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אבי גרינצייג

מבחן השוליים
אחר  בזו  בחירות,  מערכות  שלוש  במשך 
מזהיר  גידול  החרדיות  המפלגות  רשמו  זו, 
מהירה  צמיחה  נרשמה  לא  מעולם  בכוחן. 
וסדרתית שכזו. אויבי הציבור החרדי, וכאלו 
יש לא מעט, מרטו את שערות ראשיהם. הם 
כבר צפו את תום עידן המרנים, את התפרקות 
החברה החרדית, את השתלבות החרדי החדש 

ב'חברה' הישראלית שראו בדמיונם הקודח.
הקורונה העניקה להם את התקווה מחדש. 

)הטור המלא בעמ' 14-15(

רה"מ בנימין נתניהו הגיע 
עם שר הבריאות למפגש 

עם המתחסנת ה-5 מיליון: 
"ההערכה שלנו היא שעד 
סוף אפריל נגמור לחסן 

ונצא מהקורונה. עד אז צריך 
לשמור על מסכות וריחוק" ⋅ 
שר הבריאות: "זאת הזדמנות 

לומר כל הכבוד לאזרחי 
ישראל שהגיעו 5 מיליון 

להתחסן" | עמ' 6

שבועיים לפני הבחירות, ישראל מגיעה להישג חסר תקדים

 נתניהו במתחם החיסונים של מד"א |צילום: דוברות מד"א

5 מיליון מתחסנים בישראל

תקציב השמיטה 
ישוחרר לאלתר

על רקע שנת השמיטה ההולכת וקרבה 
והחוסר בתקציב מדינה מאושר, זימן 

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ללשכתו 
את שר האוצר ישראל כץ יחד עם שר 

החקלאות אלון שוסטר, השר לשירותי דת 
הרב יעקב אביטן ואת סגן שר האוצר הרב 

יצחק כהן, יחד עם מנכ"לי המשרדים וראשי 
האגפים המקצועיים | עמ' 10

דאגה במשרד הבריאות: הראשון לציון הגר"י יוסף ושר האוצר ישראל כץ סיכמו: 

על פי הנתונים שפרסמו משרד החינוך והבריאות בימים 
האחרונים, רק 59% בלבד מהצוותים במוסדות החינוך החרדי 

הינם מחוסנים או מחלימים | עמ' 8

אחוז המתחסנים בקרב 
צוותי ההוראה במוסדות 
החרדיים נמוך מהממוצע

מעמד מרגש ליתומים 
המחלימים

הדים רבים למעמד הכביר "תפילת היתומים" שהתקיים במעון קודשו של מרן שר התורה 
הגר"ח קניבסקי למען תורמי 'זה לזה' - הבית 

לאלמנות ויתומים בתענית אסתר ⋅ לאחר מעמד 
תפילת היתומים המרומם והמרטיט כל לב בראשות 

מרן שר התורה, יצאו הילדים לאירוע משמח שהופק 
בשיתוף ר"ע אלעד הרב פרוש ⋅ ביום הפורים עצמו 

זכו המשפחות לקבל את סעודות החג וכל הנצרך 
לקיים את מצוות היום  | עמ' 4

מחלקת הגביה ירדה 
לשטח לקבלת בקשות 

להנחה בארנונה
עשרות תושבים הגיעו ללשכה הניידת 

של לשכת ראש העיר הרב ישראל 
פרוש והגישו בקשות להנחה בארנונה 

לעובדי מחלקת הגביה | עמ' 4
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
עובדים לפי ההנחיות של משרד הבריאות

בית הארחה באוירה קיבוצית 
בואו למנרה לודג'
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

חדש במנרה: מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות באבטחה 
אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות -ממתחילים ועד מקצוענים.  

ארוחת בוקר מפנקת בחדרים | חדרי התכנסות | טרקטור רכבת | פינות פיקניק | מסלולי אופניים | 

חופשת הפסח
מזמינים עכשיו את 

ונהנים ממבצעים מיוחדים!



חומרים לפיצה אישית
1/4 כוס פתיתי גבינת עמק 

2 כפות שמן
2 ביצים

2 כפות שמנת מתוקה השף הלבן 32% 
מלח, פלפל

2-3 כפות רוטב עגבניות לפיצה
1 כף זיתים מגולענים פרוסים - לבחירה

אופן ההכנה:
 טורפים את הביצים עם השמנת המתוקה, המלח והפלפל.

 מחממים שמן במחבת ומטגנים חביתה על אש בינונית.
 הופכים את החביתה, מנמיכים את חום האש.
 מורחים על החביתה רוטב עגבניות לפיצה,

מפזרים מעל זיתים ופתיתי עמק.
 מכסים את המחבת למשך 2 דקות עד שהגבינה נמסה.

חביתת פיצה

1 כוס עגבניות מרוסקות, טריות או משומרות
1 כף גדושה רסק עגבניות

2 כפות שמן
מלח, פלפל

1 כפית אבקת שום
מעט סוכר

1 כפית אורגנו
אופן ההכנה:

 מערבבים את כל חומרים לרוטב אחיד, 
טועמים ומתקנים תיבול במידת הצורך.

למי שרוצה להכין רוטב פיצה לבד:

עמק, אחרת מה הטעם?

עמק, קל ליהנות מארוחת ערב טעימה!

גם לפסחמתאים 
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מעמד מרגש ליתומים המחלימים
מאת: אלי כהן

תענית אסתר בבני ברק. רחוב רשב"ם שכבר רגיל לראות מחזות 
ידעו,  נדיר ומרטיט לב. לולי  מסוגים שונים, התוודע לעוד מחזה 
בלבד,  משמח  באירוע  שמדובר  לחשוב  מהצד  המביטים  יכלו 
הילדים שיורדים  היה להאמין שעשרות  דוק של עצב. קשה  ללא 
מההסעות שהביאו אותם מרחבי הארץ הם יתומים, חלקם יתומים 
טריים מהשנה האחרונה. מאחר שהזיק שניצת בעיניהם עת הגיעו 
סמוך למעון קודשו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי, הסתיר את 

העצב. התקווה מילאה הפעם את הלבבות.
לא בכל יום זוכים הם לראות את מרן שר התורה, ולהיות חלק 
ממעמד תפילה בראשותו. אבל הפעם זה היה היום שלהם. ארגון 
ותמיכה לאלמנות  ימות השנה בליווי  לזה' שפועל לכל אורך  'זה 
והיתומים, קיבץ אותם מכל מקומות מושבותיהם, אל מעון הרחמים 

והתקווה, שם התאחדו כולם בתפילת היתומים כשהגדול עומד על 
גבם ומעביר להם את התחושה, גדל, והם מצדם מלבד בקשותיהם 

הפרטיות בפני בורא כל עולמים, מעתירים ומבקשים, יחד עם מרן 
שר התורה, על התורמים של 'זה לזה' שסייעו להם להעביר את החג 

בדיצה וחדווה. 
התקווה  מלא  גם  אך  התחנונים  מלא  המרגש,  המעמד  לאחר 
היתומים לשמחה ממשית, מעמד  יצאו עשרות  יותר,  טוב  לעתיד 
שאורגן עבורם בסיוע ראש עיריית אלעד הרב ישראל פרוש שנרתם 

למשימת זה לזה, ואירגן תוכנית מגוונת לחג הפורים. 
מרתקת  מתוכנית  ליהנות  הרבים  היתומים  זכו  המעמד  במהלך 
בליווי ארוחה כיד המלך, תוך שילוב שמחה של מצווה, ושי אישי 

מראש העיר. 
המיוחד,  הפרויקט  את  לפועל  לזה'  'זה  הוציא  הפורים  במהלך 
היתומים  אלפי  של  בבתיהם  השמחה  את  להכניס  שאפשרה 
בהרחבה  לו,  הנצרך  וכל  החג  סעודות  העמדת  תוך  והאלמנות 

ובשפע גדול, בנוסף לשאר אירועי פורים בכל רחבי הארץ.

הדים רבים למעמד הכביר "תפילת היתומים" שהתקיים במעון קודשו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי למען תורמי 'זה לזה' - הבית לאלמנות ויתומים בתענית אסתר ⋅ 
לאחר מעמד תפילת היתומים המרומם והמרטיט כל לב בראשות מרן שר התורה, יצאו הילדים לאירוע משמח שהופק בשיתוף ר"ע אלעד הרב פרוש ⋅ ביום הפורים עצמו זכו 

המשפחות לקבל את סעודות החג וכל הנצרך לקיים את מצוות היום 

מאת: אלי כהן

חידוש נוסף בלשכה הניידת 
שהשיק ראש העיר אלעד הרב 
מהשבוע  החל  פרוש.  ישראל 
הגביה  מחלקת  עובדי  האחרון 
במטרה  השטח,  אל  ירדו 
לאפשר לתושבי השכונות בעיר 
להגיש בקשות להנחה בארנונה 

מבלי להגיע למחלקה עצמה.
המאובזרת  הלשכה, 
המשרד,  צרכי  וכל  במחשבים 
ידי  על  השבוע  מאוישת  היתה 
ואלו  הגביה,  מחלקת  עובדי 
רחוב  אל  הלשכה  עם  הגיעו 
לאפשר  במטרה  המעגל,  חוני 
ברחוב  לתושבים  כאמור 
במהירות  להגיע  ובשכונה 

ולהגיש את הבקשות להנחה.
הגיעו  הקהל  קבלת  במהלך 
שהגישו  תושבים  למאה  קרוב 
כבר  וחלקן  הבקשות,  את 
אושרו על ידי הפקידים. בחלק 
מסמכים  השלמות  נדרשו  אחר 

וכדומה.
הגביה  במחלקת  כך,  בתוך 
אומרים כי בימים אלו נשלמות 
ההיערכויות לפתיחה מחודשת 

לקבלת  הגביה  מחלקת  של 
לקבלת  סגירתה  לאחר  קהל, 
מגבלות  בשל  פרונטלית  קהל 
הקורונה. הפתיחה תתקיים על 
ולבעלי  הסגול  התו  כללי  פי 
אישורי תו ירוק. פרטים על כך 
כל  קבלת  עם  בקרוב  יתפרסמו 

האישורים הנדרשים.
ישראל  הרב  העיר  ראש 
"במסגרת  כי  אומר  פרוש 
אנחנו  לתושב,  השירות 
את  אלעד  לתושבי  מעניקים 
את  לקבל  האפשרויות  מגוון 
השאר  בין  העירוני.  השירות 
יותקנו  הקרובה  בתקופה 
רחבי  בכל  ממוחשבות  עמדות 
לתושבים  שיאפשרו  העיר, 
מול  הפעולות  כל  את  לבצע 
הרשות המקומית בצורה נוחה, 
וקרוב  היממה,  שעות  בכל 

לבתיהם".

מאת: אלי כהן

אודות  ידידים  במוקד  קריאה  התקבלה  שני  יום  של  הבוקר  בשעות 
פעוט שננעל ברכב בשגגה לעיני אביו ברחוב פנחס בן יאיר באלעד.

גרשון חוקת, מנהל מרחב 444, שמעון סימן טוב, סג"מ הסיירת, שלמה 
קהת ודביר חנצינסקי, כונני סניף אלעד, נענו לקריאה והגיעו במהירות 

למקום. באמצעות הציוד הייעודי 
את  המתנדבים  חילצו  שברשותם 
כל  לגרום  מבלי  בשלום,  הפעוט 

נזק לרכב.
ילד  על  "מדובר  מספר:  גרשון 
הוא  כאשר  אביו  לעיני  שננעל 
בבית  הייתי  המעון.  ליד  חנה 
לעבודה  יציאה  בהתארגנות 
שני  זה  הקריאה.  את  כשקיבלתי 
יצאתי  אז  הבית  ליד  רחובות 
ערכת  עם  למקום  בזריזות 
הרכב  את  מצאתי  לא  הפתיחה. 

בכתובת ותוך כדי חיפוש פגשתי את שמעון סימן טוב. ביחד סרקנו את 
הרחובות הרלוונטיים כשלפתע אני מבחין באבא שמסתכל לתוך הרכב 
קהת  שלמה  עם  יחד  הזה.  ברכב  שמדובר  הבנתי  ואז  האחורי  מהחלון 
הרכב  את  ובמהירות  בקלות  פתחנו  אלינו,  שהצטרפו  חנצינסקי  ודביר 

וחילצנו את הילד בשלום".
על  ולהקפיד  מפתח"  “כלל  לאמץ  להורים  ומזכירים  שבים  בידידים 
נשיאת המפתח בכל יציאה מהרכב. במקרה נעילה יש ליצור קשר מיידי 

עם מוקד ידידים במספר החדש 1230 מכל טלפון וללא כוכבית.

מאת: אלי כהן

והמבודדים  החולים  למשפחות  מעניינת  הפתעה 
בעיר. במקביל לחבילות מזון ומשחקים בשווי מאות 
שקלים שחולקו על ידי המשל"ט העירוני, יצאה לדרך 
השנה יוזמה חדשה של ראש העיר הרב ישראל פרוש – 
"עיר לרעהו", ובמסגרתה חולקו מאות משלוחי מנות 

מהתושבים למשפחות המבודדים והחולים.
הלשכה  הסתובבה  הפורים,  שלפני  השבוע  במהלך 
הניידת של העירייה, יחד עם צוות לשכת ראש העיר, 
מנות  משלוחי  מאות  נאספו  שם  אלעד,  רחובות  בין 
החולים  למשפחות  העיר,  מתושבי  חמות  וברכות 

והמבודדים.
עם תום האיסוף, התברר כי מדובר בכאלף משלוחי 
מנות, והם חולקו על ידי מתנדבים למשפחות החולים.

בין  פרסים  נושאת  הגרלה  העירייה  ערכה  במקביל, 
המשפחות שהצטרפו למיזם, והן תקבלנה הודעה על 

הזכיה בימים הקרובים.

מחלקת הגביה ירדה 
לשטח לקבלת בקשות 

להנחה בארנונה

פעוט ננעל ברכב ליד 
המעון וחולץ בשלום ע"י 

מתנדבי ידידים 

משלוח 
מנות לחולים 

ולמבודדים
לצד חבילות המזון והמשחקים מהעירייה 

לחולים והמבודדים - המתינו גם מאות 
משלוחים מהתושבים

עשרות תושבים הגיעו ללשכה הניידת של לשכת 
ראש העיר הרב ישראל פרוש והגישו בקשות להנחה 

בארנונה לעובדי מחלקת הגביה
אביו של פעוט שננעל ברכב בשגגה לעיני אביו ברחוב פנחס בן 

יאיר בעיר הזעיק את ידידים ⋅ ארבעה מהמתנדבים שהיו באזור 
נענו לקריאה וחילצו את הפעוט בריא ושלם

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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

 אירוע ליתומי זה לזה 

 הלשכה הניידת של ראש העיר 

 משלוחי מנות מהתושבים 

מתנדבי ידידים לאחר החילוץ



סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00
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M
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אשפר
ח ָבּ ֲהֵרי ֶזה ְמֻשׁ

3890
לק"ג 19901090

לליטר 2280 2490 2990
500 גר'500 גר'200 גר' 200 גר'

1990
5890לק"ג 4790

לק"ג לק"ג 2790
לק"ג

קרטון כרעיים/
ירכיים

קרטון עוף קפואקרטון חזה

בפיקוח הרב א. ואזנר

קרטון מיץ בקר טחוןשניצל עוף
ענבים 100%

פיקנטי/חריף
קבב/המבורגרפילה סלמון

1790
ליחי' 2590

לק"ג

קפואקפוא

2690 2790

2290

לק"ג לק"ג

לק"ג

קרטון VIP טריכתף בקר
6 עופות -מפורק לשניצל

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

לק"ג 3470
לק"ג

קפואקפוא

מצה
שמורה

חדש! קמח
מצה

ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה
כ-2 ק"גזרוע טלה

6370 1990
ליחי'

בקניית 3 יחי'

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים מוגבל ל-2 קרטונים

בקניית 2 יחי'בקניית 2 יחי'

בקניית 2 יחי'

בקניית 3 יחי'

990ליחי'

100% בשר ממרעה טבעי
שחיטה מקומית

כבד עוף
צלוי טרי

הודו טחון

חגיגת מבצעי פסח באשפר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

כבד עוף

כשר לפסח

קפוא

קפואקפואקפוא

כשר לפסח
עד"ח לימות השנה
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מאת: אלי כהן

אדלשטיין  יולי  הבריאות  ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הגיעו ביום שני השבוע למתחם חיסונים בתל אביב – ונפגשו עם 

ג'נט לביא אזולאי, המתחסנת ה-5 מיליון.
בדברים שנשא במקום אמר ראש הממשלה נתניהו: "כעת נותרו 
רק מיליון ישראלים מעל גיל 16 שלא חוסנו. עד סוף אפריל כולם 

יחוסנו ויהיו לנו שישה מיליון מחוסנים".
גם  ונהיה  בחיסונים  העולם  אלופת  "ישראל  נתניהו:  לדברי 

אלופי העולם ביציאה מהקורונה. דיברתי עם ראשי חברות 'פייזר' 
ו'מודרנה', ובקרוב גם יהיו חיסונים לבני 16 ומטה".

יש צורך באמצעי המיגון:  כי כעת עדיין  ציין,  נתניהו  זאת  עם 
"עד אז צריך לשמור על מסכות וריחוק חברתי, אבל אנחנו במגמת 

יציאה".
שר הבריאות יולי אדלשטיין שהגיע אף הוא למתחם החיסונים 
בו חוסנה האזרחית ה-5 מיליון, הביע הערכה לשיתוף הפעולה של 

אזרחי ישראל עם מבצע החיסונים הנמשך.
כמה  "לפני  אדלשטיין.  אמר  לטעות",  לפעמים  מאוד  "נעים 
ל-5  כשנגיע  נעשה  זה  'את  במשרד:  אמר  כשמישהו  שבועות 

לא בטוח שנגיע  אני  'שווייה שווייה,  מיליון מתחסנים', אמרתי: 
ל 5 מיליון מתחסנים'.

"והנה, זאת הזדמנות לומר כל הכבוד לאזרחי ישראל שהגיעו 
לפתוח  יכולים  אנחנו  האלה  החיסונים  בזכות  להתחסן.  מיליון   5
כמעט את הכל: הכלכלה, התרבות, ספורט, פנאי, תיירות. המשך 
פתיחת המשק תלוי רק בנו: תלוי בעוד כמה מאות אלפים שיגיעו 
להתחסן ובשמירה על ההנחיות – מסכה, ריחוק ושמירה על כללי 
התו הירוק. אם כך ננהג נוכל לשמוח יחד גם בפסח ונמשיך לחיות 
את החיים שלנו, בזכות החיסונים, המתחסנים, הצוותים הרפואיים 

המצוינים שלנו".

5 מיליון מתחסנים בישראל
רה"מ בנימין נתניהו הגיע עם שר הבריאות למפגש עם המתחסנת ה-5 מיליון: "ההערכה שלנו היא שעד סוף אפריל נגמור לחסן ונצא 

מהקורונה. עד אז צריך לשמור על מסכות וריחוק" ⋅ שר הבריאות: "זאת הזדמנות לומר כל הכבוד לאזרחי ישראל שהגיעו 5 מיליון להתחסן"

הישג ישראלי חסר תקדים

מתחם חיסונים של מאוחדת נתניהו במתחם החיסונים של מד"א |צילום: דוברות מד"א מתחם חיסונים של מכבי

הקורונה “הרגה” לך את העסק?יש לך את העסק הנכון “אבל נשארת לבד בעסק”
“הספקים לוחצים, שכה”ד הורג”“הלקוחות לא משלמים לך?”

“אין לך איך לשלם לעובדים”“כל ההזמנות בוטלו?”

“המדינה לא עוזרת לי להציל את העסק”

 rivka@yeadim-il.com :פניות במייל

<  עסקים הקיימים לפחות 3 שנים- ושמחזור הפעילות בשנת 2019  
2.5-25 מליון ₪

< עסקים המעסיקים 7 עובדים ומעלה
< עסקים המעסיקים לפחות 50% חרדים או שחלק גדול מהפעילות 

שלהם מופנה לשוק החרדי.

< הקרן משלבת מימון, תהליכי ייעול, ליווי חשבונאי, ליווי פיננסי, 
מחשוב, שיווק ופרסום בהשקעה אקוויטי אקטיבית.

אתם צריכים את הגוף הפיננסי / אסטרטגי 
שיהיה מנוע העזר לשיקום ולצמיחה.

זכאים לפנות:

לראשונה בישראל

אפשרויות:

יעדים א’: גלגלי עזר - מעורבות ופעילות בעסק עד 20%
יעדים ב’: מנוע עזר לצמיחה - מעורבות ופעילות בעסק עד 33%

יעדים קרן הזנק להשקעות ופיתוח חברתי
מטרת הקרן: שיקום והרחבת עסקים נפגעי קורונה במגזר החרדי

 ⋅ 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...



הלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח, מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק.
ללקוחות פרטיים בלבד. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

Jbank.co.il*8997

תמרים זקן  חיים  מרכז   ,2 ישראל  ישמח  עילית:  ביתר   > רוממה   21 שמגר  רח'   ירושלים: 
עקיבא רבי  פינת   ,2 איש  חזון  רח'  ברק:  בני   > נעימי  קניון   ,2 רבין  שמש:   בית 
מודיעין עילית: רח' אבני נזר 18 < אלעד: רבי יהודה הנשיא 94 < פתח תקווה: ההגנה 10

הסניף הקרוב לביתך <

הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים

מבידוד לחירות אמיתית 
הלוואת חג מבנק ירושלים



באלעד באלעד8 כ"ז אדר תשפ"א 811/3/21

"אין חשיבות גדולה 
מהבנת נפשו של הילד

 ולעזור לו בהתמודדות הגדולה"

מאת: חיים רייך

ארגון  של  החונכים  מלכים  בני  פרויקט 
המבורכים  מהפרויקטים  אחד  הינו  לזה'  'זה 
והחשובים ביותר עבור כל יתום ויתום המלווה 
דמות  למעין  הופכים  החונכים  הארגון.  ע"י 
ילדותם  בתקופת  אותם  ומלווים  ליתומים  אב 
ונערותם הן בתחום הלימודי והן במילוי החסך 

בדמות האב. 
לשעה  החונכים  פרויקט  רכזי  זכו  באחרונה 
של קורת רוח כאשר התכנסו ונכנסו לכ"ק מרן 
וברכה  לעצה  שליט"א  מנדבורנה  האדמו"ר 
לפועלם ודנו על מקרים קשים וחריגים העולים 
תורה  דעת  ומצריך  והחונכות,  הליווי  באגף 

והכוונה ע"י גדולי ישראל 
הרכזים  זכו  הקודש  במעון  הביקור  במהלך 
מכל רחבי הארץ לשמוע דברות קודש ולהתברך 

באופן אישי ע"י האדמו"ר. 
אצל  התעניין  מנדבורנה  האדמו"ר  כ"ק 
פרטי  על  לזה'  'זה  ארגון  וראשי  הרכזים 
הזכות  על  בדבריו  והאריך  והצלחתו,  הפרויקט 
ילדי  ואגף  בכלל,  הארגון  שבפעולות  העצומה 

בני מלכים בפרט. 
החינוכית  הדמות  למעשה  הופך  החונך 
החונך  עם  זוכה לשבת  יתום  ילד  כל  האב.  של 
ההתקדמות  אחר  עוקב  כשהחונך  שבוע  מידי 
כמו  הת"ת  עבור  כתובת  ומהווה  הלימודית, 
הלימודית  להתפתחות  הנוגע  בכל  האמא,  גם 
והחינוכית, וגם הרגשית. החונך מלווה את הילד 
תוך  מקצועי  חינוכי  ליווי  עם  הדרך  אורך  לכל 

הפניה לגורמים הרלוונטיים במקרה הצורך.
מחזה שכיח מאד הוא לגלות ילד, שלעיתים 
מתקשר  אחרת,  פעילות  כל  או  טיול  באמצע 

לחונך על מנת לשתף אותו בנעשה. 

במסגרת פרויקט החונכים ,לומדים החונכים 
מידי שבוע במסגרת של "אבות ובנים" במיקום 
הילדים  מקבלים  וכך  וכך  עיר  בכל  מיוחד 

תחושה אישית ובטוחה.
מנהל אגף החונכים "בני מלכים" הרב יהודה 
פריזנד שיתף וסיפר על האתגרים הרבים בפרט 
נוספו  בהם  הקורונה  בעקבות  האחרונה  בשנה 
של  התמיכה  למעגל  משפחות  עשרות  ל"ע 

הארגון.
כוחו  על  קודשו  בדברות  הסביר  האדמו"ר 
ועל  הבן,  על  האב  של  העצומה  והשפעתו 
להתפתחותו  והמלווה  לחונך  שיש  החשיבות 
האישית והרוחנית של כל אחד ואחד מהילדים 

אותם הוא מלווה. 
ילד  של  נפשו  מהבנת  גדולה  חשיבות  "אין 
שאין לו למי לרוץ לספר כמה הצליח, מה מפריע 
הגדולה,  בהתמודדות  לו  ולעזור  וכדומה,  לו 
וכאן נמצאים רכזים מכל הארץ - שרי עשרות, 
חונכים  מאות   - מאות  שרי  יש  שתחתיהם 
היתומים  את  בשבוע  שבוע  יום,  יום  שמלווים 

הרכים, והזכות עצומה". 
לאחר שעה ארוכה שבו הסביר את החשיבות 
שבפעילות, והעניק עצה נכונה להמשך, האציל 
המסורים  הרכזים  על  מברכותיו  האדמו"ר  כ"ק 
כמו  האישית.  לברכתו  זוכה  ואחד  אחד  כשכל 
הנהלת  את  שליט"א   האדמו"ר  כ"ק  בירך  כן 

הארגון להמשך פועלם. 
הולס:  שמואל  הרב  לזה  זה  ארגון   מנכ"ל 
החשיבות  את  לגלות  מרגש  מחדש  פעם  "בכל 
והנחיצות של החונכים לילדים אשר הם מלווים. 
הליווי והמענה שהם מעניקים לילדים, תורמים 
והרוחנית  האישית  להתפתחות  עצומה  תרומה 
לכל  ניכרת  וההשפעה   - כל אחד מהילדים  של 

אורך הדרך". 

הרכזים זכו לשעה של קורת רוח ולהכוונה מאת כ"ק האדמו"ר שליט"א שהסביר בדברות 
קודשו על כוחו והשפעתו העצומה של האב על הבן וכאן מקבל החונכים כח מיוחד זה, ועל 

החשיבות שיש לחונך המלווה את התפתחותו האישית והרוחנית של הילד והשפעתו לדורות 
⋅ מנכ"ל ארגון זה לזה הרב שמואל הולס: "בכל פעם מחדש מרגש לגלות את החשיבות 

והנחיצות של החונכים לילדים אשר הם מלווים"

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה לרכזי פרויקט החונכים של "זה לזה": 

 הרכזים של 'זה לזה' במעונו של כ"ק האדמו"ר מנדבורנא

ברשת הביטחון הכלכלית של משרד האוצרעצמאים ובעלי עסקים הקלות והרחבות 

משרד האוצר

זכין
לאדם

02-5317700mof.gov.il או באתר
התקשרו עכשיו למוקד משרד האוצר

ובדקו האם מימשתם את כל מה שמגיע לכם

הורחבו התנאים למתן הלוואות 
בערבות מדינה לעסקים 

קטנים ובינוניים.

יינתן מענק לעסקים שספגו 
פגיעה ממושכת.

שונתה הזכאות לפטור מארנונה 
לעסקים ועוד.



יש לכם מקרר ישן? נתקלתם בתנור מושלך במדרכה?

לראשונה באלעד
שירות הזמנת קבלן פינוי לפסולת חשמלית גדולה למיחזור ללא עלות.

 פרטים נוספים והזמנת פינוי: 
באתר העירייה ובמוקד 108

כיצד מזמינים פינוי? 

 שומרים על 
 איכות הסביבה 

וניקיון העיר

 מקבלים הודעה 
עם תאריך הפינוי 

מוציאים במסודר 
ביום הפינוי בלבד

מזמינים את קבלן הפינוי 
 באמצעות המוקד 

או טופס באתר העירוני

 מכשיר 
חשמלי גדול

?
מכשיר 
חשמלי 

גדול לאן?

ביחד נשמור על אלעד נקייה!
 פסולת אלקטרונית הינה רק 3% מהפסולת הביתית אך מהווה
70% מגורמי הזיהום של האוויר, המים והאדמה שבפסולת זו.
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הרבנות מודעת לניסיונות לגייר 
קבוצות תושבים במדינות אפריקה

תקציב השמיטה ישוחרר לאלתר

מאת: יוסף טולידנו

המדיניות  ההתפתחויות  רקע  על 
למדינות  ישראל  בין  היחסים  והתחממות 
מיוחד  מפגש  היום  התקיים  באפריקה, 
הרב  לישראל  הראשי  הרב  של  בלשכתו 
דוד לאו. רבה הראשי של קונגו ורב איגוד 
הקהילות היהודיות של מרכז אפריקה הרב 
היכרות  למפגש  הגיע  טולילא,  בן  שלמה 
והתייעצות עם הרב הראשי במספר נושאים 

הלכתיים שעל הפרק. 
טולילא  בן  הרב  סקר  הפגישה  בתחילת 
את היקף הפעילות של שלוחי חב"ד ב-11 
איגוד  של  הפעילות  ואת  קבועות  קהילות 
אפריקה  מרכז  של  היהודיות  הקהילות 
מ-25  בלמעלה  יהודים  לאלפי  שמסייע 
במזרח  אתיופיה  שבין  במרחב  מדינות 
היבשת.  שבמערב  השנהב  לחוף  אפריקה 
את  הביע  לאו  הרב  לישראל  הראשי  הרב 
כי  ואמר  הפעילות  מהיקף  התפעלותו 
יהודיות  קהילות  שיש  יודעים  רבים  "לא 
חידוש  זה  עבורי  גם  אך  אלה,  במדינות 
במרכז  גם  ופורחת  תוססת  יהדות  שקיימת 

יבשת אפריקה".
לצד סוגיות הלכתיות שנובעות מההכנות 
בעקבות  ההגבלות  ובהשפעת  הפסח  לחג 
גם בסוגיית הגיורים  דנו הרבנים  הקורונה, 

הרב  האחרונים.  בימים  לכותרות  שעלתה 
בן טולילא סיפר על ההתמודדות במדינות 
תושבים  של  קבוצות  עם  אפריקה  מרכז 
ידי  על  מוכר  שאינו  גיור  שעברו  מקומיים 

הרבנות הראשית לישראל.
בן  הרב  החלטת  את  חיזק  לאו  הרב 
של  היהודיות  הקהילות  ואיגוד  טולילא 
מי  רק  כיהודים  לקבל  אפריקה,  מרכז 
לישראל.  הראשית  הרבנות  ידי  על  שמוכר 
"הרבנות הראשית מודעה לתופעה החמורה 
של גיורים לקבוצות של תושבים במדינות 
לעם  הסכנה  את  למנוע  ומנסים  באפריקה 

היהודי", אמר הרב לאו.
על  הראשיים  הרבנים  שוחחו  בנוסף 
אפריקה  מרכז  רבנות  של  הפעילות  תחומי 
הכוללים כשרות, בית דין, בתי עלמין ועוד. 
הרב בן טולילא אף שיתף את הרב הראשי 
באתגרים הביטחוניים וההגנתיים שמלווים 

את הפעילות בחלק מהמדינות.
בן  הרב  הזמין  הפגישה  סיום  לקראת 
שנה  ה30  לאירועי  לאו  הרב  את  טולילא 
לפעילות היהודית מאז הגיע לקונגו כשליח 
אפריקה,  למרכז  והראשי  הראשון  חב"ד 
בירת  בקינשאסה  השנה  בהמשך  שייערכו 
על  הודה  לישראל  הראשי  הרב  קונגו. 
ההזמנה ואמר כי ישמח לעמוד מקרוב על 
כל  במקומות  גם  השממה  הפרחת  פעילות 

כך מרוחקים מאור היהדות".

מאת: יוסף טולידנו

והחוסר  וקרבה  ההולכת  השמיטה  שנת  רקע  על 
הרב  ראשון  ביום  זימן  מאושר,  מדינה  בתקציב 
הראשי לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף 
ללשכתו לפגישה דחופה את שר האוצר ח"כ ישראל 
השר  שוסטר,  אלון  ח"כ  החקלאות  שר  עם  יחד  כץ 
האוצר  שר  סגן  ואת  אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי 
וראשי  המשרדים  מנכ"לי  עם  יחד  כהן,  יצחק  הרב 
הצורך  בשל  כי  סוכם  בפגישה  המקצועיים.  האגפים 
המיוחד ולבקשת הרב הראשי תקציב שנת השמיטה 

יאושר בנפרד ובאישור חריג.
לאישור  המיידי  הצורך  בשל  התקיימה,  הפגישה 
התקציב  אישור  השמיטה,  שנת  לתפעול  תקציב 
בעת  מאושר  מדינה  בתקציב  החוסר  בשל  מתעכב 
הרב  לישראל  הראשי  הרב  הציג  בפגישה  האחרונה. 
כל  לתקצוב  והמיידי  הדחוף  הצורך  את  יוסף  יצחק 
ענייני שנת השמיטה הכוללים הקמת אוצר בית דין, 
מנהלת  הקמת  שדותיהם,  בהשבתת  לחקלאים  סיוע 
שנת  מצוות  לקיום  לשמירת  תדאג  אשר  השמיטה 

תמיכה  וכן  לחקלאים,  התורני  והסיוע  השמיטה 
בכוללי השמיטה ללימוד הלכות השמיטה.

ומנכ"ל  אביטן  יעקב  הרב  דת  לשירותי  השר 
המשרד עודד פלוס סקרו בפני הנוכחים את הפועלות 
הנדרשות מצד משרדי הממשלה לביצוע בטרם שנת 
השמיטה וכן עמדו על הצורך המיידי והדחוף לאישור 
להיערך  יהיה  שניתן  בכדי  זאת  השמיטה,  תקציב 

לשנת השמיטה בזמן הקצר שנותר..
שר החקלאות ח"כ אלון שוסטר סקר בפני הנוכחים 
לעמוד  בכדי  הנדרשים,  החקלאות  משרד  צרכי  את 
ולפניה  השמיטה  לשנת  החקלאיים  בצרכי  ולסייע 
וציין כי משרדו עושה הכל בסיוע לחקלאיים שומרי 

השמיטה בהשבתת אדמותיהם ובליווי ככל הנדרש..
לדברים שנאמרו,  ובתגובה  לאור בקשת הראש"ל 
מידי  באופן  הוראה  כץ  ישראל  ח"כ  האוצר  שר  נתן 
לאישור תקציב חריג, לשנת השמיטה למרות שטרם 

אושר תקציב המדינה לשנה הקרובה.
הרב  לישראל  הראשי  הרב  העניק  הפגישה  בסיום 
יוסף  ילקוט  ספרו  את  כץ  ישראל  האוצר  לשר  יוסף 

בהלכות שביעית ושמיטה.

את הדברים אמר הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו בפגישה חוצת יבשות שנערכה 
בלשכתו עם הרב שלמה בן טולילא רב איגוד הקהילות היהודיות במרכז אפריקה • 

הרבנים דנו בהיערכות ההלכתית של הקהילות היהודיות במדינות המרוחקות לפסח 
בהשפעת מגבלות הקורונה

על רקע שנת השמיטה ההולכת וקרבה והחוסר בתקציב מדינה מאושר, זימן ביום ראשון הרב הראשי 
לישראל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ללשכתו לפגישה דחופה את שר האוצר ח"כ ישראל כץ 

יחד עם שר החקלאות ח"כ אלון שוסטר, השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן ואת סגן שר האוצר הרב 
יצחק כהן, יחד עם מנכ"לי המשרדים וראשי האגפים המקצועיים ⋅ בפגישה סוכם כי בשל הצורך 

המיוחד ולבקשת הרב הראשי תקציב שנת השמיטה יאושר בנפרד ובאישור חריג

הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו: הראשון לציון הגר"י יוסף ושר האוצר ישראל כץ סיכמו: 

הראשון לציון בפגישה עם שרי הממשלה הראשל"צ עם שר האוצר ושר הדתות

הישג עולמי: ביה"ח שיבא – אחד 
מעשרת בתי החולים הטובים בעולם 

מאת: יחיאל חן

שיבא:  הרפואי  למרכז  תקדים  חסר  הישג 
המגזין האמריקאי היוקרתי Newsweek פרסם 
בעולם.  ביותר  הטובים  החולים  בתי  שמות  את 
המרכז  ברציפות,  השלישית  בפעם  השנה,  גם 
צמרת  של  העולמי   TOP 10-ב שיבא  הרפואי 
בתי החולים הטובים ביותר, לצד מאיו' קליניק, 

קליבלנד קליניק, טורונטו ג'נרל ועוד.
מציון'  'עזר  עמותת  יו"ר  צ'ולק,  חנניה  הרב 
לברך  שמח  "אני  החולים:  בית  מנהל  את  בירך 
את פרופ' קרייס ואת צוות בית החולים "שיבא" 
אחד  בתואר  ברציפות  השלישית  הזכיה  על 
לצד  בעולם.  המובילים  החולים  בתי  מעשרת 
החולים שם  בית  הרפואית המקצועית,  העשייה 
והמשפחות.  החולים  רווחת  על  מיוחד  דגש 
בית  של  שותפים  להיות  וגאים  שמחים  אנו 
שכה  והקלה  תמיכה  שמהותה  בעשייה  החולים 

משמעותיים להחלמה".
הרב בנימין פישר, יו"ר עמותת 'מגן לחולה': 
להיות  שיבא  הרפואי  המרכז  נבחר  לחינם  "לא 
ברשימת עשרת בתי החולים הטובים והמובילים 
מדובר  ברציפות.  השלישית  בשנה  בעולם 
במובילות רפואית וביכולות טיפול ומחקר ברמה 
מנכ"ל  קרייס,  לפרופ'  ברכותיי  בינלאומית. 
רפואית  עשייה  להמשך  שיבא,  הרפואי  המרכז 

משפחותיהם  ובני  החולים  למען  מקצועית 
ושימשיכו להיות שותפים נאמנים לסיוע אמיתי 

לזולת ולהובלת עיר הבריאות של ישראל".
לייעוץ  המחלקה  מנהל  שקול,  יעקב  הרב 
רפואי – 'רפואה ועזרה': "ביום זה, יותר מתמיד 
ל'שיבא'  מטופלים  להפנות  בטוח  חש  אני 

המענה  את  בס"ד  יקבלו  שהם  ברורה  בידיעה 
יצחק  לפרופ'  ברכותיי  ההיבטים.  בכל  המיטבי 
קרייס, מנכ"ל המרכז הרפואי ולכל אנשי הצוות 
המקצועיים והמסורים, על דירוג המרכז הרפואי 
ביותר  הטובים  החולים  בתי  מ-10  כאחד  שיבא 
בעולם, בשנה השלישית ברציפות, מה שמלמד 

הבינלאומית של  ברמה  הרפואית  על המובילות 
הרפואי  המרכז  ושל  בכלל  הישראלית  הרפואה 

שיבא בפרט".
"למענכם":  אגודת  יו"ר  ערבליך,  יוסי  הרב 
חסר  ההישג  לרגל  בשיבא  ידידיי  את  "מברך 
השנה  זו  הערב:  לתהודה  שזכה  התקדים 
הרפואי  המרכז  מדורג  בה  ברציפות  השלישית 
החולים  בתי  צמרת  של   TOP 10-ב שיבא 
האמריקאי  המגזין  דירוג  עפ"י  בעולם,  הטובים 
הבלתי  המקצועיות  "ניוזוויק".  היוקרתי 
ומסירות  הטכנולוגית  הקידמה  מתפשרת, 
מאתגרת-  כה  בשנה  גם  הרפואיים  הצוותים 
יצחק  הפרופ'  לידידי  מאחל  תואר.  לכל  ראויים 
להמשיך  שיבא,  הרפואי  המרכז  מנהל  קרייס, 

ולהצעיד קדימה את שיבא לשיאים חדשים".
הרפואי  המרכז  מנהל  קרייס,  יצחק  פרופ' 
אתגרי  למול  האחרונה,  השנה  "במהלך  שיבא: 
הציבורית  הבריאות  מערכת  התגלתה  הקורונה, 
הצוותים  מסירות  עוצמתה.  במלוא  בישראל 
הרפואיים, המקצועיות הבלתי מתפשרת ופריצות 
ובחדשנות, מציבים  בטכנולוגיה  הדרך במחקר, 
ביותר  אותנו שוב בצמרת בתי החולים הטובים 
להוביל  הצליחו  הרפואיים  הצוותים  בעולם. 
ומתן  קידום  תוך  בקורונה,  הלאומי  המאבק  את 
מצדיע  אני  ביותר.  והמתקדמת  הטובה  הרפואה 

לכם. הישג זה הוא שלכם".

שנה שלישית ברציפות: המרכז הרפואי שיבא ברשימת עשרת בתי החולים הטובים ביותר בעולם • פרופ' יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא: "הצוותים 
הרפואיים הצליחו להוביל את המאבק הלאומי בקורונה, תוך קידום ומתן הרפואה הטובה והמתקדמת ביותר. אני מצדיע לכם. ההישג הזה הוא שלכם"

 טופ 10. בית החולים שיבא | צילום: יח"צ



מי זכאים לתו ירוק ולפי מה נקבע התוקף שלו?
תו ירוק ניתן לכל מי שהתחסנו או החלימו מקורונה. 

שימו לב לכל אחת מהאוכלוסיות הללו 
תוקף אחר של התו הירוק:

• מתחסנים: התו בתוקף לחצי שנה )בדומה לתעודת מתחסן. 
החל משבוע לאחר המנה השנייה, ועד חצי שנה אחריה

• מחלימים: התו בתוקף עד 30.6.2021

מי עוד נכלל בתו?
האוכלוסייה  פי  על  לקבלו  למי שזכאים  וניתן  אישי  הוא  התו 
הרלוונטית. ילדים מתחת לגיל 16 שהחלימו זכאים גם הם לתו 

הורים  לבין  ילדים  בין  הקישור  הוריהם.  בתו של  ויופיעו  ירוק 
נעשה על בסיס מאגר רישום האוכלוסין.

היכן התו הירוק תקף?
התו תקף אך ורק בגבולות ישראל, בהתאם למדיניות משרד 
ירוק  תו  כמחויבי  שהוגדרו  לשירותים  גישה  ויקנה  הבריאות, 

לשם קבלתם.

מי מנפיק את התו הירוק?
הבריאות.  הוא משרד  ירוק  תו  להנפיק  הרשאי  היחידי  הגוף 
תעודת תו ירוק לא ניתנת להפקה על ידי קופות החולים או על 

ידי מקומות עבודה.

ניתן להנפיק את התו הירוק באתר, באפליקציית רמזור ובאמצעות מוקד 
קול הבריאות 5400*. 

בעלי טלפון כשר או מי שאינם יכולים להנפיק את התעודה באפליקציה 
מוזמנים להיעזר בשירות מענה קולי, במספר: 02-5082000

חשוב: שירות המענה הקולי יהיה זמין רק מטלפונים שאינם חסויים.

מסירת פרטים 
מזהים: מספר 

זהות ותאריך לידה, 
המערכת תבצע 

אימות נתונים.

המערכת מבצעת 
שיחה חוזרת אליכם 

)על פי המספר 
שלכם כפי שרשום 

בקופת חולים(

אם תימצא זכאות 
לתעודה – בשיחה 

החוזרת יש להזין מספר 
פקס והתעודה תישלח 
אליו תוך מספר שעות.
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המיסיונר הירושלמי שמנסה
 ללכוד ברשתו נוער אומלל 

מאת: יחיאל חן

הקודש  ובעיר  בימינו  עלתה  שכך  לנו  אוי 
העם  של  בלבו  חרב  נועץ  שמיסיון  והמקדש, 
הוא  ירושלים,  והמקדש  הקודש  ובעיר  היהודי, 

פועל ללכוד ברשתו נוער אומלל.
מוסררה  בשכונת  "זולה"  פתח  מיסיונר 
פניות  הגיעו  לאחים'  'אור  ארגון  אל  בירושלים. 
זעקה, על בני נוער אומללים, בהם כאלה מרקעים 
שהתפתו  קשים,  וסוציואקונומיים  חברתיים 

להגיע למקום.
פעילי 'אור לאחים' נמצאים בסביבה, מחלקים 
חדשים  מבקרים  ומזהירים  הסברה  חומר 

מלהתקרב למקום.
למאבק  האגף  מנהל  וולקן,  בנימין  הרב 
במיסיון ובכתות בארגון 'אור לאחים' פנה אל מר 
יוסף כהן, מחלקת קידום נוער בעיריית ירושלים 
לסיכול  חוקית  דרך  בכל  תפעל  שהעיריה  ותבע 
המזימה! הוא ביטא את התחושה שקשה להאמין 

שלמקום כזה ניתן רשיון הפעלה.
בנוסף ובמקביל, קרא הארגון לסייע לו להקים 
לנערים אלה  ולתפעל מקום שיהיה אבן שואבת 

וכאלה, כדי להצילם מציפורני המיסיונרים.
העתקי המכתב שוגרו אל ראש עיריית ירושלים 
החרדים  המועצה  חברי  ואל  ליאון  משה  מר 

והדתיים. 
וולקן  הרב  אל  כהן  יוסף  מר  כתב  בתגובה 
לקידום  החטיבה  מנהל  עם  שערך  בשיחה  כי 
הישיר  המנהל  ועם  גולן  צחי  מר  וצעירים  נוער 
כל  התובנות כי  אברהם, עלו  אלי  מר  שלו 
לערוך  בנושא המיסיון,  יונחו  העובדים החרדים 
והצעירים,  בקרב אוכלוסיות הנוער  הסברה 

שיידעו להימנע מלהגיע למקום זה.
מועדון נוער בשכונה,  הקמת  לגבי  ואולם 
כי "החטיבה פועלת  באה למרבה הצער תשובה 
וכרגע  שלה  ולסדר העדיפות  בהתאם לתקציבה 
לחשוב  הקרובה. נשמח  בשנה  כזאת  תכנית  אין 
כדי  בעירייה  נוספים  גורמים  לרתום  כיצד  יחד 
לקדם  ויסייעו  הנושא  של  החשיבות  את  שיבינו 

הקמת מועדון במקום".
פעולות,  להגביר  לעירייה  קורא  לאחים'  'אור 

לקפוץ קדימה ולעשות מעשה של הצלה. 

מיסיונר פתח "זולה" בשכונת 
מוסררה בירושלים. אל ארגון 

'אור לאחים' הגיעו פניות 
זעקה, על בני נוער אומללים, 
בהם כאלה מרקעים חברתיים 

וסוציואקונומיים קשים, 
שהתפתו להגיע למקום ⋅ 

'אור לאחים' שפנה לעירייה 
קורא לה להגביר פעולות, 

לקפוץ קדימה ולעשות מעשה 
של הצלה

משרד החינוך

מתחסנים ומחזירים
את שגרת הלימודים

עושים לנגיף
בית ספר! 

צוותי הוראה וחינוך, 
קבלת חיסון, תסייע להבטחת המוגנות המקסימאלית שלכם,

תבטיח את עצירת התפשטות המגיפה במוסדות החינוך
ובמעגלים המשפחתיים והחברתיים הקרובים.

החזרת שגרת הלימודים, היא גם בידיים שלנו! 

גדולי הדור וטובי הרופאים והמומחים,
ממליצים על קבלת החיסון אשר נבדק, אושר ונמצא יעיל ובטוח.

5,000,000 ישראלים כבר התחסנו! 
ומה אתכם? 

פנו עוד היום לקבלת החיסון נגד נגיף הקורונה, 
ובכך תוכלו להיות מוגנים 

ולסייע להחזרת מערכת החינוך לשגרה!   

"אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן"

ארגון "אור לאחים" מתריע:



התו הירוק ניתן למתחסנים ומחלימים ונועד להגן עלינו 
ולאפשר קיום אירועים על פי המתווה. כך, נוכל להמשיך 
ולהשאיר את אולמות השמחה וגני האירועים פתוחים, 
ולאפשר חזרה שמחה ובטוחה לשגרה. 
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במשך שלוש מערכות בחירות, בזו אחר זו, רשמו 
מעולם  בכוחן.  מזהיר  גידול  החרדיות  המפלגות 
אויבי  שכזו.  וסדרתית  מהירה  צמיחה  נרשמה  לא 
הציבור החרדי, וכאלו יש לא מעט, מרטו את שערות 
את  המרנים,  עידן  תום  את  צפו  כבר  הם  ראשיהם. 
החרדי  השתלבות  את  החרדית,  החברה  התפרקות 
החדש ב'חברה' הישראלית שראו בדמיונם הקודח.

מחדש.  התקווה  את  להם  העניקה  הקורונה 
באמצעות בליל של טענות והזיות, באמצעות מסע 
באמצעות  נגמר,  בלתי  רדיפה 
כאן  שנעשתה  דם  והתרת  הסתה 
קיוו  הם  שלם,  למגזר  ערב  ערב 
להצליח במה שלא תפס בשבעים 
מדינת  של  קיומה  שנות  ושלוש 
ישראל – הניסיון לפורר ולהחליש 
מבפנים  החרדית,  החברה  את 

ומבחוץ.
ושמעתי  יושב,  אני  עמי  בתוך 
ש'שוקלים'  חרדים  מעט  לא 
או  חרדית  לא  למפלגה  להצביע 
אלו  בקרב  וגם  בבית,  להישאר 
טרוניות  נשמעות   - יצביעו  שכן 
החרדית,  הנציגות  על  וטענות 
ההוא  הסגר  את  מנעו  לא  איך 
אז  ההיא.  בחקיקה  נכשלו  ולמה 
על  לרגע את הדברים  נשים  בואו 

השולחן, כי זה פשוט נמאס.
הח"כים והנציגים החרדים אינם 
פסיק  הכל  בסך  הם  יכולים,  כל 
שהיא  פוליטית,  במערכת  קטן 
אונים  וחסרת  מוחלשת  עצמה 
מול כוחות חזקים ממנה )ובעיקר 
המשפט(.  ומערכת  התקשורת 
השפעתם מינורית – אבל חיונית. 
על  סגרים  למנוע  בכוחם  אין 
ערים אדומות כשהמוות משתולל 
בידם  יש  אבל  חוצות,  בראש 
ההיקפי.  הנזק  את  מעט  לצמצם 
אין באפשרותם למלט אלפי חרדים ארצה, אבל יש 
בוועדת  ולהשתדל  ולהתחנן  להשפיע  ביכולותיהם 

החריגים )גם למען פונים חילונים למהדרין...(
ציבורית,  עשיה  של  מוקד  הם  החרדים  הח"כים 
בכנסת  היחידים  אולי  ולפרט,  לכלל  דאגה  של 
לפניות  כל  קודם  שלהם  האנרגיות  את  שמקדישים 
הציבור, אחר כך לכל השאר )גם ליחסי ציבור, וכן, 
מהבחירות  השתנה  לא  דבר  שום  גמור(.  בסדר  זה 
ודרעי  גפני  אותו  הוא  גפני  אשתקד,  כאן  שנערכו 

אותו דרעי, ליצמן נותר ליצמן ומרגי הוא עדיין מרגי. 
נכון, הם לא מושלמים, אבל מבין חברי הכנסת - הם 
הרבה  הכי  נהנתנים,  פחות  הכי  לשם.  קרובים  הכי 
את  ויודעים  מקומם  את  היטב  מכירים  קשובים, 
מלאכתם. תשאלו כל עובר ושב במסדרונות הכנסת 
והוא יודה בכך שהנציגות החרדית היא המקצועית 

והיעילה ביותר בפרלמנט הישראלי.
אז מה בעצם קרה כאן? ובכן, זה לא קרה רק כאן. 
שתיים פסיק שש מיליון מתים בעולם )וזה בהנחה 
שאנחנו מאמינים לדיווחים המצמצמים של מדינות 
עולם שלישי, עם מערכות רפואה המצויות מתחת 
לכל ביקורת(, כלכלות מתרסקות בזו אחר זו, בשלב 
מסוים היו יותר ממיליארד בני אדם בו זמנית בסגר 

ביתי בכל רחבי העולם.
הן  מתחזקים.  השוליים  קיצון,  מצב  בכל  וכמו 
הציבור  של  הקיצוניים  בשוליים  מדובר  כאשר 
החרדי שגררו את התדמית החרדית לשפל של כל 
הזמנים, והן כאשר מדובר בשוליים שפזלו משכבר 
החוצה, ומצאו לעצמם שירת 'מה יפית' מסוג חדש, 
והדלפות  אנחנו'  אשמים  'אבל  קמפיין  באמצעות 

מתועדות שהעלו על נס כל חרדי נטול מסיכה.
ובסיום  הבחירות  יום  במוצאי  שבועיים,  בעוד 
לנצח  לשוליים  הנחנו  האם  נדע  הקולות,  ספירת 
הצלחנו  שמא  או  מבפנים,  אותנו  לפרק  אותנו, 
גם  מבחן,  בזמני  גם  החרדית  הלכידות  על  לשמור 
השנאה  גלי  ולמרות  כך,  כל  ורגיש  מורכב  בתזמון 
ובעז"ה  למבחן,  עומדים  אנחנו  שספגנו.  העכורים 

גם ננצח בו, כי חרדים אנחנו ועל כך גאוותנו.

בצלאל, פנה ימינה
במדור  צפינו  מאז  חלפו  שבועיים 
של  האיטית  התפוגגותן  את  זה  נכבד 
ה'הבנות' השקטות שהושגו בין יהדות 
התורה ובין הציונות הדתית על הפרדת 
כוחות וחלוקת הגזרות, ככל שיתקרבו 
עומדים  הבחירות. רשמית, הסיכומים 
בעינם, מעשית, לא נשארה מהם אבן 

על אבן.
היעיל  המטה  הוקם  טרם  אמנם, 
השומרון,  בגבעות  התורה  יהדות  של 
וח"כי 'דגל' אינם עוברים ערב ערב בין 
הסרוגות,  הישיבות  ראשי  של  בתיהם 
להצהיר  מקפיד  סמוטריץ'  ומנגד, 
צריך  אחד  ש"כל  ביום  פעם  לפחות 
אם  ספק  רבותיו",  כהוראת  להצביע 
הוא מתכוון להוראתו המפורסמת של 

הרבי מליובאוויטש זצ"ל בעניין "המפלגה החרדית 
הראשון  היעד  קהל  הם  חסידיו  כאשר  ביותר", 

והמרכזי שהוא מעוניין לאסוף לחיקו.
צריך לומר בכנות, דווקא הצלחתו של סמוטריץ' 
שמקומו  העובדה  כשלונו:  גם  מסוים  במובן  היא 
הסקרים  ומרבית  למדי,  בטוח  החסימה  אחוז  מעל 
אף צופים לו חמישה מנדטים, תגרום לחרדים רבים 
שהתנדנדו ואולי שקלו להצביע לו כדי "להציל את 
לחזור  הגוש",  חשוב  ש"הכי  ובנימוק  המנדטים" 

למפלגות האם – ש"ס ויהדות התורה.
השטח  לפני  מתחת  פועלים  הצדדים  שני 
רוקם  סמוטריץ'  מעליו.  לפעם  מפעם  ומבצבצים 
קשרים עם קהלים חרדיים שהוא מזהה כפוטנציאל 
הקורא  אלמוני  גורם  של  סרטונים  בקמפיין  ונעזר 
בתואנות  החרדיות  למפלגות  מהצבעה  להימנע 
שונות ומשונות. הסיעות החרדיות נעזרות בקמפיין 
נגדי שחושף את החלקים הפחות נעימים במפלגת 
מספר  של  דעותיה  למשל  כמו  הדתית,  הציונות 
שתיים ברשימה – מיכל וולדיגר, שהוסתרו משום 

מה מעין הציבור הרחב.
בן  איתמר  עו"ד  לרשימה,  שחברו  כדאי  אולי 
לשעבר,  התחבורה  שר  של  אוזנו  את  יגלה  גביר, 
קצרה  בהוראה  די  האמת',  'ברגע  בסוף,  בסוף  כי 
היוצאת מפיו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, 
כדי להכריע את הכף אצל תשעים ותשעה אחוזים 
את  יפנה  אם  סמוטריץ'  יעשה  טוב  מהמתלבטים. 
האנרגיות והתקציבים בשבועיים שנותרו כדי ללקט 
מצביעים בשדה הדתי לאומי, כאלה הנושרים מבין 

מבחן השוליים

שני הצדדים פועלים מתחת 
לפני השטח ומבצבצים מפעם 
לפעם מעליו. סמוטריץ' רוקם 
קשרים עם קהלים חרדיים 
שהוא מזהה כפוטנציאל 
ונעזר בקמפיין סרטונים של 
גורם אלמוני הקורא להימנע 
מהצבעה למפלגות החרדיות 
בתואנות שונות ומשונות. 
הסיעות החרדיות נעזרות 
בקמפיין נגדי שחושף את 
החלקים הפחות נעימים 
במפלגת הציונות הדתית, 
כמו למשל דעותיה של מספר 
שתיים ברשימה – מיכל וולדיגר, 
שהוסתרו משום מה מעין 
הציבור הרחב

על סדר היום

ראש ממשלה? 
רק בחלום 
ובתשדירי 
הליכוד, יו"ר 'יש 
עתיד' ח"כ יאיר 
לפיד | צילום: 
דוברות הכנסת

אבי גרינצייג
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זרועותיו של יו"ר ימינה ח"כ נפתלי בנט.
זה האחרון אמנם גינה את בג"ץ הרפורמים, אבל 
לשמר  בלהיטותו  מימין.  קשה  בבעיה  נתון  הוא 
ובחפזונו  בסקרים  ספרתי  הדו  המנדטים  מספר  את 
בנט  מקפיד  במיקום,  סער  גדעון  יריבו  מעל  לדלג 
ולהימנע מכל אמירה  לבדל את עצמו מגוש הימין 
הפוליטי  במישור  שאחרי.  ביום  אותו  שתסנדל 
אותו  להפוך  שעשויה  חכמה  בהתנהלות  מדובר 
ללשון מאזניים נחשקת, במישור ההצבעה הסרוגה 
לדחוף  שעשויה  כזו  בעייתית,  בהתנהלות  מדובר 
עוד מנדט או שניים לזרועותיהם של סמוטריץ' & 
רוטמן, ובלבד שהללו יכוונו את מאמציהם לאסוף 

את הקולות.

אין מרצ
הדתית'  'הציונות  של  היציב  למצבה  בניגוד 
האחרונים,  בחודשים  כאן  שצפינו  כפי  בסקרים, 
מתחת  סיסטמתי  באופן  השבוע  שקרסה  המפלגה 
'בייס'  מחזיקה  שאמנם  מרצ,  היא  החסימה  לאחוז 
יציב של מצביעים, אך כזה שרחוק מאוד מלהספיק 
בדיוק  המזל,  לרוע  החסימה.  אחוז  את  לצלוח  לה 
הערבים  המצביעים  מוצאים  להם,  נזקקת  כשהיא 
הרשימה  שאינם  ראויים  תחליפים  הפוטנציאליים 

המשותפת, החל מהעבודה ורע"מ וכלה בליכוד.
בעוד  כי  להניח  מקובל  הפוליטי  הייעוץ  בשדה 
לפרוץ  עשויה  דרכה  את  שמחפשת  חדשה  מפלגה 
שלפני  האחרונים  בשבועיים  החסימה  אחוז  את 
הגמלאים  כמעשה  ביום'  'בו  אפילו  או  הבחירות 
כשני  המשמר  זליכה,  ירון  למשל  בונה  כך  )ועל 
אחוזים של תמיכה ונוכחות על אש נמוכה, בתקווה 
קיימת  שמפלגה  הרי  הפרגוד(,  מאחורי  להפתיע 
המיוחל  לאחוז  מתחת  אל  וצונחת  גובה  שמאבדת 

בשבועות הללו – דינה לכליה.
בתנועת  מתאפיינת  כזו  מפלגה  פשוטה,  הסיבה 
מטוטלת של מצביעים: מצד אחד, מתגייסים למענה 
שקלו  הפחות  לכל  או  שנטשו  מתנדנדים  מצביעים 
את  'להציל  ומנסים  מחדש  מתארגנים  והם  לנטוש 
בשל  נוטשים  קיימים  מצביעים  מאידך,  המולדת', 
אילו  יום,  של  בסופו  לטמיון.  ירד  שקולם  החשש 
לא יתרחש נס של ממש, בדמות אחוז הצבעה נמוך 
דרסטית או התגייסות חסרת תקדים במעוזי צפון תל 
אביב בואכה סביון, אזי עשרים ותשע שנים לאחר 

הקמתה, צפויה מרצ להימחק מהמפה הפוליטית. 

היא,  מה  צביעות  חי  בשידור  לצפות  שחפץ  מי 
בגוש  המבוהלים  הקולות  אחרי  שיעקוב  לו  כדאי 
המרכז-שמאל, הקוראים לשר הביטחון ויו"ר כחול 
לבן בני גנץ לגלות אחריות ולפרוש מהתמודדות – 
אף שמצבו בסקרים לעת עתה יציב פלוס – ומאידך 
להצלת  למחצה  האבודה  במערכה  הכל  עושים 
מרצ, בעצומות ובהחתמות, בקריאה לגלות אחריות 
ובניסיונות שווא לעצור את הקריסה. השבט מתקשה 

לעכל את הצטמקותו.
הוביל  המפלגה  של  הרחמים  מעורר  מצבה 
חסר  לשפל  הורוביץ,  ניצן  ח"כ  היו"ר,  את  השבוע 
בית  החלטת  בעיניו  כי  הצהיר  הורוביץ  תקדים. 
'פשעי מלחמה' של  הדין הבינלאומי בהאג לחקור 
ישראל אינה אנטישמית וכי ישראל נושאת באחריות 
ההסבר  החקירה.  עם  פעולה  לשתף  ועליה  לכך 
מחדש  לזכות  נואש  ניסיון  מלבד  היחיד,  הרציונלי 
בקול הערבי, הוא רצון סמוי של הורוביץ להיפטר 
משותפו הלא יעיל אלקטורלית ובעל העבר הצבאי 
גולן,  יאיר  לשעבר  הרמטכ"ל  וסגן  ח"כ   - העשיר 
מתוך ציפייה שבית הדין בהאג יעשה את העבודה 

המלוכלכת במקומו.

גוש של דילמות
ינוקא מכיר את דברי הגמרא בתחילת  כמעט כל 
מסכת פסחים, על מספר האותיות ש"עיקם הכתוב" 
שהאזין  מי  מפיו.  מגונה  דבר  להוציא  שלא  כדי 
ליברמן,  איווט  ח"כ  ביתנו'  'ישראל  ליו"ר  השבוע 
לומדי  על  נמנה  הוא  לרגע שגם  לחשוב  עשוי  היה 

הדף היומי בשנה האחרונה.
ליברמן נשאל בראיון על מי ימליץ לאחר הבחירות 
לנשיא המדינה כמועמדו לראשות הממשלה, והשיב 
יתמוך "בראש המפלגה שיביא הכי  כי  בהתפתלות 
הרבה מנדטים ואינו נתניהו", בהינתן הסקר שפורסם 
לעשרים  קידומת  מחליף  לפיד  ולפיו  בוקר  באותו 
מנדטים ומעלה, כאשר סער ובנט משתרכים הרחק 
מאחור, אין כל ספק למי התכוון האיווט, ובכל זאת, 
הוא עיקם את פיו באריכות ובלבד שלא להוציא את 

שם "יאיר לפיד" מפיו, משל דבקה בו טומאה.
אוריין,  כבר  בליברמן  חושדים  שאיננו  מפני 
להכריז  ממנו  מנעו  אחרות  שסיבות  מסתבר 
הממשלה,  לראשות  כמועמדו  לפיד  על  במפורש 
בכבודו  האחרון  את  שהובילו  סיבות  אותן  אולי 
שאהיה  בטוח  "לא  כי  שני  ביום  להצהיר  ובעצמו 

בה".  הגדולה  הסיעה  נהיה  אם  גם  הממשלה  ראש 
כדי לא להשאיר מקום לספק, הוסיף הלפיד והבהיר 
אני  נתניהו,  שלטון  סיום  של  המטרה  "בשביל  כי 
מוכן לוותר על הרבה מאוד דברים, כולל השאיפות 

האישיות שלי".
לפיד נמצא במלכוד הקשה ביותר מאז החל את 

הסקרים  אחד,  מצד  הפוליטית.  דרכו 
ניצב  הוא  לראשונה  פנים,  לו  מאירים 
לחלוק  בלי  לבדו,  האופוזיציה  בפסגת 
את ראשות המפלגה עם שותפים רצויים 
ובלי  גנץ(  או  בוגי  )שלח,  ושאינם 
בקמפיין  די  המידה.  על  יתר  להתאמץ 
שישה- עוד  לגרוף  כדי  שיעשה  קליל 

שבעה מנדטים על חשבון שאר שותפיו 
לגוש.

סיכוי  שהוא  איזה  יש  אם  שני,  מצד 
ויעבור  חפציו  את  בעתיד  יארוז  שהוא 
הוא  בלפור,  ברחוב  רה"מ  למעון 
מקסימלית,  ענווה  שיגלה  בכך  מותנה 
יותיר מנדטים בנדיבות לעבודה, למרצ 
לצוף  שיצליחו  בתקווה   - לבן  ולכחול 
מעל פני אחוז החסימה, ולבסוף, יצליח 
אליו,  לחבור  ובנט  סער  את  לפתות 
ללקק,  עצם  איזו  לו  שישאירו  בתקווה 
'בארק  החוגג  רפורמי  כלב  היה  משל 

מצווה'.
יתקשה  כזה הוא  גם במקרה  לצערו, 
להרכיב קואליציית 'אנטי ביבי' יעילה. 
בנט  את  זמן  לאורך  להושיב  הסיכוי 
וסער לצד העבודה והמשותפת - קלוש 
הראשונה  החוק  הצעת  קיים.  בלתי  עד 
או  ושומרון  ביהודה  ריבונות  להחלת 

השותפות  את  יקרעו  היועמ"ש  של  מעמדו  לשינוי 
זמן,  לאורך  יציבות  לשמר  היחיד  הסיכוי  לגזרים. 
תלוי בחבירה לסער ובנט לצד המפלגות החרדיות, 
ואלו האחרונות, מלבד חתימות הנאמנות לנתניהו, 
פני  על  חמישית  בחירות  למערכת  ללכת  יעדיפו 
מיצובה של 'יש עתיד' כסיעת השלטון ביום שאחרי 
נתניהו. לפיכך, נראה כי לפיד אינו צריך 'לוותר' על 
הכי  בלאו  שזו  משום  הממשלה,  לראשות  הכתרתו 
ובתשדירי  בדמיונו  למעט  הפרק,  על  עומדת  לא 
הבחירות של הליכוד, כפי שאבחן השבוע ברגע של 

הארה יו"ר ימינה, ח"כ נפתלי בנט.

ברגע האמת. מרן שר התורה מצביע בבחירות האחרונות | צילום: דוד זר

אם יש איזה שהוא סיכוי שלפיד 
יארוז בעתיד את חפציו ויעבור 

למעון רה"מ ברחוב בלפור, 
הוא מותנה בכך שיגלה ענווה 

מקסימלית, יותיר מנדטים 
בנדיבות לעבודה, למרצ ולכחול 

לבן - בתקווה שיצליחו לצוף 
מעל פני אחוז החסימה, 

ולבסוף, יצליח לפתות את 
סער ובנט לחבור אליו, בתקווה 

שישאירו לו איזו עצם ללקק, 
משל היה כלב רפורמי החוגג 

'בארק מצווה'
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"אין חשיבות גדולה 
מהבנת נפשו של הילד

 ולעזור לו בהתמודדות הגדולה"

מאת: חיים רייך

ארגון  של  החונכים  מלכים  בני  פרויקט 
המבורכים  מהפרויקטים  אחד  הינו  לזה'  'זה 
והחשובים ביותר עבור כל יתום ויתום המלווה 
דמות  למעין  הופכים  החונכים  הארגון.  ע"י 
ילדותם  בתקופת  אותם  ומלווים  ליתומים  אב 
ונערותם הן בתחום הלימודי והן במילוי החסך 

בדמות האב. 
לשעה  החונכים  פרויקט  רכזי  זכו  באחרונה 
של קורת רוח כאשר התכנסו ונכנסו לכ"ק מרן 
וברכה  לעצה  שליט"א  מנדבורנה  האדמו"ר 
לפועלם ודנו על מקרים קשים וחריגים העולים 
תורה  דעת  ומצריך  והחונכות,  הליווי  באגף 

והכוונה ע"י גדולי ישראל 
הרכזים  זכו  הקודש  במעון  הביקור  במהלך 
מכל רחבי הארץ לשמוע דברות קודש ולהתברך 

באופן אישי ע"י האדמו"ר. 
אצל  התעניין  מנדבורנה  האדמו"ר  כ"ק 
פרטי  על  לזה'  'זה  ארגון  וראשי  הרכזים 
הזכות  על  בדבריו  והאריך  והצלחתו,  הפרויקט 
ילדי  ואגף  בכלל,  הארגון  שבפעולות  העצומה 

בני מלכים בפרט. 
החינוכית  הדמות  למעשה  הופך  החונך 
החונך  עם  זוכה לשבת  יתום  ילד  כל  האב.  של 
ההתקדמות  אחר  עוקב  כשהחונך  שבוע  מידי 
כמו  הת"ת  עבור  כתובת  ומהווה  הלימודית, 
הלימודית  להתפתחות  הנוגע  בכל  האמא,  גם 
והחינוכית, וגם הרגשית. החונך מלווה את הילד 
תוך  מקצועי  חינוכי  ליווי  עם  הדרך  אורך  לכל 

הפניה לגורמים הרלוונטיים במקרה הצורך.
מחזה שכיח מאד הוא לגלות ילד, שלעיתים 
מתקשר  אחרת,  פעילות  כל  או  טיול  באמצע 

לחונך על מנת לשתף אותו בנעשה. 

במסגרת פרויקט החונכים ,לומדים החונכים 
מידי שבוע במסגרת של "אבות ובנים" במיקום 
הילדים  מקבלים  וכך  וכך  עיר  בכל  מיוחד 

תחושה אישית ובטוחה.
מנהל אגף החונכים "בני מלכים" הרב יהודה 
פריזנד שיתף וסיפר על האתגרים הרבים בפרט 
נוספו  בהם  הקורונה  בעקבות  האחרונה  בשנה 
של  התמיכה  למעגל  משפחות  עשרות  ל"ע 

הארגון.
כוחו  על  קודשו  בדברות  הסביר  האדמו"ר 
ועל  הבן,  על  האב  של  העצומה  והשפעתו 
להתפתחותו  והמלווה  לחונך  שיש  החשיבות 
האישית והרוחנית של כל אחד ואחד מהילדים 

אותם הוא מלווה. 
ילד  של  נפשו  מהבנת  גדולה  חשיבות  "אין 
שאין לו למי לרוץ לספר כמה הצליח, מה מפריע 
הגדולה,  בהתמודדות  לו  ולעזור  וכדומה,  לו 
וכאן נמצאים רכזים מכל הארץ - שרי עשרות, 
חונכים  מאות   - מאות  שרי  יש  שתחתיהם 
היתומים  את  בשבוע  שבוע  יום,  יום  שמלווים 

הרכים, והזכות עצומה". 
לאחר שעה ארוכה שבו הסביר את החשיבות 
שבפעילות, והעניק עצה נכונה להמשך, האציל 
המסורים  הרכזים  על  מברכותיו  האדמו"ר  כ"ק 
כמו  האישית.  לברכתו  זוכה  ואחד  אחד  כשכל 
הנהלת  את  שליט"א   האדמו"ר  כ"ק  בירך  כן 

הארגון להמשך פועלם. 
הולס:  שמואל  הרב  לזה  זה  ארגון   מנכ"ל 
החשיבות  את  לגלות  מרגש  מחדש  פעם  "בכל 
והנחיצות של החונכים לילדים אשר הם מלווים. 
הליווי והמענה שהם מעניקים לילדים, תורמים 
והרוחנית  האישית  להתפתחות  עצומה  תרומה 
לכל  ניכרת  וההשפעה   - כל אחד מהילדים  של 

אורך הדרך". 

הרכזים זכו לשעה של קורת רוח ולהכוונה מאת כ"ק האדמו"ר שליט"א שהסביר בדברות 
קודשו על כוחו והשפעתו העצומה של האב על הבן וכאן מקבל החונכים כח מיוחד זה, ועל 

החשיבות שיש לחונך המלווה את התפתחותו האישית והרוחנית של הילד והשפעתו לדורות 
⋅ מנכ"ל ארגון זה לזה הרב שמואל הולס: "בכל פעם מחדש מרגש לגלות את החשיבות 

והנחיצות של החונכים לילדים אשר הם מלווים"

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה לרכזי פרויקט החונכים של "זה לזה": 

 הרכזים של 'זה לזה' במעונו של כ"ק האדמו"ר מנדבורנא

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

נמאס לכם לשבת בבית? 

לרגל התרחבות, מבחר ענק של משרות 
ברשת קו עיתונות

הכל בסדר, 
יוצאים מהסגר!

אז אל תאמרו:
"אם רק היו נותנים לי את ההזדמנות....

הייתי מוכיח לכולם..."

דרושים:

< שנתיים נסיון לפחות < יכולת אירגונית, שירותית ומקצועית < יכולת עמידה ביעדים
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

כתבים

עורכים

אנשי תוכן אינטרנטי

תחקירנים

כתבי לייף סטייל

כתבים מוניציפאליים

סמנכ"ל סחר / תפעול

מנהל/ת קשרי לקוחות

סוכני/ות מכירות

סוכני/ות לוח

מנהל/ת חשבונות סוג 3

אחראי/ת גביה

מעצבים/ות

office@kav-itonut.co.il :רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי קו"ח למייל



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 
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מאן
דאמר

ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוְננּו ָיֶדיָך
 ְּבֵׁשם ה'  ָקָרא  ְראּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר 

ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה: ַוְיַמֵּלא אֹתוֹ רּוַח 
אלוקים ְּבָחְכָמה ִּבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה )שמות 

לה, ל-לא(.
כשהייתי נער צעיר בגיל הבר מצווה למדתי בישיבת 'תפארת 
הרוח  וענק  גדול  גאון  ישיבה  ראש  לנו  והיה  בחיפה  ישראל" 
קטנים,  ילדים  שהיינו  אע"פ  עמוקות  שיחות  לנו  מוסר  שהיה 
ובחכמיה,  הקדושה  בתורה  לדבוק  אלו  בשיחות  לנו  וגרם 
שיחות אלו מתועדות בספרו 'זכרון מאיר"- הגאון רבי מאיר דב 
רובמן זצ"ל, אמנם הוא נפטר לפני כ-45 שנה, אך תורתו עדיין 

מהדהדת.
בפרשה זו שואל הרב שאלה עצומה, הקב"ה לקח את בצלצל 
לו חכמה  ונתן  רוח אלוקים-רוח הקודש,  ומילא אותו  אורי  בן 
תבונה ודעת גבוהים מאוד ואת כל המידות העצומות והנפלאות 
בזהב  שיעשה  כדי  זאת  וכל  המעלה,  רם  לאדם  שיהיה  שצריך 

בכסף ובנחושת.
ולכאורה לא מובן, מה צורך בכל זה, הרי בכל מדינה ומדינה 
נמצאים אנשים בעלי סגולות וידע, צורפים, נגרים נפחים וכדו' 
שהם בוודאי היו יכולים לבנות וליצור את כלי המשכן, המנורה, 
את  לקחת  צורך  היה  מדוע  כן  ואם  וכו',  העזים  עורות  המזבח 
בצלאל בן אורי ולמלאות אותו בחכמה ודעת, לשם מה הוא היה 

זקוק לכל המעלות הגדולות והנפלאות הללו? 
בניית  נושא  שכנראה  מאוד  עמוקה  מסקנה  הרב  מסיק  אלא 
עושים  לא  שאם  עמוקים  דברים  כך  כל  הם  והמקדש  המשכן 
יכולים  לא  הם  עולם  בורא  של  והכוונה  הרצון  בשיא  אותם 

לפעול את פעולתם בשלימות.
האמיתי  לרצון  לכוון  צריכים  היו  וכליו  המשכן  בעשיית 
לעמול  צריכים  היו  כך  ולשם  בעשייתו,  ה'  שכיוון  והמדויק 
ולהתעורר כל הזמן על כל דבר לכוון לרצון ה' ולא להסיח דעת 

שיהיה כמעשה חולין חס ושלום.  
יהודי  פעולת המשכן הייתה להשרות שכינה בישראל, שכל 
פנימית  והתרגשות  רטט  הקודש  למקום  בהתקרבו  ירגיש 
שעוטפת וחופפת אותו. כל יהודי שהגיע לשם הרגיש השראת 
ובמשך  בסוכות  מכן  ולאחר  בפסח  מגיע  היהודי  היה  שכינה, 
קדוש  מראה  באותו  צמודה  מחשבתו  הייתה  הזו  התקופה  כל 
וחווה.  שהרגיש  שכינה  השראת  באותה  המקדש,  בבית  שראה 
אפילו היהודים בעלי המעמד הנמוך העובדיםי למלאכתם עדי 
ערב, ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלוֹ ְוַלֲעבָֹדתוֹ ֲעֵדי ָעֶרב )תהילים קד, כג(, עם 
שבשדות )ר"ה לה ע"א(, היו מקבלים זריקה רוחנית בהתקרבם 
למקום הקודש שנכנסה עמוק בליבם וגרמה להם להפוך לאנשים 

קדושים הדבוקים בה' יתברך תמיד. 
שכולנו  מקדשנו  בית  קדושת  עוצם  את  במעט  להבין  כדי 
יורד בנוי ומשוכלל מן  מקווים ומצפים לראותו בקרוב בקרוב 
השמים )סוכה מא ע"א על פי פירוש רש"י שם בד"ה אי נמי שם 
ָיֶדיָך,  ִמְּקָדׁש ה' ּכוְֹננּו  יז(  ורוב הראשונים(, שנאמר )שמות טו, 

נספר-

בזמן הגאון מווילנא )חי לפני כמאתיים וחמישים שנה, קודש 
הרוח  וענק  התורה  חדרי  בכל  ובקי  עצום  גאון  היה  הקודשים, 
והידע גם בכל חכמות העולם, מתמטיקה זואולוגיה, אסטרולוגיה 
ועוד, את הכל הוא ידע. כששאלוהו כיצד יודע את כל החכמה 
הזאת אמר ששאב את הכל מהתורה הקדושה, 'הפרט הזה כתוב 
על  השבוע  בפרשת  בתורה  כתוב  הזה  והפרט  הקדוש,  בזוהר 
התלמידים  אחד  שאל  והאותיות"(  המילים  וצירוף  חיבור  ידי 
ׁשּוְבָך  ואמר: בתפילה אנו מבקשים ומתחננים ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ
ַרֲחִמים, ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, מה  ְלִצּיוֹן ְבּ
ומשתוקקים  אליו  כוספים  כך  כל  הזה שאנו  יש בבית המקדש 

לראותו ולהיותו בתוכו? 
כמה  עד  יודע  הנך  ואמר:  שפתיים  במתק  הגר"א  לו  השיב 
היה  )הגר"א  יתברך  ה'  ובעבודת  הקדושה  בתורה  עמל  אני 
ישן בסה"כ  והיה  הרגיל  יוצא מגדר  מנדד שינה מעיניו באופן 
שעתיים ביממה, כשהם מחולקות לחצי שעה בכל כמה שעות, 
ואת שאר היום היה משקיע בכל כוחו בלימוד התורה הקדושה 
ומסירתה לתלמידים ובעבודת התפילה(, אך דע לך, שאני מוכן 
לתת את כל שכר העולם הבא שלי תמורת רגע אחד להיות בבית 
המקדש  בבית  אדם  שנמצא  אחד  שברגע  מפני  וזאת  המקדש. 
יכול להשיג את מה שמשיג במשך שבעים שנה של עמל  הוא 
יגיע ודביקות בה' יתברך, הוא זוכה באותו רגע להגיע להכרה 
ממנה  ומתרגש  מתמלא  ליבו  שכל  הצרופה  ולאמונה  האמתית 

וכל רצונו ומאודו נהפך להיות דביקות ה'. 
ובעניין זה מספרים חז"ל )הובא ברמ"א בספר תורת העולה(: 
העם  את  ללוות  הנביא  ירמיהו  הלך  המקדש  בית  חורבן  בזמן 
בדרכו לגלות בבל ולא ראה את חורבן בית המקדש, לאחר מכן 
לארץ  בחזרה  לחזור  אפשרות  לו  ונתן  נבוזראדן  אותו  שיחרר 
ישראל ולירושלים ולראות את מצב היהודים שם, כשחזר ירמיהו 
לירושלים ראה שבית המקדש חרב, מיד ישב לארץ ופרץ בבכי 

איום ונורא, ָּבכוֹ ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה )איוב א, ב(. 
העולם  אומות  מחכמי  גדול  וחכם  פילוסוף  שהיה  אפלטון 
עבר שם וראה את ירמיהו, גדול חכמי היהודים, יושב על הארץ, 
מחבק את אבני המקדש ובוכה בכיות איומות, התפלא אפלטון 
ושאל: 'אתה הוא זה שאומרים עליך גדול החכמים היהודים? 
על מה אתה בוכה, על אבנים? אדם חכם לא בוכה על אבנים 
שנחרבו, אל תדאג, יבנו אבנים אחרות ויקימו בניינים חדשים, 

איפה החכמה שלך?"
היוונים,  של  החכם  הפילוסוף  הוא  'אתה  ירמיהו:  לו  אמר 

נכון? האם יש לך שאלות שלא מצאת עליהם תשובה?"
'בוודאי", השיב אפלטון, 'שאלות רבות יש לי שלא מצאתי 

עליהם תשובה". 
לך  אענה  'ואני  ירמיהו,  אמר  לך",  שיש  שאלה  כל  'שאל 
תשובה על כולם". התחיל אפלטון לשאול את שאלותיו וירמיהו 

השיב לו על כל שאלה ושאלה במהירות הבזק. 
כל  את  קיבלת  'מאיפה  ירמיהו:  את  ושאל  אפלטון  התפלא 

החכמה הזאת? באיזו אוניברסיטה או טכניון למדת?"

'מהאבנים הללו קיבלתי את כל החכמה הזו", השיב ירמיהו, 
מהם  עליהם,  בוכה  אני  מדוע  תמה  שאתה  אבנים  'מאותם 
הבריאות  החכמה  את  לי  נתנו  הם  הזאת,  החכמה  את  קיבלתי 
הכח והעוצמה, וַעל ֵאֶּלה ֲאִני בוִֹכָּיה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים )איכה 

א, טז(". 
העניק  הזה  הבניין  אם  צודק,  'אתה  ואמר:  אפלטון  הודה 
חכמה כה גדולה כמו שיש לך, באמת צריך לבכות על חורבנו". 
מתמלא  היה  המקדש  אבני  מקום  בסביבת  בא  שהיה  מי  כל 
וריגושים  כיסופים  מתמלא  היה  וליבו  ודעת,  בינה  בחכמה 
לדבוק בו יתברך, והיום כשאין לנו לא כהן ולא נביא ולא בית 
הדרך  יח(,  קב,  תהילים  ממדרש  מושאל  )לשון  שיכפר  מקדש 
הוא  יתברך  בו  והדביקות  הנפלאה  לקנות את החכמה  היחידה 

באמצעות לימוד התורה הקדושה. 
וַעל ֵאֶּלה ֲאִני בוִֹכָּיה ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים )איכה א, טז(, כשאנו 
באים לדבר ולעורר על עם ישראל וגלותו, ועל חורבן הרוחניות 
של האומה היהודית, אנו חייבם לזכור מאיפה שאבו כל חכמי 
וגדולי ישראל את החכמה הנפלאה הזו שכל חכמי העולם לא 

הצליחו להשיגה ונחשבו כעשבי השדה בפניהם. 
ְוזֹאת  הקדושה,  התורה  מתוך  שאבו  הם  הזאת  החכמה  את 
וחבל  ד, מד(,  )דברים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלְפֵני  ָׂשם מֶֹׁשה  ֲאֶׁשר  ַהּתוָֹרה 
בני  יש  כיום  ישראל,  יש חוסר מודעות אמיתית לתורת  שכיום 
אדם שחושבים שתורת ישראל בנויה מכמה סיפורים, אך הם לא 
מבינים ויודעים שהיא מקור החכמה הגדולה ביותר שיש בעולם 
שזוכים לה בני אדם שנכנסים אליה ולומדים אותה בלב ונפש. 

לעיתים קרובות אנשים שרחוקים משמירת התורה והמצוות 
ולילה  יומם  שוקדים  והאברכים  הישיבה  בחורי  את  הרואים 
הם  והתלהבות,  מתיקות  חשק  מתוך  הקדושה  התורה  בלימוד 
תמהים ושואלים אותי, 'הרב יסביר לנו, מדוע האברך הזה כל 
לו  אותה? הצענו  לעזוב  רוצה  לא  הוא  למה  בגמרא,  נדבק  כך 
צמוד  רכב  עם  חודש  בכל  שקלים  אלפי  עשרות  של  משכורת 
וכל התנאים הטובים והמעולים, ובכל זאת הוא לא מוכן, הוא 
לא מוכן לעזוב את לימוד הגמרא שהוא כל כך דבוק אליה, מה 

ההבנה בזה?" 
ואני משיב לאותם אנשים שאי אפשר לתרץ תשובה לשאלה זו 
לאדם שלא טעם בעצמו את מתיקות התורה, רק כשהוא בעצמו 
ויראה את חכמתה הנפלאה  זמן מסוים,  יהגה בתורה הקדושה 
למסור  מוכנים  אנו  מדוע  להבין  יוכל  הוא  אז  רק  בה,  ויעמיק 
נפשנו עליה ולא לעזוב אותה בשום פנים ואופן, ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי 
ֶנְהֶּגה  ּוָבֶהם  ָיֵמינּו,  ְואֶֹרְך  ַחֵּיינּו  ֵהם  ִּכי  )תהילים לד, ט(,  טוֹב ה' 

יוָֹמם ָוָלְיָלה )מנוסח ברכות קריאת שמע-ברכת אהבת עולם(. 
יהי רצון שה' יתברך יפקח את עיני עם ישראל שיכירו יבינו 
וידעו שאין כחכמת תורתנו הקדושה, וישובו אל מבועי התורה 
והיראה, ויתקיים בנו דברי הנביא )ירמיה לא, לג( ִּכי כּוָּלם ֵיְדעּו 
אוִֹתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד ְּגדוָֹלם ְנֻאם ה', ובקרוב בקרוב נראה בנחמת 

ציון ברחמים, אמן. 

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

עמוד זה טעון גניזה
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

כשאנו באים לדבר ולעורר על עם ישראל וגלותו, ועל חורבן הרוחניות של האומה היהודית, 
אנו חייבם לזכור מאיפה שאבו כל חכמי וגדולי ישראל את החכמה הנפלאה הזו שכל חכמי העולם לא הצליחו להשיגה 

ונחשבו כעשבי השדה בפניהם. 

"
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תיעשה מלאכה


הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

פרשתינו פותחת בהקהלת העם על ידי משה רבנו 
כדי למסור להם על הקמת המשכן. אבל בפתח דבריו 
ימים  "ששת  נאמר:  וכך  על שמירת השבת,  רבנו  מדבר משה 
תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון". 
המפרשים שואלים, למה נאמר "ששת ימים תיעשה מלאכה", 
והרי מדובר כאן על מצוות שמירת השבת, וכי מי שלא עושה 
מלאכה בימי חול פטור ממצוות שמירת שבת? ובלשון האור 
החול"?  בימי  מלאכה  עשיית  זיכרון  "טעם  מה  הק':  החיים 
עוד שואל האור החיים הק' : למה נאמר "ששת ימים תיעשה 
מלאכה", ולא נאמר "תעשה", וכי המלאכה נעשית מאליה, הרי 

את המלאכה צריך לעשות ולעמול? 
הקב"ה  אמר  בו  הכיפורים,  יום  למחרת  נאמרה  זו  פרשה 
למשה: "סלחתי כדברך". מזה מובן שהציווי הזה בא בהמשך 
ובשייכות לכפרה על חטא העגל, שהוא חטא עבודה זרה. ויש 

להבין את הקשר?
בגדר עבודה זרה מבואר ברמב"ם )ריש הלכות עבודה זרה( 
שעובדי העבודה זרה, שהיו בימי אנוש, לא כפרו ח"ו בקב"ה, 
אלא הכירו בכך שהקב"ה מנהיג את העולם ושכל ההשפעות 
באות  וההשפעות  שהואיל  וסברו  שטעו  אלא  ממנו,  באות 
על-ידי 'ממוצעים'. לכן נוסף על התודה לה' ראוי להודות גם 
לשמש ולירח, ולשאר הכוכבים והמזלות, המסייעים להשפעה. 
וזו טעות גדולה, שכן השפע בא אך ורק מהקב"ה, אלא שרצה 
אין  אולם להם עצמם  והמזלות,  להשפיע באמצעות הכוכבים 
שום חשיבות, ואין להם שום שליטה על ההשפעה, לא להוסיף 

ולא לגרוע, כך שאין שום מקום לכבדם ולהשתחוות להם. 
את  לו  נותן  שהקב"ה  שלימה  באמונה  שמאמין  יהודי  יש 
על-ידי  זאת  נותן  והקב"ה  שהואיל  לו  נדמה  אבל  הפרנסה, 
המלאכה והמסחר, ראוי 'להשתחוות' לעבודתו ולמסחרו, ועל-

ידי זה תהיה לו יותר פרנסה. משום כך הוא משקיע את שכלו 
המסחר,  בענייני  שונות  והתחכמויות   תחבולות  וממציא  בזה 

כשהוא מאמין שבכך תהיה לו פרנסה גדולה יותר. 
הטבע,  בדרכי  פרנסה  בהשגת  לעסוק  צריך  שיהודי  ודאי 
כמו שכתוב  הקב"ה,  ברכתו של  לחול  תוכל  כלי שבו  ולהכין 
אבל  י"ח(;  ט"ו,  )ראה  תעשה"  אשר  בכל  אלוקיך  ה'  "וברכך 

עליו לדעת שהאמצעי הטבעי אינו אלא לבוש לברכת ה'. 
אשריך  תאכל  כי  כפיך  "יגיע  הכתוב:  את  ביארו  המפרשים 

וטוב לך" )תהילים קכ"ח, ב(. "יגיע כפיך", אמנם יש להתעסק 
להיות  צריכה  הטבע  בענייני  היגיעה  אבל  הטבע,  בלבושי 
הנעלים  כוחותיו  בעוד  בידיים בלבד,   – כפיך"  "יגיע  בבחינת 
של היהודי, המוח והלב, שקועים בלימוד התורה ובעבודת ה'. 
ברור שמעט צריך להשתמש גם בשכל בשביל העבודה והעסק, 
שהרי כדי לקנות ולמכור צריך לדעת חשבון... אבל לא להשקיע 

במסחר את כל כוח השכל. 
לא  מלאכה".  תיעשה  ימים  "ששת  אומר:  שהכתוב  מה  זה 
נאמר "תעשה", שמשמעותה שהאדם הוא העושה, היינו שהוא 
המלאכה  כאילו   – "תיעשה"  אלא  במלאכתו,  ושקוע  עסוק 
נעשית בדרך ממילא. שכן האדם אינו שקוע בה, וראשו ולבו 
נתונים ללימוד התורה ולעבודת ה'. אמנם הוא עושה לפרנסתו, 
לקיים את ציווי ה' ליצור כלי לברכה האלוקית, אבל זה באופן 
של "תיעשה", כאילו מעצמו. ולא בכדי, ציווי זה בא "למחרת 
בו  שייחסו  העגל,  חטא  על  הכפרה  אחרי  הכיפורים",  יום 

חשיבות למציאות נוספת. 
לכך  ההכנה  היא  החול  ימי  בששת  לעבודה  כזאת  גישה 
בשבת  לה'".  שבתון  שבת  קודש,  לכם  יהיה  השביעי  ש"ביום 
צריך להיות יהודי מרומם לגמרי מכל העניינים הטבעיים ומכל 
שייכות לטבע, ולהיות "קודש" לגמרי. אלא שכדי שאכן יצליח 
להרגיש את קדושת השבת ולהתרומם למעלה מהעולם, הדבר 
תלוי בששת ימי החול, שגם בהם, כאשר נדרשת התעסקות היא 
תהיה באופן של "תיעשה מלאכה", לא להיות שקוע במלאכה 
לו  תהיה  היא  השבת,  כשבאה  ואז,  בלבד.  כפיך"  "יגיע  אלא 

בבחינת "קודש, שבת שבתון". 
בשנות התקומה בארץ התמודדו עם קשיים רבים ואתגרים. 
המדינה הענייה התמודדה עם עוני מחפיר שהקשה על החיים 
הלא קלים גם כך. הצדיק המקובל רבי ישראל יצחק משי זהב 
זצ"ל היה מבוני הארץ. לפרנסתו התעסק כקבלן בניינים בלב 

העיר העברית הראשונה, תל אביב. 
בארץ עוד לא ייצרו באותם ימים כמויות גדולות של חומרי 
ביום  הגיע  החומר  הפעם  אך  מלט.  לייבא  צורך  והיה  בניין, 
שישי וכמעט לא היה סיפק בידו לטפל בו קודם כניסת שבת. 
הוא ציווה על הפועלים שאף הם יהודים היו כמותו למהר לשנע 
את הסחורה מנמל יפו לאתר הבנייה, מרחק לא רב מהנמל, ואץ 
לו  ציפתה  פני השבת. בחזרתו מבית הכנסת  את  לקבל  לביתו 

הפתעה לא נעימה: השמים התקדרו בעבים וגשם החל לרדת. 
המשמעות הייתה קשה: מאחר וכדי המלט היו גלויים וחשופים 

למטר השמים, כל הסחורה השווה הון רב יורדת לטמיון. 
מה  לשאול  בדלתו  ונקשו  באו  בשכנותו  שגרו  הפועלים 
עליהם לעשות. האם ילכו לכסות את הכדים למנוע כניסת מים 
? אך לא איש כרבי ישראל יצחק יפקיר את השבת למען ממונו. 
הוא אמר להם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: "איני מוכר 
את השבת בעד כל הון שבעולם. אני מזהיר ומתרה בכם כי לא 
כל  את  אאבד  אם  גם  חילול שבת.  בה  פעולה שיש  כל  תעשו 

רכושי". 
בשומעם את דבריו הנחרצים שבו איש לביתו וציפו לישועת 
ה'. אך הגשם רק הלך וגבר. כל השבת ירדו גשמי ברכה עזים, 
משורר  כרגיל.  השבת  יום  בשגרת  ממשיך  יצחק  ישראל  ורבי 
דעתו  ומסיח  היום  כדת  ולומד  מתפלל  בנעימה,  שבת  זמירות 
מהצרה שפקדתו. עם צאת השבת ולאחר עריכת 'הבדלה' הוריד 
רבי ישראל יצחק את השטריימל מראשו והחל לחשב את צעדיו 
הבאים. באמונת אומן ביקש קודם לגשת לאתר הבנייה ולראות 

כמה גדול הנזק. 
עמדו  הכדים  כל  כמשתומם.  עמד  הבנייה  לאתר  בבואו 
האיש  מיהו  ופלסטיק.  נייר  עץ,  חתיכות  בקרשים,  מכוסים, 
מרדת  המלט  כדי  מאות  את  והציל  השבת  ביום  לכאן  שהגיע 

שחת? תעלומה. 
בנתה  יצחק,  ישראל  רבי  בנה  בו  אזור  באותו  כי  מתברר, 
קום  לפני  הרבה  שהוקמה  בונה'  'סולל  חברת  גם  עת  באותה 
החברה,  אנשי  רבים.  וכבישים  בניינים  בארץ  ובנתה  המדינה 
שלא שמרו תורה ומצוות, שלחו פועלים לכסות את כדי המלט 
שהחל  הרב  מהגשם  יינזקו  שלא  כדי  שלהם,  הבנייה  במתחם 
שמים,  בגזירת  הפועלים,  אולם,  השבת.  של  בעיצומו  לרדת 
התבלבלו מחמת הגשם והחושך וטעו באזור הבנייה. הם כיסו 
יצחק  ישראל  רבי  המאמין  היהודי  של  המלט  כדי  את  דווקא 
ששמר את השבת, ואילו את כדי המלט של 'סולל בונה' הותירו 

חשופים למטר השמים. 
המסקנה הייתה ברורה: כשאדם שומר שבת מחללה, לא רק 
שאינו מפסיד בגלל אי החילול והפסקת העבודה ביום השבת, 
אלא שהשבת יש בכוחה גם לברך את ששת ימי המעשה ויש בה 

השפעה לכל ימות השבוע מבחינת "תיעשה מלאכה".  

"ששת ימים תיעשה מלאכה". לא נאמר "תעשה", שמשמעותה שהאדם הוא העושה, 
היינו שהוא עסוק ושקוע במלאכתו, אלא "תיעשה" – כאילו המלאכה נעשית בדרך ממילא.

 שכן האדם אינו שקוע בה, וראשו ולבו נתונים ללימוד התורה ולעבודת ה'. אמנם הוא עושה לפרנסתו, 
לקיים את ציווי ה' ליצור כלי לברכה האלוקית, אבל זה באופן של "תיעשה", כאילו מעצמו. ולא בכדי, 

ציווי זה בא "למחרת יום הכיפורים", אחרי הכפרה על חטא העגל, שייחסו בו חשיבות למציאות נוספת. 
גישה כזאת לעבודה בששת ימי החול היא ההכנה לכך ש"ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה'". 
בשבת צריך להיות יהודי מרומם לגמרי מכל העניינים הטבעיים ומכל שייכות לטבע, ולהיות "קודש" לגמרי.

"
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דירות 
למכירה

כו’ באדר -כח’ באדר תשפ”א
10/03-12/03/2021  

 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

+5 חדרים 

 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(_____________________________________________

אופקים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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

 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

 בבית הילל, 5 חד', 
ק"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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
 בשיכון ה' 4 חדרים _____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

בטאבו משותף, קומה א', 
חזית, 1,300,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 
+ גג, חזית, קומה ג', ד', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,380,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)06-06(_____________________________________________

 ביונה הנביא, 5 חדרים, 
משופצים ברמה גבוהה, 
בטאבו משותף, 95 מ"ר, 

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

1,270,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)06-06(קוק 23 054-6506501

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת, ק"ד + 
מעלית, 3 כ"א, חניה 

משותפת, 2,350,000 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
_____________________________________________)06-06(הרב קוק 054-6506501

 בהטייסים, 3 חד', 60 
מ"ר, ק"ד, עורפי, פתוח, 

מטבח + אמבטיה חדשים, 
מיידי! לל"ת, 550,000 ש"ח 

_____________________________________________)7-11ש(052-7158998

3-3.5 חדרים

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

)לא אחרונה( + מעלית, 
2,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

להרחבה ענקית + חצר, 
חזית, 1,800,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בקרית הרצוג, 4.5 
חד', כ- 85 מ"ר, ק"ד )בלי(, 

משופצת, היתרים, פינוי 
_____________________________________________)08-11ל(בחנוכה, תיווך 054-6687466

 ברח' טבריה, גדולה, 
כ- 120 מ"ר, חזית, ק"א, 
מרווחת, מרפסות, ניתנת 
לחלוקה, בבלעדיות תיווך 

אשכנזי 03-5791770 
_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 ברב קוק השקט, 5 חד', 
ק"א, סוכה, חניה בטאבו, 

_____________________________________________)10-13ל(מעלית שבת 054-5330767

 בזוננפלד 5 חד', כ- 
120 מ"ר, ק"א, מעלית, 
חזית + מחסן, משופצת 

כחדשה בבלעדיות בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 באבטליון, 5 חד' גדולה 
+ גינה של 80 מ"ר, 

מרווחת ומושקעת מאוד 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)10-11(_____________________________________________

 ברח' עזרא, 5 חד', 
כ- 110 מ"ר, עם יחידת 
הורים, משופצת, סלון 

גדול, ק"א תיווך אשכנזי 
03-5791770 חזקי

052-3882621)10-11(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

מ"ר + 18 מ"ר מרפסת, 
קומה 4, חזית לגינה, 

2,350,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

באדר, ענקית, 110 מ"ר, 
מציאה, 2,000,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)10-10(_____________________________________________

 4 חד', במתחם גן העיר, 
מעוצבת ומושקעת, ק"ה, נוף 
ופרטיות + משרד + מחסן + 
חניה + יח' הורים, 2,650,000 

_____________________________________________)10-13ל(ש"ח, לל"ת 054-8173757

 בשפת אמת, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת, 

מעלית, מרפסת סוכה + 
יח"ד יפיפיה, כ- 65 מ"ר 

+ מחסן בבלעדיות בתיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בהרב כהנמן פינת 
באר מים חיים, 4.5 חד', 
מרווחת, משופצת, ק"ב, 

חזית תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)10-11(_____________________________________________

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

אלעד
3-3.5 חדרים

 דירת 3 חדרים, 
ברחוב שמעיה, קומה 

4 ואחרונה, עם אופציה 
בגג, עם נוף ליער, 

1,490,000 ארז חמד 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן 050-7811239

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

הושע, בניין בוטיק, קבלן אמין 
בבלעדיות אמפייר-סטייט נדל"ן 

052-7181411)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות! בבניה בשיכון 
ג', דירות 3/4 חד', ודירת גן, 

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן 052-7181411

 בבניה באזור העריה, 
דירות 4 ח', 2,190,000, 
5 ח', 2,600,000 גמיש 

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

אחרונות, 3 חדרים, 1,700,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)11-11(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים, 
2,700,000, כולל חניה

B.D.A 11-11(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 ברחוב האי גאון, דירה 
משופצת, מושכרת, 
מחולקת ל- 2 דירות, 
דירה אחת 40 מטר 

והשניה 60 מטר, קומת 
קרקע, 1,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(ללא תיווך 050-4191041

 בז'בוטינסקי בצד 
ב"ב מול החלוצים, ק"א, 

מחולקת ל- 2 דירות, 
משופצות, מרוהטות, 

הכנסה 5,500 ש"ח, רק 
1,380,000, מיידי בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי צד ב"ב 
בבניין חרדי, ק"ג, טאבו 
משותף, דירה אחת 60 

מ"ר, ב- 1,000,000 ש"ח, 
ובקומה ד' שתי יחידות, 

ב- 1,000,000 ש"ח, הכל 
משופץ ומושכר לחרדים, 
יש אפשרות לקונה אחד 
על הכל, ב- 1,900,000 

ש"ח בלבד, מכניס 8,500 
ש"ח, הכל נבנה בהתרים 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)11-11(_____________________________________________

 באזור מנחם נתן 
הנביא בבניין מפואר, 
דירת נכה, 170 מ"ר, 

כולל מרפסת שמש + 
חניה תת קרקעית, ב- 

2,200,000 ש"ח גמיש 
להב נכסים

050-4177750)11-11(_____________________________________________

 באביעד 5 חד', 130 
מ"ר, מחולקת, ק"ק, 100 

מ"ר + יחידה 30 מ"ר 
בחצר, 2 חד', מושכרת, 

במחיר מעולה, ב- 
1,880,000 בלעדי אפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 א.הר סיני, בבניה, 
דירות 3-4 חד', מפוארות, 

ק.אמין, החל מ- 
1,400,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

 לחטוף!! בלוחמים, 
דירת גן 4 חד', 90 מ"ר 

+ חצר 60 מ"ר, נוף, 
ואופציה, 2,360,000 

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בחברון דירת 
גג, מחולקת, ק"ב, 2 

מפלסים, כניסות נפרדות, 
כ- 75 מ"ר בכל מפלס, 

מ. שמש + סוכה, מפואר 
ומושקע, מתאים לטאבו 

משותף, 2,550,000 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)11-11(והשקעות 054-4290600

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג, 2 

מפלסים, כ- 75 מ"ר 
בכל מפלס, 3 חדרים 

למטה + חדר למעלה + 
גג גדול, ק"ד + מעלית, 

2,050,000 גמיש, 
מתאימה גם להשקעה 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בקרית הרצוג, 
גניחובסקי, 5.5 חד', דופלקס 

גג 140 מ"ר "מאגדים" - משה 
_____________________________________________)11-11(דסקל 050-5926021

 באבני נזר, דופלקס 6 
חד', 204 מטר, קומה ד' + 

ה', חזית, כיוונים פתוחים 
+ אופציה לבניה ענקית, 

3,250,000 בבלעדיות תיווך 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן שרה 052-7670757

 בשיכון ג' דופלקס 180 
מ"ר, 6 חד', ק"ג, חזית, 

משופצת, 2,750,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 בשיכון ה', דופלקס 
בקומה א', מחולק ל- 4 חד' + 
4 חד' + יחידה 2.5 + גג בטון 
_____________________________________________)11-11("פנחס נכסים" 055-6789653

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ב, ורצפה כ- 35 מ"ר, 
ואופציות, 1,690,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)11-11(_____________________________________________

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

+ 2 מחסנים מושכרים(, 
משופצת, נוף, 2,400,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 ברב שר, דופלקס 5 חד', 
יפה ומטופחת "לכוביצקי 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5040443

 בבניין מעולה במצליח, 
5 חד', 120 מ"ר, 

משופצת, 2 שירותים 
+ מרפסת שמש, סוכה 

+ מחסן 10 מ', רק 
1,930,000 ש"ח בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-41560880)11-11(_____________________________________________

 בוינרב, 6 חד' 
ענקית, 140 מ"ר, ק"ב, 

מתאימה מאוד לחלוקה, 
ב- 1,790,000, עסקה 
מיידית! בלעדי לאפיקי 

_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי בפדרמן )ליד 
גינת הזית(, 5 חדרים 

חדשה ומטופחת, קומה 
6 + מעלית/שבת, 
נוף פתוח, מיידית, 

1,770,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 באזור מנחם נתן 
הנביא בבניין חדש 

ומפואר, דירת 5 חדרים, 
משודרגת + חניה, כולל 

יחידת הורים ומרפסת 
שמש, ב- 2,550,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)11-11(_____________________________________________

 באיזור חזו"א, 4 חד', 
ק"ב, חזית, 3 כ"א, שמור, 

150 מ"ר )40 מ"ר מעטפת(, 
2,670,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)11-11(_____________________________________________

 בגינות דוד, 5 חד', 
ק"ה, נוף מדהים, כניסה 

מיידית "לכוביצקי נכסים" 
03-5040443)11-11(_____________________________________________

 בעמק יזראל, 5 חד' 
+ 2 מרפסות, 120 מ"ר + 

אופ' לבניה, ק"ב + מעלית, 
2,000,000 ש"ח

_____________________________________________)11-14ל(054-3761406

 בפדרמן החדש, 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

ק"ו, משודרגת ויפה, 
1,770,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין, 5 
חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 
1,500,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)11-11(_____________________________________________

 חדשה בשוק! באפשטיין, 
כ- 4 חדרים, 95 מ"ר, גדולה, 

מרווחת ושמורה, ק"ג ואחרונה, 
3 כ"א + אופציה ממשית 

בגג, 1,920,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

052-7193105)11-11(_____________________________________________

 בר"ע, 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)11-11(הקריה 050-3000121

 בקובלסקי 4 חד', 
כ- 100 מ"ר, ק"ד, ג.בטון, 

משופצת, 1,695,000 
ח.שכנים נדל"ן הקריה 

050-3000121)11-11(_____________________________________________

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

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)11-11(הקריה 050-3000121

 בבנימין אברהם, 4 
חד', כ- 80 מ"ר + סוכה, 

ק"א, חזית, משופצת, 
1,495,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)11-11(_____________________________________________

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

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בעמק יזרעאל, טאבו 
מסודר, 4 חד', ק"א, 

90 מ"ר, חזית + סוכה, 
משופצת, מיידית, מחיר 
אמיתי, למכירה מיידית 

בטיפול אפיקי נדל"ן בועז 
050-4156080)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות, בגולומוב 2, 
דירה ענקית, 115 מטר, 
מעוצבת אדריכלית, 4.5 

חדרים )כ- 5 חדרים(, 
סלון מרווח עם מטבח 
גדול ומושקע, מעוצב 

דקורטיבית, 3 חדרי 
שירותים + 2 חדרי 

אמבטיה, מרפסת 10 
מטר, 2 חניות מקורות, 
טובה להשקעה, מחיר 
2,700,000 תווך רבקה 

_____________________________________________)11-11(נקב 053-9244430

 בלעדי באהרון דב 
בבנין חדש, 4 חדרים, 
כ- 90 מ"ר, מושקעת 

ומעוצבת ברמה גבוהה, 
ק"ב + מעלית )מושכרת 

ב- 6,500 ש"ח(, מתאימה 
גם להשקעה, 2,150,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)11-11(והשקעות 054-4290600

 בלעדי מציאה בעמק 
יזרעאל, 4 חדרים, ק"ג, 
חזית + סוכה + מעלית 
וחניה, 1,600,000 ש"ח 
סלומון נכסים והשקעות 

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 ברמת אהרון 4 חד', 75 
מ"ר, משופצת כחדשה + 
אופציה ממשית ל- 2 חד', 

ק"א, 3 כ"א א. פנחסי
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול, 4 חד', 98 מ"ר + 

אופציה 40 מ"ר, כולל היתרים, 
ק"ב, משופצת, 2,090,000 

ש"ח גמיש א. פנחסי
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הראשונים 
4 חד', 90 מ"ר, ק"ד + מעלית 
+ מחסן בק"ק + יחידה בק"א 

40 מ"ר, מושכרת ב- 3,500 
ש"ח, 2,600,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 במימון 4 חדרים, קומה ב', 
חזית, ללא מעלית + אופציה 
לבניית יחידה 36 מ"ר, בקומת 

הקרקע, 1,950,000 ש"ח 
בבלעדיות תיווך נדל"ן שרה 

052-7670757)11-11(_____________________________________________

 מגורים במחיר שפוי!! 
טאבו מחסן, ק"1-, 4 חד', 75 
מ"ר, שמור, הושכר ב- 4,500 

ש"ח, ללא משכנתא, 900,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 ירד המחיר, בזכרון מאיר, 
4 חד' + נכס מניב "לכוביצקי 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5040443

 חדשה בשוק, ברבינו 
אשר, 4 חד', ק"ק, מרפסת 

גדולה "לכוביצקי נכסים" 
03-5040443)11-11(_____________________________________________

 בדב גרונר, 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, רק 
1,600,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בוינרב, כ- 4 
חד', 90 מ"ר, קו"2 + מעלית 

+ אופציה הרחבה "מאגדים" - 
_____________________________________________)11-11(משה דסקל 050-5926021

 ברמת אהרון 4 חד', ק"א, 
חזית, 3 כ"א, משופצת + 

אופ' 2 חד' וסוכה, 1,900,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בנביאים 4 חד', 84 מ"ר, 
ק"ב, חזית, שמורה ומטופחת 
ומתוכננת היטב, 1,950,000 

ש"ח גמיש נדלניסט
050-6589497)11-11(_____________________________________________

 מציאה בסלנט!!! 
4 חד', 90 מ"ר, ק"א, 

חדשה ומפוארת, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

 בהזדמנות!!! במנחם 
בגין 3.5 חד', כ- 95 מ"ר, 
ק"ב, ג.בטון, 1,650,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)11-11(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
ק"ג, ג.בטון, משופצת, 

מאווררת מאוד, 
1,400,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)11-11(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

ג.בטון, מושכרת 4,400, 
1,220,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)11-11(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3 חדרים, 
83 מטר + מרפסת, חזית, 

1,780,000 גמיש ***3.5 
ח', משופצת כחדשה, חזית, 

1,950,000 גמיש
B.D.A 11-11(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, כ- 3 
חדרים, כ- 80 מטר, משופצת 
כחדשה + אופציה להרחבה, 

1,750,000 גמיש
B.D.A 11-11(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בבלעדיות בפרדס כץ, 
בבניה, 3 חד', 75 מטר "פנחס 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 055-6789653

 באזור אחיה השילוני, 
3 חד' גדולה + סוכה + חניה 
+ א.לבניה, 1,580,000 ש"ח 

"אלמוג נכסים" ר"ע 39
052-6402078)11-11(_____________________________________________

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל, 3 חד', כ- 68 

מ"ר, קומה ב', שמורה, 
א.לסוכה, 1,360,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 לסגור!! שיכון ה' 3.5 
חד', כ- 78 מ"ר, ממ"ד, 

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,670,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)11-11(_____________________________________________



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

כו’ באדר -כח’ באדר תשפ”א   10/03-12/03/2021

 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

יחידות דיור

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

עפולה

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

אלעד

4-4.5 חדרים

קוטגים

 בהרב שר, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

ב', בבנין חדש, חזית, 
4,500 ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בחברון 2 חדרים 
ענקיים, קומה ב', חזית, 
מיידי, 3,200 ש"ח בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

טבריה
 דירת חדר, 45 מ"ר, 

משופץ + נוף + מרפסת, 
2,500 ש"ח, הכל כלול

_____________________________________________)6-13ש(052-2634477 052-3224835

ירושלים
 לדירת שותפים בירושלים, 

דרוש שותף מסורתי, לחדר 
מרוהט, בפסגת זאב, 1,800 

ש"ח כולל הכל 052-2634477 
_____________________________________________)6-13ש(052-3224835

4-4.5 חדרים

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

צפת

 בגינות דוד, 5 חד', ק"א, 
חזית לפארק + מחסן + 
חניה, 7,500 ש"ח, לל"ת 

_____________________________________________)08-11ל(054-2027750

 באזור העירייה, יח' דיור 
גדולה, 34 מ"ר, מפוארת, 
משופצת, ממוזגת, 2,190 

_____________________________________________)8-12ש(ש"ח 054-8498288

עמנואל
 4 חד', מרווחת, מאווררת, 
מטבח יפה, נוף, 2 מרפסות, 
שכנים טובים, ביהכנ"ס קרוב 

054-8484077)08-11(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

ירושלים

 ברח' סלומון, 4 חדרים, 
92 מטר - ענקית, קומה 5 + 

מעלית, בהזדמנות!!!
_____________________________________________)09-12(050-6399333 מתיווך

 בצפת, בלוחמי הגטאות, 
דירת 3 חדרים, מסודרת ויפה, 

אופציה לבניה של כ- 120 
מ"ר, מחיר מבוקש: 630,000 

ש"ח תיווך רועי סופר דור 
050-6334520)09-12(_____________________________________________

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

א', משופצים, מיידי, 
4,500 ש"ח גמיש בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

 1.5 חדרים, מרווחת, 
מרוהטת קומפלט, משופצת, 

2,300 ש"ח כולל מים וארנונה, 
להתקשר מ- 17:00

_____________________________________________)09-12ל(054-6926160 03-5798063

 ברחוב ירושלים/
חברון, 3 חדרים, קומה 
ג' ואחרונה, גג רעפים 
+ היתר לבניה על הגג 
ובצד, 1,580,000 ש"ח 

גמיש תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501
03-5797756)09-09(_____________________________________________

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

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

אפשרות למשכנתא, 
1,250,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)48-48(קוק 23 054-6506501

 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(_____________________________________________

 ברחוב קלישר בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 80 
מ"ר, קומה א', חזית, 

משופץ, 1,300,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

להשכרה, 1,800,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 ברח' חברון, 3.5 חד' + 
יח"ד 30 מ"ר, משופצת 

ברמה גבוהה! תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

+5 חדרים

 בבורוכוב המבוקש! 
מפרטי! 4 חד', 107 מ"ר, 

משופצת ברמה, ק"ב, חניה 
בטאבו, 1,730,000 ש"ח 

_____________________________________________)10-13ל(054-5924284

 במשולם ראט, 3 חד', 
ק"ק, משופצת, מרוהטת, 

_____________________________________________)10-11ל(כניסה פרטית 054-8466011

 בקרית הרצוג, בקובלסקי, 
3 חד', ק"ב + מעלית, 

מטבח חדש, מרפסת סוכה, 
3,600 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)10-13ל(03-6195580

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

מרוהטת + סוכה, מיידי
_____________________________________________)10-11ל(050-4164695

 יחידת דיור, משופץ, 
_____________________________________________)10-13ש(ממוזג, ק"א 050-5277929

החלקת שיער 
ברמה שלא הכרת
באישור משרד הבריאות

מזמינה החלקה 
מקבלת 

צימר זוגי 
במתנה בצפון 

ובנוסף מקבלת 
שמפו ומסכה 

מתנה  

053-5451096
לפרטים מלכה

מבצע מיוחד ל-10 
הסוגרות הראשונות

אפשרות להגיע 
עד בית הלקוחה

 באהרון דב, 3 חד', 
ק"ג, חזית, משופצת 

ברמה גבוהה תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)10-11(חזקי 052-3882621

 בבלעדיות בחרל"פ, 3.5 
חדרים גדולה + מרפסות, 
כ- 100 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, 

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)11-11(_____________________________________________

 "הטבה מיוחדת בעמלת 
התיווך", בבורוכוב, 3.5 חדרים, 

מרווחת, כ- 75 מ"ר, ק"א, 3 
כ"א, סוכה, מעלית, ממ"ד, 

וחניה גרוס תיווך
050-4122744)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

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

050-4122744)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בעמי, 
ענקית, 100 מ"ר, 3.5 
חד', ק"ב, משופצת, 

שקטה, יחי' הורים, 3 
שירותים, דוד"ש, מעלית, 

חניה כפולה מקורה 
בטאבו, כניסה 1.9.21, 
2,120,000 ש"ח תיווך 

נדל"ן בחיוך
054-3970200)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,150,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', בטבאו, 
בז'בוטינסקי סוקולוב, קומה 

א', עורפית לבני ברק, לא 
משופצת, 1,400,000 גמיש 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב 3.5 חד', 
75 מ"ר, ק"ב, חזית, משופצת 
+ סוכה, גדולה, בניין מטופח, 

1,690,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! בהזדמנות ברח' 
הרצוג בבניין חדיש, 3 חד', 
80 מ"ר, ק"ב + מעלית + 

מ. שמש, מצב מעולה, חזית, 
אפשרות לחניה, 1,670,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 הזדמנות בסוקולוב!! 
3 חד', 75 מ"ר, ק"ה, 

משופצת, סוכה וחניה, 
1,790,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)11-11(נכסים" 052-7684074

 בזכרון מאיר, בדמי 
מפתח, 3 חד', 70 מ"ר, ק"א, 

חזית, שמורה, 1,050,000 
_____________________________________________)11-11(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 במיוחד למבוגרים, 
במרכז השקט, 69 מ"ר, ק"ק, 
משופצת מהיסוד, יח"ה, סלון 

ענק, 1,470,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)11-11(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 3 חד', 
בבניין קטן ואיכותי, קומה 
ראשונה, חזית + חנייה, 
ב- 1,590,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)11-11(נכסים 050-4177750

 בבירנבוים 3 חד', מרווחת 
ונעימה + אופציה "לכוביצקי 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5040443

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

100 מ"ר, קומה א', חזית, א. 
להרחבה א. פנחסי

03-5799308)11-11(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)11-11(לדיור" 052-5222690

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

לט.משותף(, 1,440,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בקובלסקי, 2 
חדרים מרווחת + מרפסות, 

כ- 60 מ"ר, ק"א, חזית, 3 כ"א 
+ אופציה להרחבה תיווך גרוס 

050-4122744)11-11(_____________________________________________

 בבנימין אברהם, 2 
חד', והול, כ- 55 מ"ר, 

ק"ב ואחרונה, 1,290,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בטרומפלדור 2.5 חד', 
50 מ"ר, ק"ג, גג בטון, 
ח.שכנים, 1,260,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 2 חד', 
40 מ"ר, ק"ב, עורפית, 

מ.מהיסוד, היתרים לעוד 
30 מ"ר, 1,150,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,370,000 "פנחס 
_____________________________________________)11-11(נכסים" 055-6789653

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

חתימות שכנים בגג בטון, 
1,250,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)11-11(_____________________________________________

 מציאה!! בבר אילן 2.5 
חד', 50 מטר, קומת קרקע + 
חצר 40 מטר "פנחס נכסים" 

055-6789653)11-11(_____________________________________________

 באזור העירייה 2.5 חד', 
משופצת ויפה + א.לבניה, 

1,399,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)11-11(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 בהזדמנות! באזור 
הפלמ"ח 2.5 חד' גדולה 

וממוזגת + סוכה, מתאימה 
גם לחלוקה, 1,250,000 ש"ח 

"אלמוג נכסים" ר"ע 39
052-6402078)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות בבגנו 2.5 חד', 
כ- 70 מ"ר, קומת קרקע, 

מיידי "מאגדים" - משה דסקל" 
050-5926021)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח' בברוט, 
כ- 40 מטר + גג בטון + 

אופצייה בצד + רישיון בנייה, 
1,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי 2 ח', 60 מטר, 
ביהודה הנשיא, קומה א' 
+ חתימות לפינוי בינוי, 

1,440,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
משופצת חלקית, א. להרחבה, 

1,470,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 בבלעדיות ברמת הדר, 

במפלס אחד, 250 מ"ר, 5 חד' 
+ מ.שמש 55 מ"ר, בניין בן 

שלוש בבלעדיות "מאגדים" - 
_____________________________________________)11-11(משה דסקל 050-5926021

טבריה
 דירות, החל מ- 540,000, 

בכל אזור טבריה והסביבה 
דאינה אומלצינקו יועצת נדל"ן 

Res 11-11(058-5484844 בעמק(_____________________________________________

 רמות ג': קוטג' 7.5 חד' 
גדולים )148 מ"ר( + גינה 
45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': קוטג' 7 חד' 
)163 מ"ר נטו( + גינות 150 

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ב': 5 חד' )109 מ"ר 
נטו( + סוכה )5 מ"ר( + מחסן 

)4 מ"ר(, ק"א, נוף, שמורה, 
מציאה! 2,150,000 ש"ח! 

_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': 5 חד' )108 מ"ר 
נטו!(, משופצת + מרפסות 
)14 מ"ר(, יחידת הורים, ק"ג, 

נוף! מציאה! 2,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(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 
_____________________________________________)11-11(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

פינתי, נוף, כיוונים, סלון 
גדול, 3,190,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

 רמות א': 4 חד' )72 מ"ר 
נטו( + מרפסת )12 מ"ר( + 

מחסן )4.5( + ת.ב.ע 24 מ"ר, 
נוף, ק"ג, מציאה! 1,760,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)11-11(_____________________________________________

 רמות ב': 4 חד' )84 מ"ר 
נטו( + סוכה )13 מ"ר( + 
ת.ב.ע 40 מ"ר, ק"א, חניה 

פרטית, סלון גדול, 2,090,000 
ש"ח! תיווך הכוכבים:

02-5713375)11-11(_____________________________________________

 רמות ב': 4.5 חד' )87 
מ"ר נטו(, משופצת + סוכה 
)7 מ"ר( + מחסן )7 מ"ר( + 
חניה )8 מ"ר(, מקום מרכזי! 

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)11-11(הכוכבים: 02-5713375

פתח תקווה
+5 חדרים

 דירות, החל מ- 650,000 
שקל, באזור עפולה, שכונות 

מתחרדות זמיר דובינסקי יועץ 
ומתווך נדל"ן 052-3097447 

Res 11-11(בעמק(_____________________________________________

 דירות חדשות מקבלן, 
באזור עפולה, עיר מתחרדת, 

יעוץ משכנתא עלינו זמיר 
דובינסקי יועץ ומתווך נדל"ן 
Res 11-11(052-3097447 בעמק(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בטולדנו, 5 חד', 110 מ"ר, 

קומה 1, מעלית, חניה, 
משופצת ומעוצבת ברמה 

גבוהה שירי שטרסבורג
050-8087624)11-11(_____________________________________________

 הזדמנות בלעדית!! 
בשפירא, ק"א, 6 חד', 

105 מ"ר, משופצת 
מהיסוד!!! חזית, 

1,750,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)11-11(נכסים 052-7684074

 "אינפינטי עוצמה", 
בגורדון, 4 חד', 110 מ"ר, 

קומה 3, מעלית, חניה בטאבו, 
משופצת מהיסוד שירי 

_____________________________________________)11-11(שטרסבורג 050-8087624

 "אינפינטי עוצמה", 
בפינס, 3.5 חד', 90 מ"ר, 
קומה 1, חניה משותפת, 

שמורה ויפה שירי שטרסבורג 
050-8087624)11-11(_____________________________________________

 בסוף פינסקר, קרוב לאם 
המושבות, 3 חדרים, ק"1 

+ ממ"ד + מרפסת שמש, 
1,570,000 ש"ח

050-3528252)11-11(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 ביפה נוף, דירת 4 חד', 

כ- 82 מ"ר, במצב טוב, 
בבניין הטוב, במחיר מציאה, 
730,000 ש"ח שניר נכסים 

052-2888181)11-11(_____________________________________________

 בשפרינצק המבוקש! 
דירת קרקע 3 חד', במצב 

מצויין, עם אופצייה להרחבה/
חצר פרטית, 640,000 ש"ח 
_____________________________________________)11-11(שניר נכסים 052-2888181

לפרסום
03-6162228

בני ברק 

3-3.5 חדרים
 להשכרה ברח' בעלי 
התוספות, דירה 3 חדרים, 

קומה 3, משופצת ויפהפיה, 
_____________________________________________)11-11(ללא תיווך 054-3975952

 בבלעדיות! מציאה!!! 
בז'בוטינסקי 180, דירה 

משופצת ומרווחת, 
מוארת מאוד, 2 מרפסות, 
חדר שינה ענק עם יציאה 

למרפסת, מטבח וסלון 
גדול בנפרד עם יציאה 

למרפסת נוספת, ריהוט 
מלא קומפלט, המחיר 

כולל חשבונות מים 
וארנונה!!! מחיר 2,900 

תווך רבקה נקב
053-9244430)11-11(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 ברבינו אשר, פנטהאוז 

ענק ויחודי, נוף מדהים, 
מרפסת מושקעת "לכוביצקי 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5040443

 באזור שמעיה 
הלוחמים, בבניין חדש 
ומפואר, דירת 4 חד', 
קומת קרקע + גינה 

מרוצפת 40 מ"ר, מיידי! 
ב- 5,400 ש"ח להב 

_____________________________________________)11-11(נכסים 050-4177750

 בבלעדיות! מחיר 
מציאה!!! ברחוב בר 

אילן 11, דירת גג 2 
חדרים, ענקית, כ- 60 

מטר, מרוהטת קומפלט! 
סלון מרווח ומואר עם 

יציאה למרפסת שמש 
כ- 30 מטר )כשר לסוכה(, 
מטבח בנפרד לסלון, חדר 
שינה גדול, מחיר 2,800 

תווך רבקה נקב
053-9244430)11-11(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה!!! 
ברחוב בר אילן 11, דירת 

גג 4 חדרים, ענקית, 
כ- 110 מטר, משופצת, 
סלון גדול ומרווח, מטבח 

בנפרד, חדרי שינה 
גדולים ומרווחים, חדר עם 

אופציה לסוכה, 2 חדרי 
שירותים + חדר שירות, 

כל הקודם זוכה!!! מחיר 
4,250 תווך רבקה נקב 

053-9244430)11-11(_____________________________________________

 באזור מנחם נתן 
הנביא בבניין חדש ומואר, 

דירת 5 חד', משודרגת, 
מיידי! כולל יחידת הורים 
ומטבח עשיר, ב- 5,500 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)11-11(_____________________________________________

 במינץ, כ- 110 מ"ר 
+ מרפסת שמש/סוכה 

15 מ"ר, קומה ראשונה, 
חזית + חנייה, ב- 4,900 

ש"ח מיידי להב נכסים 
050-4177750)11-11(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ כ- 4 
חדרים, 100 מ"ר, 

שמורה, קומה ב', חזית 
+ חניה, כניסה מיידית, 

4,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 בגינות דוד 4 חד', ק"ה, 
5,900 "לכוביצקי נכסים" 

03-5040443)11-11(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 4 חד', 104 

מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 
מסודרת, 4,900 ש"ח א. 

_____________________________________________)11-11(פנחסי 03-5799308

 באזור שמעיה 
הלוחמים, 4 חד' גדולה, 

בבניין חדש ומפואר, 
מיידי! + נוף + יחידת 
הורים, ב- 5,100 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)11-11(_____________________________________________

 שיווק בלעדי, דירות 
3 חד' להשכרה בנראדו, 

בניין חדש "פנחס נכסים" 
055-6789653)11-11(_____________________________________________

 באהרון דוב, 3 חד' 
ענקית, משופצת, ק"א, 

80 מ"ר + מרפסת, 
2 כיורים, גדולה מאוד 

ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 

בלבד בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)11-11(נדל"ן בועז 050-4156080

 בדובק, בבניין חדש 
ומפואר, מיידי! 3.5 חד', 
כולל סוכה, קומה שנייה, 
חזית + חניה, ב- 4,500 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)11-11(_____________________________________________

 בשיכון ג', 3 חדרים, 
חדשה מקבלן, 65 

מטר, הדירה מעוצבת 
אדריכלית, מוארת מאוד 

ומרווחת, סלון רחב 
ידיים, מטבח אקסלוסיבי, 

מרפסת סוכה 10 מטר, 
מחיר: 4,100 תווך רבקה 

_____________________________________________)11-11(נקב 053-9244430

 בקריית הרצוג 
מציאה!!! 3 חדרים, 60 
מטר + מרפסת גדולה, 
הדירה חדשה, ממוזגת 

ויפה, מחיר מציאה: 
3,300 תווך רבקה נקב 

053-9244430)11-11(_____________________________________________

 בסנהדרין המבוקש 
ברמת גן גבול בני 

ברק, דירה ענקית, 
כ- 86 מטר, 3 חדרים + 
מרפסת סגורה, הדירה 

עם 4 כיווני אויר, תקרה 
גבוהה, במחיר מציאה: 
3,900!!! תווך רבקה 

_____________________________________________)11-11(נקב 053-9244430

 ברמבם, 80 מ', 3 וחצי 
חד', משופצת קומפלט, 
4,200 "לכוביצקי נכסים" 

03-5040443)11-11(_____________________________________________

 בירושלים 3 חד', ק"ק 
וחצר, 5,000 "לכוביצקי 

_____________________________________________)11-11(נכסים" 03-5040443

 בלעדי בר"ע קרוב 
לירושלים, 3 חדרים, 75 

מ"ר, מטופחת, ק"ב, 
חזית, כניסה מיידית, 

3,300 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)11-11(_____________________________________________

 להשכרה ברח' עוזיאל, 
יחידת דיור, 2 חדרים, כ- 40 

מטר, כחדשה, יפהפיה 
ומרוהטת קומפלט, עם סוכה 

+ מרפסת, ללא תיווך
054-3975952)11-11(_____________________________________________

 חדשה, מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, קומה ג', בבנימין 

אברהם, 2,650 ש"ח
_____________________________________________)11-14ש(052-7691171

 מחיר מציאה! ברחוב 
הרצוג, דירת קרקע, 

כניסה פרטית, כ- 48 
מטר, דירת 2 חדרים, 

משופצת, יפה, ומרווחת, 
מחיר מציאה 2,800 תווך 
_____________________________________________)11-11(רבקה נקב 053-9244430

 2 חד', 48 מ"ר, בפרויקט 
החדש פיגי', קומה ב', כולל 
ריהוט חדש, ב- 3,600 ש"ח 

_____________________________________________)11-14ש(050-9094402

 להשכרה דירה בת 2 
חדרים, יפיפיה, ברח' פרדו בבני 

ברק 03-6191469
052-7698994)11-11(_____________________________________________

 להשכרה יח"ד, כ- 40 
מ"ר, חדשה, יפיפיה, באנילביץ, 
מזגנים, מרוהטת, מיידי, 2,800 

_____________________________________________)11-14ש(ש"ח 054-6717863

 בהזדמנות!!! בחולדה 
הנביאה, כ- 48 מטר, 

דירה מדהימה, מרוהטת 
קומפלט, מעוצבת 

בסטנדרט גבוה! מטבח 
חדש ועדכני, חדר שינה 

מרווח, דירה מפנקת, 
מתאימה לזוג צעיר/יחיד, 

לבוא רק עם מזוודות! 
מחיר 2,600 תווך רבקה 

_____________________________________________)11-11(נקב 053-9244430

 בשיכון ג', מחיר 
מציאה! דירה יפה, 

מוארת, ומרווחת, כ- 45 
מטר, חדר שינה גדול, 
סלון + מטבח מעוצב, 

הדירה משופצת ונראית 
מהמם, מרוהטת 

קומפלט, ברמה הכי 
גבוהה שיש, מחיר 2,700 

תווך רבקה נקב
053-9244430)11-11(_____________________________________________

 בישעיהו, 1 חדר פריט 
לבודד, כחדש, גדולה, בכניסה 

משותפת, ריהוט + מים 
וארנונה, 1,900 ש"ח

_____________________________________________)11-14ל(054-4400074

לפרסום
03-6162228
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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 

_____________________________________________)07-32/21ש(054-8422105

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

השכרת רכב

 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

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

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

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

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

 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)08-07/22(_____________________________________________

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

צפת

 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

 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

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-16ש(ושבתות 052-7668387

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

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)25-25/21ש(077-5590283

 "בוסתן בכפר" - 10 יח' 
)+60 איש( לקבוצות, שבתות 
חתן וכו', בריכה ענקית, חדר 

אוכל, וחצר מפנקת.
_____________________________________________)30-30/21ש(052-5738882

 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

 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

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

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

 מבצעים לפסח! 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

ירושלים והסביבה

יבניאל

 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)26-02/22(_____________________________________________

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

 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 
_____________________________________________)2-17ש(וסנוקר 052-3540874

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

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

 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 

_____________________________________________)05-05/22(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

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

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-13/21(_____________________________________________

 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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

_____________________________________________)6-17/21ש(054-6511250

 מקרר תחתון + 
מקפיא עליון, 2 מ"ר 

גובה, 60 ס"מ רוחב, של 
normande במצב מצוין, 
_____________________________________________)6-10ש(850 ש"ח 054-8591418

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 "נופי כלנית" - 5 צימרים 
מושקעים + בריכה וג'קוזי 

ספא, גינה, מטופחת, מתחם 
פוגולה ומתקני גן, ק.צביקים - 

_____________________________________________)48-21/21ש(054-9917000

 גמ"ח חופשה- שנה 
ראשונה- יחידה מול הכנרת, 

הליכה מתחנה מרכזית, 300 
ש"ח לשבת, לזוגות שנישאו 

מאדר תש"פ עד אדר תשפ"א 
_____________________________________________)7-14ש(054-6511250 )12:00-20:00(

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-18ש(050-6333765

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)7-18ש(054-6388082

 נאבד פלאפון ביום שישי 
בשעה 2:15 שחור סמסונג 

טאצ' החשוב לבעליו הבטריה 
ריקה ולכן לא נדלקת

_____________________________________________)07-08ח(02-9913025

 נמצא פנס ברח' ההגנה 
ברחובות ביום ראשון

_____________________________________________)07-08ל(058-3256726

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

 צימר יומי ושבתות, 
מיקום מעולה, בעיר 
העתיקה של צפת, 

מחירים מיוחדים 
_____________________________________________)8-11ש(לאצמ"ש 052-7153475

 בשבת ר"ח אדר נעלם 
תוכי קטן בצבע תכלת

_____________________________________________)09-10ח(050-3143334 ב"ב

 נמצא לפני כשנתיים נגן 
MP3 מסוג דוקו בקו 402 
_____________________________________________)08-09ח(לכיוון ב"ב 052-7657518

 נמצא רב קו ע"ש אפרת 
קנטור ברכבת הקלה בי"ם 

_____________________________________________)08-09ח(052-7657518

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)09-10ח(ב"ב 054-8412976

 אברך מעוניין לקבל 2 
כיסאות משרדיות פשוטות 

_____________________________________________)09-10ח(050-4160457 ירושלים

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד באלף דולר ויותר 

_____________________________________________)09-10ח(050-4158682

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)09-10ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין לקנות בי קיור 
לייזר ספורט במצב חדש

_____________________________________________)09-10ח(03-6199806 בערב

 דירת נופש חדשה, 
מפוארת וממוזגת, ברמה 
גבוהה מאוד, קרובה מאוד 
לשטיבלעך ולכנרת, לנופש 

_____________________________________________)10-13ל(מושלם 053-3985298

צילום
 צלם מקצוען ומיומן 
לאירוע שלכם, "אריאל 

עדי", החל מ- 399 ש"ח 
052-5867076
_____________________________________________)10-17ל(03-6183365

 א.א. שיפוצים, צבע 
וריצוף במחירי רצפה, ניתן 
להשיג ריצוף במחיר מוזל 

_____________________________________________)10-13ל(050-4110612

 אבד רחפן באזור יהודה 
_____________________________________________)10-11ח(הנשיא 050-4188923/2

 נמצא מעיל של ילדים 
באזור גני זית, נמצא ארנק עם 
כסף בקרית הרצוג באזור סניף 

_____________________________________________)10-11ל(מכבי 054-8455142

 מעוניין לקנות מברגה 
18V אימפק מילווקי

_____________________________________________)10-11ח(050-4160687

 מעונין לקנות ספר 
"השעיר השלישי" יד שניה 

_____________________________________________)10-11ח(050-4188923/2

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים ב- 120 ש"ח

_____________________________________________)10-11ח(052-8814378

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, 6,500 ש"ח, 
2,060,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

פתח תקווה

השקעות

 ברח' אחד העם, 3 חד', 
ק"ב, שמורה, חצי מרוהטת + 

מעלית וחניה, לל"ת
_____________________________________________)08-11ש(054-2150552

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)08-09ח(מתיווך( 052-3595314

■ 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(_____________________________________________

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

בר יוחאי

 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

 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(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חנות 30 מ"ר + גלריה, חזית 

ענקית!! לכל מטרה, אפשרות 
60 מ"ר 050-3999777

_____________________________________________)08-13ל(052-2518617

מחסנים

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

דלתון

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 דירה מצויינת 
להשקעה, במרכז פ"ת, 

3 חד' גדולים, תשואה 
מעולה 050-7884866 

_____________________________________________)08-11ש(050-7884864

 מחפשים דירה 3 חדרים 
לקנייה בגינות דוד ללא תיווך 

_____________________________________________)08-09ח(053-3171796

 לכולל יום בב"ב דרוש 
ביהכ"נ התשלום עבור 

ההוצאות בלבד טל':
_____________________________________________)10-11ח(052-7121390

 "הפרח בגני"- צימרים 
מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

פנורמי, גינה ענקית
_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

4-4.5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בשלומציון המלכה 10, דירת 4 
חד', ממ"ד, מרפסת שמש, עם 

מעלית וחניה, משופצת ויפה 
_____________________________________________)11-11(צוות דודי נגר 050-2567111

 בז'בוטינסקי/צהל, 3 
חדרים, קומה 3 נמוכה, 3,200 

_____________________________________________)11-11(ש"ח 050-3528252

 מחפש לקנות דירה 
בסנהדריה שלושה חדרים עם 
מעלית לל"ת 054-7385609 

_____________________________________________)11-12ח(ירושלים

 בלוד, בדוד המלך, 
ק"4, בלי מעלית, 

בבניין איכותי, מחולקת 
ל- 2 דירות, כולל ריהוט, 

מכניסה 4,000 ש"ח 
בחודש, רק 990,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
054-6506501)11-11(_____________________________________________

 במושב אחיסמך, 
דירות 4-5 חדרים, החל 

מ- 1,400,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בבני ברק, מתחילים 
לחזור לשגרה, איתנו 
תקבלו את התנאים 

ומחיר שלא תאמינו תיווך 
_____________________________________________)11-11(דורון 054-4980159

לפרסום
03-6162228

 בהזדמנות - עיסקת 
קורונה!!! במרכז ר"ע, 
270 מ"ר, רק 23,000 

_____________________________________________)11-11(ש"ח תווך 055-6755889

 חנות 100 מ"ר, מיקום 
חזק, במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)11-11(_____________________________________________

 חנות בגן וושרא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)11-11(תיווך דורון 054-4980159

 מחסן לכל מטרה, 
מרכז ר"ע ב"ב, 

בהזדמנות, עסקת 
קורונה!!! 100-200 מ"ר, 

רק 11,000 ש"ח תווך 
055-6755889)11-11(_____________________________________________

 מחסן 220 מ"ר, 
משרד, גישה נוחה 

לרכב, עלי הכהן ב"ב, 
בהזדמנות, עיסקת 

קורונה, 9,000 ש"ח תווך 
055-6755889)11-11(_____________________________________________

 להשכרה ברח' רשב"י 
באלעד, משרד או מחסן, כ- 

20 מטר, עם כניסה פרטית + 
מזגן + מושקע + גישה לרכב, 

_____________________________________________)11-11(ללא תיווך 054-3975952

 מחסן להשכרה בראש 
העין, 500 מ"ר + גישה 
לרכב + אפשרות לחלקי 

דלוקס נכסים
052-7717788)11-11(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)11-11(תיווך דורון 054-4980159

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

_____________________________________________)11-11(דורון 054-4980159

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

054-4980159)11-11(_____________________________________________

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)11-18ש(052-4604609

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

 מחשבים ניידים, החל מ- 
550 ש"ח, תיקונים ושדרוגים 

_____________________________________________)11-14ל(עד הבית 055-2859008

שונות
 עבודת השם בשמחה לפי 
שיטת חב"ד ע"י כ"ק האדמו"ר 
_____________________________________________)11-14(מפרס שליט"א 058-3275870

 נמצא צמיד באיזור שבטי 
ישראל - רמבם במוצ"ש יתרו 

_____________________________________________)11-12ח(כ"ה שבט 058-3214427

 נמצא רב קו אנונימי בליל 
פורים בבני ברק השלושה 

_____________________________________________)11-12ח(השומר 052-7635177

 נמצא משניות טהרות 
חדש ביום שישי 5.3.21 באיזור 

בריכת מפלים ב"ב טלפון 
_____________________________________________)11-12ח(054-8448131

לפרסום
03-6162228

 דרוש אקווריום למסירה 
_____________________________________________)11-12ח(ב"ב 054-8412976

 מעונין לקנות סימים 
כשרים של פרטנר ופלאפון 

_____________________________________________)11-12ח(052-7104594 052-7641400

 מעונין לקנות כסאות 
לסלון במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)11-12ח(הזדמנותי טל': 054-8449000

 למסירה עגלת תאומים 
בצורת רכבת במצב מצוין 
פלאפון 050-4175491 בני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק

 למסירה תנור אלקטרה 
דו תאי + גז )ידית שבורה( 

_____________________________________________)11-12ח(054-8561616

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

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

 למסירה שידת מגירות 
_____________________________________________)11-12ח(במצב מצוין 02-6540238

 למסירה ספת סלון באורך 
206 ס"מ במצב מעולה

_____________________________________________)11-12ח(054-5385013

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)11-12ח(250 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)11-12ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)11-12ח(350 ש"ח 054-7216671

04-6972555

פסח כשר ושמח

חצי פנסיון לזוג

⋅ הנחה לנרשמים בשבוע הקרוב  
⋅ תוכניות, טיולים ומופעים בכל יום  

כשרות מהדרין ⋅ לא שרויה ⋅ 
ללא קטניות ⋅ מצה שמורה 

החל מ - 900 לזוג ללילה

הבית בצפת



כו’ באדר -כח’ באדר תשפ”א   410/03-12/03/2021 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

 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 

_____________________________________________)07-18ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

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 

 מנקה עם נסיון רב ינקה 
לכם את חדר המדרגות 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים 052-8175709

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

 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

כללי
 רינג תאורה, מתאים 

לאיפור ותמונות, איכותי, 
26 ס"מ + מעמד 

שולחני, חדש באריזה, 
135 ש"ח לפרטים:

052-7196919)05-08(_____________________________________________

 אוזניות בלוטוס, 
איכותיות, חדשות 

באריזה, ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)05-08(לפרטים: 052-7196919

 נהג לחלוקה באיזור 
גבעתיים, שעות -00:30
05:00 )לילה(, שכר טוב 

_____________________________________________)08-11ל(למתאימים 051-5797730

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת/גננת, מסורה 

ואחראית + נסיון
_____________________________________________)8-11ש(050-9722200

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)08-11(_____________________________________________

 מעוניינת להשגיח על 
קשישות בלילות ושבתות 

_____________________________________________)08-09ח(פרטים 053-3060798

 דרושים סייעים 
וסייעות לבתי"ס/גנים 
בר"ג, משרה חודשית/

מילוי מקום טל':
052-6843818)09-12(_____________________________________________

 לחברה בפ"ת דרוש עובד, 
ראש גדול, למשרה המשלבת 

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)9-12ש(052-7560455

 לסוכנות פיננסים 
בפ"ת, דרוש/ה נציג/ת 
מכירות טלפוני לתאום 

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

 לפיצריה בבני ברק: 
עובדי מטבח, משלוחנים, 

מנהל משמרת. תנאים טובים 
_____________________________________________)09-12(למתאימים. 054-6855447

 למאפיה בבני ברק דרושים 
עובדים: אופים, עובדי חנות, 

קופאים. עובדי משמרת לילה, 
מנהלי משמרת. תנאים טובים 

054-6855447)09-12(_____________________________________________

 דרוש טבח לישיבה 
גדולה באלעד, נסיון 

חובה! 054-2019998 בין 
השעות 19:00-22:00 

_____________________________________________)09-12ל(בלבד 

 לחנות בגדי ילדים 
בב"ב בר' עקיבא 

49, דרושות עובדות, 
משמרות בוקר / ערב 

_____________________________________________)9-12ש(058-4552550

 מטפל עם נסיון מחפש 
לשמור על קשיש בשעות 

_____________________________________________)09-10ח(הלילה ירושלים 052-8175709

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין 

לעבוד כשכיר / לפי שעה 
_____________________________________________)09-10ח(050-6651365

קו עיתונות דתית / 8293203 /

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחדהמודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

למרפאת כללית סמייל 
סניף בני ברק

פקיד/ה

סייע/ת

דרושים/ות

עבודה במשמרות בוקר/ערב וימי שישי לסירוגין / קבוע
דרישות התפקיד:

• ניסיון בתפקידי אדמיניסטרציה /שירות לקוחות
• גישה שירותית

• יחסי אנוש טובים
• יכולת עבודה בצוות

התפקיד כולל: סיוע לרופא השיניים, ביצוע ופיתוח תצלומי 
רנטגן, מתן שרות למטופלים. העבודה במשמרות בוקר/ערב 

וימי שישי לסירוגין.
דרישות התפקיד:

• תעודת סייע/ת או ניסיון בתחום 
• רמה שירותית גבוהה 

• יחסי אנוש טובים
Kinerets@clalit.org.il :קו"ח למייל

פקס: 03-5434232

 קופאים/יות, מלקטים/ות, 
ועובדים/ות כלליים, לא נדרש 

נסיון, ווצאפ/נייד
_____________________________________________)10-13ל(050-8557084

 לחנות סנדוויצ'ים 
בב"ב, עובד חרוץ ומסור, 

למשמרת ערב. קו"ח למייל: 
mail:6164990@gmail.com)10-11(_____________________________________________

 למכבסה שלגית, 
עובדים לעבודה זמנית, 

ושליח + רשיון נהיגה ב' 
_____________________________________________)10-11ש(050-8460282

< יוזמתית 
< תקתקנית

< מהירת תפיסה
< אחראית ועם לב גדול

נדרשת שליטה 
בסביבה ממוחשבת 

לצד יחסי אנוש מעולים
העבודה בין השעות 

9:00-16:00

ליחידת טיפול הבית 
של האגודה למען הזקן 

בבני ברק 

דרושה 
מזכירה:

לפרטים:
kerenc@aguda-zaken.com

 לסוכנות ביטוח בפ"ת, 
דרושים מתאמי פגישות 
לשיחות יוצאות, למשרה 

_____________________________________________)10-11ל(מלאה 054-6659070

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)10-13ל(_____________________________________________

 למעון פיצקעלאך בגבעת 
שמואל, דרושה גננת לחצי 
יום, וסייעות, תנאים נוחים 

_____________________________________________)10-13ש(050-7884864

 למפעל עיבוד זכוכית, 
דרושה פקידת גביה + נסיון, 

_____________________________________________)10-13ש(וכן דרוש שליח 050-5277929

 למשרד עו"ד 
במגדלי ב.ס.ר, דרוש/ה 

פקיד/ה לניהול תיקי 
לקוחות, להיקף משרה 
מלאה. סביבת עבודה 

ממוחשבת. ידע באקסל-
חובה. נסיון בעבודה 

בתחום - יתרון. אפשרויות 
קידום בחברה. קו"ח 

jobs@aeh.co.il :11-11(למייל(_____________________________________________

 שואב אבק באריזה חב' 
גרץ 1600 וואט 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 למכירה תנור לופרה 
כחדש דו תאי + גז )דלת 

שבורה( 500 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(054-8561616

 למכירה מכונת כביסה 
+ תנור בישול בילט אין 210 
כל פריט בני ברק עם הובלה 

_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 מכונת תפירה במצב 
מצוין חשמלית 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(052-6542525

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 2 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 מגהץ אדים תוצרת 
rowenta )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח 054-7216671

 תנור אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(75 ש"ח 054-7216671

 רדיאטור 13 צלעות 150 
_____________________________________________)11-12ח(שקל 050-4128920

 גז 5 להבות 280 שקל 
_____________________________________________)11-12ח(050-4128920

 מדפסת דיו "לקסמרק" 
משולבת ומצויינת כולל דיסק 

התקנה 200 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(055-6781713

 למכירה מקפיא בקו 5 
מגרות No Frost כחדש 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח ב"ב 054-8412976

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 100 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(052-7139395

 כיריים גז 4 להבות מצב 
חדש! כשל"פ 230 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-7139395

 תנור + כיריים ב- 200 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל': 053-3160767

 מקרר אוונה 550 ליטר ב- 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח טל': 053-3160767

 מצנם 2 פרוסות )בלק אנד 
צקר( תקין 50 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

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

_____________________________________________)11-12ח(052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 תוצרת זק"ש 100 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-3463482

 מיחם לשבת במצב מצוין 
40 כוסות 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)11-12ח(054-8491154

 מכונת כביסה יבוא 
מברה"מ במצב חדש בארון 

_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח טל': 050-6213930

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 תנור חשמלי לחימום 4 
ספירלים במצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 050-6213930

 תנור חימום על גז כחדש 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח טל': 050-6213930

 מאוורר אמקור חדש 
באריזה 150 ש"ח טל':

_____________________________________________)11-12ח(050-6213930

 3 שעוני חשמל דיקיטלי 
באריזה )יושב בלוח חשמל( 

חברת ווגה 300 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-2786557

 טוסטר אובן גולד ליין 10 
ל' כמו חדש כשר לפסח 90 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-3143334

 תנור סאוטר במצב 
מעולה )אפשרות לתבניות 

ורשתות חדשות( 450 ש"ח 
_____________________________________________)11-12ח(050-4194573

 מיחם מים דיגיטלי לשבת 
חדש )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)11-12ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 officejet HP מדפסת 
במצב מצוין 280

_____________________________________________)11-12ח(054-8406660

 מיקסר ידני הקצפה + 
לישה ITT ב- 60 ש"ח טל': 

_____________________________________________)11-12ח(052-2727474

 מיני בר נועם 1 לחלקי 
חילוף נראה כחדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(058-3233170

ריהוט

תינוקות

 למכירה ארון סנדביץ לבן 
2 דלתות + תלייה 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 052-5737813

 למכירה חלקים ארונות 
מטבח סנדביץ מלא + כוורת 

ספרים איכותי 500 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 שולחן פ.אוכל אובלי 
2.10+0.60*0.90 מעולה 330 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח בב"ב 052-7645405

 נברשת יפהפיה חדשה 
באריזה )6 קנים( ב- 280 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(050-4158480

 למכירה ספת נוער 
)ספפה( כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-8487627

 כורסת ריקלינר שחורה 
מעור שחור נוחה מאד 

ורחבה!! קצת קרועה ב- 250 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4195132

 למכירה ארונית עמודון 
צבע לבן עם 2 דלתות 280 

כולל הובלה בני ברק
_____________________________________________)11-12ח(052-5737813

 2 מזרנים זהים של ד"ר 
ברונדי 0.80/1.80 עובי כ- 0.20 
אורטופדיים 500 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)11-12ח(בבני ברק 052-7641400

 ויטרינה זכוכית עץ מלא 
נוסטלגיה 120/170 450 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(175 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(280 ש"ח 054-7216671

 שולחן אוכל 90*60*90 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 ארונית תרופות מעץ 
טבעי )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-7216671

 סלון פינתי גדול נטודי 
)איטלקי( מעור, צבע אוף ווייט, 
שנתיים בשימוש, במצב מצויין 

_____________________________________________)11-14ל(052-4227714

 שולחן + 6/8 כסאות 
לסלון, עץ מלא, חדישים, 

_____________________________________________)11-14ל(אפשרות בנפרד 052-4227714

 למכירה טיולון אינגלזינה 
צבע שחור עם גגון מצב מצויין 
_____________________________________________)11-12ח(300 ש"ח בלבד 052-5737813

 למכירה טיולון צאפצולו 
עם כל החלקים 400 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 052-5737813

 סלקל לרכב לגיל תינוק 
במצב מצוין 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 עגלה משולבת לתינוק + 
טרמפולינה במצב מצוין 220 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-9089110

 משאבת חלב חשמלית 
של "מדלה" מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)11-12ח(150 ש"ח 050-4135002

 עגלת תאומים "בייבי 
סייף" במצב טוב 180 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בב"ב 052-7645405

 למכירה אמבטיה לעגלת 
אינגלזינה במצב מצויין צבע 

_____________________________________________)11-12ח(שחור 180 ש"ח 052-7635177

 מיטת תינוק צבע עץ 
ב- 180 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)11-12ח(050-4158480

 עגלת שכיבה )אאוסטר( 
_____________________________________________)11-12ח(ב- 380 ש"ח 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה 
+ ישיבה בצבע אפור ב- 280 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4158480

 כסאות לרכב במצב מצוין 
_____________________________________________)11-12ח(50-60 ש"ח 050-4158480

 סלקלים לרכב במצב מצוין 
_____________________________________________)11-12ח(50-60 ש"ח 050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 050-4158480

 טיולון איזי בייבי בצבע 
שחור ב- 50 ש"ח בלבד

_____________________________________________)11-12ח(050-4158480

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 175 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(400 ש"ח 054-7216671

 מזרן ללול 97*84 חדש! 
ב- 30 ש"ח 03-6169291 

_____________________________________________)11-12ח(053-3123919

 ערכת אבנים חמות 
למטפלים ב- 250 ש"ח )אבנים 

בודדות יד שניה(
_____________________________________________)11-12ח(054-8415959

 שמלת אירועים מרשימה 
קטיפה סגול מידה 40 כחדשה 

ב- 150 ש"ח 03-6169291 
_____________________________________________)11-12ח(053-3123919

 שמלה מרהיבה תואמת 
לילדה גיל 3-4 קטיפה סגול + 

רשת שחור כחדשה ב- 100 
ש"ח 03-6169291

_____________________________________________)11-12ח(053-3123919

 תמונה יוקרתית לסלון 
עם מסגרת 80*64 כחדש 
ב- 100 ש"ח 03-6169291 

_____________________________________________)11-12ח(053-3123919

 שטיח עגול סגול לחדר 
ילדים כחדש ב- 40 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(03-6169291 053-3123919

 מעמד לעיתונים מיוחד 
כחדש ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(03-6169291 053-3123919

 למכירה שטיחים לרכב 
סקודה יטי 300 ש"ח טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-5457811

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 250 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-2786557

 נגן בייס מגע מלא בלוטוס 
מגן + מסך חודשיים בשימוש 

_____________________________________________)11-12ח(210 ש"ח 058-3238912

 למכירה ארנב לבן ננסי 
זכר + כלוב + מתקן מים + 

_____________________________________________)11-12ח(אוכל 120 ש"ח 050-4123750

 למכירה אופני הילוכים 
)הרים( לילדים מגיל 7 שנים 

ועד 13 שנים במצב מצויין 270 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח פרטים 054-2819921

 כספת 470 ש"ח
_____________________________________________)11-12ח(052-7126106

 מנורת לילה עומד 80 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7126106

 מראה 1.10*40 ס"מ 70 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 052-7126106

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)11-12ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)11-12ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(054-7216671

 למכירה אופנים 150 ש"ח 
בלבד + אופני ילדים 100 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(בלבד 052-5737813

 ילקוט קל גב עפרונות 
+ קלמר תואם לבנים במצב 

כחדש 80 ש"ח טל:
_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 ספר מנוילן שעת סיפור 2 
חדש אפשר דיסק תואם 75 

_____________________________________________)11-12ח(ש"ח טל: 054-8485026

 משחקי קופסא לילדים 
במצב מצוין 20-30 ש"ח טל': 

_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 שטיח שאגי לסלון בצבע 
חום זהב 350 ש"ח טל':

_____________________________________________)11-12ח(054-8485026

 שולחן זכוכית עגול לסלון 
בקוטר 1 מ' מהמם 150 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(טל': 054-8485026

 ילקוט קל גב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)11-12ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק-אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)11-12ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

:

לפרסום
03-6162228
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