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052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

נתניהו לא הצליח לשכנע את בנט להצטרף לממשלת ימין ⋅ סמוטריץ 
ממשיך להתעקש: לא אצטרף לממשלה שנתמכת על ח"כי רע"מ גם 
אם מדובר בתמיכה מבחוץ ⋅ האפשרויות היחידות של נתניהו: למצוא 
2 עריקים או לחילופין לפייס את סער ולהעניק לו כל תפקיד שיחפוץ, 

מלבד רוטציה על ראשות הממשלה ⋅ בגוש השינוי המצב מייגע אף יותר: 
טרם נמצאה הנוסחא שתאפשר לבנט וסער לשבת בממשלה עם מרצ 

והרשימה המשותפת | עמ' 12

בהנחה שאף מפלגה לא תפר את הבטחות הבחירות שלה - ישראל דוהרת לבחירות חמישיות

עדיין מנסה לשכנע. נתניהו וסמוטריץ'ברית האחים חוזרת? יו"ר יש עתיד ויו"ר ימינה | צילום: לע"מ

אבי גרינצייגמבוי סתום

מונולוג של קיפאון
כצפוי, שום דבר טוב לא קרה השבוע בגזרה הפוליטית, 
'יש עתיד' ח"כ  יו"ר  אם נתעלם כמובן מביקור הפתע של 
יאיר לפיד בארה"ב ומהבשורה המרנינה על הפעילות הבלתי 
פוסקת של כלל נציגנו למען קיום אירועי ל"ג בעומר כסדרם 
עדיין  בנט  אם תקום,  וספק  הוקמה  לא  ובמלואם. ממשלה 
מתלבט בין היותו ראש לאריות או זנב לשועלים, סמוטריץ' 
לא מתפשר בעניין רע"מ, סער לא מתפשר בסוגיית נתניהו, 
ואפילו עופר כסיף, לא עלינו, סיים את השבוע האחרון חבול 

ומוכה. 
את  עבורכם  והבאנו  דרור,  לדמיון  נתנו  ברירה,  בלית 
ראשי  ידי  על  להיאמר  עשויים  שהיו  הבאים  המונולוגים 
נדגיש  ללשונם...  דרור  לתת  הם  יכלו  רק  אילו  המפלגות, 
כמובן כי הדברים לא נאמרו מעולם, וכנראה גם לא ייאמרו, 
הכותב  דעת  על  המצוטטת  הדמות  ובין  בינם  קשר  וכל 

והקוראים בלבד ועל אחריותם.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

"לא תוגבל הגעת 
מתפללים להילולת 

הרשב"י בל"ג בעומר"
"ההר חייב להיות פתוח עבורם ללא כל הגבלה, בדיוק כמו שהיה 
בחול המועד בכותל המערבי", טען יו"ר ש"ס שר הפנים אריה 

דרעי בדיונים הפנימיים שקדמו להחלטה | עמ' 6

שר הפנים אריה דרעי סיכם עם השר לביטחון פנים אמיר אוחנה:



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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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לא יודעים אם 
ההגנה של רימון 

מתאימה לכם?

1-800-222-234לפרטים ולהצטרפות, צרו קשר כבר עכשיו:

למצטרפים
עכשיו לרימון:

חודש התנסות
חינם!

זקוקים לאינטרנט כדי לעבוד או ללמוד? בחירת ההגנה המתאימה היא החלטה חשובה.
אתם חייבים הגנה מתקדמת, כזאת שתסנן את מה שאתם צריכים ולא תחסום את מה

שלא צריך לחסום. רימון מותאם אישית מאפשרת לכם לבחור אלו מכשירים לסנן וגם מאפשרת
לכם לבחור בין 4 רמות הגנה שונות. ככה בקלות, תתאימו את ההגנה של רימון למשפחה שלכם.

ברימון אתם בוחרים את רמת
ההגנה שמתאימה למשפחה שלכם

קובעים זמני
גלישה לילדים

עובד על גבי כל
ספקי האינטרנט

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

בוחרים את
רמת ההגנה



בחולון בת ים ב' אייר תשפ"א 414/4/21

מאת: אלי כהן

סיעת  עם  קואליציוני  הסכם  חתימת  על  הודיעה  בת-ים  עירית 
בת-ים בראש מורם, ועל הצטרפותו של חבר מועצת העיר שמעון 

ועקנין, העומד בראש הסיעה במועצת העיר, לקואליציה.
ההסכם גובש בחודשים האחרונים בין ראש העיר צביקה ברוט 
בראש  העומד  בכר,  יוסי  לשעבר  העיר  ראש  ולבין  ועקנין  לבין 

המפלגה גם לאחר שפרש מהמועצה.
הצדדים הודיעו כי בכוונתם לייצר אחדות רחבה בעיר על מנת 
כפיים,  ניקיון  השקיפות,  בתחומי  בעיקר  העשייה  את  להמשיך 
העיר  ופיתוח  העירוני,  הגירעון  ומחיקת  הכלכלי  המצב  שיקום 

בתחומי הניקיון, החינוך ושיפור המרחב הציבורי.
התחבורה.  תיק  למחזיק  ועקנין  שמעון  ימונה  ההסכם  במסגרת 

בנוסף הוא ישמש כנציג העיריה בכנסת.
הם  ועקנין  ושמעון  בכר  "יוסי  כי  ציין  ברוט  צביקה  העיר  ראש 
הציבור  טובת  את  לשים  שצריך  שלי,  לראייה  מלאים  שותפים 
להוציא  שצריך  לרעיון  יחד  שותפים  אנחנו  אחר.  דבר  כל  לפני 

ולתת  הציבורית,  הקופה  את  להבריא  מהעירייה,  השחיתות  את 
את  התחיל  יוסי  אפשר.  שרק  ביותר  הטוב  השירות  את  לתושבים 
עוד  ולחזק  להשלים  זוכים  ואנחנו  כהונתו,  בתקופת  הזו  העשייה 

יותר את העשייה בתחומים הללו".
יוסי בכר ציין כי "העיר היתה בגירעון הגדול ביותר בתולדותיה, 
ניהול רשלני שהיה בעיר  רגל, בגלל  והיתה בעבר על סף פשיטת 

עד שנכנסתי לתפקידי. עבדנו קשה מאד כדי להביא לתיקון כלכלי 
ואני שמח שכעת רואים את הפירות. נוכיח לציבור שאפשר להביא 
להישגים ולתת את השירות ברמה הגבוהה ביותר גם בצורה נקיה 

ומבלי לשלוח יד לקופה הציבורית".
שמעון ועקנין ציין כי "אני שמח להצטרף לקואליציה שהוכיחה 
שהביאה  הכלכלי,  המשבר  עם  בהתמודדות  משמעותית  הצלחה 
בשורות  הבאות  בשנים  להביא  עומדת  ואשר  לאיזון,  העיריה  את 
אדירות לתושבי העיר. אני תמיד אהבתי להיות חלק מאלו שעושים, 
ולא מאלו שרק יושבים ביציע ומדברים. הדבר החשוב ביותר הוא 
שנזכור שנגמרה התקופה שאפשר להשתמש בכסף הציבורי, ששייך 
לכולנו, כאילו הוא כסף פרטי. כסף ציבורי הוא קודש, והשותפות 
עיר  הנהלת  ולהיות  גדולים  להישגים  להגיע  מראה שאפשר  שלנו 
מצטיינת, עם הישגים גדולים בהווה ובעתיד, ועדיין להישאר אדם 
עיר  ראש  להיות  וגם  הישר  בדרך  ללכת  גם  אפשר  ומקצועי.  ישר 
והעתיד  מההווה  חלק  בהחלט  זה  אבל  בעבר,  היה  לא  זה  מצוין. 

שלנו".
ההסכם יונח על שולחן מועצת העיר בישיבתה הקרובה.

עירית בת-ים הודיעה על חתימת הסכם קואליציוני עם סיעת בת-ים בראש מורם, ועל הצטרפותו של חבר מועצת העיר שמעון ועקנין, העומד בראש הסיעה 
במועצת העיר, לקואליציה  ההסכם גובש בחודשים האחרונים בין ראש העיר צביקה ברוט לבין ועקנין ולבין ראש העיר לשעבר יוסי בכר, העומד בראש 

המפלגה גם לאחר שפרש מהמועצה  ועקנין ימונה למחזיק תיק התחבורה לאחר אישור ההסכם בישיבת מועצת העיר הקרובה

מאת: אלי כהן

לקבל  חזרה  העירייה  כי  הודיעה השבוע  חולון  עיריית 
קהל בבניין העירייה בימים ובשעות הרגילים. השירות ניתן 
במחלקות לבעלי תו ירוק ובמבואות הבניינים - לאחרים. 

מהעירייה נמסר: "       שמחים לעדכן שחזרנו לקבל קהל 
בימי  כולל  הרגילים,  בימים  ו ת  ו ע ש ב העירייה  בבנייני 
הזיכרון(.  יום  13.4, ערב  )למעט  שלישי אחר הצהריים 

בימי רביעי אין קבלת קהל.
לבעלי  מותרת  למחלקות השונות  הכניסה  לב,  שימו 
ירוק בלבד.  מי שאין ברשותו תו כזה, יקבל שירות  תו 

במבואות הבניינים.
מופיע  השונות  ביחידות  הקהל  קבלת  מועדי  פירוט 
תיאום  נדרש  מסוימות  ביחידות  כאשר  העירייה  באתר 

מראש.

מאת: אלי כהן

כאשר שורדת השואה פרלה )פאולה( נחמן 
)88( הייתה בגילה של ליה-שרה לוי, תלמידת 
46 קילומטר  בית ספר "אלונים", היא צעדה 
עכשיו  התופת.  את  לשרוד  כדי  אמה  עם 
שתיהן חברות טובות במסגרת פרויקט "דור 
ברחבי  חוצות  בשלטי  יחד  ומופיעות  לדור" 
ראשון  עיריית  שיזמה  מקמפיין  כחלק  העיר 
שורדי  של  ניצחונם  את  להציג  ונועד  לציון 
המסר  את  ולהעביר  בחיים  לבחור  השואה 

שזיכרון השואה לא יישכח לעולם.
ראש העירייה, רז קינסטליך, אמר: "יש לנו 
השורדים  את  ולחבק  לעטוף  מוסרית  חובה 
והערבות  הסולידריות  את  ראינו  ולשמחתי 
ההדדית שהפגינו עובדי העירייה והמתנדבים 
הרבים שנרתמו להיות שם עבורם לכל צורך. 
הבסיס  זהו  להישמר,  חייב  השואה  זיכרון 
כבר  שנים  כמה  עוד  הרב  לצערנו  לקיומנו. 
לא יהיו בנינו ניצולי שואה וחובתנו המוסרית 
זיכרונם  סיפורם,  את  ולספר  להמשיך  היא 

וגבורתם".
חברתי  לשילוב  המינהל  לבד,  לא  פרלה 
התוכניות  מאחורי  שעומד  בעירייה 

השואה,  שורדי  את  שעוטפים  והפרויקטים 
מחברים אלפי שורדי שואה ותושבים ותיקים 
שלטי  בקמפיין  העיר.  ברחבי  למתנדבים 
מרשימה  התגייסות  בזכות  שעלה  החוצות, 
נור  מקסימדיה,  בעיר:  השילוט  חברות  של 
הפרסום  וחברת  זהב  וחוצות  מדיה  סטאר 
בתיה  גם שורדת השואה,  מופיעה  ברנדלנד, 
שמרבה  בן-טל  תמר  והילדה   )87( פרידמן 

לבקר את פרידמן עם אמה. 
השואה,  שורד  בפרויקט,  משתתפים  עוד 
נחמיה ברגפריינר )89(, שבתקופת המלחמה 
בפעילות  להשתתף  הקפיד  בפולין,  היה 
לצד  "חיבורים"  ובקבוצת  "עמך  עמותת 
דסקל  ברכה  לאוזון.  ניסים  המתנדב  חברו 
היא  גם  ברומניה.  המלחמה  את  עברה   )84(
בבית  לדור"  "דור  בפרויקט  חלק  לוקחת 
רותי  עם  מצולמת  ברכה  "שלמון".  ספר 
פלדמן, מקבוצת "חיבורים" בשכונת רמב"ם, 
שלנו"  הזמן  "זה  בתערוכה  יחד  והשתתפו 
להעלאת המודעות לתופעת הגילנות שהוצגה 
לדבריה,  האחרונים.  בחודשים  העיר  בגן 
היה  הקורונה  בתקופת  מהמשפחה  הריחוק 
"הקשר  גדולה.  בדידות  וחשה  קשה  מאוד 
הטלפוני עם המשפחה והקשר עם המתנדבים 
אמרה  גבוה",  מורל  על  לשמור  עוזר  מאוד 

ברכה.
מנשה מיכאלי )87( שלוקח חלק בפרויקט 
עם  קשר  נרקם  במסגרתו  במדים",  "ידידים 
סג"מ נ.ב. מנשה מספר שמה שעזר לו לצלוח 
ולדבריו  שלו,  האופטימיות  זו  התקופה  את 
הוא הולך עם מנטרה ש"לא יכול להיות יותר 
טוב מזה". יהודית הרשקו )77(, לוקחת חלק 
שבמסגרתו  מבשלת",  "קהילה  בפרויקט 
המתנדבת, דניס גטר, מבשלת עבורה ומגיעה 
לביקורים. יוסף סטאמינסקי )87(, קיבל סיוע 
בובליל  ורינה  אורנשטיין"  "פרויקט  דרך 
"בוחרים  בפרויקט  חלק  שלוקחת   ,)84(
מחר לעד", במסגרתו הסטודנטית שון ברגה 
ומבקרת  רציף  טלפוני  בקשר  איתה  נמצאת 

אותה אחת לשבוע.
המחזיק   עג'מי,  מוטי  העירייה,  ראש  סגן 
על  גאה  "אני  הוסיף:  חברתי,  שילוב  בתיק 
העיר,  תושבי  המתנדבים,  של  הרב  המספר 
בתוכניות  חלק  לקחת  השנה  כל  שנרתמים 
אנחנו  השואה.  שורדי  עבור  שלנו  המגוונות 
ביותר:  החשוב  הדבר  את  להם  אומרים 
שומע  אני  פה.  אנחנו  בזכותכם  שכחנו.  לא 
מניצולי השואה שהחיבוק הזה שהם מקבלים 
מרגש  וזה  עבורם  משמעותי  העיר  מתושבי 

אותי מאוד".

בהודעה שפירסמה העירייה: "חזרנו 
לקבל קהל בבנייני העירייה בשעות ובימים 
הרגילים  בעלי תו ירוק יוכלו להיכנס אל 
תוך המחלקות  לאלה שאין להם תו ירוק 

השירות יינתן במבואות הבניינים

עיריית ראשון לציון בקמפיין ברחבי העיר: "יש לנו חובה מוסרית לעטוף ולחבק את השורדים"  ראש העירייה, 
רז קינסטליך: "זיכרון השואה חייב להישמר, זהו הבסיס לקיומנו. לצערנו הרב עוד כמה שנים כבר לא יהיו בנינו 

ניצולי שואה וחובתנו המוסרית היא להמשיך ולספר את סיפורם, זיכרונם וגבורתם"

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

עוד סיעה הצטרפה לקואליציה העירונית 

חולון: העירייה 
חזרה לקבל 
קהל בבניין 

העירייה

ראשון לציון: מחבקים 
את שורדי השואה

 לאחר החתימה על ההסכם הקואליציוני 



הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

החופש הזה לעצמכם!

www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

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 | 



ב' אייר תשפ"א 614/4/21 בחולון בת ים

"לא תוגבל הגעת 
מתפללים להילולת 

הרשב"י בל"ג בעומר"

גדולי ישראל פותחים את 
'היכל התורה אור הרשב"י' 

הצמוד לציון הרשב"י

מאת: חיים רייך

בהמשך למאמצים הרבים שמקיים שר הפנים 
דרעי בימים האחרונים לקיום הילולת הרשב"י 
)מוצ"ש(  היום  הפתוח,  באוויר  הגבלות  ללא 

יו"ר  שוחח 
שר  ש"ס 
אריה  הפנים 
דרעי עם השר 
אמיר  לבט"פ 

אוחנה.
דרעי  השר 
את  הציג 
לשר  משנתו 
אוחנה לקראת 
ת  ל ו ל י ה
בל"ג  הרשב"י 
לפיו  בעומר, 
תוגבל  לא 
הגעת  כלל 

בל"ג  ההילולה  במהלך  מירון  להר  מתפללים 
שר  של  לדרישתו  נענה  אוחנה  השר  בעומר. 

הפנים דרעי.
שר הפנים דרעי: "יום הילולת הרשב"י במירון 
הינו יום חשוב מאוד להמונים מכל גווני הקשת 
נמוכים  התחלואה  נתוני  ה'  בחסדי  היהודית, 
מתפללים  בהגבלת  הגיון  שום  אין  ומשכך 

באוויר הפתוח. 
השר דרעי הוסיף: "צריך לאפשר לכל יהודי 
הגעה חופשית למירון, הגבלת מתפללים להגעת 

ההילולת הרשב"י תפגע קשות באמון הציבור.
בדיונים הפנימיים שקדמו להחלטה, טען שר 

שמגיע  ישראל  בית  "עמך  דרעי:  אריה  הפנים 
להתפלל בקבר הרשב"י ולעשות חלאקה, ההר 
חייב להיות פתוח עבורם ללא כל הגבלה, בדיוק 
כמו שהיה בחול המועד בכותל המערבי. שלא 
לגבי  למירון.  ההגעה  על  הגבלה  שום  תהיה 
ת  ו ק ל ד ה ה
פתרון  חייבים 
ר  ש פ א י ש
המסורת  את 
יעמוד  אבל 
בהנחיות  גם 
משרד  של 

הבריאות. 
ך  ל ה מ ב
טען  הדיון 
דרעי:  השר 
דורש  "אני 
לי  שיתנו 
מה  הסבר 
שבוע  יקרה 
בהר  הבא 
הבית, שלפי ההערכות יהיו למעלה מ-100.000 
מבוגרים,  אנשים  על  שם  מדובר  לפחות,  איש 
אחד  ומשתחווים  צפופים  מחוסנים,  לא  חלקם 
זמן  באותו  ממירון שאין  להבדיל  השני,  יד  על 
יותר מ-30.000 איש, מה ההבדל? כמו שלהבדיל 
מי  כל  מירון.  יהיה בהר  כך  נותנים,  בהר הבית 

שירצה לבוא - יוכל לבוא ולהתפלל".
עם  דרעי  השר  סיכם  השבוע  בסוף  כאמור, 
שהעלייה  אוחנה,  אמיר  פנים  לביטחון  השר 
להר מירון לא תוגבל בכל מהלך ההילולא בל"ג 

בעומר.

מאת: אלי כהן

'היכל  הוקם  תקדים  וחסר  היסטורי  בצעד 
לציון  ממש  הצמוד  הרשב"י'  אור   – התורה 
רשב"י ביום ראשון השבוע כדי להעניק לרבבות 
תורה  ללמוד  האפשרות  את  מירונה  העולים 

ברגיעות וביישוב הדעת.
כידוע, הבאים להשתטח על קברו של רשב"י 
נאלצים להתמודד בעניין לימוד התורה, כשאין 
לשבת  כדי  אחד  הולם  מקום  אפילו  עבורם 

וללמוד ברגיעות וביישוב הדעת.
ביום א', ערב ראש חודש אייר, נפתחו שערי 
'היכל התורה אור הרשב"י' וכך לראשונה יהיה 
יד קבר הרשב"י בית מדרש מיוחד ללימוד  על 
תורה, כשהוא חדש, נאה ומרחיב דעת, עם אוצר 
ספרים ענק, כדי שיוכלו ללמוד כראוי ברגיעות 

ובשלווה.
את  הרשב"י  ב'אור  הקימו  ה'היכל',  לצד 
חדר הקפה המשודרג, ובו שפע רב ומגוון גדול 
קרה  לצד שתיה  ותה  קפה  ביותר של משקאות 
ומרעננת, ואף מיני מזונות שיוחלקו חינם לעולי 

מירון.
באופן שלא היה כמותו, 'היכל התורה' ייפתח 
בשיעוריהם של מרנן ורבנן שליט"א, ובתקופה 
נוספים  ישראל  גדולי  על  נתעדכן  הקרובה 

שיבואו אף הם למסור שיעורי תורה במקום.
הרשב"י'  אור  התורה  'היכל  שחנוכת  למרות 
ל"ג  תקופת  של  הראשון  הפתיחה  אירוע  הוא 
אינו  התורה  היכל  כי  לציין  חשוב  בעומר, 
למען  לפעול  ימשיך  אלא  זו,  לתקופה  בדווקא 
בבחינת  השנה  ימות  כל  במשך  התורה  לימוד 

"הושיבו ישיבה על קברו" כפשוטו.

"ההר חייב להיות פתוח עבורם ללא כל הגבלה, בדיוק כמו שהיה בחול 
המועד בכותל המערבי", טען יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי בדיונים 

הפנימיים שקדמו להחלטה

היכל מרווח ומפואר עם אוצר ספרים גדול יחד עם חדר קפה משודרג ומאובזר 
לתועלת לומדי התורה נפתח ביום ראשון השבוע סמוך לציון הרשב"י

שר הפנים אריה דרעי סיכם עם השר לביטחון פנים אמיר אוחנה:

אירועי ל"ג בעומר נפתחים בצעד היסטורי:

חגיגות ל''ג בעומר במירון

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



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



ב' אייר תשפ"א 814/4/21 בחולון בת ים

בחריין: המשלחת העסקית
 הגיעה לבית הכנסת

פעם בשנה: ילדי מוסקבה בין האילנות

מאת: יוסף טולידנו

־בהמשך להזמנה אישית של שר המסחר, התע
רא בין  זאיד  ה"מ  בחריין,  והתיירות של  ־שייה 
־שיד אל-זיאני, אשר ביקר בישראל בחודש דצ

מבר האחרון ונפגש עם יו"ר לאומי, ד"ר סאמר 
של  רשמית  משלחת  השבוע  יצאה  יחיא,  חאג' 
לאומי  יו"ר  בהובלת  הישראלי,  המשק  בכירי 
בבחריין  רשמי  לביקור  פרידמן,  חנן  והמנכ"ל, 
המ בין  עסקיים  פעולה  שיתופי  לקדם  ־במטרה 

כללה  המשלחת  הקורונה,  משבר  לאור  דינות. 
היקף מצומצם של כ-15בכירים בלבד.

בבית  המשלחת  חברי  עשו  המנחה  תפילת  את 
שהיה  לאחר  בבחריין,  הפועל  היחיד  הכנסת 
סגור על מנעול ובריח במשך למעלה משבעים 
שנה, ושופץ לאחרונה על ידי הרשויות. הקהילה 
בלבד,  אנשים  כ-35  מונה  במדינה  היהודית 
המלוכה,  בית  מצד  והוגן  מכבד  ליחס  הזוכים 
כאשר אחת מחברות הקהילה אף מכהנת כשרה 

בממשלת בחריין.
לאומי  ומנכ"ל  יו"ר  קיימו  הביקור,  במהלך 
בכירי  עם  פגישות  הישראלי  המשק  ראשי  וכן 
הממשל והמערכת הפיננסית והעסקית בבחריין. 
המסחר,  שר  עם  נפגשה  המשלחת  היתר,  בין 
בין  זאיד  והתיירות של בחריין, ה"מ  התעשייה 
־ראשיד אל-זיאני; המנכ"לים של הבנקים המו

בילים בממלכה, יו"ר חברת האחזקות המובילה 
המנהלת נכסים בסך כ-3 מיליארד דולר; מנכ"ל 
־גוף ממשלתי המסייע לחברות זרות לעשות עס
־קים בבחריין; וכן מנכ"ל חממת הפינטק המובי

לה במזרח התיכון, אשר מאגדת בתוכה עשרות 
והמחקר,  החדשנות  בתחומי  הפועלות  חברות 
ומקיימת  משותפים,  משרדים  מתחמי  מספקת 

תוכניות האצה בינלאומיות.
מפגשים אלה הובילו לחתימה על הסכמי שת"פ 

לאומי  שחתם  למזכר  בהמשך  הבנות,  ומזכרי 
 National Bank of עם  השנה  בתחילת 
ובשנה שעברה עם בנקים מובילים   ,Bahrain

באיחוד האמירויות.
יו"ר  אמר  לבחריין,  המשלחת  המראת  עם 
"נסיעת המשל יחיא:  ־לאומי, ד"ר סאמר חאג' 

חת תאפשר את המשך היישום, הלכה למעשה, 
של הסכם השלום שנחתם בין המדינות – חיזוק 
באמצעות  העסקים  ובין  האנשים  בין  הקשרים 
־התנעת והעמקת שיתופי פעולה עסקיים בתחו

מי הפיננסים, הטכנולוגיה, הבריאות, התיירות, 
שכן  והתעשייה;  האנרגיה,  המים,  החקלאות, 
בין  רק  ולא  ואנשים,  עמים  בין  הוא  שלום 

ממשלות".
חאג'  סאמר  לאומי,  יו"ר  בהובלת  במשלחת 
יחיא, ומנכ"ל לאומי, חנן פרידמן השתתפות גם 
העס החטיבה  ראש  בהם  הבנק,  הנהלת  ־בכירי 

לאומי  חטיבת  ראש  אגסי,  רונן  בלאומי,  קית 
־טכנולוגיות, חיים שקולניק, ראש חטיבת התפ

עול בלאומי, אייל בן-חיים, עידן שפריא, מנהל 
פיתוח עסקי של לאומי לאמירויות ובחריין, וכן 
בכירים במשק הישראלי, בהם: עפרה שטראוס, 
־יו"ר קבוצת שטראוס, יאיר המבורגר, יו"ר קבו

אלפרד  נדל"ן,  יזם  שיינפלד,  יוסי  הראל,  צת 
אל בקבוצת  השליטה  ובעל  מייסד  ־אקירוב, 

רוב, יורם טורבוביץ', יו"ר דסק"ש, טבי רוזנר, 
איש  יונס,  אבו  ומוחמד  ברקליס  בבנק  אנליסט 

עסקים.

מאת: מנדי קליין

־זכה בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" שב
מרכז מוסקבה, ובנוסף למנייני התפילה הרבים, 
לצד שיעורי תורה וחסידות מגוונים, מתקיימות 
־בו תוכניות מיוחדות ומושקעות לבני הדור הצ

גיל  עד  הילדים   – קדשים  בצאן  ובמיוחד  עיר 
בר-מצווה; ובהן: ארגון תפילה, חברת תהלים, 
וברכות  ובנים, מבחנים על קטעי תפילה  אבות 
המסורים  והעסקנים  הגבאים  כשעל  קבועים, 
רוסיה  של  הראשי  ורבה  דאתרא  המרא  עומד 
מכוון  אשר  שליט"א,  לאזאר  בערל  רבי  הגאון 
את הדרך ומעודד את הגדלת הפעילות, הגורמת 
וב המתפללים,  מאות  בין  שמים  שם  ־לקידוש 

מיוחד לאלו החדשים שזה מקרוב באים ורואים 
את ההתלהבות החסידית בה הילדים עונים אמן 
בנעימות מזמורי תה ־יהא שמיא רבא, אומרים 

לים וחוזרים על פסוקים ומאמרי חז"ל.
מיוחד של  נערך מעמד  ניסן,  בחודש  מדי שנה 
המנוצל  הכנסת,  בית  לילדי  האילנות"  "ברכת 
המצ התלמידים  ודרבון  עידוד  פרסי  ־לחלוקת 

בעיצומו  עדיין  רוסיה  זו, שרויה  טיינים. בשנה 
של החורף הקר ופריחת עצי פרי קשים להשגה, 
רישיון מיוחד מטעם  אך בחסדי שמים התקבל 
־עיריית מוסקבה, והתאפשר לילדים להגיע לח
־ממה מיוחדת של עצי פירות, שנמצא בגן הבו

הוותיק  לגן  טני בטבורה של מוסקבה, הנחשב 
ברציפות!  שנה   315 כבר  וקיים  ברוסיה  ביותר 
הנהלת הפארק העמידה מטעמה את כל הדרוש 
־בכדי לקיים את הטקס המרשים, ואף הם לא הס

תירו את התרגשותם.
בשעה היעודה הופיע הרב הראשי שליט"א בפני 

התלמידים, ופתח בדברים על חשיבות התפילה 
נעים  של  תהלים  מזמורי  אמירת  ובשבח  בקול 
האיל ברכת  בעניין  והרחיב  ישראל,  ־זמירות 
הב את  ברא  הקב"ה  כי  אומרים  אנו  שבה  ־נות 

ריאה כולה להנות בהם בני אדם, וכדברי הרבי 
שבו  "גני"  מכונה  הזה  שהעולם  מליובאוויטש 
האדם  ועל  בגשמיות,  צרכיו  כל  את  לאדם  יש 
מוטל התפקיד לנצל את כל הכוחות שבבריאה 
לעבודת השם, ועליו להכיר שגם הטבע הוא נס 
תמידי של הקב"ה, ובברכת האילנות אנו מודים 
ימות  לבורא העולם על כל הבריאה כולה בכל 

השנה ועל השגחתו עלינו בכל פרט ופרט.
בה המשתתפים  כל  בירכו  ראויה  הכנה  ־לאחר 

במילה,  מילה  האילנות"  "ברכת  את  תרגשות 
וסיימו  תורה,  ופסוקי  תהלים  בפרקי  המשיכו 
לאחר  המרכזי.  הגמ"ח  לקופת  צדקה  בנתינת 
זכו הילדים לסיור מרתק  שקיבלו מיני טעימה, 
במספר חממות שבגן, בו נטועים עצים ופרחים 
מרהיבים ביופיים וחלקם נדירים בעולם. הופעת 
־והליכת הילדים בשבילים בצורה שקטה ומסוד

רת, עוררה כבוד יהודי רב, והייתה לשיחת היום 
בפי הנהלת ועובדי המקום, ושם שמים התקדש 

ברבים.

יו"ר ומנכ"ל לאומי הוביל משלחת של בכירי המשק הישראלי לממלכה בהזמנת שר 
המסחר, התעשייה והתיירות של בחריין, במטרה לעודד שיתופי פעולה עסקיים בעקבות 

הסכם השלום

מעמד ברכת האילנות עם ילדי מוסקבה בראשות הרב הראשי שליט"א של רוסיה • מעמד 
שנתי לחיזוק ועידוד התפילה והלימוד של הילדים

משלחת לאומי בבית הכנסת בבחריין

ילדי רוסיה עם הגר"ב לאזאר בברכת האילנות )צילום: לוי נזרוב(

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!

 ₪ 135
בלבד!

עקב הביקוש הרב
 הגיע משלוח חדש!
עקב הביקוש הרב

 הגיע משלוח חדש!



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

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

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

התנכלויות ליהודי ג'רבה
מאת: יוסף טולידנו 

ליהודי  הקשות  ההתנכלויות  בעקבות  היהודי  בעולם  דאגה 
הקהילה מהעתיקות בעולם בג'רבה שבתוניסיה. לפני ימים אחדים 
הותקף נער כבן עשר והוכה קשות. ימים קודם לכם הותקפה אישה 
כבת עשרים ושלוש מנשות הקהילה. אלמונים החלו לחנוק אותה 
כוחות  ניצלו.  חייה  ושבים  עוברים  של  לתושייתם  הודות  ורק 
את  מייחסים  כשהם  בביטול  הגיבו  למקום  שהוזעקו  המשטרה 

המקרים הללו ל'ניסיון שוד'.
'אנו  חודשים  כמה  מזה  כי  מעידים  היהודית  בקהילה  בכירים 
חשים באווירה שונה ויש פחד ברחובות'. האווירה הזו מתבטאת 
גם בהתנכלות מכוונת לנהגים היהודים ברחבי השכונה. מעכבים 

אותם ומתייחסים בזלזול מופגן לתלונות המוגשות.
ב'ועידת רבני אירופה' עוקבים בחרדה אחר ההתנכלויות הקשות 
נגד אנשי הקהילה היהודית ומוטרדים מאוד מאדישות המשטרה 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  הועידה  נשיא  תוניסיה.  ושלטונות 
של  וביטחונם  לשלומם  הערבה  היא  תוניסיה  'ממשלת  כי  אמר 
האבטחה  את  לתגבר  מהשלטונות  דורשים  'אנו  המדינה.  יהודי 
שלומם  את  ולהבטיח  ומוסדותיה  היהודית  הקהילה  אנשי  סביב 

וביטחונם'.
על  הבינלאומי  הפרסום  לאחר  חודשים  כשלושה  לפני  כזכור, 
דאגה בעולם היהודי בעקבות דברי נשיא טוניסיה קייס סייד בגנות 
יהודי ארצו, שוחח הנשיא סייד עם הרב הראשי של ג'רבה, הרה"ג 
רבי חיים ביתן, והתנצל בפניו על הדברים הקשים שהטיח בקהילה 

היהודית בארצו.
הבהיר  הרפובליקה  "נשיא  כי:  סייד  כתב  שפרסם  בהודעה 
בשיחת טלפון עם הרב הראשי, חיים ביטן, כי יהודי תוניסיה הם 
אזרחים הנהנים מהטיפול וההגנה של המדינה התוניסאית כמו כל 

האזרחים האחרים. זכות זו, אינה ניתנת לערעור".
סייד,  קייס  החדש  טוניסיה  נשיא  שערך  בסיור  לכן  קודם  יום 

האשים סייד בפני ההמון בשכונת מגוריו 'מנהילה' בבירה תוניס 
בעיר  במדינה.  היציבות  לחוסר  באחריות  בפומבי  היהודים  את 
התקיימו הפגנות אלימות נגד הממשלה עקב המצב הכלכלי שלוו 

במעשי ביזה.

ארגונים יהודיים ובהם 'ועידת רבני אירופה' גינו את דברי הנשיא 
בתוניסיה.  היהודית  הקהילה  של  לשלומה  דאגה  והביעו  סייד 
אירופה'  רבני  'ועידת  כי;  בהודעה שפרסמה כתבו ראשי הועידה 
מביעה את דאגתה העמוקה בעקבות דבריו הפומביים שנשא נשיא 
גולדשמידט  הגר"פ  אלה.  מדברים  בו  לחזור  לו  וקראה  תוניסיה, 
אחת  של  שלמותה  על  פיזית  מאיימים  הנשיא  'דברי  כי  אמר 
הסערה  בעקבות  כאמור;  בעולם'.  הוותיקות  היהודיות  הקהילות 

הבינלאומית התנצל הנשיא סייד.
תוניסיה הרה"ג  רבה של  היהודית בתוניסיה בראשות  הקהילה 
רבני  'ועידת  של  לאומית  הבין  בחטיבה  חבר  ביתאן,  חיים  רבי 
ג'רבה המאוכלס  הגדול' שבאי  היהודי  ב'רובע  מרוכזת  אירופה', 
המופלאות  מהקהילות  ומצוות.  תורה  שומרי  ביהודים  כולו 
מסורת  על  הדוקה  בשמירה  מאופיינת  והיא  בתבל.  והעתיקות 
ישראל אלפי שנים. מאז פרוץ המגיפה התושבים נשמעו בצייתנות 
להוראות משרד הבריאות כפי שגובשו ע"י ועד הקהילה בראשות 
הרב ביתאן . משרד הבריאות עם ועד הקהילה החליטו על שורה 

של צעדים חשובים למניעת התפשטות המחלה באי.
שינוי  כל  אין  כי  נמסר  בג'רבה  והמשטרה  הביטחון  משירותי 

ביחס ליהודים וכי הם זוכים ליחס דומה לכל אזרחי המדינה.
׳ועידת  נשיא  סגן  עם  באי  הביטחון  שירותי  ראש  של  בשיחה 
לוין  משה  הרב  צרפת  של  רבה  של  המיוחד  יועצו  אירופה׳  רבני 
שהותקפה  האשה  של  תלונתה  כי  נאמר  בתוניסיה  רבות  המבקר 
נבדק במהירות ובנחישות וכי בידי המשטרה שני חשודים שזוהו 

על ידה, והם יובאו מחר בפני בית המשפט.
לדברי הבכיר התקיפה בוצעה בשל שוד מכשיר הטלפון בידה 
ומשזעקה לעזרה, הם ניסו לחנוק אותה. בקשר לילד בן העשר אמר 
בירור  כל  לו  אין  ולכן  למשטרה  תלונה  כל  הוגשה  לא  כי  הבכיר 

בעניין. כשתוגש תלונה היא תיבדק כמובן במהירות האפשרית.
הרב לוין אמר כי בדק את אמיתות הדברים גם עם שר התיירות 

התוניסאי לשעבר מר רנה טרבלסי שנמצא כעת בג'רבה.

ילד בן 10 ואשה מנשות הקהילה הותקפו קשות עד כדי סכנת חיים וניצלו הודות לתושיית עוברים ושבים, במשטרת האי הגיבו בביטול

משלחת ועידת רבני אירופה בביקור בתוניסה | צילומים: אלי איטקין

רבה של תוניסיה הרה"ג חיים ביתאן תוקע בשופר בכניסת שבת

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



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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מבוי סתום

מאת: חיים רייך

נתניהו, על אף שקיבל את המנדט מנשיא המדינה, לא מצליח 
לקבל יותר מ-52 אצבעות. הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות 
הדתית אמורות לשחזר את בלוק הימין המפורסם שהוקם לאחר 
בחירות מועד א' ב-2019. אלא שמהר מאד גילה נתניהו שהשמיכה 
קצרה מידי. בנט לא ממהר להכריז על הצטרפותו לממשלת נתניהו, 
כשבצד השני ממתינה לו חצי קדנציה כראש ממשלה. סמוטריץ' 
ובן גביר, הודיעו שיתמכו בנתניהו אך לא יסכימו לאף תמיכה של 

רע"מ, מפלגתו של מנסור עבאס. 
הדתית  הציונות  של  המנדטים  ששת  להחליט:  צריך  נתניהו 
מנהלי  וגם.  גם  שאין  כנראה  רע"מ.  של  המנדטים  ארבעת  או 
המו"מ  מחדרי  השבוע  יצאו  הליכוד  מטעם  הקואליציוני  המו"מ 
כשהם מדוכדכים ופסימיים. מדינת ישראל קרובה יותר לבחירות 

חמישיות מאשר להקמת ממשלה כלשהיא.
נתניהו הופתע מכך שסער לא המליץ על יאיר לפיד בפני הנשיא 
לראשות הממשלה. גם הנשיא ריבלין הופתע מעמדתה של תקווה 
ריבלין  העביר  מופגנת,  טקסיות  וחוסר  חשק,  בחוסר  חדשה. 

לנתניהו את המנדט.
מרגע קבלת המנדט, ניסה נתניהו לייצר את בלוק ה-59 יחד עם 
בנט, אבל יו"ר ימינה לא משחק בידיים לידיו של נתניהו. בידיעה 
שמהעבר השני של הכביש ממתינה לו ראשות ממשלה לשנתיים, 
הפיתוי עבור בנט, שהצהיר בבחירות שהפעם הוא בא להחליף את 

נתניהו גדול ביותר.
עם שבעה מנדטים בנט יודע שאינו ראוי לתפקיד הרם. מעולם 
לא עמד בראשות ממשלה יו"ר מפלגה שזכתה במספר חד ספרתי 
של מנדטים. בנט רוצה להיות הראשון, אבל השבוע התעוררו גם 
גפני  מנדטים,   9 עם  דרעי  הימין.  בגוש  ראשי המפלגות האחרות 
7 מנדטים כמו ימינה, וסמוטריץ' עם שישה מנדטים, ישמחו  עם 

להיכנס למעון רה"מ כדיירים. 
בנט  אם  גם  ניצוד.  שטרם  הדב  עור  על  הוא  שהוויכוח  אלא 
יקבל את המלצות נתניהו, סיכוייו של נתניהו לכונן ממשלה, עם 
מורך  להכניס  כדי  הבחירות,  לפני  גבוהים.  אינם  כנסת,  חברי   59
בקרב מצביעי המרכז-שמאל, אנשיו של נתניהו טרחו לתדרך שיש 
עריקים במחנה השני. הבחירות חלפו והעריקים טרם הגיעו. ספק 
לבן,  כחול  עתיד,  ביש  הכנסת שנבחרו  יימצאו שני חברי  אם  רב 
העבודה, מרצ, תקווה חדשה או ישראל ביתנו, שיהינו להרים את 
מעברים  כמה  ראתה  כבר  הכנסת  נתניהו.  ממשלת  בעד  האצבע 
חדים מצד לצד של המפה הפוליטית, אולם אז היה זה בעידן שבו 
הוויכוח הפוליטי נסוב סביב הסוגיא המדינית. בעידן הנוכחי שבו 
האג'נדה המרכזית עוסקת ברק נתניהו או רק לא נתניהו, העריקות 

עשויה להיתפס כבגידה בבוחרים.

נאחז בעמדתו 

שמעון  הדתית.  הציונות  במחנה  השבוע  ניטש  מעניין  ויכוח 
ריקלין, עיתונאי המקורב למשפחת נתניהו, פירסם קריאה פומבית 
ליו"ר הציונות הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ', כמי שהצביע עבורו 
בבחירות, שיסכים להיכנס לממשלה, על אף שזו תיתמך מבחוץ 

ע"י רע"מ.
סמוטריץ' הגיב לריקלין ולאלו המצדדים בעמדתו וכתב פוסט 
ארוך ומנומק: "מי שהצביע לי ידע את זה היטב. הוא ידע היטב 
המחנה  כמנהיג  לנתניהו  אלא  האיש,  לנתניהו  מחויב  שאינני 

הלאומי שאמור לקדם בממשלה בראשותו דרך וערכים".
על  לחתום  שסירבתי  שידע  אחרי  זאת  עשה  לי  שהצביע  "מי 
מכתבי נאמנות אישיים או פוליטיים בדיוק מהסיבה הזו", הוסיף 
סמוטריץ'. "הבהרתי שוב ושוב שנאמנותי נתונה לערכים ולטובת 
מדינת ישראל כפי שאני מבין אותה ולא לנתניהו באופן אישי. אני 
רוצה את נתניהו כראש ממשלת ימין כי אני חושב שזה מה שטוב 
ישראל  מדינת  את  אמכור  לא  אופן  בשום  אבל  ישראל  למדינת 

בשביל נתניהו.
ממשלה  הקמת   – הבחירות  לפני  גם  כמו  היום   – "ולשיטתי 
שנשענת ותלויה בתומכי טרור ומחבלים היא אסון למדינת ישראל, 
ולנסות  זה  על  להתווכח  כמובן  אפשר  כאחד.  ופרקטית  מוסרית 
לשכנע ולהשתכנע, אבל זו עמדתי כרגע ומי שהצביע לי ידע אותה 

והצביע לחבריי ולי על דעת כן".
"התחייבתי,  לאופוזיציה.  מהליכה  חושש  אינו  סמוטריץ' 
נתניהו  עם  ללכת  היום,  גם  הזו  ההתחייבות  מאחורי  עומד  ואני 
לשום  הלאומי  במחנה  השותפים  ושאר  הליכוד  בלי  להיכנס  ולא 
קואליציה. אני מקווה שנצליח בע"ה להקים ממשלת ימין על מלא, 
ואם חלילה ניכשל בכך בשל שיקולים אישיים וחסרי אחריות של 
בע"ה  ונחזור  לאופוזיציה  מורם  בראש  ביחד  נלך  בימין,  אנשים 

ביחד מהר מאוד כמו גדולים".
ולכל  מהלך  לכל  נתניהו  עם  ללכת  התחייבתי  לא  "לרגע 
הרפתקה", הוא מדגיש. "הפוך, הבהרתי שוב ושוב לפני הבחירות 
שלא אסכים לשום ממשלה שתישען על תומכי טרור כמו מנצור 
עבאס. מי שהצביע לי עשה זאת על דעת כן. נשאלתי ועניתי על כך 

בבירור לא פעם ולא פעמיים".
שאמר  ממה  אחרת  לפעול  אסור  שלפוליטיקאי  טוען  לא  "אני 
לפעמים  "להיפך,  הדתית.  הציונות  יו"ר  הוסיף  הבחירות",  לפני 
בחירות  להבטחת  בניגוד  לפעול  חייב  ואפילו  רשאי  פוליטיקאי 

להיפך  ותביא  אבסורדית  תהיה  קיומה  של  המשמעות  אם  שלו, 
ממה שהוא התכוון כשהוא הבטיח אותה".

"פוליטיקאים מבטיחים לפני הבחירות הבטחות שהם מאמינים 
השתנתה  שהמציאות  מתברר  אם  ישראל.  למדינת  טוב  שיעשו 
והיצמדות דווקנית להבטחת בחירות תפגע במדינה ובמה שחשוב 
לנו בה, בהחלט אפשר להסביר ולפעול אחרת. אתה יודע מה, מותר 
גם לשנות דעה. רק חמור לא משנה את דעתו. לפעמים המציאות 

משתנה ואיתה גם הערכת המצב של מה טוב ונכון למדינה.
"אבל דבר אחד צריך להיות ברור: כשפוליטיקאי מקיים הבטחת 
ולטעון  בטענות  אליו  לבוא  אפשר  אי   – שלו  ברורה  בחירות 
שהוא כפוי טובה ושלא בשביל זה הצבענו לו… ההתנגדות שלי 
בחירות.  הבטחת  על  נשענת  לא  עבאס  על  שתישען  לממשלה 
והערכת מציאות  נשענת על אמונה, ערכים, תפיסת מציאות  היא 
עדכניים שאני מחזיק בהם גם ברגע זה. אבל, כאמור, האמנתי בכך 
ואמרתי דברים ברורים גם ערב הבחירות ומי שהצביע לי ידע את 

זה והאמין בזה כנראה בעצמו".
יהיו שותפים – בין  אם תהיתם, הסיכוי להקמת ממשלה שבה 
אם בחברות מלאה ובין אם באמצעות תמיכה מבחוץ – של רע"מ 

והציונות הדתית, נידון מראש לכישלון. 
 2 עוד  ולמצוא  בנט  את  לשכנע  אפשרויות:   2 נותרו  לנתניהו 
עריקים ממפלגות גוש השינוי, או לחילופין, למצוא דרך להחזיר 
את גדעון סער לחיק הליכוד בתמורה לשריונים, תפקידים בכירים 

ובקשת סליחה על שנים של התעלמות.
הוא  דרעי.  אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר  הוא  בנושא  שעוסק  מי 
יודע  הוא  גם  סער.  את  לפייס  בניסיון  ניכרים  מאמצים  משקיע 
שהסיכויים לא רבים. דרעי אף מתח ביקורת על נתניהו בכך שלא 
נהג כהוגן עם סער במשך כל השנים בהתאם למעמד לו הוא ראוי. 
ספק רב אם אוזניו של סער ושאר חבריו לסיעה, כרויות. לכל אחד 
מחברי תקווה חדשה, בטן מלאה על נתניהו. מסער ואלקין, דרך 
יועז הנדל ובני בגין. אף אחד לא נמנה על אוהביו של נתניהו. לכל 

אחד מהם סיבות משלו מדוע תם זמנו של נתניהו.
העניין הוא שבגוש השינוי לא מצליחים למצוא נוסחא שתאפשר 
לאחד מראשי המפלגות המרכיבות את הגוש, לכהן כראש ממשלה. 
גם רוטציה בין לפיד לבנט, כשבנט מקבל את הבכורה, לא צלחה. 
 14 של  הארכה  יקבל  גם  ואולי  יבקש  נתניהו  הימים,   28 בחלוף 

ימים. סביר להניח שהמבוי הסתום יישאר כמות שהוא.
האם כאשר הנשיא יעביר את המנדט לכנסת, יצליח גוש השינוי 
שקדמו  הבחירות  מערכות  בשלוש  הצליח  שלא  מה  את  לחולל 
לזו? הראשון שיצליח להושיב תחת ממשלה אחת את בנט וסער 
הממשלה.  ראש  בכהונת  יזכה  המשותפת,  והרשימה  מרצ  עם 
בכל סיטואציה אחרת – מלבד כמובן התפטרות נתניהו מראשות 

הליכוד – הדרך לבחירות חמישיות נראית קרובה מתמיד.

נתניהו לא הצליח לשכנע את בנט להצטרף לממשלת ימין ⋅ סמוטריץ ממשיך להתעקש: לא אצטרף לממשלה שנתמכת על ח"כי רע"מ גם אם מדובר בתמיכה מבחוץ ⋅ 
האפשרויות היחידות של נתניהו: למצוא 2 עריקים או לחילופין לפייס את סער ולהעניק לו כל תפקיד שיחפוץ, מלבד רוטציה על ראשות הממשלה ⋅ בגוש השינוי המצב מייגע אף 

יותר: טרם נמצאה הנוסחא שתאפשר לבנט וסער לשבת בממשלה עם מרצ והרשימה המשותפת

בהנחה שאף מפלגה לא תפר את הבטחות הבחירות שלה - ישראל דוהרת לבחירות חמישיות

ההכרעה בידיהם. בנט וסמוטריץ' בימים אחרים )צילום: דוברות הכנסת( עדיין מנסה לשכנע. נתניהו וסמוטריץ'
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ב' אייר תשפ"א 121414/4/21 בחולון בת ים

בגזרה  השבוע  קרה  לא  טוב  דבר  שום  כצפוי, 
של  הפתע  מביקור  כמובן  נתעלם  אם  הפוליטית, 
יו"ר 'יש עתיד' ח"כ יאיר לפיד בארה"ב ומהבשורה 
המרנינה על הפעילות הבלתי פוסקת של כלל נציגנו 
ובמלואם.  כסדרם  בעומר  ל"ג  אירועי  קיום  למען 
עדיין  בנט  תקום,  אם  וספק  הוקמה  לא  ממשלה 
לשועלים,  זנב  או  לאריות  ראש  היותו  בין  מתלבט 
לא  סער  רע"מ,  בעניין  מתפשר  לא  סמוטריץ' 
לא  כסיף,  עופר  ואפילו  נתניהו,  בסוגיית  מתפשר 

עלינו, סיים את השבוע האחרון חבול ומוכה. 
בלית ברירה, נתנו לדמיון דרור, והבאנו עבורכם 
על  להיאמר  עשויים  שהיו  הבאים  המונולוגים  את 
דרור  לתת  הם  יכלו  רק  אילו  המפלגות,  ראשי  ידי 
נאמרו  לא  הדברים  כי  כמובן  נדגיש  ללשונם... 
מעולם, וכנראה גם לא ייאמרו, וכל קשר בינם ובין 
הדמות המצוטטת על דעת הכותב והקוראים בלבד 

ועל אחריותם.

האובססיבי
רגע רגע, קודם קח פה איזו פרוסת עוגה, זה נשאר 
מהביקור הראשון )והאחרון( של נפתלי כאן... מה 
ופגש  בנורבגי  להתפטר  שהגיע  זה  אהה,  מקלב? 
לוין? לא, הוא לא סומך  כאן את 
החרדים  כן  גם  פה.  הכשרות  על 
כמה  אותם.  תבין  לך  האלה, 
גפני  התורה,  יהדות  את  שפינקתי 
מתעקש לשחק לי בלב עד הדקה 
תומך,  לא  תומך,  כן  האחרונה. 
ליכוד בלי נתניהו, עם נתניהו. לא 
יכול ללמוד קצת מליצמן? לדבר 

קצר וקולע?
התקדמנו  השבוע  תראה, 
את  קיבל  מיקי  הנה  דרמטית, 
ברוך  לו.  מגיע  המסדרת,  הועדה 
חיילים  עם  רק  נשארנו  השם 
השאשא  כל  בליכוד,  נאמנים 
שאשא עזבו, אבל כן, אני מקווה 
שניים  לפחות  או  יחזרו,  שהם 
מהם, נתן כבר עובד על זה במלוא 
מציע  הוא  עכשיו  הנה,  הקיטור. 
לאלקין שדרוג דרמטי, שר המים 
'חופשי  יקבל  בגין  בני  והמלח, 
שנתי' ואולי נצליח לשכנע גם את 

יועז הנדל.
ללכת  אפשר  תמיד  לא?  ואם 
כבר  העם  חמישי,  לסיבוב 
מצב  כאן  שיש  נסביר  מפוצל,  השמאל  מבולבל, 
שרק  החיסונים,  אספקת  את  משבש  שגנץ  חירום, 
למשל,  הכלכליות,  הבעיות  את  ראשון  מזהה  אני 
תצביעו  לא  אם  לפח  שילכו שוב  מיליארד שקל   3
מחל. הפעם אני לא דואג לסמוטריץ', שיסתדר לבד 
עם אחוז החסימה, מקסימום יעשה בלוק עם עבאס 

מנסור.

הסינגפורי

לא יהיו בחירות חמישיות אני אומר לך, לא יהיו, 
חוצמזה,  פתקים?  פעם  שוב  לספור  כוח  יש  למי 
אשב  שלא  גם  הבטחתי  אקיים,  ואני  הבטחתי 
שאביא  ממשלה,  ראש  יהיה  לא  שלפיד  מרצ,  עם 
להחלפת נתניהו ושאקרא כל שבוע פרק ב'אורות'. 
בכלל,  הבטחות?  לקיים  צריך  פוליטיקאי  ממתי 
קראת את הספר שלי? לא ההוא על המגפה, השני, 
זה שם באסיה, איפשהו, כמו  סינגפור.  תוכנית  על 

סין - רק טוב יותר.
ראש  להיות  יכול  לא  שאני  חושב  אתה  למה 
בינתיים,  שלמים  מנדטים  שבעה  לי  יש  ממשלה? 
אותו,  מבין  אני  אבל  לשדרות,  שברח  אחד  היה 
שהוא  מה  מול  דבר  ושום  כלום  זה  שם  הקסאמים 
יעבור אם נלך לממשלה עם לפיד וליברמן. איילת 
המקשרת  השרה  תהיה  היא  בסוף  רעש,  עושה  רק 
בין הממשלה והחרדים ותעשה יופי של קדנציה, יש 

לה עוד ניסיון איתם מועדת שקד.
תראה, בינתיים אני לא ממהר לשום מקום, מתי 
בפעם האחרונה כתבו עלי כל כך הרבה? יש לי עוד 
למצות  מבטיח  ואני  המיץ  את  לכם  להוציא  חודש 
כל רגע. להיפגש עם לפיד ונתניהו לסירוגין, לתקוף 
)אבל  המשותפת  את  וקצת  סמוטריץ'  את  קצת 
ממש קצת, אולי עוד נצטרך אותם(, ובסוף לעשות 
ביותר  הקצרה  לתקופה  הממשלה  ראש   – אקזיט 
בהיסטוריה של מדינת ישראל. זה שווה ספר בפני 

עצמו...

החלופי
תראה,  אבי,  אהה,  אבי,  משה,  שלמה,  מאיר, 
תראה איזה בזבוז – עד שלמדתי לעשות פוליטיקה 
נשארתי בקושי עם שמונה מנדטים, חלק אני אפילו 
השמונה  את  גם  מתלונן,  אני  מה  אבל  מכיר.  לא 
מאמין  היה  מי  קיבלתי.  איך  לי  ברור  לא  האלה 
מה  מושג  להם  שאין  מצביעים  הרבה  כך  כל  שיש 
בחירות  מערכות  שלוש  אחרי  אולי  רוצים?  הם 
'כחול לבן' בלי לשאול שאלות  הם התרגלו לשים 

מיותרות.
לקבל  מתעקש  אני  למה  לך  אסביר 
המשפטים,  משרד  את  עכשיו  כבר 
בכל  בגרון.  לי קצת  כואב  דקה,  דקה, 
הזה  שהתיק  זה  שקרה  מה  מקרה, 
חשוב מאוד מאוד לאביחי, וכשאביחי 
מבקש משהו זה שלטון החוק. מי אני 
בסך  החוק?  שלטון  על  לחלוק  שאעז 
ושר  אני ראש הממשלה החלופי  הכל 
הביטחון והתקשורת ועד לא מזמן גם 

המשפטים.
האמת, האינטרס שלי שלא יקרה פה 
כלום, עוד סיבוב או שניים ואני אהיה 
ממש,  ממש  האמיתי,  הממשלה  ראש 
הצ'קלקות  וכל  בבלפור  הבית  עם 
לי  שישאיר  מביבי  ביקשתי  מסביב. 
מגיע  המפגינים,  ואת  הריהוט  את 
את  להביא  החכמה  מה  בכלל,  לי. 
אחת  בחתימה  אני  הנה  החיסונים, 

תוקע את כל החיסונים. כמו שנאמר "בנפול אויבך 
אל תברח ובממד החמישי יגל ליבך".

המוסלמי הישראלי
אני עבאס מנסור, ערבי, מוסלמי וישראלי. אמרתי 
זה כבר? אז הנה קח את ההמשך, מה שצנזרו  את 
חייב  בממשלה,  לשבת  רוצה  גם  אני  בליכוד:  לי 
לשבת בממשלה, לא יכול בלי לשבת בממשלה. עם 
בן גביר, עם סמוטריץ', עם נעם, מה זה משנה עם 
ג'ובים,  כסף,  תקציבים,  ממשלה.  קצת  לי  תנו  מי, 
הופס,  האסלאמית.  לתנועה  למצביעים,  פינוקים 
לאברהים  שכתבתי  מהטקסט  זה  זה,  את  תמחק 
ההוא  המחבל  את  לחבק  הלך  כשהוא  צרצור 

שהשתחרר.
האמת אני הכי כועס על בנט, שבוע שלם כולם 
דיברו עבאס עבאס עבאס, פתאום הוא בא גונב את 
הפוקוס. מה זה הדבר הזה? הוא שייך לגוש הימין - 
אז שלא יפריע, עכשיו אני לשון המאזניים. יום אחד 
פוגש את לפיד, יום שני משאיר יו"ר כנסת את יריב 

לוין. אפילו הדרעי שלכם לא היה מוצלח כל כך.
אנחנו,  גם  כלומר  הישראלים,  אתם  בכלל, 
איזה  בקטנות.  מתעסקים  הזמן  כל  הישראלים, 
איזה  שלו,  החברים  מי  בנאום,  לו  היה  דגל  צבע 
אני התערבתי לכם פעם  הוא אוהב. למה  מחבלים 
שלו,  והטעם  אחד  כל  אוהבים?  שאתם  במחבלים 
לא מסתכלים בצלחת של השני, אצלנו בכפר זה נגד 

כבוד המשפחה, תשאל אפילו את עלי סלאם.

האחראי
הזה,  הדבר  זה  מה  זה,  את  מבין  לא  אני  תראה, 
לא הגיוני מה שקורה פה. אני אמרתי כבר לנתניהו 
שהוא צריך להרכיב את הממשלה, כן? כמו שאמרנו 
ביבי,  צריך  אריה  חזק,  אריה  צריך  ביבי  בקמפיין, 
חלש חלש, הכי חלש שיש. כן? גם מה אתה מפריע 

מונולוג של קיפאון

תראה, השבוע התקדמנו 
דרמטית, הנה מיקי קיבל את 
הועדה המסדרת, מגיע לו. ברוך 
השם נשארנו רק עם חיילים 
נאמנים בליכוד, כל השאשא 
שאשא עזבו, אבל כן, אני מקווה 
שהם יחזרו, או לפחות שניים 
מהם, נתן כבר עובד על זה 
במלוא הקיטור. הנה, עכשיו הוא 
מציע לאלקין שדרוג דרמטי, 
שר המים והמלח, בני בגין יקבל 
'חופשי שנתי' ואולי נצליח 
לשכנע גם את יועז הנדל

על סדר היום

רוצה את נתניהו 
אבל גם לא 
רוצה אותו. יו"ר 
הציונות הדתית 
| צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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לרבבות  מירון  את  פותח  כשאני  בדיוק  עכשיו  לי 
ומטפל בכור האטומי באיראן ומארח את סמוטריץ' 

אצלי בסלון.
לו  הבטחתי  צרורה,  צרה  כן,  גם  הזה  סמוטריץ' 
האיש  שלי,  אישית  וערבות  מפנק  ממשלתי  משרד 
השתגע, כן? אף אחד לא הסביר לו שאג'נדה זה רק 
לפני הבחירות? הכל אני צריך לעשות לבד? איפה 
הימים הטובים שהחרד"לים הצביעו לאלי ישי ולא 

עברו את אחוז החסימה...
אתה שואל מה נעשה, ברור שנשב בממשלה, עם 
ביבי, רק ביבי, או בנט, או סער, מה שיהיה. אנחנו 
לא יכולים להישאר בחוץ, תבין אותי, יש עוד מעט 
בחירות לרבנים הראשיים, ויש מועצות דתיות ורבני 
הקדושה  והתנועה  החינוך  ורשת  ומקוואות  ערים 
אי  פרנסה.  צריכים  קדושים  בני  קדושים  וישראל 

אפשר להישאר בחוץ, כן?

הוותיק
אנחנו לא שמאל, מה פתאום שמאל, למה שמאל, 
אנחנו כל הזמן הולכים עם הימין והמסורתיים. אני 
אמרתי שמאל? מה פתאום, אפילו בוועידת 'הארץ' 
לא  שזה  הסברתי  שטחים  החזרת  על  כשדיברתי 
שמאל  זה  לפינדרוס?  פעם  הקשבת  בכלל,  שמאל. 

זה? אם תמשיך ככה אני אקטע את הראיון...
של  שמאל  ממשלת  בסוף  שתהיה  חושש  אני 
לפיד, אנחנו לא נהיה שם! תרשום, אנחנו לא ניכנס 
עם בנט לדבר הזה! בשום אופן. אולי אם דרעי יהיה 
הראיון  ברירה,  לי  משאיר  לא  אתה  טוב,  ראשון... 

הזה הסתיים. זהו.

האידיאולוג
קודם כל תגיד תודה שאני לא נותן לך פה מאמר 
פנה אלי מו"ל  רק השבוע  של אלף-אלפיים מילה, 
שרוצה להוציא את התגובות שלי בחוברות שיחולקו 
בבתי הכנסת בקרית ארבע ובאיתמר )היישוב, לא זה 
שהכנסתי לכנסת בשביל לעבור את אחוז החסימה(. 

אבל מה, אי אפשר בלי דרשה קטנה, תכתוב.
תראה, אנחנו נלך רק עם נתניהו ואנחנו מאמינים 
שהוא צריך להיות ראש הממשלה, אבל מה, אנחנו 
לא ניתן לזה לקרות, לא בגללנו כמובן, בגלל בנט. 
חברי  טרור,  תומכי  על  תישען  שממשלה  יתכן  לא 
מחבקי  מחבלים,  אוהבי  האסלאמית,  התנועה 
כי  כאן,  שיהיה  העתידי  הנזק  על  תחשוב  רוצחים. 
הנזק שהיה כאן בעבר כשהימין התנהג בצורה  על 
טיפשית והביא לנו את אוסלו אני מעדיף לא לחשוב.

בנתניהו  מעוניין  לא  אני  ואומר,  ואחזור  אמרתי 
בראש  לא  כלומר  המנהיג,  בנתניהו  אלא  האיש 
בשביל  רע"מ  עם  ללכת  שמוכן  נתניהו  הממשלה 
הממשלה  בראש  אלא  הימין  שלטון  את  לשמר 
הימין  שלטון  את  לאבד  שמוכן  נתניהו  לשעבר 
החמישי,  בסיבוב  מנדט  עוד  אקבל  שאני  בשביל 
לפייק  להאמין  הפסקתי  לא,  חרדי?  מנדט  אולי. 
הזה, עם כמות החרדים שהצביעו לי בקושי אפשר 
לפתוח שטיבל, של איזו חסידות? עזוב, אל תכניס 

אותי לפינות.

בעל המריצה
תתמוך  ביתנו'  ש'ישראל  אמרתי  כבר  אני  תראו, 
אחדות  ממשלת  קמה  ואז  אחדות,  בממשלת  רק 
ונשארתי בחוץ אז אמרתי שאמליץ רק על המפלגה 
שם  וגם  בראשה,  עומד  לא  שנתניהו  גדולה  הכי 
המפלגה מתחרז עם שם היו"ר שלה והוא הודיע חד 
משמעית שהוא לא רץ לראשות הממשלה. כלומר, 

רץ רק במריצה, או ברוטציה.
אני  חרדים,  שונא  לא  אני  משהו,  תבין  עכשיו 
פשוט לא סובל אתכם בעמדות כוח. לא יכול לראות 
השיכון,  במשרד  חרדי  הכספים,  בוועדת  חרדי 
הימים  איפה  עז?  אני?  מה  הפנים,  במשרד  חרדי 
ונכנס  יוצא  הטובים שניהלתי את המדינה, שהייתי 
בחצרות רבנים, אהוב המגזר. היום אני רלוונטי רק 
בשבועיים שלפני הבחירות, וגם זה רק אם אני שונא 

אתכם מספיק.
שני  השארתם  פראיירים,  יצאתם  תכלס,  אבל 
מנדטים בבית. במקום לקבל ממשלת 61 של ימין על 
יאיר בשעות  עם  סיוט שבישלתי  לכם  מלא, מחכה 
הרפורמי  הגיור  בג"ץ  לווינה.  הטיסה  של  הקטנות 
זה רק פרומו, אתם עוד תתחננו לבנט וסער שיעזרו 
לכם לקבל כמה שקלים פה ושם, שיצילו קצת את 
לא  הם  עברו:  ימים  לזכר  טיפ  קבלו  קוו.  הסטטוס 

יזיזו אצבע בשבילכם, אל תבנו על זה.

הפוליטיקאי
נודה על האמת, הבחירות האלו הרסו לי את כל 
המנדטים  עשרים  את  מקבל  הייתי  אם  התוכניות. 
מזה,  חצי  אפילו  או  הדרך,  בתחילת  לי  שהבטיחו 
הייתי מסמן לרובי בשקט שייתן לי את המנדט, הוא 
אחרי  הנשיא  לבית  אותו  שלח  מי  מאוד  טוב  זוכר 
שישה  עם  אבל  התרוממה.  שלא  פוליטית  קריירה 
שלי  החדש  החבר  באדיבות  מהם  שאחד  מנדטים 

נפתלי, אפילו ריבלין היה חייב להתנהג בהיגיון.
תמיד  לסמוטריץ',  בנט  בין  תקוע  נתניהו  למזלי, 
האמבוש  את  לו  יעשה  הדתי  שהמגזר  ברור  היה 
הסיטואציה,  את  לנצל  רק  לי  נשאר  עכשיו  בסוף. 
וכמו  כמוני  משופשפים  שפוליטיקאים  לי  תאמינו 
לפחות  מהמצב,  המיטב  את  יוציאו  כבר  אלקין 
ולקינוח,  ועדות,  ושתי  מכובדים  משרדים  שלושה 

אולי גם מ"מ ראש הממשלה.
יודעים  כולם  החרדים,  את  אוהב  די  אני  האמת, 
גדולי  אצל  להתברך  כסדרן  תמידין  מגיע  שאני 
מניח  גנץ  גם  היי,  אבל  לדת.  מתקרב  וגם  ישראל 
תפילין וזה לא כל כך עזר לכם. אז אל תציקו לי יותר 
אני  ואיווט  לפיד  על  שמבוססת  בממשלה  כי  מדי, 
לא באמת יכול להציל אתכם. ולא, אני לא מתכוון 
להיות המשיח של הדקה ה-90 ולחבור לנתניהו, לא 

קוראים לי כחלון.

המעופף
לפני  רגע  ככה,  שברחתי  מתנצל 
פגישה  לי  הייתה  פשוט  הזיכרון,  יום 
דחופה בחו"ל ואתם מאמינים לי שרק 
רציתי להתייעץ עם הסוקר שלי. כידוע, 
מיד אחרי בחירות מקובל להזמין סקר 
בהול ולטוס במיוחד לארה"ב לשבוע 
בכלל,  התוצאה.  את  לשמוע  כדי 
אמינות תמיד הייתה הצד החזק שלי, 
לכאן  שיגיעו  שניבאתי  מהימים  עוד 

רק חמישה חיסונים בינואר.
בשלילי  להתעסק  למה  היי,  אבל 
כבר  בחיובי,  להתמקד  כשאפשר 
באף  בנט  את  מוביל  אני  שבועיים 
ומזכיר לו את הימים היפים של 'ברית 
האחים' והטיפש לא קולט את העניין. 
אולי אני לא מבין כלום בכלכלה והוא 
הוא  בפוליטיקה  אבל  אקזיט,  עשה 
הוא  בית.  שיעורי  להכין  צריך  עוד 
באמת חושב שמישהו ייתן לו להיות 
עם  בקואליציה  ממשלה?  ראש  פה 

וטיבי?  עודה  של  ובתמיכת  הורביץ  וניצן  מיכאלי 
כמה תמים הוא יכול להיות? חבל שאין לי קרקעות 

על המאדים למכור לו.
כעת תתכוננו, כי אוטוטו אני אהיה ראש הממשלה 
לגמרי  אני  אבל   - לתפקיד  רצתי  לא  אמנם  שלכם. 
מלמעלה,  נחת  רווה  ז"ל  טומי  אבא  אותו.  רוצה 

איפה שהוא לא נמצא.

ברית האחים חוזרת? יו"ר יש עתיד ויו"ר ימינה | צילום: לע"מ

אבל תכלס, יצאתם פראיירים, 
השארתם שני מנדטים בבית. 
במקום לקבל ממשלת 61 של 

ימין על מלא, מחכה לכם סיוט 
שבישלתי עם יאיר בשעות 

הקטנות של הטיסה לווינה. 
בג"ץ הגיור הרפורמי זה רק 

פרומו, אתם עוד תתחננו לבנט 
וסער שיעזרו לכם לקבל כמה 
שקלים פה ושם, שיצילו קצת 

את הסטטוס קוו. קבלו טיפ לזכר 
ימים עברו: הם לא יזיזו אצבע 

בשבילכם, אל תבנו על זה
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כל אדם צריך לערוך חשבון נפש על הדברים שקורים לו, אם היה צריך לעלות על אוטובוס בשעה פלונית ולפתע הקדים 
האוטובוס והוצרך לחכות לאוטובוס הבא, זהו סימן שה' יתברך מורה ומאותת לו שעליו לשים לב על מעשיו

"

מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

                  

ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון
 ֶאל ְוהּוָבא  ָטֳהָרתוֹ  ְּביוֹם  ַהְּמצָֹרע  ּתוַֹרת  ִּתְהֶיה  "זֹאת 

ַהּכֵֹהן" )ויקרא יד, ב(.

בפרשת המצורע מתארת לנו התורה מיני נגע צרעת וסימנים 
בעור האדם בצבע צהוב, לבן, ירוק ואדום, ועל פיהם מחליט 
רמז  ובדרך  לטמאו.  או  ולטהרו  המצורע  את  להסגיר  הכהן 
אפשר להסביר שעניינם של סימנים אלו כתמרור אזהרה לאדם, 

שיעצור ויעשה חשבון נפש על דרכיו ומעשיו.

כדי להסביר זאת יותר ישנו משל נפלא על בן עיר שהיה רגיל 
לסחור עם בן כפר שעבד רק בשדות ופרדסים ולא הכיר מעולם 
את העיר הגדולה ואת התפתחות הטכנולוגיה. יום אחד החליט 
את  בפניו  ולהציג  במכוניתו  חברו  את  לקחת  העיר  בן  סוחר 
התפתחות הטכנולוגיה, במהלך הנסיעה הגיעו השניים לצומת 
המכונית  נעצרה  לפתע  כיוונים,  לארבעה  המתפצלת  דרכים 
והתפלא בן הכפר לראות מכוניות עוברות מהצד השני בסדר 
מכן  לאחר  זזות,  אינם  האחר  בצד  שהמכוניות  בעוד  מופתי 
הן  אף  לנסוע  החלו  קט  זמן  לפני  הבחין שהמכוניות שנעצרו 

בסדר מופתי, בו בזמן שהמכוניות שבצד השני נעצרות. 

את  ושאל  המופתית  והנסיעה  מהסדר  הכפר  בן  נדהם 
חברו: "כיצד הם מצליחים לשמור על הסדר הזה?", "ִריַקה" 
)ריק מתוכן, טיפש(, השיב בן העיר, "מדוע אתה מסתכל על 
המכוניות, עליך להסתכל מעליהם, יש למעלה תמרורים, רמזור 
אדום צהוב וירוק ולפיהם נוסעות המכוניות, אם הרמזורים לא 
היו נמצאים כאן הייתה ערבוביה גדולה, הרמזורים הם המורים 

אימתי צריך לעצור ואימתי אפשר להמשיך ולנסוע". 

זהו המשל, והנמשל, בנגעי הגוף ישנם צבעים שונים, צהוב, 
שמורים  כרמזורים  מהווים  הללו  והצבעים  ואדום,  ירוק  לבן 
לאדם את הדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה )שמות יח, 

כ(. 
 

⋅⋅⋅

דע מה למעלה ממך 

אחד,  בדבר  להיות  צריכה  האדם  וכוונת  הלב  שימת  עיקר 
ולהבין שאין דבר שבא משמים בלא סיבה, כל מאורע  לדעת 
במעשיו  שיתבונן  האדם  את  לעורר  מטרתו  משמים  שמגיע 
ויחקור בנבכי נפשו אלו דברים עליו לתקן שבעקבותם בא עליו 

היזק זה או אחר. 

הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, בעל סדרת הספרים "אבן 
האזל" על הרמב"ם, וראש ישיבת "עץ חיים" שבירושלים, היה 
מתלמידיו  אחד  ולילה.  יומם  בתורה  ודבוק  גדול  וגאון  פוסק 
הצעירים, ר' דוד אוייערבך )אחיו של הגאון רבי שלמה זלמן 
אוייערבך זצ"ל( ביקש לשרת את רבו, רבי איסר זלמן מלצר, 

ללוותו ולהיות לו לעזר וסעד בכל צרכי וענייני הבית והישיבה. 
נכנס  יום אחד לאחר שסיים הרב את תפילת שחרית  והנה, 
לאכול  לביתו  כן  גם  הלך  אוייערבך  דוד  ר'  ובינתיים  לביתו 
ארוחת בוקר, הרבנית כהרגלה בכל יום הכינה לרב דייסת חלב 
התורה  ללימוד  וחוזק  כח  לו  וליתן  ליבו  את  לחזק  כדי  עזים 
והרבצתה לתלמידים, באותו יום מיהרה הרבנית לצאת לקנות 
הפתיליה  על  הדייסא  סיר  את  הניחה  לבית,  מצרכים  מספר 
הדולקת וביקשה מהרב שישגיח על החלב שלא יגלוש ויכבה 
את הפתיליה עוד מספר דקות. הרב שקע בינתיים באיזו סוגיה 

בגמרא ונשכח ממנו לגמרי החלב שרתח וגלש על הפתיליה. 

והרב  אוייערבך  דוד  רבי  תלמידו  נכנס  זמן  באותו  בדיוק 
התעורר מלימודו ונזכר בחלב ומיהר לכבות את הפתיליה, אך 
על  ונשפך  גלש  מהחלב  חצי  שכבר  לראות  הוא  נוכח  לצערו 

הפתיליה.

הרב היה בצער גדול )בזמנם, לפני כשמונים שנה האוכל היה 
בצמצום רב, וכמות האוכל הייתה מדויקת ומדוקדקת(, והרהר 
בליבו מדוע הקב"ה זימן לו מאורע זה, איזו עבירה הוא עבר 
שצריך הוא לתקנה, וכך ישב הרב מספר דקות והתאמץ לחשוב 

ולזכור איזה דבר עשה שלא כהוגן במהלך היום.

"כעת  לתלמידו:  ואמר  בשמחה  הרב  קם  דקות  כמה  לאחר 
היום. בכל  נלקחה ממני  הבנתי מדוע פרוטת החלב שנשפכה 
פרוטה  לו  שאתן  ומחכה  לשער  בכניסה  מסכן  עני  יושב  יום 
לצדקה ומשתדל אני לתת לו, אך היום הייתי טרוד ולא שמתי 
לב אליו ולכן לא נתתי לו את הפרוטה, ומשמים השיבו לי כנגד, 
אני לא נתתי את הפרוטה לעני ולכן הפסדתי את אותה פרוטה 

בגלישת החלב!" 

ביקש הרב מתלמידו שיחפש את העני ויתן לו את הפרוטה, 
ולאחר שביצע התלמיד את המשימה נרגע הרב ושמח שמחה 
סמוך  והיה  משמים,  לו  ששלחו  המסר  את  שהבין  על  גדולה 

ובטוח שמכאן ואילך לא יארע לו דבר הפסד באותו היום. 

אלו  כז(,  כא,  )במדבר  ֶחְׁשּבוֹן  ּבֹאּו  ַהּמְֹׁשִלים  יֹאְמרּו  ֵּכן  ַעל 
עולם,  של  חשבונו  ונחשב  בואו  האומרים:  ביצרם  המושלים 
)בבא  הפסדה  כנגד  עבירה  ושכר  שכרה  כנגד  מצוה  הפסד 
שמים  הדורות,  כל  במשך  הצדיקים  היו  כך  ע"ב(,  עח  בתרא 
לב ובודקים כל פרט ופרט שקורה להם, אך אדם שחס ושלום 
ֲאֶׁשר ֹלא ָׂשם ִלּבוֹ )מושאל משמות ט, כא(, לא מתבונן בדרכיו 

ומעשיו, באים עליו כל מיני צרות ה' ירחם. 

לו,  שקורים  הדברים  על  נפש  חשבון  לערוך  צריך  אדם  כל 
אם היה צריך לעלות על אוטובוס בשעה פלונית ולפתע הקדים 
שה'  סימן  זהו  הבא,  לאוטובוס  לחכות  והוצרך  האוטובוס 
יתברך מורה ומאותת לו שעליו לשים לב על מעשיו. וכן אם 
קרה חלילה לאדם היזק או הפסד עליו להתבונן מדוע קרה דבר 
זה, שהרי בלא צל של ספק שהקב"ה לא עביד דינא בלא דינא 
)ברכות ה ע"ב(, ֵקל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא )דברים לב, 

ד(, הקב"ה שופט בצדק וכל מעשיו מדוקדקים, ולכן צריך כל 
אדם לשים לב ולהתבונן במעשיו.

⋅⋅⋅

מ'עשיך י'קרבוך ומ'עשיך י'רחקוך

שנו רבותינו במסכת אבות )פ"ב מ"א( דע מה למעלה ממך 
הגמרא  נכתבין.  בספר  מעשיך  וכל  שומעת  ואוזן  רואה  עין 
לפנקס  דומה  אמו  במעי  שהתינוק  ע"ב(  ל  )נידה  אומרת 
לי, מה הקשר של תינוק  ומונח, שנים רבות הוקשה  שמקופל 

לפנקס, ומהו הדמיון שמדמה הגמרא ביניהם?
וכל  היטב,  הדברים  יתיישבו  באבות  התנא  דברי  פי  על  אך 
מעשיך בספר נכתבים )אבות פ"ב מ"א(, כל דרכיו ומעשיו של 
טובים  ומעשים  מצוות  כמה  למד,  תורה  כמה  נכתבים,  האדם 
הכל  דיבר,  ורכילות  הרע  לשון  כמה  להיפך,  וחלילה  עשה, 
נכתב, ֶזה ֵסֶפר ּתוְֹלדֹת ָאָדם )בראשית ה, א(, לעתיד לבוא כולם 
תולדות  ספרי  יהיו?  ספרים  ואיזה  פה,  בעל  התורה  את  ידעו 
אדם, לכל אדם יהיה ספר שבו כתוב כל הדברים שעשה, בין 
יהיה  אם  לאדם  תהיה  בושה  ואיזו  חלילה,  למוטב  ובין  טוב 
כתוב בספרו את הדברים הלא טובים שעשה, ביום פלוני גזל 

את אלמוני, וביום פלוני דיבר לשון הרע וכדו', אוי ואבוי..
מסופר על תלמיד חכם שלאחר שלמד בישיבתו מספר שנים 
הישיבה  ראש  אל  הבחור  ניגש  אחרת,  לעיר  לעבור  הוצרך 
וביקש ממנו מכתב המלצה כדי שיוכל לעשות רושם בפני בני 

העיר שאליו הולך ויצליח להגדיל תורה ולהאדירה.
"בשמחה רבה", השיב ראש הישיבה, הוציא פנקס של דפים, 
כתב בראש הדף "מי" ובתחתית הדף עוד פעם כתב את המילה 
"מי" ונתן זאת לאברך החשוב. לאחר שיצא מחדרו של הרב, 
פתח את דף ההסכמה ומה הוא רואה לנגד עיניו? "מי" למעלה 
ו"מי" למטה, ִמי ָוִמי ַההְֹלִכים )שמות י, ח(, ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּוִמי 

ָיקּום ִּבְמקוֹם ָקְדׁשוֹ )תהילים כד, ג(.
התבלבל  השיביה  ראש  כנראה  קרה,  מה  האברך  הבין  לא 
ושאלו  לפניו  נכנס  הרב  של  בדלתו  דפק  אחר,  פתק  לו  ונתן 
בגמגום, "ימחל לי כבוד הרב, אולי הרב התבלבל ולא נתן לי 

את ההסכמה הנכונה?"
"חלילה", השיב ראש הישיבה ואמר, "נתתי לך את ההסכמה 
הנכונה, כתבתי לך את ההסכמה הכי טובה בעולם!", והסביר 
והתכוונתי  "מי"  הדף  ובתחתית  "מי"  הדף  בראש  לך  כתבתי 
בכך למאמר רבותינו )עדויות ה, ז( מ'עשיך י'קרבוך ומ'עשיך 
י'רחקוך, זו ההסכמה המעולה ביותר, לפי מעשיך הטובים כך 
תלוי  הכל  הולך,  אתה  בא  בעיר  ממך  ויתרשמו  אותך  יקבלו 
במעשים שלך, אתה הוא זה שמחליט מה לכתוב בפנקס.. וכל 

מעשיך בספר נכתבים! 

מצוות  תורה,  לימוד  ועוד  עוד  לצבור  שנזכה  רצון  יהי 
ונזרז בכך את  ומעשים טובים שירשמו בספרנו לעתיד לבוא, 
צדקנו  משיח  פני  בקבלת  הזה,  בעולם  נפשנו  ופדות  גאולתנו 

ובגאולת ישראל השלימה בקרוב בקרוב, אמן.

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

על הצרוע נאמר: "טמא טמא יקרא" 
)ס"ז(  שבת  במסכת  הגמרא  מה(.  )יג, 
היא  טמא!  טמא  שקריאת  מבארת 
שיבקשו  כדי  לרבים  צערו  להודיע  שצריך  משום 
עליו רחמים. ולמדו מכאן שאילן המשיר פירותיו, 
דלחזייה  היכי  כי  אדום(  )צבע  בסיקרא  צובעו 
אינשי וליבעו עליה רחמי )כדי שיראו אותו הולכי 

דרכים ויבקשו עליו רחמים(.
)ועוד  זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח 
במשמעות  גדול  מסר  מכאן  למדו  מוסר(  בעלי 
התפילה. שהרי ברור שאין כוונת הגמרא שיכריזו 
הגזירה  לביטול  רבתי'  תפילה  'יום  על  הציבור 
שבראות  הכוונה,  אלא  העץ.  שלימות  על  הקשה 
שהאילן  וכסימן  כאות  הצבוע  אילן  אורח  עוברי 
ואינם  נושרים  ופירותיו  השלימה  בבריאותו  אינו 
ברי קיימא, יפטירו 'תפילה קצרה' תוך כדי הילוכם 

- שיחדש הקב"ה ימי האילן כבראשונה, ותו לא.
תחשב.  לתפילה  כזו  קטנה  בקשה  שאף  נמצא 
ושלא יאמר אדם בכדי להתפלל עלי לערוך תפילה 
א"כ  אפשרות,  לי  אין  לזה  והרי  ומרובה  גדולה 
לא אעשה מאומה. אלא שעל האדם להחשיב כל 
לעץ  בסמוך  נאמרת  היא  אם  אף  קטנה,  תפילה 

ברחובה של עיר.
להתפלל  לאדם  יש  כמה  עד  מכאן,  למדנו  עוד 
על צרת חברו. שאם אמרו חז"ל הקדושים שמוטל 
על עוברי דרכים לבקש רחמים על 'אילן' המשיר 
אחד  של  צערו  על  וכמה  כמה  אחת  על  פירותיו, 
תפילה  לשאת  שצריך  לרחמים,  הזקוק  מישראל 
לקרב  בתפילתו  יפעל  ובוודאי  לישועתו,  לבורא 

ישועתו.
ברכותיו של הגה"צ רבי מרדכי אליהו זצ"ל, מי 
ישועות,  כמחוללי  נודעו  לציון'  כ'ראשון  שכיהן 

בבחינת: צדיק גוזר והקב"ה מקיים.
כשנשאל על כך דודו ראש ישיבת 'פורת יוסף' 
הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, בתמיהה מפני ועל 
מה זכה לכך? השיב להם הרב צדקה "אספר לכם 

סיפור שיגלה את סודו".
כשהיה הרב אליהו נער צעיר כבן חמש עשרה, 
הגיעו  פעם  מדי  יוסף'.  'פורת  בישיבת  למד  הוא 
באחד  התלמידים.  את  ובחנו  אורחים  לישיבה 
הביקורים הגיע ראש ישיבה חשוב ושאל "מצוות 
'מים  גם  וכך  מסכנה,  להציל  נועדה  מעקה  בניית 
מעקה  בנית  על  מדוע  הסעודה.  בסיום  אחרונים' 

מברכים ועל מים אחרונים אין מברכים"?
חילוק  "יש  והשיב:  אליהו  מרדכי  הנער  קפץ 
דואג  אדם  אחרונים',  'מים  בנטילת  שהרי  עצום: 
אינו  מעקה  הבונה  אך  יסתכן.  לא  שהוא  לעצמו 
מן  יפלו  שלא  לאחרים  גם  אלא  לעצמו  רק  דואג 
כשאדם  ברכה.  יש   - לאחרים  דואג  כשאדם  הגג. 

דואג רק לעצמו - ברכה מנין"?
סיים הרב יהודה צדקה את הסיפור, ואחר הוסיף 
כממתיק סוד: "זהו סודו של הרב מרדכי אליהו: 
על  מתפלל  כשאדם  לאחרים".  בדאגה  מלא  הוא 

אחרים, הוא פועל גם עבורו וזוכה לברכה.
אמונה  אבות,  )תורת  זי"ע  מקוברין  הרה"ק 
וביטחון ל"ז( אמר: שבכוח תפילתו של כל יהודי 
לבו  משאלות  כל  למילוי  לפעול  ניתן  ויהודי, 
רואים  שאנו  ומה  ומיד.  תיכף  ולברכה  לטובה 
שחסר  מפני  זה  התפילה,  פעלה  שלא  לפעמים 
שבכוח  המאמין  אדם  תפילה.  של  בכוחה  אמונה 
מאן  כל  עבורו  ולפעול  רקיעים  לקרוע  תפילתו 
דבעי, הרי הוא פועל ללא כל שהות כל משאלותיו.
על שערי  מלדפוק  ח"ו  להתייאש  אסור  לעולם 
אם  וגם  בתפילותיו,  שמים  שערי  ולקרוע  רחמים 
שאמרו  וכמו  ח"ו,  התקווה  אבדה  שכבר  נראה 
על  מונחת  חדה  חרב  'אפילו  י'(  )ברכות  חז"ל 
כי  ימנע עצמו מן הרחמים',  צווארו של אדם אל 

את  ולשנות  הנגזר  את  לבטל  התפילה  כח  גדול 
הטבע.

הרה"ק מהר"י מבעלז זי"ע ביאר בנוסח ההודיה 
ומחליים  גאלתנו...  "ממצרים  נשמת(  )בתפילת 
)ע"ז  חז"ל  אמרו  שהנה  דיליתנו".  ונאמנים  רבים 
בשליחותן  רעים   - ונאמנים  רבים  חליים  נ"ה(: 
שמשגרים  בשעה  הייסורין,  בשבועתן.  ונאמנים 
אותן על האדם משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום 
פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית 
יועילו לו  ולא  ידי סם פלוני",  ועל  ידי פלוני  ועל 
לאדם כל רפואות שבעולם לסלק את מחלתו קודם 
הזמן המיועד. אם כן מהו שמתפללים על החולים 
שלא  החולי  את  הקב"ה  השביע  הרי   - שיתרפאו 

ילך טרם זמנו?
הנגזר.  את  לבטל  ניתן  התפילה  שבכח  אלא 
וראיה לכך - "ממצרים גאלתנו", שהרי בברית בין 
ארבע מאות  אותם  ועינו  "ועבדום  נגזר:  הבתרים 
נתקיימה  לא  ואעפ"כ  י"ג(,  ט"ו,  )בראשית  שנה" 
מן  האלוקים  אל  שוועתם  "ותעל  בזכות  הגזירה 
העבודה" )שמות ב', כ"ג(. שכיון ששמע הקב"ה 
רד"ו שנה, מכאן, שבכח  הוציאם לאחר  תפילתם 
כן אפשר  אם  מלך.  גזירת  אפילו  לשנות  התפילה 
הייסורים  שהושבעו  השבועה  כנגד  אף  להתפלל 
והחלאים. וזהו אומרו 'מלפנים' ממצרים גאלתנו, 
מכך שאנו רואים שגאלתנו ממצרים ופדיתנו מבית 
עבדים עוד טרם עת, על ידי התפילה והזעקה, אם 
ידי  על  דיליתנו'  ונאמנים  רבים  'מחליים  גם  כן 
התפילה והזעקה מעומק לב לפני אבינו שבשמים.

רבי  הרה"ק  בשם  העולם  מבארים  זו  בדרך 
"רופא  הברכה  מטבע  את  זי"ע  אייבשיץ  יהונתן 
הקב"ה  וכי  תמוה  שלכאורה  ישראל".  עמו  חולי 
גם  והרי  לא,  ותו  'ישראל'  עמו  חולי  רופא  הוא 
אלא,  הקב"ה?  מעשה  הוא  שנתרפא  עכו"ם 
נגזר  האדם  על  ומחלות  ייסורים  באים  שכאשר 
עליהם מתי ילכו וכו', ובעכו"ם אין אופן שיתרפאו 
קודם לזמן הקצוב. מה שאין כן 'חולי עמו ישראל' 
על ידי התפילה תתבטל כל הגזירה ויתרפא החולה 
מחוליו אף קודם הזמן. וזהו ה'שבח' - רופא חולי 
ואילו  הזמן,  קודם  התפילה  ידי  על  ישראל,  עמו 
שתמה  השעה  בהגיע  אלא  מתרפא  אינו  הגוי 

מחלתו.
היה  שכאשר  מביא,  המשולש'  'חוט  בספר 
מאוד,  נחלה  שנים  שש  כבן  זי"ע  סופר'  ה'כתב 
שהוא  הרופאים  שקבעו  עד  גדולה  בסכנה  והיה 
נוטה למות, וקראו את בני חברא קדישא לעשות 

כנדרש והדליקו נרות והתפללו תפילות הנהוגים.
הרופאים פנו אל זקני זצ"ל )ה"ה הגה"ק ה'חתם 
זי"ע( ואמרו: ידענו כי איש אלוקים קדוש  סופר' 
אתה, אם בתפילתך לא תוכל להושיע לבנך מצידנו 
הדברים  את  החולה  אבי  ובשמעו  תקוה.  אפסה 
אשר  הארגז  אצל  החדר  בזווית  עצמו  את  העמיד 
כתבי יד קדשו בו, ויחל מש"ה את פני ה' אלוקיו 
והילד החולה בגודל חלותו צעק  בתפילה קצרה, 
שמע ישראל . ונענו האב והבן ונתקבלה תפילתם.

איש  כי  ביותר  ידענו  עתה  הרופאים  ואמרו 
נתחדשה  כעת  עינינו  ראות  לפי  כי  הוא,  אלוקים 
תקוה בלבבנו שיתרפא מחוליו. והשיב להם: ממני 
לא סרה התקוה אפילו רגע אחד. וחסדי ה' כי לא 
תמנו ולא כלו רחמיו, והחולה השיב רוחו ונפשו, 
הדליקו  אשר  הנרות  כיבו  קדישא  חברא  בני  וגם 
ה'כתב  הגיע  ומביא שם, שכאשר  לביתם'.  והלכו 
סופר' לבן י"ג למצוות הביאו לו אנשי הח"ק נדן 
מכסף ובתוכו נרות דקים של שעוה, הם הם הנרות 
נשמה'  'יציאת  בטרם  מעמד  באותו  הדליקו  אשר 

שלבסוף לא יצאה ממנו בעזהשי"ת.
מעטה  אם  ואפילו  תפילה  של  עוצמתה  למדנו 

היא.
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פוליטי - כלכלי וכל מה שעל סדר היום!

מהדורה יומית 
חינם במייל או 

בווטסאפ!

מהדורה יומית
מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

המכון הביולוגי הישראלי פיתח 

נוגדן לנגיף הקורונה

במכון  ביקר  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 

בפניו  הוצגה  שם  ציונה,  בנס  הביולוגי 

נוגדן  במציאת  משמעותית  דרך  פריצת 
לנגיף הקורונה.

מדובר בנוגדן שתוקף את הנגיף  ויודע 

למעשה  זוהי  החולים.  בגוף  אותו  לנטרל 

למחלה  חיסון,  ולא  אימונותרפית,  תרופה 

שמחולל הנגיף הקטלני.

הגוף  של  החיסון  למערכת  גורמת  היא 

אותו  ולתקוף  בנגיף  למאבק  “להתגייס” 
ביעילות.

פרופ’  בראשות  המכון,  חוקרי  פי  על 

לנוגדן  הפיתוח  שלב  שפירא,  שמואל 
הסתיים.

כעת, ימשיך המכון בהליך רישום הנוגדן 

כפטנט ובשלב הבא יפנו החוקרים לחברות 

בינלאומית במטרה שאלו יוכלו לייצר את 

הנוגדן בכמויות מסחריות.

סוגיות משפטיות כאלה ואחרות ייקבעו 

בהמשך על ידי הייעוץ המשפטי למערכת 
הביטחון.

טרם נקבע שם לנוגדן.

באנשי  גאה  “אני  בנט:  הביטחון  שר 

דרך  לפריצת  שהביאו  הביולוגי  המכון 

הביאו  היהודי  והמוח  היצירתיות  אדירה. 

להישג מדהים זה. מערכת הביטחון כולה 

מול  המערכה  בחזית  לפעול  תמשיך 
הקורונה”.

נשיא המועצת: ״בזכות התורה 

תיעקר המגיפה מארצנו״

שיעורים ו׳סדרים׳ בחברותות בחדרי השיעורים תוך שמירת הכללים ועדיפות למקומות פתוחים • תפילות וסדר מוסר 

באותה מתכונת והמשך העברת השיעורים דרך הטלפון

קיץ,  זמן  תחילת  לאחר  ספורים  ימים 

ולאחר בחינה מדוקדקת מול גורמי הרפואה 

ע״י  שנתמנה  והתורני  המקצועי  והצוות 

סוגיית  לבחינת  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 

החזרה לבני הישיבות הקטנות, הכריע הבוקר 

שלום  חכם  הישיבה  ראש  מרן  )שלישי( 

לצעירים  הישיבות  להיכלי  חזרה  על  כהן 

במתכונת מצומצמת של שלוש שעות בבוקר 

בקבוצות  הצהריים,  אחר  שעות  ושלוש 

קטנות ובחדרי שיעורים שיוחדו לכל קבוצה 

בחברותות,  לימוד  שיעורים,  יתקיימו  בהם 

לימוד מוסר, ותפילות מנחה וערבית.

במסגרת ההוראות אותם מביא בנו הגאון 

׳נזר  לצעירים  הישיבה  ראש  כהן  יעקב  רבי 

חכמי  מועצת  נשיא  אביו  בשם  התלמוד׳ 

את  לקיים  היא  עדיפות  כי  נאמר  התורה 

הדבר  אם  פתוחים  במקומות  הישיבה  סדרי 

ההוראות  כפי  יפעלו  לאו  ואם  מתאפשר, 

תוך  שהוגדרו  השעות  ובמסגרת  שנכתבו 

שמירה על הנחיות גורמי הבריאות.

מרן  מורה  ההוראות  במסגרת  כן  כמו 

הישיבות להקפיד הקפדה  לבני  כהן  הגר״ש 

לא  הישיבה,  בשטח  להיקהל  שלא  יתירה 

במתקני  להשתמש  לא  מאכל,  דברי  להביא 

מידי  עצמם  חום  ולבדוק  הציבוריים  המים 

יום לפני שיוצאים מביתם, וכן בחזרה לבית 

ילכו יחידים ללא קבוצות וללא התקהלויות. 

עוד הורה מרן כי השיעורים שימסרו ימשיכו 

להיות מועברים במערכות הטלפוניות עבור 

התלמידים שאינם יכולים להגיע לישיבה.

ראשי  אל  המופנה  ההוראות  מכתב  את 

הישיבות חותם מרן בכתב יד קדשו בברכת 

תורה  רז״ל  מ״ש  ״ידוע  וז״ל:  גדול  כהן 

תורה אגוני מגנא ואצולי מצלה, וכמה חשוב 

שעורי  להקים  מתאמצים  אם  קוב״ה  קמיה 

על  עומד  ובפרט לתלמידים שהעולם  תורה 

הבל פיהם, ויבורכו בכל הברכות אלה אשר 

נושאים בעול לקיים מה שנאמר כאן ושנזכה 

ויעקור את המגפה מארצינו  שקב״ה יצילנו 

שהם,  מקום  בכל  ישראל  עמו  כל  ומעל 

ויעזרנו ויזכנו שנעסוק בתורה כמה שאפשר 

עד כל שעות היום אכי״ר."
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שר הבריאות ח”כ יעקב ליצמן נשא דברים 

לאחר הצהרת ראש הממשלה.

“אנו עומדים לקראת החלטה על השלבים 

הציבורי  המרחב  המשק,  בהחזרת  הבאים 

יישום  הקורונה.  בצל  לשיגרה  והפרטי, 

אסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה מחייב 

ניהול  תוך  זהירות  במשנה  לנהוג  אותנו 

נכון  לזהות  שלנו  האתגר  מוקפד.  סיכונים 

בזמן”,  אותן  למנוע  ולדעת  קיצון  תרחישי 

פתח שר הבריאות.

הוא הדגיש: “בל נשלה את עצמנו! הסכנה 

עדיין כאן. אנו חווים ירידה במספר הנדבקים 

והחולים, אך המגיפה לא חלפה ועלינו לגלות 

אחריות למניעת גל שני חלילה.

והשרים  הממשלה  ראש  בפני  “הודענו 

המקצועיים  הצוותים  שגיבשו  הדרכים  על 

זהירה,  מדודה,  להחזרה  הבריאות  במשרד 

מבוקרת ונשלטת של החיים לסדרם”.

לכם,  להזכיר  מבקש  “אני  הוסיף:  ליצמן 

אולי  הדרך.  כל  לאורך  באחריות  נהגנו  כי 

שמנסים  כאלה  אולי  או  ששכחו,  כאלה  יש 

ואני  הבריאות  משרד  אנחנו,  אבל  להשכיח, 

את  לזהות  הראשונים  היינו  הבריאות,  כשר 

הסכנה מבעוד מועד. אותו יום חמישי בערב, 

האווירי  המרחב  את  לסגור  כשהחלטתי 

כל  מול  והמזרח.  איטליה  מסין,  לטיסות 

הביקורת מהשגרירויות, הקונסוליה וגם רבים 

מישראל. לא נשברנו ודרשנו סגירה הרמטית, 

קריטי  באופן  שתרם  כמהלך  שהתברר  מה 

שמכה  הנגיף  עם  שלנו  ההתמודדות  כל  על 
בעולם”.

למה  כעת  שואלים  “רבים  כי  ציין  הוא 

בהנחיות.  ומגזימים  מחמירים  כך  כל  אנחנו 

לאיטליה  לאמריקה,  תפנו  להם:  אומר  ואני 

ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה 

הייתם מעדיפים? להחמיר בהוראות הזהירות 

או לחוות את המראות הנוראיים שאנו רואים 

שם. התשובה לדעתי ברורה מאד.

גלו  ישראל:  לאזרחי  וקורא  שב  “אני 

אחריות ושימרו על ההוראות והנחיות משרד 

הבריאות. הכללים משתנים, הבלבול לפעמים 

הלאומית  האזרחית,  חובתנו  זו  אך  מקשה, 

והערכית בתקופה זו.

ולצאת  הנגיף  את  לנצח  נוכל  כך  “רק 

בעזרת  ובבריאות,  בשלום  הזה  מהמשבר 
השם”.

ליצמן: מנסים להשכיח, הייתי 

הראשון לזהות את הסכנה
שר הבריאות: "שואלים למה אנחנו כל כך מחמירים ומגזימים בהנחיות. ואני אומר: תפנו לאמריקה, 

לאיטליה ועוד מדינות רבות בעולם ותשאלו אותם, מה הייתם מעדיפים?"

"יותר ככל הנראה ל-20 מתפללים 

להגיע בכל פעם לבית כנסת"

משרד  הנחיות  על  ההקלות  גל  אחרי 

 – וסבתא  סבא  אצל  והביקורים  הבריאות 

בתחום אחד, הכי חשוב עדיין אין הקלות: 

פתיחת בתי הכנסת.

בתי  לפתיחת  נערכים  הבריאות  במשרד 

הכנסת, ככל הנראה כבר בימים הקרובים, 

למנוע  מנת  על  הנדרשות  בהגבלות  זאת 
הדבקה מחדש.

“אנו  צוטטו:  הבריאות  במשרד  גורמים 

בודקים את האפשרות להתיר את התפילות 

מספר  בתוך  מדורג  באופן  הכנסת  בבתי 
ימים”.

התחומים,  ביתר  כמו  הגורמים,  לדברי 

בצורה  תיעשה  הכנסת  בתי  פתיחת  גם 

“יותר ככל הנראה ל-20  ומדורגת.  זהירה 

כנסת,  לבית  פעם  בכל  להגיע  מתפללים 

יותר  גדול  למספר  יותר  ימים  כמה  ובכל 

בכניסה  הגיינה  נדרוש  בנוסף  להתפלל. 

להפוך  שלא  מנת  על  מרחק,  על  ושמירה 

זה  הדבקה.  למדגרות  הכנסת  בתי  את 

אנחנו  יום-יומיים.  של  עניין  הנראה  ככל 

מניחים שעד שבת יהיו בתי כנסת”.

כמו  כי  ולומר  לסייג  יש  זאת,  עם 

בהחלטה  גם  הפרק,  על  שונים  בנושאים 

על פתיחת בתי הכנסת יש צורך באישורים 

שונים, ועל כן תיתכן דחייה.

תפילה בציבור

את  הציג  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 

ממשבר  ישראל  של  היציאה  אסטרטגיית 
הקורונה.

כי  הבהיר  ההקלות,  כל  לצד  זאת,  עם 

הנתונים:  אחרי  הזמן  כל  תעקוב  המדינה 

“נעצור את ההקלות אם יהיו מעל 100 חולים 

חולים  ו-250  הדבקה  ממוקדי  שלא  ביום 

קשה, ואם קצב ההכפלה יהיה כל 10 ימים”.

הוא הדגיש: “אני מבקש שתמשיכו לשמור 

ועל  ידיים  שטיפת  על  בטיחות,  מרחק  על 

זה  כי  זה  על  להקפיד  צריך  מסכה.  חבישת 
המפתח לכל”.

ואלה ההקלות:

והציבורי:  האישי  המרחב  את  מגדילים   •

בוטלה מגבלת התנועה של 100 מטרים בלבד 

מהבית. מותר לצאת מהבתים לכל מרחק.

משפחה:  קרובי  עם  למפגשים  אישור   •

מותר לבקר גם בני משפחה מדרגה ראשונה, 

מכם  מבקש  אני  “אבל  וסבתא  סבא  את  גם 

עדיין לא לחבק, לא לנשק, לא לגעת, לשמור 
מרחק”.

• התקהלויות: בשלב זה יותרו מפגשים עד 

תותר  שבועיים  בעוד  פתוח.  בשטח  איש   20

התכנסות של 50 איש, ויאפשרו חתונות של 

50 איש. ב-31.5 תתאפשר התכנסות של 100 

 – ההתקהלות  מגבלת  תבוטל  וב-14.6  איש 
בכפוף למצב.

ביום  כבר  ייפתחו   – ושווקים  קניונים   •

לקנות  יהיה  מותר  מגבלות:  תחת  חמישי 

המסעדות  במקום.  לאכול  אסור  אך  אוכל, 
יפתחו בהמשך.

• חינוך – עד סוף החודש יחזרו השכבות 

שלא שבו לספסל הלימודים. נתניהו הודיע כי 

ביום ראשון יתחילו לפעול הגנים והדגיש כי  

“יש עוד דיונים לגבי המעונות”.

פורמאלי  הבלתי  החינוך  ב-14.6   •

וההשכלה הגבוהה ישובו לפעול. 

• צעדים נוספים: החזרת הספורט והפנאי 

בהדרגה, פתיחת פארקים ומוזיאונים בהדרגה 

עד אמצע יוני וכך גם לגבי צימרים ותעופה 
אזרחית.

• תפילות: נתניהו הדגיש כי רוצים לפתוח 

את בתי הכנסת, וממשיכים לדון בפיתרון.

• ל”ג בעומר: איסור מדורות, איסור הגעה 

למירון. לא יהיה סגר.

• בתי כנסת: עדיין סגורים.

 19 עד  של  בהשתתפות  מילה:  ברית   •

אנשים )במקום 10(.

חתונות  הרבה  יש  בעומר  שבל”ג  ”בגלל 

נאפשר חתונות של עד 50 איש, רק הקידושין 

בלי חגיגות. ב-31 במאי נאשר 100 איש וב-

כמובן  כליל,  ההגבלות  את  נבטל  ביוני   14

בהנחה שלא תידלק נורה אדומה”.

ראש הממשלה: ”האופק נראה בהיר יותר, אבל ייתכן שהנגיף יתפרץ מחדש. אנחנו נערכים לגל שני. 

אנחנו מצטיידים במכונות הנשמה נוספות, אנחנו חייבים להיות מוכנים לזה”

חתונות וברית מילה: אלו 

ההקלות החדשות
37% מהמתים מקורונה – 

מירושלים ובני ברק

חלה  כי  הבוקר  עדכן  הבריאות  משרד 

עלייה של 8 חולים בלבד בנגיף הקורונה 

עומד  ההדבקות  מקרי  כשמספר  בישראל, 

על 16,268, בהם 89 מוגדרים במצב קשה, 

ומתוכם 66 מורדמים ומונשמים בלבד.

חדשים,  קורבנות  שני  על  דווח  בנוסף, 

שהעלו את מניין המתים בישראל ל-237.

עומד  בארץ  מהנגיף  המחלימים  מספר 

על 10,223. כמו כן, בוצעו אתמול 8,322 

בדיקות קורונה על ידי משרד הבריאות.

את  הבריאות  משרד  פרסם  בנוסף, 

הקורונה,  מנגיף  המלא  הנפטרים  דו״ח 

ממנו עולה כי 37% מהמתים מקורונה הם 

ובני ברק, ו-53% מהמתים הם  מירושלים 
גברים

ומעלה,   70 בני  הם  הקורבנות  מרבית 

כ-124  מהנגיף  נפטרו  עתה  עד  כאשר 

גברים ו-113 נשים.

ביותר  הצעירה  הנפטרת  הנתונים,  לפי 

מהנגיף, על פי המסמך, היא תושבת ירושלים 
בת 30.

על  עומד  לנשים  הממוצע  הפטירה  גיל 

על  עומד  הנתון  הגברים  אצל  בעוד   ,83.03
.79.73

קורבנות  פילוח  של  דו״ח  פורסם  בנוסף 

הקורונה בישראל לפי ערים ויישובים, ממנו 

עולה כי בירושלים נפטרו מהנגיף כ-55 בני 

ברק,  בבני  אחר.  יישוב  מבכל  יותר  אדם, 

נפטרו 33 חולים.

תמונה קשה

הישג עולמי

050-6913700

yomi@kolhazman.co.il 
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המוני לקוחות גדשו את 
סניפי רשת הסופרים 

‘נתיב החסד’ בחול המועד
המוני לקוחות מרוצים גדשו את סניפי רשת הסופרים ‘נתיב 
החסד’ ברחבי הארץ במהלך חול המועד. רבים שיצאו לטייל 

בצפון הארץ ודרומה שמחו 
למצוא את הסופרים 

המוכרים משכונות מגוריהם 
גם באזורי הנופש וערי 

הקיט. צוות הסניפים העניק 
שירות מקצועי מכל הלב וסיפק את צרכי הלקוחות שבחג הפסח 

מאופיינים בדרישות ייחודיות וצרכים לא שגרתיים וסיכמו את 
החג בהצלחה מרובה.

כעת הסניפים מוכנים לקראת המשך הפעילות ומילוי הבית 
אחרי החג וכל המוצרים ללא חשש חמץ שעבר עליו הפסח לאחר 
מכירת החמץ המהודרת שערך הרב שמואל אטיאס, בעל הרשת, 

לכל הסניפים עם בד”צ העדה החרדית.

לקוחות ‘ברכל טוב’ 
זכו לחוויית קנייה מהודרת 

במהלך ימי הפסח
בימי חול המועד פסח פעלו סניפי רשת ‘ברכל טוב’ בכל 

הערים והיישובים והעניקו שירות וחווית קנייה ייחודית 
ומהודרת כיאה לימי 

חג המצות לכלל 
הלקוחות שפקדו את 

החנויות בתדירות 
גבוהה ומילוי את הבית 

במוצרים בכשרות 
מהודרת ובמחירים משתלמים במיוחד.

ערב חג הפסח נערך מעמד מכירת החמץ של בעלי הרשת, 
הרב שמואל אטיאס, עם רבני בד”צ ‘העדה החרדית’ לכלל 

הסניפים המציעים גם כעת את המגוון הגדול ביותר של 
המוצרים וללא חשש חמץ שעבר עליו הפסח.

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל המחלקות, 
בפרט כעת למילוי הבית אחרי 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.

אינפורמטיבי
***

*

סיכום חג הפסח בבית החולים לנשים ויולדות בשיבא:

אווירת חג נפלאה, 
סעודות מהודרות 

והתאמה הלכתית מושלמת 
כמיטב המסורת בשנים האחרונות, גם בשנה זו השקיעו בשיבא 

משאבים רבים על מנת לאפשר למטופלות ובני משפחותיהן 
אשר שהו בשיבא יולדות בחג הפסח להקפיד על קלה כבחמורה 

עם מזון למהדרין בחדר אוכל נפרד וייעודי לפסח, עם מצות 
מהודרות בשפע ואף עם קערות סדר עם כל הסימנים, הגדות 

ויין בשפע.

"אנו מסכמים בסיפוק 
רב את המבצע הלוגיסטי 

הנרחב אשר איפשר בסופו 
של דבר לנשים וליולדות 

לשהות בבית החולים בחג 
מבלי להתפשר על ההלכות 

והמנהגים השונים של כל 
אחד ואחת", אומר הרה"ג 

ר' צבי פורת שליט"א, 
רב ויועץ הלכתי במרכז 

הרפואי שיבא, "זאת הודות 
למסירותם הרבה של 

הצוותים הלוגיסטיים, משגיחי הכשרות וצוותי המחלקות שלא 
חסכו בכל מאמץ נדרש לצורך כך". 

"אנו שמחים לקבל פידבקים חיוביים גם מהיולדות וגם מבני 
המשפחה בהם הם מציינים את כלל השירותים העומדים לטובת 
הנשים והיולדות כאן בשיבא. שביעות הרצון של הנשים והיולדות 

עומדת בראש מעייננו בכל זמן ועת, והנשים הרבות שילדו כאן 
בחג הפסח האחרון הם ההוכחה לכך שניתן להוביל גם בפן 

המקצועי וגם בפן השירותי", מוסיפה קרולין חשין  - מנהלת 
השיווק בשיבא.

כיום מציע בית החולים לנשים ויולדות בשיבא תנאים מושלמים 
גם עבור היולדת החרדית: מזון טרי ומשובח יום יום בכשרות 

בד"צ עדה חרדית, מענה הלכתי שוטף, תנאים ואווירת שבת 
וחג, סידור הלנה למלווים/בעלים בעת הצורך במלונית ועוד מגוון 

שירותים לטובת היולדת: צוות רפואי –מיילדותי מוביל בישראל, 
ייעוץ טלפוני טרום לידה עם מיילדת, מחלקת יולדות חדשה 

ומפוארת, מתאמת קהילה זמינה לכל צורך ועוד.

מתחילים זמן חדש ומתוק
עם שוקולד 

שמרלינג'ס משובח!
החגים מאחורינו. זמן חדש מתחיל, ואט אט חוזרים לשגרה . 

שמרלינג'ס -מותג השוקולדים הבינלואמי מזמין אתכם 
להתחיל את השגרה עם טעם מתוק בפה שינסוך כוחות וישאיר 

טעם של עוד...

למשל, כשאתם אורזים את המזוודה לבחור הישיבה, תחביאו 
לו בין הבגדים כמה 

חפיסות מתוקות שיתנו 
לו כוח ואנרגיה בתוך 
הלימוד. או כשאתם 

שולחים את הקטנצ'יק 
בחזרה למטפלת , 

שלחו אתו פתק עם 
מספר מילים חמות, 
לצד חפיסת שוקולד 

מתוקה שתזכיר 
למטפלת כמה אתם 

מעריכים אותה.. 

לשוקולד שמרלינג'ס 
מגוון טעמים משובחים ומילויים שונים החל מסדרת הרוזמרי 

המפרסומת ,  הסדרה הקלאסית , חטיפי המינור האהובים, 
ועוד..

בכשרות בד"צ ציריך. להשיג בחנויות המובחרות וברשתות 
השיווק.

סניפי רשת 'נתיב החסד' מציעים לכם מלאי ענק בכל 
המחלקות: 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.

סדרת רטבי מעולה 
מתחדשת עם טעמים חדשים 

רוצים משהו שיוסיף טעם לבשר על האש? מרגישים שחסר 
לכם משהו מתקתק באוכל? לקראת ימי החופשה ועם פתיחת 

עונת הקיץ מעולה 
מציגה: סדרת 

רטבי איכות 
שישדרגו כל 

ארוחה וכל מנה. 
את הרטבים שלנו 
תראו בכל מטבח 

מדיף ריחות בישול 
והם בחירה מנצחת של אלפי משקי בית בישראל.

לסדרת הרטבים המעולים הכוללת רוטב צ'ילי מתוק, רוטב סויה, 
רוטב טריאקי, רוטב שום, רוטב ברביקיו, רוטב וינגרט ורוטב אלף 

האיים מצטרפים הרטבים החדשים טריאקי ג'ינג'ר ושומשום, 
רוטב סויה בסגנון סיני ומרינדה שום ודבש. כולם יחד וכל אחד 
לחוד מבטיחים חוויה קולינארית מיוחדת וטעימה בכל בישול 
ותיבול. הרטבים מהווים שדרוג מיוחד ומקפיץ ונותנים טעם 

וצבע לכל תבשיל. 

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

ניתן להשיג ברשתות השיווק המובילות.

אז תנסו אותנו, אנחנו מעולים!

המבצעים של דבי וולף ממשיכים: 

3+1 על הקרמים החדשים 
ו-1,000 ₪ מתנה ברכישת 
חבילת הסרת שיער בלייזר

הפסח עבר חלף לו, ואנו נשאבות בחזרה אל השגרה הרגילה 
שלנו. זה בדיוק הזמן להשקיע בעצמנו ובעור הפנים שלנו, כדי 

שנוכל לעבור את 
הקיץ בשלום. ועכשיו, 

לרגל הביקוש הרב 
למבצעים הגדולים 
עליהן הכריזה דבי 

וולף בערב החג, 
יימשכו המבצעים גם 

בשבועות הקרובים!

במכוני 'דבי וולף' זמינים לרשותכן מבחר טיפולי פנים: ניקוי 
והזנה לכל סוגי העור, פילינג לאקנה, אולטרסאונד לאנטי-

אייג'ינג ומזוטרפיה. בתחום הרפואי האסתטית, זמינים שפע 
טיפולים מתקדמים: הזרקות ומילויים טבעיים לקמטים; 

בוטוקס לטיפול באזור הגבות, בצידי העיניים או במצח; טיפולי 
פילינג לפיגמנטציה; נימים וטיפול באדמומיות וצלקות. כולם 

מתבצעים ע"י הדרמטולוגיות הטובות בעולם, העוסקות 
ומתמחות ברפואת עור אסתטית וקוסמטית עם דגש מיוחד על 

חגיגות 20 שנה לאיקאה נמשכות:

20% הנחה על כל ריהוט הגן 
בימים ג' וד' באייר

ביום חמישי, ג' אייר, חנויות איקאה יפתחו החל מהשעה 
14:00 ועד  22:00 הטבת 20% על ריהוט גן, מצטרפת 

לשורת הטבות שתעניק איקאה במהלך השנה, לרגל חגיגות 
ה-20 שנה בישראל

באיקאה ממשיכים בחגיגות ה-20 שנה בישראל, ובסוף השבוע 
הבא – בימים חמישי 

ושישי ג' וד' באייר 
 ,)15-16.04.2021(

תעניק איקאה 20% 
הנחה על כל ריהוט 
גן, בחמשת חנויות 
הרשת באשתאול, 
באר שבע, קריית 

אתא, ראשל"צ 
ונתניה. 

ההנחה תינתן החל מיום חמישי, בו תיפתח החנות בשעה 14:00 
ותפעל לאורך כל היום, עד השעה 22:00. הפעילות תימשך עד 

לסגירת החנויות ביום שישי ד' אייר בשעה 15:00.

בין המוצרים שימכרו בהנחה ניתן למצוא סטים של שולחנות 
וכסאות לגן ולמרפסת, ערסלים ומיטות שיזוף, פינות ישיבה, 

אחסון גן, שמשיות ופתרונות הצללה, כסאות אוכל, מגוון 
שולחנות, כריות לריהוט גן ועוד. 

פותחים את הקיץ באלדן: 

לקראת הקיץ חברת הרכב 
המובילה במבצעים על מגוון 
רכבים החל מ-20,000 ₪ עם 

אחריות מורחבת ל-3 שנים
לקראת הקיץ, התקופה שמאופיינת בהתרעננות ובנסיעות 

משפחתיות, אלדן מציעים לכם מגוון רכבים החל מ-20,000 
שקלים, שלוש שנות אחריות, תנאי מימון מעולים וטרייד אין 

עתידי. דווקא עכשיו, כשרכבים פרטיים הופכים לאפשרות 
המועדפת על רבים, ההתעניינות ברכבים פרטיים גוברת בשל 

העדיפות העליונה לנסיעה שקטה ורגועה. לכן, באלדן מציעים 
מגוון אפשרויות רחב המאפשר נוחות מרבית ברכישת הרכב 

שתבחרו. 

'אלדן' חברת המכירה, הליסינג וההשכרה הישראלית המובילה, 
זוכה פעם אחר פעם לשיעור נאמנות גבוה של הלקוחות – על 

פי סקר שביעות רצון של מכון המחקר "תבונה שיווקית" עולה 
כי 90% מלקוחות אלדן ממליצים על אלדן, בזכות האמינות, 

השירות וגם בזכות המחירים ותנאי המימון המשתלמים.

ברכישת רכב באלדן תיהנו גם משיטת "הקניה הבטוחה", 
הכוללת תעודת זהות לרכב – שקיפות מלאה לפעולות שנעשו 
ברכב, כולל טיפולים תקופתיים, תיקונים וביקורות, מבחן אלדן 
– בדיקת קנייה במכון חיצוני, תיקון ליקויים בטיחותיים ומכניים 

וניקיון כללי, אחריות מורחבת – על המנוע ועשרת המכלולים 
העיקריים ברכב. כמו כן אלדן מציעה את שירות "לא מתאים? 

מחזירים!".

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר אלדן eldan.co.il או בטלפון 
.*3003

סופ"ש ארוך ומהנה במלון 
RESORT ניר עציון

לקראת שבת פרשת תזריע מצורע, מציע המלון סופ"ש 
ייחודי משפחתי מיום חמישי ג' באייר ועד מוצ"ש ה' באייר 

עם מופע אומנותי ביום חמישי ושבת חזנות עם החזן 
ר' אברימי רוט  אפשרות גם לשורה של חוויות והנאות 

כאורחים ליום אחד ביום חמישי ג' אייר

מלון ניר עציון RESORT שבהר הכרמל, אל מול נוף פסטורלי 
ועוצר נשימה, מציע לכם סוף שבוע משפחתי ארוך וחוויתי 

במיוחד. הנופש מתחיל ביום חמישי ג' באייר ומסתיים במוצ"ש 
ה' באייר )15-17.4(, ומציע חוויה יוצאת דופן, הכוללת ארוחות 

פותחים את עונת הקיץ עם עינית

מבחר משקפי שמש 
ופתרונות מתקדמים להגנה 

על העיניים מקרני השמש
עינית, רשת המשקפיים המקצועית והמובילה, מזמינה אתכם 

להתחדש לקראת הקיץ עם מגוון רחב של משקפי שמש 
איכותיים גם לבעלי משקפי ראייה בכפוף למרשם. בנוסף, 

היא מציעה פתרון מתקדם להגנה על העיניים מקרני השמש 
באמצעות  עדשות שקופות שמתכהות בשמש. 

עם פתיחת עונת הקיץ רשת המשקפיים המובילה 'עינית' 
מזמינה אתכם ליהנות 

ממגוון רחב של 
מסגרות משקפי שמש 

איכותיות ואופנתיות 
לכל המשפחה. משקפי 

השמש מותאמים גם 
לבעלי מספר במשקפיים, 

בכפוף למרשם שיוצג 
בסניפי הרשת. כמו כן, 

הרשת מציעה מגוון 
מסגרות עם עדשות 
שקופות מותאמות 

המתכהות עם החשיפה לשמש, ובכך מאפשרות נוחות מרבית 
בהרכבת המשקפיים. 

עינית ידועה בשל המקצועיות וצוות האופטומטריסטים 
המומחים שמעניקים שירות אדיב ללקוחותיה, וכן בשל המוניטין 

והניסיון הרב שנצברו במשך שנים רבות. הצוות המקצועי ערוך 
בסניפי הרשת להעניק את השירות היעיל ביותר גם בחודשי 
הקיץ, על מנת להעניק את השירות היעיל והמותאם ביותר 

לציבור החרדי. ברשת עינית מספקים מסגרות מהיצרנים 
המובילים עבור כל המשפחה – החל מהגילאים הנמוכים 

עם מלאי נרחב של מסגרות בכל הסגנונות, ועד מבוגרים עם 
התאמה מקצועית של משקפי מולטי-פוקל איכותיים בתנאי 

רכישה משתלמים במיוחד. 

מומחי עינית הינם בעלי ניסיון בהתאמה מושלמת של משקפיים 
לנתונים האישיים, ומסגרות בהתאם לטעם האישי. בעינית תוכלו 
למצוא מלאי רחב של סוגי מסגרות, מסוגים שונים ובאיכות ללא 
פשרות. המבחר הרחב שמעניק מרחב בחירה מגוון עד למציאת 

המסגרת המתאימה, השירות האישי וההקפדה על מקצועיות, 
מציבים את עינית במקום הראשון וכבחירה המועדפת על 

המשפחה החרדית. 

גם בימים אלו, לקראת חודשי הקיץ החמים ושטופי השמש, 
עינית מעניקה שירות ויחס אישי ללקוחותיה בסניפים ברחבי 

הארץ, ומבטיחה את חוויית הקנייה הטובה ביותר של משקפי 
השמש והעדשות המתכהות. כשמדובר בעיניים שלכם אסור 
להתפשר על פחות מהטוב ביותר, ולכן בעינית תוכלו ליהנות 

מכל החבילה תחת קורת גג אחת עם מבחר ענק של מסגרות, 
צבעים וסגנונות לכל הגילאים שיוכלו להתחדש בפסח הקרוב עם 

מסגרת חדשה המתאימה במיוחד עבורם. 

סניפי עינית פזורים בריכוזים החרדיים הבולטים ברחבי הארץ: 
ירושלים: חנות הדגל ברח' ישעיהו 1, וקניון רב שפע, רח' שמגר 

16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' במרכז רייסדור, רח' הרב 
לנדא 4; אלעד: מרכז 'רימון' רח' בן שטח 10; בית שמש: חדש 
קניון לב הרמה רח' נהר הירדן וברח' נחל זוהר 4; ביתר עילית: 

רח' הר"ן 9 ז'.

טיפולים בהזדקנות העור.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות הקליניקות פתוחות ובהן 
הצוות המקצועי שעומד הכן בכדי להעניק ללקוחות את השירות 
הבטוח והטוב ביותר כמיטב המסורת של דבי וולף. על מנת שלא 

ליצור התקהלות בסניפים והמתנה מיותרת בסניפים, התורים 
ייקבעו במרווחי זמן תור שמירה והקפדה על כלל ההנחיות.

במסגרת המבצעים של דבי וולף תיהני מ-1,000 ₪ מתנה 
ברכישת חבילת הסרת שיער בלייזר ומבצע 3+1 במתנה בכל 

רכישה מסדרת הקרמים החדשה והבלעדית של דבי וולף!

התקשרי לקבל ייעוץ מהו הטיפול שמתאים לך ביותר וקבעי תור 
לפינוק אישי ומקצועי בסניפי דבי וולף במספר 1700-500-401: 

ירושלים - עם ועולמו 3 )כנפי נשרים(, בני ברק - ר' עקיבא 74 
קומה א', מודיעין עילית - מרכז קסם.

ממטבח הגורמה של המלון, מופע אומנותי בחמישי בערב, 
טיול באזור בשישי )בתשלום( ושבת חזנות עם החזן ר' אברימי 

רוט. זאת, בנוסף לפינוק שמציע המלון באופן קבוע לאורחיו 
באמצעות חדרי גן מעוצבים ומשודרגים, סעודות שבת מכובדות, 

שפע של מתקנים ואטרקציות, בריכת שחייה חצי אולימפית 
מקורה ומחוממת, סאונה יבשה וחדר כושר.  

בנוסף, מלון ניר עציון מציע לכם אפשרות מיוחדת להגיע 
למלון ליום אחד, ביום חמישי ג' באייר, מהבוקר עד הערב ליום 

שכולו כיף, 
בריכה מקורה 

ומחוממת, 
מתנפחים 

וארוחת "על 
האש". כאורחים 
ליום אחד תוכלו 

ליהנות משפע 
של מתקנים מתנפחים לילדים, לכל המשפחה ואפשרויות 

נוספות ליום כיף באווירה נעימה.

המלון פועל על פי הנחיות התו הסגול . הכניסה למלון לבעלי 
תו ירוק, מחוסנים או לאחר מחלה. ילדים מגיל שנה עד 16 עם 

הצגת בדיקת קורנה שלילית 72 שעות מראש.

מטבח המלון עומד בסטנדרטים כשרותיים קפדניים ביותר 
ועומד תחת השגחה דקדקנית תמידית תוך הקפדה מרובה 

בפיקוח הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א והרב לוביץ' שליט"א.

לפרטים ולהזמנות ניתן להתקשר לטל': 04-9845555
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דירות 
למכירה

ב’ באייר -ד’ באייר תשפ”א
14/04-16/04/2021  

אחיסמך

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)11-16ל(054-3761406

 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(_____________________________________________

דופלקסים

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 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(_____________________________________________

 באחיסמך, מבחר 
דירות 3-4-5 חדרים, 

ודירות גן, החל 
1,300,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

בני ברק

 גרים בבנין ישן? בואו 
לקבל הצעה לבנין חדש 

במסגרת עסקת קומבינציה, 
_____________________________________________)15-16ל(פינוי בינוי 052-5549475

 מעוניין לקנות מגרש 
בב"ב, בעסקת מזומן או 

קומבינציה טלפון
_____________________________________________)15-16ל(052-5549475

 ברח' טבריה, גדולה, 
כ- 120 מ"ר, חזית, 

ק"א, מרווחת, מרפסות 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)15-16(_____________________________________________

 בבלז, 90 מ"ר, ק"ב, חזית 
+ אופציה גדולה )30 מ"ר(, 

054-8461455 1,850,000)15-16(_____________________________________________

 למבינים, בס.במברגר, 
דופלקס 6 חד', כ- 170 

מ"ר בנוי, שמורה 
ומרווחת, מרפסת גדולה, 
נוף פתוח תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)15-16(_____________________________________________

 ברחוב ירושלים קרוב 
לבלז, 3 חדרים, 70 

מ', קומה ג', אופציה 
על הגג )רעפים(, 

אפשרות לחלוקה, חזית, 
1,650,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בשפת אמת, 4 חד', 
מרווחת ומשופצת, 

מעלית, מרפסת סוכה 
+ חנות מושכרת, כ- 65 
מ"ר + מחסן בבלעדיות 

בתיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)15-16(_____________________________________________

 ברחוב הושע 4 חדרים, 
90 מ"ר, קומה 1, 3 

כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 ברחוב מנחם 4 חדרים, 
90 מ"ר, משופצים 

מהיסוד, קומה א', חזית, 
חניה, 2,050,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

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

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

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

ברמה גבוהה! תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)15-16(חזקי 052-3882621

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

ברמה גבוהה תיווך 
אשכנזי 03-5791770 

_____________________________________________)15-16(חזקי 052-3882621

 בבן זכאי 2.5 חדרים, 
קומה א', חזית + אופציה 

להרחבה, 1,500,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)15-15(_____________________________________________  באהרונסון, 90 מ"ר, 

קומה שניה ואחרונה, חזית + 
אישורי בניה בגג, 2,000,000 

_____________________________________________)16-17ל(ש"ח 052-7618568/4

 למבינים ולמשקיעים! 
בהרצוג, קומה ראשונה 

ואחרונה, 4 דיירים בבניין, 60 
מ"ר, 1,820,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

052-7193105)16-16(_____________________________________________

 בברנבויים, קרקע, 
כ- 100 מ"ר, מחולקת 

ל- 2, משופצת חלקית, 
1,695,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בראשונים רבי עקיבא, 
כ- 80 מ"ר עם אישורי 

בניה בגג! קומה רביעית 
בלי מעלית, נוף פתוח! 
רק ב- 1,480,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בטאבו משותף אזור 
רבי עקיבא בן פתחיה, 

70 מ"ר, חדשה מהניילון, 
קומה חמישית, בלי, נוף 

מדהים! ב- 950,000 
ש"ח להב נכסים

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בבניה באזור העיריה, 
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)16-16(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

B.D.A 16-16(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

כ- 100 מ"ר, חניה, 
1,890,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה' דופלקס ענק, 
בקומה א', מחולק ל- 2 דירות 

של 4 חד' + יחידה של 2.5 
חד' + גג בטון!!! "פנחס 

_____________________________________________)16-16(נכסים" 055-6789653

 ברב שר, דופלקס 5 חד', 
מטופח ויפה, ק"ה "לכוביצקי 

_____________________________________________)16-16(נכסים" 03-5040443

 בגינות דוד 5 חד', 110 
מ"ר, ק"ו, נוף מהמם, 
מ.במשרד, 2,750,000 

נדל"ן הקריה
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 באזור הרצוג 5 חדרים, 
גדולה ויפה, 2,550,000 גמיש, 

דירת נכה 100 מטר + 70 
מטר חצר, 2,200,000

B.D.A 16-16(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 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 16-16(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)16-16(_____________________________________________

 בזכרון מאיר 4 חד', 
ק"ד, בנין חדש + נכס מניב 

"לכוביצקי נכסים"
03-5040443)16-16(_____________________________________________

 ברבינו אשר, 4 חד', 
חדשה, מרפסת גדולה, 2 

מ' ש"ח "לכוביצקי נכסים" 
03-5040443)16-16(_____________________________________________

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

03-5040443)16-16(_____________________________________________

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

1,660,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)16-16(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בהרצוג קרוב לטבריה, 
כ- 4 חד', 90 מ"ר, 

חזית, 3 כיווני אויר, 
ב- 1,850,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)16-16(נכסים 050-4177750

 עמק יזראל, ק"א, 4 חד' 
+ סוכה + אופציה כ- 35 מט' 
+ חניה, 1,770,000 זנזוריגולד 

054-2345633)16-16(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' בלוי יצחק, 
קומה ב', משופצת מהיסוד, 

עורף פתוח + סוכה, 
1,950,000 גמיש תיווך 

_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב 054-5500263

 שווה!! בשיכון ג' דופלקס 
4 חד', ק"3, חזית, שמורה 
ומטופחת + 2 חד' באופ', 
1,950,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)16-16(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד', 75 מ"ר, 
ק"3, עורף פתוח, גג בטון, 

משופצת מהיסוד, 1,560,000 
_____________________________________________)16-16(ש"ח נדלניסט 050-6589497

 בבלעדיות במנחם בגין 4 
חד', 140 מטר + חצר ענקית 

+ יח"ד "פנחס נכסים"
055-6789653)16-16(_____________________________________________

 מציאה! במנחם בגין 
3 חדרים, משופצת + חצר 
מרוצפת, 1,350,000 ש"ח 

בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 
052-7193105)16-16(_____________________________________________

 בזבוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 ביונתן 3 חד', 70 
מ"ר, ק.מוגבהת, אופציה 

ממשית, 1,350,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)16-16(_____________________________________________

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

גמיש נדל"ן הקריה
050-3000121)16-16(_____________________________________________

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

מאוררת מאוד, 
1,400,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בעלי הכהן 3 חד', 
קומה ראשונה, חזית 
+ מעלית וחניה, בניין 
בוטיק, ב- 1,550,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בטאבו משותף אזור 
רבי עקיבא בן פתחיה, כ- 
70 מ"ר, חדשה מהניילון, 

קומה 5, בלי, עם נוף 
מדהים, ב- 950,000 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 בחרל"פ 3 חדרים, 
משופצת, 70 מ"ר, ק"ב, 2 

כ"א, שווה לתאם! תיווך
050-4122744)16-16(_____________________________________________

 בקרית הרצוג! 3 חד', 
92 מ"ר, ק"ב, הרחבה 

ענקית קיימת! רק 
1,475,000 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)16-16(- מתווכים" 03-5701010

 בז'בוטינסקי! 3 חד', 
ק"א, רק 1,450,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 בלעדי 3 ח', קומה ב', 
באזור גן וורשא, 75 מטר 

בארנונה, משופצת מהיסוד, 
עורף פתוח, 1,680,000 תיווך 

_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב 054-5500263

 בלעדי בשיכון ה' 3 ח' 
+ יחידת דיור, כ- 100 מטר 

בסה"כ, ק"ק, זקוקה לשיפוץ, 
1,620,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)16-16(_____________________________________________

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

שמורה, 1,050,000 ש"ח 
_____________________________________________)16-16(נדלניסט 050-6589497

 באיזור ירושלים/ר' 
עקיבא, 60 מ"ר, ק"ק, 

משופצת מהיסוד, יח"ה, סלון 
ענק, 1,470,000 ש"ח נדלניסט 

050-6589497)16-16(_____________________________________________

 באיזור העירייה 3 חד', 
50 מ"ר + 12 מ"ר אופ', ק"ק, 

מחולקת ל- 2 יח"ד, מניבה 
4,200 ש"ח, 1,310,000 ש"ח 

_____________________________________________)16-16(נדלניסט 050-6589497

 במנחם בגין 3 חד', קומה 
3, משופצת, חדשה, מהיסוד, 
אופציה בצג ובגג, 1,400,000 
_____________________________________________)16-16("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות במכבים 3 חד', 
כ- 70 מטר, קומה 3, מצב 
מצויין, אופציה גדולה בצד, 
1,350,000 )גמיש( "פנחס 

_____________________________________________)16-16(נכסים" 055-6789653

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 בעלי הכהן, 2 חדרים, 
קומה ב' ואחרונה, עם 

גג בטון, חזית, משופצת 
חלקית + אופציה לבניה 
על הגג + מדרגות לגג, 
1,300,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מירון 3.5 
חדרים, 85 מטר נטו, 

משופצים, קומה ג' + 
גג בטון + היתר בניה, 

2,100,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756 
054-6506501)16-16(_____________________________________________

 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 16-16(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

משופצת, יח' הורים, 
מעלית, חניה כפולה, 
_____________________________________________)16-16(תיווך- 054-3970200

 בחרל"פ 3.5 חדרים גדולה 
+ מרפסות, כ- 100 מ"ר, 

ק"א, 3 כ"א, חזית, מיידי, תיווך 
050-4122744)16-16(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בזבוטינסקי 2 חד', 
40 מ"ר, ק"ב, עורפית, 
מ.מהיסוד, היתרים!! 

1,130,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בבלעדיות: באוסשקין 2.5 
חד', אופציה בצד ובגג, קומה 

2.5 ואחרונה, 1,370,000 
_____________________________________________)16-16("פנחס נכסים" 055-6789653

 בבר אילן 2.5 חד', 50 
מטר, קרקע + חצר 40 מטר 
_____________________________________________)16-16("פנחס נכסים" 055-6789653

 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

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

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)16-16(הכוכבים: 02-5713375

 רמות ג': קוטג' 5.5 + 
יחידת 2.5, המכניס 3,600 

ש"ח, חצר )30 מ"ר(, משופץ, 
קרקע, כיוונים, 3,290,000 

ש"ח תיווך הכוכבים:
02-5713375)16-16(_____________________________________________

קוטגים
ירושלים

+5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן
 בנוה יעקב, רח' 

שאדיקר, פנטהאוז, 7 
חדרי שינה, 5 שירותים, 

2 מרפסות, משופצת 
ושמורה + נוף "אחוזה" 

_____________________________________________)16-19ל(03-5222225

 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! 

_____________________________________________)16-16(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 
_____________________________________________)16-16(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 

_____________________________________________)16-16(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)16-16(_____________________________________________



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

ב’ באייר -ד’ באייר תשפ”א   14/04-16/04/2021

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

אלעד

1-1.5 חדרים

לפרסום
בלוח

03-6162228

פתח תקווה

 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

■ 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

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

_____________________________________________)45-19/21ש(052-4481113

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה

 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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

 5 חד', 11 מיטות, 
נקיה, כשרה לפסח, 

מרווחת, מרפסת, נוף 
לכנרת והגולן

_____________________________________________)12-23ש(050-4124556

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

כלנית

 "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

פנטהאוזים ודירות גן

3-3.5 חדרים

קריית גת
פנטהאוזים ודירות גן

 שדרות רמז, 4 חד', 2 
מרפסות, קרקע, 5,800, מיידי, 

_____________________________________________)13-17ל(תיווך 054-6687466

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

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

יבניאל
 מהדרין לפסח - צימרים 

ביבניאל, למשפחות/זוגות, 
גיבוש, דונם של משחקים, 

טרמפולינה, וסנוקר
_____________________________________________)13-24ש(052-3540874

3-3.5 חדרים

 להשכרה יחידה מרווחת 
מאוד!!! 2 חדרים + מרפסת, 

מרוהטת ויפה לפרטים
054-5596301)15-16(_____________________________________________

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

_____________________________________________)11-16ש(תיווך. 050-9094402

 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(_____________________________________________

 דירת חדר וחצי, 
משופצת, עם מזגן, כניסה 

פרטית, למשרד/לבודד
_____________________________________________)15-16ל(053-8301565

 1 חדר, בכניסה משותפת, 
לבודד, כולל ריהוט, רח' 

ישעיהו, 1,900 ש"ח כולל מים 
_____________________________________________)15-18ל(ארנונה וחשמל 054-4400074

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

_____________________________________________)11-16ש(ש"ח 054-6717863

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

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

_____________________________________________)11-16ל(054-4400074

עמנואל

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

_____________________________________________)12-16ל(ביהכנ"ס קרוב 054-8484077

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)15-16ח(תיווך 054-7432035

השקעות

 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(_____________________________________________

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. 
_____________________________________________)45-16/21ש(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

 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 
_____________________________________________)16-16(הכוכבים: 02-5713375

 בלעדי בבורוכוב דירת גן 4 
חד', חדישה, 85 מ"ר, ממ"ד, 

גינה 25 מ"ר זוהר נכסים 
050-5713740)16-19(_____________________________________________

 ברוטשילד - אלתר מיהוד 
המבוקש!! עורפית, 4 חד', 
משופצת, יח' הורים, חניה 
_____________________________________________)16-19ש("תיווך בני" 054-8439449

 בגינות דוד, פנטהאוז 
6 חד', 200 מ"ר, 

ק"ד, מעלית, 3 כ"א, 
1,880,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)16-16(_____________________________________________

בני ברק

+5 חדרים

 להשכרה ברח' בעלי 
התוספות, דירה 3 חדרים, 

קומה 3, משופצת ויפהפיה, 
_____________________________________________)16-16(ללא תיווך 054-3975952

 ברמב"ם, ק"ד, 80 מ"ר, 
2.5 חד', משופצת קומפלט, 

4,000 ש"ח "לכוביצקי נכסים" 
03-5040443)16-16(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן
 פנטהאוז, באזור רבי 

עקיבא הראשונים, 5 חד' 
+ 150 מ"ר, מרפסות 

שמש, בבניין חדיש, ב- 
6,500 ש"ח מיידי! להב 

_____________________________________________)16-16(נכסים 050-4177750

4-4.5 חדרים

 מיוחד, בלב העיר, 
באיזור יהושע/שדל, 5 

חדרים ענקיים, 200 מ"ר, 
משופצים, קומה ג', ללא 

מעלית, 7,500 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

050-5308742
054-6506501)15-15(_____________________________________________

 מציאה! באוסשקין! 
4 חד', ק"א, חזית, 107 
מ"ר! רק 3,900 ש"ח, 
הקודם זוכה! "אביחי - 
_____________________________________________)16-16(מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג! 4 חד', 
חדשה מהניילון! כניסה 

ביוני! 4,500 ש"ח "אביחי 
_____________________________________________)16-16(- מתווכים" 03-5701010

 בקרית הרצוג, מבחר 
דירות 4 חד', 80 מ"ר, 
החל מ- 4,500 ש"ח 

נדל"ן הקריה
050-3000121)16-16(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח' באבני נזר, 
100 מטר, קומה ג' + מעלית 
+ חנייה + חזית, 5,500 ש"ח 

תיווך אלטרנטיב
054-5500263)16-16(_____________________________________________

 שיווק דירות בלעדי 
להשכרה, בנורדאו מבחר 

דירות חדשות של שלושה 
חד' "פנחס נכסים"

055-6789653)16-16(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

 3 חד', בפלמ"ח 2, 
מרוהטת חלקית, מטבח 
+ מרפסת סוכה, מיידי, 

_____________________________________________)15-16ל(3,300 054-3558448

 בלעדי 2.5 ח', יהודה 
הנשיא, קומה ב', חזית, 

60 מטר, 3,00 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)16-16(אלטרנטיב 054-5500263

 להשכרה דירת 2 חדרים, 
ממוזגת, מרוהטת, בקומת 
קרקע, ברח' פרדו, במחיר 
_____________________________________________)16-16(2,700 ש"ח 03-6191468

יחידות דיור
 בז'בוטינסקי צד בני 

ברק! יחידה חדשה 
+ סוכה, 2,650 ש"ח 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)16-16(_____________________________________________

 יחידת דיור שני חדרים, 
כ- 40 מטר, כחדשה, יפיפייה, 
מרוהטת קומפלט, עם סוכה, 
_____________________________________________)16-16(ללא תיווך טייל 054-3975952

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

_____________________________________________)16-17ח(מתיווך( 052-3595314

 בק. הרצוג מאב סוכה 
ומעלית משופצת עד 3,600 

_____________________________________________)16-17ח(054-8445290

 מעונין לקנות דירה 3-4 
חדרים בסנהדריה במחיר סביר 

)בלי תיווך( קומה נוחה
_____________________________________________)16-17ח(054-7385609

 למסירה קיינטרינג 
מוכר ומפורסם עם עבודה 

והכנסה בשפע כולל כל 
הציוד, הדרכה וטלפונים, 

עבודה מהיום הראשון 
050-4177750)16-16(_____________________________________________

 למסירה קייטרינג 
מצליח וריווחי ביותר עם 
כל הציוד הנדרש, עבודה 

מהיום הראשון, הקודם 
זוכה להב נכסים

050-4177750)16-16(_____________________________________________

 ברחוב מוהליבר, דירת 
3 חדרים, כ- 60 מ"ר, 

קומת קרקע מוגבהת + 
אופציה לתוספת בניה 
משמעותית + אופציה 

מעשית לפינוי בינוי, 
1,700,000 ש"ח בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)16-16(_____________________________________________

 חוזרים לשגרה בס"ד, 
מבחר חנויות/משרדים/

ושטחי מסחר בבני 
ברק, עדיין במחירים של 

הקורונה תיווך דורון
054-4980159)16-16(_____________________________________________

 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 חנות, כ- 20 
מטר, בר' עקיבא 66 

בפסג', כניסה מיידית, 
מחיר מציאה טלפון: 

052-8900573)13-17(_____________________________________________

 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

מבנים
 להשכרה בפתח תקוה 

קרית מטלון, מבנה שמתאים 
לגן/מעון + ציוד
055-5304424)16-19(_____________________________________________

משרדים

 להשכרה ברח' רשב"י, 
משרד או מחסן, כ- 20 מטר, 
עם כניסה פרטית + מזגן + 
מושקע + גישה לרכב, ללא 

_____________________________________________)16-16(תיווך 054-3975952

 משרד 34 מטר, במחיר 
קורונה, כדאי להזדרז תיווך 

_____________________________________________)16-16(דורון 054-4980159

 בקרית שמואל 
החרדית, פנטאהוז ענק 

חדיש ומפואר, 6 חדרים, 
מרוהטת ומאובזרת 

קומפלט, עם נוף לכנרת 
050-4442212
050-6452128)16-16(_____________________________________________

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

_____________________________________________)13-18ש(050-7777571

 יחידת נופש, 10 דק' 
מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 

בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

 אהבה במרומים בפוריה 
צימרים מפוארים לזוגות בריכה 

מחוממת מוצנעת, גקוזי', 
_____________________________________________)25-31/21ש(מטבחון, נוף 053-3226630

 במגדלי המלכים, מתאים 
לזוג + 3, 5 דק' למדרחוב, 

מרפסת נוף, מבצע לזוג 990 
ש"ח ל- 3 לילות

_____________________________________________)15-29ש(054-8425184 054-6511250

 מבחר ענק של דירות 
בטבריה, החל מ- 70 ש"ח 

למיטה )אופציה במייל/וואצ( 
_____________________________________________)15-26ש(052-7690412

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-18ש(וסנוקר 052-3540874

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

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

 "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

ספסופה

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

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

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

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)11-19ש(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)12-12/22(_____________________________________________

 וילות מפוארות, 8-18 
חדרים, עד 60 איש, 

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
_____________________________________________)15-15ל(ומשחקיה 054-8469788

מושב תרום
 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)7-19ש(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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)7-19ש(054-6388082

צפת

 בשכונת הדר, דירה 4 
חד', להשכרה, במחיר מציאה, 

לימים ושבתות, מ- 11.4 
_____________________________________________)15-16ל(דבורה 052-7113508

 צימר זוגי מאובזר ממוזג 
ונקי, נוף וחצר, רבע ש' 

_____________________________________________)15-22ש(מהעתיקה 052-3455254

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

 דירות אירוח בצפת 
העתיקה בכל ימות השנה, 

ממוזגות + מרפסות
_____________________________________________)16-27ש(052-7611898/9

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

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

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

 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(_____________________________________________

 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

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-17ש(ושבתות 052-7668387

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

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

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

מכוניות

קנית רכבים

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מכירת רכבים

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 סוזוקי ליאנה מידל 2004, 
במצב מצויין, בהזדמנות

052-4227714)13-17(_____________________________________________

סוזוקי

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-34/21ש(050-7532336

השכרת רכב

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

סוכן השכרת רכב

 תתקשרו אלינו 
   לפני שתקחו ממקום אחר...

דוד זיתון
בארץ ובחו"ל

052-7123419
050-5765449

להזמנות:

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

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

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

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

לפרסום
בלוח

03-6162228



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה ב’ באייר -ד’ באייר תשפ”א   14/04-16/04/2021

דנית ברקול 
משרד עורכי דין

• ביטוח לאומי וייצוג בועדות רפואיות בכל הארץ

• תאונת עבודה
• חברות הביטוח אכ״ע 

• פטור ממס הכנסה
• משרד הבטחון

משרדנו עוסק במימוש זכויות רפואיות
איתך עד לקבלת הפיצוי

לשיחת ייעוץ חייגו

055-9706997

 רדיו דיסק לסיווק 300 
_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 רדיו דיסק של סוני 99 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3216830

 צורב חדש של LG רק 
_____________________________________________)15-16ח(100 058-3216830

 מקרר מצוין 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 מיקרו אלקטרוני 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 כירה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גריל לפיתות סלוף 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גק לרכב 20 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 פלטות לשבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 קומקום חשמלי 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מאוורר עמוד כחדש 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 נברשת לסלון חדשה 
באריזה ב- 250 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 ארון גדול אורך 1.90 מ' 
400 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-6140800

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 050-3337530

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

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-7641400

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

_____________________________________________)15-16ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן בר כחדש + 2 
כסאות בצבע לבן + רגליים 

ומדפים בכסף 290 ש"ח )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 052-2453034

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 למכירה ארונית מטבח 
גבוהה 2 מטר 3 דלתות צבע 

חום בהיר 400 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 שולחן פינת אוכל זכוכית 
מחוסמת גבוה 330 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 למכירה כסאות ישיבה 80 
ש"ח לכסא עם ריפוד + עץ 

_____________________________________________)15-16ח(מלא 052-5737813

 למכירה שולחן פינת אוכל 
מתכת זכוכית מחוסמת נפתח 

חזק ויציב 300 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 פינת אוכל יפיפיה 6 
כיסאות כחדשה 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 כיסא נוח 50 ש"ח גמיש 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מיטה מתקפלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 ארון פלסטיק 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 שולחן גדול 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מתקפל 054-4273857

 כיסאות לסוכה 15 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מרופדים 054-4273857

 מנורה עם זרוע 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 נברשת וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כיסאות לבית ולמשרד 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 פינת אוכל בהזדמנות, 6 
כיסאות, במצב מצוין, 1,200 

_____________________________________________)15-16(ש"ח 050-6561610

 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

מחשבים

לימוד נהיגה

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

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

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

■ 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(_____________________________________________

צילום
 צלם מקצוען ומיומן 
לאירוע שלכם, "אריאל 

עדי", החל מ- 399 ש"ח 
052-5867076
_____________________________________________)10-18ל(03-6183365

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

שיפוצים
 שיפוצים ובניה מהמסד 

עד הטפחות, המומחים לפינוי 
תכולות מגניזות ומחסנים 

_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

אבידות

 נמצאו אופניים הילוכים 
_____________________________________________)16-17ח(ממותג קוברה 050-7248799

 נמצא כרטיס זיכרון לנגן 
לפני כשבועים ברחוב זכרון 
_____________________________________________)16-17ח(יעקב ירושלים 02-5377019

 נאבדו משקפי ראיה 
יקרים בצפון אזור הכנרת, 

מסגרת שקופה, בשבוע 
שעבר, המוצא יתקשר 

_____________________________________________)16-17ל(054-6337121

 אבד נגן ipod של 
חברת apple בצבע כסף 

בחול המועד פסח התשפ"א 
בירושלים המוצא הישר 

מתבקש לפנות ל-
_____________________________________________)16-17ח(054-8541303

 אבד צמיד חוליות מוזהב 
בחול המועד פסח התשפ"א 

בירושלים המוצא הישר 
מתבקש לפנות ל-

_____________________________________________)16-17ח(054-8541303

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
רבי עקיבא הרב קוק ב"ב 

_____________________________________________)15-16ח(בפסח 054-8474338

 בחול המועד פסח נמצא 
סידור תפילה של נערה עם 
כריכה וורודה במתחם הר 

הזיתים )קרוב לאור החיים( 
_____________________________________________)15-16ח(050-6256846

יד שניה 
קונים

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)16-17ח(ילדים 050-6651365

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח 052-8814378

 דרושים אופני ילדים 
תקינים או תקולים

_____________________________________________)16-17ח(054-5343924

 למכירה ברמת גן תכולת 
_____________________________________________)16-17ח(דירה בנייד 054-4980062

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)16-17ח(052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)16-17ח(או ישנה 052-3595314

 לפני כ- 3 שנים נמצאה 
טבעת זהב בכניסה לאיילת 

_____________________________________________)15-16ח(השחר ב"ב 052-7148030

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לבחור העובד בתחום
_____________________________________________)15-16ח(052-7396092

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 למסירה לאברך תנור נייד 
דלונגי )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057 

 למסירה לאברך תנור גז 
במצב טוב )נקי לחלוטין(

_____________________________________________)15-16ח(02-6540238 052-7606057

 מעוניין להשאיל מכשיר 
נגד כאבים בי קיור לייזר ב- 

_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 052-8814378

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 10 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 220V -שנאי ממיר מ 
 500W 110 בהספק שלV -ל
_____________________________________________)16-17ח(100 ש"ח טל': 050-2897977

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

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3143334

 מדפסת HP דרוש תיקון 
בגלגלת 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7131071

 רמקול בלוטוס גדול חדש 
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 שקל 050-8776286

 מצלמה soni 830w ב- 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח 058-3274166

 מכשיר פקס + צבע שחור 
מלא חדש מקורי של HP ב- 
_____________________________________________)16-17ח(80 ש"ח טל': 050-2897977

 מטחנת בשר מצויינת 
_____________________________________________)16-17ח(150 ש"ח בב"ב 052-7600336

 למכירה מכונת כביסה 
LG מחיר 210 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)16-17ח(כולל הובלה 052-5737813

 מיקרוגל סמסונג במצב 
מעולה! 100 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)16-17ח(055-2824484

 טוסטר אובן היה בשימוש 
_____________________________________________)16-17ח(מעט 400 ש"ח 053-3155415

 מיקסר חברת מולר קערה 
מקציף כולל מטחנת והבלנדר 

לא היו בשימוש 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 מקרן קול 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מזגן נייד טורנדו 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 טוסטר אובן מורפי 
רצ'ארדס 150 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מחשב שולחני אינטל 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מקרר משרדי + תא 
הקפאה בבני ברק 100 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3173347

 PC מסך למחשב 
21 אינטץ כחדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ליחידה 050-6205446

 מזגן תדיראן עילי 3/4 
כו"ס + 3.5 מ' צנרת 500 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח גמיש ב"ב 054-8412976

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 052-2727474

 מכשיר פקס משולב 
דיגיטלי כחדש 200 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-4128382/1

 למכירה מקרר מיני בר 
במצב מעולה כמו חדש ב- 

100 ש"ח מבני ברק פלאפון 
_____________________________________________)16-17ח(052-8370535

 קומקום חשמלי נשלף 
גוף חימום נסתר כחדש יונדאי 

_____________________________________________)16-17ח(30 ש"ח טל': 050-2897977

 ספק כח למחשב נייח 
500W פועל מצוין עם 

חיבורים דקים + עבים 30 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצ'ים 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 גמבוי 2 מסכים כולל 
מצלמה ונגן מצב מצוין 290 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8474176

 מסך דק מצוין רק 150 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3346080

 נגן boss כחדש מסך מגע 
גדול חסום לוידאו 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8474176

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

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

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

_____________________________________________)16-17ח(054-7216671

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)16-17ח(ב- 150 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-3558949

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 054-3558949

 מסחטת מיצים 
קשה המילטון ביץ פסחית 
השתמשנו פעמים ב- 300 

_____________________________________________)16-17ח(054-8420107

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)15-16ח(300 ש"ח 054-7432035

 תנור חימום לבית על 
_____________________________________________)15-16ח(סולר 399 053-5420807

 פלטת שבת רק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(חזקה מאוד 053-5420807

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מיקסר קנווד 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מיקסר להקצפה 20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מסחטת גזר 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(חשמלית 054-4273857

 מאוורר טורבו 20 חדש 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 054-7216671

 תנור אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(75 ש"ח 054-7216671

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 למכירה מקרר גדול תקין 
סמסונג תא הקפאה מקרר 

ניתן לתקן ב- 400 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 מחשב נייד מציאה עובד 
מהר רק 199 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-3558949

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-3558949

 מחשב נייד כמו חדש 500 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 055-2859008

 מטחנת בשר חשמלית 
קנווד במצב מעולה 190 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(טל': 052-2727474

 מחשב נייד מהיר ואיכותי 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-3558949

 מקרן איכותי רק 490 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(055-2859008

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

_____________________________________________)15-16ח(052-2727474

 למכירה מקפיא 4 מגירות 
מצב מצויין 300 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)15-16ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(058-3233170

 טוסטר אובן 450 ש"ח 5 
_____________________________________________)15-16ח(ליטר 053-3155415

 מכונת תפירה חשמלית 
_____________________________________________)13-14ח(300 ש"ח 054-7432035

 בהזדמנות מכשיר אטמור 
חדש לחימום מים )בפ"ת( 

 SKW לאמבטיה או למטבח
_____________________________________________)13-14ח(180 ש"ח 052-2786557

 מקרן איכותי 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(055-2859008

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

_____________________________________________)13-14ח(052-2727474

 מכונת תפירה חשמלית 
brother טעון תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 )בפתח 
_____________________________________________)13-14ח(תקוה(

 מטחנת בשר חשמלית - 
קנווד במצב מעולה 150 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(טל': 052-2727474

 מסחטה מקצועית לפרי 
 buffalo הדר ידנית חברת

עדין בקרטון 150 ש"ח -052
_____________________________________________)13-14ח(2786557 פ"ת

 מסך מחשב 21 אינץ 
במצב חדש 150 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)13-14ח(050-6205446

 BEKO מקרר של חברת 
350 ליטר ב- 300 שקלים 

_____________________________________________)13-14ח(לפרטים: 050-4143035

 אורגן ARK-15 + חוברת 
כמעט חדש 250 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8596700

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 נברשת )שנדליה( 3 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(250 ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 170 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו )טייפ/
קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)13-14ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)13-14ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מציאה! חדש באריזה! 
מכונת קפה אספרסו 50 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(בלבד 052-7108328

 מהגץ אדים חדש באריזה 
FRIMA ב- 130 ש"ח בפ"ת 

_____________________________________________)13-14ח(052-2786557

 JBL רמקול חברת 
400 וואט מוגבר כולל מיקסר 

מתאים לאירועים עד 300 איש 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 054-3132330

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

 HP מחשב נייד חברת 
14 אינץ בצבע אפור תוכנת 

XP במצב טוב מתאים 
לסרטים וורד ועוד 450 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(ב"ב 054-3132330

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

_____________________________________________)11-17ל(אפשרות בנפרד 052-4227714

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530 אבנר

 כסא מחשב נח מאד 
ריפוד שלם ונקי 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8433730

 2 מיטות ארון עם מדפים 
יפהפיות עץ סנדביץ פורמייקה 

_____________________________________________)16-17ח(כ"א 500 ש"ח 03-6199806

 2 מיטות חדר שינה 
מועלם 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מיטת שלישיה מועלם 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-4131038

 כוננית ספרים חדר ילדים 
80*2.40 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 מדפי עץ סנדויץ אדום 
30*30 או 40*40 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(למדף בב"ב 052-7600336

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

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 052-7641400

 שולחן סלוני מעץ מלא 
נפתח ל- 250/110 ב"ב 500 
ש"ח 6 כסאות ריפוד חדש! 

_____________________________________________)16-17ח(058-3292985 055-2824482

 מיטת יחיד נפתחת 
לשניים מעץ מלא כולל 2 

מזרונים 2 מגירות אחסון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 מנורה יפה לסלון / פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-6140800

 מיטה בצורת ר' עם 
דלתות ומדפים 500 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שידות פלסטיק 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פינת אוכל מעץ עם 4 
כסאות 300 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 שולחנות סלון 200 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 שולחן יצירה ו- 2 כסאות 
_____________________________________________)16-17ח(ילדים 100 ש"ח 054-4980062

 ספה חומה 200 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 ספת שזלונג 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 2 כורסאות אדומות 300 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 כורסת עור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מזנון עץ שחור 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 כסא גיי מינג 300 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 רפידת מזרון ויסקו 400 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-4980062

 מנורה עומדת 50 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 סלון איטלקי מעור, 2 ו- 3, 
צבע חום כהה, במצב חדש, 

_____________________________________________)16-17ל(בהזדמנות 052-4227714

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 050-3337530

 ראי סלוני חדש! 70 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 055-2824482

 6-8 כסאות סלון דגם 
חדש! מעץ מלא בני ברק כ"א 

_____________________________________________)16-17ח(180 058-3292985

 שולחן סלון נפתח מעץ 
מלא 270/110 ב"ב במחיר 

הזדמנות! 500 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(058-3292985

 2 כיסאות ורודים מעוצבים 
לחדר בנות מאיקאה ב- 200 

_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק 054-2859394

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית 380 ש"ח בלבד נפתח 

_____________________________________________)16-17ח(חזק ויציב 052-5737813

 למכירה מכתביה צבע לבן 
+ כסא עם ידיות 230 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 למכירה ארונות מטבח 
גבוה 3 דלתות צבע חום בהיר 

_____________________________________________)16-17ח(400 ש"ח 052-5737813

 מנורה יפה לסלון/פינת 
אוכל נברשת מפוארת 300 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-6140800

 נברשת תלויית קיר 
יפייפיה 100 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-6140800

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

תינוקות
 למכירה עגלת  סלקל 

שלב ראשון לתינוק שמתאים 
גם לרכב ב- 500 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7619852

 מיטת תינוק מעץ מלא + 
מזרון שילב במצב מצוין 250 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 054-8476805

 ארגונית לעגלה של בייבי 
ג'וגר מקורית חדש 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 תיק החתלה גדול גינס 
כחול של גיטה חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 שטיח לילדים צבע קרם 
2*1.20 50 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(054-8476805

 עגלה אמבטיה + טיולון 
חברת chkco כחדשה מחיר 
_____________________________________________)16-17ח(500 ש"ח טל': 052-7177539

 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)16-17ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

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

_____________________________________________)16-17ח(399 ש"ח 03-9092321

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 460 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(בב"ב 052-7600336

 לול עץ + מזרן חדש 130 
ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(052-7655652/3

 מגן לעריסה לתינוקת 
חדש חברת שילב 25 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 למכירה עגלת אמבטיה 
britax צבע סגול כהה מצב 

מצויין 480 ש"ח בלבד
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 בגדי תינוקות חדשים 
ומיוחדים לגילאי 0-3 חודשים 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 052-4747667

 עגלת מוצי שמורה מאוד 
אמבטיה )קוניאק( + טיולון 

)אדום( + תיק 500 ש"ח 
_____________________________________________)13-14ח(053-7926741

 עגלת טיולון + סלקל של 
מוצי מתאים גם לרכב 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7619852

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 סלקל לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 350 ש"ח 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה + 
ישיבה בצבע אפור 220 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(400 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 britax למכירה עגלת 
+ אמבטיה + גגון 430 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה טיולון אינגלזינה 
160 ש"ח צבע שחור + גגון 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מגן לעריסה לתינוקת 
שילב 25 ש"ח חדש

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857
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בני ברק
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sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

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

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 מזרן למיטת תינוק ב- 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח בלבד 050-4158480

 סלקל לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 כסא לרכב ב- 60 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)15-16ח(ב- 350 ש"ח 050-4158480

 עגלה משולבת שכיבה + 
ישיבה בצבע אפור 220 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(בלבד 050-4158480

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל לתינוק חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(400 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 britax למכירה עגלת 
+ אמבטיה + גגון 430 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(בלבד בני ברק 052-5737813

 למכירה טיולון אינגלזינה 
160 ש"ח צבע שחור + גגון 

_____________________________________________)15-16ח(052-5737813

 מגן לעריסה לתינוקת 
שילב 25 ש"ח חדש

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 לול לתינוק מעץ 80 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(גמיש 054-4273857

 סלקל לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כיסא לרכב לתינוק 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 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

כללי

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 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

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(120 ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(220 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 2 בלוני גז 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(מציאה 054-4273857

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 200 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 058-3233170

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 תפילין ב- 150 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 שולחן קמפינג מזוודה 80 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 סירים מחבתות 10-20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 חוטי דייג 10 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

 רימונים לספר תורה 100 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-4273857

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

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

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

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

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

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

העבודה בבני ברק

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(400 ש"ח 054-7216671

 מיטת תינוק עץ מלא 
צבע שמנת רק 350 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מציאה! כחדשה! 
אמבטיית פרמיום מפוארת 

לתינוק "שילב" + מעמד 50 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7108328

 מציאה! כחדשה! מיטת 
תינוק "טל" + מזרון אורטופדי 

סוויטסלופ 500 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

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

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

תקשורת
 בלאקברי חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(מציאה 053-5420807

 נוקיה C2 + מגן + 
סוללה איכותית + מטען + 

מגן סיליקון 250 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(053-5420807

 פלאפון G10 חדש גוף 
מתכת תומך דור 2 220 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(+ מגן + מטען 053-5420807

 פלאפון כשר G10 באריזה 
2 סימים + מעבד וסוללה 

חזקים 200 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 פלאפון מיני 2 סימים + 
שנוי קולות חדש 130 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 ספרי ילדים ונוער כחדשים 
מ- 2-5 ש"ח ירושלים שעות 

_____________________________________________)15-16ח(הערב 055-6600157

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-5385013

 אקווריום כולל פלטר 
חמצן חצץ עציצי פלסטיק 

ותא לידה וחימום וטיפה אוכל 
הכל ב- 320 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

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

_____________________________________________)15-16ח(03-6166672

 בלונים לסודה סטרים מלא 
70 ס"מ ריק 20 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-2786557 בפתח תקוה

 למכירה צעצועים ובגדים 
לילדים + אופנים + בימבה 

+ קורקינט + עגלת שוק 40 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-5737813

 צמיגים וג'אנט לאופנים 
קידמי בלבד במידות 26 ו- 20 

_____________________________________________)15-16ח()ראלי( ב- 25 050-4168143

 נגן בוס מסך גדול חסום 
כחדש 200 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(054-8474176

 למכירה מכשיר ריצה 
מצוין דרוש תיקון 500 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(058-3222758

 למכירה אופניים לילדים 
מידה 16 במצב חדש 180 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-2819921

 למכירה אופני הרים 
למבוגרים )מידה 26( במצב 

מצויין 300 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-2819921

 כורסא מעור צבע קרם לא 
נפתח רחבה יחיד 350 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 עיתוני מרווה לצמא סט 
של שנה 25 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)15-16ח(350 ש"ח 053-3155415

 צופר של אופנוע לאופניים 
חשמליות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 ספר קריאה אנשים 
מספרים על עצמם 25 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(053-3155415

 כיסוי לספות צבע בורדו 
_____________________________________________)15-16ח(70 ש"ח 053-3155415

 ספר הפרשה מספרת לי 
חומש שמות באנגלית 55 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 053-3155415

 קסדה לאופנוע וחשמליות 
של LS2 רק 200

_____________________________________________)15-16ח(058-3216830

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)16-17ח(בערב

 תוכונים חצי אנגלי 
האכלת יד לשעבר עובדים 

אחד 80 ש"ח 2 150 ש"ח ב"ב 
_____________________________________________)16-17ח(054-8412976

 גיפקארד על סך 200 ש"ח 
בחנות ZARA )זרה( ב- 150 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7131071

 גמבוי עם יותר ממליון 
משחקים + כבל טעינה ב- 60 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח טל': 058-3274671

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

_____________________________________________)16-17ח(058-3274671

 חולצת אואה חדשה 
באריזה מידה 15.5 40 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(058-3299505

 רולר לבנות מידה 35 מצב 
טוב ב- 50 שקל
_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 שעון יד חדש באריזה 
חברת "קסיו" ב- 100 שקל 

_____________________________________________)16-17ח(050-8776286

 מצלמה חדשה ורודה 
מחו"ל מתאימה לילדים 2 
סוללות נרתיק 200 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(052-7679123

 מראה גדולה לתליה על 
הקיר 40 ש"ח בני ברק

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 מאוורר למנגל עם פנס 
חדש באריזה 50 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)16-17ח(050-4174525

 3 מחזורים 3 רגלים מעור 
ספרד 50 ש"ח כל אחד

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה/השכרה שמלת 
ארוע 46 ציפי שכטר 450 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(050-4131038

 למכירה חליפות ומכנסיים 
חדשים חברת בגיר אלגנטיים 

מחויטים לגברים 100 ש"ח נייד 
_____________________________________________)16-17ח(050-8425228

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל:

050-5291073 אבנר:
_____________________________________________)16-17ח(050-3337530

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)16-17ח(050-2897977

 מכשיר לסודה - סודה 
קלאב בלון גז 60 ש"ח כחדש 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת תחנות 

_____________________________________________)16-17ח(מצויינת טל': 050-2897977

 רדיו שעון + אזעקה 50 
ש"ח פועל מצוין מתחבר 

לחשמל ספרות דיגיטליות 
_____________________________________________)16-17ח(כחדש טל': 050-2897977

 בלון של סודה סטרים 130 
ליטר גז 50 ש"ח )ריק מגז( 

_____________________________________________)16-17ח(טל': 050-2897977

 תיק למחשב נייד במצב 
חדש מחיר 50 ש"ח טל': 

_____________________________________________)16-17ח(053-3147379

 משחק "רגע קסם" לזוגות 
במחיר מבצע 199 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(052-7630089

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 180 ש"ח או תווי 

_____________________________________________)16-17ח(קניה 052-7157077

 אופניים BMX מצב טוב 
90 ש"ח ב"ב טל':

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופני ילדים שש הילוכים 
כחדשות מידה 20 350

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 אופניים 24 הילוכים 
מעולות 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3121020

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)16-17ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3165377

 כרית נוחות למיטה - 
עמינח כמעט חדשה 60*60 
בב"ב 100 ש"ח במקום 180 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 052-7600336

 שמלה לחתונה צבע זהב 
ושחור מידה 14 200 ש"ח 

מידה 3 150 ש"ח בב"ב
_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 לילדים שאוהבים לקרוא 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 חליפת בן שלשה חלקים 
כמעט חדשה מידה 4 80 ש"ח 

_____________________________________________)16-17ח(ב"ב 052-7600336

 ילקוט הלו קיטי + קלמר 
תואם 70 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 אהיל לחדר ילדים ירוק - 
40 ש"ח לבן - 30 ש"ח בב"ב 

_____________________________________________)16-17ח(052-7600336

 מגוון מחזיקי מפתחות 
מארצות שונות בעולם 10 

ש"ח ליחידה 052-7600336 
_____________________________________________)16-17ח(בבני ברק

 למכירה אופני ילדים 
לגילאים מצעד 8 שנים במצב 

מצויין 130 ש"ח טל':
_____________________________________________)16-17ח(054-2819921

ibus למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(052-5737813

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 30 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 כיסוי לספה 70-45 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 6 צלחות עמוקות רדד 
סולתם חדש 70 ש"ח

_____________________________________________)16-17ח(053-3155415

 שעון קיר 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מראה 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מוט מתח 50 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 פמוטים 40 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 שטיח 100 ש"ח
_____________________________________________)16-17ח(054-4980062

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(054-7938941

 40 ספרים לגילאי כ- 8-4 
נמכרים כיחידה ב- 300 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 אופניים לילדים )לא 
קטנים( ב- 100 שקלים בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 כובע בורסלינו קלסיקו 
כחדש שוליים צרים מידה 53 

_____________________________________________)16-17ח(ב- 500 054-2859394

 אורגן חדש באריזה 500 
שקלים במקום כ- 700 בבני 

_____________________________________________)16-17ח(ברק 054-2859394

 מצלמה קטנה נסתרת 
מרובעת ב- 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)16-17ח(לפרטים 054-8437580

 למכירה אופנים 100 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ח(בלבד 052-5737813

 pa500 אורגנית קורג 
מתוכנת עם מקצבים חסידיים 

מכל הסוגים, 5,800 ש"ח 
_____________________________________________)16-17ל(053-3165776

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)16-17ח(ש"ח 053-3165377

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)15-16ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 054-7216671

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)15-16ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)15-16ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(054-7216671

 מכונת תפירה 350 ש"ח 
_____________________________________________)15-16ח(054-7938941

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 180 ש"ח
_____________________________________________)15-16ח(054-7289931

 סיר בישול איטי 6.5 ליטר 
חדש באריזה ב- 100 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(050-4158480

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)15-16ח(050-3337530

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)15-16ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)15-16ח(052-3463482

 תוכי קוקטייל )וויט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 460 ש"ח 

_____________________________________________)15-16ח(ב"ב 054-8412976

 אקווריום ברוחב מטר + 
משאבה 480 ש"ח ב"ב

_____________________________________________)15-16ח(054-8412976

 למכירה שעון ממותג 
גוסיפ חדש באריזה צבע זהב 

רצועה שחורה )יפה מאד( 
במחיר מציאה בטל':

_____________________________________________)15-16ח(052-7612589

 למכירה תיק קשיח קייס 
לגיטרה קלאסית מרופד 

מבפנים חדש 350 ש"ח נייד 
_____________________________________________)15-16ח(052-2437292

 למכירה בהזדמנות גיטרה 
חדשה וילנסיה 350 ש"ח נייד 

_____________________________________________)15-16ח(052-2437292 כל הקודם זוכה

 נעלי עקב 38 שחור לבן 
אלגנטיות מקסימות נוחות 

_____________________________________________)15-16ח(150 ש"ח 050-4118891

 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

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

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל במצב מצויין מידות 

_____________________________________________)13-14ח(31*51 30 ש"ח 052-7108328

 מציאה! מחו"ל! חתולה 
על שלט הולכת ומייללת 

במצב חדש 30 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(052-7108328

 מציאה! חדש באריזה! 
משחק "מכונת מזל" מעוצבת 
_____________________________________________)13-14ח(לילדים 40 ש"ח 052-7108328

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה ב’ באייר -ד’ באייר תשפ”א   14/04-16/04/2021

■ 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 

_____________________________________________)07-19ש(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 

 נהג לחלוקה עם רכב 
פרטי, באיזור גבעתיים, 

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

_____________________________________________)12-16ל(051-5797730

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

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-19ש(052-7560455

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

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

< 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

:

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)12-16(_____________________________________________

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת לחצי/

מלאה/צהרון, לפרטים
_____________________________________________)12-17ל(050-7250631 ניקול

 אדם רציני אחראי ונאמן 
עם נסיון, מעוניין לטפל 

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

 עובד חרוץ ואחראי עם 
נסיון, להתקנות מיזוג אויר 

_____________________________________________)13-17ל(מהמרכז 058-7348517

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

_____________________________________________)12-18(גמישות 03-5797279

לתינוקות, לילדים, לילדות ולנערות 
פתוח 10:30-20:00 רצוף | שישי סגור

03-5792841
רח' ירושלים 52, בני ברק 

ע"י העיריה

"אצל בתיה"
מבצעים

לוהטים!!
10-150&&10-150הקודם זוכה!!!

רוצה להתפרנס בכבוד?
בוא ללמוד מקצוע מתגמל תוך זמן קצר ולהתחיל להרוויח!
לימודי מנעולנות מבית דקל כהן, זוכה תוכנית "יצאת צדיק",

מותאם לציבור שומרי מצוות.

ועכשיו חדש!
קורס דיגיטלי אצלך בבית + תרגול מעשי!

לפרטים ויעוץ חינם: 054-6719-622

www.dekelcohen.net
086612407

 באזור ב"ב, דרוש קצב 
וקופאי לאיטליז הדר 

בשר, במיידי!
052-3391017
_____________________________________________)15-18ש(052-6391018

 אחראית גביה למילוי 
מקום + אופציה לעבודה 

קבועה, משרד בבני ברק קו"ח 
 rdm@rdm.co.il :למייל

_____________________________________________)15-16(פקס 03-633-8889

 לחנוך כץ סוכנות 
לביטוח, דרושה חתמת 

אלמנטרי )באזור המרכז(, 
נסיון 5 שנים לפחות, 

קו"ח לפקס-
_____________________________________________)15-16ש(03-578-0503

 למעון בשיכון ה', 
דרושה גננת לכיתת 

בוגרים, תנאים מצוינים, 
עבודה מיידית
052-6796087)15-18(_____________________________________________

 לת"ת במרכז, 
מחנך לכיתות הגבוהות 
לשנה"ל תשפ"ב. קו"ח: 

meil:6307420@gmail.com)15-18(_____________________________________________

 מטפלת לכיתת תינוקיה, 
ובוגרים, במעון בב"ב-פרדס כץ, 

לפרטים אסתר 03-5798882 
054-8413913)15-16(_____________________________________________

 לחברת מיזוג אויר 
מובילה במרכז, דרוש טכנאי 

מנוסה עם ניסיון לעבודות 
מיזוג אויר, שכר גבוה, רכב 

למתאימים, 5 ימים בשבוע מ- 
_____________________________________________)15-18ל(07:00-17:00 054-5517130

 למשרד מהנדסים 
בגבעת שמואל, דרושה 

מזכירה + נסיון, ראש 
גדול, ידע בתוכנות, ללא 
itzhak@shahamm.co.il 15-16ש(שישי(_____________________________________________

 דרוש/ה מזכיר/ה למועצה 
mdsavyon@gmail.com 15-16(דתית. לפנות(_____________________________________________

 דרוש/ה, מוכר/ת, לחנות 
אופנה עילית לגברים, יתרון 
לבעלי ניסיון. עבודה לטווח 
ארוך וקידום, תנאים ושכר 

מעולים, בבני ברק.
050-6964424)15-18(_____________________________________________

 דרוש/ה, עובד/ת חרוצ/ה, 
לניקיון עסק הכולל חנות ביגוד, 
מחסן ומשרד. לעבודה קבועה, 
לטווח ארוך, פעם בשבוע. בבני 

_____________________________________________)15-18(ברק 050-6964424

 הזדמנות לנשים! 
לפתיחת עסק יציב, ללא 

סיכון, הדרכה וליווי
_____________________________________________)15-18ל(054-8449274

 לרשת גנים בקרבת 
ב"ב דרושות מיידית *סייעת 

צהרון לגילאי 3-4 *גננת מ"מ 
לגילאי 2-3 054-8405618 

_____________________________________________)15-18ש(052-7140588

 ליוסי מעליות במרכז, 
חשמלאי/הנדסאי/

רקע מכני, רשיון נהיגה, 
הכשרה במקום

_____________________________________________)15-18ש(03-6160186

 דרושה מטפלת למעון 
יום במרכז בני ברק, 
משרה מלאה בלבד

052-7119894
054-4842065)15-18(_____________________________________________

רק לבעלי ניסיון בתחום 
קרקעות וקבוצות רכישה
ניתן להגיע מעל 

10,000& ויותר
מתאים לנשים וגברים

פרנסה בכבוד

050-6725441

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בשיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

058-5556006)13-17(_____________________________________________

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)16-19(_____________________________________________

 למעונות בצפון 
ת"א, דרושות מטפלות 

איכותיות, משרות 
מגוונות חגית

_____________________________________________)16-19ש(054-7708715

 דרושה מטפלת לאישה 
מבוגרת, פעמיים בשבוע, 

לשעתיים, שכר הולם 
_____________________________________________)16-17ל(למתאימה 052-3066652

 לכיפות לוין ב"ב, תופרות 
לעבודה במפעל, משרה מלאה 

03-5704491 פקס
_____________________________________________)16-17ל(03-570-2721

 גזרן למפעל בבני 
ברק, ל- 7/8 שעות ביום, 

להתקשר בין -9:00
_____________________________________________)16-17ש(13:00 03-5781152

 סוכן לתשמישי קדושה 
לאזור הצפון, תנאים 

טובים למתאים, קו"ח 
_____________________________________________)16-17ש(לפקס- 1533-578-1152

 לאיחוד הצלה בב"ב, 
דרושות עובדות למשמרת 
בוקר, 35 ש"ח + בונוסים 

למתאימות, לפרטים 
03-6001411)16-19(_____________________________________________

 מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל בפ"ת, 

3 שעות אחר הצהריים 
 054-4697827

ilanaktz22@gmail.com)16-19(_____________________________________________

 לתחום הבריאות, דרושים 
אלופים לקשרי לקוחות, שכר 

6,000 ש"ח ויותר
_____________________________________________)16-17ש(050-6725441

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

כשכיר/אפשרי לפי שעה
_____________________________________________)16-17ח(050-6651365

 התפנה מלמד להקניית 
קריאה ואותיות לגנים בב"ב 
_____________________________________________)16-17ח(8-11 בבוקר 053-3113987  ספרי ילדים ונוער כחדשים 

2-5 ש"ח ירושלים שעות הערב 
_____________________________________________)13-14ח(055-6600157

 פיטום הקטורת על קלף 
+ למנצח + נרתיק מהודר 

רק 400 ש"ח למנצח לבד 80 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-8430025

 חליפת גבר אפור כהה 
מידה 50 נלבשה פעם אחת 

_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח 054-8430025

 ישירות מהסופר פיטום 
הקטורת על קלף )ספרדי( + 

למנצח בצורת מנורה + נרתיק 
מהודר 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 לקראת ספירת העומר: 
למנצח בצורת מנורה 80 ש"ח 

כתב נאה במיוחד!
_____________________________________________)13-14ח(054-8430025

 מילון עתיק מעברית 
לאידיש ולרוסית משנת 1911 

_____________________________________________)13-14ח(80 ש"ח 054-5385013

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

_____________________________________________)13-14ח(054-5385013

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)13-14ח(150 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה משנה ברורה 
דירשו חדש בקופסא 300 שקל 

בלבד וכן נגן 100 שקל בלבד 
_____________________________________________)13-14ח(טל': 050-4183200

 מס' הוברבורד שטח + 
מטען ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4168143

 מזוודה חדשה בצבע אפור 
)בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 צמיגים וג'נט לאופניים 
מידה 26 20 ראלי קדמי בלבד! 

_____________________________________________)13-14ח(ב- 25 ש"ח 050-4168143

 אופני הילוכים מידה 26 
מצב מצוין 450 ש"ח ב"ב 

_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 אופני הילוכים מידה 24 
במצב מעולה כחדשות 400 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופני הילוכים קטנות 
מידה 20 במצב מעולה 

כחדשות 450 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(055-6763664

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 נעל ספורט חדשה של 
פומה לנער שחור מידה 40 40 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעל אלגנט לנער חדשה 
"פאקו מישל" מידה 42 150 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט מידה 31 ורוד עתיק 30 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעליים חדשות לילדה 
ספורט הלו קיטי מידה 32 20 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 050-4195888

 נעלי סניקרס לילדה 
חדשות צבע ברונזה עם פנינים 

מידה 33 40 ש"ח
_____________________________________________)13-14ח(050-4195888

 קטלן יתושים עוצמתי 
גדול חדש באריזה בחצי מחיר 

_____________________________________________)13-14ח(140 ש"ח 050-4195888

 מציאה! תיק גב "מונע 
גניבות" + תא למחשב 50 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-7108328

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3165377

 שתי שטרות עם הכיתוב 
60 שנה למדינה 100 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(050-4174525

 אופני BMX מעולות 
מידה 18 130 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(053-3121020

 פאה של "נחמי בן דב" 
צבע חום שטני מתולתלת 

500 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)12-13ח(054-8457681

 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

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 אופנים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קשתות לרכב 70 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

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

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

 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

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

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 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

 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

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3165377

 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

 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

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

 מזכירת משרד/רפואית 
ניסיון רב מחפשת משרה 

_____________________________________________)13-14ח(חלקית 050-2266440

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

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

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

 שטיחון קישוט קטן מלבני 
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664



ראשון-שישי
 18-23.4.21
ו'-י"א באייר

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון * חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק.

 

סופרים את העומר
בסופר מבצעים

בת ים: ניסנבאום 25
נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י 20

ראשון-שישי
18-23.4.21
ו'-י"א באייר

שלישי-רביעי
 20-21.4.21
ח'-ט' באייר

בלדי
דג פילה סלומון

חרוזית/טבעות
560 גר'

בית השיטה

20
3 ב-

רגיל/מוזהב
200 גר'
'מעולה'

פרורי לחם

10
4 ב-

חומוס/תירס/אפונה/
אפונה וגזר/שעועית 
ברוטב עגבניות 'מעולה'/

רסק עגבניות 22% טל
550-580 גר' 

1290
3 ב-

200 גר'
עלית

תפוצ'יפס

20
3 ב-

עוף שלם
אחדות

2190
לק"ג

קמח מלא
100%/80%

1 ק"ג
'מעולה'

1190
2 ב-

מידות: 3-6
חיתולי האגיס

100
3 ב-

שלישיית מגבוני 
האגיס

22
2 ב-

קפה רד מאג
200 גר'

1790

אבקת כביסה 
אריאל

6 ק"ג

2990

חמישיית מסטיק 
מאסט

2 ב-
22

5*28 גר'
עלית

רביעיית טונה
בשמן צמחי/במים

4*140 גר'
'מעולה'

1590
למארז

שקדי מרק
400 גר'
'מעולה'

2 ב-
1290

'מעולה'

לפתן אפרסק 820 גר'/
מנגו/תירס גמדי 

425 גר'

10
2 ב-

שלישיית פריכיות 
אורז

3*100 גר'
B&D

1090

דג פילה סלמון
בלדי

4490
לק"ג

'מעולה'
חמישיית טישו

890

שלגון לה פרוטה/
אבטיח 

נסטלה

1090
3 ב-

מאגדת יופלה ביו 
לבן/יוגורט טבעי

8*150 גר'
תנובה

1290
למארז

מאגדת מיני קרלו
8*100 גר'

תנובה

20
2 ב-

גזר ארוז/סלק/
כרוב לבן

290
לק"ג

קלמנטינה/חציל

490
לק"ג

לימון/פלפל אדום

590
לק"ג

תפו"ע סמיט/אגס

790
לק"ג

1 ק"ג
'מעולה'

סוכר

1090
3 ב-

1.5 ליטר

ספרינג/תפוזינה/
ספרינג תה/שוופס 

ווטר/מוגז פירות

4 ב-
20

בסניפי: שוהם והאר"י
בלבד!

כרעיים/שוקיים
טרי ארוז

מחפוד

צלעות
טרי ארוז

מחפוד

עוגיות ברמן 180 גר'/
חצופונים  שוקו/וניל
150 גר'/סהרון חצי 

מצופה 175 גר' פפושדו

1090
3 ב-

2 ק"ג ב-
100

לק"ג
2990
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