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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

"אני מבקש להודות לשר הפנים 
אריה דרעי על התמיכה בתכנית 

שלנו להבראת בת-ים"
שר הפנים אריה דרעי נענה לדרישת ראש העיר צביקה ברוט והורה על 

הקמת ועדה משותפת, לעירייה ולנציגות של משרד הפנים, שתקבע מתווה 
להפחתת הארנונה בבת-ים | עמ' 4

ח"כ יצחק פינדרוסאריאל קוניק הרה"ג שמואל צבריאבי גרינצייג

הולכים 
להתחסן

כמהרהר אחר 
השכינה

דגל 
אדום

לנו יש דעת 
תורה ותו לא!

"החיוב להתחסן 
חל על כולם"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מורה לבני ביתו: 

פרופ' צבי שמעוני, המנהל הרפואי של ביה"ח לניאדו: "אנשים קורסים בבת אחת" | עמ' 16

צדיק גוזר. מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א )צילום: דוד זר(

מרן שליט"א לבני ביתו: "החיוב חל על כולם – כולל נשים בכל המצבים, מעוברות 
ומיניקות, אלו הנמצאים בקבוצת סיכון ואלו שאינם בקבוצת סיכון וכי אין לחשוש 

כלל מתופעות הלוואי של חיסון הקורונה" | עמ' 10

"היקפי התמותה במגזר החרדי גבוהים מהממוצע הארצי"
פרויקטור הקורונה בציבור החרדי רוני נומה העריך שכ-15% ממוסדות החינוך החרדיים עדיין נפתחים • 12.000 ילדים חרדים חלו בקורונה בחודש 
האחרון • 30% מכלל החולים החדשים בקורונה הם חרדים • אחוז החולים הקשים מקרב הציבור החרדי גבוה פי ארבעה מהמגזר הכללי  | עמ' 12

שיאים  ששוברים  התחלואה  גלי  מול  אל 
בכל יום מחדש עם ריבוי המבודדים, החולים 
גם  הצער  ולמרבה  חייהם  על  הנאבקים 
הנפטרים, שכל אחד מאיתנו מכיר חבר, מכר, 
הלך  או  שחלה  משפחה  בן  חלילה  או  ידיד 
לעולמו, מתחדדת החובה האנושית והיהודית 
הבסיסית של כל אחד מאיתנו: ללכת ולהתחסן.
)הטור המלא בעמ' 10(

לכו להתחסן! עכשיו!
לפני שניגש לעיסוק בפוליטיקה – זה הזמן 
להזכיר, לבקש ולהתחנן: אנא, חוסו על חייכם, 
של  משפחתכם,  בני  של  חייהם  על  רחמו 
חבריכם, של הוריכם וכמו שהמצב נראה כרגע, 
עכשיו  לכו  ילדיכם.  חיי  על  גם  חלילה  אזי 

להתחסן. אין שום היתר להימנע מזה.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

קו מנחה אחד ניצב לנגד עיניו של כל יהודי 
הורגלנו  לציית,  חונכנו  לציית!   - שמים  ירא 
ולמדנו לציית, וידענו לציית להוראותיהם של 
גדולי ישראל, מרנן ורבנן שליט"א - גם כשזה 
לא היה נראה או לא היה מובן, אפילו כשאומר 
לך על ימין שהוא שמאל, ומקל וחומר כשאומר 

לך על ימין שהוא ימין.
)הטור המלא בעמ' 10(

מרן רבינו שר התורה רבן של ישראל שעליו 
אנו סומכים בכל ענייני חיינו ודרכינו אלפים 
ורבבות באים לשאול בעניינים שהינם נוגעים 
לחיים  הנוגעות  ושאלות  הכלליים,  לחייהם 
עצמם ומקבלים הכרעת רבינו כדברים הניתנים 
מסיני. ופתאום פה כל איזו דעה של מאן דהוא 

משבשת ומפקפקת את דעת תורה. הייתכן?! 
)הטור המלא בעמ' 10(

יחד - קרן לבעלי נכסים
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מימון והלוואות 
לבעלי נכסים ויזמים



רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א:

התורם לקרן 'והסירותי מחלה מקרבך' שע"י קופת העיר

בס"ד שבט תשפ"א

במענה לשאלת רבים על המוטל עלינו לעשות בזמן הזה, אמר 
אאמו"ר מרן שליט"א: 

העיקר תשובה ותפלה וצדקה ]וכבר אמר אאמו"ר מרן שליט"א 
שהתורם לקרן "והסירותי מחלה" שע"י קופת העיר יזכה במדה 

כנגד מדה שלא ינזק ממחלת הקורונה[.

ובודאי שנכון לקבל החיסון כדברי הרופאים,

וע"ז באתי עה"ח משמיה דאאמו"ר מרן שה"ת רשכבה"ג שליט"א, 

יצחק שאול קניבסקי

לא ינזק ממחלת הקורונה

בתרומתכם נא 1-800-39-47-47
לציין: עבור 

קרן 9000

לאור דבריו הברורים של 
רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א, 

נפתח בקופת העיר 
מוקד מיוחד עבור רבבות אלפי 

 ישראל הרוצים לזכות 
ב'מידה כנגד מידה' 

ובודאי שנכון לקבל החיסון כדברי הרופאים

 שלא ינזקו 
ממחלת הקורונה"



רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א:

התורם לקרן 'והסירותי מחלה מקרבך' שע"י קופת העיר

בס"ד שבט תשפ"א

במענה לשאלת רבים על המוטל עלינו לעשות בזמן הזה, אמר 
אאמו"ר מרן שליט"א: 

העיקר תשובה ותפלה וצדקה ]וכבר אמר אאמו"ר מרן שליט"א 
שהתורם לקרן "והסירותי מחלה" שע"י קופת העיר יזכה במדה 

כנגד מדה שלא ינזק ממחלת הקורונה[.

ובודאי שנכון לקבל החיסון כדברי הרופאים,

וע"ז באתי עה"ח משמיה דאאמו"ר מרן שה"ת רשכבה"ג שליט"א, 

יצחק שאול קניבסקי

לא ינזק ממחלת הקורונה

בתרומתכם נא 1-800-39-47-47
לציין: עבור 

קרן 9000

לאור דבריו הברורים של 
רשכבה"ג מרן שה"ת שליט"א, 

נפתח בקופת העיר 
מוקד מיוחד עבור רבבות אלפי 

 ישראל הרוצים לזכות 
ב'מידה כנגד מידה' 

ובודאי שנכון לקבל החיסון כדברי הרופאים

 שלא ינזקו 
ממחלת הקורונה"



בחולון בת ים ח' שבט תשפ"א 421/1/21

"אני מבקש להודות לשר הפנים אריה דרעי 
על התמיכה בתכנית שלנו להבראת בת-ים"

מאת: אלי כהן

ראש עיריית בת ים צביקה ברוט בישר השבוע 
הפנים  שר  משמחת.  "בשורה  העיר:  לתושבי 
הקמת  על  והורה  לדרישתנו  נענה  דרעי  אריה 
משרד  של  ולנציגות  לעירייה  משותפת,  ועדה 
הפנים, שתקבע מתווה להפחתת הארנונה בבת-

בשנה  הבחירות,  טרם  עוד  שהבטחתי  כפי  ים. 
וחצי האחרונות פעלתי בכל יום בעניין. מכתבים, 

כשבועיים,  לפני  לא.  ומה  פגישות  טלפונים, 
לקראת פיזור הכנסת, קראתי לכם להצטרף אליי 
לעתירה בנושא הארנונה, ומעל 1,000 בת-ימים 
הבהרתי  שעות.  מ-24  פחות  בתוך  הצטרפו   )!(
חודשים  אחרי  כוונה,  יותר  לנו  שאין  לממשלה 
ארוכים של עבודה מאומצת, לעצור הכל ולחכות 

שוב ושוב לממשלה הבאה.
המשותפת  הועדה  הקמת  אומר?  זה  מה  "אז 
היא צעד דרמטי שלא היה בבת-ים מעולם, בדרך 
להורדת הארנונה. אחרי עשרות שנים של העלאת 

ארנונה בעיר, בקרוב אנחנו נתחיל להוריד אותה.
רק חלק מהתהליך  עדיין  זה  לב:  "אבל שימו 
ויהיו עוד מהמורות בדרך, וגם ממשלה שתתחלף 
לנו באמצע, אז את מחיאות הכפיים תשמרו רק 
ליום שבו ההבטחה תתממש. זה עדיין לא קורה 
משמעותית  דרך  פריצת  זו  אבל  בבוקר,  מחר 
בדרך אל היעד, אחרי עבודה רבה שלנו מסביב 

לשעון. אמשיך לדווח לכם על כל התקדמות.
הורדת  שואלים?  אתם  השני,  היעד  "ומהו 
הארנונה במתחם העסקים החדש של בת-ים, כדי 

לעזוב  שמחפשות  גדולות  חברות  לפה  למשוך 
את תל-אביב והסביבה ולמצוא אצלנו בית חדש. 
מקווה להיות איש בשורות גם בעניין הזה ממש 

בקרוב".
דרעי  אריה  הפנים  לשר  להודות  מבקש  "אני 
על שיתוף הפעולה ההדוק ועל התמיכה בתכנית 
העיר  לראש  ולמשנה  בת-ים,  להבראת  שלנו 
השותפות  על  ברנז  רפי  הארנונה  תיק  ומחזיק 

בקידום הנושא החשוב הזה", סיים ראש העיר.

שר הפנים אריה דרעי נענה לדרישת ראש העיר צביקה ברוט והורה על הקמת ועדה משותפת, לעירייה ולנציגות של משרד הפנים, 
שתקבע מתווה להפחתת הארנונה בבת-ים

מאת: אלי כהן

נשיא המדינה מר ראובן ריבלין הגיע לביקור 
ברוט.  צביקה  העיר  ראש  בהזמנת  בת-ים,  בעיר 
העיר  של  ההצלחה  על  לשמוע  הגיע  הנשיא 
במיזם  לתמוך  וכדי  הקורונה,  משבר  בניהול 
"העסק של כולנו" שנועד לעזור לעסקים קטנים 
הפורום  ישראל,  פייסבוק  בין  פעולה  בשיתוף 

החברתי-כלכלי ועירית בת-ים.
העיר  ראש  בפני  הנשיא  ציין  המפגש  בפתח 
מאז  העיר  שעוברת  ההתפתחות  את  והנוכחים 
עם  הגיע  בילדותו  כי  וציין  בה,  הקודם  ביקורו 
חבריו מירושלים במיוחד כדי לבלות בחוף הסלע 

בעיר.
מראש  סקירה  הנשיא  קיבל  הביקור  במהלך 
בעיר  הקורונה  מממונה  וכן  ברוט,  צביקה  העיר 
ומפקד המשל״ט שלומי חזוני, על פעילות העיר 
בזמן משבר הקורונה, כולל הצלחת המודל הבת 
ימי שהועתק גם לערים אחרות והסיוע שהעניקה 

בת-ים לרשויות אחרות בזמן המשבר.
בעיר  פה  "יצרתם  כי  ציין  ריבלין  הנשיא 

אתם  הארץ.  בכל  לפניה  הולך  ששמה  מערכת 
מי  יהיה  לא  שאם  לאוכלוסייה  פתרונות  נותנים 
ויותר אנחנו  יותר  שידאג לה, היא תופקר. היום 
השלטון  בהובלת  העירוניות  שהמערכות  רואים 
המקומי הפכו להיות הקשר בין האזרח לרשות, 
וזאת כתוצאה מהקורונה, היום הרשות המקומית 

היא זו שנותנת את הפתרונות".
פייסבוק  מנכ"לית  הציגו  הביקור  במהלך 
הפורום  וסמנכ"לית  תאני,  סופר  עדי  ישראל, 
החשוב  המיזם  את  זמיר,  יפעת  הכלכלי-חברתי 
שזכה להצלחה גדולה, ואשר בת-ים היתה חלק 
מהפיילוט שבו ניתן סיוע לעסקים הקטנים לעבור 

לעולם הדיגיטלי.
מקומיים  עסקים  לעשרות  העניק  הפרוייקט 
מקצועיים  מנטוריים  ע"י  וליווי  חדשים,  כלים 
על  שונים  בתחומים  אותם  וליוו  להם  שסייעו 
בסיס עשרות הדרכות בנושא דיגיטציה בעסקים.

הקטנים  לעסקים  לעזור  היא  כשהמטרה 
- לא רק לשרוד  זו  המקומיים בתקופה מורכבת 
המצב  את  לנצל  גם  אלא  הקורונה,  משבר  את 
בגדי לעשות קפיצה ביכולות הדיגיטליות - דבר 

שיסייע להם רבות גם בעתיד.
סיפרו  למפגש  שהגיעו  עסקים  בעלי  כמה  גם 
אחפש  הוא  כי  וציינו  המיזם,  להם  עזר  כמה 
החיים  על  יותר  טובה  בצורה  להתמודד  שלהם 

שלאחר הקורונה.
מפתח  את  המפגש  במהלך  העניק  העיר  ראש 
כי  ריבלין  לנשיא  ואמר  המדינה,  לנשיא  העיר 
בשבע  הנשיאות  למוסד  והדר  הוד  ״הוספת 
השנים שלך בבית הנשיא. אנו מודים לך עלעול 
העיר  לצד  עמידתך  ועל  ישראל,  עם  למען  ותל 

בת-ים בימים אלה של התחדשות והבראה״.
"היום  ואמר:  בדבריו  סיכם  ריבלין  הנשיא 
הזו,  היפה  היוזמה  של  כשמה  לנו,  ברור 
"העסק  זה  העסקי,  והמגזר  הכלכלה  ששיקום 
ובעלי  העצמאים  של  שהכאב  כולנו".  של 
העסקים הקטנים, נפגעיו העיקריים של המשבר 
שהעסקים  כולנו".  של  "העסק  הוא  הכלכלי, 
של  החמצן  צינור  שלנו,  הביזנס  זה  הקטנים 
הכלכלה הישראלית כולה. היוזמה רותמת את כל 
החדשנות והיצירתיות הישראלית, והופכת אתגר 
רק מתוך  לא  אדירה.  להזדמנות   - וקשה  מורכב 

אלא  ביננו,  ההדדית  והערבות  הגורל  שותפות 
בישראל  הקטנים  העסקים  ההבנה שבעלי  מתוך 
של  המנוע  שלנו.  הכלכלי  והעתיד  ההווה  הם 
המשק הישראלי, ומקור ההכנסה עיקרי של אלפי 
משפחות בכל רחבי הארץ. אתם הבנתם שצריך 
לדלג על דור, ולחבר לטכנולוגיה ולשימוש בה, 

את העסקים הקטנים".
ראש העיר בת ים, צביקה ברוט הוסיף: ״תושבי 
בת-ים מודים לנשיא המדינה על ביקורו, שנועד 
העסקים  בעלי  ואת  בכלל  התושבים  את  לחזק 
לנשיא  הצגנו  אלה.   פשוטים  לא  בימים  בפרט 
הקורונה,  עם  להתמודדות  הבת-ימי  המודל  את 
שכיום מיושם בערים רבות ברחבי הארץ, ואשר 

סייע לנו לשמור על רמת תחלואה נמוכה בעיר.
"ביקור הנשיא מהווה גם זריקת עידוד לבעלי 
העסק  במיזם  חלק  הנוטלים  בבת-ים,  העסקים 
שנצליח  מאמינים  אנו  זו  במסגרת  כולנו.  של 
ההתאמות  את  לבצע  יותר  רבים  לעסקים  לסייע 
למעבר לעולם הדיגיטלי, ולהתאים את עצמם הן 
לתקופת הקורונה הנוכחית, והן לשינויים בהרגלי 

הצריכה שיבואו בהכרח בעקבותיה".

"יצרתם פה בעיר מערכת 
ששמה הולך לפניה בכל הארץ"

נשיא המדינה הגיע לביקור בעיר בת-ים, בהזמנת ראש העיר צביקה ברוט ⋅ הנשיא הגיע 
לשמוע על ההצלחה של העיר בניהול משבר הקורונה, וכדי לתמוך במיזם "העסק של כולנו" 

שנועד לעזור לעסקים קטנים בשיתוף פעולה בין פייסבוק ישראל, הפורום החברתי-כלכלי 
ועירית בת-ים
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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: ינון פלח

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 
חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש

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

נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין בביקורו בעיר בת-ים:

 נשיא המדינה ריבלין עם רה"ע צביקה ברוט



קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

משרד הבריאות עונה
אתם שואלים
משרד הבריאות עונה
אתם שואלים

 מי זכאי לקבל בדיקת קורונה?
ניתן לבצע בקופות החולים בדיקות קורונה ללא הפניה, עקב  בעוד בעבר היה 
לקצר  ובשאיפה  הגבוה בשבועות האחרונים,  ומספר הבדיקות  מצב התחלואה 
ע"י  הניתנת  ההתוויה  המעודכן,  הנוהל  פי  על  תשובה,  למתן  ההמתנה  זמן  את 
קופות החולים לביצוע בדיקה היא למי שחש תסמינים, לאנשים ללא תסמינים 
שבאו במגע עם חולה מאומת, או מי ששוהים בבידוד ומעוניינים לקצרו מ-14 ל-10

ימים בכפוף לשתי בדיקות שליליות בהפרש של 24 שעות ביניהן כאשר הבדיקה 
השניה צריכה להתבצע ביום ה-9.

 מה קובעות ההנחיות החדשות בנוגע לסגר?
החל מיום שישי, 8.1.2021, הוטל סגר כללי במסגרתו ניתן לצאת מהבית למרחק 
ואין לשהות בבית מגורים  של עד 1,000 מטרים ובתחום מקום המגורים בלבד, 
של אדם אחר. עם זאת, ניתן להתרחק מהבית במקרים חריגים כגון: לצרכי עבודה 
שהותרה, ספורט יחידני, להשתתפות בחתונה, ברית או הלוויה, ולצורך בדיקות 
קורונה וקבלת חיסונים. הרשימה המלאה של ההיתרים ליציאה מעבר למגבלת 

1,000 מטרים מפורסמת באתר משרד הבריאות. 

 מה בנוגע להתקהלות לצורך אירועי שמחה, תפילות ולימודים?
ככלל יש להימנע מכל התקהלות. מותרת התקהלות של עד 5 אנשים במבנה ושל 
עד 10 אנשים בשטח פתוח, וכפועל יוצא מכך תפילות במניין יתקיימו רק בשטח 
סגורים  בחללים  גם  מסכה  ועטיית  מטרים   2 של  מרחק  על  להקפיד  יש  פתוח. 

ציבוריים.
- מותרת התקהלות של עד 10 אנשים במבנה  לוויה  או להבדיל  חתונה, ברית, 
ועד 20 בשטח פתוח, של קרובי משפחה מדרגה ראשונה בלבד. אין היתר לקיים 

התקהלויות בקפסולות או במספר קבוצות. 
לא ניתן לקיים לימודים בכל מוסדות החינוך, למעט במסגרות של החינוך המיוחד. 
ישיבות או מוסדות חינוך בהן יש פנימיות, הלימודים ממשיכים כרגיל אך התלמידים 

לא יכולים לצאת במהלך הסגר מהמוסד החינוכי.

 האם משך הבידוד קוצר?
בדיקות  לשתי  בכפוף  ימים  לעשרה  לקצרו  ניתן  אך  יום,   14 הינו  הבידוד  משך 
השניה  הבדיקה  כאשר  לשנייה  אחת  בין  יממה  לפחות  של  במרווח  שליליות 

מתבצעת ביום ה-9.

ניתן לצאת מבידוד לשם ביצוע בדיקת קורונה או חיסון   האם 
נגד קורונה?

לבדיקת קורונה מותר. לחיסון קורונה אסור.

 האם כל מי שמבצע בדיקת קורונה חייב להיכנס לבידוד?
לחולה מאומת, חזר מחו"ל, או שעבר בדיקה עקב תסמינים  לא. רק מי שנחשף
נדרש לשהות בבידוד, אולם מי שערך בדיקה ללא שנחשף לחולה, לא חזר מחו"ל 
או שאינו חש בתסמינים, לא נדרש לבידוד. מי שעבר בדיקה עקב תסמינים - אם 

תוצאת הבדיקה שלילית אינו חייב בבידוד.

 מה דינו של מפר בידוד והאם עליי לדווח על מפר בידוד לרשויות?
הפרת בידוד הינה עבירה פלילית שבצידה עונש מאסר או קנס כספי, אולם מעבר 
לכך, הפרת בידוד עלולה לסכן חייו של אדם אחר ועל כך נאמר: 'ונשמרתם מאוד 

נפשות  בסכנת  ומדובר  הואיל  לרשויות,  ההודעה  לשאלת  בנוגע  לנפשותכם'. 
שעלולה לגרום אף למוות ל"ע, פסקו רבנים ומורי הוראה כי חובה לדווח לרשויות 

על מפרי בידוד.

של  לשנייה  הראשונה  המנה  בין  לקורונה  חיובי  שנמצא  מי   
החיסון, האם מקבל את המנה השנייה?

על פי הוראת משרד הבריאות, מי שחלה בקורונה לאחר קבלת המנה הראשונה 
של החיסון, לא יתחסן במנה שנייה. 

 מה קורה במצב שאיני יכול להגיע בחלוף 21 יום לקבלת המנה 
השנייה?

מועד קבלת המנה השנייה בחיסון נגד נגיף הקורונה הינה בחלוף 21 יום ממועד 
קבלת המנה הראשונה. עם זאת, מי שלא קיבל בחלוף 21 יום יוכל לקבל זאת גם 

לאחר מכן אך יש לבצע זאת בהקדם האפשרי.

 מתי מתחיל החיסון להשפיע?
7 ימים לאחר קבלת המנה השנייה.

 מי זכאים להתחסן?
בהתאם להנחיות משרד הבריאות זכאים להתחסן אנשים מגיל 45 ומעלה, צוותי 
מדיכוי  הסובלים  חולים  הצלה,  ארגוני  בריאות,  ועובדי  רפואיים  סגלים  הוראה, 
חיסוני קשה כגון: מושתלי איברים, מושתלי מח עצם, חולים אונקולוגיים כולל בני 

ביתם ומטפליהם, מטפלים צמודים בקשישים או מטב"ים.

 האם ישנן הקלות למתחסנים במנה השנייה?
תעודת מתחסן מונפקת ע"י משרד הבריאות 7 ימים לאחר קבלת המנה השניה. 
התעודה מקנה פטור מבידוד. גם מחוסנים שקיבלו תעודת מתחסן צריכים לשמור 

על כללי הריחוק הפיזי, עטיית מסיכה והגבלת התקהלות. 

 האם המוטציות הבריטית והדרום אפריקאית עלולות לפגוע 
ביעילות החיסון?

על פי המידע שיש בידינו כעת, ככל הנראה החיסון יעיל גם כנגד המוטציות.

על  מידע  פייזר  לחברת  מעבירה  ישראל  שמדינת  פורסם   
המתחסנים, האם קיים חשש שיועבר מידע פרטי על מתחסנים?

לא. ישראל מחויבת לשמירה על פרטיות מלאה של אזרחיה. שום מידע אישי על 
אף אזרח בישראל לא עובר אלא רק נתונים סטטיסטיים כלליים בלבד. 

 האם יש תפילה מיוחדת הנאמרת בעת קבלת החיסון?
גאב"ד דרכי הוראה הגאון רבי אשר וייס פסק כי מי שלוקח את החיסון צריך לומר 
את נוסח ברכת הרפואה: 'יהי רצון מלפניך ה' אלוקי, שיהא עסק זה לי לרפואה 

כי רופא חינם אתה'.

 מי שהחלים מקורונה צריך להתחסן?
בשלב זה מחלים נחשב מוגן לפרק זמן שטרם הוגדר, ולכן לא יחוסן למעט בבתי 

אבות ומרכזים גריאטריים.

והשבוע על: 

תפילה למתחסנים, קיצור בידוד ותעודת מתחסןתפילה למתחסנים, קיצור בידוד ותעודת מתחסן

משרד הבריאות עונה
אתם שואלים

תפילה למתחסנים, קיצור בידוד ותעודת מתחסן

משרד הבריאות עונה
אתם שואלים

תפילה למתחסנים, קיצור בידוד ותעודת מתחסן
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בחוף מבטחים

מאת: יוסף טולידנו 

עוד שתי משפחות יהודיות עם ילדים קטנים, זכו לפני כשבוע 
להיחלץ מארץ תימן, להגיע לחוף מבטחים באבו דאבי, ולהצטרף 
בסיוע  האחרונים  בחודשים  מתימן  שיצאו  נוספות  למשפחות 
האזרחים  מלחמת  אחר  בדאגה  העוקבת  האמירויות,  ממשלת 
המשפחות  למען  פעלה  הומניטארי  ובצעד  בתימן  מדם  העקובה 

היהודיות, כדי להוציאם ולהצילם. 
אלו  בימים  העורך  לאזאר,  בערל  רבי  הגאון  רוסיה  של  רבה 
מסע חיזוק בנסיכויות האמירויות, קיים מפגש עם העולים מתימן 

במעונות המגורים שהממשל העמיד לרשותם באבו דאבי. 
הרבים  המאמצים  על  בני המשפחות  לו  הודו  המרגש  במפגש 

שעשה באמצעות הקשר האישי עם נסיך הכתר של אמירות אבו 
דאבי, מוחמד בן זאיד אאל נהיאן. בשיחתם הם גוללו את מסכת 
המלחמות  בצל  הרב  והסבל  האחרונות,  בשנים  שחוו  הקשיים 
ששיסעה לגזרים את המדינה במאבק בין המורדים החותים, לאנשי 
הקואליציה שתומכת בממשלה הקודמת, מלחמה שגרמה לתימן 
וליהודים  בעולם,  מהחמורים  הומניטארי  משבר  אל  להידרדר 
המעטים שנותרו בה אין את היכולת האישית לקום ולברוח בלא 

סיוע של ממש מבחוץ. 
על  ה'סימנים'  עם  הקטנים  כשהילדים  היו,  מיוחדים  רגעים 
האורח  בפני  הקריאו  מתימן,  יצאו  עתה  שזה  הטהורות,  פניהם 
הדגול קטעים מתוך פרשת השבוע, 'מקרא ותרגום' בנוסח תימן 
ובני המשפחה, שחלקם התאחדו  ההורים  לפני אלפי שנים.  כמו 
הרב  של  הלבבית  לברכתו  זכה  שנה,  מעשרים  למעלה  לאחר 

הדעת  מנוחת  מתוך  והמצוות  התורה  על  לשבת  שיזכו  הראשי, 
והנפש, ולזכות בקרוב לחון את ארץ הקודש.

נסיכויות האמירויות,  במסעו של הרב הראשי הרב לאזאר אל 
הצטרפה גם קבוצה נבחרת של תלמידים מצטיינים מכמה ערים 
ברוסיה, החברים בארגון 'יחד' הפועל ממוסקבה בכל ערי רוסיה 
וכעידוד  ובהלכה,  בלימוד  יהודים  סטודנטים  ואלפי  מאות  עם 

ודרבון נערך בעבורם מדי שנה, מסע חיזוק מיוחד. 
מבוגרי  שניים  של  חתונה  בדובאי  התקיימה  הביקור,  בזמן 
בעקבות  אך  כשנה,  לפני  השידוכין  בקשרי  באו  המוסדות, אשר 
המצב הבריאות בעולם לא התאפשר להם להינשא כראוי. החופה 
נערכה כדת וכדין בחצר הכנסת ובית חב"ד בדובאי, ע"י הגר"ב 
דוכמן,  לוי  האמירויות הרב  איחוד  של  רבה  לאזאר, בהשתתפות 

כאשר רבני ומנהלי ארגון יחד, מכובדים בברכות מתחת לחופה. 

שתי משפחות נוספות נחלצו לפני כשבוע מתימן והגיעו לאבו דאבי בסיוע שלטונות איחוד האמירויות ובסיוע רבה של רוסיה הרה"ג ברל לאזר ⋅ במפגש מרגש 
שהתקיים באבו-דאבי הודה בני המשפחות שחולצו לרב לאזאר על שרתם את קשריו כדי לחלצם מתימן

מפגש מרגש באבו דאבי: הניצולים מתימן הודו לרבה של רוסיה

הרה"ג ברל לאזר עם בני המשפחה שחולצו מתימן )צילומים: א. אשכנזי( 

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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



רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 אלון

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 



ח' שבט תשפ"א 821/1/21 בחולון בת ים

מראות קשים: אלמונים פרצו לשני בתי כנסת בפ"ת וביזו את ספרי התורה

מאת: אלי כהן

פרצו  לשני,  ראשון  שבין  בלילה  זעזוע: 
אלמונים לשני בתי כנסת בפתח תקווה, ביזו את 
ספרי התורה והשליכו אותם אל הרצפה, ובנוסף 
הצדקה  מקופות  מזומן  וכסף  כסף  כלי  גנבו 

הממוקמות במקום.
מהמשטרה נמסר כי היא פתחה בחקירה בגין 
חשד להתפרצות לשני בתי כנסת, הלילה, סמוך 
המשטרה,  הודעת  פי  על  בפ"ת.  סגולה  לצומת 
"מהמקום נגנבו כלי כסף וכסף מזומן מהקופות 

במקום".
תמונות  הפיץ  גרינברג,  רמי  העיר,  ראש 
מהפריצה הנפשעת ומחילול ספרי התורה וקרא 
להעמיד את הפורצים לדין. "לצערי", כתב ראש 
לאחר  קשים  למראות  הלילה  "נחשפנו  העיר, 
שנפרצו שני בתי כנסת בעיר, אהבת דניאל וחן 
המצורפת,  בתמונה  לראות  שניתן  כפי  הצפון. 

הפורצים לא הגיעו לסיפוק מלקיחת הממון אלא 
גם ביזו ספרי תורה".

יכול  לא  כזה  "מעשה  הוסיף:  העיר  ראש 
הביטחון  גורמי  כן  ועל  היום,  לסדר  לעבור 
בעיריית פתח תקווה יחד עם המשטרה, יעשו כל 
שניתן כדי להביא את הפורצים הנאלחים לדין".

רפי  הרב  ומורשת,  ירושלים  לענייני  השר 
"מזועזע  ואמר:  למראות  הוא  גם  הגיב  פרץ, 
מהפריצה לבתי הכנסת בפ״ת. מראות של ספרי 
תורה זרוקים על הרצפה, חילול בתי הכנסת, הם 
יכולים  מעשים שלא  ומזעזעים.  נוראים  מראות 

לעבור לסדר היום".
ח"כ אוריאל בוסו הגיע לזירת האירוע בפתח 
בכאב:  ואמר  במקום   הגבאים  עם  נפגש  תקוה 
בכלל,  מאמין  וכיהודי  בפרט  העיר  "כתושב 
מהסוג  אירועים  נוכח  מחאה  להביע  חובתנו 
שהגיע  המקצועי  שהצוות  מאמין  אני  הזה. 
על  לפורעים  ויגיע  הממצאים  את  ייקח  למקום 

מנת למצות איתם את הדין".

הנפשע  למעשה  הוא  אף  הגיב  ארבל  ח"כ 
הצפון  חן  משכונת  הקשים  "המראות  ואמר: 
בפתח תקוה מזכירים ימים אפלים בהיסטוריה. 
אני סמוך ובטוח כי רשויות אכיפת החוק יעשו 
הכל בכדי לשים את ידם על הפורעים הארורים 

שביזו את כבוד התורה".
התורה  יהדות  יו"ר  פרידמן  ישראל  הרב 
בתי  מחילול  "התמונות  כי  מסר  תקוה  בפתח 
וכי  בקרבו  יהודי  שלב  מי  כל  פוצעות  הכנסת 
מעידה  כנסת  בתי  בכמה  שמדובר  העובדה 
פתח  העיר  ומתוכנן.  מחושב  מעשה  כאן  שיש 
תקווה מתאפיינת  בסובלנות ובחיים משותפים 
יוצר  של מגזרים רבים וכל מעשה נפשע שכזה 
שנדרש  אלו  בימים  דווקא  וקיטוב  מחלוקת 

מאיתנו להרבות באחדות ואהבה".
פ"ת,  הדתית  המועצה  ראש  יוסופוב,  ראובן 
אמר בתגובה לחילול בתי הכנסת: "כל הקווים 
כנסת  בתי  שני  נפרצו  הלילה  נחצו.  האדומים 
שזה  כואב  מזעזעים,  למראות  נחשפנו  בעיר, 

שגורמי  תקווה  כולי  ישראל.  בארץ  כאן  קורה 
האכיפה ישימו ידם על מחללי בתי הכנסת. ראש 
בראשותי,  הדתית  והמועצה  גרינברג  רמי  העיר 
תדאג כבר היום לסייע ככל שניתן בשיקום וסיוע 

לקהילות ולגבאים ככל שניתן".
הביע  הכנסת  בתי  של  העולמי  הארגון 
סגורים  הכנסת  בתי  בהם  "בימים  עמוק:  זעזוע 
ומסוגרים עקב המגיפה האיומה – החליט מאן 
מתכנסים  בו  במקום  הקודש  את  לחלל  דהו 
בימים  עולם.  בורא  לפני  שיחם  לשפוך  ישראל 
נוכל  בו  לרגע  כבר  ומייחלים  כמהים  אנו  בהם 
במדינת  דווקא   - הכנסת  בתי  אל  ולשוב  לחזור 
הקדוש  במקום  התורה  ספרי  חוללו  היהודים 
קוראים  אנו  ויהודי.  יהודי  כל  עבור  והמיוחד 
למשטרת ישראל להתייחס לאירוע זה בחומרה 
מנת  על  הפורץ  לאיתור  מיידי  באופן  ולפעול 
ניתן  כי על פגיעה מסוג לא  להעביר מסר ברור 
לעבור לסדר היום והדין ימוצה באופן מלא עם 

הפוגעים".

כשהגיעו הגבאים של בתי הכנסת 'אהבת דניאל' ו'חן הצפון' ביום שני בבוקר אל בתי הכנסת, הם נחרדו לגלות שאלמונים פרצו למקום, גנבו כלי כסף וכסף מזומן 
מקופות הצדקה, וחמור מכך – ביזו את ספרי התורה והשליכו אותם לרצפה

פנים בית הכנסת הרב ישראל פרידמן בביהכנ"ס ח"כ אוריאל בוסו מראה בית הכנסת המחולל

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
ממשיכים בעוצמה

במבחר משרות גדול במיוחד!
רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645 ||
נא לשלוח קו"ח

office@kav-itonut.co.il
פקסמייל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

למשרה מלאה | העבודה בסביבת עבודה ממוחשבת | גביה 
טלפונית מלקוחות | מעקב, בקרה והפקת דוחות גביה

סוג 3

  ידע וניסיון בחשבשבת - חובה  ידע בהנהלת חשבונות - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות  אסרטיביות, יכולת עבודה עצמאית ובצוות 

 יסודיות, ארגון, שירותיות ויכולת בינאישית גבוהה

 ניסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה  אסרטיביות, 
יוזמה, יכולת מכירה  כושר ביטוי מצוין  עבודה בסביבה 

נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים טובים

 InDesign :שליטה בתוכנות  חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 Illustrator, Photoshop ניסיון של שנתיים לפחות  עבודה 

בשעות גמישות - חובה

 שנתיים ניסיון לפחות   שליטה בחשבשבת חלונות - 
חובה  אחראית לקוחות, גביה  יכולת אירגונית, שירותיות 

ומקצועיות  שעות עבודה 9:00-17:00

דרישות התפקיד:
דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:דרישות התפקיד:

פקיד/ת גביה

מעצב/תסוכני/ות מכירות

מנהל/ת חשבונות
דרוש/ה

דרוש/הדרוש/ה

דרוש/ה



מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

050-7431335 | 1599-500-808

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

התקשרו והזמינו עכשיו

לבתי כנסת 
לבתי מדרש
לבתי אבות
לבתי ספר 

לישיבות
לחנויות

לאכסניות
למרפאות

למסעדות 
לקייטרינג 

ועוד...

פתרון מושלם!!!



ח' שבט תשפ"א 1021/1/21 בחולון בת ים

"החיוב להתחסן חל על כולם"
מאת: מנדי קליין

של  ומספרם  החרדי  בציבור  הגוברת  התחלואה  רקע  על 
לרחמי  וזקוקים  החולים  בבתי  המאושפזים  קשה   החולים 
שמים מרובים, הורה השבוע מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי 
וכי  ולהתחסן  ללכת  חובה  יש  כי  לפרסם  ביתו  לבני  שליט"א 

בכל  נשים  כולל   – כולם  על  חל  החיוב 
המצבים, מעוברות ומיניקות, אלו הנמצאים 
בקבוצת סיכון ואלו שאינם בקבוצת סיכון. 
לחשוש  אין  כי  אמר  שליט"א  הגר"ח  מרן 

כלל מתופעות הלוואי של חיסון הקורונה.
דבריו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
האחרונים  בימים  הניסיונות  בעקבות  נמרו 
שר  מרן  של  במו  מסולפים  דברים  להפיץ 
התורה כביכול אין ללכת להתחסן או לכל 
השפעת  את  שיראו  עד  להמתין  הפחות 
החיסונים על אלו שכבר התחסנו. בהוראתו 
הדגיש מרן שר התורה כי כבר כעת כל מי 
ויקדים  שילך  ולהתחסן  ללכת  שביכולתו 

לקבוע תור.
התורה,  שר  מרן  של  חביבו  בנו  פירסם  השבוע  בתחילת 
מורנו הגאון האדיר רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א מכתב 
הרופאים.  כדברי  להתחסן  שליט"א  הגר"ח  מרן  מורה  בו 

במכתבו כותב הגרי"ש: במענה לשאלת רבים על המוטל עלינו 
לעשות בזמן הזה אמר אאמו"ר מרן שליט"א: העיקר תשובה 
לקרן  שהתורם  שליט"א  אאמו"ר  אמר  )וכבר  וצדקה  ותפילה 
והסירותי מחלה של קופת העיר יזכה במידה כנגד מידה שלא 
כדברי  החיסון  לקבל  שנכון  ובוודאי  הקורונה.  ממחלת  יינזק 

הרופאים".
הרבנית קולודצקי, בתו של מרן שליט"א, 
פנתה אף היא בשמו של אביה שר התורה 
ואמרה:  החרדי  בציבור  החינוך  נשות  אל 
"הגענו לשלב בו הקדוש ברוך, שלח רפואה 
מפני  שחוששים  יש  תמיד  כמו  למכה. 
החיסונים החדשים, אבל בשביל זה יש לנו 
ללכת  לנו  הורו  הרבנים  ישראל.  גדולי  את 

ולהתחסן וכולנו עושים זאת". 
אני הלכתי לשאול  "גם  סיפרה:  הרבנית 
להתחסן.  ללכת  לי  ואמר  מורי,  אבי  את 
הולכת  'הריני  אמרתי  שבת,  בגדי  לבשתי 
והלכתי.  יורוך'  אשר  ככל  מצוות  לקיים 
התפילה  נוסח  את  אמרתי  החיסון  בשעת 
'שיהיה לי עסק זה לרפואה, כי רופא חינם אתה' הבטחתי לומר 
לאחר מכן נשמת כל חי וב"ה הכל בסדר ואנחנו מחכים לחיסון 

הבא. זו ההשתדלות שלנו".

מרן שליט"א לבני ביתו: "החיוב חל על כולם – כולל נשים בכל המצבים, מעוברות ומיניקות, אלו הנמצאים בקבוצת סיכון ואלו שאינם בקבוצת סיכון וכי אין 
לחשוש כלל מתופעות הלוואי של חיסון הקורונה"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מורה לבני ביתו: 

צדיק גוזר. מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א )צילום: דוד זר(

הולכים 
להתחסן

כמהרהר אחר השכינה

לנו יש דעת תורה ותו לא!

יום  בכל  גלי התחלואה ששוברים שיאים  מול  אל 
על  הנאבקים  החולים  המבודדים,  ריבוי  עם  מחדש 
חייהם ולמרבה הצער גם הנפטרים, שכל אחד מאיתנו 
בן משפחה שחלה  או חלילה  ידיד  מכיר חבר, מכר, 
או הלך לעולמו, מתחדדת החובה האנושית והיהודית 

הבסיסית של כל אחד מאיתנו: ללכת ולהתחסן.
זכות  שהיא  חובה  זוהי  הפנימי.  השעה  צו  זהו 
ואחריות  אישית  אחריות  עלינו  מוטלת  עבורנו. 
ציבורית מתוך ערבות הדדית. אחריות אישית לעצמנו, 
לילדים  והסבתות,  לסבים  להורים,  משפחתנו,  לבני 
ולנכדים, לשכנים ולמכרים. אחריות ציבורית לקהילה 
שבה אנו חיים, לחיים הציבוריים שכולנו משתוקקים 
ולא  בעצמנו  נחלה  לא  ושחלילה  לקדמותם,  שיחזרו 

נגרום לאחרים ולמשפחתנו לחלות.
לקבלת  תור  היום  עוד  קובע  מאיתנו  אחד  כל  אם 
לשגרת  לחזור  נוכל  ארוך  לא  זמן  פרק  תוך  החיסון, 
החיים. זהו אינטרס משותף של כולנו בכדי שייפתחו 
אולמות  הכוללים,  התורה,  תלמודי  הכנסת,  בתי 
האירועים ובתי העסק. העולם הרוחני והגשמי של כל 
אחד מאיתנו בנפרד ושל כולנו כציבור, תלוי במעשה 

שכל אחד מאיתנו יעשה או לא יעשה.
גדולי ישראל קבעו נחרצות לנקוט ב"קום ועשה". 
היחידה  התרופה  זוהי  כי  אומרים  הרופאים  מיטב 
לקורונה. אין לנו את הפריבילגיה לנקוט ב"שב ואל 
אחד  לאף  דבריהם,  את  ששומעים  אחרי  תעשה". 
לנו  יש  ולבטים.  ספקות  להיות  צריכים  לא  מאיתנו 
את האפשרות להוות דוגמא אישית לסובבים אותנו, 

ובעיקר לילדינו, למען הדור הבא.
פשוטה:  כך  כל  היא  כולנו  של  הפנימית  האמת 

הולכים להתחסן, כולנו, למען כולנו, עכשיו ומיד.

הכותב הוא מו"ל קו עיתונות

קו מנחה אחד ניצב לנגד עיניו של כל יהודי ירא שמים - לציית! 
חונכנו לציית, הורגלנו ולמדנו לציית, וידענו לציית להוראותיהם של 
גדולי ישראל, מרנן ורבנן שליט"א - גם כשזה לא היה נראה או לא היה 
מובן, אפילו כשאומר לך על ימין שהוא שמאל, ומקל וחומר כשאומר 

לך על ימין שהוא ימין.
מאז פרוץ מגיפת הקורונה, ראינו בחוש את צדקתם של מרנן גדולי 
ישראל, את הנחיותיו המדויקות בכל עניין והיבט של מרן שר התורה 
שליט"א, את עיני הבדולח הצופות למרחוק ואשר זכינו ליהנות מאורן.

לפני כחודש, בחסדי שמים, הוחל בחיסון כלל תושבי מדינת ישראל. 
כהרגלי מאז ומעולם, עליתי לקודש פנימה ושאלתי, והתשובה הייתה 

חדה ונוקבת - צריך להתחסן, הכריע מרן, חייבים להתחסן.
והסיפורים,  והדילמות  השאלות  וכל  הספקות  כל  נפשטו  וממילא 
והופרכו כל השמועות והדיונים. אין לנו אלא דברי גדולי ישראל וכל 

המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה.
ובהזדמנות זו רצוי לחזור ולהזכיר את דברי מרנן שר התורה וראש 
חובת  "ובכלל,  באירועים:  להשתתפות  ביחס  במכתבם  הישיבה 
וכו'  מצוה  בר  חתונות,  כמו  באירועים  מלהשתתף  להימנע  הזהירות 
מלבד בני המשפחה הקרובים ביותר", ובזכות התורה ולומדיה נינצל 

בעז"ה מכל פגע רע ומגיפה.

הכותב הוא יו"ר סיעת יהדות התורה

היום ברגע כמימרא, בדקירה שלא שמתי לב שכבר נעשתה, זכיתי 
לקיים מצוות "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" וכן מצוות "ועשית ככל 

אשר יורוך". 
נשגב מבינתי: מרן רבינו הגדול שר התורה שליט"א ויחד עימו הכהן 
הגדול נשיא מועצת חכמי התורה מרן רה"י חכם שלום כהן שליט"א 
ושאר גדולי ישראל, אומרים במפורש שלהתחסן זו חובה! זה פיקוח 
נפש! מרן רבינו הגדול הסכים באופן חריג אל מול התחלואה הנוראית 
הגובה חיים רבים של מבוגרים וצעירים ומאיימת לעתיד מסוכן הרבה 
יותר שאחריתו מי ישורנו, לסגור את מוסדות התורה שהם ציפור נפשו 

ונפשנו כידוע. 
האחרות  הדעות  כל  מול  לצאת  חשש  לא  שליט"א  מרן  כזכור 
כשהמצב היה שונה, ואכן כולם ראו בסוף את צדקת הצדיק בבחינת 
"רגלי חסידיו ישמור". הקב"ה לא מביא תקלה אפילו על ידי בהמתן 

של צדיקים, וכל שכן צדיקים  עצמם )חולין ה:(. מרן רבינו שר התורה 
רבן של ישראל שעליו אנו סומכים בכל ענייני חיינו ודרכינו אלפים 
הכלליים,  לחייהם  נוגעים  שהינם  בעניינים  לשאול  באים  ורבבות 
כדברים  רבינו  הכרעת  ומקבלים  עצמם  לחיים  הנוגעות  ושאלות 
משבשת  דהוא  מאן  של  דעה  איזו  כל  פה  ופתאום  מסיני.  הניתנים 

ומפקפקת את דעת תורה. הייתכן?! 
הנה  עתה,  עד  בבהירות  מרן  לדעת  התוודעו  שלא  כאלו  היו  ואם 
שליט"א  שאול  יצחק  רבי  מורנו  האדיר  הגאון  בנו  של  מכתבו  אחר 
שהתפרסם ברבים, אין יותר מה להסתפק )גם אני הקטן ביררתי אישית 
וזו דעתו הנחרצת(. אשר על כן בוודאי חובה קדושה על כל אחד ואחת 
לקיים  ולרוץ  הנוראה  מהמגפה  אותם  הסובבים  ונפש  נפשם  להציל 
מצוות התורה ומצוות לשמוע בקול חכמים. ובוודאי לא תבוא שום 

מכשול ותקלה במעשה זה!

ח"כ יצחק פינדרוסאריאל קוניק

הרה"ג שמואל צברי שליט"א
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אז  התנשא  רב,  מלך  קרית  המקדש,  בית 
וכפורת,  ארון  הארץ.  כל  משוש   – בגאון 
לויים  סודרים,  כהנים  עם  נהדרת,  ומנורה 

משוררים, ואש תמיד יוקדת על המזבח.
עבודת  התנהלה  עדיין  המקדש  בבית 
הקודש 'כרגיל', אבל באופק התקדרו השמים 
בעבים שחורים ולא מגשם. האויב עלה לצור 
הזדחלה  החרדה  ובירושלים  ירושלים,  על 
ללבבות. בקרנות הרחוב נשמעו ויכוחים האם 
על ירושלים לצאת למלחמה אקטיבית באויב, 
עד  פאסיבית,  בצורה  למצור  להתכונן  או 

שהפריץ או הכלב ימותו.
וכבדי  רבים  שיקולים  שהיו  ספק  אין 
אלו  נחלקו  בסוף  אבל  ולכאן,  לכאן  משקל 
שלא  החליטה,  דעת-תורה  מחנות:  לשני 
אלו  ה'בריונים',  ולעומתם  למלחמה,  לצאת 
שהשתיתו את חייהם על כוחי ועוצם ידי, דרשו 

את ההיפך.
סביר  רעה?  כוונה  הייתה  לבריונים  האם 
להניח שלא. ההיגיון אומר, שהם באמת חשבו 
שזו הדרך להציל את ירושלים, ושבלי מלחמה 

סופו של העם היהודי בארצו נחרץ.
למרותה  ירושלים, שסרו  - עשירי  לעומתם 
של דעת-תורה, הכינו מחסנים מלאים במצרכי 
יסוד, כדי לתת יכולת עמידה במצור של שנים 
ארוכות. רבן יוחנן בן זכאי רצה לעשות שלום, 
אבל 'הנהו בריוני', כידוע, שרפו את המחסנים 
לצאת  העם  את  להכריח  ברצונם  כליל, 

למלחמת-מנע.
יהודים  רבבות  רבי  ידוע:  לצערנו,  הסוף, 
מלחמת  כשגם  ברעב,  נשמתם  את  נפחו 
ותפארתנו  קדשנו  בית  צלחה.  לא  הבריונים 
גלה ממקומו,  ישראל  היה למאכולת אש, עם 
וחכמיה,  יבנה  בני  אלו  שניצלו  והיחידים 

בחכמתו של רבן יוחנן בן זכאי.
ככה זה היה לפני אלפיים שנה.

⋅⋅⋅

בעולם  'בריונים'.  אין  בשנות-האלפיים, 
אי  חיים,  אנו  בו  הדמוקרטי-למראית-עין, 
אפשר לנהוג בצורה כזו. יש משטרה, יש חוק 
האחר  על  דעתך  את  לכפות  אפשר  אי  וסדר, 
באלפיים-עשרים  אנחנו  בריוניים.  באמצעים 

ואחת.
'אכשר-דרא'?

לא בטוח.
ונהיה  התמקצע,  התקדם,  אכן  העולם 
האנושיות  שהתכונות  אומר  זה  האם  מודרני. 

השתנו? - לא. ברור שלא.
היו  שנה  אלפיים  לפני  אם  אומר:  הווי 
שיכלו  לדעתם,  טובות  כוונות  בעלי  אנשים, 
'כדי  דעת-תורה,  של  לאורה  בהליכה  לפגוע 
להציל', אז לא בטוח שהיום לא יכולים להיות 
אנשים כאלו. עם כוונות טובות כמובן. שרוצים 
'להציל'. רק האמצעים השתנו. הדרכים לגרום 
צרה  בעת  דעת-תורה  לפי  לנהוג  לא  לאנשים 
- לא נכחדו, להיפך: הם נהיו יותר מודרניים, 

יותר מתקדמים, ויותר פשוטים.

⋅⋅⋅

במה דברים אמורים?
מזה תקופה שהארץ )ואולי: העולם( סוערת 

סביב הדיון האם 'כן חיסונים' או 'לא חיסונים'. 
כל צד מציג את טיעוניו, שיקוליו, והוכחותיו, 
 - הפולמוס  לעצם  ניכנס  ולא  ולכאן,  לכאן 
למרות שמתנגדי החיסון עדיין לא הוכיחו כי 
את  להציל  כדי  יותר,  טובות  דרכים  בידם  יש 
כל מתי או חולי הקורונה. אבל לא זה הנושא.

עלו  ולכאן  לכאן  שהשיקולים  הוא,  הנושא 
על שולחנו של יחיד הדור והדרו, מרא דכולא 
תלמודא, רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, 
הוראה  לרבים  והורה  תורתו  בדעת  שהכריע 

ברורה ופשוטה: להתחסן.
דרכים.  באינספור  לציבור  הובאו  דבריו 
ששאלו  שמעידים  אנשים  סרטונים,  מכתבים, 
וברורה:  זהה  תשובה  וקיבלו  אישי  באופן 

להתחסן.
כל גדולי וחכמי הדור, מכל העדות והחוגים, 
ברורה  בצורה  והורו  זו  להכרעה  הצטרפו 

ביותר: להתחסן. 
כל בר דעת מבין את הדבר הפשוט ביותר: 
החיסון,  בנטילת  כלשהם  סיכונים  היו  אם  גם 
יותר.  גבוה   – באי-התחסנות  שהסיכון  הרי 
צריך לצבוט את עצמנו כדי להיווכח שבכלל 

צריך לדבר על דבר כזה פשוט.
בעלי  אנשים,  יש  כי  לדבר?  צריך  כן  ולמה 
הם  'להציל'.  שבאים  כנראה,  טובות  כוונות 
מידי  מי?  מידי  הציבור  את  'להציל'  באים 
מתקיימות  שברכותיו  מי  מידי  'דעת-תורה', 

ומופתיו מוכחים?
האחרון  בגל  מהקורונה  המתים  אלף  כל 
שמתבררת  הבריטית  המוטציה  בשל  )חלקם 
המקורי(,  מהנגיף  כמה  פי  כאלימה  כנראה 
חייהן  על  שנלחמות  הצעירות  הנשים  כל 
בבתי החולים ברגעים אלו ממש, כל החולים 
שממלאים את המחלקות בבתי החולים – האם 
מהקורונה?  חיסון  להם  היה  אם  נפגעים  היו 
הנושא?  מה  אז  שלא.  כנראה  המוחלט  רובם 

על מה צריך לדבר בכלל?

⋅⋅⋅

זהו כוחו של קירור האמבטי.
זאת  לעשות  צריך  היה  החורבן  בזמן 
לשרוף  ושערורייתיים.  בריוניים  באמצעים 
רח"ל,  למוות  אנשים  להרעיב  מזון,  מחסני 
ולחרחר מלחמות. בימינו לא צריך את כל זה: 
מודעות רחוב, רמקולים, צינתוקים אלמוניים, 
ספק  ליצור  כדי  אמבטיה,  לקרר  כדי  דיים   -
בלבבות  מורך  לנטוע  כדי  דעת-תורה,  מול 

מבולבלים.
הוראה  פי  שעל  לאלו  הכוונה  אין  ויודגש: 
אלו  על  מדובר  אחרת.  נוהגים  מרבם  ברורה 
שאין מעליהם סמכות, שמקררים את הציבור, 
ומבקשים  בו,  שמתעתעים  אותו,  שמבלבלים 

ללכת בדרך שתוביל אותו לאבדון, ח"ו.
לאותה  שיתפתה  מי  יהיה  וחלילה  חס  אם 
דורינו,  של  בריוני'  'הנהו  בתים',  בעלי  'דעת 
ציות  מלציית  הציבור  את  להרחיק  שמנסים 
אותו  בשל  יתחסן  ולא  תורה',  ל'דעת  מוחלט 
 – רח"ל  שיקרה  מה  לו  ויקרה  הרסני,  קמפיין 
ערופה  עגלה  להביא  אנשים  אותם  יוכלו  לא 

ולהתחנן לסליחה, וזה מסיבה פשוטה מאוד:
הם לא יוכלו לומר 'ידינו לא שפכו את הדם 

הזה' - - - 

בזמן חורבן הבית, היו אנשים, בעלי כוונות טובות כנראה, שביקשו 'להציל' את 
העם היושב בציון. כדי 'להציל' את העם מלנהוג לפי דעת-תורה, הם שרפו 

את מחסני-הענק של המזון, שתרמו עשירי ירושלים במטרה להציל את כלל 
ישראל • האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה?

משה הרמן

מנהלת
את כל העולם?

אחראית
מחלקה

עם המווון אנרגיות טובות!

למחלקת תרומות בבני ברק דרושה:

מקומך איתנו!

 קו"ח למייל:
jobsu1000@gmail.com 

ימים א'-ה' < שעות 9:00-14:30 
תנאי שכר מצוינים
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"היקפי התמותה 
במגזר החרדי גבוהים 

מהממוצע הארצי"

מנע 
מגפה 

מנחלתך

מאת: חיים רייך

אלוף  החרדי,  במגזר  הקורונה  ממונה 
תדרוך  במהלך  אמר  נומה,  רוני  )מיל’( 
החדשים  מהחולים   30% כי  לעיתונאים, 

בקורונה הם מהמגזר החרדי.
היקפי  עם  הגיל  קבוצת  לדבריו, 
התחלואה הגבוהים ביותר במגזר החרדי, 
16-10. נומה מציין כי  היא בין הגילאים 
כ-12 אלף ילדים ובני נוער חרדים – בנים 
בקורונה.  האחרון  בחודש  חלו   – ובנות 
הקטנות,  הישיבות  נמצאות  זו  בקבוצה 
לכל  ובניגוד  פנימייה  ללא  שפועלות 

ההנחיות.
"במגזר החרדי יש התייצבות בבלימת 
לכך",  אינדיקציות  כמה  יש  התחלואה, 
זו  האם  לדעת  מוקדם  "אבל  נומה,  אמר 
בלימה רגעית או תחילת ירידה. בתוך -48

72 שעות ניתן יהיה לדעת האם הבלימה 
תוביל  החרדי,  במגזר  התחלואה  בהיקף 
בשלושת  הנדבקים.  במספר  לירידה 
שנכנסו  לאחר  האחרונים,  השבועות 
ההדבקה  קצב  החדשים,  הווריאנטים 

במגזר היה מהיר מאוד.
"לפחות במגזר החרדי יש כעת מגמת 
עלייה  ואין  בבלימה  אנחנו  התייצבות, 
במספרים. המטרה שלנו היא להוריד את 
את  להגדיל  ובמקביל  התחלואה,  רמת 

מספר המתחסנים".
בשיחה עם כתבים, שיזם מטה ההסברה 
החרדי במשרד הבריאות, נמסר כי מתוך 
כשליש  היום,  שנוספו  מאומתים   5,616
 .)1,671( החרדי  המגזר  עם  נמנים  מהם 
אחוז הבדיקות החיוביות במגזר עומד על 
 .9.2% 22.1%, לעומת ממוצע ארצי של 
"זה מעיד על היקף תחלואה גבוה במגזר 

החרדי", אמר נומה.
אחוז  המאושפזים  בקרב  לדבריו, 
"אבל  אחוז,  ל-11  מ-10  עלה  החרדים 
יותר  יש  החרדי  בציבור  כי  לזכור  חובה 

הכללי.  בציבור  מאשר  קהילתי  אשפוז 
בנוסף, כרגע עיקר התחלואה במגזר היא 
בגילאי 10-16, אבל אני לא יכול להשיב 
או  ובבתי ספר  בישיבות  נדבקו  האם הם 
שבתקופה  לאחר   ,17-24 בגילאי  בבית. 
מבנים  חולות  בנות  יותר  היו  האחרונה 
שנדבקו, כרגע החלוקה היא בערך חצי-

חצי, בכל שכבות הגיל.
 11 על  עומד  החרדי  הנפטרים  "מספר 
בגלל  אבל  הנפטרים,  כלל  מתוך  אחוז 
 65 גיל  מעל  חרדים  של  הנמוך  האחוז 
היא  הדבר  משמעות  האוכלוסייה,  בכלל 
גבוהים  החרדי  במגזר  התמותה  שהיקפי 

מהממוצע הארצי".
החינוך  למוסדות  התייחס  נומה 
שממשיכים לפעול בניגוד להוראות. הוא 
בעריך שכ-15% ממוסדות החינוך במגזר 
החרדי עדיין פתוחים – בניגוד להנחיות. 
לדבריו, "כולנו מכירים מסגרות חינוכיות 
ביושר  להגיד  צריך  אבל  שפתוחות, 
בשבוע  שנפתח  מה  מבין  סגור.  שהרוב 

האחרון, חלק אנחנו מכירים.
לא  אני  זמן,  לאורך  יימשך  זה  "האם 
והלחץ  המתח  את  חשים  כולם  יודע. 
שבוע  עוד  למשוך  קשה  שיהיה  ויודעים 
שתתקבל  שלאחר  מקווה  ימים.   10 או 
החלטה, צריך לוודא שלא יהיה פרץ גדול 

יותר, עם כל המשמעות של זה.
החרדי  הדסק  של  הנתונים  פי  על 
69 ישיבות קטנות  במשרד הבריאות, יש 
במתווה  פנימייה  בתנאי  שפועלות 
פי  על  פועלות  שלא  ו-400  הקפסולות 

המתווה ואמורות להיות סגורות.
נומה העריך כי רוב הישיבות הקטנות 
הפרה  על  מידע  יש  וכאשר  סגורות,  אכן 
של הכללים, המידע מועבר למשטרה. על 
הטענה כי בפועל רוב הישיבות פתוחות, 
לסייג  ביקש  אך  ייבדק,  הדבר  כי  השיב 
את דבריו: "הדסק החרדי הוא לא תחליף 
לעירייה, למשטרה ולשאר גופי הביצוע".

אמר:  החרדי,  במגזר  החיסונים  על 

"רמת ההיענות להתחסנות במגזר החרדי 
היא בסך הכל גבוהה. יש אתגר גדול בגלל 
שמועות הכזב ביחס לפגיעה בפריון. זה 
זה.  עם  להתמודד  ונמשיך  מטריד  מאוד 
אנחנו מודעים לזה שכאשר נרד לגילאים 
קשה  יותר  עוד  יהיה  צעירים,  יותר 
קוראים  אנחנו  ניוז.  פייק  עם  להתמודד 
את הלכי הרוח, דרך שיח עם אנשים וגם 
ואחרים.  כאלה  ומחקרים  סקרים  דרך 
מנוע הצמיחה זה תהליך ההתחסנות, ככל 
שזה יהיה רחב ומדויק יותר, נוכל להביא 

ליציאה מהאירוע".
ננקטים  לא  מדוע  השאלה  על 
פייק-ניוז  מפיצי  נגד  משפטיים  צעדים 
פעולות  "יש  השיב:  חיסונים,  בנושא 
אבל  פוסטים,  להורדת  המשטרה  של 
חיובית  השפעה  בעזרת  מטפלים  אנחנו 

והסברה".
זקוק  החרדי  שהדסק  הטענה  על 
אמר:  בהפרות,  להילחם  כדי  ל'שיניים' 
לא  זה  כי  שיניים,  מבקש  לא  "אני 
הסיפור. לא להכל צריך משטרה. הסיפור 
האישית  הדוגמה  ההבנה,  הוא  הגדול 

וההסברה".
מתחסנים  אחוז  יש  כי  הודה  נומה 
נמוך בערים חרדיות והסביר: "יש אתגר 
לוגיסטי-טכני. בערים חרדיות הומוגניות, 
הקופות  צעירה,  אוכלוסייה  שיש  בגלל 
הגיעו מאוחר. לוגיסטית קשה להן לייצב 

את המערך בהיקפים שהם היו רוצים.
קשה  ואכן  בביתר-עילית  היינו  "היום 
היקפי  של  והרחבה  יציבות  שם  לייצר 
ההתחסנות. זה יקח עוד קצת זמן עד שזה 
כמו  במקום  יותר.  רחבים  להיקפים  יגיע 
ומעלה   16 בני  לחסן  כדי  יערים,  קרית 
בין  שמתחלקים  חיסונים,   4,000 צריך 
קופות. הצענו שקופה אחת תחסן  ארבע 
שאר  את  ותעדכן  אחד  ביום  כולם  את 
את  לממש  הצלחנו  לא  לצערי  הקופות. 
התוכנית בגלל אילוצים וסדרי עדיפויות".

מאת: יוסף טולידנו 

הכתבות  שאר  את  לקרוא  להמשיך  במקום  מבורכת:  יוזמה 
בעיתון, מומלץ לפתוח ספר תהילים ולקרוא כמה פרקי תהילים 
לרפואתם של החולים מקרב הציבור החרדי אשר חלו בקורונה 
ולבקש  קשה,  במצב  נמרץ  טיפול  במחלקות  ומאושפזים 
כל חולי עמו  מהקב"ה שישלח להם רפאה שלמה בתוך שאר 

ישראל.
להלן רשימת השמות לתפילה שהגיעו למערכת העיתון:

 • חיה רבקה בת לאה - הנמצאת בחודש השביעי מאושפזת 
באופן  הצעירה,  גיסתה  נפטרה  לאחרונה  קריטי.  במצב     

     פתאומי.
• יהודית מרים בת חנה גיטל - בת 37 מבני ברק, יולדת.

 • חנה בת בלה הדסה - בת 38 ממודיעין עילית. אם לחמישה.
      גם הוריה במצב קשה מקורונה.

 • עטל מרים לאה בת שרה - בת 37 מירושלים, אם לשבעה 
      ילדים. התינוק שיולד בשל מצבה, נפטר בלידתו.

 • רחל נעמי בת אסתר חנה - בת 33 מירושלים, אם לחמישה 
      ילדים. תינוקה יולד כפג בשבוע ה-31, ואף הוא במצב קשה.

• חדווה בת רחל.
• ציפורה בת דורית סימה.

 • הגאון רבי יצחק )מועלם( בן רומיה - בן 52 מביתר עילית, 
     מחשובי הרבנים בקהילות הספרדיות בעיר.

 • הרב יקותיאל אלעזר מנחם )מרגלית( בן אהובה ליבא - בן 
     52, מקהילת חסידי גור באשדוד.

 • מרת ליאורה יפה )בלומנטל( בת מרים - בת 60 מהקהילה 
     הליטאית באשדוד, אם למשפחה ברוכת ילדים.

מחשובי  ברק,  מבני   63 בן   - יטה  יהודית  בן  אהרן  הרב   • 
     האברכים בשכונת רמת אלחנן.

ואם    אלמנה,   - מרת טליה טפאחה בת תקווה אספירנוס   • 
     ל-14 ילדים.

 • הגאון רבי יהושע )טולידאנו( בן גאולה - בן 70 מירושלים, 
     רב בית כנסת במודיעין עילית ור"מ בישיבת אהבת שלום, 

     נכדו של הגרר"ב טולידאנו זצ"ל.
 • הגאון רבי ישעיה בן גרטה רחל - בן 72 מבני ברק, אברך 

     תלמיד חכם גדול. גם אשתו במצב קשה מאוד.
 • מרת בלה הדסה בת גיטל - בת 70 מבני ברק, גננת וותיקה 

     בעיר. גם בעלה במצב קשה.
אלחנן  רמת  74, משכונת  בן   - יפה שיינדל  בן  חיים  הרב   • 

    בבני ברק.
• הרב חיים )מרזן( בן זהבה - בן 75, מנתניה.

• מרת איטה טובה בת ברכה.
חשוב  אברך  ומונשם,  מורדם  בלה  בן  יעקב  ישראל  הרב   • 

    מאוד.
• הרב יהושע בן רחל ראשל.

• הרב ברוך רפאל בן מנוחה בלומא.
• מרת עלא רבקה בת שרה.

• מרת מיטל בת אילנה.
• הרב יורם בן חנה.

• מרת יוכבד בת מלכה מונשמת ומורדמת.
הרב משה בן רחל נמצא בטיפול נמרץ, מירושלים, ת"ח,   • 

     מרביץ תורה.
• מרת רחל בת אסתר.

• הרב חיים בן יפה שיינא.

פרויקטור הקורונה בציבור החרדי רוני נומה העריך שכ-15% ממוסדות החינוך החרדיים עדיין נפתחים • 12.000 
ילדים חרדים חלו בקורונה בחודש האחרון • 30% מכלל החולים החדשים בקורונה הם חרדים • אחוז החולים 

הקשים מקרב הציבור החרדי גבוה פי ארבעה מהמגזר הכללי נשים צעירות, אברכים, רבנים, מלמדים • 
רשימת החולים קשה המאושפזים בטיפול 

נמרץ בעקבות הקורונה מתארכת מיום ליום 
• תוותרו על כתבה אחת לטובת קריאת פרק 

תהילים לרפואתם

ממונה הקורונה למגזר החרדי האלוף רוני נומה: 

עומס במחלקות הקורונה. שר הבריאות בביקור בביה"ח רמב"ם )צילום: דוברו תביה"ח רמב"ם(
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לכו להתחסן! עכשיו!
הזמן  זה   – בפוליטיקה  לעיסוק  שניגש  לפני 
חייכם,  על  חוסו  אנא,  ולהתחנן:  לבקש  להזכיר, 
רחמו על חייהם של בני משפחתכם, של חבריכם, 
של הוריכם וכמו שהמצב נראה כרגע, אזי חלילה גם 
על חיי ילדיכם. לכו עכשיו להתחסן. אין שום היתר 
להימנע מזה, ואדרבה, יש הוראה הלכתית מפורשת 
של גדולי ישראל מקיר לקיר. אל תהססו, אל תקנו 
דמיוניים,  קונספירציות  חובבי  של  בלהות  סיפורי 
זה  להתחסן!  עכשיו  לכו  לעצלנות,  תתפתו  אל 

החיים עצמם, 'ובחרת בחיים'.
לסאגה  כמובן  ותחילה  לפוליטיקה.  ועכשיו, 
הפנים אגודאית שמסרבת לגווע, למרות התדיינויות 
חוזרות ונשנות וכותרות עד אין קץ. נדון לכף זכות 
השבוע  עסקו  שלבטח  השמונה,  ועדת  חברי  את 
את  ליישב  התפנו  וטרם  דאראג  בחתונת  בעיקר 
המשבר. עם זאת, נזכיר להם כי רגע האמת מתקרב 
להסכמות  להגיע  שבועיים  בתוך  ייאלצו  והצדדים 
בשאלה  התורה  דגל  מול  הכרעה  כולל   – מלאות 
בין  שנחתם  האחרון  ההסכם  שמציב  המרכזית 
האחרונות  השנתיים  האם  הצדדים: 
ייחשבו כקדנציה מלאה לצורך היפוך 
הסיעות,  בין  והמיקומים  התפקידים 
גם  הנוכחי  המצב  יימשך  שמא  או 

בקדנציה הקרובה.
שוררת  גופא  התורה  בדגל 
כי  הטוענים  יש  מחד,  התלבטות. 
ובכל  מאחר  עדיף,  הנוכחי  המצב 
המפלגות  בלי  קואליציה  אין  תסריט 
והמפלגה  במידה  וממילא,  החרדיות, 
מנדטים  של  זוגי  אי  מספר  תקבל 
תתייצב  פרוע(,  בניחוש  )שבעה, 
 – כפול  ביתרון  שוב  התורה  דגל 
הנוכחית,  בקדנציה  שהחזיקה  כפי 
מול  )ארבעה  הח"כים  במספר  הן 
התפקידים.  בבחירת  והן  שלושה( 
ולא  מאחר  כי  הטוענים  יש  מאידך, 
סיכוי  שום  ואין  הכרעה  צפויה 
להרכבת ממשלה אחרי הבחירות, על 
'דגל' לדרוש לבצע את החילופין, כך 
שלכל הפחות יובטח מקומו של הנציג 
הסיבוב  עד  בכנסת,  מטעמה  השביעי 

החמישי הבעל"ט.
ועוד  כיהודה  להוסיף  לי  יותר  אם 
מחשבי  של  הרוח  ענקי  על  לקרא 
בלתי  חשיבה  רק  במפלגה,  הקיצין 
בהיפוך  תתמוך  לחלוטין  רציונלית 
כמעט  ההסכם.  ובמימוש  התפקידים 
בכל תסריט ריאלי דגל תצא נשכרת בהותרת המצב 
על כנו, בין אם יושג מספר זוגי של מנדטים )שישה 
ותהיה  זוגי  אי  מספר  יושג  אם  ובין  שמונה(  או 
קואליציה בהשתתפות יהדות התורה. המקרה היחיד 
בו יהיה 'רווחי' לדגלאים להחליף צדדים, הוא באם 
אך  מנדטים,  שבעה  תקבל  המאוחדת  הרשימה 
תישאר באופוזיציה וגם לא תספיק לקבל את חלקה 
להשלמת  קודם  תתפזר  הכנסת  )כלומר,  ברוטציה 

כהונתה(. בשביל תסריט בודד וחריג שכזה, אין כל 
שמציע  התופינים  כל  על  מלכתחילה  לוותר  הגיון 

המסלול הראשון.
מבריחת  החשש  גובר  במפלגה  זאת,  עם 
ליטאים  של  קולותיהם  אם  בין   – מצביעים  קולות 
ובין  עליהם,  נמאסה  חסידית  הפנים  שההתנהלות 
התנאים  בעקבות  מקופחים  שירגישו  חסידים  אם 
נדמה  ב'אגודה'.  הפנימי  במאבק  לבסוף  שיוכרעו 
כי קרב הרגע בו לא יהיה מנוס מהתערבות דגלאית 

בענייניה הפנימיים של אגודת ישראל.
סגן שרת התחבורה אורי מקלב, מדגיש כי לעת 
עתה אין כל כוונה להתערבות כזו. תחילה מתייחס 
מקלב להישג הנאה שנרשם השבוע בקידום מספר 
החרדית'  'המנהלת  במסגרת  דרסטיים  פרויקטים 
שבראשותו, "אנחנו דואגים לכלל הציבור החרדי, 
הפרטיים  בנושאים  גם  הבדל,  וללא  החוגים  מכל 
וגם בצרכים הכלליים, בפרט בתקופות דחוקות כל 
כעקיצה  אולי  מציין,  הוא  כלכלית",  מבחינה  כך 
מרומזת לדרעי שטען השבוע למונופול על הדאגה 

לכלל הציבור החרדי.
שאגודת  הזמן  דוחק  תחת  ממתינים  "אנחנו 
ישראל תקבל החלטות, כי המו"מ שלנו מולם הוא 
אומר  שלהם",  הפנימיים  בדיונים  גם  מהותי  נושא 
מיקומו  לגבי  אייכלר  לדרישת  בהתייחסו  מקלב, 
הסופי  מהמיקום  גם  שמושפעת  דרישה  ברשימה, 
"אנחנו  התורה.  דגל  עם  המו"מ  לאחר  שייווצר 
מדגיש  הוא  הצדדים",  בין  הבנות  שיהיו  רוצים 
וממהר לסייג: "מבלי לנקוט עמדה, כמובן, חשוב 
לנו שכולם יגיעו עם מוטיבציה להתגייס למערכה. 
להגיע  כרגע  מנסים  לא  שאנחנו  להגיד  מיותר 

להבנות או לסיכומים בנפרד עם אחד הצדדים".
התורה  דגל  צמרת  צפויה  השבוע  בסוף  כבר 
המחמירות,  הקורונה  להנחיות  בהתאם  להתכנס, 
המתקרב.  בקמפיין  הרצויה  בהתנהלות  לדון  כדי 
לפחות ארבע סוגיות יעמדו על סדר היום: האחת, 
השנייה,  ישראל.  אגודת  מול  ההתנהלות  כאמור, 
נדרשת  בו  והכיוון  הנוכחי  הקמפיין  שאלת 
התמקדות. השלישית, שאלת קיומן של עצרות ענק 
בימים שכאלו. והרביעית, נושא התקציב המעיק על 
החוזרות  הבחירות  מערכות  סדרת  עקב  המפלגה, 

ונשנות שרוקנו את הקופה.
לספוג  נערכים  התורה  ביהדות  ככלל, 
שש"ס  כך  על  כמקובל,  ציבורית  ביקורת 
נתניהו  וחובק  מתוזמן  בקמפיין  פצחה  כבר 
כבר  שהרי  מאחור.  מדשדשים  עדיין  והם 
מעין  הוא  החרדי  במגזר  שהקמפיין  הורגלנו 
'מדינת אי' מנותקת המתעוררת באיחור. "זה 
ההבדל בין מפלגה עם בוס אחד למפלגה עם 
ביהדות  בכיר  לנו  אומר  בתים",  בעלי  כמה 
לטוב  בש"ס,  יכול  כל  הוא  "דרעי  התורה. 
ולמוטב. אצלנו יש עודף דמוקרטיה וגם לזה 

יש יתרונות וחסרונות".
החלטה אחת כבר התקבלה, לפחות כרגע, 
ליו"ר  אש  מלהחזיר  המפלגה  נציגי  יימנעו 
יביע  האחרון  כשזה  גם  בנט,  נפתלי  ימינה, 
ביקורת על המגזר החרדי, כפי שעשה בימים 

האחרונים. "הרי רגע אחרי הבחירות נצטרך לשבת 
אז  ימין-חרדים,  לממשלת  היחיד  הסיכוי  זה  אתו, 
מסכם  זה?"  בשלב  הכלים  את  לשבור  הטעם  מה 

הגורם הבכיר בעגמימות.

בית של תככים

גודלו  תהיה  הקרובות  בבחירות  מפתח  חידת 
הסופי של הגוש הנאמן לראש הממשלה נתניהו. כדי 
במחוזותינו,  שנהוג  כפי  החידה,  את  מראש  לפצח 
יש להשיב על שתי שאלות מקדימות: האחת, כמה 
מנדטים עשוי נתניהו עצמו להביא, והשנייה, האם 

סמוטריץ' ירוץ בנפרד ויעבור את אחוז החסימה.
להשיב.  אפשרי  בלתי  כמעט  הראשונה  לשאלה 
האישום  כתבי  הגשת  אחרי  האחרונות,  בבחירות 
תוך  ממשלה,  בהרכבת  כפול  כישלון  ולמרות 
נתניהו  גרף  נדירים,  הצבעה  אחוזי  עם  התמודדות 
36 מנדטים. עם כל האהבה לסער ולאלקין, ואפילו 
דיין,  דני  ולפופולריות של הכוכב החדש  לכריזמה 
במודל  הליכודניקים  את  ממגנטים  בדיוק  לא  הם 
העדכני, אלה שמשלשלים 'מחל' בקלפי רק כי יש 

בפסגה אחד בשם נתניהו.
השלכות  את  ולנתח  לאמוד  עדיין  מוקדם 
שיאבדו  מאוכזבים  מצביעים  יהיו  האם  הקורונה, 
בבית?  ויישארו  הפוליטית  במערכת  האמון  את 
אחראי  בנתניהו  יראו  הימין  ממצביעי  חלק  האם 
יימצאו  מנגד,  שמא  או  הכלכלי?  בהיבט  לכישלון 
מצביעי מרכז שיכירו לו טובה על ההישג החיסוני 
נתפס או על העובדה שדירוג האשראי של  הבלתי 
ישראל נותר יציב והכלכלה נפגעה פחות מהתחזיות 

המוקדמות ויתמכו בו? 
על זאת יש לצרף את תעלומת המגזר הערבי, הן 
בהיבט של אחוזי ההצבעה עצמם שצפויים לצנוח 
הליכוד, שעשוי  לכיוון  אפשרי  לסחף  בטענות  והן 
להיות מתורגם לשלושה או ארבעה מנדטים, כטענת 
ראש העיר נצרת עלי סלאם. לאור כל זאת, נראה כי 
טווח המנדטים של הליכוד ינוע בין 32 ל40, פחות 

או יותר...

דגל אדום

מקלב: "אנחנו ממתינים 
תחת דוחק הזמן שאגודת 
ישראל תקבל החלטות, כי 
המו"מ שלנו מולם הוא נושא 
מהותי גם בדיונים הפנימיים 
שלהם. אנחנו רוצים שיהיו 
הבנות בין הצדדים, מבלי לנקוט 
עמדה, כמובן, חשוב לנו שכולם 
יגיעו עם מוטיבציה להתגייס 
למערכה. מיותר להגיד שאנחנו 
לא מנסים כרגע להגיע להבנות 
או לסיכומים בנפרד עם אחד 
הצדדים"

על סדר היום

לא מתערב 
בענייני אגודה. 
סגן שרת 
התחבורה אורי 
מקלב

אבי גרינצייג
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השאלה השנייה, לעומת זאת, תזכה לתשובה כבר 
ברביעי לפברואר, בעוד שבועיים בדיוק, עם סגירת 
יהיה  לא  זה  להיווכח,  שהספקנו  )וכמו  הרשימות 
ליום  אור  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  לפני(.  דקה 
שלישי, המצב 'מתהפך כמו סטייק' כמעט מדי רגע. 

בשורות הבאות, ננסה לעשות מעט סדר.
ישנם ארבעה רכיבים מרכזיים במערכת הפוליטית 
של הציונות הדתית: ימינה של בנט, הציונות הדתית 
והבית  גביר  בן  של  יהודית  עוצמה  סמוטריץ',  של 
היהודי שמסיימת את הפריימריז לראשות המפלגה 
שהפכה  בהתמודדות  לדפוס,  העיתון  ירידת  עם 
ובין  אורבך  ניר  המנכ"ל  בין  במיוחד  למשמעותית 

סגנית ראש העיר ירושלים חגית משה.
בנט  כמובן  הם  המרכזיים  השחקנים  שני 
וסמוטריץ', שניהם חוששים במידת מה לרוץ לבד 
 - יתרון קל לסמוטריץ'  מאימת אחוז החסימה, עם 
הן משום שה'בייס' ניצב מאחוריו והן משום שבנט 
שעשוי  מי  הראשון.  בסיבוב  דא  בכגון  נכווה  כבר 
על  בדגש  החיזוק,  שחקני  הם  הספק  את  להכריע 

הבית היהודי.
המועמד ניר אורבך היה איש אמונו של בנט וסוד 
גלוי הוא כי אם אכן הוא יכהן כיו"ר המפלגה, היא 
משה  חגית  של  בסביבתה  מנגד,  לימינה.  תחבור 
מה  לסמוטריץ',  חבירה  מבכרת  היא  כי  מספרים 
שאולי מסביר את הלחץ המאסיבי שהפעילו אנשיו 
של נתניהו בימים האחרונים לטובתה. במידה ומשה 
בטוח  ירגיש  סמוטריץ'  היהודי,  הבית  את  תנהל 
בעצמו וירוץ ככל הנראה בנפרד. מנגד, חבירה של 
האופציה  את  רק  הספסל  על  תשאיר  לבנט  אורבך 
הפחות מפתה של 'עוצמה יהודית', הן בשל המיתוג 
שסמוטריץ'  עוד  מה  קולותיה.  מיעוט  בגלל  והן 
יתמכו  'עוצמה'  מצביעי  מרבית  כך  שגם  משוכנע 
לגרום  עשוי  כזה  מצב  לבדו.  וירוץ  במידה  בו 

לסמוטריץ' לזחול בחזרה לזרועות בנט.
נתניהו מעדיף כמובן ריצה נפרדת משתי סיבות: 
ישוב  והוא  סייג  ללא  לו  נאמן  סמוטריץ'  האחת, 
להיות חלק מובנה של גוש ימין-חרדים, ובכך יגדל 
מוחלש  בנט  והשנייה,  ביבי',  'רק  אנשי  של  כוחם 
אכן  אם  קלות,  ביתר  לקואליציה  שיזחל  בנט  הוא 
בצירופו  הנדרשות  האצבעות  ואחת  שישים  יושגו 
נתניהו אפילו לא מעז   - 61 מנדטים ללא בנט  )על 

לחלום, לפחות בשלב זה(.

יש עתיד?
השם  ירושלמים,  מוסדות  מנהלי  קומץ  למעט 
משה קינלי טורפז לא אומר הרבה לקוראי השורות. 
הם  פוליטיים,  עכברים  ביניכם  מסתתרים  אם 
הטרי  הח"כ  של  בשמו  במעומעם  ייזכרו  לבטח 
מנח"י  כמנהל  בעבר  שכיהן  מי  יש-עתיד,  בשורות 
בשל  פיזורה,  לאחר  לכנסת  והצטרף  בירושלים 
סדרת ההתפטרויות ברשימה המאוחדת לשעבר של 

כחול לבן.
רוח  יותר,  גדול  משהו  מייצג  טורפז  קינלי  אבל 
של  לרע  הזכור  הפוליטי  במובן  )לא  שינוי  של 
ומחלחלת  עתיד  יש  בשורות  שמנשבת  המילה( 
מלמעלה. לפיד הבין כבר מזמן את מה שכל דרדק 
יודע להסביר מתוך שינה – בלי שותפות עומק עם 
גברי  חילופי  על  באמת  לפנטז  אפשר  אי  החרדים 
לשון  אינם  אולי  החרדים  בלפור.  ברחוב  בבית 
חלוקת  אבל  שהיו,  כפי  המיתולוגית  המאזניים 
ברשימה  להיתמך  היכולת  וחוסר  היציבה  הגושים 
המשותפת, מחייבים כל מועמד רציני ליצור חיבור 

פוטנציאלי למפלגות החרדיות.
התובנה הזו, יחד עם עזיבתם של שלח וגרמן, מי 
שנחשבו למובילי הקו החילוני-מיליטנטי במפלגה, 
'פתחה ללפיד את הראש'. במובן הזה, קינלי טורפז 
הוא רק סממן אחד לניסיונות ההתקרבות של לפיד 
למפלגות החרדיות, באמצעות שילוב נציגים חובשי 
כיפה המחזיקים בקשר חם וקרוב עם המגזר החרדי. 
כמנהיג  עצמו  את  למצב  מנסה  עדיין  לפיד  נכון, 
הקבוצה החילונית בישראל. נכון, הוא עדיין יתקשה 
כמו  רגישות  בסוגיות  האמצע  מסלול  את  למצוא 
מעמדו של בג"ץ או גיוס בני הישיבות. אבל לפיד 
של היום לא היה עומד בתוקף על הכללת הסנקציות 

הפליליות בחוק הגיוס, כך לפחות לפי אנשיו.
ראויה  בעקביות  ונמנע  כמעט   2020 של  לפיד 
בנשימה  והקורונה  החרדים  אזכור של  מכל  לשבח 
מפעם  כי  )אם  בנט  ואפילו  לליברמן  בניגוד  אחת, 
ועדיין,  ראוי(.  לא  אזכור  לו  'בורח'  עדיין  לפעם 
במפלגות החרדיות לא ממהרים להעניק לו תעודת 
החרדים  לח"כים  נאה.  שיחה  שכר  תמורת  כשרות 
'כבדהו וחשדהו'  יש די והותר סיבות לנהוג ביאיר 

- לפחות עד שיעמוד גם במבחן המעשה

הנגיף המשפטי
במקרים  כי  האפשרות  עם  להשלים  ניתן  "לא 
נמסרו  אשר  שתמלילים  לתביעה  נודע  שבהם 
לנאשם אינם מדויקים, היא תימנע מלעדכנו בעניין. 
זו גובלת בהטעיית הנאשם, עלולה  התנהלות מעין 
חובת  עם  מתיישבת  שאינה  וודאי  בהגנתו,  לפגוע 
ההגינות הכללית המוטלת על רשויות התביעה", כך, 
במילים מעודנות יחסית ובמסר חריף במיוחד החבוי 
הפרקליטות  כי  אלרון  העליון  השופט  קבע  בהן, 
פעלה למעשה בחוסר הוגנות בתיקי רוה"מ. פסיקה 
שאולי תוסיף אחוז או שניים לאמון הציבור בבית 

של  בשפל  הנתון  העליון,  המשפט 
כל הזמנים.

השבוע  הגישו  בכך,  די  לא  אם 
תשובתם  את  נתניהו  פרקליטי 
המפורטת לטענות המוצגות בכתבי 
שתי  מצרפים  שהם  תוך  האישום, 
אישורי  בנושא  האחת   – בקשות 
נושא  בחקירה,  לפתיחה  היועמ"ש 
שכבר הכאיב לפרקליטות בהחלטה 
המשפט  בית  שקיבל  הקודמת 
המחוזי בירושלים, והשנייה בנושא 
מכתב  סעיפים  עשרות  מחיקת 
נתניהו  שהתברר,  שכפי  האישום, 

לא נחקר עליהם מעולם.
הרשלנות העולה בכל צעד ושעל 
מבטיחה  המשפטי,  ההליך  של 
ותהיה  במידה  גם  כי  עכשיו  כבר 
ראש  של  בעניינו  הרשעה  איזו 
עריפת  גם  תתבצע  הממשלה, 
אישום  כתב  בפרקליטות.  ראשים 
מחורר שכזה לא מגישים אפילו נגד 
עבריין תנועה, לבטח לא נגד ראש 
ממשלה, ומקל וחומר כשהוא כולל 

שורה של אישומים תקדימיים.
היועמ"ש  הספיק  הדרך,  על 

שהתעלם  אוחנה,  מהשר  מהלומה  גם  לספוג 
את  לחסן  מנדלבליט  של  מדרישתו  באלגנטיות 
כי  להבהיר  מיהר  וגם  לסוהרים,  במקביל  האסירים 
עמדתו  את  להציג  מהיועמ"ש  דורש  הוא  משפטית 
בשנים  למקובל  בניגוד  במילה,  מילה  בבג"ץ, 
כאשר  נשמע,  שהדבר  ככל  )מטורף  האחרונות 
רוה"מ  את  או  השרים  אחד  את  מייצג  היועמ"ש 
בבג"ץ, הוא עשוי להחליט במקום המיוצג מה הוא 
של  לדעתו  מוחלט  בניגוד  מדובר  אם  גם  משיב, 

המיוצג, משיקולי 'סבירות'(...   
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לפיד של 2020 כמעט ונמנע 
בעקביות ראויה לשבח מכל אזכור 

של החרדים והקורונה בנשימה 
אחת, בניגוד לליברמן ואפילו 

בנט )אם כי מפעם לפעם עדיין 
'בורח' לו אזכור לא ראוי(. ועדיין, 
במפלגות החרדיות לא ממהרים 

להעניק לו תעודת כשרות תמורת 
שכר שיחה נאה. לח"כים החרדים 

יש די והותר סיבות לנהוג ביאיר 
'כבדהו וחשדהו' - לפחות עד 

שיעמוד גם במבחן המעשה
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"המחלה הזו פוגעת בריאות בצורה 
דרמטית, אנשים קורסים בבת אחת"

מהכפר הערבי לביקור אצל גדולי המקובלים

מאת: יחיאל חן

המנהל  שמעוני,  צבי  פרופ' 
לניאדו  החולים  בית  של  הרפואי 
בנתניה, מספר על 'עומס עד הקצה: 
"השבוע יילדנו אישה בת 27 במצב 
טיפלנו  האחרון,  בשבוע  חירום. 
היינו  קשה.  במצב  יולדות  בשלוש 
מיידית:  החלטה  לקבל  צריכים 

ליילד ולהנשים אותן". 
כאלו  על  מספר  שמעוני  פרופ' 
התפנו  בטרם  מדי  יותר  שהתעכבו 
לבית החולים: "המחלה הזו פוגעת 
לפעמים,  דרמטית.  בצורה  בריאות 
אתה  אחת.  בבת  קורסים  אנשים 
חצי  ובתוך  בטלפון,  אדם  רואה 

חולי   50 מונשם,  מובל  הוא  שעה 
קורונה שבתוכם גם עוד ארבעה עם 
מאוד.  קשה  זה  הנשמה,  פוטנציאל 
אנחנו לא רואים הטבה, זה רק הולך 

ומתעצם".
"יש אירוע דרמטי מתגלגל שאתה 
פרופ'  אומר  סופו",  את  רואה  לא 
אחד  רגע  חושב  "אתה  שמעוני. 
שאתה לקראת סגירה, ואז מגיע לך 
לפגוע  עלולה  שפעת  הזה.  הבום 
באוכלוסייה צעירה, אבל לא עד כדי 
כך, ולא להסב כזה נזק לריאות. כאן, 
ממוצע גילאי המונשמים הוא בין 50 
צעירים  אנשים  נחשבים  הם  ל-70. 
כמובן,  התמותה,  לשפעת.  ביחס 
משפעת.  יותר  הרבה  רבה  היא 

כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה".
מנסים  שאנחנו  חולים  "יש 
החולים  לבתי  לעבור  לשכנע 
מנסים  אנשים  מקום.  היעדר  בגלל 
כאילו  פרוטקציה  עלינו  להפעיל 
אנחנו  אבל  במשכנתאות,  מדובר 
לחלוטין.  מקום  מחוסרי  פשוט 
מקום,  להמציא  יכולים  לא  אנחנו 
אין  שפשוט  חולים  מכאן  ושולחים 
לנו איפה לשים אותם. סגרנו מחלה 
משמשת  היא  היום   - המטולוגית 
כמיון נשימתי, וסגרנו את המחלקה 
הסיעודית וחלק מפנימית א' המונה 
פעילות  ביטלנו  מיטות.  כעשרים 
החולים  בבית  כולם  אלקטיבית, 

נותנים כתף".

היא  שלנו  הבעיה  "עיקר 
"יש  שמעוני.  מספר  הצוותים", 
אתה  חופשות,  אין  נוראית.  שחיקה 
המצב,  את  חי  לילה  עד  מבוקר 
ומאומתים  לבידוד  נכנסים  אנשים 
מחלקת  מנהל  משברים.  וחווים 
הטיפול נמרץ חלה בקורונה ובמשך 
שבועיים שהה בבית, רק היום הוא 
ממצבת  אנשים  לנו  יורדים  חזר. 
כוח האדם, וגם אנחנו רק בני אדם. 
אנשים מבלים 7 שעות בתוך מתחם 
הקורונה, שעות יותר ממה שקובעים 
בסופי  אותם  מזעיקים  הכללים. 
לבידוד.  נכנסים  הקולגות  כי  שבוע 
הצוותים,  את  לעודד  מנסים  אנחנו 

אבל זה קשה".

מאת: יחיאל חן

בנים   – דומה  חיים  סיפור  עם  נערים  שלשה 
לאימהות יהודייה ואבות מוסלמים שנולדו בכפר 
יד  של  הבטחון  מחלקת  ידי  על  חולצו  ערבי, 
לאחים ונטמעו מחדש בעם ישראל, עברו בשבוע 
האחרון את הרגע המכונן והמרגש ביותר שלהם 
כדי  שליט"א,  המקובלים  לגדולי  הגעתם  עם 
לקבל מהם את התפילין המהדורות והמפוארות 
לגיל  הגעתם  לקראת  לאחים  יד  עבורם  שרכש 

מצוות.
בביקור  הנערים  החלו  הגדול  היום  את 
מישיבת  שליט"א,  עדס  יעקב  רבי  הגאון  אצל 
המקובלים בירושלים שעוקב תדיר אחר פעילות 
קיבל  אשר  מקרוב,  אותה  ומלווה  לאחים  יד 

אותם בחיבה יתירה, שמע את אשר ליבם וברך 
אותם על כניסתם לגיל בר מצווה ואת קבלת עול 
באופן  כשרים.  כיהודים  עליהם  שמיים  מלכות 
נדיר במיוחד, הניח הרב על זרועו, האחד אחרי 
השני את שלשת זוגות התפילין שרכש יד לאחים 
לנערי בר המצווה, ועל כל אחד ואחד מהם כיוון 
שישפיעו  ומסוגלות  מיוחדות  כוונות  ארוכות 

עליהם בקדושה וטהרה.
עם  הנערים  עדס המשיכו  הגרי"  ממעונו של 
מלוויהם מיד לאחים אל זקן המקובלים, המקובל 
שהתרגש  שליט"א,  בצרי  דוד  הרב  המלוב"ן, 
מאוד לפגוש בהם, קיבל אותם בחמימות ובירך 
על  מקרוב  לשמוע  שמח  הרב  מהם.  אחד  כל 
הפעילות הענפה להצלת נפשות של יד לאחים, 
לו  שסיפרו  הארגון  נציגי  את  להצלחה  ובירך 

מחלקת  אנשי  שמים  בדיוק  השעה  באותה  כי 
ג'אלה  לבית  דרכם  את  הארגון  של  הבטחון 
יהודייה עם  שבנפת בית לחם כדי לחלץ אישה 

ארבעת ילדיה הרכים. 
לאחר המסע הרוחני שעברו, המשיכו הנערים 
עם מלוויהם מיד לאחים לסעודת מצווה מיוחדת 
על  חווייתית  ברכיבה  השתתפו  להם,  שנערכה 
על  מרגשת  בתפילה  היום  את  וסיימו  סוסים 
קבר שמואל הנביא. מה רבה הייתה התרגשותם 
יד לאחים, למשמע תגובתו של אחד  של אנשי 
ההיסטוריה  על  מהם  שמע  שזה  לאחר  הילדים 
אם  חנה  של  נפשה  מסירות  ועל  המקום  של 
שמואל למענו: "האימהות שלנו שברחו מהכפר 
הערבי למרות כל הסיכונים, כדי לפתוח עבורנו 
עתיד חדש, עשו צעד אמיץ לא פחות מזה של 

חנה"...
לאחים  יד  של  מטמיעה  להצלה  במחלקה 
בעור  שניצל  יהודי  שילד  פעם  "בכל  אומרים: 
מצוות,  לגיל  מגיע  ערבי  מכפר  אימו  עם  שיניו 
לו כמה חודשים  אנו עושים הכול כדי להסביר 
לפני כן בצורה החווייתית ביותר את המשמעות 
המיוחדת של הגיל הזה. בנוסף, אנו עושים על 
מאמץ כדי לא לחסוך בהוצאות כלשהן וחוגגים 
את בר המצווה שלו בדיוק כפי שכל ילד יהודי 
אחר, בן גילו, עושה זאת. אנו המשפחה שלהם 
וככזו הם מקבלים מאיתנו את המעטפת המלאה 
שלו.  המצווה  בר  את  שוגג  נער  כל  שמקבל 
ומלווה  מחבקת  אב  דמות  אין  האלו  לנערים 
בחייהם ואנו עושים הכל על מנת לענות גם על 

הצורך הזה שלהם.

מחלקות הקורונה בבתי החולים נמצאות בעומס שכמותו לא זכור מזה שנים במערכת הבריאות • "יש חולים שאנחנו מנסים לשכנע לעבור לבתי החולים בגלל היעדר מקום. 
אנשים מנסים להפעיל עלינו פרוטקציה כאילו מדובר במשכנתאות, אבל אנחנו פשוט מחוסרי מקום לחלוטין" , אומר פרופ' צבי שמעוני

נערים יהודיים שחזרו לעם ישראל ערכו את מסע בר המצווה שלהם בביקור אצל גדולי המקובלים שליט"א במעונם בירושלים • אחרי שהתברכו וקיבלו מהם את התפילין מתנת יד לאחים, 
המשיכו ליום כיף באזור • את היום המיוחד סיימו על קברו של שמואל הנביא, וכששמעו את סיפור מסירותה של אימו הגיבו בצורה שהותירה את אנשי יד לאחים מרוגשים במיוחד • יד 

לאחים: אנו המשפחה שלהם וככזו הם מקבלים מאיתנו את המעטפת המלאה שמקבל כל נער שוגג את בר המצווה שלו

פרופ' צבי שמעוני, המנהל הרפואי של בית החולים לניאדו בנתניה:

ַמִים: ִלים ֲעֵליֶהם עֹל ַמְלכּות שָׁ 'ְמַקבְּ

 "לא רואים את הסוף". פרופ' צבי שמעוני 
)צילום: דוברות ביה"ח לניאדו( 

הילדים עם הגר"ד בצריהילד על הסוס



ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360

ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRTפינגרבורד תאומים של חברת אימוני כח

כדורי דרגון בול נינג'ה אחיזת חבל למסלול נינג'ה

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר

או על פינת אימון בבית?
חולמים על קיר משלכם?
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

פרשת בא




"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת 
ִלּבוֹ ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹתַֹתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבוֹ" )שמות 

ט, א(.  
הרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי זצ"ל מרמז בפסוק זה דבר 
נפלא )בספרו ליקוטי שושנים(, דיבור ה' אל משה "ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה" 
נאמר קודם נתינת מכת הארבה על פרעה ומצרים, ִהְנִני ֵמִביא ָמָחר 

ַאְרֶּבה ִּבְגֻבֶלָך )שמות י, ד(.
"פרעה"  ונרכיב אותה על המילה  ניקח את המילה "בא"  אם 
שאותיות  הידוע  הדקדוק  כלל  פי  על  וזאת  "ארבה".  נקבל 
"בומ"פ" ו"אהח"ע" מתחלפות זו בזו )לפי שמוצא מבטאן הוא 
מאבר אחד(, ואם כן האות פ' של פרעה מתחלפת באות ב', ואות 
את  שהרכבנו  שלאחר  ומכאן  א',  באות  מתחלף  פרעה  של  ע' 

המילה "בא" במילה "פרעה" קיבלנו את המילה "ארבה". 
את  תכניס  פרעה",  אל  "בא  משה,  אל  הקב"ה  שאומר  וזהו 
תמיהת  מיושבת  ובכך  "ארבה",  ותקבל  ב"פרעה"  ה"בא" 
המפרשים כיצד ידע משה רבינו שתהיה מכת ארבה, הרי הקב"ה 
רק אמר לו "ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה" ולא ביאר מהי המכה שעתיד להביא 
את  להכניס  לו  דרמז  ניחא,  הנ"ל  הביאור  לפי  אך  מצרים,  על 
המילה "בא" במילה "פרעה" ובכך ידע את המכה שעתיד להביא 
על מצרים - ארבה )ובזה ביארו גם את המשך הפסוק "למען שתי 
האותיות  שני  את  משה  שיכניס  דהיינו  בקרבו"   - אלה  אותותי 
של ב"א בקרבו - במילה פרעה. וע"ע בדרשות החתם סופר על 

התורה מה שכתב בזה(. 

ישראל צאן קדושים - חינוך הנוער 

ְּבצֹאֵננּו  ּוִבְבנוֵֹתנּו  ְּבָבֵנינּו  ֵנֵלְך  ּוִבְזֵקֵנינּו  ִּבְנָעֵרינּו  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה' לנו" )שמות י, י(. 

ומי  מי  מצרים  מלך  פרעה  בפני  במדויק  מפרט  רבינו  משה 
ההולכים לעבוד את ה', ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך, ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנוֵֹתנּו, 
ְּבצֹאֵננּו ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך, אך פרעה טען למשה: ֹלא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים 
י, יא( - אתם רוצים ללכת ולעבוד את ה',  ְוִעְבדּו ֶאת ה' )שמות 
אך הילדים, מה הם מבינים בעבודת ה' ובקיום מצוות, תנו להם 
צריכים  הם  ובמגרשים, בשביל מה  לבלות באצטדיונים  לשחק, 
ללכת ולעבוד את ה'? אולם משה רבינו עמד איתן ולא הסכים, 

ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך, קודם כל הנוער ילך! 
ולימדנו בכך מסר גדול לדורות עד כמה צריך לדאוג ולהשקיע 
שהוא  הצעיר,  הנוער  ופיתוח  לשימור  כבירים  ומאמצים  כוחות 

דור ההמשך של העם היהודי.
עמידה איתנה בניסיונות החיים

נמצאים אנו בעיצומן של פרשיות העוסקות בשעבוד ישראל 
המפרשים  קושיית  ומפורסמת  וידועה  וגאולתם,  מצרים  בארץ 
מהו תכלית ירידת ישראל למצרים, מדוע לקח הקב"ה ָעם שלם 
)שבעים נפש( והגלהו לארץ נכריה, בה ישתעבדו בהם בעבודות 
קשות ומפרכות, ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים 
ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך )שמות 

א, יד(.
והתשובה לכך היא שכדי לזכות להיות האומה הנבחרת, ּוְבָך 
ה  ֲאָדָמֽ ָהֽ ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ַעִּמים  ָהֽ ִמּכֹל  ְסֻגָּלה  ְלַעם  לוֹ  ִלְהיוֹת  ָּבַחר ה' 
)דברים יד, ב(, ולקבל את התורה הקדושה, היו בני ישראל צריכים 
לעבור אימונים קשים ומפרכים מאוד במצרים, כור הברזל )יעוי' 
במלכים א' ח, נא( ובכך להיות חסינים וחזקים לקבל את התורה 
היהודי  לעם  להיות  שצפויים  הניסיונות  בכל  ולעמוד  הקדושה 

במשך הדורות.
לא נתנה תורה אלא ליוצאי מצרים )יעוי' במיכלתא בשלח י"ז(, 
כיון שהם עברו את כור ההיתוך שהיה במצרים וזה נתן להם את 
ִּדֶּבר  הכח לקבל את התורה הקדושה בקלות ובשמחה, ּכֹל ֲאֶׁשר 
ֲעֶׂשה )שמות יט, ח(, אחרי שקמו בכל יום קודם עלות השחר  ה' ַנֽ
וחזרו לביתם בצאת הכוכבים לאחר יום מפרך של עבודה קשה, 
מה זה בשבילם לקום מוקדם ולהניח תפילין וטלית? ועוד, קיבלו 
ישראל במצרים את הכח למסור נפש על תורת ה' ומצוותיו, ַעל 
ֵּכן ֲעָלמוֹת ֲאֵהבּוָך )שירי השירים א, ג(, אל תקרי עלמות אלא על 
מוות )ע"ז לה, ע"ב(, לעבוד את ה' יתברך בכל מצב, באש ובמים. 
להמחשת והבנת העניין נספר, לצאר העריץ ניקולאי היה צבא 
אדיר עם חילות שונים, ולכל חיל היה ממונה מפקד אחר, אולם 
חיל אחד היה תחת פיקודו האישי של ניקולאי, חיל הנקרא "חיל 

קוזק". 
ִמֶּבן  ּוְפדּוָיו  היו משרתים בחיל הזה,  ימים  ילדים מגיל חודש 
את  לקבל  להבדיל, אמא שרצתה  טז(,  יח,  )במדבר  ִּתְפֶּדה  חֶֹדׁש 
צריכה  הייתה  הקוזקים,  בחיל  משרת  שבנה  המכובד  התואר 
להביא את בנה בן החודש ימים לפני הצאר ניקולאי "ִמְנָחה ִהוא 
ְׁשלּוָחה ַלאדִֹני" )בראשית לב, יט(, כדי שיבחן אותו, ניקולאי היה 
מביט בילד, צובטו על לחיו וסוטר בפניו, והיה והתינוק מפסיק 
לבכות אחר כמה רגעים, היה ניקולאי מעבירו לשלב נוסף, אך אם 
הבכי היה נמשך זמן ממושך, ניקולאי היה מסלקו לביתו, "זה לא 

בשבילי, הוא לא מתאים לנו", היה אומר לאמו. לאחר מכן, בגיל 
שלוש שנים היה עובר הילד אימונים מפרכים כשל אדם מבוגר, 

ובגיל עשר שנים הוא כבר נהפך לגיבור גדול.
היו  הם  בו  חילו,  לכל  מיפקד  ניקולאי  עורך  היה  שנה  בכל 
קורא  היה  ניקולאי  דופן,  יוצאי  גבורה  מעשי  להראות  חייבים 
דקות,  מספר  למשך  לנשום  להפסיק  ומצוהו  החיילים  לאחד 
הקוזק היה נשמע לדבריו, ולאחר מכן נופל שדוד על הארץ ומת, 
וכולם היו מוחאים כפיים "כל הכבוד, זה קוזק אמיתי, מגיע לו 
לתוך  להיכנס  ומצוהו  השני  לקוזק  ניקולאי  קורא  היה  צל"ש". 
שזיכהו  על  לניקולאי  מודה  היה  הקוזק  דום,  שם  ולעמוד  האש 
מריעים  היו  וכולם  למדורה,  בשמחה  קופץ   והיה  במשימה, 

ושמחים לכבוד הגיבור הלאומי. 
הארץ  על  לשכב  ומצוהו  השלישי  לחייל  קורא  היה  ניקולאי 
ולקבל חמישים מכות ממקל מסומר במסמרים עבים, ָלמֵכה היה 
לוחש ניקולאי בשקט "תכהו רק ארבעים ותשע מכות", כשהגיעו 
תפסיקו",  זהו  "חמישים,  המכה  צעק  ותשע  הארבעים  למכה 
אמר  הצר  אדוני  לך,  "תתבייש  וזעק  מיד  קפץ  המוכה  והקוזק 
תתבייש  ותשע,  ארבעים  רק  הכית  ואתה  מכות  חמישים  שתכה 

לך, צריך עוד מכה אחת".
"אתה משוחרר  לו:  ואומר  ניקולאי  קורא  היה  הרביעי  לחייל 
הביתה, אתה פטור", והחייל הקוזק היה הולך לביתו "ָאֵבל ַוֲחפּוי 
רֹאׁש" )אסתר ו, יב(, ובוכה בכיות נוראיות, "מה עשיתי, למה אני 
פטור, למה לא נתן לי משימה, למה לא נתן לי לקפוץ, למה לא 
נתן לי להיכנס להישרף, למה לא נתן לי משימה, איזה מום ראה 

בי? וכי אני לא ראוי?".
להבדיל, להקב"ה יש בעולם עמים רבים, אך הוא יתברך לקח 
את האומה היהודית והטיל עליה משימה, "אתם החיילים שלי, 
עליכם!".  הממונה  אני  אחר,  מישהו  של  ולא  העולם  בורא  של 
היהודי,  העם  של  החיים  כל  במשך  אימונים  תעברו  ואתם 
אבל  משרפות,  נאציזם,  פוגרומים,  צלב,  מסעי  אינקוויזיציות, 
העולם!  בורא  של  חיילים  אנחנו  קומה,  זקופי  לעולם  תשארו 
אנחנו עם ישראל לא מרכינים את הראש שלנו בפני שום אומה 

ולשון, יהודים אנחנו יהודים נמות.
ככה הוא העם היהודי, מוסרי נפש עבור התורה הקדושה. יהי 
בכל  נעמוד  ובשמחה,  בחום  ה'  מצוות  את  לקיים  שנזכה  רצון 
הניסיונות, ונזכה בקרוב בקרוב לראות בישועת ישראל השלימה, 

אמן. 

                  

באזני בנך ובן בנך
בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  "למען  נאמר:  בפרשתנו 
שמתי  אשר  אותותי  ואת  במצרים  התעללתי  אשר  את 
להבין,  ויש  ב'(.  י',  )שמות  ה'"  אני  כי  וידעתם  בם, 
מדוע התורה לא מסתפקת בכך שרק האב יספר את כל אשר קרה 
במצרים, ומטילה חיוב גם על הסב, הרי מצות חינוך בכל התורה 

מוטלת רק על האב ולא על הסב?
מאוד  קשה  אויר  מזג  סערת  היתה  שנים  לפני  כי  מסופר 
הטמפרטורה  ס"מ.  שמונים  של  לגובה  נערם  השלג  בארה"ב. 
מאדם.  ריקים  היו  והרחובות  מעלות   30 מינוס  על  עמדה  בחוץ 
נשארו בחדרם מבלי  הישיבה  בחורי  ודעת"  "תורה  בישיבת  גם 
יכולת לצאת מהפנימיה אל עבר בית המדרש ששכן במרחק מה 
הישיבה:  יומיים הרהרו לעצמם שלושה מבני  כעבור  מהמקום. 
מחר השיעור הכללי של ראש הישיבה הגאון רבי שלמה היימן 
מסירות  לכל  ידוע  שכן  הישיבה,  ראש  יעשה  מה  מעניין  זצ"ל. 
נפשו להרבצת תורה, האם גם בעת זו  יגיע לישיבה למסור את 

"השיעור הכללי"?
נגיע  סיכון,  ניקח  נפש,  נמסור  אנו  גם  השלושה:  החליטו 
פגע  ללא  דרכם  את  צלחו  בניסים  בעזרנו.  יהיה  וה'  לשיעור 
והגיעו אל האולם הגדול של בית המדרש שלמרבה הצער היה 

ריק ושומם.
את  הם שומעים  הקבוע  בזמן  בדיוק  והנה  המתינו השלושה, 
המדרש  בית  היכל  אל  המגיע  הישיבה  ראש  של  פסיעותיו  קול 
כולו לבן, נוטף פתיתי שלג אך פניו מאירות כתמיד. ראש הישיבה 
מביט בחיוך אל שלושת הגיבורים ופוסע אל עבר מדרגות ארון 
השיעור  את  ופותח  ימימה  כבימים  הסטנדר  אל  ניגש  הקודש, 

כרגיל.
מאות  בפני  הוא  עומד  כאילו  כהרגלו,  שיעורו  את  מסר  הוא 
פניו  תורתו,  חידושי  את  וברקים  בקולות  זעק  הוא  התלמידים. 
האירו כלפידים בוערים. מדי פעם דפק בחוזקה על הסטנדר, כל 
כולו אש נלהבה. בסיום השיעור נגשו אליו הבחורים ושאלוהו: 

"ילמדנו רבינו הלא אנו סך הכל שלושה בחורים, מדוע הטריח 
אם  אפילו  להקשיב  יכולנו  הרבה,  כ"כ  והתאמץ  עצמו  את  הרב 
"אתם חושבים שאני  והשיב:  הישיבה  ראש  הרצין  לוחש?  היה 
מוסר את השיעור אליכם בלבד? טועים אתם! אני מוסר את לפיד 
ואל צאצאי צאצאיכם,  נכדיכם,  ילדיכם, אל  התורה אליכם, אל 
אל תלמידיכם ואל תלמידי תלמידיכם, הם לא כאן כעת ואם לא 

אצעק איך הם ישמעו"!
סיפור מאלף זה סופר ע"י אחד מהמלמדים המעולים והוותיקים 
ביותר בניו יורק, שאמהות רבות היו מתפללות ומייחלות שילדיהן 
ילמדו אצלו. ילד שזכה ללמוד אצלו לעולם לא שכח את דברי 
תורתו. המלמד הצליח להחדיר בתלמידיו אהבת ומתיקות התורה 

בעוצמה שנחקקה בתודעתם ונצרבה באישיותם לנצח.
כששאלוהו פעם מה פשר סוד הצלחתו? ענה: אני הייתי אחד 
בשיעור  להיות  שזכינו  הישיבה  ראש  של  התלמידים  משלושת 
זה. ומאז עד היום בשעת לימודי  בכיתה אני רואה בתלמידי את 
הפוטנציאל העתידי שלהם, ועמם גם את ילדיהם וילדי ילדיהם. 
התלויים  תורה  לומדי  של  דורות  רוחי  בעיני  רואה  בעצם  אני 

בתלמיד העומד מולי, כאן טמון סוד ההצלחה.
מסר חשוב זה הוא גם לילד עצמו! כאשר הוא מגיע אל גיל 
הנוגעות  שבהחלטותיו  לנער:  להבהיר  ההורים  על  הבחירה, 
לעיצוב חייו הרוחניים הוא חורץ גם את גורל ילדיו ונכדיו לדורי 
דורות. "הבט דרך לפיד האש של מסירת התורה שעבר מאב לבן 
חלבם  את  הקריבו  אבותיך  תתואר.  בל  נפש  במסירות  אליך  עד 
ודמם כדי שהלפיד יעבור הלאה. אנא ממך ראה את דור העתיד 
מול עיניך, שתהיה אתה חלק מהעברת לפיד האש הנצחי ללא כל 

סטייה או שיבוש".
זאת הסיבה שבסיפור יציאת מצרים החוב הוא גם על הסב. כי 
העברת לפיד האמונה מאב לבנו תלויה בכך שהאב רואה בבנו לא 
רק אותו, אלא גם את נכדו ונינו. אם יעבור המסר היהודי באופן 
הנכון, בעוצמה, בחום ובאהבה, תהיה ההצלחה לא רק עם הבן, 

אלא גם עם הדורות הבאים.
מסופר שבעיירה קטנה ברוסיה, התנהל בבית הכנסת המקומי 
"חיידר" לילדים. בין הילדים היה ילד שהרבה להפריע. מדי יום 
ביומו היה ממציא תעלול חדש אשר הוציא את הכיתה משלוותה.

צעיר  תיש  לקח  בבוקר,  מוקדם  הילד  השכים  הימים  באחד 
והביא אותו לבית הכנסת. הילד השובב החביא את התייש בתוך 
ארון הקודש, מאחורי הדלתות הסגורות. כאשר הגיעו ה'מלמד' 
ותלמידיו למקום, קולות הילדים הפחידו את התייש הכלוא, ועד 

מהרה נשמעו געיות נואשות מתוך ארון הקודש. 
הילדים נבהלו והחלו לבכות. בצעדים מהוססים פסע ה'מלמד' 
לעבר ארון הקודש ופתח את דלתות הארון... תייש צעיר התפרץ 
מתוכו וכמעט התנגש בו והפילו ארצה! מסביב השתררה מהומה 
אנה  מתרוצצים  עשתונותיהם,  את  מאבדים  כשהילדים  רבתי, 

ואנה ונסים על נפשם. 
אחז  הכועס  ה'מלמד'  אשם.  מי  לברר  כדי  רב  זמן  נדרש  לא 
בילד ולקח אותו עמו אל הרב המקומי. הרב נזף בילד והוכיחו 
האחרון  מעשהו  על  ובמיוחד  ונשנות,  החוזרות  הפרעותיו  על 
וצוותו  והמנהל  בזה,  הסתפקו  לא  הם  אך  הסאה.  את  שהגדיש 

החליטו לסלק את הילד מן ה"חיידר" אחת ולתמיד. 
לגילו  אופיינית  שאינה  ברצינות  הרב  אל  פנה  השובב  הילד 
הצעיר: "רבי, אם אתה מסלק אותי, אתה מסלק גם את בני, את 
נכדי ואת ניני עד סוף הדורות". הדברים הדהימו את הרב. מילים 
מעבר  הרבה  מעמיקה  ראייה  בהם  הייתה  ילד,  אותו  מפי  כאלו 
לגילו. חשב הרב מעט, והחליט שיש להעניק לו הזדמנות נוספת 

ולקבלו חזרה ללימודים.
להיות  צריכה  יהודי  ילד  של  ונשמתו  ליבו  אוזנו,  אל  הגישה 
כל  אם  כי  כאן,  עומד  הילד  רק  לא  דורות!  של  בפרספקטיבה 

הדורות הבאים אחריו. 

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



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

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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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

ז’ בשבט -ט’ בשבט תשפ”א
20/01-22/01/2021  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

כניסות )לא גג( בבניין ק"א 
סלון ומטבח ופ"א )50 מ"ר( 

ומעליה ק"ב 4 ח.שינה, 
אמבטיה ומרפסות )85 

מ"ר(, מסודרת 3 כ"א + 
חניה צמודה. 2,625,000 
בלעדי ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

 בהזדמנות!! ברמת 
אלחנן ,ק"ב, חזית עם 

מעלית, 150 מ"ר במפלס 
אחד, 110 מ"ר בנוי 

ומשופץ + 40 מ"ר שלד 
בנוי. 2,520,000 ש"ח

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 

וילות ובתים

 באימרי ברוך, לאנ"ש, 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

משופצת, 2,700,000 
ש"ח ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

חדשה ברמה גבוהה!! 
1,270,000 ש"ח, א"א 

לקחת משכנתא. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 במשה אריה ליד 
השלושה 4.5 חד', ק"ק 
+ יח"ד של 2 חד', ק"ק 
עם כניסה נפרדת, עם 
נגישות לכיסא גלגלים, 

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

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)03-03(_____________________________________________

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

מ', 4 כ"א, קומה 4 
+ מעלית + 2 חניות, 

אופציה להרחבה וחלוקה, 
3,990,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)44-44(_____________________________________________

אלעד

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

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

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

 ביהודית 11 פינת 
שמחוני, 4 חד', חזית, 87 

מ"ר בנוי, היתרים לעוד 
40 מ"ר, ניתנת לחלוקה, 

3 כ"א, ק"א, 9 דיירים, 
מושקעת, 2,250,000 

_____________________________________________)48-04/21ל(ש"ח 050-2722415

 באדמור מגור, 180 
מ"ר במפלס אחד, קומה 

א', חזית + אופציה 
להרחבה, 3,900,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)44-44(_____________________________________________

 באזור הנביאים!! 4 
חד', משופצים, ק"ב עם 
מעלית וחניה, עורפית, 
1,820,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)45-45(_____________________________________________

 ברדק ברמת גן, באזור 
הרב קוק השקט בב"ב, 4 
חד' חדשה ומשופצת ק"ג 

עם חניה. 2,250,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

050-5308742
054-6506501)46-46(_____________________________________________

 בבן זכאי, קרוב ליהודה 
הנשיא, 4 חד', ק"ב, 

עורפית, משופצת, אפש' 
לבניית יח"ד בק"ק, 

1,950,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

050-5308742
054-6506501)47-47(_____________________________________________

 באהרונסון, 4 חד', 
90 מ"ר, ק"ב, משופצים 
ברמה גבוהה + אופציה, 
1,850,000 ש"ח. בלעדי 

ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 
ב"ב, 050-5308742

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

מעלית, בקומה ד', 5 
חדרים, ומעליה סלון ענק 

+ חדר + גג גדול, הכל 
מפואר וברמה גבוהה, 
חניה צמודה + נוף + 

אוויר, 4,050,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

03-5797756)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אהרון ברחוב 
יוקרתי, וילה בנויה 300 

מ"ר בשלושה מפלסים + 
אופציות, לא משופצת, 
5,800,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבן דוד, דירת 160 
מ"ר, 4 חד', ק"ג ומעליה 

2 חד' + גג, חזית, ללא 
מעלית, 2,600,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות ברח' יהונתן 
בקרבת מגדלי ב.ס.ר, 

דירת קרקע, 4 חד', 100 
מ"ר, משופצת, מיידי, 

1,850,000
_____________________________________________)03-06ש(050-2321046

 ברחוב בלז, 95 מ"ר, 
קומה א', חזית תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)52-52(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה, לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

 מציאה!! 4 חדרים, 
ברחוב יגאל/ירושלים, 
ק"ג )לא אחרונה(, עם 
מעלית, חזית, 3 כ"א, 

שמורה, 1,840,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ

054-6506501
050-5308742)51-51(_____________________________________________

 במרכז רימונים, 
דופלקס 240 מ"ר, מחולק 

ל- 2 דירות נפרדות, 11 
חד', משופצת מהיסוד, 

4,200,000 ש"ח, גמיש, 
_____________________________________________)02-05ל(לל"ת 050-4146361

 בבית הילל, 4.5 
חדרים, קומה ב', חזית, 

3 כ"א, שמורה ומסודרת, 
2,420,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)02-02(_____________________________________________

בני ברק

 באבן גבירול, אבני נזר, 4 
חד', לל"ת, כיווני אויר מצויינים, 

_____________________________________________)03-06ל(מטבח חדש 054-5418110

 בגבעת סוקולוב, דירת 
גן, 5 חדרים, חצר 80 

מטר, מרווחת, מושקעת 
מאוד, עם יחידת דיור 

30 מטר, מושכרת תיווך 
_____________________________________________)03-04(אשכנזי 03-5791770

 ברחוב מינץ, 4 חדרים, 
קומה ג', מעלית, בנין 

חדיש, במצב מצוין תיווך 
_____________________________________________)03-04(אשכנזי 03-5791770

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
משופצים מהיסוד, ללא 

אפשרות למשכנתא, 
1,400,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 

של 3 חדרים, בקומה א', 
אפשרות לקניה משותפת 

)2 משפחות(, בטאבו 
משותף, 2,150,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)51-51(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
פנטהאוז 3-3.5 חד', מרפסת 

גדולה, 3 כ"א, חזית תיווך 
ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 בס"ד, עומדים לפני 
מכירת דירה? ותוהים איך 
מתחילים מי ילווה אותנו! 

לפגישה ראשונית ללא 
כל התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)04-04(_____________________________________________

 עלינו על הקרקע, 
איכלוס תוך 24 ח', ברח' 

צפת, דירות 4 ו- 5 חד' 
_____________________________________________)04-04(תיווך דורון 054-4980159

 בלעדי בנורדו השקט, 
87 מטר, קומה ג' + גג 

בטון, חזית )לא משופצת(, 
1,620,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות!! חדשה!! 
בלוחמים דירת גן! 4 חד', 
90 מ"ר + חצר 60 מ"ר, 
2,370,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)04-04(נכסים 052-7684074

 בבלעדיות!! בדונולו, 
90 מטר, 3 חדרים + 
מרפסות, קומה ג', 3 

כ"א + אופציה, גג בטון, 
2,170,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס 260 
מטר, בקומה 1, מחולקת ל- 4 
חד' + 4 חד' + יחידה, מתאים 

לטאבו משותף, 3,800,000 
)גמיש מאד( "פנחס נכסים" 

055-6789653)04-04(_____________________________________________

 בלעדי דופלקס מפואר, 
5.5 ח', בפרדו, 140 מטר 

בקומה תחתונה + יחידה 3 
ח', 70 מ', בקומה עליונה 

+ מרפסת 70 מ' עם אישור 
לבנות עוד יחידה + שתי 
חניות, 3,360,000 תיווך 

_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב 054-5500263

 באזור הרצוג דופלקס 
6.5 חד', 240 מ"ר, ק"5 + 

מעלית + חניה, בניין מטופח, 
3,250,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב, ורצפה כ- 35 מ"ר, 
ואופציות, 1,750,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור בן פתחיה, 
דופלקס 5.5 חד', 140 מ"ר, 
ק"5 + מעלית, ניתן לקנות 

+ 2 מחסנים מושכרים, 
משופצת, נוף, 2,420,000 

_____________________________________________)04-04(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות דופלקס 
בסוקולוב, 5 חד', ק"ג, 

כ- 100 מ"ר, חניה, 
1,850,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בראשונים 
דירה עם כניסה פרטית! 

105 מ"ר, מחולקת לדירה 
+ יחידת דיור, קומה 

ראשונה, ב- 1,750,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)04-04(_____________________________________________

 מחולקת! ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו, 165 מ"ר, 

מפוארת ביותר לאחר 
שיפוץ! מחולקת לדירה 
120 מ"ר + יחידת דיור 

+ משרד, ב- 2,950,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)04-04(_____________________________________________

 בלעדי בשכונת אור 
החיים בפרדו, 5 חדרים, 

כ- 130 מ"ר, שמורה, ק"ג 
+ מעלית, חזית לשדרה 

+ יחידת דיור 30 מ"ר 
בק"ק, מיידי, 2,750,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)04-04(והשקעות 054-4290600

 בחזו"א/נחמיה, 4 
חד', 110 מ"ר, ק"א, חזית, 

שמורה, 3 כ"א, חניה בטאבו 
+ מעטפת של כ- 40 מ"ר, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)04-04(_____________________________________________

 בקרית הרצוג בבניין חדש, 
דירת 3 חד', 70 מ"ר, מרווחת 

+ יח"ד 2 חד', 30 מ"ר, 
מתוכננת היטב, משוכרת ב- 

2,800 ש"ח, 1,880,000 ש"ח 
_____________________________________________)04-04(נדלניסט 050-6589497

 בהזדמנות!! באבני נזר 
5 חד', 140 מ"ר, 3 כ"א, ק"א, 

מעלית, שמורה, מרווחת 
ומתוחזקת, 35 מ"ר מעטפת 

+ מטבח פסח + סוכה, 
2,550,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)04-04(_____________________________________________

 בגינת דוד 5 חד', כ- 
150 מ"ר, מהממת!!! 

ק"ב, חניה, מחסן, 
2,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
דירת נכה 4 חד' + חצר גדולה 
תיווך ישוב הארץ 03-8007000 

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 בבן יעקב, 4 חדרים, ק"א, 
חזית, 3 כ"א, חנייה, משופצת, 

2,020,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

052-7193105)04-04(_____________________________________________

 באזור הצבי 4 חד', 
משופצת ויפה + סוכה + 

חניה בטאבו, 1,750,000 ש"ח 
_____________________________________________)04-04("אלמוג נכסים" 052-6402078

 מציאה!!! במנחם בגין 
4 וחצי חדרים, קומת קרקע, 

ממ"ד, 1,520,000 גמיש 
_____________________________________________)04-04("פנחס נכסים" 055-6789653

 בשלמה בן יוסף 4 חד', 
קומה 2, מרפסת שמש, 90 

מטר, 1,520,000 "פנחס 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בז'בוטינסקי צד 
ב"ב, 4 חד', 90 מטר + סוכה, 
קומה א', 1,420,000 "פנחס 

_____________________________________________)04-04(נכסים" 055-6789653

 הזדמנות, ביהודה 
הלוי! 4.5 חד', 131 

מ"ר, היתר בניה בגג, 
2,270,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)04-04(נכסים 052-7684074

 בלעדי בבן נריה 
)אסם(, חדשה, 4 חדרים 
גדולה, 110 מ"ר, חזית 

לכיוון הגינה + סוכה, 
קומה 6 + מעלית, מיידי, 

2,220,000 ש"ח גמיש 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)04-04(_____________________________________________

 בלעדי ברבי עקיבא 
קרוב לישעיהו, כ- 4 

חדרים + מרפסת שמש 
+ סוכה, ק"ד + מעלית 
+ חניה צמודה + מחסן/

משרד 22 מ"ר בק"ק, 
1,920,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה', 4 חד', 100 
מ"ר, בבניין חדש, ק"6, חזית, 

מרווחת + מעלית + חניה 
+ מחסן, יח"ה + סוכה, 

2,300,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)04-04(_____________________________________________

 בלעדי בקובלסקי 4 ח', 
95 מטר בארנונה, קומה א', 
חזית + מעלית + מעטפת 

כ- 25 מטר + אופצייה לסוכה, 
1,720,000 מפתחות במשרד 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)04-04(_____________________________________________

 באזור שיכון ו', 4 חד', 
100 מ"ר, ק"א אחרונה + א. 

בצד ובגג, כולל היתרים, חזית, 
ניתנת לחלוקה, 1,900,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בטרומפלדור 4 חד', 
94 מ"ר, ק"א, מסודרת 
ויפה, 1,750,000 גמיש 

נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בשלוש השעות ד.נכה 
כ- 4 חד', 200 מ"ר, 

משופצת, א.ליחידה, 
2,100,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)04-04(הקריה 050-3000121

 במכבים 4 חד', כ- 110 
מ"ר, ק"ב, משופצת 

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,850,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 מציאה!! א.אבוחצירא 
4 חד', ק"א, כ- 72 מ"ר, 
א.בצד 30 מ"ר, שמורה, 

1,310,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)04-04(לדיור" 052-5222690

 נדירה!! א.השניים 
4 חד', קומה ג', 90 

מ"ר, מ.מהיסוד + א.בג.
בטון, 1,660,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)04-04(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)04-04(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', כ- 
100 מ"ר, ק"א, א.גדולה, 

1,700,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(הקריה 050-3000121

 בדב הוז 4 חד', כ- 90 
מ"ר, מפוארת!!! ק"ג, 

ג.בטון, 1,690,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 מציאה! בראשונים 
רבי עקיבא, כ- 80 מ"ר, 

קומה רביעית )בלי 
מעלית(, עם היתרי בניה! 
ב- 1,460,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)04-04(נכסים 050-4177750

 מציאה! בעלי הכהן 
בבניין חדש, 3.5 חד' 

במקור + מרפסת 
שמש, 3 כיווני אויר, רק 

ב- 1,660,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)04-04(נכסים 050-4177750

 ברחוב ירושלים קרוב 
לגן העיר, 3 חדרים 

משופצים ומרווחים, 
קומה א', 1,540,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 בהרצל 3 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית, 

חזית, שמורה + חניה 
משותפת, 1,410,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)04-04(_____________________________________________

 קומת קרקע, 3 
חדרים, ברחוב חברון, 70 

מ"ר, 1,590,000 חמד 
_____________________________________________)04-04(נדל"ן 050-6452128

 מציאה שלא תחזור!!! 
ברב שך 3.5 חד', 70 מטר + 
25 חצר, 1,500,000 )גמיש( 

_____________________________________________)04-04("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות!!! בשלמה 
בן יוסף 3 חד' + סוכה וחניה 

בטאבו, קומה שניה עם 
מעלית, חזית, 1,450,000 

_____________________________________________)04-04("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי בבנימין 
אברהם, 3 חדרים, ק"ב, 
חזית + מעלית + חניה, 
1,420,000 ש"ח גמיש 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)04-04(_____________________________________________

 במרכז העיר דירת 2 
חד', 60 מ"ר, ק"ק, משופצת 
מהיסוד לפני שנה, אופ' ל- 3 

חד' בקלות, אופ' להרחבה 
ויח"ד, 1,470,000 ש"ח 
_____________________________________________)04-04(נדלניסט 050-6589497

 באיזור הרצוג 3 חד', 68 
מ"ר, ק"ק, עורפית, משופצת, 

אופ' להרחבה כ- 23 מ"ר, חצר 
לא בטאבו, 1,470,000 ש"ח 

_____________________________________________)04-04(נדלניסט 050-6589497

 בזכרון מאיר, דירת דמי 
מפתח, 3 חד', 78 מ"ר, חזית, 

קומה א', משופצת, ניתן לקבל 
משכנתא, 1,150,000 ש"ח 

_____________________________________________)04-04(גמיש נדלניסט 050-6589497

 באיזור הרב שך/חיד"א, 
3 חד', 66 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
משופצת + גנרטור + סוכה, 

1,495,000 גמיש נדלניסט 
050-6589497)04-04(_____________________________________________

 באיזור הרב שך/הירדן, 
3 חד', 80 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

משופצת ומרווחת + סוכה, 
1,600,000 נדלניסט

050-6589497)04-04(_____________________________________________

 באיזור הרב שך/הירדן, 
3.5 חד', 80 מ"ר, חזית, 

שמורה מאוד, סוכה, חניה 
משותפת, מעלית, 1,800,000 
_____________________________________________)04-04(גמיש נדלניסט 050-6589497

 בגבעת רוקח 3 חד', 
52 מ"ר, ק"4, בניין חדש, נוף 
פתוח מגובה, דירה משולמת, 

מאווררת ומרווחת, 1,475,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בלעדי בדנגור 3 ח', כ- 70 
מטר, ק"ק + מעטפת 35 

מטר + חצר, 1,560,000 תיווך 
_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי 3.5 ח' בקובלסקי, 
קומה ג', משופצת, חזית, 87 

מ' + אופציה לסוכה תיווך 
_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בקובלסקי 3 ח', 
קומה א', חזית, מסודרת + 

מעלית, 1,465,000 תיווך 
_____________________________________________)04-04(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי כ- 60 מטר, 
ביהודה הנשיא, קומה ב' + 

אופצייה, בקלות להפוך ל- 3 
ח' + חתימות שכנים לפינוי 
בינוי, 1,400,000, מפתחות 

במשרד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)04-04(_____________________________________________

 באזור העיריה 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"א, משופצת 

מהיסוד, חזית, 1,680,000 
_____________________________________________)04-04(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בגבעת רוקח ליד ר' 
עקיבא, 3 חד', 70 מ"ר, 

ק"ב, חזית, משופצת, סוכה, 
1,590,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)04-04(פנחסי 03-5799308

 במשולם ראט כ- 3 
חד', 50 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, היתרים, 

א.ענקית, 1,790,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 בשניים 3 חד', כ- 
70 מ"ר, ק"ב, חזית, 

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)04-04(_____________________________________________

 לחטוף!! רח' אליעזר 
כ- 3 חד', ק"א, 68 מ"ר, 

מ.חלקית, א.לסוכה, 
1,420,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)04-04(לדיור" 052-5222690

 א.המכבים 3 חד', ק"ג, 
כ- 64 מ"ר, מ.מהיסוד, 
א.להרחבה כ- 40 בצד 

+ כ- 104 בג.בטון, 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)04-04(לדיור" 052-5222690

 א.שמואל הנביא כ- 3 
חד', ק"ד, כ- 79 מ"ר, 
היתרים לג.רעפים )לא.

לט.משותף(, 1,460,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)04-04(_____________________________________________

 לסגור!! א.דב הוז 
כ- 3 חד', כ- 57 מ"ר, 

ק"ב, שמורה, א.לסוכה, 
1,235,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)04-04(לדיור" 052-5222690

 בק. הרצוג, ביגאל אלון, 3 
חד', חזית, כ- 70 מ"ר, ק"ב + 
סוכה, 1,450,000 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)04-07ל(050-4168134

 בבלעדיות בחרל"פ, 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 2 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות בהחלוצים, 
3.5 חד', גדולה במיוחד, כ- 
100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א + 2 
מרפסות, חניה בטאבו, פינוי 

גמיש גרוס תיווך
050-4122744)04-04(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

כ- 70 מ"ר, ק"ב, 2 כ"א, פינוי 
גמיש, שווה לתאם! תיווך גרוס 

050-4122744)04-04(_____________________________________________

 לקראת אכלוס בצירלזון, 
3 חד' יפות, חזית, מרפסת 

שמש תיווך ישוב הארץ
052-3344721 03-8007000)04-07(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור הרב 
קוק, 3.5 חד', משופצת ויפה, 
רק 1,640,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)04-04(נכסים" 052-6402078

 בלעדי! בסוקולוב 3.5 
חד', 75 מ"ר, ק"ב, חזית, 

משופצת + סוכה גדולה, בניין 
מטופח, 1,750,000 א. פנחסי 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ג' 3 חד', 70 מ"ר, 
משופצת, ק"א + א. להרחבה 
גדולה, חזית, 1,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)04-04(א. פנחסי 03-5799308

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 בפ"כ, מבחר דירות 3/4 
חד', החל מ- 1,290,000 

ש"ח. נדל"ן הקריה
050-3000121)04-04(_____________________________________________



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
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

ז’ בשבט -ט’ בשבט תשפ”א   20/01-22/01/2021

 בשכ' בית וקנטרי, 5 
חד' ענקית, 135 מ"ר, 

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

חניות ומחסן 2,900,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
_____________________________________________)46-46(בני ברק 054-6506501

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 

דירות 
להשכרה

2-2.5 חדרים

1-1.5 חדרים

יחידות דיור

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

40 מ"ר, 4,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

ירושלים

עסקים

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

2-2.5 חדרים

 בחברון/ברב קוק, 3.5 
חדרים משופצים, קומה 
א', ללא מדרגות )מידי, 
מתאים גם למוגבלים(, 

4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23

050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

נתיבות

 בפרדס כץ, בדנגור, לזוג, 
2 חד', ק"ק, מסודרת + 
מטבח חדש, 3,000 ש"ח

_____________________________________________)52-07/21ל(058-4125331 03-5790424

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

_____________________________________________)52-01ח(מתיווך 054-7938941

 באונטרמן, 4 חדרים, 
118 מ"ר, משופצת + יחידת 
הורים ק-6 + מעלית שבת, 

1,600,000 ש"ח
_____________________________________________)01-04ל(054-4983472 054-4882941

 דרושה דירה 3 חדרים 
בפרדס כץ/ק.הרצוג לל"ת 

_____________________________________________)01-02ח(054-8501272

 דרושה דירה לקניה 
קומה נוחה עם מעלית עד 

1,600,000 ש"ח לל"ת
_____________________________________________)01-02ח(054-7385609  במיידי בק.הרצוג, 2 וחצי 

חד' + מרפסת שמש גדולה 
ומדהימה, משופצת, ק"ג, ללא, 

_____________________________________________)1-4ש(3,000 ש"ח 052-7676486

 בקרית הרצוג בנוייפלד, 3 
חד', ק"א, מושקעת ומסודרת 

_____________________________________________)02-05ל(052-3609796

 1 חד', פרטי, לבודד, ברח' 
חברון, כניסה משותפת, ריהוט 

מלא, 1,800 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)02-05ל(וארנונה 054-4400074

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה שלושה חדרים עם 
מעלית לל"ת עד 1,600,000 
_____________________________________________)02-03ח(ש"ח 054-7385609 ירושלים

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
)לא לחנויות( בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

 ברבי עקיבא/גן וורשא, 
חנות 20 מ"ר, מיקום 

מעולה, חזית, עם חלון 
ראווה גדול, 6,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)46-46(_____________________________________________

חנויות

משרדים

 באולמי היכלי מלכות 
בבני ברק, התפנה תאריך 

כ"א שבט, כולל הגינה 
_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

אולמות

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

www.tuv.bait.co.il -"42-19/21ש(צימר(_____________________________________________

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

+ גקוזי', נוף מרהיב, קרוב 
לרשב"י 050-9070487

_____________________________________________)50-9/21ש(050-3070487

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

מחסנים

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

 בבלוי/שטרסר 3 
חדרים + חדר עבודה/
לימוד, ק"ק עם חצר 

צמודה לדירה )לא 
בטאבו(, 1,800,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 בטבריה/חרלפ, 3 
חד' גדולים, 70 מ"ר, 

מסודרת, ק"א, עורפית, 
1,470,000 ש"ח גמיש 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)47-47(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

למשכנתא, 1,030,000 
ש"ח בלעדי ש. מאירוביץ

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בדוד המלך, 87 מ"ר, 
קומה א', 1,660,000 

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! דירה 
4 חד' גדולה + מרפסת, 
מתאימה להשקעה, עם 
תשואה נאה, לרציניים 

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

 מיידי! וילה על חצי דונם, 
בשכ' הורד, 6 חד' + יח"ד 

נפרדת 3 חד', מושקעת
_____________________________________________)03-06ל(052-4668429 052-3587878

 בק. הרצוג, 3 חד', חדשה 
ומפוארת, מפרט גבוה + 
מרפסת, אפשרות לריהוט 

_____________________________________________)03-06ל(052-7690396

 מציאה! יפיפיה, כחדשה, 
מתוכננת במיוחד ומרוהטת 
קומפלט, לזוג צעיר בלבד, 

באיזור ויזניץ, 2,350 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)03-04(050-5677030 מיידי

 במעונות ויזניץ', גדולה, 
חדשה ומפוארת, מרוהטת 

קומפלט וממוזגת, כ- 40 מ"ר, 
3,400 ש"ח, מיידי

_____________________________________________)03-04ל(050-2362378

 יח"ד בשיכון ג', 
מפוארת, גדולה, חדשה, 
מעלית, סוכה, מרוהטת, 

מאווררת וממוזגת
_____________________________________________)03-04ל(054-8484119

פתח תקווה

 בכפר אברהם, 3.5 חד', 
גדולה ומרווחת, 3 כ"א, ק"ג, 

3,300 ש"ח, מיידי
_____________________________________________)03-04ל(054-8119885

3-3.5 חדרים

 דרושה דירה להשכרה 4-6 
ח' ממושך לל"ת שיכון ו'/ה' 

_____________________________________________)03-04ח(052-7691997

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
_____________________________________________)05-04/21ש(050-8954654

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-18/21ש(052-4481113

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

מתאים לזוג + 4 ותינוק, 5 
דק' למדרחוב 054-8425184 

_____________________________________________)45-4/21ש(054-6511250

 וילה מאובזרת, מול 
הכנרת, ליומיים לזוג - 600 
ש"ח, 6 חדרים, עד 30 איש 

- 4,000 ש"ח 052-3224835 
_____________________________________________)46-20/21ש(052-2634477

חדרה
 דירות וצימרים עירונים, 

ממוזגים ומאובזרים + 
ג'קוזי וחצר, בלב העיר 

ובחוף הים במחירים 
אטרקטיבים

_____________________________________________)03-03/21א(050-7777168

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

בריכה מחוממת ומוצנעת. 
_____________________________________________)45-15/21ש(052-6990764

גליל עליון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיםה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות 050-4133098 

_____________________________________________)34-34/21ש(04-6820038

 דירת נופש יפיפיה, ליד 
מירון, מרפסת וגינה + אופציה 

לוילה, שעון מים גלאט
_____________________________________________)45-4/21ש(058-5994740

בר יוחאי

גורן
 מתחם 2 צימרים, 
מאובזרים, נקיים, מגוון 

פינוקים, נוף מהמם + חצר 
_____________________________________________)50-5/ש(אטקרציות 050-3332884

 גמ"ח חופשה -  שנה 
ראשונה - יחידה מול הכנרת, 
הליכה מתחנה מרכזית, 300 
ש"ח לשבת, לזוגות שנישאו 

מאדר תש"פ עד אדר תשפ"א 
_____________________________________________)52-3/21ש(054-6511250 )12:00-20:00(

 5 חד', גדולה, מרווחת, 
מרפסת, נוף מהמם לכנרת 

והגולן, ליד השטיבלאך
_____________________________________________)50-10/21ש(050-4124556

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

ומאובזרת, 2.5 חד'
_____________________________________________)30-30/21ש(050-4123966 052-7121247

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

ממוזגת ומאובזרת, כ. פרטית 
_____________________________________________)21-21/21ל(050-9960113

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

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

 דירת נופש + צימר, נקיה 
במיוחד, בק. שמואל, נדנדה, 

_____________________________________________)31-05/21ש(גקוזי' 050-4154145

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

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)12-14/21(_____________________________________________

כלנית

 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

כפר ורדים

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

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)30-30/21ש(050-6217759 02-5361771

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה, נוף, רמה גבוהה, 

פסטורלי, המלצות.
_____________________________________________)47-06/21ש(050-6333765

 צימרים חלומים + 
גקוזי' ספא, בריכה פרטית, 
ביהכנ"ס קרוב, מושב דתי. 

_____________________________________________)27-27/21ש(052-4484443

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 בס"ד בכוכב יעקב, בריכה 
גדולה ומחוממת )פרטית( 

*מתחם צימרים מהממים, עד 
21 איש, 250 ש"ח לזוג ליום 

_____________________________________________)46-45/21ש(055-6697474

 בגאולה, דירת אירח יוקרתית 
+ גינה * במקור ברוך 4 חד' 

_____________________________________________)48-21/21ש(מפוארת !! + חצר 053-3131809

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

ונקי + חדר ג'קוזי, גינה 
_____________________________________________)51-23/21ל(ופרגולה 051-5777000

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-13ש(וסנוקר 052-3540874

 בית חדש + גינה גדולה, 
טרמפולינה, נדנדה, נוף, 2 חד' 

שינה + יח' הורים
_____________________________________________)2-27/21ש(053-7173048

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)2-5ש(ושבתות 052-7668387

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-33/21(וחדר אוכל. 054-6987257

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

_____________________________________________)29-21/21ש(050-9989500

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

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)02-05/21(במקום 050-3388668

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/21ש(054-5989347 04-6987450

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

אוכל וחצר גדולה
052-2979067)29-29/21(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-44/21ש(054-8042119 04-6989119

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

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

ספסופה

נהריה 
 "אבני החושן" סוויטות 
נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות 
ומשפחות. 054-6299082 

_____________________________________________)24-04/21ש(054-6388082

בני ברק 
 במלצר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)50-17/21ל(052-7613554

 ברחוב אהרון דב, 
קומה ג', חזית, 3 חד', 
משופצת, עם גג צמוד 

בטאבו תיווך אשכנזי 
03-5791770)03-04(_____________________________________________

 ברחוב רבי עקיבא, 
קומה 5, חזית, בנין 

חדש, 3.5 חדרים, כ- 85 
מטר, מרווחת ומטופחת 

מאוד, סוכה מהסלון תיווך 
_____________________________________________)03-04(אשכנזי 03-5791770

 בחברון/הרב קוק, 
3.5 חד' משופצים, ק"א, 
ללא מדרגות, חזית, מידי 
1,525,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 050-5308742
054-6506501)45-45(_____________________________________________

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

גדולים, משופץ חלקי, 
קומה 1.5, 3 כ"א, 

1,450,000 גמיש. בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ, הרב 
_____________________________________________)36-36(קוק 23, 054-6506501

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,550,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 באליעזר 3 חדרים, 
60 מ"ר, קומה ב', חזית, 

מסודרת, 1,490,000 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 03-5797756 

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצג ובגג, 

קומה 2.5, 1,400,000 "פנחס 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות בטרומפלדור 
2.5 חד', 52 מטר, קומה 3, 

חתימות שכנים בגג בטון, 
1,270,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)04-04(נכסים" 055-6789653

 בלעדי בברוט 2 ח', 40 
מטר, קומה ג' + גג בטון 

+ כ- 25 אופצייה בצד, היה 
רישיון, 1,200,000, מפתחות 

במשרד תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)04-04(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 2 
חד', 35 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 

משופצת, טאבו רגיל, 
1,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)04-04(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג ואחרונה, גג 

בטון, 1,280,000 נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(הקריה 050-3000121

 בהזדמנות! באזור העירייה 
2.5 חד', משופצת ויפה + 
א.לבניה מאושרת + סוכה, 

רק 1,399,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)04-04(נכסים" 052-6402078

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 
נוף! 2,190,000 ש"ח שווה! 
_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )100 
מ"ר(, שמורה + סוכה )8 

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)04-04(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 6 חד' )152 
מ"ר( + חצר 60 מ"ר, ק"א, 

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,200,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 
מחסן + ת.ב.ע 24 מ"ר, נוף, 
ק"ג, 1,790,000 ש"ח! תיווך 

_____________________________________________)04-04(הכוכבים: 02-5713375

 בלפור/שפירא, 4 ח', 
עם מעלית, מסודרת ויפה, 

כ- 85 מ"ר, 1,399,000 ש"ח 
050-4811122)04-04(_____________________________________________

 ברמב"ם, 3 ח' פלוס חצי, 
קומה א', כ- 85 מ"ר, מעולה 

לדירת שותפים, השקעה 
מעולה, רק 1,320,000 ש"ח 

050-4811122)04-04(_____________________________________________

 3 חד' גדולה ובמיקום 
מעולה, לחילונים ולדתיים, 

ההסתדרות 2, קומה חמישית, 
מעלית, חנייה חניתה ילין

054-4723518 054-4723517)04-04(_____________________________________________

    office@24m.co.il רבי עקיבא 86 בני ברק     פקס 073-2549967

 יותר זולה מהבנק

*8724 
077- 566-90-90

משכנתא 
שתוכל לקבל

אפשרויות 100% מימון לדירה ראשונה שניה ושלישית

משכנתא יותר זולה מהבנק
משכנתא יותר זולה מהבנק

יתכן שתוכל לקבל

יתכן

 בגניחובסקי, קומה 3, 
ללא, 5 חדרים ענקית, 

משופצת, מרווחת, 
מוארת ומאווררת, 3 כ"א, 
מטבח ענק, יחידת הורים 
מושלמת, מרפסת שמש, 
ועוד המון תוספות, לל"ת, 

058-7663012 6,300)04-04(_____________________________________________

 בשיכון ה', 5 חד', ענקית, 
משופצת כחדשה, ממוזגת + 

נוף פתוח + סוכה גדולה, ק"ג, 
_____________________________________________)04-07(ללא 053-3370813

 בגניחובסקי, קומה 3, 
ללא, 5 חדרים ענקית, 

משופצת, מרווחת, 
מוארת ומאווררת, 3 כ"א, 
מטבח ענק, יחידת הורים 
מושלמת, מרפסת שמש, 
ועוד המון תוספות, לל"ת, 

058-7663012 6,300)04-04(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 חד', 
ק"ד, 3 כ"א, מעלית, 
ב.חדש, 4,500 נדל"ן 
_____________________________________________)04-04(הקריה 050-3000121

4-4.5 חדרים
 בהירדן 4 חד' + יחידה 

חדשה ומפוארת, ק"א, לטווח 
ארוך, 5,200 ש"ח

_____________________________________________)04-05(053-4174181 תיווך נכסים

 להשכרה בהרצוג 3 חד', 
קומה ב', 3 כיווני אוויר + 

מרפסת סוכה, מיידי, 3,500 
_____________________________________________)04-04("פנחס נכסים" 055-6789653

 בסירקין, 3 חד', ק"א, 
מטופחת ומאווררת, כחדשה 

+ סוכה, פינוי גמיש
_____________________________________________)03-06ל(058-3278633

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים משופצת, ריהוט 

חלקי, ק"ג, חזית, מיידית, 
4,300 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)04-04(_____________________________________________

 ברמב"ם, 2 חד', 60 מ"ר, 
ריקה, ממוזגת, מחיר גמיש, 

_____________________________________________)04-07ל(מיידי 054-8430972/1

 להשכרה בבני ברק רחוב 
עוזיאל, יחידת דיור מושקעת, 
2 חדרים, מרוהטת קומפלט, 

יפייפיה, ממוזגת, מיידי
054-3455437)04-04(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, יח"ד 2 חד' 
+ מקלחת, שרותים ומטבח, 
3 מזגנים, מרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)04-07ל(ק"ב 054-8455518

 יח"ד, 2 חד' + מרפסת, 
קומה 5 )ללא(, ליד העירייה, 

2,200 ש"ח, מיידי
_____________________________________________)03-04ל(052-5560283

 יח"ד יפיפיה, בבילו, 
קומה 5 + מעלית, כחדשה, 

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)03-06ל(050-4164695

 3 חד', במימון, ש"כ, 
סוכה, מעלית, מסודרת, מיידי, 

4,000 ש"ח גמיש בערב
_____________________________________________)02-05ל(03-5783190 058-6596329

השקעות

 בבלעדיות, 4 חדרים, 
בפינוי בינוי, משוכרת 

2,600, רק 830,000 עוגן 
_____________________________________________)04-07(נכסים 052-7123737

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)04-04(_____________________________________________

 להשכרה חנות משופצת, 
22 מ"ר, ברבי עקיבא 30 תיווך 

_____________________________________________)04-04(דורון 054-4980159

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)04-04(תיווך דורון 054-4980159

 מחסן ברזובסקי, כ- 9 
מ"ר, 700 ש"ח. משרד מפואר 
+ שרותים באוסם, כ- 7 מ"ר, 

_____________________________________________)04-05(900 ש"ח 052-7632114

 מחסן, קומת קרקע, רק 
1,000 ש"ח, ברב קוק תיווך 

_____________________________________________)04-04(דורון 054-4980159

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)04-04(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)04-04(דורון 054-4980159

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)04-04(_____________________________________________

 במגדל שלם )הטורים(, 
125 מ"ר, קומה נוחה, נוף! 

בריכה, ג'ים ועוד, 4,150,000 
_____________________________________________)04-07(ש"ח. 053-5224782
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 בית פרטי מאבן מתאים 
ל- 20 איש, חצר גדולה ונוף 

מדהים 052-7155422
_____________________________________________)08-08/21ש(053-3147542

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

CX5 חדשות, 150 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/21ש(המלצות בשפע, 052-5487975

■ 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)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)23-06/21ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה!
_____________________________________________)38-31/21ש(052-7674348

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

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

השכרת רכב

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 03-57909095

השכרת רכב

         השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

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

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

_____________________________________________)39-34/21ש(077-40-900-70

לימוד נהיגה

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

079-5227716)01-06/21(_____________________________________________

ייעוץ משפטי

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-34/21ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

 שידוכים לבני תורה ובנות 
סמינר + פרק ב'

_____________________________________________)46-05/21ל(050-6023060

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

משכנתאות
 "משכנתא כהלכה", 
זולה, דיגיטלית, וחסכונית, 
גם למסורבים, ללא מאמץ 

_____________________________________________)47-6/21ש(050-2234052

שלומי
 יחידת נופש חדשה, 
מתאים לזוג + 4, דירה 

גדולה, נוף מהמם פסטורלי, 
אטרקציות, 5 דק' מהים

_____________________________________________)50-5/ש(052-4595914

אירועים
 באולמי היכלי מלכות 

בבני ברק, התפנה תאריך 
כ"א שבט, כולל הגינה 

_____________________________________________)50-01/21(חיים - 054-4517799

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

_____________________________________________)52-11/21ש(052-7011232

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)52-01ח(052-7396092

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)52-01ח(ילדים 050-6651365

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר אורות יהודים

_____________________________________________)52-01ח(054-8454536

 למכירה הליכון - מכשיר 
ריצה, ב- 400 שקלים, במצב 

מצוין )זקוק לתיקון קל 
_____________________________________________)52-01/21(למבינים( 054-8454042

 אברך מעונין לקבל 
שולחן וכיסאות במצב טוב, 
וכן ספריה וספה במצב טוב 

052-7113508)52-01/21(_____________________________________________

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/21ש(ונדנדות 052-5856465

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

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

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

 נמצאה שקית באוטובוס 
עם ספרי לימוד במתמטיקה 
בתאריך ו' טבת ע"ש שמאי 
_____________________________________________)01-02ח(הדסה לפרטים 03-5742819

 אבדה מגבעת )קינטש( 
חדש בקופסא בכ"ח כסליו 

_____________________________________________)01-02ח(בערב בקו 161 052-7680854

 נמצא חלוק מגבת שם 
רקום בחוף שרתון לפני כשנה 

_____________________________________________)01-02ח(054-8466226

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)01-02ח(לים לפרטים 054-8446685

 אבדו לי מפתח שלט של 
רכב עם מפתח צמוד של 
פלדלת צבע תכלת באזור 
ב"ב/ירושלים המוצא הישר 

_____________________________________________)01-02ח(יבוא על שכרו 050-4141170

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)01-02ח(בני ברק 054-3605129

 ביום חמישי 24.12, נשכח 
בטרמפ מטבריה לב"ב, טלפון 

_____________________________________________)01-02ל(נייד 054-2614147

 נמצא כיסוי ניילון של 
עגלת יויו ברח' מיכה ב"ב בח' 

_____________________________________________)01-02ל(טבת 23.12 052-7679343

 נמצא ארנק עם סכום 
כסף גדול באוטובוס בין עירוני 
ביום חמישי י"ז כסלו לפרטים: 

_____________________________________________)52-01ח(052-7146424 02-5710554

 אבדו חליפה ומגבעת לנער 
בקו 490 מבני ברק לנתיבות-
_____________________________________________)52-01ח(תפרח טלפון: 050-4190409

 ביום שישי כ' חשוון 
- בקו 28 ב"ב, נשכחה 

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 נאבד תוכי צהוב מאוד 
יקר לנו פרס כספי למוצא 

_____________________________________________)52-01ח(058-7323245

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)01-02ח(054-7432035

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)01-02ח(ב"ב 054-8412976

 נמצא ארנק לכרטיסי 
זיכרון בר"ע בב"ב המאבד יפנה 

_____________________________________________)02-03ח(לטל': 053-3161746

 נמצא לפני שנה בערך, 
ארנק אשה, בקו 402, ניתן 

לקבלו לפי סימנים
_____________________________________________)02-03ל(054-8444471

 אבדה מצלמה במוצ"ש 
ויחי באוטובוס מטבריה לב"ב, 

קו 969, יקר לבעליו
_____________________________________________)2-5ש(058-3285507

 נמצא צעיף שחור קטיפה 
בר"ח שבט תש"פ באולמי 

_____________________________________________)02-03ח(מרום ב"ב 052-7602896

 נמצא כרטיס רב קו ע"ש 
יעקב טויב בחנוכה ברבי 

_____________________________________________)02-03ח(עקיבא 052-7602896

 מעוניין לקבל בתרומה 
או במחיר יד שניה שולחן אור 

_____________________________________________)02-03ח()סת"ם( 054-8481224

 למסירה מטבח + שיש 
צבע חום בהיר + כיור מידה 
_____________________________________________)02-03ח(2.70 על 2.90 052-5737813

 למסירה בב"ב כל המדפים 
של מקרר תדיראן-אפולו 

המתאים לחברות נוספות 
_____________________________________________)02-03ח(052-7673590

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)02-03ח(בפתח תקוה 052-2786557

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

בעתיקה ובכלל 04-6923371 
_____________________________________________)52-21/21ש(058-3266448 050-5527509

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-48/21ש(050-6241690

 בעיר העתיקה, דירת 2 
חד', בסגנון עתיק, 8 מיטות 
_____________________________________________)44-03/21ל(04-6973454 055-6744395

 נמצא תיק ובו ציוד יקר 
_____________________________________________)03-04ח(לים לפרטים 054-8446685

 נמצא צמיד בשבת ויחי 
ברחוב רבי עקיבא ב"ב

_____________________________________________)03-04ח(052-7118588

 נמצא כרטיס קניות וכסף 
לפני כחצי שנה בגרשטנקורן 

_____________________________________________)03-04ח(ב"ב 052-7118588

 נמצא לפני כשבועיים, 
מעיל שחור של ילדה, גיל 

שנתיים, בגן שפירא בק. הרצוג 
_____________________________________________)03-04ל(052-7659608 03-5792452

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)03-04ח(054-7432035

 מעוניין בשעון סייקו קוורץ 
צלילה ל- 200-300 מ' עד 500 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-7671681/2

 אברך מעונין לקבל 2 
כיסאות משרדיות פשוטות 

_____________________________________________)03-04ח(050-4160457 ירושלים

 למסירה רדיאטור חימום 
חדש למשפחת אברך או 

_____________________________________________)03-04ח(לבחורי ישיבה 050-4195132

 קונה קלטות של סיפורי 
_____________________________________________)03-04ח(ילדים 054-8490512

 למכירה פקס + מדפסת 
+ מסך מחשב מצב מצויין 

190 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 מכשיר לייבוש לק ג'ל, 
חדש באריזה, 120 ש"ח, 

עם לוחית אלקטרונית 
לסימון הדקות
054-6337121)03-06(_____________________________________________

ריהוט

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
חדשים, צבע ונגה, אפשרות 

_____________________________________________)51-02/21ל(בנפרד 052-4227714 

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 למכירה שולחן לבן + 
2 מגירות + כסא גלגלים 
וידיות 230 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 למכירה ארון "אמבון" 
מצב מצויין + שידת מגירות 

חזקה 180 ש"ח כל פריט 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 שני מזרוני ספוג 190/80 
חדשים ללא שימוש כ"א 400 

_____________________________________________)03-04ח(054-7413732

 ויטרינה מזנון נוסטלגיה 
זכוכית עץ מלא 1.70/1.20 
עומק 0.50 450 ש"ח בבני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק 052-7641400

 ספריית ספרי קודש 
+ מגירות 1.20/1.70 עומק 

0.50 200 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 ספריית ספרי קודש 
+ דלתות 1.20/1.70 עומק 

0.50 200 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 ספה קטיפה חום + 
ארגז + עוד מיטה נפתחת 
0.80/2.00 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק 052-7641400

 שידה נוסטלגיה לסלון 
1.60/1.00 עומק 0.40 

פורמייקה חום 300 ש"ח בבני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק 052-7641400

 2 מיטות ח.שינה 
0.90/1.90 נוסטלגיה חום עץ 

מלא 500 ש"ח ביחד בבני ברק 
_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 2 מזרנים תואמים 
אורטופדיים ד"ר ברונדי 

0.90/1.90 עובי כ- 0.20 500 
ש"ח כל אחד בבני ברק

_____________________________________________)03-04ח(052-7641400

 מיטה מתקפלת ברזל 
נוסטלגיה + מזרן 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(ביחד בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה 0.80/1.10 
עם מראה לגובה 1.70 

נוסטלגיה עומק 0.50 250 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

תינוקות

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(80 ש"ח 054-7216671

 למכירה טיולון מצוין 100 
ש"ח + עגלת אמבטיה 260 
ש"ח + סלקל וכסא רכב 90 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + מזרון מיטת תנוק 

אורטופדי 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 

050-3626967 עדיף לשלוח 
_____________________________________________)03-04ח(וואטצפ

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-25/21ש(077-5590283

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

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

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

_____________________________________________)23-23/21ש(054-6465188

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-23/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-30/21ש(052-5738882

צפת

 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)28-02/21ל(_____________________________________________

ערד
 מתחם נופש מפואר, 

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

_____________________________________________)07-06/21ש(וג'קוזי 052-8860953

צפון

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

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
ומשחקיה 054-8469788 

_____________________________________________)02-13ל(052-7692051

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)04-05ח(בני ברק 054-3605129

 לסופר סתם דרוש לקניה 
שולחן אור לכתיבת מגילות 
וספר תורה וכן ספר יריעות 

_____________________________________________)04-05ח(שלמה לפרטים 058-3280001

 מעוניין לקנות אורגן 5 
_____________________________________________)04-05ח(אוקטבות תקין 050-8750507

 קונה מכתבים בחתימת 
הרבי מחב"ד ז"ל

_____________________________________________)04-05ח(050-4158682

 דרוש לאברך את הספרים 
"עיטורי תורה" ו"תוספת 

ברכה" אפשרי במשומשים 
_____________________________________________)04-05ח(054-7432035

 מעוניינים לקנות את 
הספר ילדה קטנה של פעם 

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר גלות באפרים ירוקים 

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מעוניינים לקנות את 
הספר אורות יהודים

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 מכשיר פקס, כולל 
טלפון, דרוש תיקון קל, 

100 ש"ח גמיש
_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 מכשיר מסז' לרגליים, 
כמה מצבים, כולל 

אולטרא, כחדש ממש, 
של ד"ר גב, 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 HP 4500 למכירה פקס 
+ דיו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 קונייקטור 2000W לחדר 
ילדים סגור בצלעות פועל 

_____________________________________________)04-05ח(מצוין 100 ש"ח 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-2897977

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)04-05ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 מסך מחשב דק 19 מצוין 
עם כבל מחשב וכבל חשמל 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 תנור חימום 2 ספירלות 
בצבע לבן 1400 וואט פועל 

מצויין 60 ש"ח טל':
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 מיחם איכותי לשבת 60 
כוסות 1800W מנירוסטה 
ללא שריטה יצור 2/2020 

כחדש 100 ש"ח טל':
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצויין 
120 ש"ח קליטת לחנים 

מצויינת טייפ עובד מצויין טל': 
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 למכירה מקרר גדול תקין 
תא הקפאה מקרר ניתן לתקן 

400 ש"ח לפרטים
_____________________________________________)04-05ח(058-3222758

 רדיאטור 7 צלעות 100 
ש"ח + רדיאטור 13 צלעות 

_____________________________________________)04-05ח(150 שקל 050-4128920

 גז 5 להבות 250 שקל 
_____________________________________________)04-05ח(050-4128920

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)04-05ח(054-4443635

 מכונת תפירה זינזר 
במצב טוב מחיר 500 שקל 

_____________________________________________)04-05ח(טל': 050-5385055

 תנור חימום אינפרא אדום 
 atl 2710 דגם usa Goldline

5 גופי חימום 3 בחזית + 2 
למעלה כפתורים נפרדים 180 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח בב"ב 054-8412976

 למכירה מכונת כביסה 
קריסטל פתח עליון במצב 

טוב ותקינה 250 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)04-05ח(054-3146727

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)04-05ח(100 ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי תוצרת 
זק"ש תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-3463482

 תנור חימום על סולר 500 
_____________________________________________)04-05ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג ב- 
_____________________________________________)04-05ח(180 ש"ח 058-3216830

 LG של DVD צורב חדש 
_____________________________________________)04-05ח(ב- 100 ש"ח 058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)04-05ח(ב- 140 ש"ח 058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
ב- 300 ושל סוני ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3216830

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 כובע בורסלינו, כחדש, 
"קיינטש", מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 למכירה כינור, חצי חדש, 
באריזה, מיתרים גרמני, כנף 

שיער טבעי, ב- 500 ש"ח 
052-7773526)50-51(_____________________________________________

 למכירה שטיח שאגי, 
במצב מצויין, צבע שמנת, 160 

ס"מ על 240 ס"מ, ב- 300 
_____________________________________________)50-51(ש"ח 052-7773526

כללי

 ערכת טיפול פנים 
לפצעים חורים קמטים בפנים 
לעור חלק יפה וזוהר ב- 199 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף רק 400 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 058-3216830

 הספר אביגיל ואני של מלי 
אברהם ב- 10 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 הספר אחרי שלושים שנה 
של ח.אלקנה ב- 15 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

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

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 הספר עוד פנס ודי של 
רותי קפלר ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 הספר שיבולים שנותרו 
בשדה של רותי קפלר ב- 20 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-8454536

 הספר זוזו של יעל רועי ב- 
_____________________________________________)04-05ח(30 ש"ח 054-8454536

 הספר נצר אחרון ב- 40 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-8454536

 הספר תחזיק חזק של רני 
נויברגר ב- 17 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-8454536

 נעל ספורט מידה 40 
חדש לאישה/נערה 100 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-4774191

 סיר גדול נירוסטה מתאים 
גם לחמין/למרק 120 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 9 צלחות איקה לא עמוק 
צבע ירוק תפוח בהיר 30 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 שולחן נמוך לילדים מעץ 
מתאים גם למשפחתון גודל 

70*90 ס"מ 100 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)04-05ח(350 ש"ח 053-3155415

 מחבת פסים עם מכסה 
_____________________________________________)04-05ח(80 ש"ח 053-3155415

 מפה לבנה כולל מפיונים 
160*130 ס"מ חדש 40 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(איכותית 053-3155415

 סיר בישול 100 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7426106

 תלת אופן לילדים 100 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7426106

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 390 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-7426106

 שולחן עגול מפלסטיק 
מתאים למרפסת/חצר 90 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7426106

 תחפושת ספר תורה לגיל 
_____________________________________________)04-05ח(גדול 45 ש"ח 053-3155415

 מנורת לילה עומד 80 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-74226106

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה ספה 2 משובים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)04-05ח(050-3337530 אבנר

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה צבע חום בהיר 3 תאים 

340 ש"ח בני ברק
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 למכירה שולחן לבן + 
2 מגירות + כסא גלגלים 
וידיות 100 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 כסא משרדי מרופד מנגנון 
סינכרוני מלא כחדש 220 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(050-6205446

 ספה דו מושבית של 
איקאה מצב מצוין 200 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(בני ברק 054-8428616

 למכירה ארון "אמבון" 
מצב מצויין + שידת מגירות 

חזקה 180 ש"ח כל פריט 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 כוורת לבנה, 16 
קוביות, כחדשה ממש! 
מאיקאה, 1.6 על 1.6, 

600 ש"ח בלבד!
052-7133153)04-07(_____________________________________________

 שולחן מחשב נייח 
מזכוכית, 80 ש"ח

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 בהזדמנות!! מטרנה 
אקסטרה קר, חדש באריזה, 

50 ש"ח, בבני ברק
052-7178624)04-07(_____________________________________________

 למכירה עגלה של תינוק 
שתי חלקים במצב מצויין מחיר 
_____________________________________________)04-05ח(400 שקל טל': 050-8447574

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)04-05ח(499 ש"ח 03-9092321

 לול עץ + מזרן חדש בניילון 
_____________________________________________)04-05ח(130 ש"ח 052-7655652/3

 עגלת תינוק מתאים מגיל 
לידה + שק שינה 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464408

 ערכת ניו בורן של עגלת 
יו יו צבע אפור 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8464408

 מיטת תינוק צבע שמנת 
_____________________________________________)04-05ח(450 ש"ח 054-8430025

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)04-05ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 שק אמבטיה לתינוק 
מאונטיין באגי חדש ללא 

שימוש מחיר מציאה 250 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(לפרטים: 052-6607979

 למכירה טיולון + עגלת 
אמבטיה + מזרון מיטת תנוק 

אורטופדי 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 למכירה טיולון מצוין 100 
ש"ח + עגלת אמבטיה 260 
ש"ח + סלקל וכסא רכב 90 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מזרון תינוק 
אורטופדי + צעצועים 80 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-5737813

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 370 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-8452085

 סלקל/כסא בטיחות לרכב 
סייבקס צבע תכלת ב- 50 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-7125823

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)04-05ח(150 ש"ח 050-4135002

 j3 סמארטפון גלקסי 
pro מושגח רק 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(052-7659977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 MP3 + סלולרי עם רדיו 
מובנה מקליט שמע ווידאו 

מצלמה מובנת עם כבל טעינה 
ומטען כחדש מחיר מציאה 80 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 פלאפון שיאומי מאושר 
באחריות 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)04-05ח(בב"ב 052-7679123

 פלאפון כשר דגם 3310 
המיני תומך 2 סימים רק 120 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 058-3216830



ז’ בשבט -ט’ בשבט תשפ”א   420/01-22/01/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

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 

ם
רי

גב
ם ו

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

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

משפחה חמה
מקבלת נשים 

מבוגרות )סעודיות(
המלצות בשפע 

יחס חם ואישי
073-7366818
03-6774319

התפנה 
מקום

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

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

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)43-06/21ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 דרושים/ות מטפלים/
ות מסורים לטיפול 

בקשישים לסניף סיעוד 
בבני ברק 03-5791502 

03-5791477)02-05(_____________________________________________

 בחור ספרדי מעוניין לקרוא 
בתורה נוסח ספרדי ירושלמי 

_____________________________________________)01-02ח(בב"ב 052-7668759

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

 למעון בק. הרצוג 
דרושה סייעת לבוגרים, 
חמה ומסורה, למשרה 

מלאה, תנאים טובים 
למתאימים

_____________________________________________)2-5ש(050-4146721

 למשרד עו"ד בר"ג, 
דרושה פקידת קבלה נמרצת 

ויצוגית, לפעמיים בשבוע 
10:00-14:00, ידע בוורד חובה 

_____________________________________________)02-05ל(03-5707070

 אם בית לבית אבות, 
8 שעות ביום, משרה 
מאתגרת, קו"ח מייל 

ganeymargoa@neto.net.il)02-05(_____________________________________________

 לסניף חדש של מעון 
הדס בהרי גולן - ק. הרצוג, 
מטפלות/סייעות, למשרה 

חלקית/מלאה, תנאים 
_____________________________________________)2-5ש(מעולים! 054-8426675

 למשרד יעוץ מס 
בפ"ת, מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מיכפל, וורד, 
ml2460@partner.net.il :02-05ל(למייל(_____________________________________________

 אברך מנקה חדרי מדרגות 
דירות ועוד עם ניסיון

_____________________________________________)02-03ח(052-7154435

 דרוש גרר אחראי, 
מסור וסבלני, לקשיש 

סיעודי, צלול, שכר הולם 
_____________________________________________)2-5ש(050-4005167

 לארגון תורני 
בראשל"צ, דרוש איש 

גיוס/מיון לראיונות 
עבודה, אפשרויות קידום! 

עבודה לתווך ארוך. 
סביבה תורנית צעירה 

ומאתגרת, נדרש ניסיון 
קודם בעולם המוקדים/
מכירות/גיוס/תפעול, 

מיועד לגברים, מטעמי 
צעינות, קו"ח למייל: 

shon@radio2000.co.il)03-04(_____________________________________________

 למערך שירותים לאנשים 
עם צרכים מיוחדים בב"ב דרוש 

עובד/ת סוציאלי/ת. עבודה 
בחצי משרה, נכונות לעבודה 

גם בשעות אחר הצהרים. 
עבודה מאתגרת ומענינת, 

עבודה כחלק מצוות מוביל. 
 cv.labor1@gmail.com :קו"ח למייל

_____________________________________________)03-04(משרה 37

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה(, לעבודות 

נקיון בישיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

_____________________________________________)03-06ל(058-5556006

 מעוניין למסור שיעורי עזר 
לתלמידי ת"ת או ישיבה קטנה 

_____________________________________________)03-04ח(052-7671681/2

 מעונינת לעבוד במשק 
_____________________________________________)03-04ח(בית לפרטים 053-3198615

 איש דתי מעונין לעבוד 
בסופר כאחראי קופאי פ"ת 

_____________________________________________)03-04ח(והסביבה 052-3501362

 התפנה עובד סיעודי עם 
נסיון לטיפול בקשישים, באיזור 

_____________________________________________)03-04ל(המרכז 052-2725232

 למכירה אופני ילדים במצב 
מצוין בבני ברק מידה 20 

ב- 150 ש"ח מידה 16 ב- 110 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח לפרטים 050-4146099

 ש"ס עוז והדר פנינים ו' 
כרכים חדש מהחנות 270 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 050-4183837

 משנה ברורה גדול הוצאת 
אדרת מנוקד חדשה מהחנות 

_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח 050-4183837

 תוכונים צעירים עובדים 
כל הצבעים במחיר מציאה 50 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8483305

 30 מגזינים "המשפחה" 
באנגלית 30 ש"ח להשאיר 

הודעה קולית/סמס
_____________________________________________)03-04ח(052-4377121

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)03-04ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל-גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(220 ש"ח 054-7216671

 כספת מתאים גם לבית 
כנסת 350 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 מגש לפיצה כולל גלגלת 
חברת גולף חדש 50 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 סט צלחות 18 חלקים 
חדש באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 תחפושת ספר תורה לגיל 
_____________________________________________)03-04ח(גדול 45 ש"ח 053-3155415

 מראה לארון 70 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)03-04ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)03-04ח(80 ש"ח 054-7216671

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 דרושה מזכירה בפ"ת, 
 SAP -משרה מלאה, נסיון ב

shmuel@polimil.co.il :04-05ל(יתרון, קו"ח(_____________________________________________

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)04-07(_____________________________________________

 דרושה סיעת לגן ילדים 
בעמישב פתח תקווה, לגילאי 
1-3, למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים טובים למתאימות 
050-5933224)04-04(_____________________________________________

 מנהל/ת חשבונות 
ראשי/ת למשרד 

עו"ד בבני ברק. ניסיון 
לפחות 4 שנים, 

שליטה בחשבשבת, 
ואקסל ברמה גבוהה. 

אחראית, וחרוצה, 
אסרטיבית ובעלת כושר 

ניהול. סביבת עבודה 
חרדית. קו"ח למייל: 

 pnyotmuamadim@gmail.com
_____________________________________________)04-07(לציין עבור משרה 555

 אברך מנקה חדרי מדרגות 
דירות ועוד עם ניסיון

_____________________________________________)04-05ח(052-7154435

 למכירה מזוודה גדולה 
צבע שחור 90 ש"ח + מדפסת 

HP ב- 90 ש"ח + מסך 
_____________________________________________)03-04ח(מחשב 90 ש"ח 052-5737813

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(052-3463482

 למכירה 3 יח' סורג בטן 
צבע ירקרק מידות שונות 

500 ש"ח כ"א 052-7116853 
_____________________________________________)03-04ח(050-7593351

 למכירה מזרון יחיד 
אורטופדי 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 למכירה כסא גלגלים + 
ידיות 110 ש"ח + שולחן לבן 
עם 2 מגירות 100 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 4500HP למכירה פקס 
+ דיו חדש 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)03-04ח(052-5737813

 למכירה אופנים מצויינים 
_____________________________________________)03-04ח(120 ש"ח בלבד 052-5737813

 שמלת ערב סגולה 
מהממת לילדה מידה 8 ב- 

_____________________________________________)03-04ח(100 ש"ח 052-7125823

 למכירה כיור מטבח 
איכותי מידות קטנות כחדש 

_____________________________________________)03-04ח(מחיר 500 ש"ח 050-8557339

 מראה גדולה לאופניים 40 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 058-3287846

 אוזניות בלוטוס עם 
דיבורית לקסדה חדש ממש 

_____________________________________________)03-04ח(190 ש"ח 058-3287846

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

כתב נאה במיוחד 450 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(054-8430025

 חליפת גבר מידה 50 גוון 
אפור כהה חדשה 150 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(054-8430025

 ברז לאמבטיה יוצא מהקיר 
חם קר מדגל מצב מעולה 100 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 054-8430025

 מזון לתוכים )כופתיות( 
1 ק"ג 40 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)03-04ח(050-3143334

 מעיל צמר שחור אפור 
 honigman לאישה של

כחדש 300 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(052-7611156

 קלמדין משקה סידן 
מועשר של סופרהב 500 מ"ל 

_____________________________________________)03-04ח(50 ש"ח 052-7611156

Snow soit  לבן לתינוק 
3M ללא שימוש 30 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(052-7611156

 פמוטים קריסטל חדש 80 
_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 053-3155415

 ארון שרות 150 ש"ח 
_____________________________________________)03-04ח(052-7126106

 סוללה למצלמה קודק 
3.7V 7006 מידות 4*3 20 

_____________________________________________)03-04ח(ש"ח 058-3233170

 כלובי אוגרים ומחבר 
ביניהם כולל ציוד 250 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(058-3233170

 מגפי גופי שחורות מידה 
41-43 חדשות גבוהות וחזקות 

_____________________________________________)03-04ח(35 ש"ח 058-3233170

 XL מעיל צמר ארוך מידה 
לאישה 70 ש"ח
_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 סיר גדול נירוסטה 7 ליטר 
מתאים גם לחמין 120 ש"ח 

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 30 ש"ח

_____________________________________________)03-04ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)03-04ח(350 ש"ח 053-3155415

 מקל קפיץ קפוץ בגובה 
110 ס"מ מתאים לנוער 

ולמבוגר 100 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(054-5385013

 גלגלי עזר לאופנים על 2 
גלגלים 40 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-2786557 בפ"ת

 זוג תוכונים לא מאולפים 
כלוב תערובת ומבחנה 220 

_____________________________________________)04-05ח(050-5594690

 מכשיר לסודה סודה קלאב 
בלון גז 60 ש"ח כחדש טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדש 050-2897977

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 240 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-5981054

 JBS אוזניות בלוטוס 
חדשות! 160 ש"ח + אחריות 

_____________________________________________)04-05ח(054-5981054

 בסיס לתליה למזגן סטוד 
)חדש( 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)04-05ח(052-2786557

 כובע בורסלינו שוליים 
צרות מידה 57 כחדש 450 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-9304069

 1 ק"ג תערובת משובחת 
לתוכונים ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(050-5594690

 מקצבים מטורפים ביותר 
לאורגני קורג מכל הדגמים 

_____________________________________________)04-05ח(350 ש"ח 058-3228359

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-8452085

 3 אוגרים )או יותר( ב- 30 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-8452085

 למכירה מזוודה גדולה 
צבע שחור 90 ש"ח + מדפסת 

HP ב- 90 ש"ח + מסך 90 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-5737813

 אופנים לילדים כחדש רק 
_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח 050-9089110

 שמלת אירוע סגול קצר 
של אנג'לס מהממת לילדה 

מידה 8 למכירה ב- 120 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7125823

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק אפ רבלין מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)04-05ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
12 ב- 60, 9 ב- 50, 8 ב- 40 

_____________________________________________)04-05ח(050-4135002

 7 אוגרים ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(050-4135002

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח 052-6140800

 וילון חדר חלון קטן 100 
ש"ח צבע אפור בהיר כחדש 

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)04-05ח(052-6140800

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)04-05ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 אקווריום 60*40*38 + 
פילטר חמצן ועיצוב תקלה 

בתאורה 500 ש"ח
_____________________________________________)04-05ח(052-7170406

 קסדה נפתחת )ממש כמו 
אופנוע( לאופניים כחדשה 120 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 053-3173210

 תוכי קוקטייל )וייט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 500 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(ב"ב 054-8412976

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 250 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-2786557

 מציאה!! 2 תוכי קוואקר 
+ כלוב מגדלים ענק רק ב- 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח 052-7682977

 3 מזרוני שינה מתנפחים 
זוגיים + משאבה ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(058-3216830

 חולצה טומי מכופתרת 
מידה XXL ב- 150 חדשה 

_____________________________________________)04-05ח(058-3216830

 שס תלמוד בבלי חדש 250 
_____________________________________________)04-05ח(שקל 058-3216830

 בלאקברי חדש ב- 200 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 058-3216830

 קסדה לילד לאופניים 30 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 053-3155415

 6 צלחות רדד סולתם 
חדש עמוקות 70 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(053-3155415

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7426106

 גלגלי עזר לאופנים על 2 
גלגלים 40 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(052-2786557 בפ"ת

 זוג תוכונים לא מאולפים 
כלוב תערובת ומבחנה 220 

_____________________________________________)04-05ח(050-5594690

 מכשיר לסודה סודה קלאב 
בלון גז 60 ש"ח כחדש טל': 

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)04-05ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(כחדש 050-2897977

 הרש"ר הירש על התורה 
הכחול חדש באריזה! 240 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-5981054

 מכתבי הסבא מקלם ג' 
חלקים 100 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-5981054

 JBS אוזניות בלוטוס 
חדשות! 160 ש"ח + אחריות 

_____________________________________________)04-05ח(054-5981054

 בסיס לתליה למזגן סטוד 
)חדש( 70 ש"ח בפ"ת

_____________________________________________)04-05ח(052-2786557

 כובע בורסלינו שוליים 
צרות מידה 57 כחדש 450 

_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 050-9304069

 1 ק"ג תערובת משובחת 
לתוכונים ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(050-5594690

 מקצבים מטורפים ביותר 
לאורגני קורג מכל הדגמים 

_____________________________________________)04-05ח(350 ש"ח 058-3228359

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)04-05ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)04-05ח(054-8452085

 3 אוגרים )או יותר( ב- 30 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 054-8452085

 למכירה מזוודה גדולה 
צבע שחור 90 ש"ח + מדפסת 

HP ב- 90 ש"ח + מסך 90 
_____________________________________________)04-05ח(ש"ח 052-5737813

 אופנים לילדים כחדש רק 
_____________________________________________)04-05ח(120 ש"ח 050-9089110

 שמלת אירוע סגול קצר 
של אנג'לס מהממת לילדה 

מידה 8 למכירה ב- 120 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(052-7125823

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק אפ רבלין מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)04-05ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
12 ב- 60, 9 ב- 50, 8 ב- 40 

_____________________________________________)04-05ח(050-4135002

 7 אוגרים ב- 70 ש"ח 
_____________________________________________)04-05ח(050-4135002

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)04-05ח(200 ש"ח 052-6140800



 

560 גר'
בני דרום

זיתים טבעות/ 
חרוזים ירוק/שחור

20
3 ב-

ראשון-שישי
 24-29.1.21
י"א-ט"ז בשבט

  שתלנו לכם סופר מבצעים

    תהנו מהפירות!

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 * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.

הסניפים: 
רבי עקיבא 34 פ. ירמיהו, קוטלר 18, נויפלד 15 ב"ב, 

מיכאל 9 חיפה, הלל 8 אשדוד, הריף 1 אלעד
פתוחים במוצ"ש משעה אחרי צאת השבת עד 23:00

ראשון-שישי
24-29.1.21

י"א-ט"ז בשבט

שלישי-רביעי
 26-27.1.21

י"ג-י"ד בשבט

בטטה/פומלה

590
לק"ג

250 גר' | תנובה
קוד:47621

8*150 גר'
תנובה

גבינה לבנה 5%

מאגדת יופלה 
טבעי/יוגורט ביו

1090
3 ב-

1190

בלדי
דג פילה סלומון

1 ק"ג
'מעולה'

קמח מנופה

2 ב-
10

חיתולי האגיס
מידות: 3-6

100
3 ב-

שקדים/אגוזים
טחון/גרוס

100 גר'
'מעולה'

1790
2 ב-

אטריות/מנה חמה
כולל נודלס
50-400 גר'

אסם

1790
4 ב-

אוקסיג'ן
3 ליטר

סנו

2490

במבה/במילוי/
ביסלי/אפרופו/
פופקו/דובונים

40-80 גר'
אסם

25
10 ב-

מארזי תבניות 
אלומיניום

ללא מכסה
גדלים שונים

'מעולה'

20
3 ב-

דג פילה סלמון
בלדי

3990
לק"ג

כרעיים עוף
אחדות

2990
לק"ג

אבקת כביסה 
אריאל

6 ק"ג

3490

חמישיית טישו
פיור

790

תפוזינה/
שוופס מוגז פירות

1.5 ליטר

4 ב-
20

חגיגת
ט"ו בשבט

1 ק"ג
תמרים

1790

שימורי לפתן אפרסק
820 גר'/מנגו/תירס 

גמדי/425 גר'
'מעולה'

10
2 ב-

בירה מאלטסטאר/
מאלטי
1.5 ליטר

2 ב-
10

יין מוריה 750 מ"ל ארזה/ 
מיץ ענבים
1 ליטר 'מעולה'

כולל פיקדון

20
2 ב-

בצק עלים 1 ק"ג/
בורקס תפו"א 700 גר'/

עלי סיגר 400 גר'/
פלאפל 500 גר'

כל טוב

10
ליח'

תפוצ'יפס
50 גר'
עלית

4 ב-
10

יין סלקטד/באזז/
אקסלנס
כולל פיקדון

750 מ"ל
יקבי כרמל

 1990
ליח'

ממרח קרם עוגיות
350 גר'/מליות 400 גר'

'מעולה'

990
ליח'

צימוקים בהיר/כהה/שזיף/
חמוציות/משמש בשקית

150-200 גר'
'מעולה'

20
3 ב-

פירות קפואים
450 גר'
כל טוב

10

תפוז/קלמנטינה/
פומלית/בננה/ 
פלפל אדום/ירוק 

490
לק"ג

תפו"ע חרמון/סמיט/
אגס

790
לק"ג

גזר ארוז/סלק/
בצל/חציל

390
לק"ג

בת ים: ניסנבאום 25
נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י 20

בסניפי: שוהם והאר"י
בלבד!

שוקיים טרי ארוז
מחפוד

לק"ג
2790

לק"ג
2990

חזה טרי ארוז
מחפוד

צלעות מס' 2/  
כתף מס' 4 
קפוא מחפוד

חומוס/אפונה/אפונה 
וגזר/תירס/שעועית 

ברוטב עגבניות
550-580 גר'

'מעולה'

5 ב-
20

ניתן להשיג 
פירות מיוחדים ועונתיים 

לרגל ט"ו בשבט

לק"ג
3990
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