת רבי
יוסי יום מתן תורה .כיון שההכנה שהייתה בזמן
המצוה נחשבת יותר מהמצוה עצמה .כך שההכנה

שהייתה ביום ו' סיון כבר נחשבת התחלת מתן
תורה ,והאירוע הגדול שהיה למחרת הינו רק סיום
המעמד ,ולכן נקרא ו' סיון" -זמן מתן תורתנו".
בכל הספה"ק מבואר שבכל המועדים מתעוררים
הניסים והמעשים שהיו בזמנים ההם גם לזמן
הזה ,והתעוררות באה כבר ב  -ו' סיון שזה היום
שהקב"ה רצה לתת את התורה כך שמהשמים
נותנים ומשפיעים את התורה גם כיום ביום ההכנה.
כי התפקיד שלנו זה רק להתכונן ולהיעשות כלי
ראוי לקבל ,בכדי שלא נאבד ח"ו כל ההשפעות
שיורדות מן השמים.
ביום החמישים לספירת העומר מגיע היהודי
לפסגת הר סיני ,שגובהו נבנה משבעת שבועות
ההכנה .התורה שיהודי מקבל הוא בהתאם לרמת
ההשגה והביקוש שנבנו אצלו במשך ימי הספירה.
כגודל הבנתו בתורה והצפיה לקבל אותה מחדש,
כך הוא יזכה לקבל אותה מחדש בפסגתם של
שבעת השבועות.
המשמעות שיש בחג קבלת התורה בכל שנה
מחדש היא אינה רק חג לזכר קבלת התורה
שהתקבלה לפני אלפי שנים .זהו חג שבו מתרחשת
קבלת תורה רוחנית בכל שנה ובה מאפשר הקב"ה

לכל יהודי להתחבר מחדש לתורה .חיבור זה נוצר
אודות להארה רוחנית גדולה ומיוחדת שמתחדשת
בכל שנה מחדש בחג השבועות לאחר שבעה
שבועות של הכנה ומוכנות שהכין כל אחד את
עצמו לקבלת התורה .וכגודל עוצמת הכנתו של כל
אחד ,כך תהיה הארת מתן התורה שלו שתאיר אצלו
את החיבור המחודש לתורה.
החובה שלנו להתחדש בכל שנה מחדש בחיבור
לתורה באה לידי ביטוי בכך שאמרה תורה' :תספרו
חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'' .אנו
מכינים את עצמנו שבעה שבועות ומעצימים בכך
את החיבור שלנו לתורה .או אז ,ביום החמישים
אנו מביאים את ההתחדשות שלנו בצורה של
מנחה חדשה לה' ,שזכינו לה בזכות שבעת שבועות
ההכנה שעברו עלינו.
הארת חג השבועות גורמת לכך שבעזרת
שבועות ההכנה שעברו עלינו ,תהיה התורה חלק
מאיתנו ממש .ובשנה הבאה לאחר החג יהיה הקשר
הפנימי שלנו עם התורה קשר קבוע ומתמשך עמוק
וחזק יותר מהשנה שעברה .ועל כן קוראים לחג:
"חג השבועות".

בירושלים
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מתכונים מיוחדים לכבוד שבועות
פשטידת פסטה עם מיקס גבינות

'קינוח :סינבון

מצרכים:

מרכיבים לבצק:
 50גרם שמרים טריים
 300גרם ביצים ( 6ביצים )M
 300מל' חלב (כוס וחצי)
 1ק"ג קמח
 150גר' סוכר ( 2/3כוס)
 300גר' חמאה
 25גר' מלח

 1חבילת פסטה פנה
 1גביע קוטג' טרה 5%
 150גרם גבינה צהובה מגורדת  28%נעם
 250גרם גבינה לבנה  /שמנת חמוצה
 5יח' ביצים
מלח גס ופלפל שחור גרוס

•
•
•
•
•
•

לשימון התבנית:
חמאה מומסת
להקרמה:
 50גרם גבינה צהובה מגורדת " 28%נעם"
אופן הכנה:
 .1מחממים סיר עם מים עד לרתיחה ומבשלים את הפסטה למשך  6דקות ,מסננים ומעבירים לקערת
ערבוב.
 .2מוסיפים את כל שאר החומרים ומערבבים היטב.
 .3משמנים את התבנית בחמאה ומעבירים את התערובת לתבנית ,מפזרים מעל את הגבינה הצהובה
להקרמה.
 .4מכניסים לתנור שחומם מראש לחום של  180מעלות למשך כשעה.
המלצת השף
• לקבלת פשטידה יציבה יותר ניתן להוסיף לתערובת הגבינות והפסטה שתי כפות פירורי לחם
• להגיש את הפשטידה בליווי יוגורט
• ניתן להוסיף שן שום קצוצה ומעט צ'ילי גרוס לתערובת הפשטידה
בתיאבון ,שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של 'החברה המרכזית'

עוגת גבינה חמה
1רכיבים:
•  100גרם חמאה
•  300גרם גבינת פילדלפיה
•  100גרם חלב
•  8חלמונים
•  13חלבונים
•  60גרם קמח
•  60גרם עמילן תירס
•  130גרם סוכר
• מעט אבקת סוכר לקישוט
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מילוי:
 300גר' חמאה רכה
 100גר' סוכר ( 1/3כוס)
 1כפית קינמון
טופינג:
 1חבילה גבינת פילדלפיה 30%
 100גר' חמאה
 4כפות אבקת סוכר
רכיבים:
אופן הכנה:
•  100גרם חמאה
•  300גרם גבינת פילדלפיה
והמלח,חלבלאחר שהבצק אחיד (ממליצה
החמאה
 100גרם
בצק – שמים את כל המרכיבים במיקסר (וו לישה) למעט •
חלמונים למיקסר לעבוד עד שהחמאה
החמאה ונותנים
על  7דק' עבודת מיקסר במהירות בינונית) ,מוסיפים את • 8
מתפיחים את הבצק עד שהוא מכפיל
עבודה,חלבונים
נספגת בתוך הבצק .לבסוף מוסיפים את המלח לעוד  5דק' • 13
את עצמו.
•  60גרם קמח
מילוי – מערבבים את כל המרכיבים בתוך קערה עד לקבלת •קרם
אחיד.עמילן תירס
 60גרם
סוכרעד לקבלת מרקם אחיד,
ההקצפה
טופינג – שמים את כל המרכיבים בקערת מיקסר ומערבלים •עם וו
 130גרם
שמים במקרר עד לשימוש.
• מעט אבקת סוכר לקישוט
הרכבת העוגה – מרדדים את הבצק לצורה מלבנית על שולחן העבודה ,מורחים באופן אחיד את קרם
ההכנה:ס"מ .מסדרים בתבנית את
אופןשל 3-4
החמאה-קינמון ומגלגלים לרולדה ,חותכים את הרולדה לפרוסות
פרוסות השבלולים אחת ליד השנייה עד לקבלת תבנית מלאה ,מורחים בביצה ומתפיחים עד כשעה.
אופים על  180מעלות ומגדירים מצב חימום עליון ותחתון (שני פסים בתנור).
כשהעוגה מוכנה מרטיבים קלות במי סוכר .לאחר שהעוגה קרה ולפני הגשה ,מוציאים את הקרם מהמקרר
ומרפדים כל שבלול בעזרת כף .אפשר ורצוי לקשט בפירות העונה.
מאת :השפית והקונדיטורית הילה בידרמן – רשת זגה ) – )ZAGAפינות אוכל .הצילומים נערכו על שולחח
נות פינות האוכל של רשת זגה.

סופלה תפו"א וגבינה

מספר מנות5 :

מצרכים
•  5יח‘ תפו"א מבושלים וקלופים
אופן ההכנה:
•  100גר‘ גבינת טוב טעם טרה
לפחות
התבנית
קצה
על
יעלה
האפיה
שנייר
חשוב
אפיה.
בנייר
ס"מ
28
בקוטר
עגולה
אפיה
תבנית
• נרפד
•  1/2בצל סגול קצוץ
ב 5-סנטימטר.
•  3כפות כרישה חתוכה גס
מעלות.
ל135-
• נחמם תנור
•  2שיני שום קצוצות
ונערבב.
הפילדלפיה
גבינת
את
נוסיף
גדול,
בסיר
החלב
עם
החמאה
את
בעדינות
• נמיס
•  2כפות שמנת חמוצה טרה
• נעביר את התערובת לקערה ונקציף בעזרת מטרפה.
•  100גר‘ גבינה צהובה מגורדת נעם
• בקערה נוספת ,נקציף את החלמונים ונערבב עם תערובת החמאה ,החלב והגבינה.
•  3ביצים מופרדות
• בעזרת מסננת או נפה ,נוסיף את הקמח ואת עמילן התירס לקערה וערבבו את הכל עד שתקבלו תערובת •  1כף קמח תופח
חלקה.
• מלח
• נקציף את החלבונים בקערה ,נוסיף את הסוכר ונמשיך להקציף עד לקבלת קצפת יציבה.
• פלפל לבן
• נקפל את הקצפת לתוך התערובת בצורה עדינה עד לקבלת תערובת הומוגנית.
•אגוז מוסקט
• נעביר את החומרים לתבנית מרופדת נייר אפיה.
• מעט חמאה לשימון התבניות האישיות
• נכניס את העוגה לתנור החם לאפיה איטית של  70דקות.
• נוציא את העוגה בעדינות מהתנור וניתן לה להצטנן במשך  5דקות ,ניתן לפזר אבקת סוכר לפני הגשה.
אופן הכנה
• מומלץ להגיש את העוגה חמה.
• מועכים בקערה את תפו"א לפירה עדין ומוסיפים גבינת טוב טעם ומערבבים היטב.
• מוסיפים את שאר המרכיבים פרט לחלבונים והמלח ומערבבים היטב עד קבלת תערובת אחידה.
באדיבות :המומחים של  , Tekaמותג מכשירי החשמל הבינלאומי
• מקציפים בקערה נפרדת את החלבונים ומוסיפים מעט מלח עד קבלת קצף חזק ויציב.
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בירושלים

בני ברק

ב' בסיוון תשפ"ב 1/6/22

ב' בסיוון תשפ"ב 2/6/22

• מקפלים את הקצף לתערובת .משמנים את כלי האפייה ויוצקים לתוכם את התערובת הסופית.
• אופים בתנור שחומם מראש לחום של כ 180 -מעלות למשך כעשרים דקות עד הזהבה ומגישים חם.

טרמיסו גבינה

המלצת השף
• ניתן לאפות גם בתבנית סופלה גדולה (זמן אפייה כ 35 -דקות)
• מומלץ להחליף  2תפו"א בבטטה.

מצרכים:
•  2מכלים שמנת מתוקה  32%טרה
•  2חבילות גבינת טוב טעם
• כוס סוכר
• כפית תמצית ווניל
•  10יחידות בסקוטים
• חצי כוס אספרסו \ קפה נמס (מרוכז ,כשתי כפיות מלאות)
•  2וחצי כפות קקאו איכותי
אופן הכנה:
 .1מקציפים את השמנת המתוקה עם הסוכר ,עד קבלת קצפת רכה.
 .2מערבבים היטב בקערה את הקצפת ,גבינת טוב טעם ותמצית הווניל.
 .3טובלים את הבישקוטים באספרסו (טבילה מהירה) ומניחים בתחתית כוס יין או תבנית (לכוס היין יש
לשבור לחצי את הבישקוט לפני הטבילה באספרסו).
 .4יוצקים על הבישקוטים את תערובת הגבינה ,ומפזרים מלמעלה את הקקאו בעזרת מסננת קטנה.
המלצת השף
• להוסיף אגוזים גרוסים לתערובת הגבינה
• להקציף את השמנת המתוקה עם סוכר חום.

בתיאבון ,שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של 'החברה המרכזית'
 .5הופכים למשך חצי דקה ומוציאים לצלחת עם נייר סופג
 .6מערבבים ויניגרט עם הסלט ,מעבירים לצלחת הגשה ,מניחים מעל פילה דג ופלח לימון

עוגת גבינה אספרסו
מרכיבים:
 240גרם עוגיות אוריאו
 20גרם חמאה מומסת
 600גרם גבינת שמנת
 120גרם סוכר
 1תמצית וניל
 50מ"ל קפה אספרסו
 4ביצים
 115גרם שמנת מתוקה
 150גרם שוקולד מריר לאפייה
 50גרם שוקולד חלב לאפייה

קינוח גבינה ,לימון ופירורי עוגיות

מרכיבים:
הוראות הכנה:
•  6יחידות עוגיות לוטוס
מכסים את הבסיס והדפנות של תבנית בגודל  18ס"מ עם נייר אלומיניום
• גביע גבינה לבנה 5%
מועכים את עוגיות האוריאו ומערבבים בחמאה
• גרידה מלימון אחד (לא החלק הלבן)
דחיסה
בצורת
מורחים את התערובת בתחתית התבנית
•  2כפות אינסטנט פודינג בטעם וניל
המילוי
את
מכינים
מכניסים את התבנית למקפיא ובינתיים
• מעט קינמון
מקציפים את גבינת השמנת והסוכר עד לקבלת מרקם רך וחלק ללא גושים
• להגשה 3 :כוסות הגשה קטנות
מוסיפים לתערובת את תמצית הווניל ובוחשים בעדינות עד למרקם אחיד
אופן הכנה:
יוצקים את הבלילה לתבנית יחד עם  60מ"ל מים חמים
טוחנים את העוגיות במעבד מזון לפירורים בגודל בינוני .מערבבים את הגבינה עם קינמון ,אינסטנט פודינג
שעה
למשך
התבנית
מחממים את התנור ל 160-מעלות ומכניסים את
ומחצית מגרידת הלימון .מסדרים את הגבינה והעוגיות בשכבות בכוסות.
מוציאים את התבנית מהתנור ,מרוקנים את המים ומניחים לעוגה להתקרר
שמים בתחתית הכוס כחצי כף מפירורי העוגיות ,מעל שמים ככף וחצי מתערבת הגבינה ,שוב כחצי כף
מחממים את הקצפת בסיר ולפני שהיא מתחילה לרתוח מוסיפים קוביות שוקולד מריר
מהעוגיות ושוב כף וחצי מתערובת הגבינה .מקשטים בקמצוץ גרידת הלימון הנותרת .מקררים מספר
מסירים מהאש ומניחים בצד ל 10-דקות כדי לאפשר לשוקולד להימס לפני ערבוב.
שעות במקרר ומגישים.
מכסים את עוגת הגבינה בתבנית בשכבה דקה של גנאש שוקולד.
באדיבות :חלי ממן ,רשת תמיכה לאורח חיים בריא.
יוצרים זילוף עם שוקולד החלב בעזרת סכין חדה ומקשטים את כל החלק העליון.
 .3מרדדים את הבצק לעיגול בעובי של כ 3-4מ"מ ,ומרפדים את תבנית הפאי ,תוך הידוק הבצק לדפנות
ולתחתית.
באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל Teka
דוקרים את תחתית הבצק במזלג.
 .4מצננים את הקלתית במקפיא כשעה ,ובינתיים מחממים תנור ל 170-מעלות.
 .5אפייה עיוורת :מכסים את הקלתית בנילון נצמד (עמיד בחום) ,ומפזרים על הנילון הנצמד קטניות
יבשות או משקולות מיוחדות לאפייה.
לרגל חג השבועות ,מציעה חברת הרבלייף ארוחה קלילה מועשרת בחלבון המשתלבת מצוין עם גבינות  .6אופים את הקלתית כעשר דקות באפייה עיוורת .לאחר מכן מסירים את המשקולת וממשיכים לאפות
ומטבלי גבינה :לביבות תפוחי אדמה מועשרות בחלבון ,מתוך ספר מתכוני הבריאות של חברת הרבלייף :עוד  5דקות עד שהקלתית מתחילה לשנות את צבעה (אך עדיין נשארת בהירה מאוד).
 .7מצננים את הקלתית לטמפרטורת החדר.
"מבשלים דרך חיים".
תפוחים מקורמלים:
 .1במחבת רחבה מפזרים סוכר בשכבה דקה בתחתית ויוצרים קרמל על אש גבוהה .ברגע שכל הסוכר
 15לביבות
התקרמל וקיבל גוון ענברי מוסיפים פנימה תפוחים חתוכים ,חמאה ,גרידה ומיץ לימון ווניל.
רכיבים:
 .2מנמיכים ללהבה נמוכה-בינונית ומבשלים את התפוחים בקרמל עד שהם מתחילים להתרכך.
 2תפוחי אדמה ( 200גרם) ,מקולפים
לקראת סוף הבישול מוסיפים את הקלבדוס ,ממשיכים לבשל יחד עוד כדקה ומסירים מהאש.
 2גזרים ( 150גרם) ,מקולפים
 .3מסננים את התפוחים מהנוזלים ומקררים לחלוטין בטמפטורת החדר.
 1קישוא ( 200גרם)
 .4על הקלתית החצי אפויה מניחים את התפוחים המבושלים (ללא הנוזלים) בשכבה אחידה.
בפומפייה
מגורר
 1בצל ,קצוץ או
 .5אופים את הפאי  25-40דקות או עד שהבצק מזהיב והתפוחים מתייצבים.
עגבניות
מרק
אבקת
 1כף מדידה
 .6מצננים לחלוטין בטמפרטורת החדר.
חלבון
אבקת
 1כף מדידה
מוס שוקולד לבן ודבש:
 1ביצה
 .1שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.
קצוצה
פטרוזיליה,
או
כוסברה
כפות
2
 .2מוסיפים  3-4כפות מהשמנת לשוקולד ,דבש ווניל וממסים במיקרוגל או על סיר אדים כפול עד המסה
 2כפיות בהרט
מוחלטת.
מלח ים ,לפי הטעם
בינתיים ,מקציפים את יתרת השמנת לקצפת יציבה מאוד.
פלפל שחור גרוס ,לפי הטעם
 .3מוסיפים  2-3כפות מהקצפת לתוך תערובת השוקולד המומסת ומערבבים היטב.
ספריי שמן זית
 .4מוסיפים את יתרת הקצפת ומקפלים בעדינות עד שמתקבל מוס אחיד.
 .5מעבירים את המוס לשק זילוף עם צנתר חלק בקוטר  2ס"מ ומזלפים תלוליות מוס בחלק העליון של
אופן הכנה:
הפאי.
 .1מגוררים את תפוחי האדמה ,הגזרים והקישוא בפומפייה ,סוחטים מנוזלים ומניחים בקערה.
 .6מקשטים בשוקולד מגורר ובקינמון ומגישים.
 .2מוסיפים את הבצל ,ביצה ,כוסברה (או פטרוזיליה) ,אבקת מרק עגבניות גורמה של הרבלייף ובהרט
טיפ!
ומערבבים לתערובת אחידה .מתבלים במלח ופלפל לפי הטעם.
הפאי נשמר בכלי סגור במקרר עד  4ימים.
 .3מרססים שמן זית על מחבת ומחממים מעל אש בינונית .כשהשמן חם ,מניחים בעזרת כף לביבות
במקום תפוחים אפשר להשתמש באגסים לגיוון טעמים.
ומטגנים  4-5דקות מכל צד ,עד להזהבה.

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

בחג השבועות תקצרו מחמאות
לרגל חג השבועות ,מציעה שטראוס מגוון של רביולי חלבי
לסעודת החג החלבית ורביולי פרווה כתוספת מיוחדת
לסעודות החג והשבת הצמודה אליו .סדרת הרביולי החלבית
כוללת  3טעמים מפנקים :רביולי גבינה ,רביולי גבינה ותרד
ורביולי ייחודי במילוי גבינה המותאם לילדים .סדרת הרביולי
הפרווה כוללת שני טעמים עשירים :רביולי בטטה וטעם חדש-
רביולי פטריות .סדרת הרביולי מתאימה לגיוון סעודות החג
ומאפשרת הכנה קלה ופשוטה  -תוך דקה תקבלו מנה טעימה
ומפנקת שתותיר
לכם טעם של עוד.
בד"ץ
כשרות:
ישראל.
שארית
משווק באריזות של
 400גרם.

יין 'פינו גרי' מרענן
בהשקה חגיגית
לקראת חג השבועות משיקים ב'יקבי כרמל' יין חדש
שמצטרף לסדרה האזורית של היקב .בחג השבועות,
בו נהוג לאכול סעודה חלבית ,זה
עיתוי מצוין ליהנות מיינות איכותיים
וייחודיים מהסדרה האזורית .יינות
הסדרה מתאפיינים בעושר של טעמים
מהאזורים הנבחרים של הארץ,
המותירים תחושה עמוקה ומרעננת.
אל סדרה זו מצטרף היין החדש פינו
גרי  -יין לבן יבש מבציר  ,2019שהופק
מענבי פינו גרי הגדלים באזור הגליל.
יין לבן יבש בעל גוון לימוני ,עם ארומות
של פירות הדר ,תפוחים ירוקים ופרחי
יסמין .בעל גוף קל עד בינוני עם
מינרליות עדינה וחומציות מודגשת.
יינות יקבי כרמל הינם בכשרות בד"ץ
מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א

מוזמנים לכבד ולהתכבד

השנה ,חג השבועות ,שנחגג בסמוך לשבת – כולל
ארוחות חג ושבת רבות וחגיגיות .אחלה מזמינה אתכם
לכבד את סעודות החג והשבת עם מגוון סלטי אחלה
שיוסיפו צבע ,טעם וכבוד לשולחן השבת והחג .סלטי
אחלה בעלי רמת איכות גבוהה הנשמרת בקפידה
לאורך כל תהליך הייצור ,החל בהתאמת האדמות
הנכונות לגידול חומרי הגלם המשובחים ביותר וכלה
בתהליך פיתוח מוצרים וסלטים חדשים ,המוקפדים
הן מבחינת הטעם המצוין והן מבחינה כשרותית .סלטי
אחלה מתהדרים בכשרות המהודרת של בד"ץ שארית
ישראל "שמיטה לחומרא".

דוריטוס חריף אש -
לחריפים שביננו
דוריטוס – החטיף הפופולרי והמוכר שלא מפסיק
להפתיע בשילוב של טעמים מיוחדים ,חוזר בטעם
אייקוני ואהוב במיוחד  -דוריטוס חריף אש חוזר
למדפים עם חריפות ופלפליות קראנצית במיוחד.
הטעם האהוב מתווסף למגוון הטעמים האהובים
של דוריטוס :דוריטוס
בטעם טבעי ,דוריטוס
חמוץ חריף ודוריטוס
בטעם גריל .לכל מי
שהתגעגע  -דוריטוס חריף
אש מחכה על המדפים
בחנויות ורשתות השיווק.
כשרות :בד"צ העדה
החרדית.

טיפים לדרכים הנכונות להגנה מהשמש
עונת הקיץ מתחילה בצעדי ענק ,איתה גם החופשות
והטיולים מחוץ לבית עם כל המשפחה ועוד מעט גם הים
והבריכה .לצד זאת ,באה גם החשיפה היומיומית הרבה
לשמש אשר עלולה לגרום לנזקים בעור בטווח הקצר
ובטווח הארוך .על מנת להעניק לעור הגנה גבוהה ורחבה
מקרינת השמש ,ולשמירה על מראה עור בריא גם בטווח
הארוך ד"ר פישר ממליץ :אלו הדרכים הנכונות להגנה
מהשמש:
יש למרוח על העור
.1
כמות מספקת של תכשיר ההגנה
ליצירת שכבה נדיבה לקבלת כיסוי
אחיד ויעיל .במיוחד יש לתת דגש
לאזורים החשופים ביותר לשמש.
לשם המחשה של הכמות המומלצת,
כדי לקבל כיסוי טוב יש להשתמש
בכ 7-כפיות של תכשיר הגנה.

בסדרה ארבעה מוצרים להגנה בזמן

החשיפה לשמש & Protect
 :Calmתחליב גוף ,ספריי שקוף,

את פעולת המריחה
.2
בתכשיר ההגנה יש לבצע כ 30-15 -דקות לפני החשיפה
לשמש ,באופן אחיד ,בשכבה מספקת עד לכיסוי מלא.
חשוב מאוד לחדש את המריחה בכל שעתיים
.3
בעת החשיפה על מנת שההגנה תהיה אפקטיבית.
במקרים של הזעה ,כניסה למים וניגוב העור
.4
במגבת ,מומלץ להימרח שוב .החשיפה לשמש גורמת
לנזקים גם שעות רבות לאחר החשיפה :סדרת אולטרסול
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 MEDאשר פותחה במעבדות המחקר של ד"ר פישר
במיוחד לעור רגיש ,בעלת קונספט ייחודי של הגנה
יומיומית חיונית ומשלימה ( )24/7מפני נזקי השמש.
הסדרה כוללת שילוב של מוצרים לעור רגיש להגנה גבוהה
מאוד  SPF50+בזמן החשיפה לשמש ,וקרם פנים
משקם ייחודי המסייע בהגנה הטבעית של העור ובטיפול
בנזקים הממשיכים להצטבר גם לאחר
החשיפה לשמש .מוצרי הסדרה נבדקו
דרמטולוגית ,היפואלרגנים ,סנסטיב,
ללא פראבנים ,ללא בושם ,ללא מרכיבים
מהחי ולא נוסו על בע"ח.

בירושלים

קרם פנים מועשר בלחות וקרם פנים
המכיל מסנני קרינה מינרליים ,כולם
מעניקים הגנה גבוהה מקרינת השמש
 ,+50SPFהגנה מקרני  UVAו UVB-ומכילים
קומפלקס ייחודי של רכיבים אקטיביים להרגעת העור.
בנוסף ,הסדרה כוללת קרם פנים  Repairהמיועד
לשימוש לאחר החשיפה לשמש -לאחר החשיפה לשמש
קיים חלון הזדמנויות קצר בו הגוף נלחם על מנת שנזקי
השמש לא יתקבעו ב .DNA-קרם פנים Repair
הייחודי הינו קרם משקם עוצמתי המסייע בחיזוק ההגנה
הטבעית של העור מפני נזקי השמש.

 GOעם דובדבן
סידרת  GOהיוגורטים עם חלבון של תנובה מתרחבת.
עם בוא הקיץ המתאפיין באפשרויות להקדיש יותר
זמן לפעילות גופנית ,השיקה תנובה טעם חדש,
יוגורט  GOעם דובדבן .יוגורט  GOעם דובדבן ,כמו
הטעמים האחרים בסדרה שקדמו לו ,משלב מספר
יתרונות 20 :גרם חלבון – מנת החלבון המומלצת לאחר
פעילות גופנית 0% ,שומן ,רק  111קלוריות לגביע.
כמו כן בשורה טובה לצרכנים ,יוגורט  GOבטעם בננה
קרמל  20ג' חלבון 0% ,שומן ,חוזר למדפים ,לבקשת
הצרכנים .נוסף על אלה ,מוצר חדש שחוזר לאור
הביקוש ולקראת עונת
הקיץ :משקה חלב גו
בטעם עוגיות  27 ,גרם
חלבון ,בבקבוק 340
מ"ל ובכשרות בדצ
ועדת מהדרין.

לבן בכל חג מחדש
סנו משיקה את סנו אוקסיג'ן
 Powerלהלבנה עוצמתית של
כביסה לבנה ולהסרת כתמים
קשים .אבקת סנו אוקסיג'ן
 Powerלכביסה לבנה מסירה
מגוון רחב של כתמים ומכילה
רכיבים מלבינים לשמירה על
לובן האריגים לאורך זמן .האבקה
מבוססת על פיתוח חדשני המשלב הלבנה עם
הסרה עוצמתית של מגוון רחב של כתמים .סנו
אוקסיג'ן מצטיינת בהלבנה לכביסה צחורה וללא
כתמים ,בזכות שילוב מנצח ועוצמתי של חמצן
פעיל ,ממיסי שומנים ואנזימים .סנו אוקסיג'ן
מטפלת בכל כתם חודרת לתוכו ולסיב הבד ומסירה
אותו במהירות וביעילות .סנו אוקסיג'ן Power
לכביסה לבנה וצבעונית התחדשה במיכל חסכון רב
פעמי ל 1.4 -ק"ג ,לטובת נוחות השימוש ושמירה
על הסביבה .להשיג ברשתות השיווק

שבועות של מבצעים
בברכל טוב
מבצעי כאסח לאורך כל השבוע :נייר טואלט מולט  40גלילים
ב, ₪ 29.90-פתיבר שוקו/וניל ב ,₪ 19.90-גבינה לבנה  750גר'
טרה  2ב ,₪ 19.90-פודינג וניל  1ק"ג אסם ב .₪ 19.90-מגוון
מוצרים לכבוד חג השבועות בהנחות ענק בימים ראשון-שישי
כ"ח אייר-ד' בסיון ( )29.5-3.6.22לדוג' :שמנת להקצפה
יטבתה  2ב ,₪ 10-שמנת לבישול יטבתה  3ב ,₪ 20-קצפת
ריצ'  3ב ,₪ 20-רביולי/טורטליני/ניוקי  2ב ,₪ 30-סלטי ירקות
אחלה  2ב ,₪ 17.90-מגוון שלגונים  3ב ,₪ 20-גלידת פנטזיה
ב, ₪ 13.90-גלידת קרמיסימו/לה קרמריה ב ,₪ 15.90-רטבי
מעולה ב ,₪ 10-פתיבר וניל/שוקולד  5ב ,₪ 10-פתיבר
אצבעות מעולה ב ,₪ 13.90-סוכריות ג'לי מעולה  300גר'
ב ,₪ 14.90-בון בון מיני אלפחורס  2ב ,₪ 14.90-שמן זית כתית
מעולה  2ב ,₪ 50-כוסות קרטון מעולה  3ב ,₪ 20-תבניות
אלומיניום גדלים שונים  3ב ,₪ 20-דג מושט בלדי/אדום גרופ
 4ק"ג ב , ₪ 100-טיטולי פרימיום  4ב ,₪ 100-קמח כוסמין/
לבן מעולה ב ,₪ 12.90-מליות סוגים שונים מעולה ב,₪ 10-
ריבת חלב סוגים שונים ב ₪ 10-ועוד .שוק פירות וירקות בימי
שלישי-רביעי בכשרות מהדרין שמיטה לחומרא .זמני פעילות
מיוחדים לקראת חג השבועות :יום רביעי ב' בסיון עד .23:00
יום חמישי ג' סיון עד
חצות .יום שישי ד'
סיון עד השעה .15:00

ביסלי שווארמה וביסלי
שום בצל
אסם ,מובילת שוק
בישראל,
החטיפים
משיקה שתי מהדורת
אהובות במיוחד של
ביסלי :ביסלי שווארמה
וביסלי שום בצל.
ההחלטה להחזיר כעת את שתי המהדורות התקבלה לאור
בקשות רבות של צרכנים .עינת מוסקוביץ' ,מנהלת פעילות
החטיפים באסם" :ביסלי הוא החטיף השלישי הנמכר והאהוב
בישראל .אנו באסם קשובים לצרכנים ולאור אהדתם לטעמי
ביסלי שווארמה וביסלי שום בצל ,החלטנו להחזיר את שתי
המהדורות .מדובר בטעמים ישראלים ועוצמתיים שכולם
אוהבים" .תכולה 60 :גרם ,כשרות :כשר-פרווה בהשגחת
בד"צ העדה החרדית.

עוגת גבינה משובחת

חג השבועות בפתח וחגיגת מטעמי הגינה בעיצומה.
בשמרלינג'ס מזמינים אתכם להדר ולשדרג את עוגות
הגבינה שלכם עם ציפוי פתיתי שוקולד מגורדים ,אשר יתנו
לעוגה טעם חלבי ועשיר במיוחד .את השוקולדים המעולים
של שמרלינג'ס ניתן להוסיף למגוון קינוחים לקבלת
טעם ברמה אחת מעל ,וכמובן כנשנוש חלבי בפני עצמו.
בהשגחת "בד"צ קהל עדת ישורון – ציריך".

חגיגת שבועות
בנתיב החסד
בסניפי 'נתיב החסד' תהנו מחוויית קנייה ,מבחר ענק ומגוון
של מוצרים ,מחירים הכי משתלמים וזה עוד לפני שתשמעו
על המבצעים .חגיגת מבצעים על עשרות מוצרים בימים
ראשון-שישי כ"ח באייר-ד' סיון ( )29.5-3.6.22לדוג':
שמנת לבישול יטבתה  3ב ,₪ 20-גבינה לבנה טרה  750גר'
 2ב ,₪ 19.90-רביולי/ניוקי/טורטליני  2ב ,₪ 30-פתיבר וניל
/שוקו מעולה  5ב ,₪ 10-גלידת קרימיסימו /לה קרמריה
ב ,₪ 15.90-גלידת פנטסיה שטראוס ב ,₪ 13.90-גביע
גלידה  2ב ,₪ 12.90-רביעיית טונה פוסידון בשמן ב18.90-
 ,₪סוכריות ג'לי לבבות  3ב ,₪ 20-טופי ממולא מעולה
ב ,₪ 8.90-דג מושט אדום גרופ/בלדי  4ק"ג ב,₪ 100-
סלטי ירקות אחלה  2ב ,₪ 17.90-מגוון סוכריות ג'לי ב20-
 ,₪שניצל תירס קלאסי/לייט זוגלובק  2ב ,₪ 40-משקה
ספרינג  2ב ₪ 16ועוד .מבצעים בלעדיים לחברי מועדון
בימים ראשון-שישי כ"א-כ"ו באייר ( )29.5-6.3.22לדוג':
פתיבר אצבעות מעולה ב ,₪ 12.90-פתיבר וניל מעולה
 2ב ,₪ 11.90-פודינג וניל מיה  1ק"ג ב ,₪ 12.90-כוסות
לשתיה קרה  2ב₪ 10-
שוק פירות וירקות בימי שלישי-רביעי שמיטה לחומרא.
זמני פעילות מיוחדים לקראת חג השבועות :יום רביעי
ב' בסיון עד  .23:00יום
חמישי ג' סיון עד חצות.
יום שישי ד' סיון עד
השעה .15:00

ב' בסיוון תשפ"ב 22/6/1

אביזרים לשולחן החג
מתנה

מברכים שוב על המוגמר!
בהתרגשות ובהודאה להשם יתברך על האפשרות
למפגש פרונטלי – חגגו בשבוע שעבר  2טקסי קבלת
תארים ,בוגרים ובוגרות אשר סיימו בס"ד מסלול
הפרעות בתקשורת – תואר ראשון ושני לנשים
מטעם אוניברסיטת תל אביב ומסלול סיעוד – אח
אקדמי לגברים אשר קבלו את התואר הראשון מטעם
'האקדמית תל אביב יפו'.בטקס הראשון התאספו
בוגרות המסלול יחד עם בני משפחותיהם הנרגשים,
חברי הנהלת מכללת מבחר ,יו"ר הועד המנהל ,נציגי
המל"ג ,הות"ת עם הסגל הנכבד מאוניברסיטת תל
אביב  :דיקן הפקולטה לרפואה – פרופ' גרוסמן ,פרופ'
יוסי מקורי ,פרופ' אייל זיסר ,ואורחים נכבדים נוספים.
את הטקס פתחה והנחתה פרופ' ליאת קישון רבין,
ראשת התכנית ודיקנית לחדשנות בהוראה ולמידה,
אונ' תל אביב" :אני מתרגשת לברך את  51בוגרות

התוכנית המיוחדת הזו של הפרעות בתקשורת החוגגת
את שנתה ה ,13-בר מצוה".בטקס השני – קבלו את
התואר הראשון () BSNבסיעוד  -מעל ל 50-בוגרים
מהמחזור ה 3,4,5-לסיעוד במכללת מבחר ,אחים
אקדמאים ,אשר יצאו לשליחות חייהם בתפקיד בו הם
זוכים מדי יום להיות שותפים בעשייה מצילת חיים,
ולקדש שם שמיים בכל רגע .ברק עמר ,מנהל תכניות
הגברים במבחר ,אשר הנחה את הטקס בטוב טעם -
ציין בהתפעלות כי כל אחד מן המסיימים משובץ היום
בעבודה מתגמלת ומספקת בתחום הסיעוד.אם גם
אתם שואפים להתקדם למקצוע מתגמל עם סיפוק,
מבלי להתפשר על ערכים ואוירה חרדית שמורה,
התקשרו עוד היום ליועצי הלימוד של מכללת מבחר:
03-5726106

מכינים מאכלי חלב טעימים לכבוד שבועות? רוצים לעצב
שולחן חג מיוחד ומרשים? לקראת שבועות ,טרה יוצאת
לדרך עם פעילות מיוחדת שמשלבת טעם ויופי בסעודת
החג ,ועורכת לכם שולחן עם אקססוריז שווים במתנה
לבחירתכם .קנו ממגוון מוצרי טרה ,מולר ומשק צוריאל
ב ,₪ 59.90-הגיעו עם חשבונית הקנייה לאחת מעמדות
הדיילים במרכזי הערים ותוכלו לבחור ולקבל במקום
אקססוריז שווים שישדרגו לכם את שולחן החג!
הפעילות תתקיים ביום רביעי ב' בסיוון  1.6.22בין השעות
 16:00-20:00בערים :בית שמש – רחוב נחל צאלים  2ליד
סניף 'יש חסד' .ביתר עילית – רחוב הר"ן  6ליד סניף 'יש
חסד' .ירושלים – רחוב ישראל נג'ארה  2גבעת שאול ליד
סניף 'יש חסד'.

מוגבלויות ,נגישות והכלה .במסגרת ההתמחות בפיתוח
למידה והדרכה לומדות הסטודנטיות לפתח מערכי
למידה והקניית ידע ומידע בצורה מעניינת וחדשנית,
כולל שימוש בכלים ועזרים דיגיטליים להטמעה והסברה
מיטבית ,בהם ווידאו ,מצגות ,אנימציה ,משחקי תרגול,
לומדה ועוד .נשים שסיימו סמינר חרדי למורות יכולות
לקבל תואר ראשון תוך שנה וחצי.

חדש :רוטבי שמנת
מתוקים

קחו רגע לעצמכם בחג
בלימוד של ליל שבועות  ,בסעודת החג ,או בקידוש של הבוקר ,קחו לעצמכם רגע של הפסקה
ומילוי כוח ותיהנו מחוויית קפה משובחת .נסקפה טייסטרס צ'ויס הינו המותג המוביל בשוק הקפה
הנמס בישראל ,ומאז חדירתו לארץ הגדיר מחדש את סטנדרט האיכות והטעם של קפה בבית .בין
המוצרים :נסקפה טייסטרס צ'ויס אוריג'ינל – קפה
מובחר ומועדף על ידי אוהבי קפה שבוחרים ליהנות
מחוויית קפה איכותית ,משובחת ומענגת .נסקפה
טייסטרס צ'ויס בריסטה  -עם תוספת ייחודית של פולי
ערביקה בטחינה דקה .נסקפה טייסטרס צ'ויס נטול
קפאין  -קפה נטול קפאין שעובר תהליך של נטילת
הקפאין במים ומעניק פתרון מצוין למי שמעוניין
ליהנות מטעם הקפה ויתרונותיו כולל נוגדי החמצון
שאינם ניטלים בתהליך נטילת הקפאין .כשרות
מהודרת של בד"ץ העדה החרדית.

'מעולה' לעוגת קרמל
מנצחת

לקראת חג השבועות ,מחלבת יטבתה מקבוצת שטראוס משיקה
סדרת רוטבי שמנת מתוקים  READY TO EAT 9%שומן ,בשלושה
טעמים :רוטב שמנת בטעם קרמל מלוח ,רוטב שמנת עם גרגירי וניל
ורוטב שמנת עם שוקולד .הרטבים המתוקים ,ייחודיים וחדשניים
על מדף מקרר השמנות ,לא
מיועדים להקצפה ומוכנים
לשימוש מידי על המנה  -פשוט
לפתוח וישר למזוג .מאפשרים
לשדרג מגוון קינוחים; פנקייק,
גלידה ועוגות ,ניתן להכין

com/he-il

*

המותג בטיסט מציג עיצוב חדשני
ופורמולה משופרת לסדרת השמפו
היבש המוכר והאהוב מאריך את
הזמן בין חפיפה לחפיפה ,מעניק
מראה נקי ,שופע ,רענן ומטופח,
מנטרל ריחות רעים וניתן להשיג
ב –  4ניחוחות שונים .מחיר מומלץ
לצרכן ₪ 29.90 :ניתן להשיג
ברשתות הפארם

*

החברה הישראלית  BLמבית "בריא לנו"
משיקה בתזמון מושלם עם חג השבועות
את הניחוח החדש .White Blossom
הניחוח היוקרתי והעמוק מותאם במיוחד
לעונת הקיץ ועשוי
מפרחי יסמין ,פרחי
שושן וזנגביל .ניתן
להשיג במבשמי
מקלות ,מבשמי
חדרים ובמבשמי
בדים .להשיג בחנות
הבוטיק רחוב רבי
עקיבא  43קומה .3

*

עשרות סניפיה
של רשת MAX
 STOCKלובשים
חג ומציעים מגוון
פריטים יפיפיים
לחג השבועות

רכיבים:
 500גרם קמח לבן מנופה

מתכון לעוגת גבינה בשילוב קרמל לחג השבועות:

 100גרם חמאה צהובה מולר בטעם שום

 2מיכלים או 500מ"ל שמנת מתוקה 38%

כף גדושה שמרים יבשים

 2כוסות חלב

כף מלח

חבילה או  80גרם אינסטנט פודינג בטעם וניל

כף סוכר

1חבילה פתי בר אצבעות 'מעולה'

 1/2כוס חלב

1כוס ממרח קרמל ועוגיות 'מעולה'

מרכיבים להשלמה:

אופן ההכנה:

ביצה טרופה

משמנים את התבנית קלות בתרסיס שמן.

 2כפות שומשום לבן

במיקסר עם וו בלון מקציפים את השמנת המתוקה 1 ,כוס של החלב (שומרים את
כוס החלב השנייה לטבילת העוגיות) ,האינסטנט פודינג ו 2-כפות הממרח לקרם רך.
משטחים את רוב הקצפת בתבנית.

אופן ההכנה:
 .1מכניסים את כל המרכיבים לקערת מיקסר עם וו לישה

טובלים כל עוגייה טבילה קצרה בחלב ומעמידים בתוך הקרם בטורים לאורך התבנית.

 .2לשים למשך כשמונה דקות עד לקבלת בצק רך וחלק

מורחים מעל את שארית הקרם ,לכיסוי .מניילנים ומקפיאים להתקשות במשך  4שעות
לפחות.

 .3מכסים ומתפיחים למשך כשעה
 .4מוציאים את הבצק למשטח עבודה משומן ויוצרים כ 20 -עיגולים קטנים
 .5מסדרים את עיגולי הבצק בתבנית אפיה ,מורחים מעל ביצה ומפזרים מעט שומשום
 .6אופים בתנור שחומם מראש לטמפרטורה של  180מעלות צלזיוס למשך כ 15-דקות
או עד אשר הלחמניות מזהיבות.
בתיאבון! שף ברק חי חורש והמחלקה הקולינרית של מולר.

ב' בסיוון תשפ"ב 22/6/1

האירופאית משיקה שני
דגמים חדשים של קנקנים
לסינון ולטיהור מים :אמתיסט
ואוניקס .מחיר 230 :ש"ח
(כולל  10פילטרים .שווי כל
פילטר  29ש"ח) .להשיג
באתר https://aquaphor.

במיוחד לסעודת חג השבועות :לחמניות יוגורט זהובות ועגלגלות שהולכות מצוין עם
ממרחים ,ונהדרות גם בפני עצמן .פתיחה מוצלחת לסעודה חלבית חגיגית.

 2גביעי יוגורט מולר נטורל ( 2.8%כל גביע  150גרם)

מחממים במיקרוגל את שארית הממרח עד שהוא ממש נוזלי ומוזגים על העוגה לציפוי.
מפשירים במקרר כשעה ומגישים קר.

חברת אקוואפור Aquaphor

*

לחמניות יוגורט בטעם שום

ממרח עוגיות וקרמל של 'מעולה' מיוצר מעוגיות שנאפו לאחר הפסח ובאיכותו
כמיטב המסורת מבית 'מעולה' .כשרות :בד"צ העדה החרדית .להשיג :ברשתות המזון
המובחרות.

הופכים את העוגה הקפואה על צלחת הגשה ומסירים את התבנית.

*

מותג בישום היוקרה
האיטלקי Simone
 Andreoliנוחת
בישראל .מחיר -599
שח' ל.ml 100-
להשיג בלעדית באתר

ביום חמישי ג' בסיוון  2.6.22בין השעות 16:00-20:00
בערים :בני ברק – מרכז רימונים רחוב כהנמן  10ליד סניף
'יש חסד' .מודיעין עילית – רחוב אבני נזר  46ליד סניף 'יש
חסד' .אשדוד – רחוב חנה סנש  9ליד סניף 'יש חסד' .לכל
הפרטים חייגו*6176 :

הדור הבא של מקצוע ההוראה
הקריה האקדמית אונו קיימה אתמול ,כ"א אייר ,יום
פתוח מיוחד ברדיו קול ברמה ,בהשתתפות ראש
ההתמחות ב"-פיתוח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל"
באונו הד"ר דובי וייס .היום הפתוח הוקדש למסלול
ייעודי ואטרקטיבי במיוחד לאישה החרדית בקמפוס
החרדי בקריה האקדמית אונו :תואר אקדמי בחינוך
וחברה במסלולי התמחות מבוקשים במיוחד :פיתוח
למידה והדרכה בשילוב דיגיטל ,ילדים ונוער בסיכון וכן

* מה חדש?

חברת שקל בית מותגים
מציעה מגוון מבצעים והנחות על
כלי הבית המובחרים לכבוד חג
השבועות .סט LISBON TERRACE
דגם  18חלקים ,וכולל 6 :צלחותמנה עיקרית 6 ,צלחות עוגה ו6-
בול למרק .מחיר( ₪ 734 :במקום
)1,049

*

*

חברת ברימאג ,המתמחה
ביבוא ,שיווק והפצת מותגי
מובילים לבית ולמטבח,
משיקה בימים אלו סדרה
חדשה של מיקסרים
מבית KMIX KENWOOD
סדרת הפסטל .מחירמומלץ לצרכן₪ 1490 :

 BIBSמותג מוצצי
הפרימיום הדני הגיע
לישראל ,בשלל עיצובים
מרהיבים ואופנתיים,
האהובים על הורים ברחבי
העולם .ניתן להשיג את
המוצצים בשני סוגי
פיטמה סיליקון או גומי
 100%לטקס טבעי ,אינו מכיל
( BPAביספנול  .)Aלהשיג
בסניפי רשת שילב ובאתר וברשת
סופרפארם ובאתר

בירושלים

*
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דירות
למכירה
אלעד
וילות ובתים

 בבלעדיות בית פרטי,
פונה לנוף מטורף  +גינה 300
מ"ר ,מעטפת לקומה שלישית,
אופציות רבות "שחף נכסים"
052-5752500
()24-24
_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות בעליון בחסידי
ליטאי! דירת גן  5חד'  +גינה
 90מ"ר ,מוגבהת ,רק
 2,550,000ש"ח גמיש "שחף
נכסים" 054-9422194
()24-24
_____________________________________________
 בבלעדיות דירת גן  4חד'
 +גינה  140מ"ר ,גישה
פרטית ,מעטפת מוכנה
ליחידה "שחף נכסים"
054-9422194
()24-24
_____________________________________________

 בבלעדיות בפרל כ 6 -חד',
 באזור הרב שך פנטהאוס  מציאה!! ברחוב
 130מ"ר 115 ,בנוי15 ,
 140מטר ,קומה ,1
הרצוג דירה ענקית,
מרפסת ,ק"ד ,משופצת
דופלקס ,קומה ג' (ללא  2,700,000גמיש "פנחס
כחדשה 2,400,000 ,ש"ח א.
נכסים" 055-6789653
()24-24
מעלית) ,משופצת ברמה_____________________________________________ ,
פנחסי 03-5799308
()24-24
_____________________________________________
חדרים
3
ג'
בקומה
 הזיתים-גבעת שמואל,

 פרדס כץ דירת גן 5
חד' ,משופצת ,כ240 -
מ"ר ,כ.פרטית  +יח"ד,
" 3,550,000תיווך משגב
לדיור" 052-5222690
()24-24
_____________________________________________
 ברחוב שבזי בבניין
חדיש דירת  4חדרים115 ,
מ"ר ,עם כניסה פרטית
 +חצר פרטית רשומה
בטאבו ,חזית2,100,000 ,
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
050-5308742
()23-23
_____________________________________________

ענקית 90 ,מ"ר ,ומעליה
עוד  2חדרים ובנוסף יח"ד
של  35מ"ר מושכרת,
 2,850,000ש"ח כל
הקודם זוכה תיווך ש.
מאירוביץ 054-6506501
()15-15
_____________________________________________
 מציאה!! בשבטי
ישראל דופלקס  5חד',
סה"כ  120מ"ר ,קומה ג'
(ללא מעלית) ,חזית,
ומשופצת2,050,000 ,
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
()10-10
_____________________________________________
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור
חייג  054-6506501תיווך
ש .מאירוביץ הרב קוק
 23ב"ב
()5-5
_____________________________________________
 באזור בן זכאי דופלקס
 6חד' וגג ,נוף מדהים,
פתוח במיוחד ,מטופחת,
מטבח גדול ,משופץ,
ק"ג ,תיווך אשכנזי
058-5558815
()23-24
_____________________________________________

 בבן זכאי דופלקס
 6חדרים  +גג גדול,
 240מ"ר ,קומה ג' ללא
מעלית 3 ,כ"א ,נוף
מרהיב ,חניה משותפת,
 3,490,000ש"ח בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
בני ברק
03-5797756
()46-46
_____________________________________________
 בעל דירה ,נמכור/נשכיר
את דירתך ללא עמלה ,שירות  דירת נכה  4חדרים
בשיכון ה'  +מרפסת 50
מקצועי מובטח תיווך צור
( )24-24מ"ר ,בבניין חדיש,
03-6701920
_____________________________________________
 2,500,000ש"ח בלעדי
 מציאה!!! בבלעדיות
 5+חדרים
ברבי טרפון  50מטר ,מחולק תיווך ש .מאירוביץ
 בהזדמנות ברחוב
054-6506501
ל" 2 -פנחס נכסים"
_____________________________________________
( )12-12מימון אזור בית הכנסת
055-6789653
()24-24
_____________________________________________
הגדול ,דירה ענקית,
דופלקסים
90
השקט
קוק
 בהרב
בשלמה בן יוסף דופלקס מחולקת לדירת  3חדרים
מ"ר ,משופצת ,ק"ב ,מעלית ,
 120מטר ,אופציה  80מטר  +יח"ד  2חדרים +
 2,280,000תיווך ישוב
הארץ( )24-24מוכן ,מתאים לטאבו משותף יח"ד  1חדר ,קומה ב',
058-7870079 03-8007000
_____________________________________________
_____________________________________________  2,400,000ש"ח בלעדי
"פנחס נכסים" 055-6789653
 באהרון דב ,בניין חדש,
( )24-24תיווך ש .מאירוביץ הרב
דירת נכה  140מ"ר 3 ,כ"א  ,ברחוב בן גוריון-הרב
קוק קוק 054-6506501 23
 2,600,000תיווך ישוב הארץ דופלקס גג  200מ"ר3 ,
כיווני 03-5797756
()32-32
052-3344721 03-8007000
_____________________________________________
( )24-24אויר ,מרפסת ענקית ,מעלית
_____________________________________________
 +חניה מאגדים-נדלן משה  מיוחד!! ביהודה
 באנילביץ ,בניין חדש,
דסקל 050-5926021
דירת נכה מחולקת2 ,
( )24-24הנשיא/מוהליבר ,בבניין
_____________________________________________
מפלסים2,400,000 ,40+75 ,
  03-8007000באזור הרב קוק דופלקס חדש ,קומה ב' ,דירת 6
תיווך ישוב הארץ
 6חד' 180 ,מ"ר,4+2 ,
חדש ,חדרים מפוארת ביותר+
052-3344721
( )24-24מושקע ברמה גבוהה,
_____________________________________________
חזית ,ק"ג  +יחידה של  2.5חדרים
 בנורוק דירה  +יחידה ,מעלית  +חניה,
ש"ח א .פנחסי להשכרה או להורים
3,900,000
קומות שניה שלישית
( )24-24מבוגרים ובנוסף בקומת
03-5799308
_____________________________________________
*דירת  4חד' 90 ,מ"ר  ,בלעדי! באזור רח' הרצוג הכניסה יחידה  +משרד
משופצת מהיסוד ,ברמה דופלקס  5חד'  +יחידה 180 ,להשכרה (הכל חדש
ומשופץ)  +חניה,
גבוהה  +מרפסת  25מ"ר מ"ר ,סלון ענק ,משופצת
בקומה מעל *יחידת דיור ברמה גבוהה ,ק"ג ,חזית ,חניה  5,500,000ש"ח בלעדי
יפיפיה 45 ,מ"ר +
משותפת 2,850,000 ,ש"ח א .תיווך ש.מאירוביץ
מרפסת  20מ"ר,
03-5799308
פנחסי
054-6506501
()24-24
_____________________________________________
()19-19
_____________________________________________

ק" 6 ,18חדרים ,מחסן2 ,
חניות 3,600,000 ,ש"ח
אופק מאיר נכסים
03-3818383
()24-27
_____________________________________________
 מערב העיר!! כ5.5 -
חד' ,ק"א ,כ 200 -מ"ר,
מ.סוכה ,ג.לנכים ,חניה,
" 3,250,000תיווך משגב
לדיור" 052-5222690
()24-24
_____________________________________________
 קריית הרצוג  6חד',
ק"א ,כ 155 -מ"ר ,מ.
מהיסוד ,ממ"ד ,מ.שמש,
א.הרחבה  40מ"ר,
 2,380,000בלעדי
"משגב לדיור"
052-5222690
()24-24
_____________________________________________
 באזור בעלי מלאכה אזור
שיכון אגו"י  6חד' 230 ,מ"ר2 ,
דירות בטאבו שחוברו ,סלון
ענק 56 ,מ"ר ,ק"ב  +מעלית
 +חניה ,חזית  3,800,000ש"ח
א .פנחסי 03-5799308
()24-24
_____________________________________________

 בתחילת הרב קוק ,בניין
 למכירה ,בלעדי!
באפשטיין דירת גן  4חד' חדש 3 ,חד' מפוארת ,נוף
פתוח 1,950,000 ,ש"ח תיווך
 +גינה  +ממ"ד ,ב-
ישוב הארץ 058-7870079
"דלוקס
1,950,000
03-8007000
()24-24
_____________________________________________
נכסים" 052-8555594
_____________________________________________
(  )24-24בהמכבים  3חד'150 ,
 בשחר העיר  4חד' ,יחידת מ"ר  +חניה ,משופצת +
הורים ,חזית ,ק"ו ,מיידית,
אופציה ל 3 -כ"א1,690,000 ,
 2,250,000תיווך ישוב הארץ תיווך ישוב הארץ 03-8007000
052-3344721 03-8007000
(058-7870079 )24-24
_____________________________________________
()24-24
_____________________________________________
 בצירלסון
לקראת אכלוס  באזור רמב"ם  3חד'
 4חד' 3 ,כ"א,
תיווךק"א,ישוב הארץ משופצת1,270,000 ,
2,300,000
_____________________________________________ ש"ח תיווך 050-5749543
()24-24
052-3344721 03-8007000
(_____________________________________________ )24-24
 בצירלסון לקראת אכלוס  באזור העיריה  3.5חד',
דירת נכה  4חד'  +חצר גדולה 90 ,מ"ר ,ק"ב ,חזית,
 2,500,000תיווך ישוב הארץ  1,850,000ש"ח א .פנחסי
03-5799308 052-3344721 03-8007000
()24-24
(_____________________________________________ )24-24
_____________________________________________
 בתחילת הרב קוק  4חד'  ,בשיכון ג' ,בניין מטופח,
 3.5חד' 90 ,מ"ר ,משופצת,
 110מ"ר ,ק"א ,חזית,
משופצת 2,500,000 ,תיווך ק"א  +מ .סוכה2,350,000 ,
03-5799308
פנחסי
א.
ש"ח
()24-24
ישוב הארץ 03-8007000
_____________________________________________
058-7870079
(  )24-24באזור הרב קוק  3חד',
_____________________________________________
 בשח"ל ,בניין חדש 4 ,חד'  80מ"ר ,ק"ג ,משופצת ,חזית,
גג בטון (אופציה עתידית),
גדולה ,מעלית2,400,000 ,
 1,790,000 03-8007000ש"ח א .פנחסי
תיווך ישוב הארץ
03-5799308
()24-24
058-7870079
(_____________________________________________ )24-24
_____________________________________________
 בכהנמן אזור רמת אלחנן  ברחוב צפניה קרוב
בבניין חדש  4חד'  +מרפסת לר"ע/חזון איש דירת 3.5
שמש 100 ,מ"ר ,ק" ,6נוף
חדרים מרווחים ,קומה
מרהיב ,יחי"ד מושקעת ויפה ,א' (ללא מעלית) ,חזית,
 2,500,000ש"ח א .פנחסי
 2,000,000ש"ח בלעדי
03-5799308
( )24-24תיווך ש.מאירוביץ
_____________________________________________

 איזור רשבם  5חדרים,
קומה ב' 140 ,מ"ר,
חזית ,חניה2,800,000 ,
ש"ח תיווך ש .מאירוביץ
(  )11-11בגולומב  4חדרים100 ,
054-6506501
_____________________________________________
בקהילות יעקב  5חד' מ"ר ,בבניין חדש ,קומה

משופצת 220 ,מ"ר ,מרפסת  ,3חזית ומחסן גדול חמד
פרגולה  35מ"ר  +יחידת דיור ,נדל"ן 050-6452128
()24-24
_____________________________________________
 3,000,000ש"ח א.ב .נכסים  ברשבם  4חדרים103 ,
050-5344030
(21-25ש) מ"ר ,קומה א' ,עורפית,
_____________________________________________
 מציאה!!! בבירנבוים ,מסודרת  +אופציה
דירה מחולקת ,בקומת להרחבה2,500,000 ,
קרקע מוגבהת 3 ,חדרים ש"ח תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
()10-10
_____________________________________________
 +יחידה של  2חדרים
 באזור קוטלר בטאבו
המושכרת ב2,800 -
ש"ח 1,920,000 ,ש"ח משותף  4חדרים ,קומה
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ ג' ללא מעלית ,חזית,
( )49-49ונוף ,משופצת (חדשה),
054-6506501
_____________________________________________ אפשרות למשכנתא עד
קרוב
רמבם
 ברחוב
 380,000ש"ח,
למימון דירה ענקית 1,620,000 150 ,ש"ח בלעדי
מ"ר ,קומה א' ,ולהשקעה תיווך ש .מאירוביץ
דירת  3חדרים 80 ,מ"ר054-6506501 ,
()15-15
_____________________________________________
מושכרת  +יח"ד
משרד 35מ"ר  ,דירת נכה  4חדרים
מושכרת +
 4,200,000ש"ח בשיכון ה'  +מרפסת 50
מושכר,תיווך ש .מאירוביץ מ"ר ,בבניין חדיש,
בלעדי
 2,500,000ש"ח בלעדי
054-6506501
מושכרת ב 3,500 -ש"ח,
( )22-22תיווך ש .מאירוביץ
_____________________________________________
אזור
עקיבא
רבי
ברחוב
רחוב
ליד
אריה
במשה


סה"כ העסקה
054-6506501
()12-12
_____________________________________________
 2,850,000ש"ח "תיווך -סוקולוב דירה  3חדרים ,השלושה 5.5 ,חדרים,
 4-4.5חדרים
חדשה ,בק"ג ,ומעליה ק"ק מוגבהת ,משופץ
פנטהאוז "360-טל':
 3-3.5חדרים
 ברחוב יחזקאל 90
( 2 )24-24יחידות חדשות
חלקי ,כניסה פרטית
03-7153035
מ"ר ,קומה  2ואחרונה  3  +חד' גדולים ,כ 100 -מ"ר,
_____________________________________________
המושכרות ב5,200 -
עם אפשרות ליחידה,
אפשרות לבניה על הגג משופצת  +פ"א ,ק"א 2 +
2
ק"ב,
 ביהודית,
ש"ח 2,950,000 ,ש"ח  2,490,000ש"ח בלעדי (רעפים)2,200,000 ,
מרפסות  +שירותים כפולים
חזיתות 100 ,מ"ר +
מאירוביץ
ש.
תיווך
הרב
מאירוביץ
ש.
תיווך
ש"ח תיווך ש .מאירוביץ  2 +אמבטיות ,חזית ,במרכז
אישורי בניה לעוד 45
054-6506501
_____________________________________________ ר' עקיבא ב"ב 053-2759816
_____________________________________________ קוק 054-6506501 23
(054-6506501 )8-8
(22-25ל)
(_____________________________________________ )21-21
(_____________________________________________ )15-15
מ"ר ,ומעלית ,תוכנית
אדריכלית לדירת 5
חדרים ,מושקעת,
וברכה
מזל
 2,450,000ש"ח "תיווך-
פנטהאוז "360-טל':
כיצד מפרסמים חינם?
מודעות בתשלום
03-7153035
()24-24
_____________________________________________
קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 ליד העיריה כ 90 -מ"ר,
אך ורק בפקס או במייל
 קייט ונופש  מכוניות למכירה
 .1ניתן לפרסם עד  10מילים בלבד )כולל מספרי טלפון(.
 3חד'  +יח"ד  2חד' ,חזית,
 .2מודעות יתקבלו עד יום ה' ב 12:00-בצהריים בלבד,
 נותני שירות בתחומים שונים
משופצת ,מאווררת ,סוכה,
לפרסום בשבוע שאחרי
ומעלה
ש"ח
500
מ-
שניה
יד
פריט
מכירת

 .3יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת
ק"א בבלעדיות בתיווך
 יד שניה  -תקשורת ,מ 250 -ש"ח ומעלה
המדור באם יש.
אשכנזי 058-5558815
לדוגמא :מדור :יד שניה מוכרים ,תת מדור :מוצרי חשמל
()23-24
מחירים לפרסום בלוח
_____________________________________________

לוח מזל וברכה

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

פנטהאוזים ודירות גן

 בצירלסון לקראת אכלוס
פנטהאוז יחיד בקומה160 ,
מ"ר  30 +מ"ר מרפסת,
 5,100,000תיווך ישוב הארץ
052-3344721 03-8007000
()24-24
_____________________________________________
לפרסום
בלוח

03-6162228

הלוח הארצי

מודעת מילים רגילה עד  10מילים

 2פרסומים  142 -ש"ח |  4פרסומים  211 -ש"ח
 8פרסומים  351 -ש"ח |  12פרסומים  466 -ש"ח
מודעות מילים מודגשות עד  10מילים
 2פרסומים  190 -ש"ח |  4פרסומים  282 -ש"ח
 8פרסומים  466 -ש"ח |  12פרסומים  637 -ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים
בתוספת  25%למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי
לא ניתן להקפיא ,להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג'
בשעה  .10:00לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף
נוסח המודעה לכתובת :ת.ד 2106 .ב"ב ת.ד51108 .
כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il :

03-6162228

 .4לא יפורסם פקס שאינו ברור ,שלא מופיעה בו קידומת
למספר הטלפון ,שמכיל יותר מ 10 -מילים ושלא
מצויינים בו שם השולח וכתובתו.
 .5מודעה שתישלח פעמיים )גם בנוסחים שונים( לא
תפורסם כלל!
 .6שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת
למודעה.
 .7מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס )עד יום ה'(:
יש לציין בהדגשה :מודעה לביטול ,מדור ונוסח המודעה
כפי שפורסמה  +תאריך הופעתה.
 .8מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות
 יש שניה  -קונים
 יד שניה  -מוכרים עד  500ש"ח )חובה לציין מחיר(
 יד שניה תקשורת עד  250ש"ח )חובה לציין מחיר(
 ביקוש עבודה  -לשכירים בלבד!
הפ
סירסום על
 השבת אבידה ומציאה
ב
ס
מ
פנוי קום
מספר הפקס03-6162229 :
בלבד!

כתובת הדוא"לluach@kav-itonut.co.il-

054-6506501
 באפשטיין/חברון דירת
 2.5חדרים ,ק"ק
מוגבהת 70 ,מ"ר +
מרפסת מרוצפת  30מ"ר
 +אפשרות להרחבה,
 1,750,000ש"ח בלעדי
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
()14-14
_____________________________________________
 ברחוב הירדן 2.5
חדרים 55 ,מ"ר ,קומה ג'
 +אופציה להרחבה של
 20מ"ר (יש רצפה,
השכנים יצאו) +
אפשרות לבניה על הגג
בטון 1,750,000 ,ש"ח
תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
()21-21
_____________________________________________
 מציאה!!! בבירנבוים,
דירה מחולקת ,בקומת
קרקע מוגבהת 3 ,חדרים
 +יחידה של  2חדרים
המושכרת ב2,800 -
ש"ח 1,920,000 ,ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()49-49
_____________________________________________
 ברחוב רבי עקיבא
באזור גן ורשא דירת
 3חדרים 70 ,מ"ר ,עם
אפשרות מעשית לחלוקה
ל 2 -יחידות1,690,000 ,
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()23-23
_____________________________________________
 שוקל למכור את
דירתך? לטיפול מסור חייג
 054-6506501תיווך ש.
ב"ב
מאירוביץ הרב קוק 23
()5-5
_____________________________________________
 ברחוב רבי עקיבא אזור
סוקולוב ,בטאבו משותף,
דירת  3חדרים ,קומה ג'
ללא מעלית ,משופצת,
 1,500,000ש"ח תיווך
ש .מאירוביץ
054-6506501
()15-15
_____________________________________________
()6-6
_____________________________________________

 2-2.5חדרים

 בלעדי  2.5חדרים
בפתחיה ,ק"ק ,כ 55 -מטר,
 1,450,000תיווך אלטרנטיב
054-5500263
()24-24
_____________________________________________
 בטבריה  2.5חדרים
גדולים ,ק"א ,שקטה ,ניתן
לעשות  3חדרים תיווך צור
03-6701920
()24-24
_____________________________________________

לפרסום
בלוח

03-6162228

 בלעדי  2.5ח' בז'בוטינסקי
ליד הרב שך ,קומה א' ,חזית,
 63מ' בארנונה  +כ 20 -מטר
אופציה 1,530,000 ,תיווך
אלטרנטיב 054-5500263
()24-24
_____________________________________________
 באבן גבירול בטאבו
משותף יח"ד  2חדרים,
 30מ"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
_____________________________________________
 בחברון  2.5חד' 70 ,מטר,
קומה  1,780,000 ,1גמיש
"פנחס נכסים" 055-6789653
()24-24
_____________________________________________

 ברבי עקיבא באזור
סוקולוב ,בטאבו משותף,
 2יח"ד חדשות ,קומה ד'
ללא מעלית ,המושכרות
ב 5,200 -ש"ח,
 1,500,000ש"ח תיווך
ש .מאירוביץ
054-6506501
()15-15
_____________________________________________
 ברחוב מימון בטאבו
משותף יח"ד חדשה
ומשופצת 2 ,חדרים35 ,
מ"ר ,קומה  ,1.5מושכרת
ב 2,700 -ש"ח ,א"א
לקחת משכנתא,
 630,000ש"ח בלעדי
תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()22-22
_____________________________________________

ירושלים
 5+חדרים

 רמות פולין 5 :חד' (84
מ"ר נטו)  +מרפסות (+ )28
מחסן  +נוף ירושלים,
משופצת 3 ,כיוונים ,שמש!
 2,200,000ש"ח! תיווך
הכוכבים02-5713375 :
()24-24
_____________________________________________

נתיבות
 4-4.5חדרים

 ג.שפרא ,א.דתי ,טאבו,
קומה ג' ,מצב מצויין965,000 .
ש"ח ,ללא תיווך
055-3057241
(23-26ל)
_____________________________________________

עמנואל
 5+חדרים

 בהזדמנות חד פעמית,
דירת  5וחצי חד' (מול
המועצה) ,מפוצלת ,מושכרת
ל ,2 -לל"ת ,נוף מרהיב yk
נכסים טל'053-3157222 :
(24-27ש)
_____________________________________________

פתח תקווה
 בפ"ת ,בר כוכבא,
דירה  70מטר  +גג 80
מטר ,דרוש שיפוץ
054-2581878
()24-24
_____________________________________________

טבריה
וילות ובתים

דירות
להשכרה

 דו משפחתי יוקרתי,
ברמה גבוהה 200 ,מטר,
 3,600,000ש"ח עינב
)24-24( Re/max 050-2442446
_____________________________________________

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן

 5+חדרים

 4-4.5חדרים

 4-4.5חדרים

 למכירה בקרית
שמואל   +בקרית הרצוג 5* :חד',
דירת גן  3חדרים  +יח' דיור
 1,450,000ק"ק  +חצר *יח"ד  30מ"ר,
נוף ,דורש שיפוץ,
ק"ק  +חצר 054-8590486
(23-24ש)
_____________________________________________
Re/max 050-2442446
()24-24
_____________________________________________

 דירת  4חדרים ,כ  120 -להשכרה בשבטי ישראל 4
חד' ,בניין חדש ,קומה ,2
מטר ,קומה ,1.5
מסודרת ,רק  4,600ש"ח "פנחס נכסים"
ש"ח,
860,000
 4דיירים,
055-67896563
()24-24
מיקום מעולה עינב
_____________________________________________
Re/max 050-2442446
(  )24-24להשכרה ברחוב חברון
_____________________________________________
באזור העירייה דירת 4.5
 דירת גג 4 ,חד' ,נוף
פתוח ,מאווררת 1,550,000 ,חדרים ענקית +
(23-26ש) מרפסות ,מטבח בנפרד,
ש"ח ,לל"ת 052-3658991
_____________________________________________

 3-3.5חדרים

סוכה ,קומה ב' עם
מעלית ,חזית ,כניסה
 5,400 ,1.7.22ש"ח
בלעדי תיווך ש .מאירוביץ
054-6506501
()22-22
_____________________________________________

 למכירה ליד קבר רבי
עקיבא  3חדרים ,קומה ,2
משופצת  +נוף לכינרת,
 630,000ש"ח   050-2442446בקהילות יעקב  4חד',
( )24-24חזית ,שמורה ,מעלית ,דוד"ש,
Re/max
_____________________________________________ מזגנים ,מיידי 03-5709011
(23-24ש)
_____________________________________________
לפרסום
לפרסום
בלוח
בלוח
03-6162228

03-6162228

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה
בת  3.5חדרים כתפוסה בבני ברק

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות בדירה תפוסה הידועה
כגוש  6190חלקה  419תת חלקה  3המצויה ברח' עזרא  32בני ברק
(להלן" :הדירה").
 .1הזכויות בדירה נמכרות במצבה כמות שהיא ( )AS-ISכשהיא תפוסה
על ידי הבעלים הנוכחיים אשר יהיו לדיירים מוגנים של רוכש
הזכויות בדירה.
 .2הצעות יש להגיש למשרד הח"מ עד ליום  23.6.2022שעה  12:00על
גבי טופס הצעה שניתן לקבלו במשרד הח"מ.
 .3להצעה יש לצרף שיק בנקאי לפקודת הח"מ ע"ס השווה ל10% -
מהתמורה המוצעת .השיק הבנקאי יחולט בכל מקרה בו מציע לא
יעמוד בתנאי הצעתו או יחזור בו מהצעתו.
 .4אין הח"מ אחראי לטיב ו/או לתיאור ו/או לפרטים כלשהם אודות
הדירה והזכויות בה .על המציע לבדוק בעצמו את מלוא המידע על
הדירה והזכויות בה לרבות המצב הפיזי ו/או התכנוני ו/או המשפטי.
הח"מ לא יהא אחראי לכל פגם או אי התאמה שתתגלה בממכר,
לרבות חריגות בניה ו/או שימושים חורגים וכיו"ב.
 .5הח"מ אינו מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה
שהיא.
 .6הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או
חלקם ו/או לנהל התמחרות בין המציעים השונים ו/או בין חלקם וכן
למכור את הזכויות בנכס לכל גורם שימצא לנכון ו/או להחליט שלא
להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה לקבלת הצעות,
והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .7דיני המכרזים לא יחולו בנוגע להליך זה של קבלת הצעות.
 .8המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק פש"ר
.17725-12-12
אביב פריצקי ,עו"ד
נאמן לנכסי החייבת אלישבע שיינקר
טישמן-פריצקי-שץ-לוין ושות'  -עורכי דין
רח' הארבעה  ,10תל אביב
טל' 03-5620563 :פקס03-5620565 :

קו עיתונות דתית 8326217 /

2

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

ג’ סיון -ג’ סיון תשפ”ב 1/6/22-2/6/22

 להשכרה בלבד,
 3-3.5חדרים
יחידות דיור
בקרית הרצוג ,מגרש
 בגני גד  3חד' ,קומת גג  ,יחידת דיור ,מרכזי
מרוהטת +
מעל דונם ,לאחסון או
מרפסת סוכה ,ושקט ,מרווחת,
מיידי 3,600 ,ש"ח
מאווררת 2.5 ,חדרים 50 ,למבנה או לכל מטרה,
054-4594857
לטווח ארוך ש .מאירוביץ
_____________________________________________
(24-27ל) מ"ר ,קומה ד' ללא
 מציאה ,להשכרה במינץ  3מעלית ,סימטה מהרב הרב קוק 23
חד' ,סוכה 60 ,מטר,
_____________________________________________ 054-6506501
קומה  ,2שך 053-3120620
()31-31
(_____________________________________________ )22-25
מפואר מאוד 4,000 ,ש"ח
"פנחס נכסים" 055-6789653
 להשכרה באבן שפרוט
 3.5חד' ,קומה  ,1דירה גדולה,
 3,800ש"ח "פנחס נכסים"
055-6789653
()24-24
_____________________________________________
 בשיכון ה'  3.5/4חד',
חדשה מקבלן ,החל מ4,500 -
ש"ח תיווך ישוב הארץ
058-7870079 03-8007000
()24-24
_____________________________________________
 בקובלסקי  3חדרים ,קו'
 ,4מרוהטת חלקית ,מאווררת,
מיידית מאגדים-נדל"ן משה
דסקל 050-5926021
()24-24
_____________________________________________
()24-24
_____________________________________________

 ברבי טרפון יח"ד ,ק"ק
מוגבהת 2 ,כ"א ,רהיטים
חדשים 33 ,מ"ר ,מיידי
058-3271092
()24-24
_____________________________________________
 ברח' עוזיאל יחידת דיור 2
חדרים ,כ 40 -מטר ,כחדשה,
יפהפיה ומרוהטת  +סוכה +
מרפסת ,ללא תיווך
054-3975952
()20-26
_____________________________________________
 במעונות ויז'ניץ כ40 -
מ"ר ,קומה  ,6מעלית,
מרוהטת קומפלט ,חדשה,
מיידי 3,200 ,ש"ח
050-2362378
(21-24ש)
_____________________________________________

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

בית מאיר

נדל”ן
מסחרי
ניהול • פי˜וח • ˘ינויי „יירים

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

ברק
כהנמן159
כהנמן
בני ברק
 159בני

דירות להשכרה
להשכרה
דירות
להשכרה
דירות
 4.5 ,4 ,3חדרים
 4.5 ,4 ,3חדרים

 3,4,4.5חדרים

לפרטים050-3923504 :
050-3923504
לפרטים:

 מתחם נופש מדהים
  8חד' 26 ,מיטות.בריכה סגורה ומחוממת
(א .להשכרה בנפרד) +
בוסתן  +משחקים בקרו
באתר "אגם מים"
055-2275344
02-5344514
(48-47/22ש)
_____________________________________________

בני ברק

 במלצר  ,21דירות ארוח
לפרטים:
 050-3923504מפוארות מאובזרות וממוזגות
* 1חדר ,ק"ק * 4חד' בק"ג +
מעלית * 2חד' בק"ג  +מעלית
 מעוניין למכור נכס
052-7619554
(21-44ש)
בראש שקט ורגוע? ליעוץ _____________________________________________

 אבני נזר ,בקומת הגג,
חדש מהניילונים ,מפואר 3 ,ח',
כ 70 -מ"ר 3 ,כ"א  20 +מ"ר
גג 5,000 ,ש"ח 0548-438688
(22-25ש)
_____________________________________________

 ברחוב רמבם/אבן
גבירול דירת  3חדרים
גדולה ,קומה ג' ללא
מעלית ,עורפית ,פתוח,
 4,000ש"ח בלעדי תיווך
ש .מאירוביץ
050-5308742
054-6506501
()20-20
_____________________________________________

 2-2.5חדרים

 בשיכון ה' 2 ,חד' ,כניסה
בספטמבר ,ק"ב ,מושקעת,
מזגנים  052-4491995בערב
(24-27ש)
_____________________________________________
 בק.הרצוג ברח' נורוק 2
חד' גדולה 50 ,מ"ר ,שמורה
וממוזגת ,ללא ריהוט ,ק"ב,
 2,900ש"ח 052-7656856
(24-25ל)
_____________________________________________
 המכבים  2חד' 60 ,מ"ר,
ק"ג ללא מעלית 3,200 ,ש"ח
כולל ריהוט  +ארנונה "תיווך-
יש-נדל"ן" 0506-75-77-28
()24-24
_____________________________________________
 ביחזקאל דירה  2.5חדרים,
משופצת ויפה ,למיידי תיווך
דורון 054-4980159
()24-24
_____________________________________________
 בלעדי! בשיכון ג'  2חד',
 50מ"ר ,שמורה ,ק"א3,000 ,
ש"ח גמיש א .פנחסי
03-5799308
()24-24
_____________________________________________
 בקרית הרצוג במשולם
ראט ,מיידי ,כ 55 -מ"ר ,ק"ב,
 2.5חד' 2 ,מרפסות שירות,
חצר מטופחת 3,100 ,ש"ח,
לל"ת 052-6364661
(21-24ש)
_____________________________________________
 בבגנו (אזור העיריה) 2.5
חד' ,קומת קרקע  +יציאה
לחצר ,מיידי 2,950 ,ש"ח
053-3126997
(23-24ל)
_____________________________________________

 צימר בעיר העתיקה ,קרוב
לבתי כנסת ,גלריות ומסעדות
רחל 058-5225174
()24-27
_____________________________________________
 וילה בצפת (בנווה אורנים),
 6חדרים  2 +יחידות ,עד 35
נופשים ,בריכה וחצר גדולה,
נוף לחרמון 054-8971034
(23-34ש)
_____________________________________________
 במיקום מצוין ,יפה,
משופצת ,ממוזגת 3 ,חד' +
סלון  +מרפסת  +נוף
052-7196827
()21-32
_____________________________________________
 בהר כנען דירת נופש
פרטית עד  20איש ,מאובזרת
 +חצר וגג ,עם נוף לכנרת
050-8633770
(19-30ש)
_____________________________________________
 וילה  9חד' ,ממוזגת,

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

 אחוזת רויאל דרים-
מתחם וילות  9-45חדרים,
נוף ,בריכות ,ג'קוזי ,חדר
אוכל ,בית כנסת קרוב,
מאובזר היטב
053-5681288
(תמונות באתר)
(41-40/22ש)
_____________________________________________

 בעתיקה ,מול קרליבך,
צימר חדיש ,מאובזר ,מטופח
יפיפיה  +מרפסת גדולה וגינה,
(22-25ל)
_____________________________________________
 12מיטות  +מזרנים
חנויות
וממוזג 2 ,חדרים 03-9363752
058-5994740
050-6241690
(21-46ש)
_____________________________________________
(49-48/22ש)
_____________________________________________
 חנות או משרד בבני
עמנואל
שלנו  ,דירות נופש גדולות,
 אחוזת נועם השבת,
ברק ,זה המומחיות
מאובזרות ,גינה ,מטופחת,
 5דירות נופש יוקרתיות עד
 2-2.5חדרים
תן לנו להוביל אותך
טרמפולינה ,נדנדות ,ונוף
 35איש מיטות יוקרתיות
דורון
תיווך
הנכון
למקום
חצר
 דירת קרקע עם
052-3771789
למשפחות/זוגות ליד
גדולה ,התחלת שכירות 1
054-4980159
(052-2342522 )24-24
ת.מרכזית ועתיקה ,חצר
(20-19/23ש)
_____________________________________________ _____________________________________________
ליוני 1,000 ,ש"ח
אוצרות חיים  03-6880091׀ 050-3131740/1
ענקית  +נוף מדהים +
 חנות  55מ"ר ברבי עקיבא
054-6648933
(21-24ל)
_____________________________________________
מציאה
מחיר
א',
קומה
,32
052-5856465
ונדנדות
(35-33/22ש)
דלתון
_____________________________________________
ארוחות כיד המלך ⋅ פנסיון מלא ⋅ הרצאות מרתקות ⋅ לימוד כל הלילה עם כיבוד עשיר
054-4980159
דורון
תיווך
()24-24
" ויטראז' בעתיקה" 8 -
_____________________________________________ " הפרח בגני" -צימרים
 להשכרה חנות בירמיהו
 סוויטות ארגמן 4 ,יחידות חדרי ארוח יוקרתיים +
מציאה מפוארים ,לזוגות/משפחות  2 יח' נופש 10 ,דק'
 ארוח כפרי בוילה יפה
ר"ע 35 ,מ"ר ,במחיר
מהכנרת ,מאובזרת  +בריכה  +בריכה פרטית ,מושב דתי + ,ג'קוזי ספא פרטי בכל יחידה חדר אוכל מאובזר ,עד
חדר
מוצנעת,
בריכה
+
תיווך דורון 054-4980159
_____________________________________________
 +בריכה בנויה ,ברמה גבוהה 50 ,איש ,למש' וקבוצות
( )24-24אוכל ,ג'קוזי ,נוף ,עד  40על עמודים  +ג'קוזי ומתקני חצר ענקית 054-6928116
גן ,מקווה ובית כנסת קרוב
(13-12/23ש) בלבד!! קרוב לביהכנ"ס
02-9913107 054-8470055
(52-51/22ש) צמוד למירון 050-2606535
איש ,חצר  +מתקנים
050-4776772
_____________________________________________ _____________________________________________ קרליבך  -חב"ד
(17-28ש)
_____________________________________________
מבנים
וילה
כפרי-
מזל-ארוח

4
ההר"
"למרגלות
050-8219080/1

052-7646814
(9-34ש)
(25-24/22ש)
_____________________________________________
_____________________________________________  2 חד' ,יפה ומטופחת  +מרווחת ומושקעת ,נוף
מדהים יח' ארוח  +בריכה +
 מחפש לקנות
מרפסת גדולה  +נוף לים,
יחידת דיור  בקרית הרצוג באיזור
 +בריכה ,למשפחות ,גזור
 דופלקס פרטי וחצרות,
גינה ,לזוגות/משפחות
בסנהדריה במחיר סביר
לכנרת
קרוב
חרדי,
אזור
ק"ק,
052-8013000
ושמור!!
להשכרה
יזרעאל,
עמק
במרכז צפת ,עד  26איש +
חפץ חיים
_____________________________________________
 050-4160457ירושלים
(41-40/22ש) 052-4604609
052-8355839
_____________________________________________
_____________________________________________
(21-32ש)
(24-35ש) צימרים לזוגות עם נוף לכנרת,
_____________________________________________
(24-25ח)  160מ"ר ,ק"ק ,לכל
קטנה
נופש
יחידת

חדרים
 דרושה דירת 3/4
" אחוזת מרים"  6 -צימרים הבית משופץ 053-2749180
המתאימה לזוג  2 +בקיבוץ  בק .שמואל דירת נופש
מטרה 9,000 ,ש"ח
מירון
 +מעלית לקניה בב"ב לא
מפוארים  +בריכה  +ברכת
058-3217401
וממוזגת,
גדולה
מפוארת
(52-51/22ש)
_____________________________________________
מאירוביץ
ש.
תיווך
בלעדי
חפץ חיים 050-3332407
מתיווך 052-3595314
(21-24ל) קרובה לכנרת והשטיבלאך  ,דירות אירוח מאובזרות ,ספא מחוממת,
(24-25ח)
_____________________________________________
למשפחות  /לזוגות ומשפחות בין בתי
_____________________________________________ 054-6506501
()12-12
זוגות,052-5254569/70 ,
לנופש מושלם!  7 055-6788938דק' הליכה מהציון ,יחס
_____________________________________________
 דרושה דירה לקניה בבני
ארגון להפצת יהדות והחזקת תורה וחסד

ביקוש
דירות

ברק עד  1,300,000שקל
050-6651365
 מעוניין לקנות דירת 4
חדרים בקרית הרצוג ללא
תיווך 054-7432035
(24-25ח)
_____________________________________________
 מחפשים דירה  3-4חד'
באלעד 052-7167701
(24-25ח)
_____________________________________________
 דרושה דירה לקניה בבני
ברק עד  1,300,000שקל
050-6651365
(23-24ח)
_____________________________________________
(24-25ח)
_____________________________________________

חשמונאים

 מחסנים בגדלים שונים
להשכרה ברח' רבינו אשר 8
ב"ב 050-2229247
(24-27ל)
_____________________________________________

" צימר דן" -סוויטות
מפוארות ביישוב הדתי ,ג'קוזי
 +בריכה ,גינה פסטורלית
052-4481113
zimerdan1@walla.com
(6-5/23ש)
_____________________________________________

משרדים

טבריה

מחסנים

" נופש הרימון" -סוויטות
 להשכרה משרד  70מ"ר ,וחדרים אחרונים לבין הזמנים,
במרכז העיר ,מחיר מציאה
מרווחות ומפוארות 5 ,דק'
תיווך דורון 054-4980159
( )24-24הליכה מהטיילת והכנרת ,א.
_____________________________________________
 להשכרה משרד במגדלי לחדר אוכל 050-8818678
שקל -ב"ב ,כ 17 -מ"ר050-8885275 2,200 ,
(29-28/22ש)
_____________________________________________
 סוויטות לזוגות/משפחות/
ש"ח 03-9732232
(23-26ש) שבתות חתן ,דונם מדשאות
052-7625782
_____________________________________________
עם סנוקר ,פינג פונג ומתקנים
לילדים ,מחירים גלובלי
 למסירה-להשכרה,
לסוויטה 052-3540874
(21-32ש)
_____________________________________________
מספרה ברחוב רבי
 להשכרה ברחוב
 יחידת נופש  30מ"ר,
אנילביץ בית פרטי 2.5 ,עקיבא (בקטע הקרוב
סמוך לשטיבלאך ,עד 6
חדרים גדולים ,בשטח של לזבוטינסקי) 2,500 ,ש"ח
נפשות  +חצר  100מ"ר,
משופצת ,ממוזגת ומאובזרת,
לחודש  +מוניטין וציוד,
 80מ"ר כניסה
,1.7תיווך  8,000ש"ח ,מיידי בלעדי ■ קמפוס מפואר וממוזג ,כ .פרטית 050-9960113
(24-23/23ש)
_____________________________________________
בלעדי
 4,000ש"ח
תיווך ש.מאירוביץ
במרכז ובצפון ,מדשאות,
מאירוביץ
ש.
לקבוצות  חדשה ,בקרית
(054-6506501 )21-21
אודיטוריום ומקווה,
054-6506501
שמואל 4 ,חדרים,
_____________________________________________
( )48-48בלבד 70-350 ,מקומות,
050-5308742
(47-48/23ש) נקיה ,מרווחת ,נוף
_____________________________________________ 03-5700040 ,10:00-16:00
_____________________________________________

עסקים

קיט
ונופש

לפרסום
בלוח

058-4043779

 להשכרה ברחוב
צפניה קרוב לרבי עקיבא,
ירושלים
דירת  3חדרים גדולה,
קומה  ,1.5חזית ,מיידי,
 1-1.5חדרים
 4,000ש"ח בלעדי תיווך
מקצועי "תיווך משגב
 בבית וגן חדר וחצי,
בר יוחאי
ש.מאירוביץ
052-5222690
לדיור"
()24-24
_____________________________________________ מרוהטת וממוזגת ,כניסה
_____________________________________________  ליד מירון ,דירת נופש
054-6506501
( )1-1פרטית ,מיידית 053-3169314

 בגאולה דירות נופש נקיות
 15 מיטות ,מרפסת
נהריה
לכנרת ולגולן ,נקיה ,מרווחת ,ומאובזרות קומפלט,
יפיפיות"  ,אבני החושן"  -סוויטות
במגוון גדלים 053-3184783
חצר ,קרוב לשטיבלאך,
_____________________________________________
(12-8/23ש) נופש מהממות  +פינוקים,
תחבורה ציבורית במקום
 בס"ד ,צימרים מהממים בסמיכות לחוף הים ,לזוגות/
050-4124556
משפחות ,מסעדת "רוטשילד"
(20-31ש) בכוכב יעקב ,ליד ירושלים,
_____________________________________________
 אהבה במרומים ,בפוריה ,חצי חינם לאברכים ,בריכה  +מהדרין בסמיכות
_____________________________________________ 054-6388082 054-6299082
ג'קוזי 055-6697474
(21-20/23ש)
צימרים מפוארים לזוגות,
(7-6/23ש) _____________________________________________
בריכה מחוממת מוצנעת,
גקוזי' ,מטבחון ,נוף
כלנית
ספסופה
053-7707020 053-3226630
(33-25/22ש)  צימרים חלומיים  +גקוזי'
_____________________________________________
ביהכנ"ס"  ,אצל אביה" וילה וצימר
ספא ,בריכה פרטית,
 +מתחם  3צימרים ,סה"כ
 סוויטות נופש
מבצע! 2
לילות  1,000ש"ח ל 50 -איש ,בריכה מחוממת
על
ונקיות
מאובזרות
052-8741443
_____________________________________________
(36-35/22ש) בכל מתחם .ערסלים ,נדנדות
שפת הכנרת ,מתאים
050-5313031
וסנוקר.
(24-24/22ש)
_____________________________________________
למשפחות/זוגות
מושב תרום
 וילה גדולה ומשתלמת,
050-8954654
_____________________________________________
(49-49/22ש)  בוסתן לביא -דירת נופש בריכת שחיה גדולה ומקורה,
 דירת נופש מדהימה
יפיפיה ,נוף מדהים ,סטנדרט דשא ,פינות ישיבה ומרפסת
בטבריה עלית ,לשבתות וחול גבוה ,באווירה פסטורלית
גדולה 054-5726412
 +בריכה וחצר ,עד  30איש 050-6333765
_____________________________________________ 077-5590283
(28-26/22ש)
(21-32ש) _____________________________________________
052-7137639
_____________________________________________
(22-33ש)  למשפחות ,קבוצות,
 2 צימרים ,עד  16איש
 בטבריה עלית דירת נופש לשבת חתן ,עד  40אורחים ב + -ג'קוזי  +בריכה מחוממת
לשבתות וחול ,מאובזרת,
 10חדרים ,בריכה  +מקווה ומקורה ,חצר ומתקני גן +
ממוזגת ,עד  8מיטות
פרטי ,וס"ת במתחם
נוף ,בית קפה מהדרין
053-5217729
(22-33ש) 050-3388668
_____________________________________________ 053-7519197
(49-48/22ש)
_____________________________________________
(4-6/23ש) _____________________________________________

מזל

וברכה

לפרסום
בלוח

03-6162228 03-6162228

לפרסום
בלוח

מדהים ,במרכז
 050-4191727/6וואצאפ
 055-9836473מייל

me18543672@gmail.com 03-6162228

()19-44
_____________________________________________

הכנסת בלב העתיקה צימרים
מפוארים ,מאובזרים וממוזגים
050-8550462
()1-4/23
_____________________________________________

_____________________________________________
(16-27ש) נעים! מחירים נוחים ,מרציאנו 04-6980419
 במגדלי המלכים! מבצע 04-6987450 054-5989347
(24-25/22ש)  מתחם נופש יוקרתי! 3
_____________________________________________
יח' מפוארות  +בריכה גדולה
חורף 3 ,לילות  1,000ש"ח  5 ,צימר נקי וממוזג,
דק'
יחידה  וילה  4חד'  +סלון,
למדרחוב  +מרפסת נוף ,משפחתי ,מרפסת נוף ,קרוב  +ג'קוזי ספא פרטי בכל
עד  4ילדים
(1-52/22ש) פינת אוכל גדולה,
052-5254570
(3-27ש) לרשב"י ,מש' אלק-
_____________________________________________
054-6511250/350
שולחן סנוקר ,מנגל,
_____________________________________________ 04-6989119 054-8042119
(3-1/23ש)
_____________________________________________
בריכה מקורה מחוממת
יעקב
עין
 מתחם דירות +
יבניאל
בריכה  בעין יעקב ,חדשה!!! לזוג ומוצנעת ,נקיה במיוחד!
ענקית  +גקוזי' בכל דירה,
גדולה,
 בית חדש,
 ,2 +בריכה מחוממת ,שקטה050-4296661 ,
גינהכושרטניס ,דשא חדר אוכל וחצר גדולה עם
שולחן
טרמפולינה ,חדר
(36-35/22ש) פרטיות ,נוף מהמם!!! פנוי 050-7477127
(46-47/22ש)
052-2979067
משחקים
_____________________________________________
מאובזר שינה +
 +נוף ,בריכה 2 ,חד'
_____________________________________________ לפסח!!!   )17-28( 052-4222965בכנען 2 ,יחידות נופש,
 אירוח פאר חדש -
יח' הורים 053-7173048
למשפחות/קבוצות _____________________________________________ /לזוגות/משפחות ,מאובזרות,
_____________________________________________ מרחבים
02-5382304
אוצרות
ממוזגות  +חצרות
050-3131740/1
 03-6880091׀
אוכל ,נוף מרהיב,
(39-38/22ש)חייםזוגות  +חדר
עלמה
( 058-6830771גם ווצאפ)
סמוך לרשב"י
"  052-4478055צימר הגליל
עלמה"058-5188846 -
(32-31/22ש)
ירושלים והסביבה 04-6980585 052-5226788
_____________________________________________
_____________________________________________
(36-35/22ש) וילת  4סוויטות ( 16איש),
" צל אילנות" צימר
 10דק' " רפאל בקתות אירוח" מפוארת  +גקוזי' בכ"א ,בריכה  צימר יוקרתי אירופאי
מקסים נקי
ומעוצב,מוצנעת  2צימרים עד  16איש  +גקוזי' מקורה ,סנוקר ,פינג פונג ,נוף בכיכר המגינים ,הכי
בריכה
+
מירושלים
חצר
מחוממת.
בריכה
+
052-8793288
מרהיב
(35-34/22ש) מרכזי בעתיקה ,מאובזר
_____________________________________________
גקוזי' 050-8490663
ומתקני גן  +נוף .בית קפה
ברמה גבוהה
02-5361771 050-6217759
_____________________________________________ מהדרין צמוד 053-7519198
(50-49/22ש)
(31-38/22ש) _____________________________________________
050-6784922
קצרין
 במלון רמדה ,חדר +
וממוזגות
מרווחות
דירות
052-5452203

(50-49/22ש)
חצר דשא  +נדנדות ,משפ'  זה הזמן לגולן! קרוב
_____________________________________________
המלון,
מטבחון ,כולל שרותי
הצפון,
ולמפלי
ולחרמון
לכנרת
 בעתיקה! בס"ד ,צימר
0527-184183
ללא אוכל
052-8401847
סופר.
(16-40ש)
_____________________________________________
אטרקציות
למשפחות/לזוגות,
לתפארת ,למשפחות ובחורים,
04-6989734
(47-46/22ש)
_____________________________________________
04-6961175
050-5275981
" בנצימר" -נופי ירדן-צימר
(17-16/23ש) עד  9מיטות ,מומלץ מאד,
_____________________________________________
" ארוח אצל הכהנים"
מאובזרת ונעימה!
מרווח ,ג'קוזי ,מרפסת נוף,
לזוגות
ומרווחות
נקיות
דירות
052-7623725
אפ' לקבוצות ,אפ' לג'יפים,
(42-41/22ש)
_____________________________________________
צפת
_____________________________________________ ומשפחות ,חצר גדולה
052-2403750 050-7362739
 צימר מאובזר ויפיפה
(16-11/23ש) ומטופחת+מתקנים לילדים  צימר חדש לזוג
גבוהה,2++גינה ,לזוג  +ילד ,מיקום מרכזי,
 בנין ישיבה להשכרה
(32-31/22ש) מרוהט ברמה
וחדר אוכל054-6987257 .
עם גישה נוחה ,בעיר
בשבתות  +חדר אוכל  +בית _____________________________________________ בשכונת "נוף מירון" ,קרוב
לפרסום לעתיקה ( 052-2607031גם העתיקה של צפת ,ליד
כנסת 054-8376899
בלוח
_____________________________________________ קרליבאך 052-7153475
 03-6162228וואצאפ)
052-7653899
(47-46/22ש)
(47-45/22ש)
(33-32/22ש) _____________________________________________
_____________________________________________

(12-11/23ש)
_____________________________________________

ארגון להפצת יהדות והחזקת תורה וחסד

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

לוח "מזל וברכה" | הלוח המוכר לציבור החרדי

03-6162228

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

 תשכרו טוב!!!
לא שוכרים רכב לפני
שמתקשרים ל"שחר
השכרת רכב" ,פרטיות,
מסחריות ,מפוארות,
מרכז הזמנות ארצי:
077-40-900-70
(39-33/22ש)
_____________________________________________
 לאברכים! מרצדס ויטו
 9 ,2012מקומות 250 ,ש"ח,
חסכוני ,בב"ב 052-7696100
(34-31/22ש)
_____________________________________________

יד שניה
קונים

יד שניה
מוכרים
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לימוד נהיגה  קונה זהב! יהלומים! כלי
כסף! בכל מצב! במזומן!
 נהיגה ברמה אחרת ,לימוד אפשרות בבית הלקוח
054-2821847
מהיר ,יוסי בן יהודה.
(26-25/22ש)
_____________________________________________
052-2595370 03-5352975
_____________________________________________
(9-8/23ש)  קונה ספרי קודש
 אתרוג אברהם -
ישנים וכן מכתבים
מחפש מורה עם אידישקייט? מקוריים מגדולי ישראל
מקצועי ,סבלני ואמין,
052-7674348
(45-44/22ש)
_____________________________________________
המלצות בשפע052-5487975 ,
(28-28/22ש)
_____________________________________________  מעונין במדפסת  +מכונת
 דרור חלוץ וצוותו +
צילום וסורק בתרומה
אשה מורת נהיגה ,מוכר 054-8478897
(23-24ח)
_____________________________________________
בב"ב והסביבה ,יחס
 דרושות ספריות לביכנ"ס
אישי ,מקצועי וסבלני,
בתרומה 054-8478897
(23-24ח)
_____________________________________________
 170ש"ח לשיעור נהיגה  ,מעונין במכשיר למינציה
 40דק' לפחות ,הקפדה בתרומה 054-8478897
(23-24ח)
_____________________________________________
על זמן השיעור מאזדה  מעוניינים בעמודון +
 CX5חדשות 170 ,ש"ח שולחן לבן/שמנת במצב
אוטומטי ,אפש' לסיום
מעולה בב"ב 03-5797798
(23-24ח)
_____________________________________________
ב 3-שבועות .אחוזי
במבחן  להקמת ביהכנ"ס בחריש
הצלחה גבוהים
דרושות תרומות כספיות
המעשי ,ספר תאוריה
חומשים סידורים וכו'
_____________________________________________ 052-7194231
חינם 052-2514960
(24-25ח)
(3-27ש) _____________________________________________
 דרוש מזגן חלון בתרומה
052-3595314
(24-25ח)
_____________________________________________
לפרסום  דרושה מגילת אסתר
בלוח
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה
גם אחרי פורים 052-3595314
(24-25ח)
_____________________________________________ 03-6162228










































 10מילים  1,000,000קוראים

מזל

כללי
 ספרי לימוד -ביה"ס
יסודי רמת אהרן וסמינר
בית יעקב ,בחצי מחיר
054-8527470
()4-7
_____________________________________________
 מציאה!!! פאה
חדשה מקופסה של גלית
אטליה משיער 100%
טבעי ,רק  980ש"ח
054-8443223
()7-10
_____________________________________________

 כובע המבורג ראצ'
כחדש ,מידה  300 ,60ש"ח
054-8422105
()14-14
_____________________________________________
 כסא הגבהה לרכב לילד
רק  30ש"ח 058-4843223
(23-24ח)
_____________________________________________
 משקולות החל מ50 -
ש"ח 052-7126106
(24-25ח)
_____________________________________________
 אופני ילדים  150ש"ח
052-7126106
(24-25ח)
_____________________________________________
 שמלת מעצבים להשכרה/
למכירה ורוד עתיק  350ש"ח
מידה 058-3233170 34
(24-25ח)
_____________________________________________
 סט ספרים רפואות תימן
ג' חלקים  150ש"ח בירושלים
054-8562463 050-4147729
(24-25ח)
_____________________________________________
 בהזדמנות! טיב הבנת
הנקרא  10ש"ח נכון ונבון 10
ש"ח מגלים מילים  25ש"ח
03-6163478
(24-25ח)
_____________________________________________
 מכונת תפירה דגם ברנט
 500ש"ח 054-7938941
(24-25ח)
_____________________________________________
 3 מסגרות לתמונה או
לתעודה גודל  a4ב 20 -ש"ח
03-6496130
(24-25ח)
_____________________________________________
 למסירה שו"ע  10כרכים
052-2437292
(24-25ח)
_____________________________________________
 ערכות להכנת קשתות
מפרחים לתעסוקה לילדות
 8-10ש"ח 053-3187276
(24-25ח)
_____________________________________________
 איי בי אס למזדה 3
משופץ  500ש"ח
050-4960603
(24-25ח)
_____________________________________________

וברכה 03-6162228





השכרת רכב

 אבדה טבעת נישואין
באשדוד או בב"ב במוצאי אסרו
חג 055-6772789
(22-23ח)
_____________________________________________
 נמצאה מצלמה בחוה"מ
פסח ברכבלים בחיפה
052-7649791
(22-23ח)
_____________________________________________

 טלפון סנדוויץ שולחני
לחצני פשוט משומש במצב
מעולה  25ש"ח 050-4087927
(23-24ח)
_____________________________________________
 למכירה פלאפון סמסונג
 A-51חדש  800ש"ח
052-2437292
(22-25ל)
_____________________________________________




 נוסעים לארה"ב? נהג
חרדי  +רכב מפואר ימתין לכם
בשדה 001-718-5000-340
balaguleh@gmail.com
(22-25ש)
_____________________________________________

השבת
אבידה

תקשורת





 שידוכים לבני ובנות
גמחים
ישראל מכל העדות
והחוגים הדורשים טלפון

גמ"ח תהילים ניתן למסור כשר וכיסוי ראש
שמות
לרפואה הצלחה וכו' במטפחת כהלכה בלבד
052-7151321
_____________________________________________
( 077-3305364 )24-27שדכנים
 גמ"ח וויז מאובזר בבני
הרוצים להצטרף יש
ברק 055-6769951
( )24-27לפנות להנ"ל
(17-28ש)
_____________________________________________ _____________________________________________
 שידוכי המרכז,
לחרדים ודתיים בלבד ,וכל
הסעות
הגילאים ,לחסידיות
" שלוימלה הסעות" וליטאיות ,מחלקה לכל
  14,16,20,23מקומות העדות ,שדכן מקצועי!המון הצעות! גם פרק ב'
מפוארים ,נתב"ג
ירושלים ,ב"ב ואירועים וחצי חצי 054-8422105
(12-11/23ש)
_____________________________________________
053-3188842
050-7532336
(45-33/22ש)
_____________________________________________




מוצרים
ושירותים

שידוכים









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

" מסורי"  -משרד עורכי
דין מוביל לגירושין  -דיני
משפחה  -פלילי  -ודיני
עבודה 03-5-70-70-70 -
ר"ג.
(24-49ש)
_____________________________________________




קנית רכבים

עורכי דין












מכוניות

דלתון

 מחשב נייד  I5מחודש,
שנה אחריות ,מתאים
לגרפיקה ותכנות ,חצי
ממחיר חדש
054-4543701
(46-40/22ש)
_____________________________________________




רמת מגשימים






מחשבים

 וילה ענקית לשבתות
 השכרות :מחשב נייד
למשפחות
וחגים 10 ,חד',
לשבוע  100ש"ח ,מקרן ליום
גדולות ,קרוב לחיספין ,בריכה  50ש"ח ,הגברה ליום  80ש"ח,
ביישוב 050-9303353
(10-47ש) המרה מוידאו לדיסק  30ש"ח
_____________________________________________
050-7801545
(34-33/22ש)
_____________________________________________

 מקפיא  5מגירות מצב
 דרושה סוכה/סכך במחיר  איי  ROBITחדש
סימלי/בתרומה לאברך
( )24-24טוב  300ש"ח פ"ת
בקופסא 054-8449423 1,300
_____________________________________________
054-7938941
052-7662828
(24-25ח)
_____________________________________________
(24-25ח)  מכשיר כושר 200
_____________________________________________
תפירה
מכונת
 דרושה
050-7757420
(24-25ח)  מחשב נייד מציאה עובד
_____________________________________________
מקולקלת לצורך חלקי חילוף  טאבלט בצורת מחשב נייד מהר רק  499ש"ח
בתרומה 054-7938941
(24-25ח)  13.3אינץ חדש ב 400 -ש"ח 054-3558949
_____________________________________________
(24-25ח)
_____________________________________________
תוכונים
 מעונין לקנות 2
052-7154435
(24-25ח)  מדיח כלים במצב חדש
_____________________________________________
במחיר סימלי 055-9178123
(24-25ח)
 500ש"ח פ"ת 052-7662828
(24-25ח)
_____________________________________________  מגהצים  +טוחן בשר _____________________________________________ 500
 דרוש מזגן חלון  3/4כוח ש"ח 054-7909362
(24-25ח)
_____________________________________________
גוניור אלקטרה מזגן קטן
 מזגן חלון אלקטרה 3/4
ריהוט
052-3595314
_____________________________________________
(24-25ח) כוח גוניור  500שקל
 דרוש כיסוי פלסטיק
052-7396092
(24-25ח)  שולחן לסלון ,צבע חום
_____________________________________________
 35*37ס"מ של מזגן חלון
 גמבוי חדש  2מסכים של כהה ,נפתח ל 3 -מטר,
אלקטרה 052-3595314
_____________________________________________
(24-25ח)  dsנינטנדו  130משחקים
וכסאות מרופדים חדישים,
מתוק
 מעוניין בספרים
כשרים ב 350 -ש"ח
בהזדמנות 052-4227714
()21-24
_____________________________________________
האור ומדרשים ובספרים עם
052-7154435
(24-25ח)
_____________________________________________
 כסא נוח חברת כתר
חידושי תורה 054-7432035
_____________________________________________
(24-25ח)  כרטיס לכל סוגי גמבוי  2כחדש ב 80 -ש"ח
 מעוניין במגילת אסתר
ב-
חדש
משחקים
482
מסכים
03-6169291
(24-25ח)
_____________________________________________
פסולה בתרומה
052-7154435
ש"ח
150
(24-25ח)
_____________________________________________
 כסאות ללא משענת כ"א
054-7432035
(24-25ח)
_____________________________________________
במצב
כביסה
מייבש

 20ש"ח 053-3155415
(24-25ח)
_____________________________________________
 דרוש קורקינט חשמלי
ש"ח
400
מעולה
 054-7216671בני ברק (24-25ח)  שולחן אוכל 150*85*75
מקולקל דגם ex-power
_____________________________________________ ניתן להארכה  400ש"ח
 2020לצורך חלקי חילוף
עם
מקורי
בשר
מטחנת

 054-7216671בני ברק
(24-25ח)
052-7396092
_____________________________________________
(24-25ח)
_____________________________________________
ax950
קנווד
למיקסר
אביזרים
 למכירה מנורה יפה 200
 דרושה יחידה פנימית 2.5
ש"ח
350
מהקופסא
חדש
ש"ח 054-8303051
(24-25ח)
כוח של מזגן אלקטרה
(24-25ח) _____________________________________________
052-2515782
054-7938941
_____________________________________________  ספריה לילדים  +שידה
(24-25ח)
_____________________________________________
חדשות
jbl
אוזניות

 200ש"ח 054-8303051
(24-25ח)
_____________________________________________
 דרושה מגילת אסתר עד אלחוטיות נגד מים צליל
 500שקל או ישנה במחיר
איכותי עם מטען צג דיגיטלי  מאוורר ניתן לתליה 100
סביר 050-6651365
_____________________________________________ ש"ח 054-8303051
(24-25ח)  199ש"ח 052-7154435
(24-25ח)
_____________________________________________
(24-25ח) _____________________________________________
 שידה  5מגירות מתאים
 דרושים אופניים חשמליות  טוסטר  20ש"ח
(24-25ח) גם להחתלה חום כהה 250
או רגילים תקינים או תקולים 054-4273857
ב"ב 052-9544107
_____________________________________________ ש"ח 050-7463631
(24-25ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
(24-25ח)  גריל לפיתות  50ש"ח
או
לזוג
קלנועית
 דרושה
(24-25ח)  שידת מגירה  2 +דלתות
054-4273857
תקולה
או
תקינה
בודד
_____________________________________________ * 3חום כהה  350ש"ח
 נפה
054-9985503
חשמלית  70ש"ח 050-7463631
(24-25ח)
(24-25ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
054-4273857
(24-25ח)
 מחפש גלגלים לאופני
_____________________________________________  2 שידות צידי מיטה +
50
חשמלית
 מטגנת
ילדים קידמי ואחורי ב"ב
מגירה חום כהה  250ש"ח
054-4273857
ש"ח
_____________________________________________
050-5343924
(24-25ח) 050-7463631
(24-25ח)
(24-25ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
 מחפש אופניים למבוגרים  כיריים גז  150ש"ח
 שולחן  + 1.5*1.5תוספת
מגודל  26תקינים או תקולים 054-4273857
_____________________________________________
(24-25ח)  6 + 0.6כיסאות  500ש"ח
ש"ח
150
קיטור
(24-25ח)  מגהץ
050-5343924
050-7463631
(24-25ח)
_____________________________________________
_____________________________________________ 054-4273857
_____________________________________________
 דרוש מאוורר נייד או נייח
(24-25ח)  בסיס מיטה  +ארגז חום
(24-25ח)  כיריים אלקטרה שחור
תקין 054-9985503
כהה לא מזרון  300ש"ח
_____________________________________________ שמורים מאוד  400ש"ח
050-7463631
(24-25ח)
עם
חישוב
 דרושה מכונת
_____________________________________________
054-8303051
_____________________________________________
סרט נייר במצב תקין
(24-25ח)  מזרון קנגרו מתאים
050-5343924
(24-25ח)  רדיאטור בטיחותי  +שעון למיטה עמינח צד קשיח צד
_____________________________________________ שבת  300ש"ח 054-8303051
(24-25ח) גמיש  350ש"ח יוסי
_____________________________________________
 דרושים אופני ילדים
 מקפיא קטן גובה  1מטר 052-4076070
(24-25ח)
תקינים או תקולים
_____________________________________________
_____________________________________________ לבן  200ש"ח 050-7463631
054-5343924
(24-25ח)  למסירה מיטה וחצי
(24-25ח) _____________________________________________
חשמלי וארגז מצעים
 דרוש שנאי  6vלמכונת  מגהץ אדים  120ש"ח
_____________________________________________ 054-7909362
 054-72166671בני ברק
(24-25ח)
חישוב במצב תקין
(24-25ח) _____________________________________________
050-5343924
(24-25ח)  תנור אפיה לבן  4להבות  למכירה מיטת נוער מצב
_____________________________________________
(24-25ח) מעולה  250ש"ח גמיש בני
 300ש"ח 054-7216671
 דרושה שילדה של
_____________________________________________
ברק 053-3076507
(24-25ח)
אמבטיה/טיולון של
למכירה מערכת מקצועית _____________________________________________
עגלתב"ב 
בוגבו פרוג במחיר סימלי
רמקולים  +מגבר  200ש"ח  למכירה כסא גלגלים מצב
050-4107696
_____________________________________________ מצוין  100ש"ח בלבד
(24-25ח) ב"ב 052-9544107
_____________________________________________
(24-25ח) 053-3076507
(24-25ח)
מאוורר רצפה שמור ושקט _____________________________________________

 למכירה מזנון סלוני עץ
מאד  60ש"ח ב"ב
(24-25ח) מלא מעוצב  300ש"ח בלבד
050-5343924
_____________________________________________
053-3076507
(24-25ח)
_____________________________________________
 מטחנת בשר מולינקס
(24-25ח)  למכירה שידת מגירות לכל
 100שקל 050-4131038
_____________________________________________ מטרה  180ש"ח
500
חדש
 מחשב נייד כמו
053-3076507
(24-25ח)
_____________________________________________
ש"ח 055-6651237
_____________________________________________
(24-25ח)  ספה עור אמיתי צבע
מוצרי חשמל  מחשב נייח עם תוכנות
 499כחול כהה במצב חדש 500
מהיר מאוד ווינדוס  10רק
ש"ח פ"ת 052-7662828
(24-25ח)
_____________________________________________
ש"ח 054-3558949
 בבני ברק מקרר שארפ _____________________________________________
(24-25ח)  שולחן אוכל עגול נפתח
ב'ז  550ליטר  500ש"ח  מצלמת דרך לרכב 3
ל 12 -מקומות עץ מלא במצב
עדשות תוצרת פיור סינמה
מצב מעולה
מצויין  500ש"ח פ"ת
052-2727474
ש"ח
480
053-3120620
(24-25ח)
052-7662828
()22-25
_____________________________________________
_____________________________________________
(24-25ח)
_____________________________________________
 מסך דק איכותי 23
אינץ  מיטה וחצי  +מזרון
 מכשיר בייבי ליס-
רק  250ש"ח 054-3558949
(24-25ח) אורטופדי במצב מצויין 300
_____________________________________________
מסלסל שיער ומוברש,
ש"ח פ"ת 052-7662828
 מציאה מחשב נייד היה
(24-25ח)
מקצועי מאד ,חדש
_____________________________________________
בשימוש מועט  499ש"ח
 למכירה וילון יפה 100
באריזה ,של חברת
054-3558949
(24-25ח) ש"ח 052-2437292
_____________________________________________
(24-25ח)
ש"ח
270
 ,remingtonב-
_____________________________________________
 מקרר אמקור מצוין גובה
ש"ח  למכירה ספה נפתחת +
054-6337121
()4-7
_____________________________________________
500
ס"מ
71
רוחב
174
כיסוי  200ש"ח 052-2437292
(24-25ח)
_____________________________________________
 מסך מחשב דק  60אינץ ב"ב 050-4175491
(24-25ח)  כסאות ים  30ש"ח
052-7664064
חדש  500ש"ח פ"ת
_____________________________________________ 052-7126106
(24-25ח)
_____________________________________________
052-7662828
(24-25ח)  למסירה מקרר נאון גובה
_____________________________________________
 ספה עור פינתי מצב
 למכירה כיריים גז צבע לבן  170רוחב  60מצב טוב
מעולה 054-8449423 1,800
()24-24
050-4175491
(24-25ח) _____________________________________________
 5להבות שמור כחדש 150
_____________________________________________
ש"ח 052-2437292
(24-25ח)  מחשב נייד מהיר וחזק
_____________________________________________
054-3558949
ש"ח
500
6
+
קולנועית
 מערכת
(24-25ח)
_____________________________________________
תינוקות
רמקולים  +וואט כחדש   400מצלמה על בטריות חברת
ש"ח 053-3121020
(24-25ח) אולמפוס נקנה ב1,000 -
_____________________________________________
(24-25ח)  עגלת טיולון טוק טוק
ונמכר ב055-6772789 300 -
ללא
 מכשיר g.p.s
_____________________________________________
 תנור חימום חשמלי קטן חדשה בקרטון מתקפלת
אינטרנט  350 1.60ש"ח
מזוודה צבע ג'ינס 470
053-3121020
(24-25ח) גרץ תקין  50ש"ח
_____________________________________________
_____________________________________________ ש"ח 053-3120620
()22-25
 מזגן חלון  1כ"ס אלקטרה 052-3463482
(24-25ח) _____________________________________________
מצב מעולה 500
 ישבנון לאסלה תקין 30
 סדין חשמלי זוגי חב'
053-3121020
(24-25ח) זק"ש דגם  ef-183ב 50 -ש"ח ש"ח 052-3463482
(24-25ח)
_____________________________________________
_____________________________________________
 מיקסר  kenwoodכחול 052-3463482
(24-25ח)  שידת החתלה צבע
_____________________________________________
לבן  +מקצפה מטחנת בשר  מכונת תפירה חשמלית שמנת  4מגירות  80ס"מ מצב
ומסחטת פרי הדר  350ש"ח דגם מרדיקס במצב מצויין  500מצוין  250ש"ח ב"ב
050-4144107
_____________________________________________ 052-7121379
_____________________________________________ ש"ח 054-7432035
(24-25ח)
(24-25ח)
(24-25ח) _____________________________________________

 בוסטר לילד  25ש"ח
053-3155415
 למכירה אמבטיה לתינוק
 +מעמד כחדש  60ש"ח
052-7148005
(24-25ח)
_____________________________________________
 עגלת טיולים בריטקס
אדומה במצב טוב  200ש"ח
050-4100013
(24-25ח)
_____________________________________________
 מיטת תינוק חברת
משכל במצב חדש  450ש"ח
יוסי 052-4076070
(24-25ח)
_____________________________________________
 עגלת טיולון  200ש"ח
 054-7216671בני ברק
(24-25ח)
_____________________________________________
 כיסא אוכל חדש לתינוק
 150ש"ח  054-7216671ב"ב
(24-25ח)
_____________________________________________
 סלקל לתינוקות  130ש"ח
 054-7216671בני ברק
(24-25ח)
_____________________________________________
 מזרון אורטופדי חדש
למיטת מעבר  150ש"ח
 054-7216671בני ברק
(24-25ח)
_____________________________________________
 משאבת חלב חשמלית
של מדלה קומפקטית
אפשרות לבטריות  120ש"ח
050-4135002
(23-24ח)
_____________________________________________
 למכירה לול נשיאה
מתקפל כולל תיק נשיאה צבע
כחול כהה  180ש"ח בלבד
053-3076507
(23-24ח)
_____________________________________________
 מיטת תינוק  +מזרון
מצב טוב  180ש"ח ב"ב
050-4166201
(23-24ח)
_____________________________________________
 מיטת תינוק מעץ מלא +
מזרון  260ש"ח ב"ב
050-4107696
(23-24ח)
_____________________________________________
 נעלי מוקסין מבד לילד
מידה  23רק  15ש"ח
058-4843223
(23-24ח)
_____________________________________________
 פגוש מקורי לעגלה של
בייבי ג'וגר רק  60ש"ח
058-4843223
(23-24ח)
_____________________________________________

(24-25ח)
_____________________________________________

 פאת פוני טבעית חום
כהה חדשה ללא שיער ארוך
בעורף  500ש"ח
053-3187276
(24-25ח)
_____________________________________________
 איי בי אס לטויוטה
משופץ  500ש"ח
050-4960603
(24-25ח)
_____________________________________________
 איי בי אס יונדאי משופץ
 500ש"ח 050-4960603
(24-25ח)
_____________________________________________
 איי בי אס הונדה סיווק
משופץ  500ש"ח
050-4960603
(24-25ח)
_____________________________________________
 רובוט לסיטרואן משופץ
פיקסו  500ש"ח
050-4900603
(24-25ח)
_____________________________________________
 רובוט לטויוטה קורולה
משופץ  500ש"ח
050-4900603
(24-25ח)
_____________________________________________
 מציאה!  2אופניים לגיל
 200 6-12ש"ח יוסי
052-4076070
(24-25ח)
_____________________________________________
 מכירת אוכל לתוכים
וקוואקרים במחיר מוזל
053-3582296
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה מגבעת מעולה
 180ש"ח בלבד 053-3076507
(24-25ח)
_____________________________________________
 אופני ילדים  bmxבמצב
טוב  30ש"ח ב"ב
050-5343924
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני ילדים 60
ש"ח ב"ב 050-5343924
(24-25ח)
_____________________________________________
 כסא תינוק לאופניים
התקנה מאחור במצב טוב
מאד  65ש"ח ב"ב
050-5343924
(24-25ח)
_____________________________________________
 מחזורים ל 3 -רגלים ספרד
 50ש"ח כ"א 050-4131038
(24-25ח)
_____________________________________________
 שמלה להשכרה/מכירה
מידה  46ציפי שכטר 400
שקל 050-4131038
(24-25ח)
_____________________________________________
 שלט גיימינג איכותי
למחשב ולטלפון ולסוני 150 3
ש"ח 053-3147379
(24-25ח)
_____________________________________________
 טלפון נוקיה  6131במצב
מצויין  120ש"ח
053-3147379
(24-25ח)
_____________________________________________
 כרטיס זיכרון memory
 stick micro m2ב 20 -ש"ח
053-3147379
(24-25ח)
_____________________________________________
 תיק מזוודה טרול תוצרת
 swissבאריזה  50ס"מ שחור
 150ש"ח 052-2727474
(24-25ח)
_____________________________________________
 שמלות צבע שמנת זהב
מידה  18ו 40 -קצר וארוך 250
ש"ח כ"א 053-312448
(24-25ח)
_____________________________________________
 אקווריום על מעמד עם
צמחיה משאבת פילטר
053-4124525
(24-25ח)
_____________________________________________
 פקט טבק לגלגול סיגריות
באלי שאג ישראלי  300ש"ח
055-6764048
(24-25ח)
_____________________________________________
 קסדה לאופנוע  150ש"ח
055-6764048
(24-25ח)
_____________________________________________
 עלוני פרשת שבוע מצב
רוח שבתון חב"ד ועוד 150
ש"ח 052-3463482
(24-25ח)
_____________________________________________
 30 דיסקים מוסיקה
חסידית פריד ורדיגר ועוד 150
ש"ח 052-3463482
(24-25ח)
_____________________________________________
 זוג תוכונים  +כלוב ענק
ותא הטלה ותוספות  130ש"ח
052-7615042
(24-25ח)
_____________________________________________
 תאי הטלה גדולים
לקוקטיילים לדררות
ולקווקארים  40ש"ח ב"ב
054-8412976
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה מיקרופונים שור
החל מ 400 -ש"ח
052-2437292
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה כיסוי בד לכל רכב
 100ש"ח 053-3121020
(24-25ח)
_____________________________________________
 חולצת אקסוס חדשה
שרוול קצר מידה 85 17.5
ש"ח 053-3121020
(24-25ח)
_____________________________________________
 פיטום הקטורת  +למנצח
 +נרתיק כתב ספרדי חדש
מהסופר נאה במיוחד 500
ש"ח 054-8430025
(24-25ח)
_____________________________________________
 למנצח בצורת מנורה על
קלף קטן חדש מהסופר נאה
במיוחד  150ש"ח
054-8430025
(24-25ח)
_____________________________________________
 חליפת גבר מידה 50
נלבשה פעם אחת גוון אפור
כהה מחוספס  200ש"ח
054-8430025
(24-25ח)
_____________________________________________

 אופניים לילדים 150
050-7757420
 עגלת מסע 150
050-7757420
(24-25ח)
_____________________________________________
 מפה איכותית ועדינה צבע
קרם חדשה באריזה ב50 -
ש"ח 03-6169291
(24-25ח)
_____________________________________________
 מפה מיוחדת צבע ב'ז
כחדשה ב 50 -ש"ח
03-6169291
(24-25ח)
_____________________________________________
 קישוט מיוחד אם אשכחך
ב 30 -ש"ח 03-6169291
(24-25ח)
_____________________________________________
 עגלת קניות גדולה חדשה
בניילון ב 120 -ש"ח
03-6169291
(24-25ח)
_____________________________________________
 מזוודה גודל בינוני לא
חדש  50ש"ח 053-3155415
(24-25ח)
_____________________________________________
 פקטים קמל צהוב הונגרי
ב 200 -ש"ח 054-8504884
(24-25ח)
_____________________________________________
 ספר לילדים מנוילן רגשות
מספרות  65ש"ח
053-3155415
(24-25ח)
_____________________________________________
 מעיל לבן גשם מידה 16
צבע כחול פוקס  30ש"ח
053-3155415
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני הילוכים
לילדים גלגל  300 24ש"ח
050-4107904
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני הילוכים
 trekמידה  mב 450 -ש"ח
050-4107904
(24-25ח)
_____________________________________________
 משחק קופסא חדש
השועל החמקמק פוקסמיינד
 50ש"ח בב"ב 054-8547681
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה מיקרוגל sharp
ב 300 -ש"ח אבנר
050-3337530
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה גז  2להבות
במצב טוב  100ש"ח אבנר
050-3337530
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה אקווריום 50/50
 250ש"ח דניאל
 050-5291073אבנר
050-3337530
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה זוג תוכונים +
כלוב וציוד לתוכים  150ש"ח
דניאל  050-5291073אבנר
050-3337530
(24-25ח)
_____________________________________________
 בסיס לתליה למזגן סטנד
חדש  70ש"ח בפ"ת
052-2786557
(24-25ח)
_____________________________________________
 2 חבילות טבק לגלגול
דלישג אדום ישראלי  140שקל
054-8486813
(24-25ח)
_____________________________________________
 למכירה אופניים לילדים
במצב מצויין כ"א  150ש"ח
054-2819921
(24-25ח)
_____________________________________________
 מולטי אפקט לגיטרה
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב-
 190ש"ח יהודה
052-7667577
(24-25ח)
_____________________________________________
 משדר לגיטרה חדש
באריזה עובד על בטריות ב59 -
שקל יהודה 052-7667577
(24-25ח)
_____________________________________________
 מולטי אפקט לגיטרה
חברת דיגיטא'צ אמריקאי ב-
 490ש"ח יהודה
052-7667577
(24-25ח)
_____________________________________________
 שוטנשטיין ברכות חלק
א' חדש באריזה  90ש"ח
058-3233170
(24-25ח)
_____________________________________________
 בבא מציעא עוז והדר
גמרא אדומה  80ש"ח
058-3233170
(24-25ח)
_____________________________________________
 נעלי בנות ספורטיביות
וחיבור לגלגליות חדשות מידה
 60 38ש"ח 058-3233170
(24-25ח)
_____________________________________________
 תוכונים חצי אנגלי
האכלת יד לשעבר  1ב75 -
ש"ח  2ב 140 -ש"ח ב"ב
054-8412976
(23-24ח)
_____________________________________________
 מזוודה גלגלים מידות
 50 50*33*20ש"ח י"ם
054-2633790
(23-24ח)
_____________________________________________
 עלוני פרשת שבוע מצב
רוח שבתון חב"ד ועוד 150
ש"ח 0523463482
(23-24ח)
_____________________________________________
 30 דיסקים מוסיקה
חסידית פריד ורדיגר ועוד 150
ש"ח 052-3463482
(23-24ח)
_____________________________________________
 למנצח בצורת מנורה על
קלף קטן חדש מהסופר 150
ש"ח 054-8430025
(23-24ח)
_____________________________________________
 פיטום הקטורת  +למנצח
 +נרתיק מהודר  500ש"ח
054-8430025
(23-24ח)
_____________________________________________
(24-25ח)
_____________________________________________
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 אורגן ימה E353
למתחילים ברמה גבוהה כחדש
 500ש"ח 054-3400458
(23-24ח)
_____________________________________________
 סיר סוטא'ז food 36
 appealבשימוש חודשיים 200
שקל 052-6784969
(23-24ח)
_____________________________________________
 זרוע מתכווננת עם תופסן
חדש לפלאפון וכד' ב 65 -ש"ח
052-7154435
(23-24ח)
_____________________________________________
 מגהץ שיער קנדי  40ש"ח
בבני ברק 052-7600336
(23-24ח)
_____________________________________________
 שלט אוניברסלי לרכב/
שער חשמלי  50ש"ח
054-8474176
(23-24ח)
_____________________________________________
 מייק אפ רבלון מס' 150
חדש באריזה  40ש"ח
054-8478028
(23-24ח)
_____________________________________________
 תוכונים צהובים עם עיניים
אדומות עובדים  80ש"ח כ"א
ב"ב 054-8412976
(23-24ח)
_____________________________________________
 חצאית הריון שחורה נוחה
וקלילה  +חצאית רגילה מידה
 s/mנלבשה פעם אחת 90
ש"ח כ"א ב"ב 050-4107696
(23-24ח)
_____________________________________________
 אקווריום ברוחב מטר 450
ש"ח ב"ב 054-8412971
(23-24ח)
_____________________________________________
 למכירה אופני ילדים 60
ש"ח ב"ב 050-5343924
(23-24ח)
_____________________________________________
 מכונת תפירה דגם ברנט
 500ש"ח 054-7938941
(23-24ח)
_____________________________________________
 שרשראות קשירה החל
מ050-7757420 60 -
(23-24ח)
_____________________________________________
 כרטיס משחקים לגמבוי
סוג עבה  10ש"ח
053-3147379
(23-24ח)
_____________________________________________
 כרטיס זיכרון memory
 stick micro m2ב 20 -ש"ח
053-3147379
(23-24ח)
_____________________________________________
 טלפון נוקיה  6131במצב
מצויין  120ש"ח
053-3147379
(23-24ח)
_____________________________________________
 בהזדמנות! חשב נא מס'
 10 7ש"ח טיב הדקדוק 1,2
כ"א  10ש"ח מיקודית לבגרות
בהיסטוריה  30ש"ח
03-6163478
(23-24ח)
_____________________________________________

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

מזל

וברכה

חירום

 קובץ מפרשים כלילת  שלדה אופניים חשמליות  ספר מילון אוקספורד
 לישיבת "אורחות
 דרושה מטפלת למעון
יופי גיטין חלק א' כחדש  80ללא גלגלים  20שקל
במצב מעולה אנגלי/עברי-
למ"מ ,חל"ד  +אופציה
תורה" בב"ב ולישיבת
ש"ח 058-3233170
_____________________________________________ 054-3177932
(23-24ח) עברי/אנגלי  50ש"ח
(23-24ח) _____________________________________________
לקבוע ,נסיון חובה,
"תורה בתפארתה"
■ משטרה 100
050-4087927
חלק
ברכות
 שוטנשטיין
10
לילדים
לרכב
מנועים
2
(23-24ח)
מעולים
תנאים

_____________________________________________
עובד
דרוש
באלעד
■ מגן דוד אדום 101
א' חדש באריזה  90ש"ח
שקל לאחד 054-3177932
(23-24ח)  למכירה שמלת הריון
054-4893566
_____________________________________________
(22-25ש) ■ הצלה 1221
לארוחת ערב קו"ח למייל_____________________________________________ -
בשילוב  מעוניין לעבוד בתיקון
058-3233170
מדהימה ורוד פוקסיה
_____________________________________________
(23-24ח)  למכירה גז  2להבות
yaakov@maaznit.co.il
(24-27ש)  לבית אבות בב"ב
■ מכבי אש 102
וניקיון הבית אפשרי חד פעמי_____________________________________________ /
ש"ח
500
חריזה
והדר
עוז
מציעא
 בבא
אבנר
ש"ח
100
טוב
במצב
052-3595314
בשעות
גמיש
מ.אנוש
מזכירת
דרושה
■ המוקד העירוני 106
(24-25ח) ■ ליוסי מעליות ,רקע
_____________________________________________
_____________________________________________ 052-7116399
גמרא אדומה  80ש"ח
050-3337530
(23-24ח) _____________________________________________
ל 8 -שעות ביום ,החלפה ■ חברת חשמל 103
(23-24ח)  זוג מעוניין לשמור על
מכני/חשמלי ,רשיון
058-3233170
(23-24ח)  למכירה אקווריום   50/50למכירה חבילות עדשות
_____________________________________________
חברות אנשים  +עזרה בבית/לפי
נהיגה ,הכשרה במקום ,לחל"ד עם אופציה לקבוע ■ יד שרה  -שיקום החולה
שונים
מספרים
חדשות
ספורטיביות
בנות
 נעלי
דניאל
ש"ח
250
office@vatikim.net
קו"ח
בשעות
גמישות
שעה
(22-25ש) ,03-6817222 ,02-6444444
במרכז 24-27( 03-6160186ש) _____________________________________________
_____________________________________________
טובות  3זוגות  60ש"ח
וחיבור לגלגליות חדשות מידה  050-5291073אבנר
050-6651365
04-8381704
(24-25ח)
 למעון פרטי בגבעת
_____________________________________________
_____________________________________________ 052-7116399
 60 38ש"ח 058-3233170
(23-24ח) 050-3337530
(23-24ח) מעוניין לעבוד שעתיים  בב"ב לימוד כתיבת
_____________________________________________
כספי שמואל דרושה מטפלת עם ■ האגודה למלחמה בסרטן-
(23-24ח) _____________________________________________ 
תשלום
ללא
סת"ם
מלאה/חלקית,
משרה
נסיון,
וקיפול
בגיהוץ
בבוקר/בערב
טלמידע1-800-599995 :
052-7623142
(24-35ש) אפשרות גם לצהרון
_____________________________________________
בגדים וכו' עבודות כלליות
טלתמיכה1-800-200444 :

ביקוש
עבודה

עקב הרחבת הפעילות

דרושות
עו"סיות

לליווי ושיקום נערות ונשים במצוקה
לאזורים :ירושלים המרכז הצפון (העמקים)

עו"סיות להדרכת הורים
בפריסה ארצית

דרישות התפקיד
רכב חובה ונכונות לנסיעות
 75%משרה  30 -ש"ש
ניסיון ביישוג Reaching Out -
שעות גמישות ועבודה מהבית
הדרכה צמודה
תנאים מעולים למתאימות
צוות מקסים
סביבת עבודה חרדית  -דתית

לפרסום
בלוח

03-6162228

דרושים

קורות חיים למיילmiri@yadl.co.il :
11/05/2022 10:27

40861_1_c.indd 1

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות

סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

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

רואה שליחות בעבודה עם הגיל השלישי והרביעי?

מקומך איתנו!

למרכז יום של האגודה למען הזקן בבני ברק

כישורים נדרשים -

דרושות:

⋅ מנהלת מרכז יום  -עו"ס
)משרה חלקית\מלאה(
⋅ מרפאה במוזיקה
)משרה חלקית(

⋅ תקשורת בין אישית
⋅ עבודת צוות
⋅ יחס חם ואמפתי

Office@aguda-zaken.com luach@kav-itonut.co.il

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

050-6499974
משרה 101

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

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

054-7938941
 מעוניין לעבוד כשכיר
בתחום הפיזיותרפיה לחיזוק
הגוף/אפשרי לפי שעה
052-7396092
(24-25ח)
_____________________________________________
 מחפש עבודה באזור בית
שמש בכל תחום אפשרי גם
עוזר לשיפוצים 054-7933828
(24-25ח)
_____________________________________________
 אישה חרדית מעונינת
לעבוד במשק בית
054-2616758
(22-23ח)
_____________________________________________
 עריכה תמלול והגהה עם
ניסיון וידע בתחום
052-7154435
(22-23ח)
_____________________________________________
 טבח מחפש עבודה
בישיבה בב"ב להכנת ארוחת
צהריים/ערב 054-8484419
(23-24ח)
_____________________________________________
 מחפש להצטרף לנסיעה-
בני ברק/בית שמש
058-3267966
()24-25
_____________________________________________
(24-25ח)
_____________________________________________

הודעה

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.

דרושים/ות

לרשת מינימרקטים חרדית
בבית שמש ובבני ברק
מנהל/ת סניף נמרץ/ת
סדרנים/ות
7:00-15:00
*לא נדרש ניסיון

מחסנאים/ות

ניסיון חובה!

 למפעל פלסטיק בב"ב 050-7250631
_____________________________________________
(20-31ש) ■ מוקד חירום לקבלת
דרושות עובדות ייצור זריזות,
לניהול
פקידה
  052-4734815דרושה
פקסים לאוכלוסית החרשים
תנאים טובים
ידע
חלקית,
משרה
משרד,
ולקויי שמיעה פקס:
052-7042042
(24-27ל)
_____________________________________________
בשפה אנגלית חובה ,בבני
,8530161-04 ,03,5216445 050-5257147
 לפנימיה בב"ב דרוש ברק לפרטים
_____________________________________________
(,100-600-800-1 )23-24
עובד בוגר ורציני לשעות  דרושה עוזרת לפעם
שמואל-ב"ב101-500-800-1 ,
9:00-17:00
בשבוע
בגבעת23-26(054-6540088ש) ■ קו פתוח לקשישים-
054-4596777
טובים
תנאים
(24-27ש)
_____________________________________________
_____________________________________________
מידע וייעוץ לגבי זכויות
 למאפיה/קונדטוריה  /לחנוך כץ סוכנות
 02-6521218ג‘ 14:00-17:00
פיצריה בבני ברק דרושים לביטוח (פ"ת) חתמת
■ עזר מציון -מוקד רופא
עובדים ,עובדי חנות,
אלמנטרי ,נסיון חובה,
חירום שבת
אופים ,טבח חלבי ,מנהלי קו"ח לפקס-
בני ברק03-5742742 :
תפעול ,מנהלי משמרת03-578-0503 ,
_____________________________________________
(23-26ש) ירושלים02-5002111 :
תנאים טובים
למתאימים  ,לישיבה בבני ברק *עובד ■"ידידי נפש" עזר מציון
שכר מתגמל לפרטים
לארוחת ערב *איש
אחזקהמ - -קו ארצי לתמיכה נפשית
054-6855447
(24-27ש)  050-5304424להתקשר
_____________________________________________
1-800-30-30-12
10-15
 דרושה מנה"ח במשרד
_____________________________________________
(" ■ )23-24לב שומע"  -יעוץ חינוכי
בפ"ת ,כ 60 -שעות בחודש  ,דרושות מטפלות
מקצועי ודיסקרטי
 50ש"ח ברוטו
לשעה ,נסיון למעון יום/לצהרון,
ימים א'-ה' 21:00-23:00
חובה! לרציניים בלבד
למשרה מלאה/חלקית,
תנאים 03-6145033 1599-50-32-32
054-2261933
_____________________________________________
(24-27ש) במרכז בני ברק,
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-
 דרושים אנשי מכירות
למתאימה
מצויינים
בפ"ת לחנות
( 24 )23-34שעות ביממה ,סודיות
רהיטים ,שכר 054-4842065
הולם! 054-2261933
_____________________________________________ מובטחת 02 -6730002
(24-27ש)
_____________________________________________
באזור
גדולה
לעמותה
 דרוש/ה קופאי/ת מנוסה 
■ אנוש  -קו למשפחות נפגעי
(24-27ש) המרכז דרושה עובדת:
למאפיה בב"ב 054-2802057
בפרסום נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות
_____________________________________________ ראש גדול ,הבנה
יחסי אנוש 03-5400672 19:00-22:000
 דרוש נהג חלוקה
ויחסי ציבור,
■ מוקד ינ“ר  -ייעוץ נישואין
אביב,
לשכונה ברמת
 ,00:45-4:00רכב טובים קו"ח למייל:
 Amutaa.drushim@gmail.comראשוני המוקד הארצי ההתנד
שעות
_____________________________________________
( )23-24בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי
פרטי חובה ,שכר טוב
 סדרנ/ית מגוש דן לסידור
למתאימים
טובים א-ה 02-6321600 10:00-18:00
(22-25ש) סחורה בחנויות ,תנאים
052-6473633
■"שמע בני" המרכז
_____________________________________________
למתאימים/ות ,רכב צמוד
( )23-24להכוונה וחינו ימים א‘
 לאיחוד הצלה בב"ב 054-2814481
_____________________________________________
ג‘ ה‘  20:30-22:30בערב
לחלוקה
דן
דרושות עובדות לבוקר  ,נהג מגוש
02-6511613
 35ש"ח  +בונוסים
וסידור סחורה ,רישיון נהיגה
משגב המרכז להפניות והתאמת
מתאים ל 4 -טון
למתאימות לפרטים
( )23-24מומחים לבריאות הנפש
(054-2814481 )21-24
03-6001411
_____________________________________________
_____________________________________________ טל02-5808008 :
שמחות
לשובע

 מחפשים עבודה? יותר
ביפר03-6105404 :
מ 6,000 -משרות פנויות (קונדטוריה) בירושלים
דרוש עובד למכירה ,בין
בכל התחומים .גלאט
השעות 17:00-24:00
ג'ובס .לוח הדרושים
להתקשר 050-4163344
(23-24ש) ■ אוטובוסים -
הדתי-חרדי מס'  .1לצפיה _____________________________________________
מודיעין אגד03-6948888 :
במשרות ולהרשמה:
 לשובע שמחות
מודיעין דן6394444-03 :
www.glatjobs.co.il
(קונדטוריה) בירושלים
דרוש/ה עובד/ת למכירה קוים* 2060 :
073-7055666
בשעות הבוקר/אחה"צ ■ רכבת ישראל -
(23-24ש) ,04-8564444 ,03-6117000
054-8480031
_____________________________________________ סלולרי * 5770
הרצוג
בקרית
 למעון
■ זמני נחיתת מטוסים:
דרושות מטפלות למשרה
מעולים עברית03-9723333 :
מלאה/חלקית ,תנאים
(21-24ש) אנגלית03-9723344 :
054-8411503
_____________________________________________

תחבורה

(22-23/23ש)
_____________________________________________

 לארגון חסד דרושות
טלפניות מהבית ,שכר לפי
שעה/אחוזים קו"ח למייל:
mailamuta1@gmail.com
(21-24ל)
_____________________________________________
 למעון פיצקלאך בגבעת
שמואל גננות/מטפלות,
משרה מלאה/חלקית ,תנאים
(21-24ש) 050-2022488
נוחים וטובים 050-7884864
_____________________________________________

לשלוח קו"ח

קופאים/ות
קופאי/ת ראשי/ת
למשמרת בוקר בלבד! בוקר7:00-15:00 :
או ערב15:00-22:00 :
שעות7:00-15:00 :

לאלוטף הרצליה דרושות.ים

לפרטים050-7103245 :
משרה 102

משרה 103

דרוש/ה מעצב/ת

דרוש/ה גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

דרישות התפקיד:
 שליטה בתוכנות:

InDesign, illustrator, Photoshop

InDesign, illustrator, Photoshop

InDesign, illustrator, Photoshop

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

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

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

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

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

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

קלינאיות תקשורת  פיזיותרפיטיות
גננות  מטפלות חינוכיות (סייעות)
אופק תעסוקתי  כלים מקצועיים
הדרכות פרטניות ממומחים בתחום האוטיזם
לפרטים נוספים ושליחת קורוח חיים:

jobstaf@alut.org.il

ענבל 054-4200843

המשרות מיועדות לגברים ונשים

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

050-6499974

ליהנות מכל

מבצע כאסח
מהדרין
מטרנה

הטוב

 700גר' ללא שלבים

3ב120-
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המבצעים בתאריכים:
שלישי עד שישי ח'-י"א בסיון ()7-10.6.22

לק"ג

ימי שלישי ורביעי שוק פירות וירקות
-שמיטה לחומרא-

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

נקניקיות עוף/חריף

לחם עננים
ברמן

ב-

ב-

קרקר/פתיבר

פסטה

 500גר'
אריזות

ב -ב-

990

 100%פרי
 1ליטר

פילה מושט

100 4
ק"ג ב-

 150גר'
מעולה

10 2
ב-

1090 3
 50יח'
מעולה

 500*6מ"ל

ב-

טחינה אחוה

8

ב90 -

ב-

צלחות קטן לבן

שישיית מי עדן

לא כולל טורקיז ומתובלת
 500גר'

10

נסטלה

ב-

ב-

גרעיני חמניה/בוטן
אמריקאי/קלוי/קבוקים

ב-

10 7

20 4

ב-

מארז חטיפי אסם

במבה  60*4גר' 15*10/גר'/במבה
מתוקה  15*10גר'/ביסלי  55*4גר'/
דובונים  20*5גר'/במבה נוגט 30*5
גר'/אפרופו  50*3גר' 25*5 /גר'

שלגון לה פרוטה/
אבטיח

חלבי/פרווה
ריאו

ב-

15 2

בלדי/אדום גרופ

שלגון גליגל

מיץ אשכוליות/
תפוזים פרימה

ב-

ב-

1190 2

ב-

 1.5ליטר

ב-

מבצעי
"מי שטרח"

עוגיות מן

1990

לק"ג

1390 3

1890

 250-300גר'

ספרינג תה/
פרוט ווטר/
שוופס ווטר

 400גר'
אחלה

ב-

1090 4

ב-

ב-

בחומץ/במלח
בני דרום

1090 4

1090 5

2990

לק"ג

 108*4גר'

עלמה/מעולה
 200גר'

חומוס עשיר

ב-

עם עצם
קפוא
אחדות

לק"ג

רביעיית טונה פוסידון שימורי מלפפון 7-9

וופל קלאסי

 100/110גר'
מעולה

3990

ב-

1290

קהילות

עטרה

1590 2

1090

קמח כוסמין לבן80%/
 1ק"ג
מעולה

חמישי-שישי
י'-י"א בסיון
()9-10.6.22

בשר מס' /8
לשון בקר

קהילות/עטרה
 400גר'

כרעיים/ירכיים עוף

חזה עוף חצוי

18 2

1190

רוגאלך  400גר'/
קצפיות  140גר'
אחוה

20 3
ב-

בני ברק :שלמה המלך  | 6מתתיהו  | 10יצחק מאיר הכהן  | 2אבוחצירא  | 20כהנמן  | 56סוקולוב  | 6חת"ם סופר  | 19רמת גן :לנדרס  | 1אלעד :שמעון הצדיק  | 7שמעון הצדיק  | 41אבטליון 23
| בן יאיר  | 35חשמונאים :הרמ"א  | 17צפת :צה"ל  | 13מרדכי חדד  | 1מושב אור הגנוז | מודיעין עילית :יהודה הנשיא  | 23יהודה הנשיא  | 34מסילת יוסף  |21מסילת יוסף  | 34חפץ חיים |10
אבני נזר  | 18נתיבות המשפט  | 5נתיבות המשפט  | 40נתיבות המשפט  | 64רשבי  | 35ירושלים :שאולי הכהן  |10מנחם משיב  |1בן אליעזר  | 47פנים מאירות  | 10רחובות :פרץ  | 8מבצע ליטני 8
אושיות | מדר  | 27בית שאן :הנגב  | 2רכסים :רימונים  | 1נחלת יעקב  | 10אשדוד :ינאי  | 7אופקים :הרצל  | 42נתיבות :זבוטינסקי  | 10שדרות ירושלים  | 170הרב מזוז 1
אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת ,בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד | המכירה מוגבלת ל 2-מימושים 6 /יח' /ק"ג ללקוח | ח.אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק | עד גמר המלאי | ט.ל.ח.

ב-

חמישיית טישיו
מעולה

8

ב90 -

ליהנות מכל הטוב

