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זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויקרא

להחזקת תורה:
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פ"ת

17:14
17:31
17:11

18:26
18:28
18:28

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

במרכז לבריאות האישה שבמרפאת לב הרמה, תעניק מאוחדת את שירותי 
הרפואה הדחופה בין השעות 19:00-21:00 וללא צורך בקביעת תור, באמצעות 

רופא/ת נשים, ואחות ⋅ מנהל 
השיווק המחוזי הרב יהודה לוי: 

“מאוחדת ממשיכה להוביל את 
שרותי הרפואה הדחופה בבית 

שמש גם בתחום רפואת הנשים 
והיא חלוצה גם בתחום זה" | עמ' 6

03-5796643
ותתפרסםפרסם

אבי גרינצייג

שותה ומשקה
כשהוא רכוב על גבם של יותר מחמישה מיליון מתחסנים ועל שורה של הקלות 
עד  שנותרו  בימים  רגע  כל  נתניהו  מנצל  הציבורי,  ובמרחב  במשק  משמעותיות 
הבחירות כדי לגייס את מצביעי הימין בהמוניהם. בסיבובים הקודמים הוא גייס 
ואת  נעמה יששכר מהכלא הרוסי  כגימיק את קשריו עם פוטין, את חילוצה של 
העלאת עצמותיו של זכריה באומל הי"ד. בסיבוב הנוכחי הוא משתמש ב'הסכמי 
אברהם', ומצטלם לצד מנהיגי אירופה, שזורמים לישראל בהמוניהם כדי לבקש 

על נפשם.
)הטור המלא בעמ' 18-19(

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במכתב תמיכה ארוך במיוחד 
ליהדות התורה, מתייחס בהרחבה להסתה ולמאבקים האנטי 

דתיים ⋅ מבטיח בנוסח נדיר במיוחד: "וכל המרבה מצביעים לג' 
להרבות כבוד שמים הרי זה משובח, ויזכה לישב בגן עדן ולילדים 

טובים ולפרנסה טובה ואני ערב" ⋅ ביהדות התורה מעריכים: 
השפעתו הדרמטית של המכתב הזה עשויה להבטיח את 

המנדט השביעי | עמ' 20

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בהתבטאות נדירה לקראת הבחירות: 

הכינוס במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי

"הנמנע מלהצביע נוטל חלק 
בחילול השם וסופו מי ישורנה"

בית החולים איכילוב הודיע בתחילת השבוע על סגירת מחלקת הקורונה האחרונה • גם מביה"ח מעייני הישועה נמסר: "אנחנו שמחים לבשר כי סגרנו ב"ה את מחלקות הקורונה" • מספר 
החולים בישראל הולך ופוחת ומחלקות הקורונה בבתי החולים נסגרות בזו אחר זו • פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש: "לא צפויות עוד הגבלות בפסח" | עמ' 22

מחלקות הקורונה נסגרות

המאבק בין הגושים
נתניהו מאמין שבימים שנותרו יוכל להעביר מנדט או שניים ולהגדיל את כוחו של הליכוד • 
במקביל מסייר רה"מ במעוזי הציונות הדתית בכדי לשאוב את הקולות של תומכי ימינה • 

במחנה המרכז-שמאל, לפיד לוקח הימור ומנסה לשאוב למפלגתו את תומכי כחול לבן • 3 
מפלגות בשמאל-מרכז נמצאות בקרבת אחוז החסימה: כחול לבן, מרץ והעבודה | עמ' 14

בטקס מיוחד נחנך כביש 5 שמחבר בין 
העיר הוותיקה לשכונות החדשות

שר השיכון יעקב ליצמן בטקס חנוכת הכביש: "בית שמש היא עיר 
לתפארת שמתפתחת בקצב שיא, אנחנו צריכים לשמור על העיר 

בית שמש - להשאיר אותה נקייה, לטפח את מבני הציבור, לפתח את 
התשתיות ולהצעיד את העיר קדימה" | עמ' 6

 סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות 
קבלת שירות V.I.P מושלם 

  בהנהלת חשבונות 

בניין גרנד הול, רח‘ כהנמן 111 בני ברק 
משרד 03-6342111 | נייד 050-4196050



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 



בפסח אוכלים בבית

שוקו YOLO קלאסי 
 1 ליטר | 340 מ״ל
בד״צ ועדת מהדרין

משקה חלב בטעם וניל 1% | 3%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

חלב נטול לקטוז |
משקה חלב נטול לקטוז בטעם וניל 

 1 ליטר
בד״צ ועדת מהדרין

חלב טרי 1%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

מארז קרלו מיני קצפת 
 8 יחידות X 83 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

מארז תות אפרסק 
 8 יחידות X 150 גרם 
בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה קרמי
5% | 3% | 1.5%

 150 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה נטול לקטוז 
 200 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה
D מועשר בסידן + ויטמין

 200 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

יופלה תות | אפרסק 
 500 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

מארז יופלה טיוב תות
 6 יחידות X 58 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

כשרים לפסח למהדרין
26 מוצרים לראשונה בפסח זה ובהם:

כ- 250 מוצרי



יש לנו כבר הרבה כח ביחד
כבר 30 שנה שאנחנו אתכם.

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

בכל עיר, בכל בניין, אצל כל משפחה, 
מילדות ועד בגרות

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

יחד נעבור כולנו את תקופת הקורונה, 
נשחזר ונשקם ואף נוסיף לכל אחד 

מההצלחות של כל אחד מהעסקים של 
כולנו. בשיתוף, באחדות ובערבות הדדית.

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

יה"ר שהכח לגדול ולצמוח יחד 
לתועלת הציבור ימשיך, יוכפל ואף ישולש

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!



שווה להתבשר

חדש!

חדש!

ללא חשש
קטניות
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בטקס מיוחד נחנך 
כביש 5 שמחבר בין העיר הוותיקה 

לשכונות החדשות

עיריית 
בית שמש 

תמשיך
 לבדוק חום 

בכניסה 
למבני 

העירייה 

חלוקת תווי מזון נטענים 
לתושבי בית שמש שנפגעו כלכלית עקב 

משבר הקורונה

מאת: אלי כהן

שר  בלוך,  עליזה  ד"ר  העיר  ראש  במעמד 
העיר  ראש  ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ  השיכון 
העירייה,  מנכ"ל  אבוטבול,  משה  ח"כ  לשעבר 
ומשרד  העירייה  ובכירי  העיר  מועצת  חברי 
השיכון, נחנך הבוקר כביש 5 "נהר הדן". הכביש 
יחבר בין העיר הוותיקה בבית שמש, שכונת נופי 
נריה והשכונות החדשות ויהווה למעשה הכביש 
החדש  הכביש  בעיר.  הראשון  המהיר  העירוני 
צפוי להקל על עומסי התנועה ולהנגיש את אזורי 

הביקוש בעיר לרווחת התושבים.
בטקס  אמרה  בלוך  עליזה  ד"ר  העיר  ראש 
כביש  חונכים  אנחנו  "היום  הכביש:  חנוכת 

הוותיקה.  והעיר  החדשה  העיר  בין  המחבר 
הדרך  סלילת  את  ממשיכה   5 כביש  פתיחת 
את  ומוסיפה  התחומים  בכל  עושים  שאנחנו 
ההשפעה  שבשטח.  הסלילה  את  המעשי,  החלק 
המרכזית של הכביש תהיה בכך שכל תושבי העיר 
יראו שיש כאן מצד כולנו מדינת ישראל ועיריית 
בית שמש לקיחת אחריות על התפתחות העיר. גם 
ישראל לא תאשר  כי עד שממשלת  הפעם אומר 
החלטת ממשלה ייעודית לעיר בית שמש, ביטוי 
האחריות לא הושלם. אני רוצה להודות למשרד 
הקודם  לשר  ליצמן,  הרב  לשר  והשיכון,  הבינוי 
עד  המקצועיים  לדרגים  למנכ"לים,  גלנט,  יואב 
לאחרון העובדים שנתן את ידו להשלמת הכביש. 
בעוד שבוע בחירות במדינת ישראל, הרבה מאוד 
ואני  שמש  בבית  בוחרת  אני  ויצרים,  מאבקים 

מפלגה  זו  טובה  מפלגה  איתי.  שתהיו  מצפה 
שנאבקת למען בית שמש".

ליצמן  יעקב  הרב  ח"כ  והשיכון  הבינוי  שר 
מדהים  כביש  היום  חונכים  "אנחנו  בטקס:  אמר 
שמביא בשורה של ממש לתושבים אבל חסר פה 
דבר אחד - מזבלה. ראינו לאחרונה את אביגדור 
בגזענות  החרדי,  הציבור  על  פה  פוער  ליברמן 
ואנטישמיות. אני בטוח שאם אני הייתי מתבטא 
באופן דומה על עולים מרוסיה או על כל ציבור 
אך  ולהתפטר,  להתנצל  ממני  דורשים  היו  אחר 
כשליברמן מדבר כך זה עובר בשקט. לצערי הרב 
אני מעריך שיהיה סבב בחירות נוסף ובעוד כמה 

חודשים נלך כולנו שוב לקלפיות".
עיר  היא  שמש  "בית  הוסיף:  ליצמן  השר 
צריכים  אנחנו  שיא,  בקצב  שמתפתחת  לתפארת 

אותה  להשאיר   - שמש  בית  העיר  על  לשמור 
את  לפתח  הציבור,  מבני  את  לטפח  נקייה, 
רוצה  אני  קדימה.  העיר  את  ולהצעיד  התשתיות 
שעושה  בלוך  עליזה  הגב'  העיר  לראש  להודות 
בבית שמש עבודה מדהימה ואין לי ספק שבעתיד 

הקרוב היא תרשום עוד הצלחות רבות".
רה"ע לשעבר ח"כ משה אבוטבול אמר בטקס: 
"אני מאד נרגש לעמוד כאן בחנוכת הכביש. אני 
זוכר את המפגשים הראשונים שלי כראש עיר עם 
העשייה  בזכות  מתפתחת  העיר  השיכון.  משרד 
ד"ר  העיריה  ראש  בראשות  העיר  נבחרי  של 
העיר.  את  משרתים  בכנסת  אנחנו  בלוך.  עליזה 
אנחנו רוצים שאתם תהיו מרוצים. כך נהגנו וכך 

נמשיך".

שר השיכון יעקב ליצמן בטקס חנוכת הכביש: "בית שמש היא עיר לתפארת שמתפתחת בקצב שיא, אנחנו צריכים לשמור 
על העיר בית שמש - להשאיר אותה נקייה, לטפח את מבני הציבור, לפתח את התשתיות ולהצעיד את העיר קדימה"

תושיב בית שמש הזכאים לקבלת תווי המזון באופן אוטומטי הם: תושבים שמקבלים בשנת 2020 או 2021 הנחה 
בארנונה מטעמי הכנסה בשיעור 70% ומעלה וכן אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה, ומקבלים בשנת 

2021 הנחה בארנונה בשיעור 100%

מאת: אלי כהן

למרות החלטת הממשלה המאפשרת שלא 
עיריית   - ציבור  למבני  בכניסה  חום  לבדוק 
בית שמש תמשיך לבדוק חום בכניסה למבנים 

העירוניים. 
ברטוב  איתמר  שמש  בית  עיריית  מנכ"ל 
עם  יחד  להילחם  ממשיכים  "אנחנו  הסביר: 
ספק  לנו  אין  הקורונה.  נגד  העיר  תושבי  כלל 
כי כל מי שיפקוד את הביניים העירוניים בבית 
בכניסה  חום  בדיקת  עם  פעולה  ישתף  שמש 
מתוך אחריות אישית. המטרה היא לשמור על 

כולנו. רק כך ננצח את הקורונה".

מאת: אלי כהן

משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, 
מעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון 

ומוצרים חיוניים באמצעות כרטיסים נטענים.
הזכאים לקבלת תווי המזון באופן אוטומטי 
 2021 2020 או  הם: תושבים שמקבלים בשנת 
 70% בשיעור  הכנסה  מטעמי  בארנונה  הנחה 
המקבלים  ותיקים  אזרחים  כן  כמו  ומעלה. 
 2021 בשנת  ומקבלים  הכנסה,  הבטחת  גמלת 

הנחה בארנונה בשיעור 100%.
תושב בית שמש, הרשום במרשם האוכלוסין 
מזון  כרטיסי  לקבלת  זכאי  ואינו  שמש,  בבית 
לבדיקת  בקשה  להגיש  יכול  אוטומטי,  באופן 
רק  תאושר  הזכאות  מזון.  תווי  לקבלת  זכאות 
בכפוף לעמידה במבחן ההכנסה שנקבע בתקנות 
משרד הפנים ולצירוף כל המסמכים הנדרשים. 
בקשה ללא מסמכים מתאימים תידחה לאלתר. 
טופס הבקשה מיועד לתושבי בית  שמש בעלי 
ת.ז, הרשומים במרשם האוכלוסין בבית שמש 

בלבד.

פי  על  ומדויק.  מלא  דיווח  על  להקפיד  יש 
ובקרות  בדיקות  יבוצעו  הפנים  משרד  הנחיות 
הגיש  כי  שיימצא  מי  שידווחו.  הנתונים  של 
ואף  מזון  לתווי  זכאי  יהיה  לא  כוזבים  נתונים 
בחוק  הקבועות  לסנקציות  להיחשף  עשוי 

לרבות סנקציות פליליות.
בקשה  יגיש  אחרת,  ברשות  הרשום  תושב 
באותה רשות בה הינו רשום. ניתן להגיש בקשה 
באמצעות טופס מקוון בלבד, באתר העירייה. 
זכאות  לבדיקת  בקשה  להגשת  אחרון  תאריך 

לתווי מזון י"ז באייר התשפ"א 29.4.2021.
מזון  לתווי  זכאות  לבדיקת  בקשה  הגשת 
אינה מזכה בהנחה בארנונה מטעמי הכנסה. יש 

להגיש בקשה נפרדת להנחה מטעמי הכנסה.
חלוקת  באמצעות  יתבצע  הזכאות  מימוש 
על  התושב  לבית  ישירות  נטענים  כרטיסים 
ידי שליח מטעם עמותת אשל ירושלים מטעם 

משרד הפנים.
אחריות חלוקת הכרטיסים לתושבים היא של 
העירייה.  של  ולא  הפנים  משרד  מטעם  הזכיין 
הפנים.  משרד  ידי  על  נקבע  הזכאות  סכום 
סכום הסיוע שיוטען בכרטיס הוא 300 ₪ לכל 

אחד מבני הזוג, ו-225 ש"ח לכל ילד שגר עם 
הזכאי, עד לתקרה של 2400 ש"ח למשק בית, 

בכל פעימה.
אופן  פעימות.  שלוש  להיות  צפויות  סה"כ 
הפנים.  משרד  באתר  מפורסם  הזכאות  מימוש 
ניתן לרכוש בכרטיס הנטען מוצרי מזון ומוצרי 
יסוד. לא ניתן לרכוש בכרטיס מוצרי אלכוהול, 

טבק וחשמל.
במהלך  פעימות  ב-3  יחולקו  הכרטיסים 
בפעימה  זכאי  שימצא  מי  הקרובה.  התקופה 
המענק  את  יקבל  השלישית  או  השנייה 

רטרואקטיבית גם עבור הפעימות הקודמות.
על  שנבחר  הזכיין  ידי  על  תתבצע  החלוקה 
ידי משרד הפנים ואין לפנות לעירייה בנושא זה 

ובפרט למועדי החלוקה בפועל לזכאים. 
ירושלים:  אשל  של  לזכאים  תמיכה  מוקד 
077-7711174. המוקד פעיל בימים ראשון עד 
חמישי בין השעות 18:00-09:00 ובימי שישי 

בין השעות 13:00-09:00.
במוקד אשל ירושלים ניתן לברר לגבי מועדי 
הנטענים,  הכרטיסים  הפעלת  אופן  החלוקה, 
מוקדי מכירה המכבדים את תווי המזון וכיו"ב.

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
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מיזם 'השדולה למען שמירת השבת' בכנסת

כנס ייחודי בעולם: אתיקה ורפואה
 בעולם של מוגבלות

מאת: יוסף טולידנו 

השדולה למען שמירת השבת בכנסת ישראל 
ובשיתוף  אבוטבול,  משה  חה"כ  של  בראשותו 
פעולה של עשרות חברי כנסת מכל גווני הקשת 
וראשי  שרים  של  מלא  גיבוי  עם  הציבורית, 
ועדות בכנסת, פנתה לפני מס' חודשים לציבור 
הרחב בכדי להגביר מעורבות ציבורית בפעילות 
וחיזוק  השבת  כבוד  האדרת  למען  ובעשייה 

שמירתה במרחב הציבורי.
הארץ  רחבי  בכל  לציבור  פנתה  השדולה 
ליידע  השבת  ועסקני  השכונות  לרבני  ובמיוחד 
בקרב  השבת  בחומת  פירצות  על  השדולה  את 
גופים ציבורים, זאת מתוך מטרה לאחד כוחות 
יחדיו לשמור על חומת השבת. המיזם  ולפעול 
הופתעו  השדולה  ובמזכירות  יפה  התקבל 

ממאות הפניות שנתקבלו מרחבי הארץ.
לר"ח  עד  השולחים  שבין  שהובטח  כפי 
מכובדים  ספרים  חמישים  יוגרלו  תשפ"א  אדר 
ונשלחו  הגרלה  נערכה  המלכה,  שבת  בנושאי 
פתח  לזוכים  במכתבו  לזוכים.  הקודש  ספרי 
יו"ר השדולה חה"כ הרב משה אבוטבול )ש"ס( 
בכותרת: "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור 
על השתתפותכם  כהוקרה  הינו  זה  שי  הברכה" 
בפרויקט מטעם 'השדולה למען שמירת השבת' 
השבת  חומות  את  ולבצר  לחזק  מטרתה  אשר 
הזהות  את  ולשמר  והפרטי,  הציבורי  במרחב 
היהודית במדינת ישראל". ח"כ אבוטבול חותם 
המלכה  שבת  שזכות  רצון  "יהי  מכתבו:  את 

שהיא מקור הברכה תעמוד לכם ולמשפחתכם, 
והקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם לטובה אמן".

לסיום ח"כ אבוטבול הודה לרבנים הגאונים 
שבת  על  ספריהם  את  תרמו  אשר  שליט"א 
המלכה למען חיזוק השדולה: הרה"ג דוד כהן 
בבית  שמש'  'ממזרח  ביהמ"ד  ראש  שליט"א  
שמש על ספרו: 'אור ההלכה טל מלאכות שבת'. 
'נחלת  כולל  ראש  שליט"א  דהן  יוסף  הרה"ג 
 – לאברהם'  'זכור  ספרו:  על  שמש  בית  חיים' 
הלכות שבת. הרה"ג שלמה גבאי שליט"א  ראש 
ספרו:  על  הודיה  במושב  אברהם'  'אוהל  כולל 
'אוהל אברהם' – הלכות שבת. הרה"ג ירון דשן 
'מצא חיים' בית שמש על  כולל  שליט"א ראש 
ספרו: 'שבת מנוחה' – הלכות שבת. הרה"ג דוד 
שלום נקי שליט"א מגיד מישרים בעיר דימונה 

על ספרו: 'השבת בהלכה ובאגדה'.
ח"כ הרב משה אבוטבול שב ופונה לציבור: 
לחזק  ציבורית,  למעורבות  לצאת  "החלטנו 
השונים  והגופים  הפעילים  כל  בין  הקשר  את 
לחיזוק  מקומיות  יוזמות  לעורר  גם  כמו  בארץ, 
השבת בפעולה משותפת. חשוב ביותר להגביר 
השבת,  קדושת  חשיבות  על  הסברה  מערך  את 
והחלטנו  מביאה,  שהיא  והשמחה  האורה 
הסברה  חוברת  ננפיק  אי"ה  הבאה  שבקדנציה 
ולכן  ומידע מהודרת שתופץ בכל רחבי הארץ, 
כל  לשלוח  להמשיך  לציבור  בקריאה  יוצא  אני 
דבר שקשור לשבת המלכה למזכירות השדולה 
קרן השבת בכל  נוכל בס"ד להגביר את  וביחד 

פינות ומחנות".

מאת: יוסף טולידנו

עמותת  מבית  בשבילכם'  'עדי  הפרויקט 
"עדי" המטפלת באנשים וילדים עם מוגבלויות 
התפתחותיות מורכבות, קיים השנה כנס ראשון 
והמורכבות  הרגישות  בשאלות  שעסק  מסוגו, 
בילדים  הטיפול  שמייצר  האתיקה,  בתחום 
בכנס השתתפו  מוגבלות.  ומתבגרים שיש להם 
לטיפול  הקשורים  שונים  מתחומים  מומחים 

בילדים מיוחדים ומתבגרים מיוחדים. 
הולנד  שגריר  ברכה  בדברי  פתח  הכנס  את 
היוזמה  על  שבירך  דוקטר,  הנס  מר  בישראל 
את  אחת,  גג  קורת  תחת  המכנסת  החשובה, 
לנסות  מנת  על  בתחום,  המובילים  המומחים 
המטפלים  את  שתנחה  אתיקה  מערכת  ולעצב 
הקשורות  שונות  בסוגיות  המשפחות  בני  ואת 

לטיפול בילדים  ומתבגרים מיוחדים.
השיח  לחשיבות  ביטוי  ניתן  הכנס  במהלך 
המוגבלות.  עם  האנשים  של  בעולמם  המכבד 
האו"ם  בוועדת  ישראל  נציגת  פיטוסי,  אודליה 
החשיבות  על  סיפרה  מוגבלות,  עם  לאנשים 
של יצירת שיח מכבד וההשפעה החיובית שיש 

לשיח זה על המרחב הציבורי.
ההתייחסות  של  הנושא  עלה  הכנס  במהלך 
בתקופת  המוגבלות  עם  האנשים  של  לעולמם 
של אתגר מיוחד כמו תקופת הקורונה, שהביאה 
הטיפול  צורת  בכל  מורכבים  אתגרים  עמה 

והתקשורת עם אנשים וילדים עם מוגבלות.

של  להתמודדות  נתן  כבוד  של  מקום 
המשפחה, שיש לה ילד או מתבגר עם מוגבלות 
וההשלכות שיש לכך על כלל התפקוד של התא 
החינוכיות  המסגרות  מול  והממשק  המשפחתי 
הן בימי שגרה והן בתקופות של שינוי ומעברים 

כמו תקופת הקורונה.
הפסיכיאטר  של  ומעשירה  מאלפת  הרצאה 
יורם יובל, התמקדה ביכולת לעבור מעולם של 
כלים  באמצעות  נפשי  חוסן  של  למצב  חרדה 

ותובנות אותם יש להטמיע כדרך חיים.
פיטוסי,  אודליה  עם  שיח  רב  התקיים  לסיום 
'עדי בשבילכם',  עו"ס  כלילה שחר  רחל אטון, 
שחלקו את השקפת עולמם על עשה ולא תעשה 
והיכולת  מוגבלות  עם  אנשים  של  בעולמות 
של  מעמדם  את  ולשפר  לשנות  כחברה  שלנו 

המיוחדים שבקרבנו.
המוקד  ומנהלת  הכנס  מארגנת  אריכא,  מירי 
החם 'עדי בשבילכם' שמפעילה העמותה עבור 
משפחות לאנשים עם צרכים מיוחדים מדגישה 
באנשים  בטיפול  הרפואה  עולם  "התקדמות  כי 
החברתי  השיח  והתפתחות  קשה  מוגבלות  עם 
סביב עולם המוגבלויות בכלל מייצרים דילמות 
ואתגרים שלא התמודדנו עימם בעבר .מטרתנו 
להביא למודעות סוגיות מורכבות אלו, להנגיש 
בחיי  להתמודדות  מקצועיים  כלים  ולתת  מידע 
היום יום. אנו מודים לאנשי המקצוע והמומחים 

שהשתתפו בכנס על העשרת הדיון".

"מיזם שיתוף הפעולה עם הציבור עורר יוזמות מקומיות לחיזוק שמירת השבת ומנע פירצות 
חדשות בחומת השבת", אומר חה"כ משה אבוטבול יו"ר השדולה למען שמירת השבת

הפרויקט 'עדי בשבילכם' מבית עמותת "עדי" המטפלת באנשים וילדים עם מוגבלויות 
התפתחותיות מורכבות, קיים כנס ראשון מסוגו, שעסק בשאלות הרגישות והמורכבות 

בתחום האתיקה, שמייצר הטיפול בילדים ומתבגרים עם מוגבלות ⋅ אורח הכבוד: שגריר 
הולנד בישראל מר הנס דוקטר

לכללי בטיחות היכנסו לאתר
energy.gov.il

בזמן ההכנות לפסח וניקיון הכיריים, עלולות להתרחש
תאונות שונות, לכן הקפידו על הכללים הבאים:

היזהרו ככל האפשר בעת הזזת הכיריים.  ●
אין לנתק את צינור הגומי המחבר בין הכיריים לברז הגז ללא מתקין מורשה.  ●

חומרי ניקוי עלולים לגרום לקורוזיה בברזי הגז ולדליפת גז.   ●
השימוש בפלטה המונחת על גבי אש הכיריים )פלטת "בלעך"( - מסוכן ועלול   ● 
לגרום הן לפגיעות מיידיות בנפש והן לנזק בטיחותי לטווח ארוך כתוצאה מבלאי.

קניתם כיריים חדשות? אל תתקינו אותן לבד. דרשו מהספק התקנה על ידי   ● 
מתקין מוסמך.

השגיחו על ילדים הנמצאים בקרבת כיריים, תנורים וכדומה ואסרו עליהם   ●
לשחק באביזרי גז כגון בלונים, שסתומים ועוד.

יש לרכוש גז רק מספק גז מאושר - רשימה באתר המשרד.  ●

זכרו: במקרה של דליפת גז: ניצוץ קטן יכול לגרום לפיצוץ 
ולסכן חיים. לכן, כל פעולת פירוק, הרכבה, חיבור או ניתוק 
בכיריים ובמערכת הגז, תתבצע על ידי איש מקצוע בלבד!
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איך יראה ליל  הסדר שלכם?

סניפי אשפר - ב"ב: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

מחלקים 'עופא דפסחא' ומסבסדים
לאברכים ומשפחות בני תורה

ח-י"ב ניסן 21-25.03

'אשפר'בשיתוף

*מוגבל ל-2 קרטונים בלבד | כל הקודם זוכה... עד גמר מלאי

החלוקה מסובסדת ע"י ארגון 'חסד לאלפים'
לע"נ אסתר בת לולו

ְסָחאעֹוָפא  ְדּפִ
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קרטון 
חזה
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כבד
עוף
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לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ל-5 ימים בלבד!
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בואו להצביע, בטוח להגיע!
יום שלישי | י' בניסן התשפ"א |  23.3.2021

בועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עושים הכל
כדי שתוכלו להצביע בבטחה, גם בצל הקורונה.

כדי למנוע התקהלות וצפיפות הוספנו אלפי קלפיות חדשות.

כל שינוי לטובה
הודעה לבוחר

  הודעה לבוחר שנשלחה אליכם הביתה
  מספר טלפון  1-800-222-290 

תוכלו לברר את מיקום 
הקלפי שלכם בשתי דרכים:

  שימו לב
נוספו קלפיות חדשות בכל אזורי הארץ
בדקו האם מקום הקלפי שלכם השתנה!
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קמפיין חדש: 
לתזמורת יש 

תווים? עכשיו 
גם לאורחים!

"הילדים זקוקים למישהו 
שיקשיב להם וישמע אותם" 

מאת: יחיאל חן

עם פתיחת אולמי השמחות, מטה ההסברה החרדי במשרד 
הבריאות מציג קמפיין חדש על החשיבות בקיום האירועים 

רק על פי מתווה התו הירוק.
הרדיו  תחנות  החרדית,  בעיתונות  שעלה  בקמפיין 
תווים?  יש  'לתזמורת  הכותרת  תחת  המקוונת,  והתקשורת 
גם  כי  הבריאות  במשרד  מזכירים  לאורחים'  גם  עכשיו 
"בשמחה חשוב לשמור על הכללים ולוודא שלכל האורחים 
את  לכולנו  לקלל  עלול  תו  ללא  אחד  אורח  ירוק.  תו  יש 

השמחה". 
עלינו  להגן  ונועד  ומחלימים  ניתן למתחסנים  הירוק  התו 
להמשיך  נוכל  כך,  המתווה.  פי  על  אירועים  קיום  ולאפשר 
פתוחים,  האירועים  וגני  השמחה  אולמות  את  ולהשאיר 

ולאפשר חזרה שמחה ובטוחה לשגרה".
"בשנה  הבריאות:  למשרד  הסברה  יועץ  בלומנטל,  אבי 
שחתנים  לאחר  להידחות  נאלצו  רבות  חתונות  האחרונה 
מעט  לא  אירעו  אחרים  באירועים  לבידוד,  נכנסו  וכלות 
אסונות לאחר שהתברר כי באירוע השתתפו חולים מאומתים 
לחגוג  שביקשו  רבות  משפחות  נגרמה.  רבה  נפש  ועוגמת 
ולכן  אירועים מאושר  הזה של מתווה  לרגע  חיכו  בשמחה, 
הירוק,  התו  כללי  כל  על  להקפיד  מאוד  חשוב  כעת  דווקא 

בכדי שאולמות האירועים יוכלו להישאר פתוחים"

מאת: אלי כהן

לזה'  'זה  ארגון  החונכים של  פרויקט  רכזי  קיימו  מרומם  ביקור 
אצל חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת אורחות תורה  הגר"ש 
שטינמן בו זכו לקבל את הכוונתו החינוכית במגוון סוגיות הנוגעות 
לפעילותם של הרכזים והחונכים במסגרת פרויקט החונכים והכרעה 
הארגון  מנהלי  השתתפו  בביקור  הפרק.  על  העומדים  בנושאים 
בראשות הרב שמואל הולס, רכזי הסניפים ורכז פרויקט החונכים 

הרב יהודה פריזנד.
את  הישיבה  ראש  בפני  סקר  הארגון  מנכ"ל  הולס  שמואל  הרב 
הפעילות של הפרויקט החשוב כאשר החונך הופך למעשה הדמות 
שבוע  מידי  החונך  עם  יושב  יתום  ילד  כל  האב.  של  החינוכית 
כשהחונך עוקב אחר ההתקדמות הלימודית, ומהווה כתובת עבור 
הת"ת כמו גם האמא, בכל הנוגע להתפתחות הלימודית והחינוכית, 
צעד  כל  על  הילד  את  מלווה  החונך  והמקצועית.  הרגשית  וגם 

ושעל תוך מענה וטיפול מקצועי במקרה הצורך.
את  שבוע  מידי  מלווים החונכים  החונכים  פרויקט  במסגרת 

התקדמותם הלימודית, ומצבם הרגשי והנפשי.
שעולות  סוגיות  הציג  פריזנד  יהודה  הרב  החונכים  פרויקט  רכז 
ראש  של  החינוכית  הדרכתו  את  וביקשו  הרכזים  של  שולחנם  על 

הישיבה.
הפעילות  את  המשלחת  חברי  ציינו  המיוחד  המפגש  במהלך 
המתקיימת בימי בין הזמנים לקראת חג הפסח, בהם ניתנת לילדים 
ייחודית  מגוונת  בפעילות  חווייתית.  פעילות  לצד  רוחנית  הכנה 

ומרעננת לקראת החג.
מרן ראש הישיבה הוסיף כי דווקא בערבי חגים ובפרט חג הפסח, 

הם זמנים שהקשיים בכל בית גדולים ובפרט בבית בו אחד ההורים 
את  לקיים  יותר  גדולה  חשיבות  שקיימת  הרי  ל"ע,  בנמצא  אינו 

הפעילות.
הגר"ש שטיינמן הביע התפעלות מהיקף הפרויקט וציין כי מדובר 
להם  שיקשיב  למישהו  זקוקים  "הילדים  ביותר.  חשובה  בפעילות 

וישמע אותם, בפרט כשאין להם דמות אב ברקע", ציין.
לסיום אמר ראש הישיבה לנוכחים והזכיר כי ביוצרות של פרשת 
ישועות  של  חודש  הוא  "ניסן  כי  נאמר  האחרונה  בשבת  החודש 
בפרט  גדולה  לישועה  שנזכה  חודש  "זה  כי  והוסיף  מקיפות" 
בתקופה כזו שזו תקופה לא קלה" ובירך בחום רב את ראשי הארגון 

ופעיליו על הפעילות הגדולה והחשובה.

עם פתיחת אולמי השמחות, מטה ההסברה החרדי 
במשרד הבריאות מציג קמפיין חדש על החשיבות 

בקיום האירועים רק על פי מתווה התו הירוק

את הדברים אמר הגר"ש שטינמן בהתייעצות חינוכית לרכזי 'זה לזה' ⋅ הרב שמואל הולס מנכ"ל 
הארגון: "החונך הופך למעשה הדמות החינוכית של האב, התומכת, מעניקה בטחון ויציבות בכל ימות 

השנה ובפרט בתקופות חגים שזקוקים לכך במיוחד"

 ביקור והתייעצות אצל הגר"ש שטיינמן 

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

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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

בכל קלפי יהיו שני מזכירי ועדת קלפי ומפקח "טוהר בחירות" 

 מפקח "טוהר בחירות" יוכל לצלם במקרים חריגים בלבד של חשד 
לאי סדרים ואת כל תהליך ספירת הקולות. כך תוכלו לדעת 

שההצבעה שלכם באמת נספרת

שימו לב: כל צילום אחר באזור הקלפי אסור! 

אם נתקלתם בבעיה: פנו לחברי ועדת הקלפי ולמפקחי "טוהר הבחירות"

אנחנו בוועדת הבחירות המרכזית לכנסים עושים הכול כדי שתוכלו 
להצביע בבטחה

בבחירות האלו עשינו הכל כדי לשמור ולהבטיח את טוהר הבחירות
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ספרי תהילים שהתגלו 
כ"ברית חדשה" 
הוסרו מהמדפים

הצלה לשעה 
ולדורות

מאת: מנדי קליין

צרור  המכילים  מארזים 
ספרי תהילים זעירים שנמכרו 
סטוק'  'מקס  ברשת  כמתנות 
ספרי  את  כמכילים  התגלו 
עלה  כך  החדשה",  "הברית 
יד  למוקד  שהגיעו  מפניות 

לאחים בשבוע האחרון.
בכמה  הארגון  מתנדבי 
ערים מרכזיות התבקשו לסור 
הנמצאות  הרשת  לחנויות 
בסמוך אליהם כדי לברר האם 
או  חד-פעמי  במקרה  מדובר 
היקף,  רחבת  בהפצה  שמא 
ובדיקתם העלתה כי אכן בכל 
הדגם,  אותו  של  המארזים 
מהספר  עותקים  כמה  נמצאו 
החדשה"  "הברית  הנוצרי 
במקום  האנגלית,  בשפה 

ספרי התהילים. 
ביד לאחים מיהרו להזהיר 

התרמית  מפני  הציבור  את 
קיים  "בישראל  ואומרים 
את  החוצה  רחב  קונצנזוס 
כלל הציבורים והמגזרים מול 
ניסיונות ההטפה לנצרות של 
אנשי הכת הנוצרית 'היהודים 
זאת,  בראותם  המשיחיים'. 
שוב  המיסיונרים  מנסים 
בישראל  לבתים  להיכנס 
בדרכי  האחורית,  בדלת 
ואנו קוראים לציבור  תרמית, 

לפקוח עין אל מול זאת". 
להנהלת  גם  פנו  בארגון 
'מקס סטוק' בבקשה להורדת 
ניתנה  כי  ונענו  המארזים 
המדף  את  להסיר  הוראה 
הרשת  של  החנויות  ממדפי 
אומרים:  לאחים  ביד  כולה. 
'מקס  בעלי  כי  בטוחים  "אנו 
ולא  הם  גם  הוטעו  סטוק' 
ספרי  בתוך  נמצא  מה  ידעו 
על  להם  ומודים  התהילים, 

טיפולם הזריז להסרת המפגע המיסיונרי". 

מאת: חיים רייך

הישיבות  בהיכלי  החורף  זמן  סיום  עם 
ועד  שע"י  'לנחותם'  מרכז  ראשי  קיימו 
הישיבות ישיבת סיכום ובה עלה כי מרכז 
'לנחותם' והמוקד המיוחד שעל ידו, עמד 
מלך  של  לגיונו  לימין  החורף  זמן  במשך 
מאות  משמונה  בלמעלה  הדרך  ולנחותם 
פניות לעזרה וסיוע לתלמידים, שנסתייעו 
ע"י אנשי המרכז שעשו לילות כימים לצד 
ורבני  הרוחניים  הישיבות הצוותות  ראשי 
הקהילות בתמיכה וסעד, בליווי ובהכוונה 
תלמוד  ובסידורם במקום  תלמידים,  של 

כראוי.
"בצוק  כי  המרכז  ראשי  אמרו  בישיבה 
פסחה  שלא  הקשה  ובתקופה  העיתים 
לדאבוננו על היכלות התורה הפך המוקד 
השעה  לבעיות  לפניות  למרכז  המיוחד 
ובסייעתא  תלמידים,  אצל  שנתעוררו 
גדולה  ברכה  לראות  המרכז  זכה  דשמיא 
קשבת  לאוזן  לשמש  נמשיך  בפעליו. 
השעה  לבעיות  ותמיכה  סיוע  ולמרכז 

לתלמידי הישיבות, כפי שהורונו רבותינו 
שליט"א כי זו "הצלה לשעה ולדורות".

עוד העלו, כי בזכותם של רבים שנתנו 
תלמידים  על  לפנות  ונתעוררו  ליבם  אל 
לסיוע  שנצרכו  ממכריהם  או  מקרוביהם 
נכנסו  פנייתם  בעקבות  אכן  וחיזוק, 
בהושטת  הקורה  לעובי  המרכז  אנשי 
ובכך  התלמיד,  למען  ופעלו  כנדרש  סיוע 
בהצלחתו  וחלק  זכות  ידם  על  נתגלגלה 

בס"ד.
המרכז  אנשי  כי  ציינו  המרכז  ראשי 
ללוות  אלו  ימים  בעצם  גם  ממשיכים 
להשלמתם בכי  עד  המקרים  מן  רבים 
המשמש  המיוחד  המוקד  וכי  בס"ד,  טוב 
למרכז לפניות המתעוררות בקרב תלמידי 
שנצרך  לתלמידים  לעזר  וכן  הישיבות 
הכן  עומד  כראוי  תלמוד  במקום  לסדרם 
 3730600 במספר  עת  בכל  וסיוע  לעזר 

 .072
מרנן  של  בהוראתם  כי  נמסר  בישיבה 
ורבנן שליט"א לקראת זמן הקיץ הבעל"ט 
את  ולהרחיב  להעצים  המרכז  מתעתד 

פועליו, בפעולות שהם צורך השעה.   

מידע שהגיע ליד לאחים הצביע על תופעה מדהימה: ספרי תהילים זעירים שנמכרו ברשת הענק 
'מקס סטוק' התגלו כספר הנוצרי "הברית החדשה" ⋅ יד לאחים: "המיסיונרים מנסים שוב להיכנס 
לבתים בישראל בדלת האחורית, בדרכי תרמית, ואנו קוראים לציבור לפקוח עין אל מול זאת" ⋅ ביד 
לאחים פנו אל הנהלת 'מקס סטוק' שהודיעה: הורינו להסיר לאלתר את כל הספרים ממדפי הרשת

ראשי מרכז 'לנחותם' שע"י ועד הישיבות - עם סיום זמן החורף 
בהיכלי הישיבות: "נמשיך לשמש לאוזן קשבת ולמרכז סיוע 

ותמיכה לבעיות השעה לתלמידי הישיבות"

 תרמית מיסיונרית בתוך ספר התהילים | צילום: יד לאחים

גם אנחנו!

המדהים בירושלים

אוהבים לטפס?

possibleNever
Sometimes Difficult

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

בואו לקיר טיפוס

קירות טיפוס בהובלה  *  
קירות טיפוס באבטחה אוטומטית  *  

קירות בולדר  *  מתחם כוח וכושר

welcome to theexperienceexperience

ימי הולדתארועיםחוגים
ימי כיףסדנאותקעמפים

מכירת ציודקבוצותקורסים



חולים ומבודדים
מצביעים בקלפי 

ייעודית 

לפני הכניסה לקלפי 
מחטאים את הידיים 

היטב

על כולם לעטות מסכות 
ולשמור על ריחוק 
לאורך כל השהות 
בקלפי ובסביבתה

בהזדהות בפני ועדת 
הקלפי מסירים את 

המסיכה למינימום ההכרחי

מחטאים את 
הידיים שוב לפני 

ההצבעה 

 לאחר ההצבעה 
עוזבים את המקום

בלי עיכובים מיותרים

הוספנו עוד 1,000 קלפיות כדי לצמצם את 
 ההתקהלות בכל קלפי והצבנו שתי עמדות 

הצבעה בכל קלפי, כדי לקצר את זמני ההמתנה 

שימו לב:

בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת עושים הכול כדי שתוכלו,
גם בצל הקורונה, להצביע בבטחה ולעבור את הבחירות בשלום

בואו להצביע, בטוח להגיע!
יום שלישי | י' בניסן התשפ"א |  23.3.2021
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המאבק בין הגושים

מאת: חיים רייך

הממשלה  ראש  הקדיש  האחרון  השבוע  את 
נפתי  של  מפלגתו  את  להקטין  נתניהו  בנימין 
במעוזי  האחרונים  בימים  מסייר  נתניהו  בנט. 
הגיע  ואף  ושומרון  ביהודה  הדתית  הציונות 

להתארח בכנס של עיתון 'בשבע'. 
ביום שלישי בערב הגיע נתניהו לכנס בחירות 
של מעוז הציונות הדתית, העיר גבעת שמואל. 
ולכן  בממשלתו  בנט  את  לשלב  הבטיח  נתניהו 
כדי  לליכוד  להצביע  מוטב  נתניהו  לדברי 

להבטיח את שלטון הימין.
"תצביעו ליכוד - תקבלו את בנט כשר מכובד 
בממשלה שלי. תצביעו לבנט - תקבלו אותו כשר 
למשתתפי  נתניהו  אמר  לפיד",  של  בממשלה 
הכנס. נתניהו ממשיך בכך את הקו בו הוא נוקט 
בכל מערכות הבחירות האחרונות – לשתות את 

קולות מפלגתו של בנט.
בצלאל  של  בכבודו  נזהר  נתניהו  מאידך, 
אחרי  הדתית'.  'הציונות  ומפלגת  סמוטריץ' 
לבן  סמוטריץ'  בין  לחבר  בכדי  קשות  שעמל 
גביר, נתניהו לא רוצה שהמפלגה לא תעבור את 
שמפלגת  יודע  הממשלה  ראש  החסימה.  אחוז 
אף  על  ממשלתו,  חלק  תהיה  הדתית  הציונות 
הנאמנות  מסמך  על  לחתום  סירב  שסמוטריץ' 
ש"ס   – החרדיות  המפלגות  ראשי  חתמו  עליו 

ויהדות התורה.
את  להנדס  ניסה  הדרך  אורך  לכל  נתניהו, 
המערכת הפוליטית על מנת שבמערכת הבחירות 
המנדטים.   61 רף  את  לחצות  יצליח  הנוכחית 

הקמתה של הציונות הדתית נעשתה בברכתו של 
מנסור  בראשות  רע"מ  פרישתה של  גם  נתניהו. 
שבכל  הטוענים  ויש  לנתניהו  מועילה  עבאס 
ייצא מרווח: אם רע"ם תעבור את  נתניהו  מצב 
אחוז החסימה, יהיה לו עוד 4 אצבעות שיתמכו 
עצמו  שעבאס  כפי  הצרפתי  בחוק  או  בחסינות 
החסימה,  אחוז  את  יעבור  לא  אם  בעבר.  רמז 
גוש השמאל יתכווץ בשני מנדטים לפחות וגוש 

הימין יזכה לשני מנדטים נוספים.
על  נתניהו  את  מציבים  האחרונים  הסקרים 
סף ה-61 מנדטים, בהנחה שאם בנט מקבל רק 
בראשות  לממשלה  יחבור  הוא  מנדטים  עשרה 

נתניהו.
 20 בערוץ  שפורסם  מוחות  מאגר  סקר  לפי 
ביום שלישי, אילו הבחירות היו מתקיימות היום 
 .18 עתיד  יש   .30 הליכוד  התוצאות:  היו  אלו 
 .8 ש"ס:   .10 המשותפת:  הרשימה   .11 ימינה: 
ישראל   .8 סער:  גדעון  בראשות  חדשה  תקווה 
ביתנו: 8. יהדות התורה: 7 הציונות הדתית: 6. 
כחול לבן 5. העבודה 5 ומרץ 4. המשמעות היא 
שגוש נתניהו כולל בנט עומד על 62 מנדטים. זו 
הסיבה שבימים האחרונים מנסה נתניהו להציג 
הממשלה  ראשות  על  מרכזי  כיריב  לפיד  את 
וטוען כי גם בנט וגם סער עשויים לכהן כשרים 
לבנט  קרא  אף  נתניהו  לפיד.  של  בממשלתו 
תחת  בממשלה  יישב  שלא  בפומבי  להתחייב 

לפיד.
סקר דרמטי יותר התפרסם במהדורת חדשות 
12 של יום שלישי. ע"פ הסקר שביצע מנו גבע 
הליכוד מקבל 30 מנדטים. יש עתיד: 18. תקווה 
הרשימה   .8 ש"ס:   .10 ימינה:   .10 חדשה: 

המשותפת: 8. יהדות התורה: 7. ישראל ביתנו: 
7. העבודה: 6. כחול לבן: 4. מרצ: 4. הציונות 

הדתית: 4 ורע"מ 4.
לסקרים  ביחס  משמעותי  בשינוי  מדובר 
משום  האחרונים  בשבועות  שפורסמו  קודמים 
שלפי הסקר הזה לגוש נתניהו עם בנט יש אמנם 
נתניהו  מתנגדי  לגוש  גם  אך  מנדטים,   59 רק 
עוד שלפי  59 מנדטים. מה  יש  ימינה  ביחד עם 
ואילו  מנדטים  ב-2  מתחזק  הליכוד  הזה  הסקר 
יש עתיד מאבדת מנדט, גדעון סער מאבד מנדט 
זו  האם  מנדטים.  שלושה  מאבד  בנט  ונפתלי 
או  הבחירות,  את  להכריע  שעשויה  המגמה 
בשנתיים  ישראל  מדינת  נמצאת  שבו  שהתיקו 
בחירות  למערכת  ישראל  את  יגרור  האחרונות, 
נקבל  לרביעי  שלישי  שבין  בלילה  חמישית. 

תשובות ראשונות.

לפיד נגד גנץ
מרנין.  פחות  המצב  המרכז-שמאל  במחנה 
בסקרים  נעה  בגוש  הגדולה  כמפלגה  עתיד,  יש 
על  יחסית  לפיד, ששמר  מנדטים.  ל-20   18 בין 
את  אליו  למשוך  מנסה  תקשורתית,  שתיקה 
קרא  אף  האחרונים  בימים  לבן.  כחול  קולות 
משם  עתיד,  ביש  לבחור  לבן  כחול  לתומכי 
להתפרק.  עשויה  לבן  כחול  הבחירות  שלאחר 
עד  להתמודד  וממשיך  כוחו  בכל  שנאחז  גנץ, 
המנדטים  חמשת  רף  את  לחצות  מקווה  הסוף, 

שהסקרים צופים לו כעת.
בעוד  מסוכן.  בהימור  מדובר  לפיד  מבחינת 
נתניהו מנסה להקטין את 'ימינה' אך לא למחוק 

אותה לגמרי, לפיד מנסה למחוק את כחול לבן 
ובכך להעלים אותה לחלוטין מהמפה הפוליטית. 
במידה וכחול לבן לא עוברת את אחוז החסימה, 
לפיד אולי ירוויח מנדט או שניים למפלגתו, אך 

גוש המרכז שמאל צפויה לנחול מפלה.
במחנה  מפלגות  שלוש  הסקרים  כל  לפי 
כחול  החסימה:  אחוז  סף  על  נמצאות  השמאל 
לבן, מרץ והעבודה. אם אחת משלוש המפלגות 
הדבר  החסימה  אחוז  את  עוברת  לא  הללו 
משפר משמעותית את סיכויו של נתניהו להקים 
ממשלה לאחר הבחירות. במידה ושתיים מתוך 
השלוש לא צולחות את משוכת אחוז החסימה, 
מדובר במפלה של ממש למחנה המרכז-שמאל. 
קריאות  נשמעות  האחרונים  שבימים  הסיבה  זו 
לפרוש  לבן  כחול  ולראשי  מרץ  לראשי  במחנה 
הורביץ  ניצן  וגם  גנץ  גם  בינתיים,  מהמירוץ. 
מסרבים לשמוע על האפשרות הזו. כל אחד מהם 

בטוח שבכוחו לחולל את הפתעת הבחירות. 
מהסקרים  שבחלק  זליכה  ירון  פרופ'  גם 
המפלגה הכלכלית שבראשותו מתקרבת לאחוז 
שאחד  אף  על  לפרוש  מוכן  לא  החסימה, 
מנציגיו ברשימה פרופ' יורם יובל הודיע השבוע 
להיות  מקווה  זליכה  מועמדותו.  הסרת  על 
הפתעת הבחירות בדומה למה שעשתה מפלגת 
הגימלאים בראשות רפי איתן. בינתיים הוא עומד 
על רף ה-2 אחוזי תמיכה בסקרי דעת הקהל. אם 
ייכשל ויישאר מחוץ לכנסת, מדובר באובדן של 
משום  השמאל  למחנה  בקירוב  מנדטים  כשני 
ממחנה  מגיעים  זליכה  של  תומכיו  שמרבית 

המרכז-שמאל.

נתניהו מאמין שבימים שנותרו יוכל להעביר מנדט או שניים ולהגדיל את כוחו של הליכוד • במקביל מסייר רה"מ במעוזי הציונות הדתית בכדי לשאוב את הקולות של 
תומכי ימינה כדי להקטין את כוחו של בנט • במחנה המרכז-שמאל, לפיד לוקח הימור ומנסה לשאוב למפלגתו את תומכי כחול לבן • שלוש מפלגות בשמאל-מרכז 

שנמצאות בקרבת אחוז החסימה עשויות להכריע את המערכה: כחול לבן, מרץ והעבודה

הישורת האחרונה: המפלגות נערכות לקרב על כל קול ע"מ להכריע את הבחירות

מחבק את מפלגות הגוש. נתניהו )צילום מסך(ישבו יחד בממשלה הבאה? בנט ודרעי )צילום: דוברות הכנסת(
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בעלי זכות הצבעה שהינם מוגדרים כחולי קורונה
או כמחויבי בידוד ביום הבחירות, רשאים להצביע 

אך ורק  בקלפיות הייעודיות.
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חולים? מבודדים? 

חולים יגיעו להצבעה בקלפיות 
הייעודיות רק  באמצעות הסעה 
מיוחדת מטעם ועדת הבחירות. 

ההגעה באופן עצמאי אסורה

במתחמים נפרדים לחלוטין.
בקלפיות ייעודיות למבודדים 

ולחולים.
הקלפיות ימוקמו במבני קבע, 
אוהלים ומתחמי "הצבע וסע"

מבודדים יגיעו רק ברכב פרטי
או בהסעה מיוחדת במימון

חלקי של הוועדה

שימו לב - היציאה מהבית מותרת לצורך הצבעה בלבד, ללא כל עצירות ביניים! 

גם אתם 
בוחרים

איך מצביעים?



יוצאים בימים אלו מקופת העיר 
 ללמעלה מרבבת משפחות 

בכל רחבי הארץ

"התורמים  250 ש"ח קמחא דפסחא לקופת העיר

 יזכו לחוג את חג המצות בהרחבה ובנקל ברו"ג"

1800-39-47-47

₪18,000,000

התורמים ר"נ ש"ח לקימחא 
דפסחא לקופת העיר לפרנס 

אלפי משפחות עניים בכל 
א"י 

יזכו לחוג את חג המצות 
בהרחבה ובנקל ברו"ג

חיים קנייבסקי

ַצִּדיק גֹוֵזר
מרן רשכבה"ג רבנו שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א, בכתי"ק:
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כשהוא רכוב על גבם של יותר מחמישה מיליון 
מתחסנים ועל שורה של הקלות משמעותיות במשק 
בימים  רגע  כל  נתניהו  מנצל  הציבורי,  ובמרחב 
שנותרו עד הבחירות כדי לגייס את מצביעי הימין 
כגימיק  גייס  הוא  הקודמים  בסיבובים  בהמוניהם. 
את קשריו עם פוטין, את חילוצה 
הרוסי  מהכלא  יששכר  נעמה  של 
זכריה  של  עצמותיו  העלאת  ואת 
הנוכחי  בסיבוב  הי"ד.  באומל 
אברהם',  ב'הסכמי  משתמש  הוא 
אירופה,  מנהיגי  לצד  ומצטלם 
שזורמים לישראל בהמוניהם כדי 

לבקש על נפשם.
כאן  ביקרו  כאלה  ארבעה 
ופרגנו  האחרונים  בשבועיים 
מנהיגי   - הלב  מכל  לנתניהו 
הונגריה  דנמרק,  אוסטריה, 
וצ'כיה היללו את ראש הממשלה 
משותפות.  עיתונאים  במסיבות 
את  העבירה  גם  האחרונה  זו 
כמחווה  לירושלים,  שגרירותה 
כמתנת  במקביל,  טוב.  רצון  של 
פרידה מאוחרת באדיבות טראמפ, 
פתחה גם הרפובליקה המוסלמית 
של קוסובו נציגות בירושלים. אכן 

ימות המשיח.
התשבחות,  כל  אחרי  אבל 
ובראשונה  בראש  מודאג  נתניהו 
הימין-חרדים  שגוש  מהאפשרות 
כשהחשש  לחינם,  מנדטים  יאבד 
מהתמודדותה  הוא  העיקרי 
עם  הדתית'  'הציונות  של 
הסקרים  נכון,  החסימה.  אחוז 
היא  התחושה  מפרגנים,  כולם 
שסמוטריץ' עוד עשוי להפתיע עם 
מנדטים,  שישה  ואפילו  חמישה 

ועדיין, למיחש מיבעי.
נתניהו  הטיל  השבוע,  בתחילת 
כשהודיע:  'בשבע',  בכנס  פצצה 
אם  בעיה  לי  אין  אבל  לי,  שתצביעו  רוצה  "אני 
לא  סמוטריץ'  הדתית.  לציונות  להצביע  תחליטו 
בוודאות".  איתנו  יהיה  הוא  משחקים,  משחק 
הנוכחים באולם שפשפו את עיניהם בתדהמה, הזהו 

'נתניהו שותה המנדטים'?
כי  יודע  נתניהו  פשוט,  המהלך  מאחורי  ההיגיון 
רשימת 'הציונות הדתית' מורכבת מחיילים נאמנים 
ינהל  לא  מהם  אחד  אף  בראשותו,  לקואליציה 
מו"מ מתחת לאפו עם לפיד או סער ואף אחד שם 
בתחתית  חברים  לכמה  בניגוד  בעריקה,  חשוד  לא 
ברגעי  לרעה  להפתיע  שעשויים  הליכוד,  רשימת 
משבר, כפי שהוכיח הניסיון המר בהצבעה על פיזור 
הכנסת האחרונה. אין לראה"מ שום בעיה לוותר על 
הוא,  רשימתו  מתחתית  מנדטים  שלושה-ארבעה 

לטובת הציונות הדתית ואנשיה.
נתניהו  החל  נוספת,  אסטרטגית  בהחלטה  מנגד, 
בשתיית המנדטים המסורתית מבנט, כשהפעם עולה 
על הכוונת גם סער. בכל ראיון, נאום או שידור חי 
להמונים, מזכיר ראה"מ את טענתו שהצבעה עבור 
כראש  ללפיד  הצבעה  משמעותה  הללו,  השניים 
ממשלה. כך, מנסה נתניהו לשתות ביד אחת את בנט 

ולהשקות בשנייה את סמוטריץ'.
נתניהו יודע היטב שאם בנט ימצא את עצמו לשון 
מאזניים, הוא יעדיף עשרת מונים חבירה לגוש ימין 
חרדים בעמדת מפתח ועל הדרך את מיצובו כיורש 
לקואליציה  חבירה  מאשר  הימין,  הנהגת  של  הבא 
מקרטעת עם איווט, העבודה והרשימה המשותפת 
הוא  אבל  גלגל שלישי.  הטוב  במקרה  יהיה  שם   –
תמורת  לבנט  לשלם  שייאלץ  שהמחיר  יודע  גם 
חבירה כזו, ישתנה משמעותית לפי מספר המנדטים 
שהאחרון יביא עמו כנדוניה. בעשרה מנדטים ויותר 
כלשהי  רוטציה  לדרוש  התעוזה  לנפתלי  תהיה 
בבלפור, תוצאה נמוכה יותר תכריח אותו להסתפק 

בתיקים בכירים ובכיבודים בעלמא.

מדליק לפיד
מנגד, מי שהפך את האסטרטגיה בשבוע האחרון 
הוא יו"ר 'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד. עד כה, נמנע 
לפיד מקמפיין אגרסיבי ומהכרזה מפורשת על ריצה 
לראשות הממשלה, הן מתוך הבנה שדבר כזה יסייע 
בגלל  והן  ומסער,  מבנט  מנדטים  לשאוב  לנתניהו 
החשש שמשתה מנדטים של 'יש עתיד' בגוש מרכז-
אותן  ויפיל  מרצ  ואת  לבן  כחול  את  יסכן  שמאל, 

מתחת אחוז החסימה המאתגר.
בצמרת  החלטה  התקבלה  שעבר  השבוע  בסוף 

השבוע  מתחילת  והחל  כיוון,  לשנות  עתיד'  'יש 
משננים נציגי המפלגה באוזני כל את המסר החדש, 
לפיו "מפלגות קטנות לא מחליפות את השלטון", 
זאת,  לאור  ליד.  הבא  מכל  קולות  לשתות  בניסיון 
גם תוצאה של 25 מנדטים ומעלה ל'יש עתיד' - לא 

תגרום לנו ליפול מהכיסא.
שתי סיבות עומדות בבסיס האסטרטגיה החדשה 
של לפיד ושות': הראשונה, הנחת יסוד שגם כך מרצ 
וכחול לבן ככל הנראה לא יצליחו לעבור את אחוז 
דווקא  הוא  הגוש  של  האינטרס  ולפיכך  החסימה, 
מרצ  לגבי  כי  )אם  הקולות  מירב  את  מהן  לשתות 
קיבלו  וטלפני המפלגה  נתון בספק,  לפחות, הדבר 
הוראה שלא לשכנע לעת עתה מצביעים המצהירים 
ח"כ  מיהר  בתמורה,  מרצ.  להצביע  כוונתם  על 
לראשות  לפיד  על  ימליץ  כי  להכריז  הורוביץ  ניצן 

הממשלה, כמעשה סמוטריץ' ונתניהו(.
ששום  בהבנה  נעוצה  לשינוי,  השנייה  הסיבה 
תסריט של ממשלה חלופית לא יוכל להתקיים בלי 
תמיכת המפלגות החרדיות, ואם ישנו איזה צל צלו 
של סיכוי שהללו יחברו ללפיד, הרי שליברמן הוא 
שאיבת  לפיכך,  בעיניהם.  מיאוס'  מחמת  'מוקצה 
המנדטים מכוונת גם כלפי מצביעי איווט, במטרה 

לצמצם את התלות העתידית ב'ישראל ביתנו'.
הודיע  טרם  לפיד  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 
רשמית על ריצתו לראשות הממשלה )גם אם הדבר 
הכריז  הוא  ואדרבה,  דעת(,  בר  לכל  מאליו  מובן 
להדחת  יסייע  הדבר  אם   – ויתור  על  באצילות 
בנושא  גם  הגישה  תשתנה  זאת  בכל  אם  נתניהו. 
הזה, תזכרו היכן קראתם על כך לראשונה. במקרה 
כזה, עשוי נתניהו להזמינו גם לעימות ישיר ביניהם, 
הצדדים,  לשני  מועיל  כזה  שעימות  הבנה  מתוך 

ובלבד שיתקיים בעברית.

מזבלה של שנאה
פטר לונגריך, הביוגרף של התועמלן האנטישמי 
יוזף גבלס ימ"ש, מנסה בספרו 'ביוגרפיה של רוצח 
והדרך  גבלס  של  רעיונותיו  את  לאבחן  במילים', 
בה הם חלחלו לאוכלוסייה הגרמנית בהדרגה. בין 
השאר הוא מצטט את גבלס המסביר שבני אדם הם 
"בעיקר תקליטים המנגנים את הדעה הציבורית כפי 
ברדיו,  בכרזות,  בעיתונות,  ביטוי  לידי  באה  שזו 

שותה ומשקה
נתניהו יודע היטב שאם בנט 
ימצא את עצמו לשון מאזניים, 
הוא יעדיף עשרת מונים חבירה 
לגוש ימין חרדים בעמדת מפתח 
ועל הדרך את מיצובו כיורש 
הבא של הנהגת הימין, מאשר 
חבירה לקואליציה מקרטעת 
עם איווט, העבודה והרשימה 
המשותפת – שם יהיה במקרה 
הטוב גלגל שלישי. אבל הוא 
גם יודע שהמחיר שייאלץ 
לשלם לבנט תמורת חבירה 
כזו, ישתנה משמעותית לפי 
מספר המנדטים שהאחרון יביא 
עמו כנדוניה. בעשרה מנדטים 
ויותר תהיה לנפתלי התעוזה 
לדרוש רוטציה כלשהי בבלפור, 
תוצאה נמוכה יותר תכריח 
אותו להסתפק בתיקים בכירים 
ובכיבודים בעלמא

על סדר היום
אבי גרינצייג
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בבית הספר, באוניברסיטה ובחינוך הכללי".
בחירת  את  עצמו  לונגריך  מסביר  בהמשך, 
גבלס:  ידי  על  היהודי  של  והסטריאוטיפ  המוטיב 
'איזידור  הפך  וקריקטורות  מאמרים  של  "בשפע 
וייס' להתגלמות הסטריאוטיפ האנטי יהודי. דמותו 
הוצגה כקריקטורה של היהודי הטיפוסי, והוא תואר 
מטרת  מגוחכת.  דמות  שתלטן,  ערמומי,  כפחדן, 
שליטתם  את  להוקיע  הייתה  הזה  המעוות  הדימוי 

כביכול של 'היהודים' ב'מערכת'..."
לא  אתם  התסמינים,  את  מזהים  אתם  אם 
בראשה,  והעומד  ביתנו'  'ישראל  מפלגת  היחידים. 
מערכות  כמה  כבר  מנהלים  ליברמן,  אביגדור  ח"כ 
בחירות קמפיין שעונה על כל מוטיב אנטישמי קיים. 
בסבב הנוכחי, נעזרים שם גם בשנה של הסתה נגד 

הציבור החרדי בענייני הקורונה והמסתעף.
מדובר בהסתה פרועה ומסוכנת, עם ניסיון לייצר 
סטריאוטיפ של 'חרדי' ערמומי ושתלטן, כזה שצריך 
ש'שולט  כזה  ומידיו,  ממנו  המדינה  את  לשחרר 
בלי  זאת,  וכל  מגוחכת'.  'דמות  ומהווה  במערכת' 
הם  אדם  שבני  ההבנה  מלבד  עובדתי  בסיס  שום 

בעיקר "תקליטים המנגנים את הדעה הציבורית".
נחרצת,  תשובה  לקבל  חייב  כזה  משטמה  מסע 
בראש ובראשונה באמצעות הקלפי ובשני מישורים. 
מענה  הוא  החרדיות  למפלגות  קול  כל  תחילה, 
מכירים  אתם  אם  שנית,  ושות',  לליברמן  ישיר 
אליו  פנו  לליברמן,  להצביע  שבכוונתו  אדם 
יד  לתת  מוכן  הוא  האם   – אותו  ותשאלו  בפשטות 
ואת  אתכם  ומתעב  שונא  הוא  האם  לאנטישמיות? 
כך,  רק  כך?  כל  אישי  באופן  החרדי  הציבור  כלל 
נוכל לשלוח את האיש ואת גידופיו במריצה הרחק 

מאיתנו.

שתי תוצאות
משהו  יש  אם  וקצת?  שבוע  בעוד  יהיה  ומה 
שנערכו  המיותרים  הסיבובים  שלושת  לנו  שתרמו 
הבחירות  בתוצאת  עוסק  הזה  המשהו  אין  כה,  עד 
הבלתי צפויה בעליל, אלא בהשלכות של התוצאות 

ובאופנים האפשריים להרכבת הממשלה.
לנחש.  אפשרי  בלתי  כמעט  עצמה  התוצאה  את 
על  לשמור  תצליח  כנראה  התורה  יהדות  נכון, 
עשויה  מרצ  יעבור,  הסתם  מן  סמוטריץ'  השביעי, 
הערבי  במגזר  ההצבעה  ואחוז  העולם  מן  לעבור 
יצנח. אבל שום דבר מזה לא מגלה לנו בסופו של 

יום כמה מנדטים ייספרו בכל מחנה.
האם  הקורונה,  השלכות  את  לנתח  יודעים  איננו 
במדינות  שאירע  כפי  בכ-6%  ירד  ההצבעה  אחוז 
אחרות או שמא דווקא יעלה בגלל פריסת הקלפיות 
הנרחבת, מי אלו שינצלו את פתיחת השמים ומעברי 
להתייצב  האזרחית  מהחובה  לחמוק  כדי  הגבול 

בקלפי, כמה קולות ישיג הליכוד במגזר הערבי ואלו 
מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה. האם המשתה 
של לפיד ונתניהו ימוסס את סער ובנט וכמה שונאי 

דת יתקבצו תחת כנפי ליברמן.
אחרי שנסיים למנות את קולות החיילים והימאים, 
אחרי  הביצים,  ומשליכי  הקורונה  קלפיות  מצביעי 
שנדע אם הקריסה של סער הייתה רק אצל הסוקרים 
אחרי  להמונים,  דיברה  בנט  של  הכלכלה  ואם 
שביבי ישתמש בכל השפנים וליברמן יסיים לשסות 

חילונים בחרדים, או אז נהיה חכמים יותר.
שתיים  והן  במיוחד,  מצומצמות  האפשרויות  כי 
הדתית,  הציונות  הליכוד,  בו  מצב  האחת,  בלבד: 
ש"ס ויהדות התורה משיגות שישים ואחד מנדטים, 
ואפילו אם הן נאלצות לעשות זאת בסיוע של ימינה, 
ויסתיים  יציבה  ימין  ממשלת  פה  תהיה  כנראה  ואז 
האחרונות.  השנתיים  של  נגמר  הבלתי  הסיוט 
את  משיג  לא  המדובר  הגוש  בו  מצב  השנייה, 
סיבוב  על  לדבר  נתחיל  ואז  הנדרשים,  המנדטים 

חמישי.
לנו  שימלאו  תיאורטיים  ביניים  מצבי  גם  יש 
וליושבי האולפנים את הנפח הרב שיוקדש לעיסוק 
על  ייסמך  הימין  האם  למשל,  התוצאות.  וניתוח 
רע"מ מבחוץ? איזה מחיר יגבה בנט מנתניהו, בפרט 
)כלומר,  באמת'  'על  מאזניים  לשון  יהווה  הוא  אם 
שמאל-מרכז  ממשלת  להרכיב  ריאלית  אפשרות 
במצבי  והאם  ודומיהם(?  בל"ד  בלי  בהשתתפותו, 
שוויון יצליח אחד הגושים לגרור עריקים מהמחנה 

השני?
ישתנה, לפחות לא בקרוב.  דבר אחד כנראה לא 
בנימין נתניהו, האיש שסגר השבוע 15 שנה כראש 
חודשים  עוד  זה  בתפקידו  ימשיך  ישראל,  ממשלת 

ארוכים.

ליל שימורים
להירדם  יכולים  שלא  אלו  על  נמנים  אתם  אם 
עוקבים  או  לרדיו  שנצמדים  הבחירות,  במוצאי 
כמה  הנה  התוצאות,  אחרי  שונות  בדרכים  בדאגה 
טיפים שיחסכו ממכם את רוב הלהג וימקדו אתכם 

בעיקר.
בנתון  מדובר  לרוב  ההצבעה:  אחוז  תחילה, 
קטן  פוטנציאל  )עם  במלואו  שמתפרסם  הראשון 
הכפולות,  המעטפות  ספירת  בתום  לתיקונים 
אלף  מכ-330  מספרן  את  להכפיל  הפעם  שעשויות 
עד לכ-650 אלף(. אם אחוז ההצבעה יצנח בשיעור 
של 5% ומעלה )לשיעור של עד 66.5%(, ניתן יהיה 

להניח בסבירות גבוהה שהימין השיג את שלו.
למרבה הצער, השוואה נקודתית יותר של אחוזי 
הקלפיות  פיצול  רלוונטית.  ולא  כמעט  הצבעה 
במעטפות  שצפוי  הגבוה  והאחוז  הקורונה  עקב 

הכפולות, מעקר כמעט לחלוטין את אחת השיטות 
היותר מובהקות להשוואת אחוזי הצבעה בקלפיות 
נשארו  ציבורים  אלו  לאבחן  כדי  שונים,  באזורים 
לכל  להתבצע  תוכל  כזו  השוואה  הפעם,  בבית. 
)ואולי גם בחלקים  היותר בחלקים מהמגזר הערבי 

מהמגזר החרדי(.
שנית, כאשר הנתונים מתחילים להתעדכן, כדאי 
לעקוב באדיקות אחר מצבן של ארבע מפלגות גוש 
מרצ,   – מנדטים  לשרוף  שעשויות  שמאל-מרכז 
זכרו,  זליכה.  ירון  של  ומפלגתו  רע"מ  לבן,  כחול 
אחוז  את  עוברת  שלא  מפלגה  שקיבלה  קולות 
האחוזים  למעשה,  בכלל.  נספרים  אינם  החסימה 

ההצבעה,  אחוז  את  מורידים  הללו 
כשהם מרוכזים בגוש ספציפי.

המפלגות  שלוש  רע"מ,  למעט 
או  פחות  לשמור  אמורות  האחרות 
)עם תמיכה  על חתך ארצי מאוזן  יותר 
גדולה יותר במעט בערים כמו תל אביב, 
יותר  נמוכה  ומעט  וכדומה,  מודיעין 
אם  הרחוקה(.  ובפריפריה  בירושלים 
מהקולות  שליש  או  רבע  ספירת  לאחר 
הן תעמודנה על 3% ומטה, סביר להניח 
החסימה.  אחוז  במבחן  תיכשלנה  שהן 
מהקולות   5% של  משותפת  שריפה 
מאוד,  גבוהה  בסבירות  שוב,  תבטיח 
61 מנדטים לימין )ובתנאי שלא תירשם 
חלילה הפתעה שלילית בגזרת הציונות 

הדתית(.
מהמדגמים,  תתרגשו  אל  ולסיום, 
יתירה,  ברצינות  אליהם  תתייחסו  אל 
ואל  רצויה  לא  תוצאה  ללב  תיקחו  אל 
במקרה  אופטימיות  עודף  תפתחו 
גרסה  הכל  בסך  הוא  מדגם  ההפוך. 
נטייה  עם  סקר,  של  יותר  משוכללת 
יכולת לחזות  חמורה לשגות, ועם אפס 
סף  על  מפלגות  כמו  גבוליות  תופעות 

חסימה או מעברים קטנים בין גושים.

מילה לסיום
צאו להצביע, בבקשה. בלי תירוצים, בלי הסברים, 
בלי פלפולים. לא רלוונטי מה הרב שאתם מעריכים 
זצ"ל אמר לפני עשור, ולא מעניין שהיה לכם איזה 
קשור  לא  ובוודאי  להצביע,  שלא  לחומרא  'מנהג' 
עסקן  או  פלמוני  נציג  על  איזו טענה  לכם  זה שיש 
כל  יותר מאשר  גרוע  חירום,  אנחנו במצב  אלמוני. 

מערכת בחירות שהייתה כאן אי פעם.
הלאה,  גם  פה  לחיות  שנוכל  בשביל  בשבילכם, 

צאו להצביע!

האפשרויות מצומצמות 
במיוחד, והן שתיים בלבד: 

האחת, מצב בו הליכוד, הציונות 
הדתית, ש"ס ויהדות התורה 

משיגות שישים ואחד מנדטים, 
ואפילו אם הן נאלצות לעשות 

זאת בסיוע של ימינה, ואז 
כנראה תהיה פה ממשלת ימין 

יציבה ויסתיים הסיוט הבלתי 
נגמר של השנתיים האחרונות. 
השנייה, מצב בו הגוש המדובר 

לא משיג את המנדטים 
הנדרשים, ואז נתחיל לדבר על 

סיבוב חמישי

הכרעה או סבב חמישי? ראשי המפלגות. מימין לשמאל: בנימין נתניהו, יאיר לפיד, בני גנץ גנץ, אביגדור ליברמן, אריה דרעי, משה 
גפני, יעקב ליצמן, ניצן הורוביץ, איימן עודה, מנסור עבאס, נפתלי בנט, גדעון סער ובצלאל סמוטריץ' | צילומים: דוברות הכנסת, יעקב כהן
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"הנמנע מלהצביע נוטל חלק 
בחילול השם וסופו מי ישורנה"

מאת: אלי כהן

להכריע  עשויות  הקרובות  הבחירות 
עניינים  של  בשורה  דרמטי  באופן 
בני  גיוס  כולל  הפרק,  על  העומדים 
ועוד.  הרפורמיים  הגיורים  הישיבות, 
שנת  שהשפעת  תחושה  ישנה  מאידך, 
מה  במידת  לפגוע  עשויה  הקורונה 

במפלגות החרדיות.
מרן  של  לביתו  עלו  התורה  ביהדות 
שחרג  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר 
מתחת  והוציא  במילים  לקצר  ממנהגו 
באורכו  נדיר  מכתב  הקדושות  ידיו 
ובחריפותו. מחמת חשיבות הדברים אנו 

מביאים אותם כאן במלואם.
ידוע דעת  ניסן תשפ"א. הנה  "בעזה"י 
מפיו  ששמענו  כפי  זלה"ה  החזו"א  מרן 
גמורה  שחובה  במכתב  כן  גם  וכתב 
להצביע בבחירות ליהדות החרדית שהיא 
בה  תלויין  וקדושה  תורה  גופי  והרבה  ג' 
ואסור להימנע מלהצביע", כותב מרן שר 
החשש  כלפי  ספציפית  בהדגשה  התורה 
היתר  לעצמם  יורו  רבים  שמצביעים 
מרן  אביו  בשם  ומוסיף  בבית,  להישאר 
דעת  היה  "וכן  זיע"א:  יעקב'  ה'קהילות 

אאמו"ר זלה"ה וכל גדולי ישראל".
התורה  שר  מרן  מתייחס  המכתב  בהמשך 
להסתה הנוראה המשתוללת נגד הציבור החרדי 
בתקופה האחרונה ולפריצת חומות הדת בפומבי, 
שבוחר  מי  כלפי  נדירה  בחריפות  ומתבטא 
התורה:  ליהדות  להצביע  ולא  בבית  להישאר 
ראש  נשאו  הרשעים  אשר  עתה  בימינו  "ובפרט 

שם  ומחללים 
שמים בחוצות בריש גלי ובידינו הדבר להרבות 
הנמנע  וכל  אלי,  לה'  מי  ולהכריז  שמים  כבוד 
רחמנא  ה'  החילול  בכל  חלק  נוטל  מלהצביע 

ליצלן וסופו מי ישורנה".
את מכתבו מסיים מרן שר התורה בברכה ארוכה 
ומיוחדת למצביעים: "וכל המרבה מצביעים לג' 
להרבות כבוד שמים הרי זה משובח, ויזכה לישב 

ואני  טובה  ולפרנסה  טובים  ולילדים  עדן  בגן 
ערב. ויהי רצון שנזכה לראות בקרוב בהרמת קרן 
התורה ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים בשנה זו 

ולהגאולה השלימה במהרה בימינו אמן".
עם  בשיחה  מציינים  התורה  ביהדות  בכירים 
'קו עיתונות' כי מלבד אורכו הנדיר של המכתב, 
הם אינם זוכרים ניסוח חד כל כך בשני היבטים 
או  יצביע  שלא  מי  של  עונשו  חומרת  האחד,   –
יצביע עבור מפלגות אחרות, עד כדי שהוא "נוטל 
חלק בכל החילול ה', וסופו מי ישורנה", ומנגד, 

ליהדות  שיצביע  למי  כך  כל  דרמטית  הבטחה 
התורה ו"ירבה מצביעים" שיזכה "לישב בגן עדן, 
ובפרט לאמירה  ולפרנסה טובה"  לילדים טובים 

הבלתי נתפסת שמרן מבטיח "ואני ערב".
שראיתי  "עד  המפלגה,  מראשי  אחד  לדברי 
את נוסח המכתב של מרן היה בי חשש שחלילה 
נאבד מנדט, אחרי המכתב הזה אני מתחיל להעז 
ולקוות שאולי אולי אפילו נצליח לעלות במנדט".

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במכתב תמיכה ארוך במיוחד ליהדות התורה, מתייחס בהרחבה להסתה ולמאבקים האנטי דתיים 
⋅ מבטיח בנוסח נדיר במיוחד: "וכל המרבה מצביעים לג' להרבות כבוד שמים הרי זה משובח, ויזכה לישב בגן עדן ולילדים טובים 
ולפרנסה טובה ואני ערב" ⋅ ביהדות התורה מעריכים: השפעתו הדרמטית של המכתב הזה עשויה להבטיח את המנדט השביעי

מכתבו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי

שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי חותם על המכתבהכינוס במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי
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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!
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מחלקות הקורונה נסגרות
מאת: חיים רייך

ההדבקה  מקדם  לדעוך:  ממשיכה  המגיפה 
ממשיך לרדת ולראשונה מאז סוף אוקטובר הוא 
התחלואה  המשמעות:  בלבד.   0.78 על  עומד 
יורדת, מספר החולים הולך ופוחת ובתי החולים 

סוגרים את מרבית מחלקות הקורונה.
ממשיכים  הקורונה  במגפת  השונים  המדדים 
חווים  אחרות  כשבמדינות  גם  בישראל,  לצנוח 
גל קשה של תמותה ורמות חולי שונות. מקדם 
ההדבקה ירד ועומד כעת על 0.78 בלבד. בבתי 
החולים מאושפזים עדיין  חולי קורונה מהם 652 

במצב המוגדר 'קשה'.
בעיתון 'ישראל היום' דווח כי בתחילת השבוע 
היו מאוישות 1,003 מיטות אשפוז בבתי החולים 
היו   652 המאושפזים  ומבין  קורונה,  בחולי 
חולים קשה. לשם השוואה, בשיא הגל השלישי 
)26 בינואר( היו מאוישות 1,539 מיטות אשפוז, 
בשיא  כך,  קשה.  חולים   1,196 מאושפזים  והיו 
150 חולים בשש  הגל השלישי בהדסה אושפזו 
נמרץ  טיפול  מחלקות  בשתי  קורונה,  מחלקות 
מאושפזים  היו  ואתמול  ילדים,  נמרץ  ובטיפול 
אושפזו  ברמב"ם  חולים.  כ-64  החולים  בבית 
מחלקות,  בארבע  קורונה  חולי   116 הגל  בשיא 

וכעת מאושפזים 30 חולים בשתי מחלקות.
חולי  ילדים   31 מאושפזים  החולים  בבתי 
בבתי  כן,  כמו  תינוקות.  ארבעה  מהם  קורונה, 
החולים מאושפזות 28 נשים הרות ו־13 יולדות 
כזו  לא  מהן  אחת  אף  לנגיף.  חיוביות  שנמצאו 

שעברה תהליך חיסון מלא.
בית החולים איכילוב הודיע בתחילת השבוע 
בבית  האחרונה.  הקורונה  מחלקת  סגירת  על 
החולים פעלו בימי השיא שש מחלקות לנפגעי 

הקורונה.
עשר  שמונה  עדיין  נותרו  החולים  בבית 
אושפזו  והם  בקורונה  החולים  מאושפזים 
במחלקה  עבורם   שהוקצה  ייעודי  במתחם 
של  האקמו  ובמתחם  'פנימי'  נמרץ  לטיפול 

המחלקה לטיפול נמרץ 'כללי'.
בשורה דומה מגיעה גם מבית החולים מעייני 
כי  לבשר  שמחים  "אנחנו  ברק.  בבני  הישועה 
סגרנו ב"ה את מחלקות הקורונה. נמצאים כרגע 
שלושה מאושפזים בטיפול נמרץ", נמסר מבית 

החולים.
עדיין  פועלים  כרם  עין  הדסה  החולים  בבית 
נמרץ  טיפול  מחלקת  ועוד  קורונה  מחלקות   3
מהם  חולים   65 מאושפזים  בהן  קורונה  לחולי 
11 מונשמים: "בשיא המגפה טופלו במחלקות 
זמנית,  בו  חולים   150 מעל  בהדסה  הקורונה 
בימי  חולים.  כ-4,500  טופלו  התקופה  ולאורך 
השיא פעלו בהדסה 6 מחלקות קורונה, 2 יחידות 

טיפול נמרץ ויחידה לטיפול נמרץ ילדים".
מאושפזים  שיבא  שם  על  הרפואי  במרכז 
מוגדרים  חולים  עשר  תשעה  מתוכם  חולים   38
קורונה:  מחלקות  ארבע  סגירת  לאחר  כ'קשה', 
"בשיא הגל השלישי היו בשיבא 132 מאושפזים 
באתרי הקורונה ו-90 חולים במצב קשה. בזמן 
האחרון, אנחנו רואים ירידה משמעותית במספר 
החולים הקשים ובמספר המאושפזים במחלקות 

הקורונה".
אקמו  מכשירי   10 כיום  פועלים  בשיבא 
קורונה.  ומחלימי  קורונה  בחולי  התומכים 
מדובר במספר שיא אשר לצד הירידה המשמחת 
בתחלואה, מזכיר את המצב הקשה של החולים 

שנפגעו מהנגיף ושהוא עדיין איתנו.
בבית החולים רבין )בילינסון( מאושפזים 25 
המחוברים  חולים  שישה  מתוכם  קורונה  חולי 

למכונות אקמו, בשתי מחלקות פנימיות ומחלקת 
טיפול נמרץ אחת: "בבילינסון פועל מתחם תת 
קרקעי ענק שהוקם למטרת טיפול ואשפוז חולי 
בתקופת  הארץ.  מכל  אלינו  המועברים  קורונה, 
השיא פעלו 3 מחלקות כולל טיפול נמרץ קורונה 
כ-80  במתחם  אושפזו  הפעילות  בשיא  כאשר 

חולים".
במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא( מאושפזים 
שונות,  קושי  בדרגות  קורונה  חולי  כ-40  עדיין 
כשרק מחלקת קורונה אחת פעילה לצד מתחם 
נמרץ: במרכז  ומבודד במחלקה לטיפול  ייעודי 

הרפואי פעלו 6 מחלקות קורונה.
לא  עדיין  סבא  בכפר  'מאיר'  הרפואי  במרכז 
חוגגים: "לצערנו מוקדם עדיין לדבר על סגירת 
פועלות  אצלנו  הקורונה  מחלקות  מחלקות. 
כרגיל, כרגע מאושפזים במרכז הרפואי מאיר 24 
חולי קורונה בשתי מחלקות: פנימית ה קורונה 

וטיפול נמרץ קורונה".

בבית החולים על שם הלל יפה בחדרה נסגרה 
עדיין  אחרות  כששתי  אחת  קורונה  מחלקת 
פועלות ולא נראה כי הן עומדות להסגר בקרוב.

מסכמים:  בנתניה  לניאדו  החולים  בבית 
"בשיא המגיפה היינו עם 60 חולים. נכון להיום 
מאושפזים אצלנו מעל 30 חולי קורונה במחלקת 

קורונה ובמחלקת טיפול נמרץ קורונה".
 12 ישנם  אשדוד,  אסותא  החולים  בבית 
עדים  "אנו  נמסר:  החולים  ומבית  קורונה  חולי 
הפנימיות  במחלקות  ממושכים  לאשפוזים 
לתמיכה  נזקקים  שעדיין  קורונה,  מחלימי  של 

נשימתית ואינם מסוגלים להשתחרר לביתם".
הקורונה  מחלקת  מנהל  פרץ,  אסף  ד"ר 
"יש  אמר:  אשדוד,  אסותא  הציבורי  בביה"ח 
ירידה בקרב החולים המאושפזים. בבית החולים 
באשדוד מאושפזים כעת 12 חולים, בעוד בשיא 
המחלה היו מאושפזים 45. מצד שני, אנו עדים 
הפנימיות  במחלקות  ממושכים  לאשפוזים 

לתמיכה  נזקקים  שעדיין  קורונה,  מחלימי  של 
נשימתית ואינם מסוגלים להשתחרר לביתם".

החיסונים יעילים

במקביל, בעיתון 'ישראל היום' דווח על נתונים 
השבוע  ראשון  ביום  שפורסמו  נוספים  חיוביים 
על יעילות החיסון. מנתונים של משרד הבריאות 
עולה כי 74% מחולי הקורונה המאושפזים בבתי 
החולים לא חוסנו כלל, 16% מתוכם חוסנו רק 
במנה ראשונה, ורק 8% )83 איש( מתוך 1,003 
חולי הקורונה שבבתי החולים, מחוסנים באופן 
)עבר שבוע מאז קיבלו את  מלא במנה השנייה 

החיסון(.
לפי הנתונים, היעילות נשמרת גם כשבודקים 
חולים   214 מתוך  קשה.  החולים  היקף  את 
לא   )160(  74% החולים,  בבתי  המונשמים 
חוסנו כלל, 17% )37( חוסנו במנה אחת ו־7.9% 
מטופלים   41 מבין  ירוק.  דרכון  בעלי  היו   )17(
שמחוברים למכשיר אקמו )לב-ריאה מלאכותי( 
כלל  חוסנו  לא   82%  - אנוש  במצב  ונמצאים 

ו־18% הספיקו להתחסן במנה אחת.
והנשים  הילדים  במספר  ירידה  יש  כן,  כמו 
החולים  בבתי  קורונה.  עם  המאושפזים  ההרות 
מהם  קורונה,  חולי  ילדים   31 כעת  מאושפזים 
לפני שבוע.   38 לעומת  בלבד,  תינוקות  ארבעה 
כמו כן, לעומת 50 נשים הרות ויולדות שאושפזו 
בבתי החולים עם קורונה לפני שבוע, נכון להיום 
ו-13  הרות  נשים   28 מאושפזות  החולים  בבתי 
כלל,  התחסנו  לא  מהן   38 חיוביות.  יולדות 
שתיים קיבלו מנה אחת ואחת קיבלה שתי מנות 
החיסון  קבלת  מאז  שבוע  עבר  טרם  אך  חיסון, 

השני.
פרופ'  הקורונה  פרויקטור  אלו,  נתונים  לאור 
הסדר  "ליל  השבוע:  בתחילת  אמר  אש  נחמן 
יתקיים בהגבלות הקיימות כיום - עד 20 אנשים. 
לאור מדדי התחלואה הטובים, לא צפויות עוד 
תחת  נמשיך  הכנסת  ובבתי  בפסח,  הגבלות 
לפי  ההכנסות  להגבלות  בהתאם  או  הירוק  התו 
בחירה. האירוח בבתים צפוי להישאר בהגבלות 
ההתקהלות הקיימות, והאירועים במלונות תחת 
מתווה התו הירוק - עם אפשרות לכניסת ילדים 

בכפוף לבדיקות".
החל  כי  הודיעו  הבריאות  במשרד  בבד,  בד 
מיום ראשון הקרוב ייכנס לתוקף מערך הבדיקות 
למי  שיאפשרו  בבדיקות  מדובר  המהירות. 
לאירועי  להיכנס  לילדים,  וכן  מחוסנים,  שאינם 

תרבות וספורט, לגני אירועים ועוד.

בית החולים איכילוב הודיע בתחילת השבוע על סגירת מחלקת הקורונה האחרונה • גם מביה"ח מעייני הישועה נמסר: "אנחנו שמחים לבשר כי סגרנו ב"ה 
את מחלקות הקורונה" • מספר החולים בישראל הולך ופוחת ומחלקות הקורונה בבתי החולים נסגרות בזו אחר זו • פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש: "לא 

צפויות עוד הגבלות בפסח"

הקורונה בדעיכה: מספר החולים הולך ופוחת ובתי החולים סוגרים את מרבית מחלקות הקורונה
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  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!
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נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

ענווה ודרך ארץ - 
תנאי לתורה

)ר ה' ֵאָליו )א, א ה ַוְיַדבֵּ ְקָרא ֶאל מֹשֶׁ ַויִּ
לא נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו

מובא:  טו(  א,  רבה  )ויקרא  במדרש 
"מכאן אמרו: כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה 
אבי  ממשה  ולמד  צא  שכן  לך,  תדע  הימנו.  טובה 
ממצרים,  ישראל  שהוציא  הנביאים,  אבי  החכמה, 
ועל ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף, 
ועלה לשמי מרום, והוריד תורה מן השמים, ונתעסק 
במלאכת המשכן - ולא נכנס לפני ולפנים עד שקרא 

לו, שנאמר 'ויקרא אל משה'".
לפני  נכנס  לא  אשר  רבנו,  משה  של  ענוותנותו 
אותו  שהביאה  היא  הקב"ה,  לו  שקרא  עד  ולפנים 

לזכות בקבלת התורה!
תורה  קבל  "משה  שנינו:  אבות  מסכת  בתחילת 
התורה?  את  משה  קבל  מסיני  וכי  ותמוה,  מסיני", 

הלא קבל אותה מאת הקדוש ברוך הוא!
אלא, משה קבל תורה בזכות שלמד מהר סיני את 

מדת הענווה.
התורה,  לקבלת  תנאי  הן  טובות  ומדות  ענווה 
ותורה שאין בה מידות טובות אין בה ערך. כבר קבעו 
רבותינו )אבות ג, יז(: "אם אין דרך ארץ אין תורה", 
וזהו הטעם לכך שבין פסח לשבועות, חג מתן תורה, 
קוראים ולומדים את מסכת אבות, המלאה בהלכות 
הראויה  ההכנה  זוהי  כי  טובות,  ומדות  ארץ  דרך 

לקבלת התורה!

ענווה של גדול בישראל

כאשר עוקבים אחר דרך הנהגתם של גדולי ישראל 
ניכרות לעין מידותיהם הטובות – ענוותנותם הגדולה 

והטוב שהשפיעו לכל סביבותיהם. 
שהיה  זצ"ל,  שך  הרב  מרן  פוניבז',  ישיבת  ראש 
גאון הדור, השתתף פעם בכנס ציבורי חשוב. בכנס, 
זה  אחר  בזה  נואמים  שלושה,  או  יומיים  שאורך 
רבנים, ראשי ישיבות ור"מים, וכן נציגים של עסקני 

הציבור.
ודרש דרשה  כדי שעמד מרן הרב שך  תוך  והנה, 
חוצבת להבות אש, נכנס לאולם ראש ישיבה פלוני. 
ַהַּמְנֶחה שהבחין בכניסתו התבלבל לרגע, ושכח את 
באמצעם  דבריו  את  קטע  הוא  שך.  הרב  של  נאומו 
גדול:  ובקול  גדולה  בהתרגשות  ברמקול  והכריז 

"נקבל את פני הגאון הגדול ראש הישיבה..."
מן הפגיעה במרן הרב  הנוכחים במקום הזדעזעו 
הורה  שך  הרב  אך  בו,  למחות  ממקומם  וקמו  שך 
להם לעצור. הוא סיים את הדרשה ולאחר מכן הלך 
היה  זה  כח!  "יישר  לו:  ואמר  המנחה  אל  בעצמו 

כבוד התורה!"
הופיעה  למחרת  הרוחות.  נרגעו  לא  זאת  בכל 
בעיתון מודעת גינוי על ביזוי כבוד התורה שנגרם על 

ידי ַהַּמְנֶחה, אשר עצר את הרב שך באמצע דרשתו. 
נישאה.  ַהַּמְנֶחה  של  ונכדתו  חודשים,  כמה  חלפו 
וראה זה פלא – באמצע החתונה הגיע מרן הרב שך 
זצ"ל עם כמה מתלמידיו כדי לשמח את אותו מנחה, 
מעשה  בואו,  לפשר  הנוכחים  כשתמהו  הכלה.  סב 
ְלַרּצוֹת  "רציתי  אמר:  כלל,  אצלו  שגרתי  היה  שלא 
פגוע  או  כועס  ואיני  עמו  שלם  שלבי  שידע  אותו, 

ממנו כלל!"
באצילות ובענוותנות כזו נוהגים גדולי ישראל!

גזל שינה חמור יותר!

מקפיד  היה  זצ"ל  גניחובסקי  אברהם  רבי  הגאון 
המיטה,  ליד  מים  עם  נטלה  לעצמו  להכין  לילה  כל 
בחור  ישן  בזקנותו, כשהיה  בבוקר.  ידיו  ליטול  כדי 

בחדרו, היה הרב משאיר את הנטלה מחוץ לחדר.
שאלו הבחור על כך, ואמר: "אכן, על פי הקבלה 
ידיים,  יש להיזהר שלא ללכת ד' אמות לפני נטילת 
אך גזל שינה חמור יותר. אני קם מוקדם בבוקר, ואם 
עלול  המים  שפיכת  קול  המיטה,  ליד  ידיים  אטול 
ורק  הדלת,  את  וסוגר  יוצא  אני  לכן  אותך.  להעיר 
אחריך'  ב'משכני  וראה  הידיים".  את  נוטל  כך  אחר 
בראשית )ח"א עמוד תל"ו-תל"ז( מעשה דומה עם ה

ּגאֹון רּבי יהּודה סגל מּמנצ'סטר זצ"ל. 

רחמים על כל בריה

יום אחד גילו ג'וק בבית, והרבנית מיהרה להביא 
מטאטא. אמר לה הרב: "לא צריך, אני אטפל בזה". 

הלך הרב, הניח את התיקן בעדינות בתוך שקית, 
ולקח אותו למטה.  

של  מאוד  גבוהה  לרמה  ביטוי  מהווה  זה  מעשה 
עדינות הנפש. וכי כל אדם שיש לו ג'וק בבית צריך 
לעשות לו 'על כפיים ישאונך'?!... המעשה הזה נבע 

מאצילות נפש מיוחדת.

ה"טיפול" שהציל את הילד

והאובדן  שמונה,  בגיל  מאביו  התייתם  אחד  ילד 
לפסיכולוגים  אותו  לקחו  טראומה.  לו  גרם 
ולפסיכיאטרים, וניסו כמה סוגי טיפולים, אך לא ראו 
הצלחה גדולה. באו להתייעץ עם הרב, שאמר מיד: 

"תביאו אותו אלי".
כשהגיע הילד, קיבלו הרב בלבביות גדולה. אחר 
כך, הרב - שהיה גבה קומה - התיישב על הרצפה, 
אוהב  אתה  "במה  לידו.  לשבת  הילד  את  והזמין 
איתו במשך שעה  ושיחק  הילד,  את  לשחק?" שאל 

שלמה.
ילד  שאתה  רואה  "אני  הרב:  לו  אמר  מכן  לאחר 
מאד נבון. תבוא אלי כל שבוע, ואני אתן לך חידות. 
תספר את החידות גם בכיתה שלך, ומי שיענה נכון 
פרסים  לך  אתן  אני  שמו.  את  תרשום  החידה,  על 

לחלק לילדים". 
לו  היו  ולא  ומתבודד,  מופנם  שהיה  הזה,  הילד 
רצה  הוא  לדבר.  התחיל  פתאום   - בכיתה  חברים 
להקריא את החידות, והחברים רצו לקבל פרסים. כך 

נפתח הילד בהדרגה, ורכש ביטחון עצמי.
לא חלף זמן רב, והוא התגבר על הטראומה והפך 
השתלב  והוא  השתפרו,  ציוניו  שמח.  ילד  להיות 
היטב בחברה. הילד צמח להיות בחור ישיבה מתמיד 
וירא שמיים, פאר הישיבה, ולאחר מכן הקים בית של 

תורה לתפארת.
הרב הציל ממש את נפשו, בהרימו את רוחו מתוך 

חיבה ואהבה.
כל דקה מזמנו של הרב היתה חשובה מפז, כי היה 
היקר  מזמנו  זאת הקדיש  ובכל  בתורה,  עצום  שקדן 
נפש  אצילות  מתוך  ארץ,  ודרך  חסד  של  להנהגות 

מרובה.

)מתוך "משכני אחריך" ויקרא ח"א(. 

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

ויקרא אל משה


הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

של  בקריאתו  פותחת  פרשתנו 
הדיבור:  טרם  למשה  הקב"ה 
"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו" 
לכל  כלל  שהינו  זה  פסוק  מפרש  רש"י   –
דברות ולכל אמירות ולכל צוויים. שקדמה 
להם קריאה – לשון חיבה, לשון שמלאכי 
זה  "וקרא  שנאמר:  בו  משתמשין  השרת 
אומות  לנביאי  אבל  ג(.  ו',  )ישעיה  זה  אל 
וטומאה  עראי  בלשון  אליהן  נגלה  העולם 
שנאמר: "ויקר אלוקים אל בלעם" )במדבר 

כ"ג, ד(.
ה"שפת אמת" )תר"נ( מבאר שהקריאה 
פנים  כמים  דרך  על  היא  חיבה  בלשון 
בזכות  מידה.  כנגד  מידה   – פנים  אל 
למצוות  ישראל  של  והדבקות  ההתלהבות 
ה' ולעבודתו זוכים הם לקריאה של חיבה 

מאיתו יתברך.
קרי"  עימי  תלכו  "ואם  נאמר:  בקללות 
ל"ע  מעניש  הקב"ה  כ"א(,  כ"ו,  )ויקרא 
שמקיימים  דהיינו  עימו,  ההולכים  את  גם 
זאת בדרך של קרי –  מצוות, אבל עושים 
כדי  רק  ורצון אלא  מקרה. ללא התלהבות 
שעושה  מי  זאת  לעומת  חובה.  ידי  לצאת 
זוכה לחיבתו של  את המצוות בהתלהבות 

הקב"ה שאין גדול מזה.
אחד ממאורי החסידות הרה"ק ר' מרדכי 
בהלכה,  בדורו  ידוע  )גאון  זי"ע,  מנשכיז 
צדיק נשגב בקדושתו ותלמידו של הרה"ק 
ר' מיכל מזלוטשוב תלמיד הבעש"ט זי"ע( 
פירש את הפסוק: "ה' רועי לא אחסר" על 
בקשה מיוחדת מאד. דוד המלך שופך את 
שלא  אחסר.  לא   – רועי  ה'  בתחינה:  לבו 
תחסר ממני הידיעה שה' רועי ומשגיח עלי. 
שלעולם  ממך  אבקש  עולם!  של  ריבונו 
אזכור, שאתה הוא מנהיגי היחיד והבלעדי. 
ה'שפת אמת' שהביא את הדברים הנ"ל, 
הוסיף וביאר איך מתקיים הפסוק ה' רועי 
כפי  רועי-  ה'  והיינו,  בפועל?  אחסר,  לא 
שה'  האדם  של  והביטחון  האמונה  מידת 
אחסר.  לא  בו  מתקיים  כך  ורועה,  שומר 
לו  יש  כן  יתברך,  בו  האדם  ביטחון  "כפי 
מובטח באמת. וכפי האמונה שנמדד לאדם 
שהכל מה' יתברך, כן מודדין לו בהתגלות. 
לא אחסר..."  רועי  ה'  פירוש  לי  נראה  וכן 
הקב"ה  של  לחיבתו  תרל"א(.  )תרומה 

זוכים בזכות הדבקות והאמונה.
אל  המלחמה  מפליטי  אחד  נכנס  פעם 
ה'אמרי אמת' זי"ע בירושלים ותינה לפניו 
מוטל  ולכן  לבד  נשאר  שהוא  מצבו,  את 
עליו לטפל בכל אשר עמו. אז הרים הרבי 
"ווער  בקול:  ואמר  הקדושות  עיניו  את 
הוא  מי  אליין?"  איז  "ווער  אליין?"  איז 
לבד? מי שיודע ש"כי אתה עמדי" אזי "לא 

אחסר".
אומרת  )י"ג(:  מגילה  במסכת  הגמרא 
שהמן הרשע טען בפני אחשוורוש ש"את 
"דמפקי  מדוע?  עושים"  אינם  המלך  דתי 
לכולי שתא בשה"י פה"י" – שמוציאים את 
כל השנה בשבת היום ופסח היום. ונשאלת 
השאלה, הרי שבת היא רק יום אחד מתוך 
אומות  וגם  השבוע.  כל  ולא  ימים  שבעה 
כמו  בשבתון  אחד  יום  מציינים  העולם 
והנוצרים  שישי  ביום  המוסלמים  להבדיל 
ימים  שבעה  רק  הוא  הרי  ופסח  א'?  ביום 
בשנה, וכי אומות העולם לא מציינים חגים 
במהלך השנה? מדוע קורא לזה המן שהם 
מוציאים את כל השנה בשה"י פה"י? זאת 

ועוד, היכן חג הסוכות וחג השבועות וראש 
השנה, מדוע אותם המן לא הזכיר?

שהמן  זצ"ל,  מגור  מנחם'  ה'פני  פירש 
היה מזרע עמלק המסמלים את "אשר קרך 
שבקדושה.  דבר  לכל  הקרירות   - בדרך" 
משום כך טען המן לאחשוורוש על השבת 
ההכנה  את  מכל  יותר  המסמלים  והפסח 
עליה   – "שבת"  בקיומם.  וההתלהבות 
נאמר "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" 
 – ו"פסח"  אליה.  מתכוננים  השבוע  וכל 
הרי הוא יותר מכל החגים שיש בו הכנות 
וטרחות. ועל זה אמר המן: ניחא המנוחה 
והחגים, אך מדוע ההכנה וההתלהבות עד 

שכל השנה כולה מוקדשת אליהם.
ירחם  הוא  הרחמים  אב  תפילתנו:  זאת 
עם "עמוסים"...ויציל נפשותינו מן השעות 
טובה,  במידה  הרעות...וימלא משאלותינו 
והעומס  הטורח  שבזכות  ורחמים.  ישועה 
וההתלהבות  ההכנה  ה',  מצוות  לקיום 
ערובה  היא  העמים,  מן  אותנו  המבדילה 
להצלה מהשעות הרעות ולמילוי משאלות 

ליבנו לטובה.
רבי הלל מפאריטש זצוק"ל אמר שעניין 
ויקרא,  פרשת  בפתח  מתחיל  השם  עבודת 
לה'"  קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  בפסוק 
)א', ב'(. שלא נאמר: "אדם מכם כי יקריב" 
כי  "אדם  אלא  בהמה,  הקרבת  שמשמעו 

יקריב מכם" היינו שיקריב את עצמו.
בכל זאת, הדגיש רבי הלל, הדבר החשוב 
והבסיסי הזה – שהוא כאמור תחילת ועיקר 
עבודת השם – לא נאמר בתחילת התורה. 
אלא  בשמות.  לא  ואף  בבראשית,  לא 
את  בהרחבה  ביארה  שהתורה  אחרי  רק 
וסיפוריהם של אבות האומה,  תולדותיהם 
דור המדבר  ויעקב, של  יצחק  של אברהם 
באה  זאת  כל  לאחר  ורק  מצרים  ויציאת 
התורה ואומרת: "אדם כי יקריב מכם קרבן 
של  לדרגה  להגיע  שכדי  ללמדך,  לה'". 
את  לכן  קודם  ליצור  יש  יקריב"  כי  "אדם 
ההכנה וההתעוררות המתאימה, וזה נעשה 
ופועלם  במעשיהם  התבוננות  באמצעות 
צריך  ה'  לעבודת  אבותינו!  תולדות  של 

התלהבות וחיבה.
זצ"ל  וואזנר  הלוי  שמואל  רבי  הגאון 
שאל פעם את הגאון רבי יעקב אדלשטיין 
שפחדו  רבים  שסקרנה  שאלה  זצ"ל 
הרב אדלשטיין  איך הברכות של  לשאול: 
ובלי התחמקויות.  רמזים  בלי  מתקיימות? 

הרב וואזנר דרש שיגלה לו את הסוד.
הרב אדלשטיין כמובן הכחיש מכל וכל. 
האיש  וואזנר,  בהגר"ש  היה  מדובר  אבל 
שזכה לתואר "פוסק הדור" ומבוגר מהרב 
אדלשטיין בעשור. הוא לא שואל שאלות 
לא  אדלשטיין  מסקרנות...לרב  רק  כאלו 
נותרה ברירה אלא לענות לאיש שיחו את 
השיב  הוא  נכון"  זה  "אם  ההצלחה.  סוד 
סבלנות  לי  שיש  בגלל  "זה  בהסתייגות 
ליבם.  על  לי את אשר  לאנשים שמספרים 
נכון  זה  ואם  לאנשים.  הרבה  מקשיב  אני 
סייג,  שוב  הוא  מתקיימות",  שהברכות 
יש  לי   - מידה'  כנגד  'מידה  זה מדין  "הרי 
לבורא  אולי  אז  אחרים,  לשמוע  סבלנות 

העולם יש סבלנות לשמוע אותי".
מתוך  המצוות  את  לקיים  שנזכה  יה"ר 
התלהבות ושמחה ונזכה בעבור כך למידה 

כנגד מידה - חיבתו של הקב"ה אלינו.



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
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אינפורמטיבי *

"מעליא"
יין מתוק מחוזק בסגנון פורט של יקבי כרמל

כחלק ממותג היוקרה 'כרמל סיגניצ'ר', המכנס תחתיו את מיטב הסדרות היוקרתיות של יקבי כרמל, משיק היקב המוביל 
את "מעליא" – היין המתוק המחוזק בסגנון פורט ייחודי שהתיישן במשך שנה בחביות מיוחדות בנפח של 300 ליטר. היין 
החדש, שמצטרף לנבחרת יינות היוקרה של יקבי כרמל תחת המותג החדש 'כרמל סיגניצ'ר', מאפשר ליהנות מיין קינוח 

איכותי בעל מתיקות עמוקה ומענגת. 

יקבי כרמל, היקב המוביל בישראל, משיק את "מעליא" – יין מתוק בסגנון פורט, שעתיד להפוך 
לאחד היינות הפופולריים והאהובים ביותר על הציבור בישראל. היין מיוצר מענבים אדומים 
מאזור הרי ירושלים, והוא עבר תסיסה חלקית כדי לשמור על מתיקות הענבים, חוזק בכהל 

משובח, הושרה על קליפותיו, ולבסוף התבגר במשך שנה בחביות בנפח של 300 ליטר. מדובר 
ביין איכותי מאד שמיוצר בקפידה, בהתבסס על סגנון המיוצר בעמק דורו בפרטוגל, על ידי 

תושבי העיר פורטו בצפון המדינה. כבר מהלגימה הראשונה קל להתחבר ליין, והוא התקבל 
באהדה בקרב הציבור שהספיק לטעום אותו. 

ביקבי כרמל, עם ניסיון עתיר שנים בייצור יינות איכותיים, החליטו לייצר את היין המתוק 
המחוזק בסגנון פורט כחלק מראייה רחבה לאפשר גיוון איכותי לאנשים שמחוברים לטעם 

המתוק יותר של היין, ויודעים להעריך טעם משובח. השם שניתן ליין הוא "מעליא", עדות לטיבו 
ומיוחדותו בזירת היין היוקרתית. 

היין עובר תהליך ייצור ייחודי שמעניק לו את עושר הטעמים והעומק המופלא, וכך גם את 
צבעו העמוק שמתמזג היטב עם הטעמים הייחודיים שיש בתוכו. היין מתאים לכל אחד שרוצה 
ליהנות מיין משובח בעל טעמים נהדרים, ויכול לשמש הן כיין קינוח מתוק והן כתוספת מענגת 
לארוחות. כל לגימה של "מעליא" מקפלת בתוכה הנאה משפע של טעמים מיוחדים, מתיקות 

מאוזנת וחוויה ייחודית. מעליא התקבל באהדה רבה כבר בימים הראשונים להשקתו, והוא עשוי 
להפוך תוך זמן קצר ליין פופולרי שמתמזג היטב בנוף של סעודות שבת וחג, אירועים, ואפילו 

כקינוח אחרי ארוחה טובה. היין הינו מחוזק בסגנון פורט, מה שמעניק לו אחוזי אלכוהול גבוהים 
יותר בשיעור של 18 אחוזים, וכך גם את הטעמים והארומות הייחודיים ליין זה. 

יפתח פרץ, היינן הראשי של יקבי כרמל: "מדובר ביין ייחודי שתהליך הפקתו הינו יוצא דופן ושונה מיינות אחרים. החלטנו 
לייצר יין בסגנון פורט שיספק מענה לאוהבי יינות קינוח מחוזקים, והתוצאה שהתקבלה היא בהחלט משביעת רצון 

ומפתיעה. מעליא הוא יין מיוחד, עשיר בטעמים וקל מאד להתחבר אליו כבר מהלגימה הראשונה. איכותו יוצאת הדופן 
מאפשרת לשמר אותו גם עשרות שנים, והוא מוסיף להשתבח בדיוק כפי שיין טוב צריך להיות". 

יינות יקבי כרמל הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א 

 

פסח טעים ושמח עם איקאה
הפסח הזה הולך להיות שווה וטעים יותר! עם מגון כלי בישול 

ואפיה שנמכרים כעת במחיר מיוחד של % 20 הנחה לרגל 
חגיגות 20 שנה של איקאה בישראל- השנה, כיף להכנס 

למטבח ולהכין עוגות ותבשילים לחג. איקאה מזמינה אתכם 
לחדש את כלי הפסח לחג טעים, כשר ושווה במיוחד! המבצע 

בתוקף עד י"ח בניסן ( 31.3.21 )

סט מחבתות/2 יחידות

KAVALKAD שחור 29 ₪ 39 ₪

FINFÖRDELA משטח חיתוך גמיש

אפור כהה/טורקיז כהה 7 ₪ 9 ₪ / 2 יחידות

KONCIS כותש שום

פלדת אל-חלד 15 ₪ 19 ₪

VARDAGEN מקציף

נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' היוזמה 1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: 
רח' תפוצות ישראל )דרך חיפה 52 קריית אתא(. באר שבע: הירדן 24. אשתאול: המלאכה 7, אזה"ת הר טוב.

ממרחי 'השחר העולה': 
הטעם הכי נחטף בפסח

סדרת ממרחי  'השחר העולה' הפכה כבר מזמן לנוסטלגיה 
מתוקה העוברת מדור לדור ומשאירה אחריה טעם של עוד. 

עם מתיקות מעודנת, מרקם קרמי ועשיר, ובכשרות מהודרת 
לפסח- אין פלא שממרח השחר העולה הוא הטעם הכי נחטף 
המועדף על כל המשפחה גם בחג. פשוט קשה לעמוד בפניו...

ממרחי 'השחר העולה' פופולריים במיוחד בקרב אופים 
וקונדיטורים מובילים בישראל ומהווים חלק בלתי נפרד 

מעולם האפיה, 
כמילוי לעוגות, 
בסיס לקינוחים 

וגלידות ועוד. 
גם בחג הפסח 

הקרוב יזכו 
עוגות ומאפי הפסח לשדרוג משמעותי עם הממרח האיכותי 

של 'השחר העולה', ויעניקו לכם חוויה קולינרית, חגיגית 
ומתוקה במיוחד.

כדי שתוכלו ליהנות מהמתיקות המושלמת גם בפסח, סדרת 
הממרחים האהובה ממתינה לכם בתזמון מושלם  בכשרות 

מהודרת לפסח:

ממרח השחר העולה פרווה וממרח השחר העולה חלבי - 
בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית לפסח ללא חשש 

קטניות.

לחיי רגעים של חירות
סדרת פרייבט קולקשן של יקבי כרמל, הסדרה האידיאלית 

לארבע כוסות

גם השנה יקבי כרמל מלווים את חגי ניסן עם מיטב היינות 
האיכותיים שיאפשרו לכם לחגוג את ליל הסדר באווירה 

ייחודית. עם סדרת פרייבט קולקשן, היינות המובילים 
והמעוטרים בישראל של יקבי כרמל, שולחן הסדר שלכם ילווה 

בטעם בלתי נשכח ומלא השראה.  

גם השנה חגי ניסן ישתלבו היטב עם מיטב היינות 
האיכותיים של יקבי כרמל, ולכן יש סיבה טובה ליהנות 

מהיינות הטובים ביותר המספקים חוויית שתייה מענגת 
ומלאת טעם. בין 
מגוון סדרות היין 

האיכותיות של 
יקבי כרמל, סדרת 

פרייבט קולקשן 
הינה סדרת יינות 
המציעה תמורה 

גבוהה במיוחד 
למחירי היין 

הנוחים. במיוחד 
בפסח, כשרוצים ליהנות משתיית יין מענגת יותר, סדרת 

פרייבט קולקשן מאפשרת צריכה נוחה בלי להתפשר על איכות 
ואפשרויות גיוון רחבות. 

סדרת פרייבט קולקשן הינה סדרת יינות איכותית הזוכה 
בקביעות לשבחים רבים הודות לאיכות היינות הגבוהה 

והתמורה למחיר שהיא מעניקה. בשנה החולפת, זכתה 
הסדרה בתשע מדליות יוקרתיות על איכותה יוצאת הדופן 

וערך התמורה שלה. הסדרה מציעה מגוון יינות אדומים ולבנים 
המופקים ממגוון הכרמים של היקב מאזורי היין השונים בארץ. 

הסדרה האיכותית מתאימה לכל עת, היא אהובה במיוחד כחלק 
מכל אירוע וסעודה, וכמובן גם בליל הסדר כיין איכותי ונגיש 

למצוות ארבע כוסות. 

כך, בסדרה תוכלו למצוא את היינות האדומים האיכותיים 
קברנה סוביניון, מרלו, שיראז וקברנה מרלו. היינות האדומים 

בסדרה הינם בעלי אופי מורכב ומחוספס ונוכחות בולטת. 
הסדרה מציעה גם מגוון יינות לבנים וסמוקים איכותיים מזני 

הענבים שרדונה, סוביניון בלאן, אמרלד ריזלינג קולומברד, 
מוסקט ,מוסקטו (בבקבוק כחול) ויין רוזה. היינות הלבנים 

והסמוקים בסדרה הינם בעלי חומציות גבוהה ותומכת, רעננים 
ומתאימים לאוכל.     

עם שפע של יינות באיכות גבוהה המעניקים מרחב לטעם 
האישי והיכולת, מה שנותר לכם הוא רק לבחור את היין 

המושלם שישרה את אווירת החירות המיוחדת של פסח 
בביתכם. סדרת פרייבט קולקשן, בהיותה סדרה פופולרית 

ואהובה במיוחד, היא הבחירה המושלמת לליל הסדר באווירה 
ייחודית ומלאת טעם. 

יינות יקבי כרמל הינם בכשרות בד"צ מהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א

לראשונה מולר מיקס בכשרות 
בד"ץ העדה החרדית לפסח!

בשורה לצרכני המהדרין:

מולר, מותג היוגורט הבינלאומי, משיק לקראת פסח 2 טעמים 
מדהימים של מולר מיקס, בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית לפסח!

השנה, ניתן ליהנות במהלך כל חג הפסח מיוגורט ביו קרמי 
מעולה עם תוספות 
טעימות ומפתיעות 
בכשרות המהודרת 
ביותר: מולר מיקס 

טבעות מצופות 
שוקולד חלב ומולר 

מיקס טבעות 
מצופות שוקולד חלב 

ולבן.

המוצרים החדשים והמפתיעים מסדרת מולר מיקס מצטרפים 

₪ 19 ₪ 15

GUBBRÖRA מרית

ירוק/ורוד/כחול/לבן 4 ₪ 6 ₪

סט כלי מטבח/3 חלקים

DIREKT

שחור/פלדת אל-חלד 22 ₪ 29 ₪

HEMMABAK תבנית קפיצית

אפור 45 ₪ 59 ₪

RINNIG סינר

לבן/ירוק/עם דוגמא 22 ₪ 29 ₪

VARDAGEN קלחת עם מכסה

פלדת אמייל 85 ₪ 110 ₪

רשימת הסניפים:

נתניה: רח' גיבורי ישראל 1, אזה"ת פולג. ראשל"צ: רח' 
היוזמה 1 מרכז עסים שורק כביש פלמחים. קריית אתא: רח' 

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

ממרח השחר העולה חלבי וממרח אגוזי לוז פרווה - במרקם 
קרמי ועשיר, בכשרות בד"צ בית יוסף לפסח, מכיל לפתית.

מוזמנים לחגוג גם בפסח עם הטעמים הנפלאים של השחר 
העולה. פסח כשר, מתוק ושמח!

מסורת שעוברת מדור לדור

תירוש המקורי של 
יקבי כרמל לסדר פסח 

תירוש כרמל עשוי מ-100% ענבים מובחרים 
ללא תוספות מים או סוכר

בכל בית צורכים מיץ ענבים בהיקפים גדולים בחגי ישראל. 
תירוש כרמל, מיץ הענבים הטבעי האהוב בישראל, מהווה 

חלק בלתי נפרד משולחן השבת והחג כבר עשרות שנים. 
תהליך הייצור המוקפד, הענבים המובחרים והטעם הנוסטלגי, 

ממשיכים את המסורת עם מיץ ענבים איכותי שעובר מדור 
לדור ומתאים במיוחד לליל הסדר שכולו מוקדש למסורת 

מדויקת שעוברת מאב לבן. 

תירוש כרמל מחבר בין דורות, אנשים וטעמים. תהליך הייצור 
המוקפד, הענבים שנבחרים בתשומת לב והנוסחה המדויקת, 

הם שהופכים את תירוש כרמל 
למותג האהוב והמועדף על 

הצרכנים. ההיצמדות לתהליך 
הייצור המסורתי שמביא את 

אותו טעם אהוב אחרי עשרות 
שנים, לצד מיטב הפיתוחים 

הטכנולוגיים ששולבו בתהליך, 
יוצרים הנאה מחודשת בכל 

לגימה עם התרפקות מענגת 
על הטעם המוכר. 

החיבור העמוק בין ליל הסדר לתירוש של יקבי כרמל, נובע 
מהאיכות הבלתי מתפשרת והטעם האהוב שעובר מדור לדור. 

במשך שנים ארוכות בקבוקי תירוש מעטרים את שולחנות 
השבת והחג, עד שנדמה כי הם חלק מזיכרונות אווירת שולחן 

החג של כל המשפחות בישראל. גם היום, אחרי עשרות 
שנים שהוא מביא עמו טעם עמוק של מסורת לשבתות 

ומועדי ישראל, תירוש של יקבי כרמל משרה עונג אמיתי 
בסעודות המשפחתיות. זו הסיבה שבליל הסדר תירוש כרמל 

הוא הבחירה המושלמת שמשלבת נוסטלגיה בלתי נשכחת 
שעוברת מדור לדור, חוויית טעם מענגת והנאה ממיץ ענבים 

איכותי.     

תירוש כרמל המקורי, המיוצר על ידי יקבי כרמל, הינו מיץ 
ענבים איכותי, טבעי ומרענן המיוצר מ-100% ענבים מכרמים 

נבחרים הפזורים ברחבי הארץ. תהליך הפקת המיץ הטבעי 
נעשה מהפרי עצמו, תוך הקפדה על שימור הטעמים 

הטבעיים של הענבים, וכך מתקבלת חוויית הטעם הייחודית 
השמורה לתירוש כרמל. התירוש עצמו הינו 100 אחוז טבעי 

ללא תוספות מים או סוכר, וכך הוא מבטיח את כבוד החג בהידור 
רב. 

לצד הציוד המתקדם ותהליך הייצור המוקפד מהכרם ועד 
לבקבוק, הנוסחה הייחודית של תירוש כרמל היא הסוד שמאחורי 

הטעם המוכר. תירוש כרמל האדום מורכב מעיקר מזני הענבים 
קריניאן וטמפרניו, ותירוש כרמל הלבן מורכב בעיקר מזני 

הענבים מוסקט אלכסנדרוני וקולומברד. השילובים המיוחדים, 
שהורכבו ביקבי כרמל להשגת הטעם המושלם, יוצרים את 

התענוג שמורגש היטב בכל לגימה.   

כל יינות 'יקבי כרמל' הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות 
הגר"א רובין שליט"א.

 PERSIL מותג הכביסה המוביל בעולם משיק את:

 PERSIL HYGIENIC 
CLEANLINESS

סדרת מוצרים המעניקים ניקיון היגייני ובעלי טכנולוגיה 
מתקדמת לנטרול ריחות לא נעימים

היגיינה, הפכה בשנה האחרונה להיות בחשיבות עליונה. ישנה 
עלייה מתמדת בביקוש 

לניקיון היגייני, ויותר 
צרכנים מחפשים 
מוצרים הנותנים 
תועלת של ניקיון 
היגייני.  אין ספק 

- שמירה על ניקיון 
מושלם של הבית 

והכביסה הפכו להיות 
רלוונטים מתמיד!

בעקבות כך, ובתזמון מושלם לקראת פסח - פרסיל, מותג 
 PERSIL HYGIENIC הכביסה המוביל בעולם, משיק את

CLEANLINESS, סדרת מוצרים אשר נותנים את המענה לניקיון 
היגייני לכביסה ובנוסף, נלחמים בריחות לא נעימים.

סדרת PERSIL HYGIENIC CLEANLINESS מעניקה לכביסה 
ניקיון היגייני, המגן על הבד מפני כתמים ומקל על הסרת כתמים.

מסיר ביעילות כתמים, לכלוך, שומן וחלקיקים אחרים מבפנים 
ומחוץ לבגד.

חודר לעומק הסיבים על מנת להסיר כתמים עקשניים ולהילחם 
בריחות לא נעימים.

מסייע בהגנה על הבד מפני כתמים חוזרים ומקל על הסרת 
כתמים וחלקיקי לכלוך בכביסות הבאות.

בעל טכנולוגיית נטרול ריחות: המרכיבים הנמצאים בג'ל 
משמשים כמגנט למולקולות עם ריחות לא נעימים – ויוצרים את 

אפקט נטרול הריח!

התוצאה: ניקיון היגייני לכביסה!

הסדרה כוללת 2 מוצרים:

פרסיל דיסקס לניקיון היגייני, עם טכנולגית נטרול ריחות לא 
:PERSIL HYGIENIC CLEANLINESS – נעימים

 מסיר כתמים, מעניק ניקיון עמוק ויעיל בנטרול ריחות לא 
נעימים.

 PERSIL HYGIENE - פרסיל ג'ל עם פעולת ניקיון היגייני
:ACTION

מסיר 99% מהחיידקים, פועל בטכנולוגיית נטרול ריחות לא 
נעימים. 

פרסיל הינו מותג הכביסה המוביל והנמכר ביותר בישראל. מוצרי 
פרסיל מותאמים במיוחד לאקלים הישראלי ומכילים טכנולוגיית 

בישום חדשנית המעניקה לבגדים ניחוח מרענן לאורך זמן. 

ניתן להשיג ברשתות השיווק והפארם המובחרות.

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20
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למוצרי מולר האחרים המיוצרים בכשרות בד"ץ העדה החרדית 
לפסח: מולר נטורל 1.7% ו-2.8% ומולר אקטיב טבעי, מה שיוצר 

מבחר מגוון של יוגורטים מפנקים לפסח.

מולר מיקס בכשרות המהודרת לפסח מיוצר לכל אורך התהליך 
תחת ההשגחה המוקפדת והמדוקדקת של רבני בד"ץ העדה 

החרדית לפסח, החל בבדיקת חומרי הגלם וכלה באריזה 
ובשינוע. 

השקת מולר מיקס לפסח היא חלק ממהלך רחב היקף שמולר 
מוביל בתקופה זו, המתמקד בפיתוח ובהשקה של מוצרים 

חדשים, מגוונים ומהודרים במיוחד, כדי לאפשר לצרכני המהדרין 
הנאה מושלמת  בפסח ובמשך השנה כולה. 

הטבות משתלמות במיוחד בחודש 
הקרוב למחזיקי "הכרטיס" –כרטיס 
האשראי הבנקאי של מזרחי טפחות!

בנק מזרחי-טפחות יוצא בהטבות 
בלעדיות לתקופה הקרובה לחברי 

מועדון הלקוחות של מזרחי 
טפחות מחזיקי "הכרטיס" – 

כרטיס האשראי הבנקאי, הנהנים לאורך כל השנה מהנחות 
וממבצעים משתלמים 

במהלך התקופה הקרובה, יוכלו לקוחות מזרחי-טפחות ליהנות 
מהטבה ייחודית ברשתות הנבחרות הבאות:

אופטיקה הלפרין

משקפי ראייה עם עדשות מיוחדות המסננות קרינת מסכים 
ב-199 ₪ בלבד (במקום 888 ₪), ובנוסף 4% הנחה קבועה. 

Smashbox
50 ₪ מתנה לרכישה ברשת המותג, כולל כפל מבצעים, ובנוסף 

5% הנחה קבועה. 

Mac
50 ₪ מתנה לרכישה ברשת המותג, כולל כפל מבצעים, ובנוסף 

5% הנחה קבועה.

אסתי לאודר

50 ₪ מתנה לרכישה ברשת המותג, כולל כפל מבצעים, ובנוסף 
5% הנחה קבועה.

קליניק

50 ₪ מתנה לרכישה ברשת המותג, כולל כפל מבצעים, ובנוסף 
5% הנחה קבועה.

בובי בראון

50 ₪ מתנה לרכישה ברשת המותג, כולל כפל מבצעים, ובנוסף 
5% הנחה קבועה.

תוקף מימוש המבצעים עד 26.3.21. מלאי הקודים מוגבל. 
מלאי מינימום 450 קודי הטבה. הטבה אחת ללקוח, הטבה אחת 

לעסקה. בקניה מתחת ל 50 ש"ח לא ינתן עודף או זיכוי כספי 
(לא כולל מבצע אופטיקה הלפרין . התשלום באמצעות הכרטיס 

של מזרחי טפחות למעט סוגי כרטיסים שאינם מכובדים על 
ידי בית העסק. כל המוצרים והשירותים באחריות הספק בלבד. 

המבצע תקף בסניפי רשת המותגים בלבד (לא כולל אתר 
הספק). 

פסח חמישה כוכביא

פסח בגולדיס: תפריט גורמה 
עשיר, ללא קטניות ושרויה

גולדיס, מעדניית הגורמה של האוכל המוכן, מזמינה אתכם 
ליהנות מתפריט פסח עשיר עם מגוון נרחב מנות משובחות 
ומפנקות ללא חשש קטניות או שרויה בכשרות  המהודרת 
בד"ץ חוג חת"ם סופר • בלעדי לגולדיס: סדרת הקינוחים 

לפסח של השפית אפרת ליבפרוינד • הזדרזו להזמין

הפסח הזה תחגגו כבני חורין, עם תפריט גורמה חמישה כוכביא. 
גולדיס, מעדניית הגורמה של האוכל המוכן מזמינה אתכם 

ליהנות מתפריט עשיר של אוכל כשר לפסח, ללא חשש קטניות 
ושרויה באיסוף עצמי או במשלוח עד הבית.

גולדיס מציעה תפריט חג עשיר ומגוון של מבחר מנות עיקריות – 
בשרים ועופות, לצד מנות פתיחה, דגים משובחים, שפע תוספות 

וסלטים וכמובן גם תפריט קינוחים עשיר במיוחד. על התפריט 
מנצח ביד רמה השף 

בעל השם העולמי 
משה קצ'וקי לצידו 

של השף המיתולוגי 
משה גולדיס וביחד 

הם מרכיבים לכדי 
יצירה קולינרית 

משובחת ועשירה במיוחד.

והשנה, בלעדי לגולדיס: סדרת הקינוחים לפסח של השפית 
המובילה אפרת ליבפרוינד,  לשמחת חג מושלם וברמה שלא 

הכרתם. כשר לפסח למהדרין בכשרות בד"ץ חוג חתם סופר עם 
בשרים ועופות בכשרות בד"ץ העדה החרדית. המטבח עומד בכל 

הקריטריונים של משרד הבריאות.

את מנות הגורמה של גודליס ניתן להזמין ישירות באתר 
www.goldys.co.il , במספר 058-5085070 או 02-6200100 

ולקבל במשלוח ישיר או באיסוף עצמי. הזמנות לחג יתקבלו 
עד יום שלישי י' בניסן תשפ"א (23.3.21).

המהדרין בוחרים 'אורביטול'

משחות שיניים 'אורביטול' 
היחידות שכשרות לפסח בהשגחת 

בד"צ העדה החרדית
משחות שיניים אורביטול נותנות מענה לשמירה על היגיינת 

הפה, מניעת עששת וחיזוק אמייל השן בכל ימות השנה 
ובפרט בחג הפסח. אורביטול היא משחת השיניים היחידה 

בהשגחה מהודרת לפסח של בד"צ העדה החרדית.

מבין מגוון משחות השיניים של אורביטול תוכלו למצוא 
הפסח הזה משחות 

שיניים כשרות לפסח 
למהדרין: אורביטול עם 

סודה למראה שיניים לבן 
יותר, אורביטול עם מנטה 
לפה נקי ורענן ואורביטול 

וויטנינג להלבנה ולהברקת 
שיניים.

להשלמת פעולת ניקוי וחיטוי הפה ולשיניים לבנות יותר 
מומלץ להשתמש מי פה 'אורביטול' להלבנה, כשרים לפסח 

בהשגחת בד"צ העדה החרדית.

את מוצרי 'אורביטול' ניתן להשיג ברשתות הפארם, רשתות 
השיווק ובחנויות המובחרות.

מבצעים שלא תרצו להחמיץ!
מכבדים את תווי ותלושי המזון של העמותות השונות ומשרדי 

הפנים והרווחה

השבועות שלפני פסח עמוסות ולחוצות יותר, עם ברכל טוב 
אתם באים מוכנים עם אוכל 

מהיר וקל להכנה, לדוגמא: 
שניצל תירס או נקניקיות 

של טבעול ב-34.90 ₪, 
פילה נסיכת הנילוס או 

סטיק טונה כשר לפסח ב-34.90 ₪ לק"ג, דג פילה סלמון כשר 
לפסח ב-49.90 ₪ לק"ג.

המבצעים תקפים בין התאריכים ראשון שישי א'-ו' בניסן 
באייר (14-19.3.21).

ניתן להשיג נייר ארונות ורדיד אלומיניום בכל מידות העובי 
והרוחב וכן מגוון רחב מאוד של מוצרים לניקוי כלים ורצפות 

לקראת ניקיונות פסח.

בסניפי ברכל טוב מכבדים את כרטיסי להחזיקם ולהחיותם, 
היימיש כארד טובה וברכה, שי למורה, באבוב-צדקת הארץ, 

לחיות בכבוד, קופת הקהל חיפה, מתן בסתר, צהר הלב, 
אש"ל ירושלים, אהבת חסד, חינא וחסדא, משמחי לב, חלק 

מהתווים של ברכת הארץ והקנייה הקהילתית של גור עזר 
לנצרכים. כמו כן מכבדים את תווי המזון של מיזם הביטחון 
התזונתי במשרד הרווחה וכרטיסי תלושי המזון של משרד 

הפנים.

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל המחלקות, 
בפרט לפני פסח: המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הניקיון 

ובמחלקת כלי הבית, עם מגוון מוצרים ענק ממיטב החברות 
הנבחרות שמחכים לכם בסניפים. צוות העובדים מצפה 

לשרת אתכם נאמנה ולהעניק לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. 
תבדקו אותנו. הכי חשוב: כלל הסניפים פתוחים כרגיל לפי 

הוראות משרד הבריאות וניתן לערוך בהם קניות ללא חשש.

עיצוב שעושה לכם סדר
מפארים את שולחן הסדר עם הקולקציה החדשה של 

הצורפים ונהנים מ-30% הנחה על מגוון פריטים מעוצבים 
לחג

לקראת חג הפסח, הצורפים, מותג כלי הכסף הבינלאומי 
המוביל, משיק את קולקציית קרלוס – קולקציה יוקרתית 

המשלבת מגוון פריטי כסף אומנותיים בעיצוב הרמוני לשולחן 
חג מושלם ומהודר, ובמבצע משתלם במיוחד: 30% הנחה על 

מגוון פריטים לפסח.

קולקציית קרלוס כוללת את הפריטים המסורתיים שמהדרים 
את שולחן הסדר כמו 

קערת סדר, בקבוקי 
יין מפוארים, גביעים 

וכוסות של אליהו, 
נטלה ומבחר כלי 

שולחן נוספים לסדר 
פסח שיפארו וישלימו 

את שולחן החג ויצרו 
הרמוניה של עיצוב 

מושלם.

יעקב מרדינגר, צורף אמן ובעלי הצורפים: "במהלך יצירת 
קולקציית 'קרלוס' לוותה אותי ההכרה שמדובר בקולקציה 
שהיא פאר העיצוב והיצירה שתמשיך ותתקיים עוד למשך 
דורות רבים. הקולקציה בנויה על בסיס שילוב של מוטיבים 

עגולים ומרובעים שחוברו להם יחדיו ונוצרו באמצעות 
תבנית ייעודית שנבנתה לשם כך. על גבי החלק העגול הבולט 

מרקעים באופן ידני באזמל את העיטורים העדינים. על גבי 
החלק המרובע מולחמים עלים שפוסלו בעבודת יד המשנים 

את גודלם ומתכנסים ליחידה אחת משותפת, לעיצוב הרמוני 
מושלם."

עוד מוסיף מרדינגר: "כמותג כלי כסף בינלאומי, אנו גאים 
ושמחים להוות במשך שנים חלק בלתי נפרד משולחן הסדר 
של משפחות ברחבי העולם, ולהעניק לציבור את האפשרות 

להדר ולכבד את החג עם שולחן חג מפואר המעוטר בכלי 
כסף מיוחדים במינם. השנה הנוכחית מרגשת במיוחד מכיוון 
שבניגוד לפסח שעבר, אני מקווה ומייחל לליל הסדר בו נוכל 

לחגוג ביחד, כשכל המשפחה מתכנסת סביב שולחן החג. 
מגוון הדגמים שאנו מציעים, לצד המחירים המשתלמים, 

מאפשרים לחגוג בהידור ובשמחת חג אמיתית"

בין הפריטים היוקרתיים מסדרת קרלוס המוצעים ב30% 
הנחה ובהטבות ייחודיות לקראת החג ניתן למצוא: צלחות 

פסח, קערות פסח, סט חתן, נטלה, בקבוקים ליין, כוסות של 
אליהו, קנדלברות, גביעי רביעית, ועוד מבחר מתנות בטווחי 

מחירים נוחים.

מוצרי הצורפים הינם היחידים המצוידים בתעודת הערכה 
מקורית ISI המעידה על איכות ואותנטיות הפריטים. על מנת 

לשמר את איכות וברק הפריטים באופן המיטבי, הצורפים 
 HSP) Hazor�m Silver) מציעה פיתוח בלעדי - ציפוי

Protect - שכבת הגנה למניעת השחרה, המעניק הגנה 
מלאה לכלי הכסף  שלכם לאורך שנים, ניתן להזמין שירות זה 

למוצרים חדשים או ישנים. 

מבצע פסח בתוקף עד כ"א ניסן, 3.4 או עד גמר המלאי, 
 .Y.M לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, למעט קולקציית

וללא כפל מבצעים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הצורפים: 072-3700368, 
באתר האונליין  m.co.il�www.hazor או בסניפי הרשת 

בירושלים, בני ברק, תל אביב, רעננה, כפר דניאל וחיפה.

75 שנה לטירת צבי:

מבחר  מעדני בשר ללא חשש קטניות
כשרים למהדרין לפסח ולכל ימות השנה

 מפעל הבשר הוותיק טירת צבי, המציין 75 שנה להיווסדו, 
מציע לציבור צרכני המהדרין, מבחר גדול של מעדני בשר: 

פסטרמות, נקניקים 
ונקניקיות לפסח ולכל 
ימות השנה בכשרויות 
מהודרות. מוצרי טירת 
צבי הכשרים למהדרין 

מיוצרים זה שנים 
בכשרות המהודרת 
של בד"צ יורה דעה 

בראשות הרב שלמה 
מחפוד ומערך הכשרות של בד"צ קהילות.  כל מוצרי טירת 

צבי הכשרים למהדרין לפסח הם ללא חשש קטניות.

רשימת מוצרי המהדרין של טירת צבי מונה למעלה מעשרים 
מוצרים בקטגוריות השונות. בין אלה – נקניקיות עוף 

ונקניקיות הודו, פסטרמות במבחר טעמים, נקניקי סלמי, 
כתף בקר, קורנדביף, כפרית ברבקיו ודבש, ועוד. 

לאחרונה הוחל בייצורם ושיווקם של שני מוצרים חדשים – 
סלמי תה 300 גרם ופסטרמה מתובלת שום וצי'לי פיקנטי. 

שני המוצרים החדשים כשרים למהדרין לפסח ולכל ימות 
השנה בהכשר המהודר של הרב שלמה מחפוד. שני המוצרים 

ללא גלוטן וללא חשש קטניות.

ההערכות לייצור המוצרים הכשרים לפסח למהדרין מתחילה 
זמן ניכר לפני פסח. המבחר הגדול של מוצרי  טירת צבי 
נותנים מענה לצרכני מהדרין המעוניינים  במעדני בשר 

איכותיים בכשרות מהודרת וניתנים להגשה בארוחות החג, 
בטיולי חול המועד ולשימוש מזין יום-יומי.

גם בפסח נהנים ממוצרים איכותיים של יד מרדכי

לראשונה על המדף: חרוסת יד מרדכי
מרכיבים טבעיים בלבד

לאורך כל השנה וגם בחג הפסח, מותג יד מרדכי מציע מגוון 
מוצרים איכותיים שמבטיחים  חוויית טעם מושלמת ושדרוג 

לכל מנה וארוחה

יד מרדכי מרחיבה את סדרת המוצרים שלה ומשיקה 

לראשונה מהדורה מוגבלת של חרוסת
לליל הסדר. 

כמו יתר מוצרי יד מרדכי, גם החרוסת מתחילה עם חומרי גלם  
איכותיים היישר מהשטח ומשם 
אל קווי הייצור עד לקבלת מוצר 
מוגמר באיכות בלתי מתפשרת. 

החרוסת של יד מרדכי מיוצרת 
מרכיבים טבעיים בלבד ומכילה 

בין היתר: תמרים, תירוש ענבים, 
אגוזים ותיבול עדין של ציפורן 

וקינמון שיחד יוצרים מוצר טעים 
ואיכותי.

השלמה נהדרת להכנת ארוחות החג היא סדרת המוצרים 
האיכותית שהמותג מציע כגון: סדרת מוצרי דבש טהור, שמן זית 
כתית מעולה, תרסיס שמן זית ללא תוספת גז, סילאן טבעי ,מגוון 

קונפיטורות, חומץ בלסמי ומיץ לימון 100% טבעי. 

כשרות: כשר לפסח בד"ץ 'מחזיקי הדת' בעלזא

משקל: 250 גרם 
יש ניחוח של FRESH באביב עם סדרת FRESH CONTROL מבית סוד:

סדרת מרככי כביסה לנטרול 
ריחות לא נעימים 

סוד משיק את סדרת "פרש קונטרול" לרגעים אקטיביים, סדרת 
מרככי כביסה מרוכזים, בעלי טכנולוגיית בישום חדשנית לנטרול 

ריחות לא נעימים.

הפורמולה החדשה משלבת 
טכנולוגיית מיקרו - קפסולות ובשמים 

חדשניים המתמחים בנטרול ריחות 
ומאפשרים ליהנות מרגעים פעילים 

כגון פעילות גופנית, ובמקביל 
לשמור על בגדים רעננים לאורך 

זמן. המרככים מעניקים ניחוח 
מתמשך לכביסה ריחנית ונעימה כבר 

מהכביסה הראשונה.

 FRESH CONTROL סדרת סוד
מרככי כביסה כוללת שני ניחוחות 

מופלאים:

Floral Crisp ו Cool Fresh

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות

סנו סושי ניילון נצמד פלוס – 
רחב במיוחד לכל מטרה!

כמה פעמים ניסיתם להתאים את הניילון הנצמד לתבנית גדולה 
או לקערת סלט, אבל לא משנה איך סובבתם ומתחתם הניילון 

פשוט לא הספיק כדי לכסות את הכל? 

סנו סושי ניילון נצמד+ עם יריעה רחבה במיוחד ברוחב 45 ס"מ, 
מאפשר לכם עטיפה ואטימה של כלים רחבים בעלי פתח גדול 

בשכבה אחת שלמה.

ניילון נצמד+ של סנו סושי שומר על טריות המזון במקרר או 
במקפיא, אינו מכיל PVC ולכן מתאים לחימום במיקרוגל 

(בהתאם להוראות השימוש). 

סנו סושי ניילון נצמד+ מאושר למגע במזון, ומיוצר בכשרות 
בד"ץ של העדה החרדית ירושלים, לפסח ולכל השנה.

המוצר מכיל גליל ניילון נצמד באורך 100 מטרים וברוחב 45 ס"מ 
ו סכין הזזה לחיתוך קל ומהיר. להשיג בכל רשתות השיווק.

סנו אינסטלטור – לתחזוקה מונעת
אתם בעיצומם של הניקיונות לפסח או סתם ביום עמוס והצנרת 

נסתמת שוב ושוב? הפומפה נמצאת בשימוש תכוף מדי? 
אינסטלטור נוזלי של סנו מסייע לכם למנוע 
את הסתימה הבאה ועל צנרת ניקוז פתוחה:

סנו אינסטלטור נוזלי הוא חומר צמיגי, יעיל 
לעבודה ממושכת על דפנות הצנרת ומיועד 
לתחזוקה מונעת ולפתיחת סתימות בצנרת 

הבית. 

סנו אינסטלטור נוזלי מיוצר בתוספת 
JAVEL, מסיר שומנים, מונע ריחות בלתי 

נעימים, שומר על הצנרת פתוחה לאורך זמן 
ומשמיד 99.9% מהחיידקים.

סנו אינסטלטור נוזלי הוא מצר שתמיד טוב שיהיה בארון, 
לתחזוקה מונעת.

7 7כ"ב אדר תש"פ 18/3/20כ כסלו תשע"ט 28/11/2018
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דירות 
למכירה

ד’ בניסן -ו’ בניסן תשפ”א
17/03-19/03/2021  

 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(_____________________________________________

בני ברק

 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(_____________________________________________

 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, 4,150,000 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בשיכון ה' 4 חדרים 
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', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,330,000 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

 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(_____________________________________________

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

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

 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

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

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

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

_____________________________________________)11-14ל(054-3761406

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

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

052-7181411)12-12(_____________________________________________

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

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

B.D.A 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

ק.אמין, החל מ- 
1,450,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

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

+ חצר 60 מ"ר, נוף, 
ואופציה מ.כהן-נכסים 

052-7684074)12-12(_____________________________________________

 בהזדמנות!! שיכון 
ה', דירת גן כ- 3 חד' + 

א.להרחבה לכ- 79 מ"ר + 
חצר, 1,350,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)12-12(_____________________________________________

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

כיוונים פתוחים + אופציה 
לבניה ענקית, 3,150,000 

בבלעדיות תיווך נדל"ן שרה 
052-7670757)12-12(_____________________________________________

 באיזור קוטלר/דונלו, 
בטאבו משותף, גג ביטון 

90 מ"ר, קומה 4, ללא 
מעלית, חזית, הסכמת 

שכנים, 3 כ"א, 950,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס 
בקומה א', מחולק ל- 4 חד' + 
4 חד' + יחידה 2.5 + גג בטון 
_____________________________________________)12-12("פנחס נכסים" 055-6789653

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

משופצת כחדשה, 2,750,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

משופצת כחדשה, 2,750,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור גבעת סוקולוב, 
5.5 חדרים, 140 מ' + יחידת 

דיור כ- 25 מ', מושכרת 
ב- 2,500, משופצת כחדשה, 

חזית, 2,850,000 גמיש
B.D.A 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 בויזניץ 4.5 חד', 130 מ"ר, 
חזית, שמורה, יח"ה, סוכה, 
2,480,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות, מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין 5 

חדרים, קומת קרקע, ממ"ד, 
1,500,000 "פנחס נכסים" 

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה, 
פונה לשדרה, 5 חד', 180 

מ"ר, מפלס אחד, ק"א, חזית, 
חדשה, מושקעת ברמה גבוהה 

ביותר + א. להוסיף דירה 
בק"ק, 4,500,000 א. פנחסי 

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

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

משופצת, 1,670,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

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

052-7670757)12-12(_____________________________________________

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

ש"ח גמיש נדלניסט
050-6589497)12-12(_____________________________________________

 באיזור הרצוג 4 חד', 
88 מ"ר, ק"1, חזית, יח"ה, 

משופצת מהיסוד, 1,890,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

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

ש"ח, ללא משכנתא, 900,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, 4 חדרים 

גדולה + מרפסות, 
קומה רביעית, גג בטון 
+ תוכניות וחתימות! 

לבניה, ומעלית, ב- 
2,100,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים 050-4177750

 מציאה!! א.הר סיני 
4.5 חד', 100 מ"ר, 

בשלבי בניה, 1,830,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 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 גמיש 

_____________________________________________)12-12(א. פנחסי 03-5799308

 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 

_____________________________________________)12-12(נקב 053-9244430

 באיזור קוטלר/דונלו, 
בטאבו משותף, 4 חדרים 

חדשה, 3 כ"א, קומה 
4, ללא מעלית, חזית, 
1,450,000 תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)12-12(_____________________________________________

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

אופ' 2 חד' וסוכה, 1,900,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

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

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

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

נדל"ן בחיוך
054-3970200)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(נכסים 052-7684074

 בטרומפלדור 3 חד', 
50 מ"ר, ק"ג, ג.רעפים, 

1,120,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בטרומפלדור 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,150,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

מאווררת ויפה, 
1,420,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בסוקולוב בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 75 
מ"ר, קומה ג', חזית, 

1,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)12-12(_____________________________________________

 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 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

1,750,000 גמיש
B.D.A 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

חזית, שמורה, 1,050,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 מתוכננת למבוגרים, 
במרכז השקט, 60 מ"ר, ק"ק, 
משופצת מהיסוד, יח"ה, סלון 

ענק, 1,470,000 ש"ח נדלניסט 
050-6589497)12-12(_____________________________________________

 באזור הרצוג 3 חד' גדולה 
+ סוכה + חניה + א. לבניה, 

1,550,000 ש"ח גמיש "אלמוג 
_____________________________________________)12-12(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 מציאה! בעלי הכהן 
3 חד', בבניין קטן ויחודי, 
קומה ראשונה, חזית + 
חניה ומעלית, 3 כיווני 

אויר, ב- 1,580,000 ש"ח 
גמיש להב נכסים

050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בטרפון, כ- 85 מ"ר, 
מחולקת לדירה + יחידת 

דיור + גינה מסביב לבית, 
1,670,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)12-12(נכסים 050-4177750

 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 

_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל 3 חד', כ- 68 

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

052-5222690)12-12(_____________________________________________

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

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,640,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

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

מ. שמש, מצב מעולה, חזית, 
אפשרות לחניה, 1,670,000 
_____________________________________________)12-12(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

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

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! בשיכון ג' 3.5 
חד', 85 מ"ר, ק"2.5 אחרונה 

+ היתרים בצד 25 מ"ר, ובגג, 
חזית, 2,100,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

 בלעדי 3 ח' בפ"כ 
במתחרדים, קומה א', עורפית 
+ מעלית + סוכה, 1,390,000 

גמיש תיווך אלטרנטיב
054-5500263)12-12(_____________________________________________

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

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 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 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 2 חד', 
והול, כ- 55 מ"ר, ק"ב 
ואחרונה, 1,290,000 

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

מ.מהיסוד, היתרים ל- 30 
מ"ר, 1,150,000 נדל"ן 
_____________________________________________)12-12(הקריה 050-3000121

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

1,399,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)12-12(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)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות, באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,370,000 "פנחס 
_____________________________________________)12-12(נכסים" 055-6789653

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

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

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2.5 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
משופצת חלקית, א. להרחבה, 

1,450,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308



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

1-1.5 חדרים

ד’ בניסן -ו’ בניסן תשפ”א   17/03-19/03/2021

 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

3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

בני ברק

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

קריית גת

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

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

פתח תקווה

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

+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

 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

טבריה

פתח תקווה
+5 חדרים

3-3.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

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

_____________________________________________)11-15ש(תיווך. 050-9094402

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

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

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

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

_____________________________________________)11-14ל(054-4400074

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

055-6789653)12-12(_____________________________________________

 עיסקת השנה!! 
שיכון ה' 2 חד', ק"א, 
א.להרחבה צד + גג, 

1,650,000 "תיווך משגב 
_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

 בלעדי 2 ח' בברוט + 
רשיון בנייה בגג בטון + 

אופצייה בצד, 1,200,000 תיווך 
_____________________________________________)12-12(אלטרנטיב 054-5500263

 לרציניים!! א.ר' 
עקיבא, 1.5 חד', כ- 
24 מ"ר, מ.מהיסוד, 

500,000 )עיסקת מזומן( 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בפיק"א 3 חד', ק"א, 75 
מ"ר, מסודרת, 550,000 ש"ח 

גמיש ***במתחרדים, דירת 
גג 45 מ"ר, משופצת, רק 

380,000 ש"ח 052-7166160 
_____________________________________________)12-12(ידידיה

 רמות ג': קוטג' 7.5 
חדרים גדולים )148 מ"ר( + 

גינה 45 מ"ר, אור, כיוונים, ניתן 
לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)12-12(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 
_____________________________________________)12-12(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! 

_____________________________________________)12-12(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 
_____________________________________________)12-12(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 
_____________________________________________)12-12(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 

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

 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)12-12(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

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

105 מ"ר, משופצת 
מהיסוד!!! חזית, 

1,750,000 ש"ח מ.כהן-
_____________________________________________)12-12(נכסים 052-7684074

 דירת ארבעה חדרים, 
107 מ"ר, במיקום מבוקש 
במיוחד, ברנדה 53, המרכז 

השקט, קומה ראשונה, 
מעלית, חנייה חניתה ילין

054-4723518 054-4723517)12-12(_____________________________________________

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

+ ממ"ד + מרפסת שמש, 
1,570,000 ש"ח

050-3528252)12-12(_____________________________________________

 דירת שלושה חדרים, 
גדולה ובמיקום מעולה, כניסה 
מיידית, ההסתדרות 2, קומה 

חמישית, מעלית, חנייה 
חניתה ילין 054-4723517 

054-4723518)12-12(_____________________________________________

 בגינות דוד, פנטהאוז 
מהמם!!! 6 חד', 200 
מ"ר, ק"ד, מעלית, 3 

כ"א, 1,880,000 נדל"ן 
_____________________________________________)12-12(הקריה 050-3000121

3-3.5 חדרים
צפת

לפרסום
03-6162228

 בבלעדיות! מציאה!!! 
בזבוטינסקי 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 2,600 

תווך רבקה נקב
053-9244430)12-12(_____________________________________________

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

דירה מדהימה, מרוהטת 
קומפלט, מעוצבת 

בסטנדרט גבוה! מטבח 
חדש ועדכני, חדר שינה 

מרווח, דירה מפנקת, 
מתאימה לזוג צעיר, לבוא 

רק עם מזוודות! מחיר 
2,600 תווך רבקה נקב 

053-9244430)12-12(_____________________________________________

 בלעדיות! מחיר 
מציאה!!! בבר אילן 

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

מרוהטת קומפלט! סלון 
מרווח ומואר עם יציאה 
למרפסת שמש גדולה 
)כשר לסוכה(, מטבח 

בנפרד לסלון, חדר שינה 
גדול, מחיר 2,600 תווך 

_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 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)12-12(_____________________________________________

 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)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות: ברחוב 
הפלוגה הדתית, 4 חדרים 

חדשה, בסטנדרט גבוה 
מאוד, קומה 2 עם 2 

מרפסות + חניה, 105 
מטר, מחיר 6,000 תווך 

_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 שיווק בלעדי, דירות 3 חד' 
להשכרה, בנראדו, בניין חדש 
_____________________________________________)12-12("פנחס נכסים" 055-6789653

 3 חדרים ענקית, 
בסנהדרין היוקרתי, גבול 
בני ברק, דירת 85 מטר, 

ענקית, מוארת מאוד, עם 
4 כיווני אויר, עם מרפסת 

סגורה, קומה 2, במחיר 
בדיחה, 3,800 ש"ח תווך 
_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 מיידי! באזור דובק 
בבניין חדש, 3.5 חדרים, 

קומה שנייה, חזית + 
חניה, כולל סוכה, ב- 

4,500 ש"ח להב נכסים 
050-4177750)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 
אזור רח' יונה, 3.5 חד' 

+ מרפסות ענקיות, 104 
מ"ר, סלון ענק, ק"א, חזית, 

מסודרת, 4,900 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

 בקרית הרצוג, 2 חד', 
מרוהטת קומפלט, ממוזגת + 

_____________________________________________)12-12(דוד"ש, מיידי 054-5523432

 מחיר מציאה! ברח' 
הרצוג, דירת קרקע, 

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

משופצת יפה ומרווחת, 
מחיר מציאה 2,800 תווך 
_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

עמנואל

 להשכרה 4 חד', מרווחת, 
מאווררת, מטבח יפה, נוף, 
2 מרפסות, שכנים טובים, 

_____________________________________________)12-15ל(ביהכנ"ס קרוב 054-8484077

4-4.5 חדרים

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

_____________________________________________)12-12(ש"ח 050-3528252

3-3.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 לכולל יום בב"ב דרוש 
ביהכ"נ התשלום עבור 

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

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

_____________________________________________)11-12ח(ירושלים

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

_____________________________________________)12-13ח(מתיווך( 052-3595314

 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

השקעות

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בבני ברק, לכל לקוחתינו 
חג פסח כשר ושמח מלא 

בישועות טובות תיווך 
_____________________________________________)12-12(דורון 054-4980159

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' 

)אפשרי חלקי(, 45 ש"ח 
למטר מתאים לסופרים 
ולרשתות גדולות בלעדי 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)49-49(קוק 23 054-6506501

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-13ל(052-2518617

■ 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

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

 לפסח, ברבי עקיבא/
דובק, 2.5 חד', חדשה, נקיה, 

מרוהטת וממוזגת
_____________________________________________)12-12ל(054-8456172

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

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

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

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים )עד 40 איש( + חדר 
אוכל + בריכה מחוממת, נוף 

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

 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 חד', עד 30 איש - 

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

 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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

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

 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(

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

_____________________________________________)10-13ל(מושלם 053-3985298

 5 חד', 11 מיטות, נקיה, 
כשרה לפסח, מרווחת, 

מרפסת, נוף לכנרת והגולן 
_____________________________________________)12-23ש(050-4124550

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק 

חדיש ומפואר, 6 חדרים, 
מרוהטת ומאובזרת 

קומפלט, עם נוף לכנרת 
050-4442212
050-6452128)12-12(_____________________________________________

 "בנצימר" - חופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

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

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

כלנית

מושב תרום

 "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

 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

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

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

 "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

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

ספסופה

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

_____________________________________________)23-23/21ש(054-6465188

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

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

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

 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

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

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

 דירת נופש ממוזגת, 5 
דק' הליכה מהכנרת, מהקניון 
וממרכז העיר, מחירים נוחים 

_____________________________________________)13-17ש(050-7777571

לפרסום
בלוח

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 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

 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

 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

 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

 בשבת ר"ח אדר נעלם 
תוכי קטן בצבע תכלת

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

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

 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

 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

 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

צפת

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

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

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)23-23/21ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

קצרין
 זה הזמן לגולן! קרוב 

לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

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

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

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

לפרסום
בלוח

03-6162228

מכירת רכבים
טויוטה

מזדה

יונדאי

 בס"ד, למכירה טיוטה 
יאריס 2011, אוטומטית, 

שניה, פרטית, מנוע 1340 
055-6775411)12-12(_____________________________________________

 ,I30 למכירה יונדאי 
ראשונה, 2014, מליסינג, 

כחדשה, אפשרות להחלפה 
050-5699485)12-12(_____________________________________________

 בס"ד, למכירה בהזדמנות, 
מזדה 3, 2007 + צבע + 

_____________________________________________)12-12(טסט, מכני טוב 055-6883937

 נמצא נגן לפני כחודש 
_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 054-8409064

 אבד תיק טלית ותפילין 
ביום ו' ויקה"פ ברח' קוטלר או 

ברח' חזו"א-ר"ע בב"ב רקום 
ש.ש טלפון 050-4103142 

_____________________________________________)12-13ח(052-7133287

 אבדה נעל בורדו של ילד, 
בכ"ה אדר, באזור ר' עקיבא 

_____________________________________________)12-13ל(ב"ב 053-3121779

 למסירה בב"ב שולחן + 
8 כסאות לסלון תקינים ריפוד 

_____________________________________________)12-13ח(קצת קרוע 053-3140763

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)12-13ח(052-7396092

 בתרומה!!! ספרים דברי 
ימי ישראל אחרונים )בפתח 

_____________________________________________)12-13ח(תקוה( 052-2786557

 למסירה ספה סלונית 
במצב טוב טלפון:

_____________________________________________)12-13ח(052-9408833

 למסירה גליונות בית נאמן 
ויתד שלנו עד שנת תשס"ו 

_____________________________________________)12-13ח(050-4103869

 למסירה צפרלמוטר
_____________________________________________)12-13ח(050-4103869

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)12-13ח(ילדים 050-6651365

 דרושה עגלת טיולון 
_____________________________________________)12-13ח(YOYO לקניה 058-3228417

 דרוש טרמפיסט של בוגבו 
bee5 מקורי לקניה

_____________________________________________)12-13ח(058-3228417

 מעוניין לקנות בי קיור 
לייזר ספורט במצב חדש

_____________________________________________)12-13ח(03-619908 בערב

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה מזגן 1.5 כח 
מנוע כחדש 300 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)12-13ח(לפרטים: 054-8466166

 מחשב במצב טוב 250 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בית וגן 058-3228417

 מיחם מים לשבת חדש 
באריזה!! 40 כוסות על 

פלטה! )לא חשמלי( 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(052-7139395

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7139395

 חגז ממכון צומת כחדש 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 053-3117849

 מיקסר קיצנד' כסוף 500 
ש"ח לפרטים 058-3274726 

_____________________________________________)12-13ח(בני ברק

 מכונת תספורת "אוסטר" 
97 סכין חדש 400 ש"ח 

לפרטים 058-3274726 בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק

 מטען אוניברסלי חדש 
לבטריות של פלש ומצלמות 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 50 ש"ח 052-7154435

 מטען חדש עם 4 בטריות 
רגילות חדשות GP2760 ב- 

_____________________________________________)12-13ח(70 ש"ח 052-7154435

 מקפיא גדול 7 מגירות 
במצב מעולה 400 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(052-7609593

 מסחטת מיצים 
קשים המילטון ביץ פסחית 
השתמשנו פעמים ב- 290 

_____________________________________________)12-13ח(054-8420107

 מגהץ קיטור של מורפי 
ריציארד במצב מצוין 200 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 052-3500137

 מחשב נייד מצוין לצפייה 
וכתיבה מתאים לאברכים 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3346080

 מחשב נייד 21 אינטץ 
כחדש 150 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(050-6205446

 תנור חימום אינפרא אדום 
Goldline של חברת

5 גופי חימום כפתורים נפרדים 
טרמוסטט בטיחותי 120 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 054-8412976

 תנור + כיריים 2 תאים 
חצובות ומבערים נוספים 

לפסח ב- 300 ש'
_____________________________________________)12-13ח(054-5923058

 רשיון חוקי לווינדוס 10 
חדש באריזה בהזדמנות 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3346080

 מכונת כביסה 11 ק"ג 
)בני ברק( 500 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

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

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח גמיש 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 ג'ק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 רובוט שואב אבק רטוב 
_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח 050-4191418

 מכשיר להסרת שיער 
בראון כחדש ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901 

 מכשיר להסרת שיער 
מהפנים חדש ב- 70 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901

 למכירה מקרר אמקור 
לבן מצב מצויין כמו חדש 400 

ש"ח בלבד 052-5737813 
_____________________________________________)12-13ח(בני ברק

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 400 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 מייבש שיער 7 חלקים 
כולל בייביליס של זק"ש חדש 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 30 ש"ח 03-6169291

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

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח 052-3463482

I30- רדיו דיסק לרכב 
2010 חדש באריזה 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 רולים רמינגטון מבצע 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(מציאה 054-4273857

 מקרר מצוין 250 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(מציאה 054-4273857

 מיקורגל מכני 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 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

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)11-12ח(ברק( 80 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

 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
 מיטה משולשת מברזל 

לבן + מזרונים + ארגז מצעים 
+ כריות 500 שקל טלפון 

_____________________________________________)12-13ח(03-6184184

 2 מזרונים רוחב 80 
חדשים בהזדמנות בסך 500 

ש"ח 03-5704670
_____________________________________________)12-13ח(054-3975683 בני ברק

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 כוורת יפיפיה גדולה 
ומצוינת בצבע סגול וקרם ב- 
_____________________________________________)12-13ח(400 ש"ח ב"ב 052-7609593

 מזרון סיעודי ליחיד מצב 
טוב בר"ג 250 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(050-5967114

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

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 052-7641400

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

_____________________________________________)12-13ח(בבני ברק 052-7641400

 למכירה 5 כסאות לפינת 
אוכל יוקרתי 250 ש"ח 

פלאפון: 052-7664064 בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק

 למכירה שולחן מחשב + 
מדפים למעלה צבע לבן מצב 

_____________________________________________)12-13ח(טוב 350 052-7123053

 שולחן בר + 2 כסאות 
בצבע לבן + רגליים ומדפים 
בסכף כחדש 290 ש"ח )בני 

_____________________________________________)12-13ח(ברק( 052-2453034

 כיסא משרדי /מחשב )בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 שידה + ארונית )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(120 ש"ח כ"א 054-7216671

 למכירה ארונית מטבח 
עם מגירה + ארונית גבוהה 

3 דלתות צבע חום בהיר 180 
ש"ח + מטבח 5 דלתות 50 

ש"ח חדש בני ברק
_____________________________________________)12-13ח(052-5737813

 שידה לחדר שינה 2 
מגירות 180 ש"ח כחדשה 

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 מיטת יחיד מעץ מלא 
נפתחת לשניים 200 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(כולל קרש 052-6140800

 נברשת יוקרתית לפינת 
אוכל/סלון 300 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-6140800

 2 מיטות ארון עם מדפים 
יפהפיות עץ סנדוויץ פורמייקה 

_____________________________________________)12-13ח(כ"א 500 ש"ח 03-6199806

 2 כיסויי ספה כורסת יחיד 
בורדו חדש 60 כ"א

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר עם 3 דלתות 
ומדפים צבע חום בהיר 450 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-5737813

 ספה נפתחת עם ארגז 
מצעים במצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(טל': 055-9988350

 מיטה מתקפלת 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 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

תינוקות
 עגלת סטוקי תורכיז 
מצוינת אמבטיה + טיולון 

ומטריה 500 ש"ח טל':
_____________________________________________)12-13ח(052-5266156

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 470 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בב"ב 052-7600336

 כסא לרכב לתינוק מ- 0 
עד 5 שנים מצב מצויין 120 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בלבד 050-5967114

 עגלת בייבי ג'וגר טיולון 
+ שכיבה )תואמת( כחדשה 

_____________________________________________)12-13ח(399 ש"ח 03-9092321

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון אורטופדי במצב מעולה 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 190 054-8420107

 בגדי תינוקות חדשים 
לגילאי 0-3 חודשים 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-4747667

 נעלי צעד ראשון מידה 19 
חברה יקרה כחדשה אדום לק 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 053-3117849

 מזרון למיטת תינוק 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בני ברק 050-4191418

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)12-13ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

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

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 80 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 משאבת חלב ידנית 
חברת "טומי טופ" ב- 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד! 050-4135002

 משאבת חלב של 
"מדלה" מרעישה קומפקטית 
אפשרות לבטריות 140 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 עגלת תינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857



ד’ בניסן -ו’ בניסן תשפ”א   417/03-19/03/2021 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 עם רכב 
פרטי, באיזור גבעתיים, 

שעות 00:30-05:00 )לילה(, 
שכר טוב למתאימים

_____________________________________________)12-15ל(051-5797730

 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

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

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

< 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

 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(_____________________________________________

 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

:

"אצל בתיה"
שיגעון מחירים לפסח!

10-150&

הכל ליום יום ולחג 

3 מכנסי בנים 
רק 100&
ירושלים 52 ב"ב

פתוח רצוף | פתוח במוצ"ש 
03-5792841 | 054-5792841

פתוח 
בבחירות

למעון ותיק ומבוסס

למשרה חלקית
או מלאה

באזו שיכון ה'

052-6796087

דרושות 
מטפלות

שרית

תנאים 
טובים

 לפיצה דומינו דרוש 
עובד פנים/מנהל 

משמרת, רציני ואחראי. 
054-4596777)12-15(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת לחצי/

מלאה/צהרון, לפרטים
_____________________________________________)12-15ל(050-7250631 ניקול

 לישיבה בפתח תקוה 
דרוש עובד למטבח לשעות 

הבוקר והערב קו"ח 
officemlpt@gmail.com)12-13(_____________________________________________

 דרוש מדריך צהריים ולילה 
לפנימיה של ישיבה בפתח 

_____________________________________________)12-13(תקוה 058-6505643

 לרבקה זהבי ר"ג, תפירה 
במכונה + חוט ומחט, שעות 

_____________________________________________)12-15(גמישות 03-5797279

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר / אפשרי לפי שעה 
_____________________________________________)12-13ח(050-6651365

 אדם רציני אחראי ונאמן 
עם נסיון, מעוניין לטפל 

_____________________________________________)12-11/22ל(בקשישים 055-5527391

תקשורת
 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

_____________________________________________)12-13ח(י"ם 053-3934103

 גלקסי S6 מצב מצוין ב- 
_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח טל': 054-3605344

 נוקיה C2 מיבואן תומך 
סלקום! 190 ש"ח אחרונים 

_____________________________________________)12-13ח(במלאי 052-7191305

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-7289931

 טלפון נייח לבית עם 
כניסת סים כשר 280 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7289931

 נוקיה 208 + בטריה 300 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 053-3121020

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-7938941

 דיסקים לשמיעה חדשים 
של גדולי הזמר החסידי 10 ב- 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 052-7154435

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
איטליה בצבע שחור )בני ברק( 

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

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב חדש )בני ברק( 400 

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

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 100 

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

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 צבע כחול/
שחור )בני ברק( 150 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 קסדה לאופניים )בני ברק( 
_____________________________________________)12-13ח(20 ש"ח 054-7216671

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(למדף בב"ב 052-7600336

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)12-13ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה שטיח חדש 
באריזה גודל 2.20*1.60 גוון 
חום בז' במחיר מציאה של 

_____________________________________________)12-13ח(150 ש"ח טל': 054-7847793

 למכירה מקפצה לילדים 
)טרמפולינה( סגולה לבבות 
במחיר מציאה של 60 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7847793

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-8452085

 לגו מכבי אש גדול מקורי 
חדש באריזה 400 ש"ח במקום 

_____________________________________________)12-13ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(054-8452085

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)12-13ח(250 ש"ח 052-6140800

 וילון חדר חלון קטן 150 
ש"ח צבע אפור בהיר כחדש 

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)12-13ח(מצב מעולה 052-6140800

 חצי מגף חדש מחברת 
usaflex מידה 38 90 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(גמיש 053-3137710

 שעון מייקל קורס זהב 
אדום כחדש 290 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)12-13ח(053-3137710

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)12-13ח(80 ש"ח 054-5385013

 מעיל נשים ארוך בצבע 
שחור מידה 40-44 50 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-5385013

 נגן בוש מסך מלא בלוטוס 
מגן + מסך חודשיים בשימוש 

_____________________________________________)12-13ח(210 ש"ח 058-3238912

 מסיר שיער בראון היה 
בשימוש פעם אחת! 70 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(058-3274671

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים ספורט מידה 
21 ד"ר סטפ לבן כחול חדש 

_____________________________________________)12-13ח(45 ש"ח 052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סירה 
לק מידה 30 30 ש"ח חדש 

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 40 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בד שחור לבן סירה 
מידה 41 חדש 15 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 39 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 משחק קופסא "אבנירו" 
מרתק חדש עם הנילון 45 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7110779

 3 חולצות צהובות לקוסט 
מידה 6,8,12 חדש בנילון 22 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ליח' 052-7110779

 חולצה מכופתרת אופוויט 
מידה 10 שרוול קצר 25 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(חדש 052-7110779

 שמלה חגיגית מיוחדת 
תכלת + פרחים קטנים מידה 

_____________________________________________)12-13ח(38 50 ש"ח 052-7110779

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 זקט' צמר יפהפה צבע 
אפור מידה 38 70 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 ילקוטים לבנים צבע כחול 
ירוק במצב מצוין 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-7676856

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

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

 תמונת גובלן ממוסגרת 
)120*60( יער מושלג 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

 ילקוט קלגב שמור 40 
ש"ח + קלמר תואם 5 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ורוד לבבות 050-4135002

 מייק-אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)12-13ח(ב- 50 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
12 ב- 60, 9 ב- 50, 6 ב- 40 

_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

 אופני הילוכים מידה 26 
עם הילוך קדמי 500 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 
כחדשות 400 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)12-13ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
מעצורי דיסק כחדשות 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 מונופול חשמלי כחדש ב- 
150 ש"ח נקנה ב- 260 טל': 

_____________________________________________)12-13ח(050-4125901

 תוכי קוקטייל )וויט פרייס( 
עובד גוזלים לבנים 500 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ב"ב 054-8412976

 כובע של חברת המקום 
הנכון מידה 57 כמעט חדש 

_____________________________________________)12-13ח(200 ש"ח גמיש 054-8491154

 שמלה מקסי כחול לארוע 
מיוחדת מאד מידה 40 400 ש' 

_____________________________________________)12-13ח(054-8409064

 נעלי נשים אלגנטיות 
מחברה יוקרתית!! מידה 36 

_____________________________________________)12-13ח(חדשות 150 ש' 054-8409064

 למכירה כנרים זכרים 
שורקים טוב 250 ליחידה 

_____________________________________________)12-13ח(052-7151075

 כסא מנהלים שחור שמור 
גובה אחד בלבד 50 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)12-13ח(055-6797913

 סט לליל הסדר חדש של 
סט מסורת מעור ב- 400 

_____________________________________________)12-13ח(03-5279836

 30 ספרי מתכונים 
כחדשים 100 במקום 500 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח בב"ב 055-6797913

 למכירה חלקים למקרר 
תדיראן אפולו חדשים 500 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח טל': 054-5457811

 2 כיורים אמריקאים לפסח 
צבע לבן חדש! ב- 40 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 חולצת בית חורפית של 
אורדמן מידה M חדשה! ב- 

_____________________________________________)12-13ח(50 ש"ח 03-6169291

 ספר "הייתי שם" לילדים 
לפסח של וקסברגר חדש! ב- 

_____________________________________________)12-13ח(30 ש"ח 03-6169291

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 נעלי עקב שחור לבן 38 
אלגנטיות מקסימות 180 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(כחדשות 050-4118891

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(ב"ב 052-7600336

 תמונות גובלן ממוסגרות 
בגדלים שונים 50 ש"ח עד 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 052-7600336 בב"ב

 מגוון דיסקים וקלטות 
שירים חדשים וארוזים 6 ש"ח 

ליחידה 052-7600336 בבני 
_____________________________________________)12-13ח(ברק

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 כרית נוחות למיטה עמינח 
כמעט חדשה 60*60 100 

ש"ח במקום 180 ש"ח בב"ב 
_____________________________________________)12-13ח(052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)12-13ח(052-7600336

 חוברות מרוה לצמא זרקור 
)יש גם כרכים( אור תורה תור 

הזהב 1 ש"ח 02-6513270 
_____________________________________________)12-13ח(055-6797098

 למכירה תיק גב גדול 120 
ליטר + תיק גב קטן + תיק 
_____________________________________________)12-13ח(נשים 50 ש"ח 052-5737813

 למכירה טלפון שולחני 
איכותי 50 ש"ח בלבד + עגלת 

_____________________________________________)12-13ח(שוק 50 ש"ח 052-5737813

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)12-13ח(050-3337530

 למכירה 3 תוכים ב- 100 
ש"ח 050-3337530 אבנר 

_____________________________________________)12-13ח(050-5291073 דניאל

 למכירה אופניים לילדים 
)BMX( במצב טוב מאד 

מידה 12 מידה 14 מידה 16 
כל אחד רק 130 ש"ח טל': 

_____________________________________________)12-13ח(054-2819921

 למכירה מזוודה גדולה 
צבע שחור מצויינת 90 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(בלבד 052-5737813

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 שטיחים 50 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קוקסבוי 100 ש"ח לילדים 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קורקינט 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מזמרה 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664
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