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בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שבת חול המועד פסח
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

שר הפנים אריה דרעי בראיון בתום דיון עם ראש הממשלה:

יוטל סגר כללי 
במדינה בליל הסדר

 השקעה פיננסית

תשואה מובטחת
בטחונות מלאים

הערת אזהרה בטאבו

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

עו"ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה, 

פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

כל הקודם זוכה 
סטוקים של מסכות, n95 / כירוגיות

0526547797

שר הבריאות יעקב ליצמן:
 "להפסיק את השיח המגזרי"

לדברי שר הבריאות: "בעת חרום זו בו כלל אזרחי ישראל מתמודדים באותה מידה, יש 
להפסיק את השיח המגזרי, לטובת שיח מקצועי, בטחוני ורפואי" | עמ' 10

"כולנו חייבים להתחזק ולהקפיד 
על הוראות משרד הבריאות"

ביד חזקה
בסיקור היסטורי 

רווי חשיפות, מתגלה 
נתניהו כאסטרטג 

יעיל, המשתמש 
בשיטות שונות 

ומקוריות כדי לנטרל 
את יריביו 

מה נשתנה?
רגע לפני שהקורונה 
מאיימת למוטט את 

איראן, פרסם העיתונאי 
אוהד חמו סדרת 

כתבות על המתרחש 
באיראן 2020 • ראיון 

שירה חדשה
צמד המלחינים-

מעבדים אלי קליין 
ואיצי ברי, חתומים 

על כמה מההפקות 
המוסיקליות המרגשות 
של השנים האחרונות. 

ראיון מרתק

מצורף מוסף חג

צילום: דוברות המשטרה



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית



גם בפסח
לדעת לפרגן לעצמך

לראשונה, מגוון מוצרי יופלה
בטעמים נהדרים כשרים לפסח למהדרין

מוצרי יופלה שעל גבי אריזתם המקורית מופיעה חותמת כשרות מהדרין וגם הכיתוב "כשר לפסח ערב פסח" הינם כשרים לפסח למהדרין.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 
יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה 

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
צלמי מערכת:

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

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

"כולנו חייבים להתחזק ולהקפיד 
על הוראות משרד הבריאות"

מאת: מנחם הירשמן 

הראיון עם רס"ן )מיל(. יצחק טסלר, מסביר 
פיקוד העורף לציבור הדתי והחרדי, נערך שעות 
ז"ל,  קופרשטוק  ציון  בן  שהרב  לאחר  ספורות 
שכונה "האבא של מירון", נפטר מקורונה והוא 

בן 63 בלבד. 
קופרשטוק  הרב  את  ולראיין  להכיר  "זכיתי 
ז"ל", מספר טסלר בצער רב, "כל שנה לפני ל"ג 
מספר  היה  והוא  אליו  מתקשר  הייתי  בעומר, 
האוכל  כל  על  ילד,  של  ובהתלהבות  בשמחה 
לאינספור האנשים  היה מספק  והשתייה שהוא 
בר  שמעון  רבי  לציון  למירון,  מגיעים  שהיו 

יוחאי.
"כל פעם מחדש הוא היה מספר לי עד כמה 
לקח  שהוא  הקדושה  המשימה  עליו  חביבה 
מאוד.  גדול  פטירתו  על  הצער  ולכן  עצמו,  על 
וקוצר  גבוה  מחום  סבל  הוא  האחרונים  בימים 
אותו  הבהילו  המסורים  משפחתו  בני  נשימה. 
הרופאים  שם  כרם,  עין  הדסה  החולים  לבית 

נלחמו על חייו עד לסוף המר".
מה הלקח שלך מהאסון?

"והחי יתן אל ליבו – כולנו חייבים להתחזק 
בכל  הבריאות  משרד  הוראות  על  ולהקפיד 
הקשור לקורונה, כי הכללים הללו מצילי חיים. 
מאוד  'ונשמרתם  שמדין  להבין  חייבים  כולם 
כדי  אלא  מהבית  לצאת  אסור  לנפשותיכם', 
לקנות למשפחה מזון ותרופות, ולעבודה חיונית 
שחולים  מי  או  ומעלה,   60 בני  אנשים  בלבד. 
במחלות רקע, אסור להם לצאת מהבית בכלל, 

גם לא למטרות הנ"ל. 
"בימים אלה כיבוד אב ואם אצל סבא וסבתא, 
זה להביא להם אוכל ותרופות, אבל לא להיכנס 
אליהם לבית ולא לסכן אותם. אם כבר שולחים 
לא  תרופות,  להם  לקנות  או  אוכל  להם  להביא 
שיוכלו  בוגרים,  אלא  ילדים,  לשלוח  כדאי 
להקפיד לשמור מרחק של שני מטר מאדם אחר 

וגם להעיר במידת הצורך אם מישהו לידם לא 
מקפיד להשתעל או להתעטש לתוך המרפק.

 - הקטנים  על  הגדולים  להזהיר  גם  "חייבים 
אסור  השכנים,  ילדי  עם  לשחק  לילדים  אסור 
להם לבקר משפחה או שכנים. צריך גם להסביר 
להם שצריך להחמיר בדין פיקוח נפש ושגדולי 

אלה  בימים  שאסור  קבעו  הדור 
בשטח  לא  גם  במניין,  להתפלל 

פתוח".
על השאלה מדוע יש הגבלות 
תנועה קשות על ריכוזים חרדיים 
על  דומה  אכיפה  אין  ולמה 
אחרים, משיב טסלר: "המשטרה 
 - הארץ  בכל  אכיפה  מבצעת 
מיעוטים,  בני  חילונים,  בקרב 
אצל  וגם  זרים  עובדים  עולים, 
שנקבעות  ההגבלות  חרדים. 
רק  הן  ישראל  ממשלת  ידי  על 
גבוה  ריכוז  יש  שבהם  באזורים 

הגדול  הריכוז  כעת  הצער,  למרבה  חולים.  של 
של נשאים וחולים הוא באזורים חרדיים, אבל 
כמובן  בארץ,  אחרים  באזורים  יקרה  זה  אם 

שאותן הגבלות יהיו גם שם".
 איך אתם מגיבים על הטענות בתקשורת שרוב 

החרדים אינם מקשיבים להוראות?
"רוב הציבור החרדי מקשיב להוראות, אבל 
למרבה הצער יש בשוליים כאלה שלא ממלאים 
אחר הכללים ועם המספרים הגדולים של חולים 
שהציבור  לזכור  חובה  להתווכח.  אפשר  אי 
שבהן  מאוד,  קטנות  ברובו בדירות  גר  החרדי 
משפחות גדולות בלעה"ר. כאשר יש ריכוז גדול 
של אנשים, בשטח קטן, הווירוס יכול להתפשט 
במהירות. זו בדיוק הסיבה שחייבים להקפיד על 

היגיינה אישית".
סעודה  לפני  ידיים  ליטול  מקפידים  כולם  אבל 

ולאחר שמתפנים.
שבנוסף  קובעות  הבריאות  משרד  "הוראות 

לנטילת ידיים חשוב גם לסבן אותן בעזרת סבון 
נוזלי, במשך 60 שניות. לאחר נטילת ידיים יש 
שבה  בד  במגבת  ולא  נייר  במגבת  להשתמש 
לפני  ידיים  לסבן  גם  חובה  אחרים.  משתמשים 
בילדים.  טיפול  ולאחר  לפני  וכן  מזון,  הכנת 
הניסיון שנצבר בעולם, מלמד עד כמה להקפיד 
מי  את  בבידוד  להחזיק 

שצריכים זאת".
חייב  מי  סדר,  נעשה  בוא 

בבידוד?  
חובה  יש  כל  "קודם 
יום   14 של  לבידוד  להיכנס 
הבריאות,  למשרד  ולדווח 
במקרה של פגישה עם חולה 
שבים  כאשר  או  קורונה 
שלא  מי  גם  אבל  מחו"ל. 
פגש חולה, או ששב מחו"ל, 
וסובל מחום של יותר מ-38 
או  משיעול  וכן  מעלות 
בבית,  נפרד  להיות בחדר  צריך  בנשימה,  קושי 
עד יומיים לאחר ירידת החום. אם לא בטוחים, 
פיקוד  של   104 למוקד  להתקשר  תמיד  כדאי 

העורף ולקבל מידע בשל שפות, כולל בידיש".
איך מצפים ממשפחה חרדית גדולה, שלה דירה 

קטנה, לקיים את הוראות הבידוד?
העירייה  למוקד  לפנות  יכולה  כזו  "משפחה 
למלונית  הבידוד  חייבי  בהעברת  סיוע  ולבקש 

כשרה למהדרין, ללא תשלום".
מה המסר שלך למי שמקווים כי אחרי פסח יהיו 

הקלות?
על  הידוע  הסיפור  את  מכירים  "כולם 
האויבער-חוכעם שבה לרב עם פרפר ביד ושאל 
האם הפרפר חי או מת. הוא תכנן שאם הרב יגיד 
יגיד  אם  הפרפר.  את  ימחץ  הוא  חי,  שהפרפר 
וישחרר  יפתח את היד  הרב שהפרפר מת, הוא 

את הפרפר. הרב חייך ואמר 'בידך הדבר'. 
"בידינו הדבר – אם נקפיד על הוראות משרד 

הבריאות, מספר החולים והנדבקים יקטן וניתן 
יהיה להקל בהנחיות. אם חס ושלום לא תהיה 

הקפדה מלאה, ההגבלות יוגברו".
בבני ברק פיקוד העורף פועל בשני מישורים. 
והשני הסברתי. הסיוע הפיזי  פיזי,  סיוע  האחד 
כולל הפעלת מלונית לאנשים הזקוקים לבידוד, 

חלוקת מזון לתושבים, סיוע לעירייה ועוד. 
של  ארוכה  שורה  כולל  ההסברתי  המענה 

פעולות המותאמות לקהל היעד. 
את  מידע שמסבירים  עלוני  הופצו  היתר  בין 
כללי המותר והאסור בזמן קורונה, כולל הסבר 
ידיים  לנטילת  שבנוסף  העובדה  לגבי  ביידיש 

חשוב גן לסבן אותן. 
לעודד  שנועדו  מגנטים  הוכנו  בנוסף 
התחייבות אישית של המשפחה לשמור על נהלי 
משרד הבריאות וגולת הכותרת היא ספרון חדש 
 - החבורה  גיבורי  כידוע,  תרי"ג.  חבורת  של 
תנחום, רובי, ישראל וגדי הם ילדים רגילים לכל 
ממש  דברים  להם  קורים  פעם  שמדי  רק  דבר, 
לא רגילים. הפעם החבורה מתגייסת כדי ללמד 
את  מקיימים  כיצד  ומשפחותיהם,  הילדים  את 

'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' בזמן הקורונה.
לסיום, טסלר מבקש לחדד את ההנחיות למי 

שצריכים להיות בבית בבידוד:
לשהות  יש  בידוד  בזמן  בבית,  שנשארים  מי 

בבית בחדֿר מאוורר היטב עם דלת סגורה.
פעולות  לצורך  רק  תהיה  מהחדר  יציאה 
הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי 

הפה והאף במסכת אף-פה או בבד.
ועדיף  בבידוד  אדם  בו  לחדר  להיכנס  אסור 
חד  בכלים  לחדר,  בכניסה  אוכל  לו  להשאיר 

פעמיים.
שבהם  קדושה  בתשמישי  להשתמש  אסור 

משתמש אדם בבידוד )סידור, חומש, תפילין(.
לחטא  או  וסבון,  במים  ידיים  לשטוף  יש 
אותן בחומר חיטוי אלכוהולי אחרי כל מגע עם 
המבודד או עם סביבתו וחפציו לפני הכנת מזון, 
בכל  פעמיות  חד  בכפפות  להשתמש  מומלץ 
כולל  הבידוד,  חדר  וסביבת  המבודד  עם  מגע 

משטחים, בגדים או מצעים מלוכלכים.
יש להשליך מוצרים חד פעמיים כגון כפפות, 
לתוך  אחרת  פסולת  וכל  מסכות  אף,  ממחטות 

שקית ייעודית בחדר הבידוד.
יש לסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח 

האשפה.
במברשת  משותף  משימוש  להימנע  יש 

שיניים, כלי אוכל, מגבות, מצעים וכדו'.
יש לנקות ולחטא לפחות פעם ביום משטחים 

כגון ידיות, מתגי תאורה.

שוטרים בפתח העיריצחק טסלר

מנע

מנחלתך
מגפה



איך מתמודדים? מתי כל זה ייגמר? מה מותר ומה אסור? מה עושים? למי פונים? 
איך מנהלים שגרה נכונה ובריאה? איך מתמודדים עם קשיים של ילדים? 

איך מקיימים ביקור רופא מרחוק?

מערך מתקדם של תמיכה ומענה עם כל הכלים כדי שתעברו את התקופה הזו ברוגע:
ביקור רופא טלפוני | ייעוץ מיילדותי | תמיכה נפשית | טיפים לתקשורת עם ילדים

התמודדות עם חרדות אישיות וחרדות של ילדים | תזונה נכונה בשגרה הפוכה
פיזיותרפיה בהנחיה מרחוק ועוד

תשובה אחת: 3833* לכל השאלות!

*3833 k.meuhedet.co.il

בברכת חג כשר, בריא ושמח!
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י"ג ניסן תש"פ 667/4/20 בני ברק

עשרות מתנדבות חילקו מזון 
לתושבים בבידוד

בני ברק: "הסגר ייקח 
שבועות רבים, אולי יותר"

מאת: מנחם הירשמן

ישראל  זק"א  של  הגבוהה  המוכנות 
הרשויות  עם  פעולה  לשיתוף  מביאה 
עשרות  ברק.  בני  תושבי  לטובת 
ישראל  זק"א  ארגון  מטעם  מתנדבות 
התייצבו במוקד 106 של עיריית בני ברק 
וסייעו לעירייה, פיקוד העורף והמשטרה 
אלו  קשים  בימים  הנעשית  בפעילות 
ישראל  זק"א  של  ההחלטה  בעיר. 
 106 למוקד  מתנדבות  עשרות  להקצות 
לעמוד  לרשויות  לאפשר  כדי  התקבלה, 
לתושבי  מענה  ולתת  הפניות  בעומס 

העיר בנושא הקורונה.
שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף בא 
הקשישים  פינוי  בתחום  גם  ביטוי  לידי 
הוקמו  מוגנים.  לאזורים   80 גילאי  מעל 
המיועדים  מהעיר  יציאה  מוקדי  שמונה 
לפינוי הקשישים. המוקדים ממופים ע"י 
פיקוד העורף וכל קשישי העיר מקבלים 
מענה וסיוע ליציאה למקום בטוח בעזרת 

מתנדבי זק"א ישראל.
בבני  האינטנסיבית  לפעילות  בנוסף 
בני  יחידת  השבת,  גם  פעלה  ברק, 
בשיתוף  ישראל  זק"א  של  המיעוטים 
זק"א מחוז תל אביב, זו השבת השלישית 

במניעת התפשטות מגיפת הקורונה.
למעלה  ביצעו  ישראל  זק"א  מתנדבי 
מ-60 איתורים של חולים שקבלו תשובה 
הצליח  לא  הבריאות  ושמשרד  חיובית 

לאתרם.  
דגש מיוחד נתנו מתנדבי זק"א ישראל 
השבת  כשבמהלך  ברק  בני  העיר  על 
בתים  לעשרות  המתנדבים  הוקפצו 
למשרד  ישיר  בקשר  החולים  את  לחבר 
חבירה  לבצע  שיוכלו  מנת  על  הבריאות 

למד"א.  
זק"א  יו"ר  מורגנשטרן,  ישראל 
בציוד  המתנדבים  את  "תגברנו  ישראל: 
היערכות  יבצענו  השבת,  במהלך  תואם 
שבחג  תקווה  כולי  הארץ.  בכל  רחבה 

הקרוב יהיה לנו פחות עבודה".
אמר,  ת"א  זק"א  מנכ"ל  חסיד,  צבי 
צי  המיעוטים  בני  ליחידת  "העמדנו 
כ"כ  שיהיו  ציפינו  לא  אמבולנסים,  של 
הרבה מקרים. לצערנו הציבור לא נשמע 
את  השאירו  ולא  הרבנים  להוראות 

הטלפונים דלוקים". 
צביקה כהנא, מפקד יחידות החירום: 
86 וגם בישרנו  "דפקנו אצל אנשים בני 
הנגיף.  את  נושאים  שהם   14 בת  לילדה 
ישנם חולים שלא הסכימו לענות לטלפון 
וזאת נגד פסקי ההלכה, חבל שהם גרמו 
לחילולי שבת וטרחה מיותרת למשטרת 

ישראל".
ישראל:  זק"א  מנכ"ל  שבקס,  חזי 
"המתנדבים עושים עבודת קודש, רובם 
לא זכו לאכול את סעודות השבת בחיק 
עבודת  את  עושים  אנחנו  משפחתם. 

הקודש בנחישות וברגישות יחד".

מאת: מנדי קליין

אלוף )במילואים( רוני נומה, ראש צוות החירום של 
ומי שמנהל בפועל את העיר החרדית מעריך  בני ברק, 
'ישראל היום', כי העיר  בראיון מיוחד שהעניק לעיתון 

נמצאת במשבר תפקודי חמור.
להגדיל  חייבים  בלימה.  קרב  כרגע  מנהלים  "אנחנו 
משמעותית את מספר הבדיקות שאנחנו מבצעים בבני 
חריף  במשבר  נהיה  מיידית,  יקרה  לא  זה  אם  ברק. 

בהרבה".
אבל  מאומתים,  חולים  כ-1,000  בעיר  יש  לדבריו, 
מספר  גם  יותר.  הרבה  גבוהים  המספרים  להערכתי 
השאר  בין  שמדווח,  מכפי  בהרבה  גדול  המבודדים 
אינן  בארץ  הבדיקות  נעשות  שבהן  שהשיטות  משום 
רלוונטיות לעיר כמו בני ברק, שבה 50 אחוז מהתושבים 

לא מחזיקים טלפון מתקדם".
נומה אומר בראיון: "אנחנו מנסים לבנות כעת מערכת 
בעיר  הנעשה  על  יותר  טובה  מצב  תמונת  לנו  שתיתן 

מבחינת מצב הרפואה, הלוגיסטיקה והרווחה".
כחלק מכך הונחו גורמי פיקוד העורף ואנשי המודיעין 
של אוגדה 98 לבנות תמונת מודיעין מדויקת על הנעשה 

בעיר.
"היעד, הוא לדעת מה קורה בכל דירה בבני ברק. כל 
חייל יקבל 5-4 משפחות שאיתן הוא יהיה בקשר קבוע, 
לצרכים  מענה  ולתת  בסדר  שהן  לוודא  יהיה  ותפקידו 
שלהן. התושבים מתחילים להבין שבאמת באנו לעזור 
להם. זה ייקח עוד יום-יומיים, אבל אני חושב שבאמצע 
באנו  שלא  ויבינו  לגמרי  עלינו  יסמכו  כבר  הם  השבוע 
טענו,  כמו שחלקם  בגטו  אותם  לשים  או  אותם  לחנוק 

אלא לסייע".
נומה מדגיש בדבריו: "אני מניח שהמדיניות הקיימת 
של הגבלות תנועה פנימה והחוצה מבני ברק יישמרו. זה 
לא יימשך ימים או שבועות בודדים, ואני גם לא רואה את 

זה חוזר לשגרה אחרי פסח. זה ייקח שבועות רבים, אולי 
יותר. אולי במקומות אחרים זה ייקח פחות זמן, אבל לא 
אוכלוסיית  לפני שכל  זאת  לעשות  נוכל  לא  ברק.  בבני 
העיר תיבדק, ונדע לומר מי חלה והבריא, כלומר שהוא 
משתייך לאותה אוכלוסייה חסינה שניתן לשחרר אותה 
לחזור לשגרה ולהתחיל להחזיר את העיר לפעילות. זה 
דם  )-בדיקות  סרולוגיות  בדיקות  לבצע  להתחיל  דורש 

לגילוי נוגדנים( נרחבות. בינתיים זה לא קורה".
לא  יש  אבל  נרתמה,  הממשלתית  "המערכת  לדבריו 
מעט צווארי בקבוק. אגיד שוב ושוב שהבעיה העיקרית 
מתאים  לא  שפשוט  המועט,  הבדיקות  מספר  היא 
לאוכלוסייה במקום כמו בני ברק, כי אם בכל מקום קצב 
ההדבקה הוא בערך 3 אחוזים, פה הוא 6 אחוזים, כלומר 
לבדוק  קריטי  ולכן  המחלה,  התפשטות  של  כפול  קצב 

מהר והרבה".
השיב  ברק,  בבני  הפסח  חג  ייראה  איך  השאלה  על 
נומה בראיון לישראל היום: "היום ברור לנו שפורים היה 
זרז של הדבקה. אם האוכלוסייה לא תהיה ממושמעת, 
זה  את  מבינים  הרבנים  דומה.  מאיץ  להיות  עלול  פסח 
יתקיימו  איך  בקביעה  למשל  פעולה,  איתנו  ומשתפים 

הלכות החג. אני מקווה שהציבור ישתף פעולה".
החשש העיקרי של נומה הוא שהאוכלוסייה המבוגרת 
ממילא,  למחלה.  ותיחשף  פסח  בסדרי  תשתתף  בעיר 
הוא אומר, רבים בעיר לא מדווחים שהם חולים, מחשש 

שיוצאו מהבית לפני החג ויותירו את משפחתם לבד.
הציבור  התנהל  האופן שבו  על  ביקורת  הרבה  היתה 

החרדי בראשית המגיפה.
מפקד  שלדג,  יחידת  מפקד  בעבר  שהיה   – נומה 
חטיבת הנח"ל ואלוף פיקוד המרכז, הסביר מדוע הסכים 
להתנדב לסייע לעיר בני ברק: "כשראיתי את הפרצופים 
הוא  לרגע",  התלבטתי  לא  המשבר,  גודל  את  והבנתי 

אומר. "אי אפשר היה שלא להיעתר לבקשה שלהם".

מאת: מנחם הירשמן

ראש  לחוק,  ובניגוד  מחלוקת  מעורר  בצעד 
עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, חסם ביום שני 
כשלטענתו  ברק,  מבני  לעירו  רגל  הולכי  מעבר 
המטרה היא "למנוע את התפרצות נגיף הקורונה 
משרד  מנכ"ל  בהוראת  גן".  רמת  בשטח  גם 

הפנים, הגדרות הוסרו תוך מספר שעות.
ביקורת  שגרר  במחלוקת  השנוי  המהלך 
לאחר  בלבד  ספורות  שעות  התבצע  חריפה, 
ששאמה הכהן התנער מפרסומים לגבי כוונותיו 
הזדוניות וטען כי "סיפרו לכם שאני רוצה לבנות 
חומה, רק האמת היא בדיוק הפוכה: שיצאתי נגד 

זה בכל דרך ובכל הכוח".
בשעת  ברק  בבני  שלנו  והאחים  "השכנים 
צרה", טען ראש עיריית רמת גן "ולכן לא משנה 
כלום: בימים האלה כולנו בני-ברקים, ומחויבים 
צריכים  שהם  מה  בכל  ולעזור  יד  להושיט 

ויכולים".
כלפי  ההסתה  את  הגדיר  שפרסם,  בפוסט 

מאוזנינו  נעלמים  "לא  חינם"  כ"שנאת  החרדים 
שום  אך  כלפינו,  והשקרים  החינם  שנאת  צלילי 
ילד בבני ברק לא אשם בכך וגם את אותו מיעוט 
קולני, שולי ומתסיס נדון בימים אלה לכף הזכות. 
עצה לי לכולם, משני הצדדים, ובמיוחד לאחינו 
מבני ברק, שרגישותם כעת בשיא ואינם חשופים 
להאמין  תמהרו  אל  ישיר:  למידע  מלא  באופן 

למה שמספרים לכם, אלא למה שאתם רואים".
דיבורים לחוד ומעשים לחוד. תושבי בני ברק 
גילו לתדהמתם  יום שני  שהתעוררו בבוקרו של 
גן בניסיון למנוע כל  גדר שהקימה עיריית רמת 

מעבר רגלי בין הערים.
ח"כ משה ארבל )ש"ס( שיגר ליועץ המשפטי 
לממשלה אביחי מנדלבליט, מכתב חריף וביקש 
"חרף  כתב,  במכתבו  בחרפה.  התערבותו  את 
אין  כי  המקומיות,  לרשויות  כבודו  הנחיית 
אזרחים, התקבלה  תנועה של  בסמכותן להגביל 
את  מגדרת  גן  רמת  עיריית  כי  בלשכתי  פניה 
ללא  רגל  הולכי  למעבר  בתחומה  המעברים 
מול  התערבותך,  את  אבקש  חוקית.  סמכות 
התנהלות זו הפוגעת בכבוד האדם ונעשית ללא 

סמכות חוקית".
זמן קצר לאחר שהגדרות הוצבו, מנכ"ל משרד 
הפנים הורה לראש עיריית רמת גן כרמל שאמה 
הכהן להסיר את הגדרות, ועובדי עיריית בני ברק 

מצידם מיהרו למקום והסירו את הגדרות.
ח"כ יעקב אשר מתח ביקורת חריפה: "הצבת 
מזכירה  ר"ג  רה"ע  ע"י  חוקי  בלתי  באופן  הגדר 
תושבים  אלפי  במאות  ופוגעת  אפלים  ימים 
וזאת  מהבית  מלצאת  ונמנעים  בסגר  שנמצאים 
יממה לאחר שהציע לחלק משחקים לילדי ב"ב, 
מראש  שנדרשת  רגישות  חוסר  על  מעיד  הדבר 
לימדה  ההיסטוריה  הבוטה,  צביעותו  ועל  עיר 
בלי  הציבורית  מהזירה  נעלמו  כאלו  שאנשים 

להשאיר חותם".
תקף  רובינשטיין  אברהם  הרב  העירייה  ראש 
לדבריו,  הגדרות.  הצבת  את  קשות  במילים 
"משבר הקורונה יחלוף, אבל התנהלותו הבלתי 
אנושית של ראש עיריית רמת גן, כרמלה שאמה 
תיזכר לדיראון עולם. האיש שניסה לגזור קופון 
פוליטי על המצוקה של תושבי בני ברק כשהוטלו 
עליהם הגבלות תנועה, מקים גדרות מסביב לגטו 

שהוא דרש להקים".
מוחה  ברק  בני  "עיריית  הוסיף,  רובינשטיין 
"שכנות  של  ומכוער  נבזי  מעשה  על  בתוקף 
טובה" מצד עיריית רמת גן שבחרה בצעד מחליא 
ללא כל סמכות, כפי שקבע גם שר הפנים אריה 

דרעי. 
רה"ע הדגיש כי "תושבי בני ברק שומרי חוק 
ומתנהלים בהתאם להנחיות, הקמת הגדרות היא 
עבריינים,  של  להתנהלות  שמתאים  אלים  צעד 
לא  היהודי.  בעבר  אפלות  תקופות  ומזכיר 
נאפשר גדרות, לא נסכים לתיוג גזעני ולהכתמת 

אוכלוסייה שלמה".
הגיב:  גן,  רמת  ר"ע  הכהן,  שאמה  כרמל 
בני  העיר  על  אסון  שהביאו  שעסקנים  "מצער 
ברק ותושביה בכך שהמשיכו שהנחו את הציבור 
המדינה  שכל  בזמן  כרגיל  החיים  את  להמשיך 
שהתנגדו  פשע  על  חטא  והוסיפו  אותם  עצרה 
דרך  בכל  מנסים  אישיים  משיקולים  להסגר 

ללבות אש בכדי להסית את האש מהם".

ההגבלות על העיר הבליטו יוזמות מבורכות של סיוע לתושבים הזקוקים לכך • חזי 
שבקס, מנכ"ל זק"א ישראל: "המתנדבים עושים עבודת קודש, רובם לא זכו לאכול 

את סעודות השבת בחיק משפחתם" 
אלוף במיל' רוני נומה, מי שמנהל את המשבר בעיר בני ברק, קובע: "לא נחזור לשגרה אחרי פסח. אולי במקומות 
אחרים זה ייקח פחות זמן, אבל לא בבני ברק" • "השיטות שבהן נעשות הבדיקות בארץ אינן רלוונטיות לעיר, רבים 

לא מדווחים שהם חולים" • והחשש הגדול? הידבקות המונית בפסח

חרפה: ראש העיר רמת גן חסם את המעבר מבני ברק
ראש עיריית רמת-גן הציב בניגוד לחוק גדרות במטרה לחסום את מעבר הולכי הרגל מבני ברק לעירו • עובדי עיריית בני ברק הסירו את הגדרות • רה"ע בני-ברק אברהם רובינשטיין: 

"צעד אלים שמתאים להתנהלות של עבריינים, ומזכיר תקופות אפלות בעבר היהודי"
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 קו פתוח
לשאלות 
 ברפואה
והלכה 

כדי שתמיד 
תקבלו 
מענה

לשירותכם 24/6 ברציפות!
טל: 02-5020202 | פקס: 02-5020222 
MH025020202@GMAIL.COM :דוא"ל

לשאלות בנושאי נגיף הקורונה וחג הפסח ישיבו רבני מוקד ה.ר.ב. 
בראשות הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א וצוות רופאי מאוחדת

בראשות ובהכוונת הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

עוברים את התקופה הזאת ביחד. 
בכל שאלה תוכלו לפנות אלינו, אנחנו כאן בשבילכם!



י"ג ניסן תש"פ 887/4/20 בני ברק

חרף המשבר: ב'זכור ליעקב' 
הגדילו את החלוקה

שר הביטחון והרמטכ"ל ביקרו בבני-ברק

מאת: עוזי ברק

התקיימה  שנה  כמידי  הקורונה,  משבר  בצל 
'זכור  מוסדות  ע"י  משפחות  למאות  חלוקה 
כדי  זכריהו  נתנאל  הרה"ג  בראשות  ליעקב' 

שיוכלו לחוג את חג הפסח כראוי.
הגדילו  הקשה,  הכלכלי  המצב  למרות 
וזאת  שנשלחו  החבילות  כמות  את  במוסדות 
צרכי  את  משפחות  שיותר  לכמה  לספק  בכדי 

החג ברווח.
חבר הנהלת העיר הרב יעקב זכריהו, המרכז 
"בכל  כי  הדגיש  רבות,  כבר שנים  את החלוקה 
שנה בתקופה זו אנו עדים לעליה בביקוש והשנה 

בפרט קיבלנו המון פניות בעקבות המצב הקשה  
שנוכל  ובתקוה  פניה,  לכל  לענות  והשתדלנו 

לחוג את חג הפסח בשמחה ובטוב לבב".

מאת: מנחם הירשמן

שר  ברק,  בני  על  ההגבלות  הטלת  לאחר 
כדי  בעיר  לביקורים  הגיע  בנט  נפתלי  הביטחון 
במקום.  צה"ל  פעילות  אחר  מקרוב  לעמוד 
בשיחת  שוחח  שם  המרכזי,  בחמ"ל  ביקר  השר 
וידאו עם ראש העיר, אברהם רובינשטיין, ופגש 
מטה  את  המנהל  נומה,  רוני  )במיל׳(  אלוף  את 
מהם  בעיר,  הקורונה  נגיף  בהתפשטות  המאבק 
שמע על התמודדות התושבים והרשות המקומית 

עם התפשטות הנגיף.
דרעי,  אריה  הפנים,  שר  עם  גם  שוחח  השר 
בני  העיר  על  להגנה  המערכה  את  מוביל  אשר 
מכולת  חנויות  במספר  ביקר  מכן,  לאחר  ברק. 
המצב  על  ללמוד  במטרה  ובסופר-מרקטים, 

בשטח.

השר  שיבח  הביקור,  בתום 
"תושבי  כי  ואמר  התושבים  את 
בני ברק מתנהלים למופת. חיילי 
התמיכה  כל  את  יעניקו  צה"ל 
הם.  אחינו  ברק,  בני  לתושבי 
אך  מורכב,  ברק  בבני  המצב 
היענות  רואים  אנחנו  לשמחתי 
להישמע  התושבים  של  גדולה 

להנחיות.
את  בדבריו  העלה  בנט 
תושבי  של  הקשים  האתגרים 

ובלימת  הקורונה  מגפת  עם  בהתמודדות  העיר 
שונה  ברק  "בני  בנט,  לדברי  התפשטותה. 
משפחות  אחרים:  רבים  ממקומות  במאפייניה 
מרובות ילדים בדירות קטנות, אוכלוסייה צעירה 
מהרגיל, היקף נמוך באופן יחסי של אוכלוסייה 
ניתוק מהאינטרנט, וככל הנראה היקף  מבוגרת, 

גבוה יחסית של תחלואה בקורונה. 
למאמץ  נירתם  יחד  "כולנו 
את  ננצח  יחד,  לצרכים.  שיותאם 

הקורונה", התחייב.
הגיע  האחרון  השבוע  במהלך 
רב-אלוף  הכללי,  המטה  ראש  גם 
ברק,  בני  בעיר  לסייר  כוכבי,  אביב 
אלוף  העורף,  פיקוד  מפקד  בליווי 
"האש",  עוצבת  מפקד  ידעי,  תמיר 
ומפקדים  פינקלמן,  ירון  תת-אלוף 
קיבל  שצה"ל  לאחר  זאת  נוספים. 
עם  בהתמודדות  לסייע  ונרתם  העיר  על  פיקוד 

המשבר החריף.
 במהלך הביקור הוצגו לכוכבי מאמצי העשייה 
עוצבת  וחיילי  העורף  פיקוד  של  המרכזיים 
"האש" בסיוע לעיר ולתושבים הזקוקים לעזרה.

חלוקת  לנקודת  הגיע  כוכבי  הביקור,  במהלך 

ידי  על  ונארזות  המנות  נקלטות  בה  המזון 
יוצאות לחלוקה לתושבי העיר.  ומשם  החיילים 
על  סקירה  האוגדה  ממפקד  שמע  הרמטכ״ל 
הכוחות  תכנון  ואת  כה,  עד  שבוצעו  המהלכים 

והיערכותם לפעילות בהמשך.
הרמטכ"ל אביב כוכבי אמר עם סיום ביקורו כי 
"הביטוי 'צבא העם' מקבל משנה חשיבות נוכח 
חיים,  להצלת  משימה  המבצעים  צה"ל  חיילי 
נמשיך  ישראל.  בעם  ההדדית  לערבות  ביטוי 
להגדיל את הסיוע לרשויות מקומיות ולכל מקום 
גאה  אני  ומהיר.  מרחיב  באופן  צורך  יהיה  בו 

בעשייתם, בהירתמות המהירה ובביצוע".
בתוך כך, מ"מ המפכ"ל ניצב מוטי כהן הגיע 
אף הוא יחד עם מפקד מחוז ת"א ניצב דוד ביתן, 
ממ"ר דן מומי בוריה והאלוף רוני נומה, לסיור 
החירום  כוחות  כלל  עם  נועדו  והללו  ברק  בבני 

והביטחון הפועלים בעיר.

בעקבות משבר הקורונה שפוקד את העיר וההגבלות הקשות על התושבים, הגיעו השר בנט, הרמטכ"ל כוכבי ומ"מ המפכ"ל 
מוטי כהן לראות מקרוב את ההתמודדות והבטיחו לסייע במאבק בהתפשטות הנגיף

ראש עיריית כפר קאסם לרובינשטיין: 
"אנחנו בשותפות גורל"

מאת: מנחם הירשמן

ראש  צפויה,  בלתי  הומניטרית  במחווה 
מכתב  שלח  בדיר  עאדל  קאסם  כפר  עיריית 
רובינשטיין,  אברהם  ברק  בני  עיריית  לראש 
בעקבות ההגבלות שהוטלו על העיר והמצוקה 
והציע  בעיר,  הקורונה  התפשטות  בשל  הקשה 

את עזרתו לתושבים.

לרובינשטיין:  כתב  קאסם  כפר  עיריית  ראש 
שאנחנו  אומר  אני  קאסם,  כפר  תושבי  "בשם 
העטרה.  עם  להתמודד  לכם  לעזור  מוכנים 

אחדות הגורל מקרבת אותנו בימים אלה. 
חדש  אתגר  מהווה  הנוכחי  "האיום 
העיר  תושבי  גם  בינינו.  שמבדיל  לסולידריות 
הביעו את הרצון שלהם להתנדב ולעזור לשכנים 
שלנו תושבי בני ברק. אנחנו רוצים לעזור לכם 
להתגבר על גלי האטמה שכולנו עומדים בפני. 

ביחד בעזרת השם נגיע למקלט בטוח".

חיזוק לא שגרתי לתושבי בני ברק: ראש עיריית כפר קאסם שיגר מכתב תמיכה לראש 
עיריית  בני ברק, בשל התפרצות נגיף הקורונה בעיר

בנט בחמ"ל העירוניבנט בבני ברק חיילי פיקוד העורף בחלוקת מזוןהרמטכ"ל בסיור בעיר

חלוקת הקמחא דפסחא

מנע
מנחלתך

מגפה

קו חירום טלפוני
לייעוץ מקצועי
ע"י יועצים/ות חינוכיים ועו"סים
מקצועיים בוגרי מכללת מבחר

סודיות מובטחת!
התקשרו:

שלוחה 5

ה'קורונה' הביאה אתכם אל הסף?
הילדים בחרדות? משברים אישיים?

בעיות משמעת וסמכות הורית? 

"איש את רעהו יעזורו"

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

03-5785030
או שלחו מייל:

Covid-help@mivchar.org.il



לא צריך לצאת מהבית!
לקוחות כללית במרכז הרפואי בני ברק אזורית,

רוצים להתייעץ? צריכים מרשם?
שלחו מייל לצוות המרפאה ואנחנו נטפל בהקדם.

מרכז בריאות הילד בני ברק מרפאת בני ברק אזורית
dpbb_yeladim@clalit.org.il dpbney_brak@Clalit.org.il

מרכז רפואי בני ברק אזורית



י"ג ניסן תש"פ 10107/4/20 בני ברק

מאת: חיים רייך

משרד  החלטת  מלבד  לבד:  לא  ברק  בני 
הבריאות להטיל סגר בנוסף על העיר בני ברק גם 
על ערים ושכונות נוספות, הודיע שר הפנים אריה 
הממשלה  בכוונת  כי   12 לחדשות  בראיון  דרעי 
להטיל עוצר מלא בכל המדינה לקראת ליל הסדר. 
המבקשות  משפחות  של  מעבר  למנוע  המטרה: 

להפר את ההנחיות ולהתארח בליל הסדר.
את  שוקלים  "אנחנו  דרעי:  השר  אמר  בראיון 
זה ברצינות כדי שכל אחד יעשה סדר רק במסגרת 
רוצים  אנחנו  בבית.  איתו  שנמצאת  המשפחה 
בדרך  נמצאים  ואנחנו  הזה  במאבק  להצליח 
הפסח  חג  בגלל  וחס  שחלילה  אסור  הנכונה. 

אנחנו נאבד את זה בגלל חוסר משמעת". 
כל  הסדר  שבליל  רוצים  "אנחנו  דרעי,  לדבר 
אחד יעשה עם המשפחה שהוא חי איתה עכשיו, 
שלא יעברו משפחות. בערב פסח אין כבר קניות, 
הכל סגור – לכן כל מכונית שתיסע בערב פסח 
תצטרך להסביר למשטרה לאן היא נוסעת. הפעם 
הקטנה  במשפחה  אחד  כל  להצטמצם  נצטרך 

שלו".

דרעי, שציין שהדברים נאמרים על דעת ראש 
הממשלה, הזהיר את הציבור: "שאנשים יתכוננו 
לצאת  ויתחילו  עכשיו  כבר  ישחקו  ושלא  לזה 
בכניסות  עכשיו  שנמצאת  המשטרה  ולעבור. 

מאות  כמה  תפסה  אחרות  ובערים  לירושלים 
אנשים שכבר רצו לעבור עם המזוודות שלהם".

"זה החיים של  דרעי:  דבריו אמר השר  בסים 
כולנו, זה החיים שלכם, תשמרו על ההוראות – 

אנחנו לא אנשים רעים, אנחנו רוצים לעזור לכולם 
ולגדול  כאן  לחיות  יוכלו  שלנו  שהילדים  כדי 
במדינה ולכן אנחנו עושים את כל הצעדים ולא 
לחינם. מדינת ישראל היא בין הבטוחות בעולם 

בגלל הצעדים שנקטנו".
הצפוי  המדינה  כל  על  הסגר  מלבד  כאמור, 
בליל הסדר, הוחלט על הטלת סגר ארוך וממושך 
יותר על ערים ושכונות נוספות, כאשר ברשימת 
הערים הצפויות להיכלל בסגר נמצאות גם הערים 
החרדיות – אלעד, מודיעין עילית וביתר עילית, 

כמו גם מס, שכונות חרדיות בירושלים. 
בעין  רואים  לא  החרדיות  הערים  ראשי  בקרב 
בתגובה  אמר  פרוש  ישראל  אלעד  ר"ע  יפה. 
אלעד:  העיר  על  סגר  הטלת  על  להחלטה 
באופן  סגר  עלינו  להטיל  צריכה  לא  "המדינה 
לבד.  כבר  זאת  עושים  שאנחנו  משום  רשמי 
מפורשות, שאנחנו  זאת  אומרים  גורמי המקצוע 

מתנהלים מצוין".
כי  מציינים  הבריאות  במשרד  גורמים  אולם 
כ"סגר  יוגדר  הנוספות  הערים  על  שיוטל  הסגר 
ויהיה פחות מעיק ופחות הרמטי מהסגר  נושם" 

המוטל על העיר בני ברק.

מאת: מנדי קליין

הממשלה אישרה ביום ראשון בלילה תיקון לחוק יסוד 
משק המדינה בהוראת שעה המאפשר להגדיל את מסגרות 
התקציב ולמממן את התכנית הכלכלית להתמודדות עם 
הקורונה. על פי התיקון לחוק היסוד, ניתן יהיה לממן גם 
תשלומים לביטוח הלאומי בסך נוסף של כ-16 מיליארד 
שקלים וכן לבצע התאמות בניהול החוב הממשלתי בכ-

הכלכלי  מהמצב  כתוצאה  נוספים,  שקלים  מיליארד   40
הנוכחי.

להוציא  הממשלה  נדרשת  הקורונה  משבר  נוכח 
והן  הנגיף  עם  התמודדות  לטובת  הן  ניכרים,  סכומים 
את  לצלוח  לו  לאפשר  מנת  על  למשק  סיוע  לצורך 
המשבר. מאחר שחוק יסוד מגביל את האפשרות להוציא 
והן לפי מגבלת  כספים הן לפי תקרת התקציב ההמשכי 
ניתן  כי  ונקבע  לחוק  התיקון  נדרש  החודשית,  ההוצאה 
יהיה להגדיל את ההוצאה הממשלתית עד לאישור תקציב 
ההתמודדות  מימון  לשם  ורק  אך  ישמש  הסכום   .2020
עם  לצורך התמודדות  והצעדים שיש לבצע  עם המשבר 

המשבר. 
תיקון חוק יסוד בהוראת שעה הוא מהלך חריג אולם 
סכומים  המדינה  להוציא מתקציב  המיידי  הצורך  לנוכח 
ניכרים שיש בהם כדי לפרוץ את תקרת התקציב ההמשכי, 
הוחלט כי הממשלה תהיה רשאית להוציא בכל חודש עד 
לאישור תקציב 2020, סכום נוסף לשם מימון ההתמודדות 

עם המשבר ולמטרה זו בלבד. 
הצפויות  מההוצאות  ניכר  שחלק  מאחר  בנוסף, 
המשבר  עם  ההתמודדות  לצורך  הקרובים  בחודשים 
כי  לחוק  התיקון  קובע  הלאומי,  הביטוח  בידי  יבוצעו 
ישולם סכום נוסף לביטוח הלאומי מתוך תקציב המדינה 
כהחזר חוב של המדינה וישמש את המוסד לביטוח לאומי 
להתמודדות עם המשבר ולמטרה זו בלבד. מאחר שחלק 
תוספת  הוחרגה  מיידי,  באופן  ישולם  מהתשלום  גדול 
כ-16  על  תעמוד  והיא  החודשית  ההוצאה  ממגבלת  זו 
היתר, תשלום  בין  כוללים,  אלו  סכומים  מיליארד שקל. 
דמי אבטלה לשכירים שהוצאו לחל"ת או פוטרו בעקבות 
משבר הקורונה ותשלום מענק הסתגלות לבני 67 שנפלטו 

באופן פתאומי משוק העבודה כתוצאה ממצב החירום.

מאת: חיים רייך

שר הבריאות יעקב ליצמן הודף את הטענות ולפיהן נגיף הקורונה 
הוא בעיית הציבור החרדי וכי האשמה מונחת על כתפיו. 

העמדה  ולכן  ומגזרים  אוכלוסיות  בין  מבדיל  אינו  "הנגיף 
המקצועית כפי שמובאת בדיונים היא כי עיר, אזור, ישוב או שכונה, 
בהם קיימת סכנת הידבקות, דורש הידוק תנועה וטיפול משותף של 
השתייכות  או  האוכלוסייה  לזהות  קשר  ללא  זאת  הביטחון,  זרועות 

מגזרי", אמר השר ליצמן.
ומסוכנות.  מוטעות  בנגיף  מדבקים  החרדים  כביכול  "האמירות 
הציבור החרדי ממושמע להנחיות ושומר על כללי הזהירות בהקפדה. 
נדרשת  וכלפיו  יש מיעוט קטן שאינו שומר מספיק  בכל אוכלוסייה 
אכיפה בידי הגורמים המוסמכים. אך אין להכליל וחלילה מלהפוך את 
משבר הקורונה לנקודת עימות בין האוכלוסיות והמגזרים בישראל. 

"תושבי בני ברק ואיתם כלל הערים וריכוזי האוכלוסייה החרדית 

אינם אמורים לקבל יחס מפלה ומשפיל. אני קורא לראש עירית רמת 
גן להימנע מצעדים מעוררי מדון וחיכוך בין האוכלוסיות". 

השר ליצמן הדגיש כי "לקראת חג הפסח, המאמץ הלאומי מתמקד 
יציאה  כל  מניעת  באמצעות  דרך,  בכל  הנגיף  בהתפשטות  במאבק 
המשטרה,  לגורמי  פניתי  ההנחיות.  פי  ועל  חיוני  צורך  ללא  מהבית 
הציבור,  כלפי  וברגישות  בהבנה  לפעול  והחרום  הביטחון  אנשי 
במטרה לסייע לאזרחים להתמודד בימים מורכבים אלו, ולא להקשות 

עליהם במצב הקשה שהאוכלוסייה נמצאת בה".
החרדיות:  המפלגות  לראשי  גם  להודות  מבקש  ליצמן  השר 
"ברצוני לציין את ראשי הציבור החרדי, ידידיי שר הפנים הרב אריה 
דרעי והרב משה גפני, העוסקים במלאכת הצלת החיים מתוך אחריות 
רבה לכלל אזרחי ישראל ובתוכם למען הציבור החרדי בייחוד בימים 
וזרועות  הביטחון,  משרד  המל"ל,  הממשלה,  ראש  אלה.  קשים 
כדי שנעבור את חג  הביטחון מגבים את פעילות מערכת הבריאות, 

הפסח בבטחה וללא תקלות".

יוטל סגר כללי במדינה בליל הסדר

המטרה: למנוע את
 קריסת העסקים

שר הבריאות יעקב ליצמן:
 "להפסיק את השיח המגזרי"

ההערכה: כבר מיום שלישי ייחסמו הכבישים בכל רחבי הארץ על מנת למנוע ממשפחות לנוע מעיר לעיר ולנסות לקיים את ליל הסדר עם המשפחה המורחבת ⋅ השר דרעי: "אסור שחלילה 
וחס בגלל חג הפסח אנחנו נאבד את זה בגלל חוסר משמעת"

הממשלה אישרה את הגדלת מסגרות התקציב
 כדי לממן את תוכנית הסיוע הכלכלית

 להתמודדות עם הקורונה

לדברי שר הבריאות: "בעת חרום זו בו כלל אזרחי ישראל מתמודדים באותה מידה, יש להפסיק את 
השיח המגזרי, לטובת שיח מקצועי, בטחוני ורפואי"

שר הפנים אריה דרעי בראיון בתום דיון עם ראש הממשלה:

המשטרה מציבה מחסומים )צילום: דוברות המשטרה(

מאת: מנחם הירשמן

ח"כ ישראל אייכלר הגיש לראש הממשלה ושרי הממשלה מסמך 
מפורט עם דרישות מידיות להקלת המצור על בני ברק. 

אייכלר.  הרב  ח"כ  כותב  השמימה"  עולה  ברק  בני  יהודי  "זעקת 
"ההסגר הפך למצור שיגרום לשפיכות דמים חלילה. ראש העיר רמת 
גן הקיף בגדרות את הגטו היהודי בבני ברק. רוקחות ברמת גן ביקשו 
להסגיר למשטרה אישה יהודיה שהצליחה "להתגנב" מתוך הגטו כדי 
לקנות תרופות עבור אמה החולה. לאחר המגיפה חייבים לחקור את 

כל המקרים האלה. 
 48 עומדים  יהודים  הציבור,  מן  מקבלים  שאנו  הדיווחים  "לפי 
לפני  תגיע  לא  טלפונית  אספקה  אוכל.  ללא  הפסח  חג  לפני  שעות 
החג. התורים מתארכים ליד המרכולים ואין אספקה לבתים. עדויות 
מצמררות מגיעות ממחסומי המשטרה, לפיהן לא מאפשרים לצאת מן 

העיר גם לחולים המביאים אישורים מרופאים שמוכנים לקבלם מחוץ 
מחסומים,  בכמה  לעבור  מורשים  אינם  חיוניים,  עובדים  גם  לעיר. 

תלוי לפי מצב רוחו של השוטר במחסום.
זו  ובעולם,  בארץ  המשתוללת  "המגיפה  כי  כותב  אייכלר  ח"כ 
היא שעת המבחן של המנהיגים. האם הם עושים את כל מה שצריך 
לפני שהם מחליטים להטיל סגר על עיר או שכונה, או שהם מקבלים 
החלטות בפזיזות. מי שהורה על הסגר ואינו מכין מזון אספקה סדירה 

ויעילה - יואשם בעתיד באחריות לפשע.
"אני מזהיר את כל שליטי המדינה ופקידיה, זהו הזמן להסיר את 
המצור על בני ברק ולפתוח שיירות אספקה גם על השכונות החרדיות, 

שרק הן הושמו בהסגר. 
לאחר תיאור המצב בבני ברק קורא ח"כ הרב אייכלר לבצע שורה 
שיוסר  עד  ולמעשה  הנצורים.  העיר  לתושבי  שיסייעו  הקלות  של 
המצור יש לאפשר יציאה חופשית, לצורך טיפול רפואי מחוץ לאזור 

המוגבל, בהצגת אישור מהמרפאה או רופא, בלי עיכוב. 

ח"כ אייכלר במסמך חריף: 
“לפרוץ מיד את המצור על בני ברק"

"מדיניות ההסתה נגד החרדים כמפיצי המגיפה, יוצרת אנטישמיות, שתגרום לשפיכות דמים 
חלילה. יהודים עומדים 48 שעות לפני חג הפסח ללא אוכל", מאשים ח"כ אייכלר
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רפואת נשים בשיחת טלפון
 רופאי הנשים זמינים בשבילכן
גם בטלפון, בשעות פעילות 

המרפאה

בריאות הנפש בשיחת טלפון
 עובדים סוציאליים,

פסיכולוגים ופסיכיאטרים
זמינים בשבילכם גם בטלפון,

בשעות פעילות המרפאה

 מוקד ייעוץ טלפוני
24 שעות ביממה

מענה, ייעוץ, הדרכה והכוונה
בכל שעה ומכל מקום

 בדיקות מעבדה עד הבית
בדיקות דם בבית הלקוח,

ללא צורך להגיע למרכז הרפואי

חדש! בשיחת טלפון | בהתכתבות

בלאומית רופאי המשפחה והילדים שלכם 
זמינים עבורכם גם מהבית

 שירותים רפואיים נוספים
בשיחת טלפון

רופאים ומטפלים במגוון תחומים, 
זמינים בשבילכם גם בטלפון, 

בשעות פעילות המרפאה

 שירותי מידע ופעולות
גישה לתיק הרפואי, תוצאות 

בדיקות וזימון תורים בשבילכם 
ובשביל ילדיכם באתר 

ובאפליקציה

מרגישים אתכם מקרוב ומאחלים לכם מרחוק
חג פסח כשר ושמח

ובשורות טובות לכל בית ישראל

יש רופא
בבית!

תרופות עד הבית
תרופות מרשם עד הבית

בעלות משלוח של 9 ₪ בלבד
בפריסה ארצית רחבה

 חייגו 507* מהנייד והזמינו תור טלפוני. 
במועד התור יתקשר אליכם הרופא האישי

באתר לאומית או באפליקציה



י"ג ניסן תש"פ 12127/4/20 בני ברק

הר"ר בן ציון קופרשטוק 
ז"ל 'האבא של מירון'

מראות כואבים בבית הלוויות שמגר בירושלים: האבא של מירון, איש החסד ר' בן ציון קופרשטוק 
ז"ל שנפטר הלילה לאחר שנדבק בנגיף, הובא למנוחות

מאת: חיים רייך

מצליח,  רינה   ,12 חדשות  עיתונאית 
 – שישי'  ב'אולפן  שבת  בליל  השתלחה 

בציבור החרדי.
מצליח התייחסה להתפשטות הקורונה 
ואמרה:   – החרדי  המגזר  במוקדי 
להשתנות  חייבת  הזו  היחסים  "מערכת 
מרגישים  שהחרדים  להיות  יכול  לא   –
בלתי מחויבים למדינה. אני צריכה לתאר 
גיוס,  צו  יקבל  שאברך  קורה  מה  לכם 
יתגייס?  לא  שהוא  יודע  שהוא  למרות 
אנחנו  כבישים  וסגירת  הפגנות  איזה 
הם   – ללמוד  צריכים  החרדים  רואים. 
ולרע.  לטוב  המדינה  את  לקבל  חייבים 
אנחנו רוצים לסייע להם ואנחנו מקווים 
שיסייעו לכל תושבי בני ברק לעבור את 
השבת, החג ואת התחלואה הקשה. אבל 

מערכת היחסים הזו חייבת להשתנות. כל 
מי שיגיד שמדובר בשנאת חרדים – לא, 

מדובר באהבה ודאגה למדינה".
בשל  מצליח  על  שכועס  נתניהו,  יאיר 
פירסם:  הממשלה,  ראש  לאביו  יחסה 
ואיזה  מקומות  איזה  להגיד  לי  "מותר 
נוטפי  המונולוגים  לי  מזכירים  תקופות 
הארס נגד החרדים של אמנון אברמוביץ׳ 
גולן  ליאיר  שרק  או  מצליח?  ורינה 

מותר?".
להוריד  יכולים  "החרדים  אמר:  עוד 
על הברכיים. חרם מאורגן   12 ערוץ  את 
כל  על  בישראל  חרדים  המליון  כל  של 
הפרסומות  בהפסקת  שמפורסם  מוצר 
ואמנון  מצליח  שרינה  עד   12 בערוץ 
ההסתה  מופע  על  מפוטרים  אברמוביץ 

שלהם. )מפוטרים לא מתנצלים!("
חריפה  תלונה  שיגר  'בצלמו'  ארגון 

השניה  ברשות  הציבור  תלונות  לנציב 
מצליח.  רינה  של  השנאה  מונולוג  כנגד 
ושנאה  הסתה  ביטויי  בענין  פונה  "אני 
בתכנית  קשת  של   12 בערוץ  אתמול 

'אולפן שישי' ששודרה בשעה 20:00.
הסיתה  מצליח  רינה  "העיתונאית 
'רוב  כי  נגד ציבור שלם וקבעה  ושיקרה 
להוראות  נשמע  אינו  החרדי  הציבור 
משרד הבריאות' ובכך הסיתה על ציבור 
שלם, הציבור החרדי שהינו ברובו שומר 

חוק.
"התבטאות זו מובילה לליבוי השנאה 
איש  לאלימות  לגרום  ועלולה  בציבור 
בשתיקה.  לעבור  יכולה  אינה  באחיו 
הציבור דורש מהנציב לאלתר כי תפורסם 
תפקידך  זהו  בנושא.  ואזהרה  התנצלות 

והנך נדרש לפעול".

גם כשניסו להסביר לה כי מדובר במיעוט, וכי רוב הציבור החרדי ממושמע ומקפיד על הנחיות 
משרד הבריאות, התעקשה העיתונאית רינה מצליח: אני עומדת על כך שמדובר ברוב החרדים

ההסתה ממשיכה: רוב החרדים לא 
נשמעים להנחיות משרד הבריאות

מאת: חיים רייך

כרם'  עין  'הדסה  החולים  בבית 
בלילה,  ראשון  ביום  נפטר  בירושלים 
בגיל 63,  הרה"ח רבי בן ציון קופרשטוק 
ז"ל, מעסקני מירון ויו"ר ארגון 'הילולא 
דרשב"י' – לאחר שנדבק בנגיף הקורונה.
בשנת  בירושלים  נולד  ז"ל  המנוח 
נתן  יצחק  רבי  הגה"צ  לאביו  תשי"ז 

זצ"ל,  קופרשטוק 
של  המחבר  בעל 
הספרים  סדרת 

'מאורות נתן'.
ז"ל  ציון  בן  ר' 
את  חייו  כל  מסר 
רשב"י,  עבור  נפשו 
לרווחת  דאג 
העולים  האלפים 
בפי  וכונה  לציון, 
של  "האבא  רבים 

מירון".
עבד  לפרנסתו 

כמנהל של בית חינוך לבנות המיתולוגי 
בירושלים – 'בית יעקב הישן'.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך: בנים 
את  הממשיכים  ונכדים  חתנים  ובנות, 

דרכו.
של  בנו  אייכלר,  ישראל  הרב  ח"כ 
משמש  שהיה  ז"ל  אייכלר  מנשה  הרב 
מתחם ציון הרשב"י במירון – ספד לרב 

קופקשטוק ז"ל:
בית  הקודש  היכל  באי  כל  עם  "יחד 
רשב"י במירון, נחרד לבנו ושבת משוש 
במירון,  בקודש  בהילקח המשמש  לבנו, 
למאות  ומאיר  מאכיל  ומשקה,  דולה 

אלפי ישראל ב'הילולא דרשב"י'.
המשמר,  על  עמד  השנה  ימות  "בכל 

בקור וחום יומם ולילה לא 
באי  לכל  לדאוג  ישבותו 
בית ה' העולים למירון הרב 
ז"ל,  קופרשטוק  ציון  בן 
במגיפה  שדוד  נפל  אשר 
אשר שרף ה', בשיא כוחו וגבורתו לעמוד 

לשרת בהיכל ה' בציון הרשב"י זיע"א.
ציון  בן  רבי  ומשמש,  עומד  כאן  "מה 
דלתות  לפרוץ  החסד  בכוח  יעלה  ז"ל, 
היכלא דרשב"י, להביא זעקת בני ישראל, 
בארץ ובגולה, הקשורים לתורת הרשב"י, 

למען יסיר ה' חרון אף ותיעצר המגיפה.
עליו  לסמוך  שמעון  רבי  הוא  "'כדאי 
בשעת הדחק', תורתו מגן לנו, הוא ימליץ 
טוב בעדנו אדונינו בר יוחאי. יהא למליץ 
יושר על משפחתו המסורה ועל כל מכריו 
ומוקירי זכרו ויבולע המוות לנצח ומחה 
ויסיר  פנים  כל  מעל  דמעה  אלוקים  ה' 

מאתנו נגע ומחלה במהרה".
בערב ראש חודש ניסן שוחח עם ידידו 

מארה"ב שהקליט את השיחה המצמררת 
לאחר ההחלטה לסגור את ציון הרשב"י 

לראשונה בהיסטוריה:
שגר  מי  עם  מה  מארה"ב:  הידיד 

במירון?
הרב בן ציון: "אמרו ששבת לא יוכלו 
להיכנס לציון המצב על הפנים. מפחדים 

הבחורים פוחדים לבא".
הידיד מארה"ב: כעת הכל סגור?

אנשים.   10 יש  "עכשיו  ציון:  בן  הרב 
כל המערה סגורה".

לך שיהיה  נראה  מה  הידיד מארה"ב: 
בל"ג בעומר?

שיגמר  מקווה  "אני  ציון:  בן  הרב 
ונרקוד עם ר' שמעון"

עוד שבועיים זה יגמר?
או  לר' שמעון  "אמרתי  ציון:  בן  הרב 
שתגיע לרקוד או שנגיע אליך אחד מהם 

יקרה".

אספקה לפסח
12 מליון ביצים יובאו לישראל במבצע בזק

בצל המחסור החמור בביצים, פעלו משרדי הממשלה השונים, 
לנמל  הבוקר  שנכנסו  מספרד  ביצים  מיליוני  לייבא  והצליחו 
מלונדון  ליינס  בורכרד  הספנות  חברת  של  אוניות  שתי  אשדוד. 
השבוע  ראשון  ביום  הגיעה  האחת  המשלוח,  להבאת  נרתמו 

והשנייה צפויה להיכנס היום לנמל אשדוד.
על האוניות מכולות קירור אשר צוות ייעודי בנמל אשדוד הוכן 
לפרוק אותן באופן מיידי. גופי הממשלה המעורבים הציבו מערך 
משאיות ומרכזים לוגיסטיים, במטרה להביא להאצת תהליך הגעת 

הביצים לרשתות השיווק עוד היום.
האוניות של חברת בורכרד ליינס, באמצעות סוכניה בישראל, 
חברת לוסי בורכרד ספנות בע"מ, הסיטו את מסלולן של האוניות 
נכנסה ביום א'  לטובת המשימה, כאשר האונייה הראשונה אשר 
לנמל אשדוד, שינתה את סבב ההפלגה, פסחה על נמלים בדרך, 

והפליגה במהירות גבוהה מהרגיל.

אמא של מלכות: הרבנית מצאנז  עליה השלום

הרבנית מצאנז ע"ה, אימם של האחים האדמו"רים לבית צאנז 
נפטרה לבית עולמה. ארונה עשה את דרכו אל ארץ ישראל, כאן 
נטמנה לצד בעלה כ"ק האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מקלויזנבורג 

בנתניה.
במטוס  הארון  הטסת  את  תרמו  שיחיו  רוזנברג  משפחת  בני 
פרטי, בשל היעדר טיסות מסחריות, לרפואת אביהם הנגיד הרבני 

ר' יחיאל מיכל רוזנברג שיחי' הזקוק לרחמי שמים מרובים.
הבריאות,  למשרד  צאנז  חסידות  בין  שנערך  הסיכום  פי  על 
מאוד  מצומצמת  במתכונת  תתקיים  ע"ה  מצאנז  הרבנית  הלווית 
כאשר ישתתפו בה אך ורק בני המשפחה בלבד. ההלוויה תתקיים 
בבית העלמין וותיקים בנתניה, שם תיטמן לצידו של בעלה כ"ק 

האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצוק"ל.

צאנז

סין תשלם?
תובעים מסין: 180 מילארדי שקלים

העמותה FREEDOM WATCH העוסקת בזכויות אדם וכן 
בעל מסעדה שנפגעה כתוצאה מהנגיף ואדם שחלה בנגיף הגישו 
מיליארד   180 של  בסך  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט  תביעה 

שקל.
נזיקית  אזרחית  בתובענה  מדובר  כי  נטען  הבקשה  במסגרת 
ישראל  מדינת  ותושבי  אזרחי  ובשם  המבקשים  בשם  שמוגשת 
מנגיף  כתוצאה  קשה  בצורה  שנפגעו  במדינה  עסקים  ובעלי 

הקורונה.
הסתירה  "סין  כי  אומרים  התביעה  את  שמנהלים  הדין  עורכי 
והתרשלה מלדווח בזמן אמת לארגון הבריאות העולמי ולמדינות 
הסתירו  חולל,  שהוא  והמגיפה  הנגיף  התפרצות  בדבר  השונות 
למשך זמן את עובדת שחרורו של הנגיף לאוויר העולם והפצתו. 
של  מחמירים  בצעדים  בסין  הרשויות  נקטו  יקר  זמן  בחלוף  רק 

הסגר ובידוד".
לבית  גם  תביעה  הגישו  כי  סיפר  התביעה  את  שמנהל  הארגון 

הדין הבינלאומי בהאג בנוגע להתפרצות הקורונה.
לפני מספר ימים פורסם כי גם בארה"ב הוגשה בקשה לייצוגית 
משבר  בשל  הסיני  הממשל  נגד   Freedom Watch ידי  על 

הקורונה.

מנע
מנחלתך

מגפה
הרב קופרשטוק זצ"ל



ערב פסח תש״פבס״ד

דבורה חסיד  
ראש מחוז המרכז 

מכבי שירותי בריאות

ברוך שטרן
מנהל מרחב בני ברק
מכבי שירותי בריאות

חברי מכבי היקרים, שלום וברכה!

בני ברק – העיר ללא הפסקה, נאלצת לקחת הפסקה מכורח הנסיבות לטובת בריאותה 'חבי כמעט רגע עד
יעבור זעם'.

מכבי איתכם גם בימים קשים אלה ועומדת לשירותכם בכל האמצעים העומדים לרשותה. בין השאר, מכבי 
קורונה המתבצעות בבני ברק.  ואת הקצב של הבדיקות לאיתור  עושה הכל, על מנת להגדיל את הכמות 

הגדלת כמות הבדיקות תסייע במיגור המגיפה. 

תושבים יקרים, אנחנו מפצירים בכם, על מנת לשמור על בריאותכם, חשוב שתישמעו להוראות 
משרד הבריאות ומעל הכל - המעיטו לצאת מהבית!

ניתן לקבוע תור טלפוני לרופא המטפל  'תור טלפוני' 3555* בו  זו הסיבה שהקמנו את השירות 
ובמקרה שהרופא סבור שנדרשת בדיקת קורונה, הוא יפנה אתכם למרפאת מכבי ברחוב כהנמן 64 

בני ברק.

מכבי עושה לילות כימים על מנת להעניק מענה רפואי מיטבי לחבריה. לצערנו, לפני מספר ימים, פורסמו 
באופן מוטעה, נתונים שגויים לגבי אחוזי התחלואה בעיר. מנכ״ל מכבי התייחס בדבריו לאחוז התחלואה 
מתוך חולי מכבי שהגיעו להיבדק, ולא מתוך כלל תושבי בני ברק, יחד עם זאת היות ומכבי הינה קופת 
החולים של מחצית מתושבי העיר, הניחו בוועדת הכנסת כי ההתפלגות של מכבי משקפת את העיר כולה 

ולכן עוררו הדברים סערה.
מיותר לציין כי לא הייתה כל כוונה לפגוע בתושבי העיר. מכבי מכבדת ומוקירה את הציבור החרדי וכל 

מעשינו הם לטובתכם ולטובת בריאותכם בלבד!
כולנו מודאגים. אין ספק כי מדובר באחד מהמשברים הבריאותיים החמורים ביותר שידעו מדינת ישראל 

והעולם כולו.
חשוב שתדעו שגם ברגעים אלה, רופאי מכבי עושים לילות כימים, נותנים את הלב, בודקים ומטפלים בחולים 

הרבים תוך סיכון בריאותם. כל זאת מתוך חמלה רבה והצבת קדושת החיים כערך עליון.
מכבי ממשיכה לתת שירותי רפואה ברחבי העיר: רפואת משפחה וילדים, שירותי מעבדה וסיעוד, אשפוז יום

מבוגרים ונשים, מכון רנטגן ומוקד בריאות האישה.
מכבי פארם מעמידה לטובת קשישים מעל גיל 75 שליחת תרופות חינם עד הבית, ובקרוב גם לבני 65.

כחלק מהשירותים בעיר, ועל מנת שהתושבים לא יצטרכו לצאת ממנה, מכבי הייתה הראשונה לפתוח מרפאה
לבדיקת קורונה ברחוב כהנמן 64.

נדגיש כי על פי החלטת משרד הבריאות, בדיקות קורונה בבית המטופל וסיום תקופת הבידוד אחרי ההחלמה
הינן באחריות מד"א ולא קופות החולים.

חשוב לנו שתדעו שליבנו ומעשינו איתכם. אנחנו השליחים שלכם ונעשה הכל כדי שנעבור יחד את התקופה
הקשה הזאת.

בעזרת השם, נצא בהקדם מבידוד לחירות ונסב כולנו עם משפחותינו בשמחות ובטוב.
אנחנו כאן בשבילכם בכל עת! 

בברכת פסח כשר
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אלה אחת כבר לא תישאל ש
אם  גם  הסדר.  בליל 
עליה  התשובה  תישאל, 
תרחף מעל השולחן. ליל 
שונה  עלינו  הבא  הסדר 
לילות  מאינספור  יהיה 
רצה  הסיבות  מסובב  הדורות.  לאורך  כאלה 
שכולנו נחגוג את הלילה הגדול בשנה - אחרת 
משתכננו, לא כמו שהורגלנו, הפוך משתיארנו 

לעצמנו, מי יותר ומי פחות.
מאיתנו  אחד  אף  הבורא.  דרכי  נסתרות 
הנוראה  הגזירה  להבין את פשר  אינו מתיימר 
יודע  איתנו  אין  עלינו בערבי פסחים.  שנחתה 
מדוע באה המגפה עלינו ולמה מצטרפים עוד 
למעגל  חטא  טעם  טעמו  שלא  ילדים  ועוד 
היתמות הקודר. סימני השאלה רבים והעצבות 

מאיימת לנצח אותנו.
מדכא לחשוב על זקני העדה שבינינו, אשר 
ייאלצו להסב לשולחן הסדר בגפם, בתחושת 
בדידות איומה. עצוב לדעת שבעלי משפחות 
שנדבקו  בגלל  רק  משפחתם,  מבני  יתנתקו 
עצמם  ישאלו  מזלם  ולרוע  נורא  נגיף  באותו 

'מה נשתנה' באין עונה.
הבה  החירות,  חג  בהתקרב  דווקא  אולם 
מהו  מיצר  להבין  בכדי  דקות  כמה  נקדיש 
וכיצד נחלצים ממנו. מהי הדרך היעילה לצאת 
חייבים  ודור  דור  בכל  שכן  לחירות,  מעבדות 
אחד  כל  יצאנו,  כאילו  עצמנו  את  לראות  אנו 

מאיתנו, ממצרים.
ובכן, שימו לב לדברים שכותב הרב פנחס 
דונר, מארצות הברית, המדינה בה מכה הנגיף 
עשרות  עולמם  לבית  נלקחו  ושבה  בעוצמה 

מיהודי הקהילה, בזה אחר זה.
הרב דונר מספר כי אחד הנושאים שעולים 
שוב ושוב במהלך שיחות הטלפון שקיים עם 
הקהילה שלו, זה העובדה שאנשים יהיו לבדם 
בליל הסדר השנה, או שהסדר שלהם יצטמצם 
בצורה דרסטית במספר האנשים, תוך היפרדות 
מילדים או הורים הנמצאים במקומות אחרים, 
במטרה  חברתי,  וריחוק  בבידוד  כולנו  כאשר 

למנוע את התפשטות המחלה.
"איך נוכל לעשות ליל הסדר בעצמנו?" הם 
שואלים אותי. "האם לא צריך לעשות את ליל 

הסדר עם המשפחה והאורחים?"
חשבתי על זה הרבה, הוא מוסיף, ואני רוצה 
להתייחס לדאגות של כולם על ידי שיתוף של 
שמונה- לפני  לי  שהייתה  דופן  יוצאת  שיחה 

עשר חודשים.
הרב דונר מגולל: בזמן שהייתי בהתוועדות 
לאחרונה נתקלתי בחבר שלי, הרב יוסף יצחק 
ידעתי  בארה"ב.  המרצים  מבכירי  ג'ייקובסון, 
מונטגומרי  ברחוב  גדל  ג'ייקובסון  שהרב 
כמה  חב"ד,  קהילת  בלב  הייטס,  בקראון 

רחובות בלבד מביתו של הרבי מליובאוויטש 
זי"ע.

יש היבט בחייו של האדמו"ר מליובאוויטש 
זי"ע שלעתים קרובות אנחנו מתעלמים ממנו, 
והתחלנו לדבר עליו. האדמו"ר מליובאוויטש 
אשתו  עם  ויחד  להפליא,  לקרקע  מחובר  היה 
הרבי  לברכה,  זכרונה  מושקא  חיה  הרבנית 
שיהיה  ככל  אכן,  מאוד.  פשוטים  חיים  ניהל 

קשה להאמין, חייהם יחד היו פרטיים מאוד.
קרובות  לעתים  מספר  ג'ייקובסון  הרב 
בפני  מדבר  הוא  כאשר  הרבי  על  סיפורים 
אי  התמקד  הוא  אם  אותו  שאלתי  ולכן  קהל, 
הרבי.  של  בגדולתו  הזה  הספציפי  בפן  פעם 
שום  היו  לא  מליובאוויטש  שלרבי  כלומר, 
רוח וצלצולים, והוא גם לא התעניין בהחצנה 
ובטקס שהם לעתים קרובות סימן ההיכר של 

מנהיגים חסידיים אחרים.
"למשל", שאלתי את הרב ג'ייקובסון, "האם 
נישואיהם  אתה מספר לקהל שבשישים שנות 
ביחד  שבת  סעודת  אכלו  ואשתו  הרבי 
ללא  נוכחים,  ללא  אורחים,  ללא  בעצמם?" 
זוג נשוי שאוכל  שום הופעה ציבורית... סתם 
יחד - מכינים את האוכל, אוכלים, מפנים את 
עשרות  עם  באדם  ומדובר  ומנקים.  השולחן, 

אלפי אנשים שהולכים אחריו. 
הרב יעקובסון עצר לרגע ואז חייך. "יש לי 
סיפור טוב בשבילך", הוא אמר. "לפני מספר 
שבועות הובלתי סדנה לאימהות שמגדלות את 
לשאלות  עניתי  המפגש  ובסוף  לבדן,  ילדיהן 
שאלה  כל  לשאול  אותן  ועודדתי  מהנשים, 
שעולה על דעתן. אחת הנשים הרימה את ידה, 

וזה מה שהיא שאלה אותי...".
"זה  אמרה,  היא  חודשים",  כמה  "לפני 
היה בפסח. ילדי יגיעו אלי לכבוד ליל הסדר. 
לפסח,  ביתי  את  הכנתי  כך,  כל  התלהבתי 
והכנתי את הכל יפה; זה יהיה רק   אני והילדים".

"כל כך שמחתי שהם יהיו איתי, שסיפרתי 
לכולם: המשפחה שלי, החברים שלי, השכנים 
לי  שרו  י ב החג,  כניסת  לפני  שעה  ואז,  שלי. 
לפתי  ע הת כמעט  להגיע.  יוכלו  לא  שהילדים 
אני   . ך כ כל  התביישתי  לב.  וכאב  הלם  מרוב 
או   , שלי להורים  להתקשר  שיכולתי  מניחה 
ת  כ ולל  - שלי  לשכנים  להתקשר  שיכולתי 
ולתי  כ י בעצם  איך  אבל  הסדר.  לליל  אליהם 
ים  ד שהיל לכולם  אמרתי  הרי  זאת?  לעשות 
שלי באים! האמת היא שלא הייתה לי אנרגיה 
קהות  ו אדישות  הרגשתי  אחד.  אף  עם  להיות 

מוחלטת, הרגשתי חסרת חיים".
בעצמי.  לבד.  הסדר  ליל  את  עשיתי  "אז 
לי  ביותר שהיה  והמריר  היה הסדר הגרוע  זה 
בחיים. פשוט ישבתי ובכיתי כל הזמן. בכי. זה 
הייתי  לא  באב.  היה תשעה  זה  פסח.  היה  לא 
שחיי  הרגשתי  המרור.   את  לאכול  צריכה 

את  ואכלתי  ההגדה  על  עברתי  כן,  מרור.  היו 
המצה; אבל ליל הסדר כולו לקח לי 25 דקות".

ג'ייקובסון, עשיתי את הדבר הנכון?  "הרב 
זה  האם  שלי?   הסדר  בחובת  עמדתי  האם 
אפילו נקרא סדר?  כי זה לא הרגיש כמו פסח 

ראוי".
הרב ג'ייקובסון אמר לי - ותאמין לי, כמנהיג 
 - מתכוון  הוא  למה  בדיוק  יודע  אני  ציבור, 
שלך  השראה  מעוררי  הכי  הרגעים  לפעמים 
בנאום, בכלל לא היו מוכנים מראש. אתה יכול 
ההשראה  ואז  לפני.  שעות  במשך  להתכונן 
היה  שם  וממש  מקום.  משום  לחיקך  צונחת 

לרב יעקובסון רגע כזה.
נפטרה   1988 "בשנת  אמר,  הוא  "גברת", 
לבד,  נותר  והוא  מליובאוויטש  הרבי  אשת 
היא  ילדים.  להם  היו  לא  שלצערנו  מכיוון 
נפטרה בפברואר, וחודשיים אחר כך היה פסח. 
בכל שנה, הרבי והרבנית שלו היו ביחד בליל 
הסדר, אך השנה הוא היה לבד, לגמרי לבדו.  

עם מי הרבי ינהל את ליל הסדר?".
הלברשטאם  ארי  צעיר,  שבחור  זוכר  "אני 
מרצחים  בידי  טרגי  באופן  בהמשך  )שנורה 
ניגש   ,)1994 בשנת  ברוקלין  גשר  על  שפלים 
פסח  של  הראשון  בלילה  ערבית  אחרי  לרבי 
אמו  ובשם  סדר(,  ליל  שני  עושים  )בחו"ל 
הסדר. משפחתו  לליל  לביתו  הרבי  את  הזמין 
770. הרבי  של ארי התגוררה במרחק קצר מ- 
לו  הודה  הוא  וניענע את ראשו.  ארי  חייך אל 
בהרחבה, אך אמר לארי שהוא ישהה   את ליל 

הסדר בחדרו הפרטי ב- 770".
הרב  המשיך  ישיבה",  תלמיד  אז  "הייתי 
לסיפור  אישי  באופן  עד  אני  "אז  ג'ייקובסון, 
של  רבות  שנים  במשך  עוזרו  למעשה,  הזה. 
אצל  להישאר  הציע  גרונר,  לייבל  הרב  הרבי, 
הרבי, אך הרבי שלח אותו הביתה לליל הסדר 

עם אשתו וילדיו".
 - הגדול  מליובאוויטש  האדמו"ר  "וכך, 
אנשים  לאינספור  השראה  שהיווה  האיש 
התחייב  אשר  שלהם,  בסדר  העולם  ברחבי 
באופן אישי לספק סדר פסח משמעותי לאנשי 
הראשון  בערב  בתפקיד  שהיו  בישראל,  צבא 
לישראל,  בארץ   שלוחיו  באמצעות  פסח  של 
לא  אחר  אדם  אף  לבדו.  הסדר  ליל  את  עשה 
אתה  אם  התלמוד:  שאומר  וכמו  איתו.  היה 
לבדך, אתה שואל את עצמך את שאלות ה'מה 

נשתנה' ואז אתה גם עונה עליהן לעצמך'. 
חזרו  לא  הישיבה  בחורי  מאיתנו  "כמה 
 - ברחוב  בחוץ  חיכינו  לילה;   באותו  הביתה 
ואחרי כמה שעות הרבי פתח את הדלת לקבל 
ולדקלם את שפוך  הנביא  אליהו  פניו של  את 
חמתך.  הוא יצא החוצה כשהוא מחזיק נר ואת 
ההגדה שלו, אמר את התפילה, נתן בנו  מבט, 
ואז חזר פנימה לסיים את ליל הסדר - לבדו". 

"גברתי היקרה", אמר הרב ג'ייקובסון, "אם 
זה היה מספיק טוב לרבי מליובאוויטש לעשות 
את ליל הסדר לבדו, סמכי עלי, ליל הסדר שלך 

היה מושלם!". 
 100 עם  סדר  ליל  לו  להיות  היה  "יכול 
הוא  אנשים.   10,000 או  איש   1000 אנשים, 
באופן אישי סידר שיהיה ליל סדר לכל הצבא 
בישראל. הוא היה אחראי למאות אלפי אנשים 
שחגגו את ליל הסדר ברחבי העולם, מקטמנדו 
ועד אלסקה, מסן פרנסיסקו ועד ניו זילנד.  אך 
בסופו של יום, הוא עשה את ליל הסדר לבדו. 
להיות  כדי  לאף אחד אחר  זקוק  היה  לא  הוא 
קרוב לבורא עולם. הוא לא היה זקוק להערכה. 
הוא ישב לבדו וחי מחדש את יציאת מצרים". 
"הייתי אז רק בן 15", סיכם הרב ג'ייקובסון, 
אין  נעוריי הרגשתי עצוב שלרבי  "אך למרות 
לא  הוא  מדוע  הסדר.   ליל  את  לחגוג  מי  עם 
אבל  איתו?   להיות  אחד  אדם  אפילו  הזמין 
יכול  שלך,  הסיפור  את  אחרי ששמעתי  היום, 
להיות שגיליתי את התשובה - וזו רק תחושה 
רצה  הרבי  אמיתי,  יהודי  כמנהיג  אישית.  
להעצים את כל אותן נשמות שהיו ויהיו אי פעם 
צריכות לעשות את ליל הסדר שלהן לבד. הוא 
רצה שידעו כי סדר הפסח הבודד שלהם הוא 
חזק, משמעותי ואמיתי.  ההיסטוריה היהודית 
שלהם  הסדר  בליל  יהיו  האלוקית  והנוכחות 

בדיוק כמו בסדר שיש בו הרבה אנשים".
במהלך השבועות האחרונים, עם התפשטות 
העולם,  רחבי  בכל  הקורונה  נגיף  משבר 
והמציאות של מצבנו כעת, כאשר אנחנו כולנו 
בבידוד כזה או אחר, נזכרתי בסיפור המדהים 
מספר  מליובאוויטש,  הרבי  אודות  והמרגש 

הרב דונר.
הנראה  ככל   - אנשים  הרבה  כך  כל  השנה, 
יותר אנשים מאשר בכל עת אחרת בהיסטוריה 
היהודית - יקיימו את ליל הסדר בכוחות עצמם 
או בלי משפחותיהם. כל המפגשים החברתיים 
וכולנו  באוויר.  חרדה  ותהיה  יצטמצמו  שלנו 
סדר  ליל  באמת  זה  "האם   - לעצמנו  נחשוב 

ראוי?"
הרב  של  הזה  שהסיפור  חושב  אני 
עונה  מליובאוויטש  האדמו"ר  על  ג'ייקובסון, 
על השאלה הזו, וזה מקל על כל ספק שיש לנו 
בנוגע לחוויה הלא פשוטה הממשמשת ובאה.

בסופו של דבר, חשוב לזכור, "אם זה היה 
את  לעשות  מליובאוויטש  לרבי  טוב  מספיק 
הסדר  ליל  גם  עלי,  סמכו  לבדו,  הסדר  ליל 

שלכם יהיה פשוט מושלם!".
בטוחים  מאמינים,  בני  מאמינים  כיהודים 
שעומד  הגדול  בניסיון  איתנים  שנעמוד  אנו 
בפנינו וחדורים אנו באמונה חזקה שנזכה עוד 

השנה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים.

"

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il

הוציאה ממסגר נפשי

נסתרות דרכי הבורא. אף אחד מאיתנו אינו מתיימר להבין את פשר הגזירה הנוראה שנחתה עלינו בערבי פסחים. אין איתנו יודע מדוע באה המגפה 
עלינו ולמה מצטרפים עוד ועוד ילדים שלא טעמו טעם חטא למעגל היתמות הקודר. סימני השאלה רבים והעצבות מאיימת לנצח אותנו
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האם ניתן להצטרף למניין המרפסות?

מאת: משה טולידנו 

בלינסון  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
בפתח תקווה הסתלק לבית עולמו הדיין הגאון 
הצדיק רבי שמעון מלכה זצ"ל, אב"ד ת"א ורב 
קהילת רבינו יוסף קארו בבני ברק, והוא בן 76 

בפטירתו.
נולד  זצ"ל  מלכה  הגר"ש 
לאביו  תש"ד  שבט  בי"ז  במרוקו 
בגיל  והתייתם  ז"ל  ניסים  רבי 
למד  בבחרותו  מאביו,  שלוש 
בקטמון  יוסף'  'פורת  בישיבת 
בירושלים, שם למד אצל 'המורה' 
הגר"ע  ומרן  עטייה  עזרא  רבי 
יבדלחט"א  ואצל  זצוק"ל,  יוסף 
כהן  הגר"ש  מרן  המועצת  נשיא 

שליט"א. 
בישיבת  למד  נישואיו  לאחר 
'תורה והוראה' בתל אביב יחד עם 
רבני משפחת בן שמעון, הראשון 

ואחרים.  בוארון  הגר"צ  עמאר,  הגרש"מ  לציון 
את הדרך אל תורה והוראה היו עושים הרבנים 
באמצעות  ולא  ברגל  צועדים  כשהם  יום  מידי 
מבזבזים  היו  לא  בדרך  ציבורית.  תחבורה 
מלכה  הגר"ש  המנוח  לריק,  זמנם  את  הרבנים 
ערוך  השולחן  לשון  את  פה  בעל  מצטט  היה 
מילה במילה ולאחר מכן היו שאר בני החבורה 

דנים ומתפללים בדברים. 
המנוח זצ"ל היה ידוע בשקידתו העצומה. בני 
משפחתו מספרים כי גם בתקופת מחלתו הקשה, 
לא וויתר על מסירת השיעורים תמידים כסדרם, 
מהטיפולים  היישר  לעיתים  מגיע  היה  אליהם 

הקשים בבית החולים.
עדות  בני  של  הרוחני  מצבם  את  בראותו 

רבנו  קהילת  את  הקים  ברק,  בני  בעיר  המזרח 
יוסף קארו ברחוב רבי עקיבא בעיר. מרן הגר"ע 
להשתתף  הגיע  למאוד  עד  שחיבבו  זצ"ל  יוסף 
שיעור  מוסר  היה  ואף  המדרש  בית  בפתיחת 
שבועי בבית המדרש שבראשות הגר"ש מלכה. 

ענוותנותו הייתה לשם דבר. בכל עניין שהוא, 
היה מקפיד להסתתר תדיר ולהצטנע, ולא הסכים 

שיכתבו בסמוך לשמו תארים מכובדים. 
במשך השנים מונה לדיין בבית 
לאב  מכן  ולאחר  הרבני  הדין 
פקע  ושמו  אביב,  בתל  הדין  בית 
למרחקים כדיין שדן דין אמת ללא 
במלאכתו  איש.  מפני  חת  שהוא 
דין גם  זו, היה עמל לפסוק פסקי 
הקשים ביותר ובחכמתו הביא לא 

פעם לתוצאה הרצויה. 
לפני כחמש שנים חלה במחלה 
הקשה אולם כשהיו בני משפחתו 
אומרים כי הייסורים הם "מכפרים 
על הדור" היה גוער בהם. בחודש 
במצבו  החמרה  חל  האחרון 
בבית  אושפז  האחרונה  בשבת  הבריאותי, 

החולים וביום שני השיב נשמתו לבורא.
הלווייתו התקיימה על פי הנחיות המשטרה, 
התקיים  ולמפרע  מלווים  של  גדול  מספר  ללא 
כל  לאורך  רבות  פעמים  שביקש  צדיק  רצון 
המונית  לוויה  לו  לעשות  שלא  מחלתו,  תקופת 

ושלא להרבות בהספדים. 
כשהוא  בסגולה  החיים  בבית  נטמן  הגר"ש 
הוא  בנו  ילדיו.  עשר  אחד  את  אחריו  מותיר 
בבד"צ  בכיר  ומפקח  מו"צ  מלכה,  ישי  הרה"ג 
'בהורמנא'  הכשרות  מדור  וכותב  יוסף  בית 
בעיתון יום ליום, עוד מתקופת מרן הגר"ע יוסף. 
חתניו ובניו הנוספים כולם זרע ברך השם, רבני 

קהילות, ראשי כוללים ומורי צדק.

מאת: משה טולידנו

והחמרת  הקורונה  נגיף  התפשטות  בשל 
ההנחיות לפיהן אסורה תפילה במניין גם בשטח 
מנייני  קיום  של  תופעה  ונפוצה  הולכת  פתוח, 
מצטרפים  בה  הבתים,  מרפסות  דרך  תפילות 
לתפילה  סמוכים  בניינים  מס'  או  בניין  דיירי 

בצוותא.
מניין  לקיים  ניתן  מתי  להלכה  לדעת  "צריך 

יש  לא.  ומתי  המרפסות  דרך 
ונכנסים  בזה  שטועים  הרבה 
לבטלה  ברכות  של  לספקות 
אומר  יתומה",  אמן  ועניית 
ינון רביב תלמידו  הגאון רבי 
של נשיא מועצת חכמי התורה 
חכם  הישיבה  ראש  מרן 
"בכדי  ומבהיר  כהן  שלום 
המרפסות  דרך  מניין  לקיים 
כאשר  א'.  תנאים:  מס'  ישנן 

בחצרות  או  במרפסות  אנשים  עשרה  נמצאים 
באותו בניין, וכולם רואים זה את זה – יכולים 
מכמה  גם  להצטרף  ניתן  ב'.  למניין.  להצטרף 
בניינים כאשר אין רשות מבדלת ביניהם )רשות 
בניין  בין  מעבר  שביל  או  כביש  היינו  מבדלת 
גינה פרטית המפרידה  או  לבניין בשונה מחצר 
שניתן להצטרף(.  ג'. כמובן שאם ישנם עשרה 
גם  יכולים  אחד,  בבניין  ביניהם  שמצטרפים 
אחרים בנפרד אפילו מבניינים אחרים גם אם יש 
רשות מבדלת ביניהם להצטרף עמהם. בכל שאר 
אלו,  בימים  ביותר  נפוצה  בעיה  וזו   – המקרים 
נפרדות  מרפסות  דרך  תפילה  מקיימים  כאשר 
ביניהם רשות מבדלת  וכשיש  נפרדים  בבניינים 
– הדבר אינו עולה כדי תפילה בציבור ומחוסר 

איסורים של  על  עוברים  אנשים  ההלכה  ידיעת 
ברכות לבטלה ואמן יתומה וצריך להיזהר בכך 
מאוד". עוד מוסיף הרב כי "פשוט הדבר שכל 
היתר זה הינו בדיעבד ובשעת הדחק לאור המצב 

בו אנו שרויים בעת הזו".
בספרו שו"ת "שמו ינון" שיצא לאור לאחרונה 
הכוללים  ראש  רביב  ינון  רבי  הגאון  מביא 
רבים  אקטואליים  הלכה  פסקי  פנמה"  "ישיבת 
בני זמננו מתוך יסודות השולחן ערוך המהווים 
פריצת דרך הלכתית בעניינים 

הנוגעים לימינו אנו.
כמו כן, בעקבות הפולמוס 
ההלכתי הנרחב שסבב בימים 
שאלת  סביב  האחרונים 
"ההיתר לשימוש בתכנת זום 
השתמשו  בו  הסדר"  בליל 
מספר גורמים בשמו של רבה 
משאש  הגר"ש  ירושלים  של 
התיר  שכביכול  וטענו  זצ"ל 
ינון  הרב  תלמידו  יוצא  ביו"ט,  חשמל  להדליק 
במחאה  ינון'  'שמו  שו"ת  הספר  מחבר  רביב 
והבהרה חד משמעית ואומר כי "הגר"ש משאש 
ביו"ט,  חשמל  הדלקת  אסר  לארץ  עלייתו  מאז 
מפיו  שמעתי  שולחנו  על  סמוך  שהיה  וכמי 
פעמים רבות כי רבני מרוקו התירוהו כיון שלא 
ידעו כיצד פועל החשמל, ולאחר עלייתו לארץ 
וליבון הדברים הורה איסור מוחלט בדבר, ולכן 
פשוט וברור שלעניין הפעלת זום ביום טוב גם 
בתכלית  אסור  הדבר   - מועד  מבעוד  הוכן  אם 
הגורמים  ודיבור  בתנועה  מדובר  שכן  האיסור 
להפעלה ישירה של גלים חשמליים  וזהו איסור 
וידע  גמור! וכל פרסום אחר בשמו חסר שחר, 

הציבור להיזהר בזה".

הגה"צ רבי שמעון מלכה זצ"ל
ברוך דיין האמת: בבית החולים בלינסון בפ"ת הלך לעולמו הדיין הגאון הצדיק רבי שמעון 

מלכה זצ"ל, אב"ד ת"א ורב קהילת רבינו יוסף קארו בבני ברק

 הגר"ש מלכה זצ"ל 

 הרב ינון רביב מגיש את ספרו למרן רה"י הגר"ש כהן 

הביטוח הלאומי
משלם מענק הסתגלות

לבני 67+
שפוטרו או הוצאו לחל"ת לאחר 1.3.2020

הביטוח הלאומי

כמה משלמים?
  סכום המענק נקבע בהתאם לגובה הכנסתך מפנסיה:

עבור חודש מרץ
מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ₪ או 

אם אין לו הכנסה מפנסיה.
מענק בסך 1,500 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ₪ ל-4,000 ₪.
מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ₪ ל-5,000 ₪.

עבור חודש אפריל
מי שלא חזר לעבודה עד 19.4.20, יקבל מענק גם בחודש אפריל:

מענק בסך 4,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ₪ או 
אם אין לו הכנסה מפנסיה.

מענק בסך 3,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ₪ ל-3,000 ₪.
מענק בסך 2,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ₪ ל-4,000 ₪
מענק בסך 1,000 ₪ - למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ₪ ל-5,000 ₪

אל תבזבזו זמן יקר, פנו ישירות לביטוח הלאומי
btl.gov.il להגשת בקשה למענק היכנסו לאתר שלנו

או התקשרו למוקד הטלפוני 6050*

מידע ועדכונים אונליין בנושא קורונה תמצאו:

באתר
btl.gov.il

בטלגרם
ביטוח לאומי

בפייסבוק
ביטוח לאומי

3 תנאי הזכאות למענק:
עבדת כשכיר לפחות 3 חודשים רצופים, לפני הפסקת העבודה.  .1

הפסקת לעבוד למשך 30 יום לפחות.  .2
הכנסתך מפנסיה אינה עולה על 5,000 ₪, ברוטו בחודש.  .3



תושבים יקרים, בשל סכנת מגיפת הקורונה, ובעקבות 
הנחיות משרד הבריאות והרבנים, הציבור מתבקש להישמע 

להוראות בנוגע  לביעור חמץ בערב פסח תש״פ

מותר אסור

 איסוף החמץ על־ידי
ראש המשפחה

 קיום שריפות
לביעור חמץ

 שקיות צהובות
ייעודיות לכל בניין

 שריפת חמץ
במכולות

 ביעור עשרה
פתיתי חמץ

ביעור לולבים
וכמות גדולה של חמץ

השנה
לא תתקיים

הגעלת כלים

פרטים על נקודות האיסוף ברשימה המצורפת ובמוקד העירייה 106

אין להבעיר חמץ כלל!
תתבצע אכיפה מוגברת ברחבי העיר — העבריין ייענש

א יא	. נ ב ב א ה ב ר ה א ת ו פ י פ צ ה א ל ש ב
ה שנ א י ד י מ כ א חמץ א פת י שר םא ו י ק א ק ר אב
ישאבזהאחששאפיקוחאנפש,אוע״כא	יןאלשרוףאחמץאהשנהא
בחצירות,א	ל	איכוליםאלקייםאמצוותאביעוראחמץאכעיקראהדיןא
בכלא	ופןאשהו	אדהיינואמפרראוזורקאלרוחא	ואמטילאלים,א
וכןא	פשראלפרראלתוךאהשירותים,אהרוצהאלקייםאמצוותא
ביעוראחמץאעלאידיאשריפהאדווק	אתעמידאהעירייהאשלוחיםא
שי	ספוא	תאהחמץאמכלאהבתיםאוהםאישרפוא	תאהחמץ,א
ומ״מאמ	חראשישאלחושאשמ	אל	איצליחואלעשותאשליחותםא
ישאלכווןאב	מירתאכלאחמיר	אש	םאל	אישרףאהחמץאהריאזהא

בכללאהביטול.

א השנהאל	אתתקייםאהגעלתאכליםאכללאכדיאלמנועאב.
התקהלויות.אמיאשיודעאלעשותאליבוןאוהגעלה,איעשהא
בביתו.א)בכליםאחדשים,איכניסםאלתוךאסיראגדולאויגעילם,א
ו	םא	יןאלואכליאגדול,א	פשראשימל	א	תאהסיראעדאשפתוא
במיםארותחיםאוירתיחםאעדאשיגלשואהמים(אומיאשל	א

יודע,אישתמשאבכליםאחדאפעמייםאבלבד.

א אאאאאאאהשנהאיתקיימואמכירותאחמץאב	מצעותאג.
הטלפוןאבהת	םאלהנחיותאהרבניםא	ואבפקסאודומיוא)	וא
בטפסיםאמחוץאלבתיאהרבניםארקאעדאיוםאב׳אי״באבניסן,א
בהם,אימל	וא	תאפרטיאהמכירהאוישיבוםאל	ותואמקוםא

ו	״צאלעשותאקנין(.

א בכוראש	יןאלוא	פשרותאלהשתתףאבסיוםא	ואד.
בסעודתאמצוהאבערבאפסח,אשל	איצוםאהשנה,או	יןא

להחמיראבזהאבשוםא	ופן.

שמעון בעדני   יצחק זילברשטיין
יהודה סילמן   שריאל רוזנברג   משה שאול קליין

הוראת גדולי התורה שליט"א
  

בס״ד

 
 לנדא חיים יצחק אייזיק 

   בן הרב הגה"ח מוהר"ר משה יהודא ליב זללה"ה 
 רב אב"ד דבני ברק 

 שבח צבי רוזנבלט  

 רב אב"ד דבני ברק 

 
 תש"פ   י"א בניסן ב"ה,

 

 לעשות רצונך אלוקי חפצתי 
 לכל תושבי עירנו ישמרם צורנו ויגן עליהם

 מכירת חמץ השנה לא נעשית באופן אישי פנים בפנים אלא  ,כפי שכבר פרסמנו •
דרך הטלפון, או בפקס. מספרי הטלפון פורסמו והמטלפן עושה שליח בשליחות 

 עבורו ולקבל בשליחותו קניין מהרב.את הפקיד לחתום 
 

ברחובה של עיר, בהשגחה לסדר הגעלת כלים השנה מפאת המצב אין אפשרות  •
ירתיח מים בכלי גדול  - כלים חדשיםוהיודע דיני הגעלה יעשה בביתו לעצמו. 

של פסח, וכשמעלים רתיחה יכניס לתוכם הכלים החדשים ואח"כ ישטפם במים 
צוננים. ניתן להגעיל חצי כלי ואח"כ חציו השני. כשאין לו כלי גדול ניתן 
למלאות מים עד שפתו, וכשירתיח, יזרוק פנימה ברזל או אבן מלובן, אח"כ 

 להכשירם לפסח כלי חמץ. בצונניםהכלי ישפוך המים לכיור של פסח, וישטוף 
מים וזריקת  תחתע"י מילוי והר כנ"לשל חמץ ינקם היטב, יכשיר כלי גדול  -

 ואח"כ יכשיר בתוכו הכלים האחרים. ,ברזל מלובן לתוכו כנ"ל
 כל הנ"ל לעשות בזהירות מרבית ולשמור מאד מסכנת כוויות ח"ו.

 

ל השנים, כניתן לכל אחד לבצע בשריפה בעצמו כ יהיה לא ,ביעור חמץמצות  •
 מחשש סכנה של יציאת הציבור מהבתים.

בשליחות של כל את החמץ לשרוף לקחו על עצמם  הרבנים בשיתוף עם העיריה 
בבוקר   8:30עד השעה    פתיתי וכזית החמץיניחו את  הדיירים  אחד ואחד, כאשר  

לזרוק יום קודם    יש)שאר החמץ,  ,  תניח בפתחי הבתים  בשקיות ייעודיות שהעיריה
עד נציג הבנין יניח את השקיות  , י"ג ניסן(יום לפחי האשפה והעיריה תפנה ב

עובדי העירייה י העיר.  בבמכולות מיוחדות שהעיריה תפזר ברחבבוקר    9:00השעה  
 בנוכחותינו  ונציגי העיריהיפנו את המכולות למקום השריפה  בליווי מפקח יהודי  

. אפשרי גם במצב החירום, לנהוג החמץ כשליחים של כל אחד ואחדאת יבערו 
כערב פסח שחל בשבת, ויבער באסלת השירותים שבבית או בשפיכת חומר פוגם. 

 אסור להבעיר מדורות בשטח הציבורי מחשש סכנה ופיקוח נפש.
 

 .(11:23ר לומר כל חמירא בזמן )סוף זמן ביעור חמץ על כל אחד לזכו •
 

 יפליא ה' אתנו ויזכנו לאכול בשנה זו מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון 

  
 חיים יצחק אייזיק לנדא
 רב אב"ד דבני ברק 

 שבח צבי רוזנבלט 
 רב אב"ד דבני ברק 

            
 

בברכת
פסח שמח וכשר,

ראש העיר
אברהם רובינשטיין

הרב קוק חיצוני אזור חבקוקרמת אלחנן 
חברון 4, פינת דוד המלך 1השלושה 10 זוננפלד 8

ירושלים 51חיד״א 1 זוננפלד 14 ליד הטמון
הגר"א 10ביל״ו 8 זוננפלד 26

הושוע 8יואל 22, פינת חיד״א 8עטיה 6
טרפון 10יואל 12 בי״ס סמטת הגמלים בפינה

שד"ל 8יואל 2, פינת השלושה 24זמבה 1, פינת גיבורי ישראל 20
יהושוע 26חיד״א 21אבני נזר 3, במרכז המסחרי

יגאל 9ירדן 24, פינת צייטלין 24סמטת החיל 1, פינת אשל אברהם 20
רמח"ל 5חבקוק 18, פינת עמוס 12 סורוצקין בין 5 ל-7
רבי יוסי 6מיכה 8 פינת עמוס 2יצחק מאיר הכהן 7

רבי אלעזר 7חגי 6השומר 95
הרב קוק 16הרב שך 13, פינת הדקלים 1שלמה הכהן 2
חברון 19, פינת אפשטיין 20הרב שך 21 פינת רד״ק 15 אהרונוביץ 83 
רבי עקיבא הרב שך 33נועם אלימלך 
רבי עקיבא 98, גן ורשא הרב שך 42 פוברסקי 10
רבי עקיבא 148 פינת יונה הנביא 14 הרב שך 49, פינת 2פוברסקי 20
רבי עקיבא 70 הרב שך 68, פינת ז׳בוטינסקי 132פוברסקי 30

רבי עקיבא 58 אזור הרב שר נועם אלימלך 2, בשדרה ליד הירקות
רבי עקיבא 86 הראשונים 1נועם אלימלך 16, בשדרה
רבי עקיבא 122 מינץ 9 נועם אלימלך 10, ברחבה

רבי עקיבא 164 מינץ 33רבי מאיר 1, פינת רוזנהיים 6
רבי עקיבא 2פרל 17 אונקלוס 1, פינת ריינס 13

רבי עקיבא 10 בן פתחיה 20אלקלעי 12, פינת גוטמכר 7
רבי עקיבא 18רמב״ם 24 יעבץ 3 בפינה

רבי עקיבא 36 רמב״ם 34בן זומא 15, מול רבן גמליאל 1
רבי עקיבא 42 פינת הרב קוק 2אבן גבירול 9בו עזאי 9

רבי עקיבא 48 שבטי ישראל 36 שמעון הצדיק 17, פינת רבן גמליאל 8
רבי עקיבא 68שבטי ישראל 20פארדו 10 
רבי עקיבא 78             מימון 37 בן עזאי 9 
אזור עזרא מימון 25 גוטמכר 12

עזרא 4מימון 15 אהרונוביץ 73 
עזרא 36יהודה הלוי 15שיכון ה׳

 עזרא 70אבטליון 11קלישר 15, ברחבה מול בר אילן
נחמיה 1הרב שר 7 קלישר 9, פינת גני גד גן ילדים

נחמיה 28הרב שר 15גני גד, ליד הטמונים בפנים
חידושי הרי“ם 8אזור הרב שךברויאר 13, פינת הרב לוין 1

רשב“ם 1רמב״ם 22סמטת ברוריה 1, פינת ריינס 9
רשב“ם 23קוטלר 5לוי יצחק 6, פינת בית יוסף 2
ברסלב 12קוטלר 15שפירא 10, ברחבה של הגנים

עזרא 53 שטרסר 2, פינת סוקולוב 11בר אילן 22, ליד הטמון
דבורה הנביאה 8דונולו 6 בר אילן 16
נחמיה 71רד״ק 16בר אילן 36
אזור רש“יהרב שך 6 ״שלוימל׳ה״צרילסון 27
ראב“ד 1הרב שך 64, פינת הירדן 2צרילסון 7 
ראב“ד 26אזור ז׳בוטינסקישח״ל 16 
דסלר 5ז׳בוטינסקי 56 קציר חיטיםבר אילן 2 

מהרשל 1 ז׳בוטינסקי 158אהרונוביץ 53  
רש“י 16ז׳בוטינסקי 133אהרונוביץ 31 
רש“י 26ז׳בוטינסקי 78אהרונוביץ 15 
ברטנורא 8 בכיכרז׳בוטינסקי 27בית יוסף 11 

מרש“ל 24ז׳בוטינסקי 97סמטאות ר‘ עקיבא
רש“י 1הרב קוק פנימיעקיבא 69, פינת ירושלים 8

סעדיה גאון 8 פינת אלשיך 1טבריה 30, בבורעקיבא 93 
וילקומירר 10מירון 3עקיבא 121 פינת זכריה 1
סמטאות הרצוגבן גוריון 59עקיבא 133 )הרב בעדני( 
הרצוג 38חרל"פ 7עקיבא 143 פינת אלישע 16

הרצוג 20עמי 2עקיבא 2, פינת מינץ 2 
נתן הנביא 6אחיה השילוני 4 פינת עלי הכהןעקיבא 19 פינת חתם סופר 2 

מנחם 18אהרון דב 26עקיבא 51, פינת אחיעזר 2
ישעיהו 1, פינת עקיבא 22 התנאים 11עקיבא 83 בקופת חולים
שמואל הנביא 4הבנים 3עקיבא 115 בקניון רפאלי
עלי הכהן 2עקיבא 127 פינת צפניה 2

ירמיהו 1, פינת ר׳ עקיבא 32עקיבא 149, פינת אהרונוביץ 44
יחזקאל 1, פינת הרצוג 37

אזור  אברבנאלאזור הצבישיכון ג׳
עמק יזראעל 10נויפלד 15בעל התניא 22

עמק יזראעל 44קובלסקי 2בארי 3
הרי גולן 8קובלסקי 24יהודה הנשיא 17
מכבים 87גניחובסקי 10יהודה הנשיא 52

אברבנאל 36גניחובסקי 32לנדא 1
אברבנאל 85אברמסקי 26גרוסברד 3 
אברבנאל 115גניחובסקי 2, פינת נורוק 44בן זכאי 4
אברבנאל 52יגאל אלון 21, ליד הטמוןהירש 10
אזור החלוציםחי טייב 8גורדון 6 

חלוצים 14נויפלד 1 נווה אחיעזר
הגליל 5נויפלד 27 בן יעקב 4
חלוצים 1 נורוק 1בן יעקב 10

חיים לנדא 1 נורוק 44רבינא 5
נגב 1 חזון איש מתתיהו 10

שאול חדד 14חזון איש 40אברהם בן דוד 6 פינת כהנמן 112
אזור מוהליברחזון איש 70אברהם בן דוד 28 
מוהליבר 8חזון איש 3אברהם בן דוד 27

קפלן 8חזון איש 14אהבת שלום 1
אהרונסון 8חזון איש 45אהבת שלום 8 ליד הטמון

בן זכאי 1האדמור מצאנז 5שיכון ו׳
בן זכאי 70האדמור מגור 24עמרם גאון 7
פנקס 9בית הלל 1 האי גאון 20

דניאל 24ישמח משה 16רימון 5
אנילביץ 32אדמור מגור 12רבינוביץ 8
ויז׳ניץמלצר 24 בירנבוים 3
דמשק אליעזר 6אזור המכביםבירנבוים 27

דמשק אליעזר 14מכבים 53משכנות יעקב
דמשק אליעזר 18מכבים 55הר סיני 13
אמרי ברוך 30 ברחבה שלמה בן יוסף 11הר סיני 27
שד' ויז׳ניץ 9 פינת טל חיים 8 שלמה בן יוסף 1הר סיני 28

דב גרונר 7יצחק ניסים 9
השניים 24יצחק ניסים 17 פינת קהילות יעקב 48

אושיסקין 15קושניר 9 פינת יצחק ניסים 6
טרומפלדור 15עוזיאל 30, פינת יצחק ניסים 14

השניים 14עוזיאל 11, פינת הר סיני 17
השניים 6אדמורי שאץ 7

השניים 21 כהנמן 124
הנגב 21 קיבוץ גלויות 20
הנגב 27 קהילות יעקב 74
נורדאו 24אזור אבוחצירא
אבוחצירא 14
אבוחצירא 35

דנגור 14



י"ג ניסן תש"פ 18187/4/20 י"ז אדר תש"פ 13/3/20בני ברק 44

אפשר 
קאקורולחשוב

סודוקו

סודוקו 16

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל הסכום 
הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום ספרה אחת פעמיים 

באותה שורה או עמודה.
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זה
גני

עון 
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וד
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ה

תשבצים

טריוויה

מבוך

היכן מופיעים הביטויים הבאים במקורות:

1. טוב הדבר בעיניו
2. טמן ידו בצלחת
3. לא לעולם חוסן

�ית מא לז 2. משלי יט כד 3. משלי כז, כד ְֵּראִש 1. ב

אל המקורות

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
עין מבוע

הרי ארבאלי בראג'סטאן

תשובות:

התשבצים  באדיבות עוזי קייש

מאוזןמאוזן

מאונך
מאונך

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" (סנהדרין 
פב.)

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" (מיכה א יג)

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" (קהלת י י)
אוחזתו   אותם  הרואה  שכל  "עוים  הגוף.   שרירי  של  בלתי-רצונית  התכווצות   .8

___" (חולין ס:)
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" (נחמיה ה יח)

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" (רש"י בראשית ח יג) (בלשון יחיד, עבר)

 "___ אל     ___" בכתב.   שלא  או  מתווך  בלא  ישר,  בדיבור  פנים,  אל  פנים   .12
(במדבר יב ח)

לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך  14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור 
ביתו" (כתובות יט:)

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע תכלת 
אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" (רש"י עבודה זרה לט.)

1. בריא, חסון.  ביחוד בריא בשכלו, שפוי, בר-דעת. "עתים  ___  עתים שוטה" 
(ראש השנה כח.)

5. נקי מחטא, לא אשם.  "___ אנכי ולא עון לי" (איוב לג ט)
7. דיקן.  "___  תופסין אותו על שהוציא עצמו מן הכלל" (רש"י ברכות נ.) (בלשון 

יחיד)
נוגה. "כאבל אם  ___  שחתי" (תהלים  8. (בהשאלה) בעל מרה שחורה, עצוב, 

לה יד) (בכתיב מלא)
9. קיצור המילים: צור ישראל

(בלשון  כד)  מט  (ירמיה  לנוס"  הפנתה  דמשק    ____" כוחו.   פג  נחלש,   .10
עתיד,זכר)

11. מצד אחד.  "מ___  גיסא" (ניגודו: מאידך גיסא)
12. קיצור המילים: מעשר שני.

13. כנוי לקלף בלתי מעובד. "עור ה___"(כלים יז טו)
14. אכסדרה של עמודים, בנין כעין גלריה שלאורכו שדרות של עמודים.  "המוציא 

מחנות לפלטיא דרך  ___  חייב" (שבת ה:) 
15. חכמת זקנים,ישוב-דעת ומתינות."__ זקנים"(איוב יב כ)

16. קנה שהיו מוחקים בו את המידות, סרגל שהיו מסירים בו את החומר העודף על 
המידה.  "אין עושין ה___  של דלעת מפני שהוא קל" (בבא בתרא פט:)

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" (תהלים קלט כג) (בלשון יחיד) (לא בלשון 
סמיכות)

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __"(עמוס ג י)(בכתיב מלא)
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" (תהלים פח יג)

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" (חבקוק א יג)

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" (אבות ה ח)
ל:)  פסחים  (רש"י   "___ לו   שיש  דבר  וכל  חומץ  בו  שנותנין  "כלי  חמיצות.    .11

(בכתיב חסר)
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" (איוב ו ה)

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" (ישעיה כח ז) (בלשון 
יחיד, עבר)

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" (ירמיה ו יד)

1. צמח קוצני. "ו___  שבפרצה" (עירובין י ח) (בלשון רבים)
2. מעטפת של עור שהאומנים היו עוטפים בה את היד בשעת העבודה.  "וה___  

טמאין והפרקלימין טהורין" (כלים כו ג) (בלשון יחיד) (בהיפוך אותיות)
3. נגאל. "מה שפדה  ___" (קידושין כט.) (בהיפוך אותיות)

בעלית   ישב  "והוא  הלוהט.   החום  בימי  צוננת  רוח  בו  לשאוף  מקום  קר,  מקום   .4
ה___" (שופטים ג כ)

6. יונה,בן-יונה או בת-יונה. "ובעוף אפלו __" (מנחות יב ה)
9. ליטוש חרבות לקרב, להט חרבות. "___ חרבות" (סוטה ח א)

13. דבר הבא לאדם באיסור יש אשר ינעם לו יותר מן הדבר שבא לו בהתר. "___  
גנובים ימתקו" (משלי ט יז)

14. קיצור המילים: סעודת מצוה.

1. יוונית 2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן 
9. מהדק 10. גמל 11. חבר 12. שפה שמית עתיקה 13. מר, מרה 14. 

הערכה מחדש 15. פעם בחודש 16. נעל
1. המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?

2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?
3. מה ההבדל בן טקס וטכס?

4. "מנוי ו... אתו"

5.  "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

11. "עשה לך רב וקנה לך..."
12. מהי אכדית?

13. הוא- טעם. היא- אבר בגוף
14. מהו שיערוך?

15. ירחון הוא כתב עת המופיע...
16. "מחוט ועד שרוך..."
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ל:)  פסחים  (רש"י   "___ לו   שיש  דבר  וכל  חומץ  בו  שנותנין  "כלי  חמיצות.    .11

(בכתיב חסר)
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך מאוזן

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה בצד" 
(אהלות ו ז) (בלשון רבים)

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  (בראשית 
ב יד) (לא בלשון סמיכות)

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" (במדבר לג 
נה) (בלשון יחיד)

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" (יונה ד יא)
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. (דברי הימים א יא לה)

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" (ויקרא 
רבה יז)

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה בסיני" 
(פסחים לח: )

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___"(חולין צה: )(יחיד)

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת על המזבח 
במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" (ויקרא כד ז) (בכתיב מלא)

16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" (יבמות טז ג)

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" (רש"י זבחים מג.)
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" (תהלים  קמד 

ב) (בלשון עבר)
3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" 

(תהלים קכו ה)
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" (זכריה ב 

יז) (בהיפוך אותיות)
5. שם אחר במקום ישראל. (דברים לב טו) (בכתיב מלא)

6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____
10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" (כלים יז יב)

12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ 
אתו    עד הנחל" (שמואל ב יז יג) (בלשון רבים) גוף 

שלישי,עבר)
15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" (ישעיה כט כ)
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

יב’ בניסן - יד’ בניסן תשע”ט
06/04-08/04/2020  

בני ברק

משכנתא פלוס
משכנתאות 

בריביות אטרקטיביות
חיסכון ענק במחזור משכנתא

054-6961132

הלוואות בפריסה רחבה 

מחירים מיוחדים לאברכים

4-4.5 חדרים
 בעמי,  כ- 4 חד', 75 

מ"ר, ק"ג, גג בטון, מתוחזקת 
_____________________________________________)03-14א(ונעימה 058-4912345

2-2.5 חדרים
 מציאה! באזור הנגב 

כ- 2 חד' + אופציה 
לבניה, 1,085,000 ש"ח 

תיווך 052-6402078
_____________________________________________)12-15ל(052-2221614

 בק. צאנז 3 חדרים, 85 
מ"ר, פינתי מול אהבת תורה, 

3 כיוונים + טאב"ה בגג 
והרחבת מרפסות 3,500,000 

_____________________________________________)08-15א(לל"ת 053-3166586

 בטרומפלדור, דירת גג, 
בניין חדש, 5 וחצי חד', מעלית, 

חניה, מתאים ל- 2 משפחות 
2,390,000 ש"ח

_____________________________________________)44-17/20ש(050-6610501 סתיו 

פנטהאוזים ודירות גן

 בגילה א' החרדית!!! 
3 חד' במחיר מציאה + 
תמ"א!!! 4 חד' בגילה 

א' החרדית + תמ"א!!! 
בלעדיות "הולילנד 

נכסים" 050-5393263 
_____________________________________________)7-24ש(02-6763740

 להשכרה בירושלים מבנה 
ישיבה מפואר מ- 800 מ"ר עד 

_____________________________________________)8-15ש(2,500 מ"ר 02-5380949

בני ברק 

3-3.5 חדרים

דירות 
להשכרה

פתח תקווה

פתח תקווה

 בעמישב ליד גני הדר 3 
חד', ק"ד, ללא מעלית, ריהוט 

_____________________________________________)06-17ל(חלקי, מידיי! 053-3948794

יחידות דיור

2-2.5 חדרים

צפת
 דירה בת 4 חד', מרוהטת, 

עם שלוש מזגנים, 2,300 
ש"ח אפשרי לתקופות קצרות 

_____________________________________________)11-18א(050-6770150

 בר' עקיבא ליד ר' 
טרפון, 3 חד', משופצת 

כחדשה, לל"ת, כ- 60 
מ"ר, 4,000 ש"ח

_____________________________________________)11-14ל(050-8658378

 מציאה!!! 2,650 ש"ח! 
מעולה ומבוקש! 2 חד', 

ביצחק שדה, משופצת, ק"א 
_____________________________________________)11-17ל(054-8846654 050-6474999

ירושלים

 בעובדיה, 4 חד' + סוכה 
+ חניה+ מעלית + יח' הורים 

+ 3 כ"א, נדירה !!!
_____________________________________________)11-15ש(050-4160390

ירושלים

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 להשכרה מציאה! דירת 
60 מ"ר, מרוהטת חלקית, 
ברחוב סמטת רחל, כניסה 

מיידית, 3,300 ש"ח
054-9758435)12-15(_____________________________________________

 בפנקס המבוקש, 
בנין חדש, 4 חד', גדולה, 

מיידי, מטבח חדש, 
חדרים גדולים, חצר 

פרטית, סוכה גדולה, 
כניסה נפרדת, 6,500 

_____________________________________________)12-15ש(ש"ח 052-7133387

 להשכרה! דירה בת 3 
וחצי חדרים ברחוב רימון 26, 

_____________________________________________)12-15(מחיר 3,800 052-2224730

השקעות

 קרקע בשדה ורבורג, 
מציאה להפשרה, פרטי, סיכוי 

_____________________________________________)05-15א(גדול מרכזי 054-2321111

 ברבי עקיבא פינת חתם 
סופר, ק"ג, 2.5 חד', 40 מ"ר, 

חדשה מהניילונים, ממוזגת 
ומרוהטת + סוכה, 3,200 

_____________________________________________)13-15(ש"ח. 052-7614249

2-2.5 חדרים

דופלקסים

פנטהאוזים ודירות גן

 בטרומפלדור, דופלקס 
חדיש, 140 מ"ר, 2 מפלסים 
נפרדים, אפשרי ל- 2 יחידות 

2,290,000 גמיש
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

 ברוטשילד, ק"א, 70 מ"ר, 
ממוזגת, מושכרת ב- 3,000 

ש"ח, רק 1,150,000 ש"ח 
_____________________________________________)14-14(050-6610501 סתיו

 בעמישב, ק"ק, 60 מ"ר, 
מסודרת, משוכרת ב- 3,100 

ש"ח, 1,090,000 ש"ח
_____________________________________________)14-14(050-4811122 סימון

 בעוזיאל 5 חד', ק"א חזית, 
100 מ"ר + סוכה + מחסן + 

מעלית, ממוזגת ומשופצת, 
פינוי 26.4, 5,500 ש"ח

052-7671305)14-17(_____________________________________________

 יחידת דיור יפה וחדשה + 
מרפסת גדולה, לפסח ולכל 

השנה, באברבנאל.
052-7150737/8)14-14(_____________________________________________

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים משופצת כחדשה 

חזית + ריהוט חדיש + מחסן  
2,000,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 14-14(תיווך(_____________________________________________

 באזור גבעת סוקולוב 5.5 
חדרים 140 מ' + יחידת דיור 

מושכרת ב-2,500 גדולה ויפה 
2,900,000 אבי 054-8449423 

B.D.A 14-14(תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' דירה 120 
מטר עם חצר 40 מטר חדשה 

ויפה 2,600,000 אבי
B.D.A 14-14(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

נדל”ן 
מסחרי

חנויות

 חנות ברבי עקיבא פינת 
רש"י, 25 מ"ר, לא למזון, 

גם לקצרה, מיידי "אחוזה" 
_____________________________________________)11-14א(03-5222225

 2 חנויות צמודות ברח' 
שבטי ישראל, קרוב לבנין 

העיריה ולשער יפו בירושלים, 
_____________________________________________)12-15ל(פנוי מיידי! 050-3566676

מבנים
 פרוייקט גדול בתל 

אביב, 120 דירות יוקרה 
לקראת היתרים ב- 110 

מליון ש"ח, ליזמים בלבד 
פולטוב נכסים
052-3646632)06-15(_____________________________________________

מחסנים
 מחסנים בכל רחבי 

בני ברק להשכרה 
!!! בגדלים שונים!!! 

במחירים נוחים !!! גישה 
_____________________________________________)14-14(נוחה! תווך 03-8050080

 למכירה בהזדמנות 
לאחסנה ושווק  באיזור 

אוסם! 50 מ"ר + 50 מ"ר 
_____________________________________________)14-14(גלריה. תווך 03-8050080

 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

_____________________________________________)31-31/20ל(050-4133098

 דירת נופש, ק"ק + חצר 
+ סוכה לנופשים בכל השנה 
_____________________________________________)38-12/20ל(ליד השטיבלאך 052-4343880

 יחידות נופש + וילה 
בישוב בר יוחאי ליד מירון 

לזוגות ומשפחות, 
050-7851329 ,054-5729030)15-15/20(_____________________________________________

גליל עליון

 במרכז, מתאים ל- 16 איש 
+ חצר + בריכה מחוממת 
+ מתקנים 050-2263233 

_____________________________________________)27-27/20ל(052-6665127

דלתון

 צימר 3 חד' + מרפסת 
ענקית + ג'קוזי, מנגל 

וטרמפולינה, אופציה לסוכה 
_____________________________________________)39-39/20ש(050-6686907

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה, מדשאות, טרמפולינה, 

נדנדות ומפל מים 
052-3452522 052-3771789)26-27-2020(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)48-47/20(_____________________________________________

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-47/20ש(10:00-16:00, 03-5700040

אור הגנוז

 מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת )ניתנת 
להשכרה בנפרד( + בוסתן 

ומשחקים. בקרו באתר 
_____________________________________________)23-25/20("אגם מים" 02-5344514

בית מאיר

 וילת נופש עד 30 איש 
+ חצר, טרמפולינה ונדנדה + 

_____________________________________________)19-15/20(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 

30 איש + בריכה מקורה 
ומחוממת + ג'קוזי אבינועם, 

054-8001138)39-39/20(_____________________________________________

בני ברק

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-03/21ש(050-8954654

 הפינה שלי בטבריה, 
5 דקות מהטיילת, משופץ 
וחדיש, חצר גדולה, לזוגות 
ומשפחות, במחירי מבצע 

_____________________________________________)46-45/20א(055-6706316

קיט 
ונופש

 מבצעים!!!
לצימרים ודירות נופש 

מכל הסוגים. שירות חינם
 054-8034868

"טוב צימר"
www.fuv.bait.co.il)44-22/20ש(_____________________________________________

 וילת נופש חדשה, 
מאובזרת, מפוארת וממוזגת, 
13 חדרים, 40 מיטות + חצר 

_____________________________________________)47-20/20ש(052-7645585

גליל מערבי 
 סוויטה פרטית 

המתאימה לציבור הדתי 
עם בריכה מחוממת 

ומוצנעת יניב
_____________________________________________)47-20א(050-8341650

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)49-48/20ש(055-9704186

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
053-9428753)25-22/20(_____________________________________________

 דירת נופש + חצר 
פרטית + 2 מיטות, שמורה 

_____________________________________________)51-52/20ש(ומטופחת 052-7833506

 חדר אירוח לזוג, כניסה 
פרטית, מאובזר וממוזג, 
לחגים/שבתות/תקופות, 

בעוזיאל, צמוד לבעלז, 
_____________________________________________)3-18ש(052-7118100

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
_____________________________________________)03-02/21א(אטרקטיבים 050-7777168

 במגדלי המלכים מול 
הכנרת סוויטה, מתאים לזוג 
ותינוק, מאובזר ומטופח + 

מרפסת לכנרת, אופציה לזוג 
+ 4 ותינוק 054-8425184 

_____________________________________________)4-15ש(054-6511250

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא,
החל מ- 349 ש"ח.

079-5551606 050-2080678)51-52/20(_____________________________________________

 צימרים מאובזרים, גקוזי' 
ומרפסת שמש, חצר, עד 15 

מיטות 050-7223891
_____________________________________________)10-36ש(053-4228706

 על הכינרת, 2 דירות נופש 
צמודות, 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)10-52א(מאובזרות 052-8357813

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

ח.אוכל, גינה ענקית לנוף + 
_____________________________________________)11-10/21ש(מתקני גן 050-8219080/1

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + גקוזי', נוף 

_____________________________________________)11-36/20ש(מדהים, גינה 050-6927465

 חדרי אירוח מאובזרים, 
מעל המים, מחירים מוזלים, 

גם לתקופות ארוכות
_____________________________________________)12-15ש(052-2634477 052-3224835

 5 חד', נקיה לפסח, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת, 

קרוב לשטיבלאך, מרכזי
_____________________________________________)12-15ש(050-4124556

בר יוחאי

 בפוריה, צימרים
"בצל דקלים" מרווחים, בריכה 
מוצנעת ומחוממת + ג'קוזי, 
_____________________________________________)35-35/20ל(מטבחון, ביכ"נ 054-4314062

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)21-21/20(ג'קוזי. 050-4154145

 מתחם דירות נופש, 
למשפחות וקבוצות, 

חלקם עם נוף לכינרת, 
חדר אוכל מהדרין 
עם ארוחות ברמה 

גבוהה, לשבתות חתן 
ולמשפחות. מחירים 
נוחים. 053-4326551

04-6715330)27-27/20(_____________________________________________

 דירת קיט מיקום מרכזי, 
3 חד' מאובזרת, מטופחת, 

מיוחדת, מחירים נוחים
050-4160813)15-15/20(_____________________________________________

יבניאל

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-06/21(_____________________________________________

 3 צימרים מטופחים, 
חצר פרטית + בריכה בכל 

צימר, ג'קוזי זוגי וספא, 
טרמפולינות, ערסלים, פרגולות 

_____________________________________________)28-28/20(סוכה מהדרין 055-6678585

 וילה יפהפיה ומרוהטת, 6 
חדרים, בריכה, חצר, מתאים 

_____________________________________________)44-43/20א(גם לזוגות 052-4541489

ירושלים והסביבה

 הצימר שלך בצפון 
 ,D.V.D ,35 ירושלים, זוג ועד

מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה 
_____________________________________________)46-45/20ש(055-6697474 02-9975241

 צימר "נופי ירדן" בנצימר 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 
אופ' לקבוצות + אפשרות 

לג'יפים 050-7362739
050-2403750)06-32(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
_____________________________________________)49-48/20ש(053-3184783 058-3284786

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

גקוזי' 050-8490663 
02-5361771 050-6217759)30-30/20(_____________________________________________

 במלון רמדה חדר + 
מטבחון, כולל שירותי המלון, 

_____________________________________________)47-46/20ש(ללא אוכל 052-7184183

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-13/21(_____________________________________________

 חדרי ארוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן. 
החל מ-150 ש"ח למיטה. 

054-7721307)47-46/20(_____________________________________________

 דירת אירוח לזוגות, 
בודדים, ומשפחות, החל מ- 

150 ש"ח, לשבתות חגים וימי 
_____________________________________________)27-27/20(חול 058-5006387

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)44-43/20ש(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

כוכב יעקב 
 צימר זוגי מפנק חדש 

ונקי וחדר ג'קוזי, גינה ופרגולה 
_____________________________________________)06-05/21א(051-5777000

כלנית

 צימרים מפוארים - ג'קוזי 
ספא ענק, בריכה פרטית 

ומוצנעת, מושב דתי + 
ביכנ"ס, תחבורה

_____________________________________________)44-40/20ש(050-2565636

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)23-24/20(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים 
בצפון + ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-25/20(_____________________________________________

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום
 ארוח כפרי בוילה יפה 

+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)49-48/20ל(054-8470055

כפר ורדים

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
_____________________________________________)05-04/21ש(052-8013000

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/20ש(04-6989734

 אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)36-36/20(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-04/21(במקום 050-3388668

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
04-6987450 054-5989347)24-24/20(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
_____________________________________________)44-40/20ש(054-8042119, 04-6989119

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/21(_____________________________________________

ספסופה

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-09/21(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)21-20/20(_____________________________________________

 מתחם נופש יוקרתי! 3 
יח' מפוארות + בריכה גדולה 

+ גקוזי' ספא בכל יחידה 
_____________________________________________)44-43/20ש(052-5254570

 2 צימרים עד 16 איש + 
גקוזי' + בריכה מובנית. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 

מהדרין בסמיכות
_____________________________________________)48-47/20ש(053-7519198

 "אבני החושן" - סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
וקבוצות ומשפחות! מבצע 
חורף חם!! 400 ש"ח לזוג 

_____________________________________________)49-23/20ש(054-6299082 054-6388082

נהריה 

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)10-09/21(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/20(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)34-37/20(_____________________________________________

 "אצל אביה" 2 מתחמים 
נפרדים, וילה + 3 יחידות 

צימרים, בריכה פרטית בכל 
מתחם, ערסלים, נדנדות 

_____________________________________________)19-19/20(וסנוקר, 050-5313031

 מתחם דירות + בריכה 
ענקית + ג'קוזי בכל דירה, חדר 

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)28-28/20(_____________________________________________

 נופי כלנית - 5 צימרים 
+ בריכה וגקוזי' ספא, גינה 

מטופחת + מתקני גן
_____________________________________________)11-22ש(054-9917000

 בטרומפלדור 3.5 חד', 
משופצת ומרווחת, 3 כ"א, 
ק"ב ע"ע, 5 דיירים בבניין, 

_____________________________________________)15-18ל(לפרטים נוספים 052-3458886

3-3.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228



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

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

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

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

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

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

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

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

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

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

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

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

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

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

יב’ בניסן - יד’ בניסן תשע”ט  06/04-08/04/2020

 דירת נופש עד 10 מיטות 
לבחורים / משפחות מומלץ!! 

_____________________________________________)36-27/20ש(052-7623725

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות, קרוב 
לביהכנ"ס קרליבך, חב"ד 

_____________________________________________)39-39/2020א(052-7646814

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף,

לימים / שבתות וחגים, 
לחרדים! 058-3245275/2/4

052-7645275/2/3
054-8592082)26-26/20(_____________________________________________

 דירונת חדשה קרקע 
+ גינה, 10 דקות מהעיר 
העתיקה, 6 נפשות, נוף 

לכנרת. 052-8755530
_____________________________________________)43-16/20ל(052-2840298

 וילה 4 חד' + סלון, 
פינת אוכל גדולה, שולחן 

סנוקר, מנגל, בריכה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)46-45/20ש(050-4296661

 דירת קיט מהממת 
מאובזרת בכנען, 12 

מיטות + מזרונים, מחיר 
_____________________________________________)21-17/20(  משתלם 052-7619453

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/20(ונדנדות 052-5856465

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)51-51/20ש(058-3266448 050-5527509

 יחידת נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)51-24ש(ושבתות 052-7668387

 בית פרטי מאבן + יחידה 
על הגג ב- 300 ש"ח, חצר 

גדולה ונוף מדהים
_____________________________________________)8-7/21ש(052-7155422 053-3147542

 "שיר בנוף" - מתחם 
נופש המשקיף לכינרת, 

מאובזר וממוזג + בריכה 
וג'קוזי, ברביקיו, לזוגות 

_____________________________________________)15-16/20(ומשפחות, 058-7506090

קצרין

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון 
חדרי נופש למשפחות וזוגות 

הנחות לאטרקציות. 
04-6961175 050-5275981)20-20/20(_____________________________________________

ראש פינה

 "הפגודה בפינה" - 4 
יח' מדהימות מאובזרות 

וממוזגות קרוב לק. 
צדיקים + בריכה 

במושבה. לקבוצות/
משפחות. 054-9988348

www.hapagoda.com)16-44/20(_____________________________________________

 "בנצי טיולי גיפים 
וטרקטורונים" - חווית שטח 
ייחודית מס' 1 בארץ אפשרות 

לנהיגה עצמית + אופציה 
לצימר 052-2403750 

050-7362739)06-32/20(_____________________________________________

טיולי ג’יפים

 צימרים בגליל למשפחות 
וזוגות, עם בריכת שחייה 

פרטית מוצנעת.
_____________________________________________)08-33א(054-4656926

מכוניות

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-34/20(_____________________________________________

קנית רכבים

מיצובישי
מכירת רכבים

 קונה רכבים לפרוק ונסיעה 
_____________________________________________)11-10/21ש(058-7887050 058-5900900

הסעות

 קרסט - מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב. 
03-6199567)06-17(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

הלבנת שיניים

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 הסעות הדקה ה- 
99! רכבים ממוזגים 

וחדישים! גם לנתב"ג!! 
14/16/20 מקומות, 
שרות אמין, מחירים 

זולים!! 052-710-10-20 
_____________________________________________)47-19/20ש(053-3106300

 מיניבוסים ומידיבוסים 
להסעות וטיולים 40,36,23 
מק', לכל חלקי הארץ, ציפי 

הסעות 052-3821702
_____________________________________________)04-15א(050-4110855

 "שלוימלה הסעות" 
- 14,16,20,23 מקומות 

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-44/20ש(050-7532336

השכרת רכב

 לאברכים בלבד! מרצדס 
ויטו חדיש, 9 מקומות, חסכוני 

052-7696100)33-33/20(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)39-39/20(_____________________________________________

 מבצע פסח בהשכרת 
רכב, החל מ- 2,000 

ש"ח, רכב קטן, שכירות 
לחודש, ללא הגבלת ק"מ 

_____________________________________________)10-21א(050-6666599

לימוד נהיגה

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)28-28/20(_____________________________________________

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

140 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 140 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)03-28ל(חינם 052-2514960

ייעוץ ועזרה
 שלמות הבית והמשפחה 

לחיזוק הקשר הזוגי, סודיות 
מובטחת. טלפון:

_____________________________________________)12-15ש(055-6755279

 אאוטלנדר פרמיום, 
07/2017, 47,000 ק"מ, 
יפיפיה ושמורה מאוד + 

מצלמה קדמית, באחריות 
_____________________________________________)12-15א(חברה 050-4139400

אבידות

 נמצא שעון יקר, יום שני 
ה' תמוז )9.7( ליד ציון הרשב"י 

בשעות הצהריים להתקשר 
_____________________________________________)28-31(ל- 052-2224730

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/20(_____________________________________________

ספרי תורה
 למכירה, ס"ת, מהודר, 

סופר יר"ש, הגהות 
קפדניות, מחיר הוגן 

052-7614347)28-28/20(_____________________________________________

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)01-05/21(_____________________________________________

עריכת דין

מחשבים

 נתן הסרטות וידאו, 
מחיר לחתונה במרכז 1,600 
ש"ח, כולל עריכה. אפשרות 

למסריטה ב- 700 ש"ח.
_____________________________________________)37-37/20ל(052-2332194

רפואה משלימה
 ורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)34-37/20(דרושים זכיינים

 "שידוכי המרכז" 
לחרדים ולדתיים בלבד! 

בעיקר לספרדים, 
אשכנזים, חסידים  

וליטאים. גם נפשי קל 
ופרק ב', שדכן מקצועי 

עם המון הצעות.
054-8422105
03-6189388)44-16/20(_____________________________________________

שידוכים

עזר באנגלית

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותכנות

+ אחריות לשנה. וחצי 
ממחיר מחשב חדש

_____________________________________________)06-42ש(054-4543701

 מורה לאנגלית בכיר. כל 
הכיתות. כל הרמות. וכל 

הגילים. יוסף בן - שמואל. 
_____________________________________________)49-24ש(058-4-555700.

צילום ארועים

 צילום בקדושה - תמונות 
ברמה גבוהה. חתונות, בר 

מצוות, ארוסין, ברית, צילום 
וידאו, במחירים מפתיעים - 

_____________________________________________)50-49/20ש(052-7607705 - אודי

 יוסי זיו - צלם 
אירועים מקצועי! צוות 
מורחב, שירות ואיכות 
ללא פשרות, מבצעים 

מיוחדים לחתונות
052-5778544
_____________________________________________)6-31ש(050-5775066

 חולם לדבר אנגלית? 
מורה מדהים למתחילים עם 

טונות של סבלנות
_____________________________________________)7-14ש(050-2433465

 הכרויות בחינם לרווקים/
ות גילים 42-45 בלבד! 

מכתבים שישלחו ל:ת.ד 831 
_____________________________________________)10-17(עיר: ירושלים נקיון ופוליש

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-06/21(_____________________________________________

 נמצאה מזוודה שנפלה 
מאוטובוס ברחוב עזרא ב"ב 

במוצאי שבת פרשת כי תישא 
_____________________________________________)12-13ח(054-8464763

 נמצא ארנק בחוה"מ 
סוכות באוטובוס מירושלים 

לב"ב ניתן לקבלו עפ"י סימנים 
_____________________________________________)12-13ח(052-7112325 

 נאבדה נעל של ילדה 
קטנה עם 2 סקוטשים 

)בירושלים( מי שמוצא נא 
להתקשר ל: 052-7114016 

_____________________________________________)12-13ח(052-7156720

אהרוני בועז

ב""ב והמרכז

 עד סוף פסח??

תמיד לנהוג נכון

050-6793302 מחיר 
מצוין!

מעוניין לסיים 28 שיעורי נהיגה

 נמצא בקו 402, קופסא 
עם כרטיסי זכרון, אבדה בקו 

32 בירושלים, שקית עם 
משקפי ראיה בקופסא

_____________________________________________)14-15ח(058-3299505

 אבדה שרשרת זהב 
בחנוכה, בקרית הרצוג

_____________________________________________)14-15ח(054-8400519

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)11-11ח(1-599-500-003

יד שניה 
קונים

 דרוש שולחן וכסאות 
פינתיות לחצר במצב 

טוב, מחיר סמלי )עדיף 
_____________________________________________)6-9ש(מעץ( 054-8591418

 נמצא קרוב לשוק השומר 
בבני ברק עגיל זהב ניתן 

לקבלו עפ"י סימנים טלפון 
_____________________________________________)10-11ח(050-4333232

 נמצאה חליפה ארוזה 
בתחנת אוטובוס ברחוב 

אברבנאל בני ברק
_____________________________________________)10-11ח(052-7667127

 נאבד/נגנב ברח' ים-סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)10-11ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבדו אופניים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)10-11ח(ברק 054-8474514

 אבדו אופנים בצבע ירוק/
צהוב בשכונת נדבורנה בבני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק 054-8474514

 נאבד/נגנב ברח' ים סוף 
בירושלים תפילין של רבינו תם 
על השקית רשום נ.ב.א ובכיסוי 

_____________________________________________)11-12ח(כתוב תפילין 054-8503230

 אבד עגיל זהב המוצא 
מתבקש להתקשר

_____________________________________________)11-12ח(054-8539968

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)07-06/21(_____________________________________________

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

ספרי קודש ישנים
וכן מכתבים מקוריים

מגדולי ישראל
052-7674348

תשלום גבוה!

 קונה 

 אברך מעונין לזוג מיטות 
לחדר שינה + מזרונים + שידה 

_____________________________________________)11-12ח(בתרומה 050-4160457 

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)11-12ח(בעבר 054-2509001

 רוכש עיתונים ישנים, 
ארכיונים, ספריות ועוד תשלום 

_____________________________________________)11-12ח(גבוה במזומן 054-2509001

 מעונין בעגלה במצב טוב 
_____________________________________________)11-12ח(לתינוק 050-4170185

 מעונין בספה נפתחת 
)עדיפות למשולשת( במצב 

_____________________________________________)11-12ח(מצוין 050-4170185

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחת אברך

_____________________________________________)11-12ח(052-7396092

 דרוש פלאפון סמסונג יאנג 
כשר במצב חדש במחיר סימלי 

_____________________________________________)11-12ח(058-3281474

 מעונינת בספר תסרוקות 
של רבקה גולדברג כולל 

דיסקים )ללא ערכה( יד שניה 
_____________________________________________)11-12ח(במחיר טוב! 053-3160308

 למסירה אנצקלופדיה 
כללית לצעירים חדשה עם 

עדכונים בפתח תקוה
_____________________________________________)11-12ח(052-2786557

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 למסירה בחינם שטיח 3*2 
בדוגמא פרסית איכותי עבה 
_____________________________________________)12-13ח(צפוף 058-3230569 )ב"ב(

 קונה חתימת הרבי 
מחב"ד ב- 300 דולר ויותר 

_____________________________________________)12-13ח(08-9491768

 למסירה ספה עור 3 
מושבים כולל הובלה

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)11-12ח(054-8454536

 built-in תנור אפיה 
תוצרת bellini )בני ברק( 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מכשיר פופקורן חדש 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7188017

 מכונת ייבוש קנדי 5 קילו 
גוף חימום חדש 500 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)12-13ח(054-2633790

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(י"ם 054-2633790

 טלפקס פנסוניק 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 מחשב נייד HP ליבה 
כפולה מסך מגע מסתובב 

350 ש"ח בירושלים
_____________________________________________)12-13ח(055-9765406

 מצנם 2 פרוסות תקין 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 כירים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר( שחורות תקינות 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-3463482

 3 גופי תאורה )נורות 
הלוגן( מיועד לקיר 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 bissel שואב אבק עומד 
במצב מצויין 350 ש"ח טלפון 

_____________________________________________)12-13ח(053-7738893

 בהזדמנות מיני מכונת 
תפירה חשמלית חדשה 
באריזה 350 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)12-13ח(052-2786557

 מיקסר מורפי ריצארד 
כמעט חדש 500 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)12-13ח(052-7157077

 מכונת כביסה קריסטל 
5 ק"ג מצויינת ב- 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7167386

 philips שואב אבק 
600W בהזדמנות )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור טוסטר 
 bistro אובן קטן חדש תוצרת

)בני ברק( 70 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מיקרוגל + גריל משולב 
תוצרת crystal )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח בלבד 054-7216671

 נברשת )שנדליה( לסלון 
בהזדמנות בלתי חוזרת )בני 

ברק( 175 ש"ח בלבד
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שואב אבק רטוב/אדים 
במחיר נוח )בני ברק( 150 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 מכונת כביסה אלקטרה 
7 ק"ג במצב מצויין )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(350 ש"ח בלבד 054-7216671

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש במחיר מציאה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח בלבד 054-7216671

 מאוורר עמוד עוצמתי 
במיוחד כחדש )בני ברק( 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
בהזדמנות )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מסגרת אלבום דיגיטלי - 
טושיבה מסך LCD8 ב- 240 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה תנור אפיה + גז 
מחיר 360 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(053-6281899

 טוסטר לחיצה גדול במצב 
מצויין )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg במצב מצויין 
)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שואב אבק קטן טורבו 
 princess 610 תוצרתW
+ אביזרים נילווים )מתאים 

במיוחד לניקוי מכוניות( 
בהזדמנות )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
בקופסא hyundai )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח בלבד 054-7216671

 2 נברשות מיוחדות לסלון 
עם זרועות כל אחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בב"ב 054-8476805

 למכירה תנור בשרי + גז 
מצב מצויין מחיר 360 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 053-6281899

 שואב אבק חדש! 200 
ש"ח במקום 400

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 מאוורר נייח במצב מצויין 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
תוצרת hyundai )בני ברק( 

_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 וילת 4 חד'- מפוארת + 
ג'קוזי בכל חדר + בריכה + 

סנוקר + פינג פונג
_____________________________________________)45-44/20ש(052-8793288

עלמה 
 3 צימרים + יחידה גדולה 

משפחתית עד 35 איש + 
בריכה, מאובזרות וממוזגות + 
_____________________________________________)34-34/20(משחקי חצר 054-5634805/6

עמקא 
 "מיקי במושב"

חופש להורים - דרור לילדים! 
יחידות אירוח למשפחות, שפע 

אטרקציות, רכיבה על פוני, 
בריכה מחוממת, שולחנות הוקי 
ופלייסטיישן, מקרן טניס, סנוקר, 

טרמפולינות, ג'יפים ואופניים. 
מטבח גדול וחדר אוכל, ספר 
_____________________________________________)37-37/20(תורה במקום 052-8669090

צפת

צפון

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כנרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, 

קרוב לביהכנ"ס, עד 70 איש 
053-5681288 לתמונות: 

royaldream17@gmail.com)49-21ל(_____________________________________________

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/20ש(04-6973389

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-32/21ל(052-6377060

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

מתאים לזוגות / משפחות, עד 
60 איש, סנוקר, טניס, בריכה 

_____________________________________________)7-32ש(וג'קוזי 052-8860953

 צימרים יוקרתיים ביבניאל, 
לזוגות/למשפחות, אירוח 

איכותי, בסמוך לכינרת
_____________________________________________)49-22א(050-6377843

 חולי קורונה וזקוקים 
לבידוד, צימר מפואר בלב 

צפת העתיקה, תעריף מיוחד 
לתקופה הקשה
_____________________________________________)28-28/20ש(050-6784922

 נמצא מעיל בתחנת 
אוטובוס במירון, בליל ז' אדר 

_____________________________________________)14-15ח(055-6789102

ריהוט

 שולחן + 10 כסאות, 
סלון מעור 3+2, מקרר, 

מכונת כביסה, מיטה 
יהודית, ועוד...
_____________________________________________)36-48/19ש(050-5770355

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 ספות עור ניקולטי 2+3, 
שמנת, 800 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(052-7608118

 שולחן סלון מסיבי 
ושמור מאוד, צבע חום 

מהגוני, מידות: אורך 
1.80, רוחב מטר, עם 
פתיחה של עוד מטר, 

נקנה ב- 12,000, מחיר 
נדרש 1,500 ש"ח

054-9003001)09-12(_____________________________________________

 מכירה של וילה! מקרר 
סלון מעור 3+2 שולחן +8 

כסאות או 10 כסאות והרבה 
_____________________________________________)44-43/20ש(דברי נוי יפים 050-5770355

 6 כסאות סלון 150 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כל אחד 052-7635619

 כיסא מיוחד עם כוונים 
לכל מטרה חדש 250 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 052-2437292

 שולחן אוכל מעץ 95*95 
נפתח לעוד 50 ס"מ )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא לפדיקור במחיר 
הזדמנותי )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 שולחן זכוכית מעוצב 
נפתח ל- 1.7 500 ש"ח מצב 

_____________________________________________)12-13ח(כחדש 052-7188017

 4 כיסאות מרופדות 
כחדשות 500 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7188017

 למכירה שולחן אוכל 
240/92 + 4 כסאות עץ אלון 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 052-4214333

 ספה פינתית/רגילה בנוי 
מ- 5 חלקים מצויינת ב- 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7645405

 עמודת ספרים צבע 
וונגה מצב טוב בסך 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7660435



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה יב’ בניסן - יד’ בניסן תשע”ט  06/04-08/04/2020

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
 21:00-23:00 ה-ימים א

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
זמני נחיתת מטוסים ■

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-39/20(לשעה, 052-8286090

 דרושה מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקווה 

תנאים מעולים למתאימה
_____________________________________________)11-18א(03-9094566 053-3197448

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

050-888-3908
בגבעת שמואל | 40 ש"ח לשעה

דרושות 
מטפלות

+טבחית  
*לרציניים  הכשרה במקום עד 
לקבלת תעודת מטפלת ע"י 

משרד העבודה

*למעון בפיקוח

למשרה 
מלאה 
מיידית

 לסופר חביב במרכז הארץ 
דרושים: קופאים/יות, סדרנים/

יות, קצבים/יות לעבודה 
במשמרות בתנאי שכר מעולים 

ותנאים סוציאליים רחבים
_____________________________________________)09-16א(054-3454571 054-7680455

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 למסעדה כשרה 
למהדרין בת"א דרוש 

טבח, שכר גבוה, תנאים 
_____________________________________________)09-20א(מצויינים 052-4774135

 קופאים/ות, סדרנים/
ות עובדים כלליים מגיל 17.5 
לעבודה בבני ברק והסביבה 

050-8557084)09-20(_____________________________________________

 דרושות מטפלות למעון 
לגיל הרך, שכר הולם! הפסקה 

שעתיים בתשלום.
_____________________________________________)10-21ש(054-8471166 058-4012013

ביקוש 
עבודה

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)38-37/20ח(או מבוגרים 054-8442722

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601

 לישיבה בב"ב דרוש 
מחסנאי מטבח, עדיפות 
לרשיון נהיגה, להתקשר 

_____________________________________________)11-14ש(10:00-15:00 03-6714809

 למעון חב"ד ברמת גן 
דרושות גננות וסייעות, 

תנאים טובים
054-9770395
_____________________________________________)11-14ש(054-4841770

דרוש נהג משאית למשרה מלאה 
רשיון עד 15 טון | נכונות גם לעבודה בשעות לא שגרתיות |

תנאים מעולים למתאים.

בנוסף דרוש נהג משאית למשרה חלקית
)שכר לפי שעה( | מס' פעמים בשבוע | רשיון עד 15 טון.

רשת קובי הפצות בע"מ

kobihafazot@walla.com :קו"ח למייל
050-6499974

דרושים עובדים
לחלוקת עלונים ועיתונים  

בתיבות הדואר בב"ב ובי-ם
)רצוי עם רכב( | בשעות גמישות | שכר הולם

אזור י-ם וביתר
050-6499976

אזור ב"ב 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 לחברה בהתרחבות 
בתחום השיווק דרושים 

מועמדים רציניים, שירות 
_____________________________________________)12-15א(לעבודה מהבית 053-3173244

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-6580906)12-15(_____________________________________________

 לסביבת עבודה נעימה 
ואיכותית בפ"ת, מנה"ח 

מתחילה ל- 8 חודשים 
+ אופציה. יכולת גביה, 
דיוק, סדר, ויחסי אנוש 

 haya@tmir.org.il -קו"ח
או לפקס

_____________________________________________)12-15ש(153-996-66003

 חשבת עמלות לסוכנות 
ביטוח בבסר 3, נסיון 

שנה לפחות, קו"ח למייל- 
racheliha@tlp-ins.co.il)12-15ש(_____________________________________________

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

וג
ם 

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)13-38ל(טובים" 03-5782180

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק
maonaf@gmail.com

למעון דתי 
על יד 

רכבת מרכז

דרושה 
מנהלת

קו"ח למייל:

 לפעוטון בפ"ת, דרושה 
גננת לגילאי שנה וחצי +, 
_____________________________________________)14-17ש(נסיון חובה.052-4491044

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

תינוקות

תקשורת
A5 סמסונג 

32 גיגה חדש בקרטון רק 950 
_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

איטליה משיער 100% 
טבעי רק 980 ש"ח.

054-8443223)20-19/20(_____________________________________________

 BMX למכירה, אופני 
מידה 14, במצב מצויין, 

100 ש"ח בבני ברק
054-8476020)20-19/20(_____________________________________________

 ספה יפיפיה )בהיר עם 
דוגמה כהה(, מצב מצוין 
מאד, נפתח ל- 2 + ארגז 

מצעים, מתאים לסלון 
ולמיטה 1,000 ש"ח 

_____________________________________________)49-4/20ש(בלבד! 054-8527470

 מחשב נייד מושלם 
 I5 לגרפיקה ותוכנת

ותוכנת I7 + אחריות 
לשנה, וחצי ממחיר 

מחשב חדש
_____________________________________________)6-31ש(054-4543701

 מברשת קרמית 
חשמלית מחליקה שיער, 
 Corioliss מעולה! חברת

חדש באריזה!! )נקנה ב- 300 
ש"ח(, 150 ש"ח גמיש בבני 

_____________________________________________)04-07ח(ברק 052-7335357

 שמלת ערב מפוארת 
46 )קטיפה ופייטים(

למכירה/השכרה, חדשה 
_____________________________________________)01-04ש(ממש 054-6337121 

 למכירה מעמד אמבטיה 
עם החתלה, במצב חדש 200 

ש"ח, כסא אוכל מתקפל 
למינימום ב- 180 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7773526

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 עגלת אמבטיה במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 300 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 ארגונית מקורית בייבי גוגר 
לעגלות בצבע שחור כחדש 

_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח 054-8476805

 מיטת תינוק שילב + 
מזרון צבע חום 2 מצבים בב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח 054-8476805

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" צבע שמנת כחדשה 

במחיר 500 ש"ח ב"ב נייד: 
_____________________________________________)12-13ח(054-8446728

 מציאה! מיטת תינוק 
"שילב" מחיר 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(נייד: 054-8446728

 עגלת תאומים במצב 
יוצא מן הכלל )בני ברק( 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 קורקינט לילדים כחדש 
)בני ברק( 40 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 חולצה לבנה לגבר תוצרת 
ארה"ב )בני ברק( 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 זקט' עור חדש בצבע 
אדום תוצרת ZARA מידה 
S )בני ברק( 200 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 אופני BMX לגיל +3 
כחדשות )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 054-7216671

 מייצב ברך מולוטי 
פינקציונלי חדש )בני ברק( 175 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 תרמיל גב במצב מעולה 
)בני ברק( 20 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 קסדה לקטנוע בהזדמנות 
)בני ברק( 180 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שולחן גיהוץ חדש )בני 
ברק( 70 ש"ח בלבד

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה 3 אוגרים ב- 40 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בני ברק 03-6180242

 מעיל צמר צבע אפור 
כהה חדש מידה 52 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 חליפת בגיר מידה 56 
כחול כהה 200 ש"ח חדש! 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 תיק למחשב נייד חדש! 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 058-3245685

 אופניים כחדשות לילדים 
מידה 14/16/18 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 ילקוט ניקי חדש כחול עם 
_____________________________________________)12-13ח(עגלה 100 ש"ח 058-3245685

 שעון לילדים סואווצ חדש! 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח 058-3245685

 כובע סמעט מידה 57 
מצב מצויין! למכירה 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343 

 כובע קנייטש לבד מידה 
54 ברביסיו 50 ש"ח למכירה 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343

 כובע קנייטש צמר מידה 
53 דונאטו 50 ש"ח למכירה 

_____________________________________________)12-13ח(055-6720343

 מזוודה במחיר נוח במיוחד 
)בני ברק( 80 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 משחק קשיות 35 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 עיתונים מרווה לצמא 
משפחה ועוד 80 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 אוהל כדורים פתוח 
לילדים + כדורים 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 כיסא מנהלים מפואר 
בצבע שחור חדש בהזדמנות 

)בני ברק( 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 שולחן עץ עגול בהזדמנות 
קוטר 70 ס"מ גובה 66 ס"מ 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח בלבד 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
ומסיבי 70*140 )בני ברק( 200 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 2 כיסאות )מתאים לסלון( 
במצב מצויין )בני ברק( 280 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב 
+ מנגנון הגבהה בהזדמנות 
)בני ברק( 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 למכירה ספה נפתחת עם 
קפיצים חזקה ואיכותית 460 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 053-6281899

 נברשת לסלון שנדליה 
מקריסטל אמיתי מפואר 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-4262290

 מיטת היירייזר יחיד 
)שנשלפת מלמטה( חדשה 

באריזה 500 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 שולחן עגול מזכוכית 
מהמם עם גלגלים מדף למטה 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח 052-6126106

 שולחן מעץ מתקפל 
מתאים לסוכה 350 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7126106

 למכירה מיטת עץ לתינוק 
ועגלת טיולון מתקפלת 350 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-4214333

 כסא בטיחות ציקו לרכב 
כחדש! 180 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 משאבה ידנית אוונט 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 058-3245685

 מתאמים לסלקל בוגבו 
קמיליון 80 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(058-3245685

 תוכון שלא נושך + כלוב 
וקילו תערובת 150

_____________________________________________)12-13ח(050-4157763

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ולאופנוע חדש של חברת 

"לרט" 150 ש"ח נייד
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 

חברת לוגיטק 250 ש"ח נייד 
_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 250 ש"ח נייד 

_____________________________________________)12-13ח(052-2437292

 הספר כלים מתוקנים 
של שרה ישראל ב- 28 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 פאזל 1,000 חלקים של 
הכותל המערבי ב- 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8454536

 חליפה לגבר מידה 44 עם 
טיקט 100 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 ספרי קריאה קומיקס 
לילדים 3-25 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(053-3155415



סופר כשר ושמח!
שעות פתיחה:

יום ראשון-שלישי י"א-י"ג בניסן )5-7.4.20(
פתוח בין: 7:00-24:00

יום רביעי - ערב חג  י"ד בניסן )8.4.20(
פתוח בין: 7:00-13:30

יום שישי - א' חוה"מ  ט"ז בניסן )10.4.20(
פתוח בין: 8:00-14:30

יום ראשון-שני - ג'-ד' חוה"מ 
י"ח-י"ט בניסן )12-13.4.20(
פתוח בין: 8:00-17:00

יום שלישי - ערב חג  כ' בניסן )14.4.20( 
פתוח בין: 7:00-14:30

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

מכבדים 
תווי שי 
למורה

 

פסח,
ראשון-שביעי של פסח
5-14.4.20
י"א-כ' בניסן

 | הרצוג   קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
 |  25 | רח’ חבקוק    2 | רח’ פרדו   24 | רח’ הרב מלצר   11 | רח’ הרב קוק   15 | רח’ רשב’’ם  12 קריית הרצוג  יגאל אלון  | רח’    15 נויפלד  רח’ 
 |  35 רח' רשבי  | ברכפלד:   15 רח’ רשבי    |  8 הלל   |  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  | אשדוד:   1 הריף  רח’  אלעד:   |  17 | קלישר    1 חיים   תורת 
בית שמש:   | )ברכל לשעבר(   54 | טרומפלדור   16 | מיכאל   9 מיכאל  חיפה:   |  25 ניסנבאום  ים:  בת   |  40 נתיבות המשפט  רח'  קרית ספר: 
מרים הנביאה 16 | נחל שורק 11 )ברכל לשעבר( | חדרה: הגיבורים 52 | עמנואל: חתם סופר 1 | נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י 20

קוד: 16106343
גודל: 40 מקרון 

60 ס"מ
990

קוד: 16106367
גודל: 80 מקרון 

60 ס"מ
1490

קוד: 16106350
גודל: 80 מקרון 

80 ס"מ
2690

קוד: 17079899
גודל: 110 מקרון 

60 ס"מ
1990

קוד: 17079905
גודל: 110 מקרון 

80 ס"מ
2690

500 גר'
הלפרין

קמח מצה/עוגה 
שמורה 2 ק"ג

הלפרין

מצה שמורה 

74901990

כשל"פ

עוגת שיש 350 גר'/
בראוניס 430 גר'

אסם

2 ב-
20

כשל"פ

עוגיות קוקוס/תפו"א
ויזל/נפלאות

500 גר'

1990

כשל"פ

ליח'

200 גר'
קפה רד מאג

1990

כשל"פ

מסכות הגנה
3 שכבות

3 ב-
20990

זוג כוסיות 
קריסטל לנרות

'מעולה'

רדיד אלומיניום לשיש
טעמן

חזקים במיוחד
קוד: 711219

25 יח'
'מעולה'

גליל אשפתון

990

ג'ל אלכוהול
500 מ"ל

3990

ג'ל אלכוהול
150 מ"ל

1490

רביעיית טונה
בשמן זית
4*140 גר'

'מעולה'

2490

כשל"פ

'מעולה'
לפתן אפרסק

3 ב-
20

כשל"פ

אבקת שוקו
1 ק"ג
טעמן

2 ב-
22

כשל"פ

3*290 גר'
'מעולה'

שלישיית פטריות

10

כשל"פ

7 קציצות1 ליטר
'מעולה'

גפילטע פיש

990

כשל"פ

רביעיית טונה
בשמן קונלה/צמחי/במים

4*140 גר'
'מעולה'

1990
למארז

כשל"פ

כשל"פ

קנדי
קומקום

4990

אינו טעון 
טבילה

יין סלקטד/באזז/
אקסלנס
כולל פיקדון

750 מ"ל
כרמל

5 ב-
100

כשל"פ

תרכיז תפוחים
1.2 ליטר

פרי קטיף

1990

כשל"פ

1.6 ליטר
טאצ'

פתיל צף
עגול/משושה

'מעולה'

4 ב-
10

נר נשמה
48 שעות
'מעולה'

3 ב-
10

רדיד אלומיניום
200 פיט
'מעולה'

1990

כשל"פ

B8 כוסות קרטון
אלסקה

3 ב-
1090

כשל"פ

מארזי אחסון
עגול/מרובע

0.5/1/2 ליטר

2 ב-
1190

כשל"פ

1.6 ליטר
טאצ'

נייר ארונות
'מעולה'

כשל"פ

490 1490

צלחות 
1 ק"ג

'מעולה'

כשל"פ

1.6 ליטר
טאצ'

שוקולד ממולא/
AROSA ללא דק

100 גר'

3 ב-
20

כשל"פ

מיץ תפוחים 
100% טבעי/אגס

כולל פיקדון
750 מ"ל

890

כשל"פ

זוג סלוטייפ עבה 
2 אינץ/שקוף

זוג מסקינגטייפ 
1 אינץ/2 אינץ

990

890

ליח'

שמן קנולה/
בריאות/חמניות

880 מ"ל

כשל"פ

3 ב-
20

שלישיית משחת 
שיניים אורביטול/

מי פה תיאדנט

1490
ליח'

כשל"פ

כשל"פ

נובו/הוואי

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

כשל"פ

ליח'
890

כשל"פ

בלדי 
מוצפי

בלדי - מוצפי

שריר מס' 8

צלי כתף מס' 5
לק"ג

3990

לק"ג
6990

KN95 מסיכה

2990
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