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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

ינון פלח

עונת התרחישים
למחנה   62 ואפילו   61 על  יצביעו  האמת  תוצאות  אם  גם  ממשלה.  להקמת  הדרך  ארוכה 
הימין, יתקשה נתניהו להקים ממשלה. מהר מאד עשוי נתניהו לגלות שההישג של הציונות 
הדתית הוא בעוכריו. העובדה שעליו לנהל מו"מ עם 3 ראשי מפלגות )הציונות הדתית, עוצמה 
ברירות  הרבה  בידיו  שאין  בהנחה  בנט,  גם  למורכבת.  המשימה  את  תהפוך  ונועם(  יהודית 

מלבד לחבור לממשלת נתניהו, לא יעשה לנתניהו חיים קלים.
)הטור המלא בעמ' 19(

ע"פ שלושת המדגמים המעודכנים של שלושת הערוצים 
נכון לשעה 01:30 לפנות בוקר, גוש מתנגדי נתניהו עומד 
על 61:59 בהנחה שבנט נספר עם מחנה נתניהו  ש"ס 
שומרת על כוחה והיא צפויה להיות המפלגה השלישית 
מנדט  המדגמים  לפי  מאבדת  התורה  יהדות    בגודלה 
נתניהו:  בנימין  רה"מ    מנדטים  לשישה  יורדת  והיא 
לימין  ענק  ניצחון  הענקתם  תודה!   - ישראל  "אזרחי 
ולליכוד בהנהגתי. הליכוד גדול בפער עצום מול המפלגה 
"אני  דרעי:  אריה  השר  ש"ס  יו"ר    בגודלה"  הבאה 
פונה לראשי מפלגות הימין. יש לנו יחד למעלה מ-61. 
בואו נשכח את מערכת הבחירות ונתגבר על השיקולים 

האישיים והפגיעות והחשבונות" | עמ'  18-19

תיקו צמוד בין הגושים ⋅ תוצאות האמת אמורות להתפרסם היום

קרב צמוד בין הגושים

החגיגות במטה ש"ס, צילום: יעקב כהן

ערכות  תחלק  ירושלים  עיריית  הפסח  חג  לקראת 
מרן  של  חייו  ברוח  הגדה  עם  הפסח  לחג  מיוחדות 
• ראש עיריית  אביר הרועים רבינו עובדיה יוסף זיע"א 
לאחד  היכולת  את  לו  היה  "מרן  ליאון:  משה  ירושלים 
את עם ישראל" • מ"מ וסגן ראש עיריית ירושלים הרב 
פסח  של  הגדה  במינה,  מיוחדת  "חוויה  כהן:  צביקה 

ברוח מורשתו של מרן"  | עמ' 8

חג הפסח בעקבות מרן
 הגר"ע יוסף זצ"ל

'ורפא ירפא' - קמפיין 
ביקור חולים בחול המועד

סופר',  חת"ם  'חוג  גאב"ד  של  קדשו  דברי 
זצוק"ל:  אונגר  שלמה  יצחק  רבי  הגה"צ 
לעזור  אפשר  כמה  לכם  לתאר  יכול  "איני 
שבור  הוא  שמטבעו  לחולה  טובות  במילים 
ואין  המצווה,  גודל  את  לתאר  או  ורצוץ, 
שלפעמים  עד  הזכות,  מגודל  מושג  לכם 
הדבר יכול להיות אפילו בגדר הצלת נפשות 

ממש" | עמ' 8





בפסח אוכלים בבית

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

משקה חלב בטעם וניל 1% | 3%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

חלב נטול לקטוז |
משקה חלב נטול לקטוז בטעם וניל 

 1 ליטר
בד״צ ועדת מהדרין

חלב טרי 1%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

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

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

יוגורט תנובה קרמי
5% | 3% | 1.5%

 150 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה נטול לקטוז 
 200 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

יוגורט תנובה
D מועשר בסידן + ויטמין

 200 גרם
בד״צ ועדת מהדרין

יופלה תות | אפרסק 
 500 גרם

בד״צ ועדת מהדרין

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

כשרים לפסח למהדרין
26 מוצרים לראשונה בפסח זה ובהם:

כ- 250 מוצרי





שווה להתבשר

חדש!

חדש!

ללא חשש
קטניות



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

 "התורמים 250 ש"ח 
קמחא דפסחא לקופת העיר 
ִיְזּכּו ָלֹחג ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות 

ְּבַהְרָחָבה ּוְבָנֵקל ברו"ג"

יוצאים בימים אלו 
מקופת העיר ללמעלה 

 מרבבת משפחות 
בכל רחבי הארץ

1800-39-47-47

גזירת מלך

₪18,000,000

ההזדמנות 
האחרונה!!



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

 מרבבת משפחות 
בכל רחבי הארץ
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כלל מוצרי המזון במטבח המרכזי בהכשר בד"צ העדה החרדית וללא שרויה | כל המזון מוגש בכלים חד פעמיים | אלפי כלי הגשה חדשים לגמרי עוברים 
טבילה במקווה כלים והמטבח כולו עובר הכשרה ע"י עשרות אברכים יר"ש | קערות סדר אישיות ומצות חבורה | כך מכינים מרכז רפואי לחג הפסח

מאת: אלי כהן

בהיערכות  צדק  שערי  הרפואי  המרכז 
שנה  וכמידי  הפסח  חג  לקראת  אינטנסיבית 
על  יר"ש  אברכים  עשרות  מסתערים  אלו  בימים 
ניהולו  תחת  החולים,  בית  של  המרכזי  המטבח 
שליט"א  פולק  יהודה  הרב  הראשי  המשגיח  של 
והכוונתו של רב המרכז הרפואי הרב משה ח. פלג 
שליט"א ומבצעים הכשרה יסודית ומחמירה של 
כל חדרי המטבח הענק המספק אלפי מנות מזון 

ביום לאלפי מטופלים ואנשי צוות.
בימים בהם עובר המטבח הכשרה לפסח, עובר 
כולו למטבח משני באזור אחר,  תפעול המטבח 
כך שניתן להפריד לגמרי בין תוצרת חמץ שאותה 
תוצרת  לבין  למאושפזים  ולספק  להמשיך  יש 
המטבח המוכשר. בערב פסח שחל בשבת יסופקו 
החרדית  העדה  בהכשר  עשירה  מצה  למטופלים 
למהדרין  לפסח  כשר  אוכל  עם  השנה(  )לימות 
העדה  בהכשר  ורק  אך  הוא  השנה  ימות  שכל 
החרדית ובוודאי בימות הפסח. כלל המזון כולו 
שרויה  לאכול  שלא  למחמירים  למהדרין  כשר 

)למעט דייסות בכוסות קרטון חד-פעמיים(.
חד  בכלים  ורק  אך  מוגש  המזון  כלל  כמו"כ 

עתק  הון  צדק  זה משקיע שערי  ובעניין  פעמיים 
כדי שניתן יהיה להקפיד על רמת כשרות גבוהה 
ככל הניתן. כמו כן כמידי שנה בערב פסח רוכש 
הגשה  וכלי  מטבח  פריטי  אלפי  החולים  בית 
עוברים  אשר  חדשים  סירים(  מצקות,  )סכינים, 
מיוחד  כלים  במקווה  מיוחדת  וטבילה  הכשרה 

ומהודר המוקם בצמוד למטבח.
ונמכרים  נגנזים  שבמחלקות  החמץ  כלי  כל 
ורב  החולים  בית  מנכ"ל  של  מהודרת  במכירה 
בית החולים באמצעות בית דין של בד"צ העדה 
החולים  בית  כל  עובר  מהיום  החל  החרדית. 
למתכונת פסח והוצאת כלל החמץ מכל מטבחי 
המקררים.  ואלפי  הצוותים  חדרי  המחלקות, 
ממחלקה  עובר  משגיחים  עשרות  של  צוות 
הניקיון  צוות  של  מאסיבי  בתגבור  למחלקה 
ומבצעים הכשרה וניקיון של שאריות חמץ. כמו 
מוצאים  המטופלים  של  האישיות  הארוניות  כן 

החוצה לניקוי יסודי וציפוי בניילון.
במטבח  הסדר  ליל  להגשת  מיוחדת  היערכות 
בוחבוט,  מוטי  מר  השף  של  בניהולו  התפעולי 
אישיות  הסדר  ליל  קערות  אלפי  הכנת  על  עמל 
רפואי, העושים  צוות  ואנשי  למטופלים, מלווים 
את ליל הסדר בתחומי בית החולים. בית החולים 
מגיש לכולם מצות שמורות חבורה של שערי צדק 

והסעודות  החג  צרכי  כל  למהדרין.  ענבים  ומיץ 
בכל ימות החג מוגשים בשפע וביד רחבה.

דוד  הרב  צדק  בשערי  הדת  שירותי  אחראי 
וחג  שבת  בין  החיבור  בשל  מציין  סלומונס, 
דתי  החולים  בית  צדק  שערי  של  היותו  ובשל 
כל  לביצוע  בנכרים  מסתייע  הלכתית,  המאופיין 
הכנת  כגון  כהלכה  לביצוע  הנדרשות  פעולות 
המאושפזות   ויולדות  לנשים  להדלקה,  הנרות 
בליל החג. בנוסף, המחלקה לשירותי דת דואגים 

לחלוקת מצות יד, הגדות וכיפות לכל דכפין.     
כמו כן פרסמה המחלקה לשירותי  דת את כל 
כמו  החולים,  בית  עובדי  לאלפי  הפסח  חג  נהלי 
בית  רב  באמצעות  חמץ  מכירת  הסדרי  את  גם 
דת  לשירותי  המחלקה  המשגיח.  או  החולים 

מפעילה גם קו טלפון שמספרו 02-6666624 ובו 
מידע הדרוש לשומרי תורה ומצוות זמני תפילות 
מידע  ובו   *4503 קו  מופעל  כן  כמו  וכדומה. 

אודות אזהרת כהנים.   
היערכות אינטנסיבית גם בשלוחת בית החולים 
מוגש  שם  צדק,  לשערי  המסונף  חולים'  'ביקור 
החרדית'  'העדה  בד"צ  בהכשר  מזון  השנה  כל 
באמצעות קייטרינג 'הדר הפודים' וכך כמובן גם 
בחג הפסח. אחראי שירותי הדת בשלוחת ביקור 
חולים הרב אברהם גולדשמידט: "כל המשטחים 
והחדרים  המחלקות  ובכל  המרכזי  במטבח 
כנהוג  עבה  כסף  בנייר  ועיטוף  הכשרה  עוברים 

בכל מקהלות המהדרין בישראל".

 המרכז הרפואי שערי צדק בהיערכות 
אינטנסיבית מיוחדת למהדרין לחג פסח

מאת: אלי כהן

יוצאת  ובא,  הקרב  הפסח  חג  לקראת 
מר  העיר  ראש  ביוזמת  ירושלים  עיריית 
הרב  העיר  ראש  וסגן  ומ"מ  ליאון  משה 
חלוקת  של  ברוכה  ביוזמה  כהן,  צביקה 
העיר  לתושבי  הפסח  לחג  תוכן  ערכות 
ירושלים, תחת הכותרת חג הפסח בעקבות 

מרן.
הערכה כוללת הגדה של פסח מאוירת 
של  והנהגות  סיפורים  הכוללת  ומצוירת, 
יוסף  עובדיה  רבינו  הרועים  אביר  מרן 
זיע"א. התוכן מונגש בלשון קלה ובהירה 
והציורים ממחישים ומעצימים את התוכן 
צורף  בנוסף  הילדים.  עבור  המסופר 
לערכה חידון טריוויה הכולל 175 שאלות 
ספריו  פי  על  הפסח  חג  הלכות  מתוך 
הפסח.   לחג  מרן  של  והנהגותיו  ותורתו 
לענות  יוכלו  בחידון,  שהשתתפו  הילדים 
שהוקם  ייעודי  טלפון  בקו  השאלות  על 

בחידון  המשתתפים  בין  החידון.  עבור 
יוגרלו פרסים יקרי ערך. לערכה צורף גם 

סדר ספירת העומר מהודר. 
ירושלים מר משה ליאון:  ראש עיריית 
את   לחלק  זוכה  ירושלים  העיר  "השנה 
ברוח  ומרתקת  ייחודית  פסח  של  הגדה 
תגן  זכותו  יוסף  הגר"ע  מרן  של  מורשתו 
עלינו. שידע לאחד את צאן מרעיתו ואת 
העם כולו באהבת תורה ובאהבה אין קץ".

הרב  ירושלים  עיריית  ראש  וסגן  מ"מ 
הזכות  את  לנו  יש  "השנה  כהן:  צביקה 
חוויה  ירושלים,  תושבי  לכם  להעניק 
מיוחדת במינה, את ההגדה של פסח של 
מרן בשילוב ערכות תוכן לכל המשפחה. 
של  ופועלו  ומורשתו  רוחו  את  המביאה 
מרן  הרועים  אביר  ורבינו  מורינו  מרן 
זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  מלכא 
לשמחת  שתתחברו  כדי  הביתה,  אליכם 

החג האמתית".

מאת: אלי כהן

הפרסום של ארגון 'ורפא ירפא', עוררו הדים נרחבים 
של  קדשו  דברי  את  בהביאם  ה',  יראי  ציבור  בקרב 
גאב"ד 'חוג חתם סופר', הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר 

זצוק"ל, המעורר על קיום מצוות ביקור חולים. 
ימות  בכל  חולים  ביקור  במצוות  העוסק  הארגון 
השנה, הוקם לאחר פטירתו של הרב מרדכי יעקב ב"ר 
דוד אלימלך מילר זצ"ל. בני המשפחה החליטו להקים 
את הארגון על שמו ולזכרו, ואף קבעו כי הארגון יעסוק 

גם במצוות ביקור חולים שבה היה מהדר בחיי חיותו. 
אונגר  הגרי"ש  של  דבריו  הובאו  הפרסום  המודעות 
עמ'  ח"ג  איש',  'תורת  בספרו  שנכתבו  כפי  זצוק"ל, 
קצת  צאו  אנא,  מכם,  זאת  ביקשתי  מלפנים  "הלא  ד: 
לבתיהם או לבתי החולים, להחיות לב נשברים ונדכאים. 
במילים  לעזור  אפשר  כמה  לכם  לתאר  יכול  "איני 
לתאר  או  ורצוץ,  שבור  הוא  שמטבעו  לחולה  טובות 
עד  הזכות,  מגודל  מושג  לכם  ואין  המצווה,  גודל  את 
שלפעמים הדבר יכול להיות אפילו בגדר הצלת נפשות 

ממש". 
'ורפא  של  בפרסום  שהובאו  הנלהבים  דבריו  את 
ירפא', מסיים הגרי"ש אונגר בקביעה הבאה: "לדעתי, 

האדם  חולים,  בביקור  ביותר  הגדולה  המצוה  את 
לו  ש'ילך  עצמו,  עם  עושה  החולה(  את  )המבקר 
התיאבון' מתאוות ומעבירות, והשכר הגדול יהיה שלא 

נצטרך לכך". 
מתאפשר,  החולים  בבתי  כשהביקור  אלו,  "בימים 
צריכים  אנחנו  אפשרי,  זה  פרטיים  בבתים  וכשגם 
להתחזק ביתר שאת בקיום מצוות ביקור חולים", אומר 
"זה  מילר,  חיים  הרב  ירפא'  'ורפא  החסד  ארגון  נשיא 
הזמן להתחזק בעניין, לקבל על עצמנו לבקר יותר בבתי 
חולים ולחזק לב נשברים, ובפרט עכשיו שאפשר לבקר 
לשמח  להם,  להקשיב  להתקשר,  אפשר  אחרים,  בבתי 
אותם, לרפא את כאבם במילים טובות של נחמה ותקווה, 
ולקיים את מצוות 'ביקור חולים' בהידור רב, וכבר כתב 
זצוק"ל, שהשכר למי שמשקיע בביקור  הגרי"ש אונגר 

חולים יהיה שהוא עצמו לא יזדקק לכך". 
בימי חול המועד פסח, יצאו מתנדבים ברחבי הארץ 
לאותם בודדים, גלמודים, חולים, קשישים וחסרי ישע 
כשיביאו  אצלם  בביקור  אותם  ישמחו  ופשוט  אחרים, 

עמם דברי מאכל חומר לקריאה ועוד.
גדולי וצדיקי הדור שליט"א שברכו על היוזמה. אמרו 
כי בכל בית ובית בישראל, צריך להיות אחריות של שכן 
לשכנו לדאוג לכל קשיש, גלמוד או חולה וכד׳ לשמחו 
בשמחת החג, ובס"ד להביא בכך את השמחה לכל בית.

לקראת חג הפסח עיריית ירושלים תחלק ערכות מיוחדות לחג הפסח עם 
הגדה ברוח חייו של מרן אביר הרועים רבינו עובדיה יוסף זיע"א • ראש 

עיריית ירושלים משה ליאון: "מרן היה לו את היכולת לאחד את עם ישראל" 
• מ"מ וסגן ראש עיריית ירושלים הרב צביקה כהן: "חוויה מיוחדת במינה, 

הגדה של פסח ברוח מורשתו של מרן"

הארגון מפעיל רשת של מתנדבים העוסקים בביקור חולים בכל ימות השנה • בחוה״מ פסח המיזם 
יתרחב בס"ד לכל רחבי הארץ

הדים נרחבים לקמפיין 'ורפא ירפא' המעורר על קיום חג הפסח בעקבות מרן הגר"ע יוסף זצ"ל
מצוות ביקור חולים
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

בהכשרת מטבח בית החולים 
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זמינים בשבילכם גם

בחצי הלילה

לאומית מאחלת לכל בית ישראל 
חג פסח בריא כשר ושמח

שירות רופא ילדים Online כולל:

חדש בלאומית

אמצע הלילה והילד עם חום גבוה?
אתם מתלבטים מה לעשות?

אנחנו שמחים לבשר על "רופא ילדים Online" - שירות חדש של לאומית 
המאפשר לכם להתייעץ עם רופא ילדים מומחה, מבלי לצאת מהבית, 

בשעות בהן המרכזים הרפואיים סגורים.

שירות רופא ילדים Online כולל:

· ייעוץ רפואי באמצעות שיחת טלפון
    שיחה עם רופא הילדים, התייעצות ומענה על שאלות, וקבלת הנחיות 
    להמשך טיפול בהתאם לתסמינים המדווחים. יש לחייג למוקד שירות 

."Online לקוחות 507*, ולבחור בשירות "רופא ילדים    

· ייעוץ רפואי באמצעות מכשיר הטייטו
    בדיקה רפואית מקיפה מונחית מרחוק באמצעות מכשיר הטייטו, 

    המאפשר  בדיקת אוזניים, גרון, האזנה לריאות, ללב ולבטן, מדידת דופק 
    וחום, וצילום נגעי עור. פגישת הייעוץ נקבעת דרך אפליקציית טייטו.

את מכשיר הטייטו ניתן לרכוש באמצעות שירות "תרופות עד הבית",
דרך אתר לאומית או האפליקציה.

לאחר סיום פגישת הייעוץ, הן באמצעות הטלפון והן באמצעות טייטו, 
המידע יתועד בתיק הרפואי של ילדכם בלאומית, ותוכלו לצפות בהפניות, 

במרשמים ובסיכום הביקור באתר לאומית או באפליקציה.

מתי ניתן לקבל את השירות?

השירות יהיה פעיל לאחר שעות פעילות המרכזים הרפואיים,
בסופי שבוע ובחגים:

· ימים א'-ה' מהשעה 19:00 בערב ועד 07:00 בבוקר למחרת
· יום ו' מהשעה 13:00 ועד יום ראשון בשעה 07:00 בבוקר
· ערבי חג מהשעה 13:00 ועד 07:00 בבוקר למחרת החג

למידע נוסף >

ייעוץ רפואי בשיחת טלפון/ שיחת וידאו
 חייגו 507*, או הכנסו לאתר לאומית ובחרו בשירות 

ONLINE רופא ילדים

שעות פעילות:
ימים א'-ה' מהשעה 19:00 בערב ועד 07:00 בבוקר למחרת

יום ו' מהשעה 13:00 ועד יום ראשון בשעה 07:00 בבוקר
ערבי חג מהשעה 13:00 ועד 07:00 בבוקר למחרת החג

ייעוץ רפואי באמצעות מכשיר הטייטו*
 בדיקה רפואית מונחית מרחוק באמצעות מכשיר הטייטו, 

דרך אפליקציית טייטו בנייד

בלבד
180₪

*את מכשיר הטייטו ניתן 
 לרכוש באמצעות שירות 

תרופות עד הבית, 
דרך אתר לאומית או 

באפליקציה

חדש בלאומית
רופא ילדים 

מסביב לשעון 24

רופא ילדים זמין לשירותכם גם כשהמרכזים הרפואיים סגורים

לפרטים נוספים: שרה צעידי, מנהלת קשרי קהילה: טל׳ 050-9955392 



י"א ניסן תשפ"א 101024/3/21 בירושלים

'אור לאחים' מאשים: "הפרקליטות 
תומכת בסיוע למיסיון"

בגלל הקורונה: 2 
מעמדי 'ברכת כהנים'

מאת: מנדי קליין

את  ונוראה  חמורה  בהאשמה  מאשים  לאחים'  'אור 
הארגון  למיסיון.  בסיוע  תומכת  היא  כי  הפרקליטות, 
ישראל,  מדינת  פרקליטות  מאת  משפטית  דעת  חוות  מציג 
ועדת  על  כופה  היא  בה  עמודים,   70 פני  על  המשתרעת 

הכספים לאשר סעיף 46 לעמותות מיסיונריות.
חוות הדעת החמורה, חתומה ע"י עו"ד וייס-בנסקי סגנית 
בכירה א' במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה, ועו"ד 
בפרקליטות  הבג"צים  במחלקת  ראשי  עוזר  טוויג,  אבי 

המדינה.
לאחים',  'אור  ארגון  של  המשפטי  היועץ  פז,  אלי  עו"ד, 
מתייחס  המיסיון,  ציפורני  נגד  במאבק  השאר  בין  העוסק 
בעמותה  בהכרה  המדינה  פרקליטות  של  התמוהה  לתמיכה 

מסיונרית כ"מוסד ציבורי", לצורך מתן הטבות מס.
העו"ד מציין כי בפניית עמותת המיסיונרים עצמה,  נטען 
כי: "אינה עוסקת כעיסוק מרכזי בהטבלה לנצרות", כלומר 

הודתה שאכן עוסקת ב"הטבלה לנצרות".
גפני,  משה  הרב  ח"כ  בראשות  הכספים,  ועדת  בתגובת 
לעתירה המקורית שהוגשה לבג"צ, הובהר כי בישיבת ועדת 
הכספים הוחלט פה אחד, ע"י 15 חברים נוכחים )מתוך 17 
נציגי  שמיעת  לאחר  מתנגדים,  כל  וללא  בוועדה(  חברים 
אינה  ליצלן,  רחמנא  לנצרות,  יהודים  הטבלת  כי  העותרת, 

מצדיקה תמיכה של המדינה בהענקת הטבות מס.
כאחד  והאופוזיציה  הקואליציה  מסיעות  הוועדה,  חברי 
סברו פה אחד, כי במדינת ישראל כ"מדינה יהודית" אין זה 
ראוי לתמוך או לעודד פעילות של ארגון, העוסק בפעילות 
מסיונרית של המרת יהודים מדתם, גם אם היא נעשית באופן 

שאינו מהווה עבירה פלילית.
המסיונרית  העמותה  תביעת  דין  כי  טענה  הכספים  ועדת 
במחלוקת  שהוא  גורם  של  הקריטריון  בשל  גם  להידחות, 

ציבורית עמוקה. 
עו"ד פז מציין כי החלטת ועדת הכנסת פה אחד ע"י נציגי 
הקואליציה והאופוזיציה כאחד, לאחר שמיעת כל הצדדים, 

את  מגשימה  בעניין,  הרחב  הציבור  של  דעתו  את  מבטאת 
להתעלם  מאפשרת  אינה  הדמוקרטית  והשיטה  העם,  רצון 

ממנה.
מכאן – מבהיר עו"ד פז - שתמיכה של המדינה בעידוד 
המחוקקת,  הרשות  לדעת  בניגוד  יהודים,  של  דתם  להמרת 
מדינת  של  להגדרתה  בסתירה  עומדת  אחד,  פה  שניתנה 

ישראל כ"מדינה דמוקרטית".
עו"ד פז מצטט מדברי בג"צ בענין אחר, בו הביע את דעתו 

בעניין אופיה של מדינת ישראל כ"מדינה יהודית:
היא  ישראל  מדינת  כי  האמירה  אותנו  משמיעה  "מה 
של  היותה  "דבר  כי  נאמר,  דבר  ראשית  יהודית"?  "מדינה 
העם   ... כאן  קיומנו  ביסוד  מצוי  יהודית,  מדינה  ישראל 
וממנה  הראשית  זו  היהודית.  המדינה  את  הקים  היהודי 
נמשיך בדרך"... ופירוש המושג מדינה יהודית הוא, בראש 
ובראשונה, מימושו של חלום דורות, הקמתו וקיומו של בית 

לאומי לעם היהודי. 
"העם היהודי עם למוד-סבל הוא. עם הוא שנרדף בארצות 
מושבו, בגולה, מאות ואלפים בשנים - כך גם בימינו-שלנו 
והיחידה  האחת  היהודית  המדינה  ה"יהודית",  והמדינה   -
הקיימת על-פני הגלובוס, נועדה לקבץ אותו מכל גלויותיו, 
לקיים בידו זכות להגדרה עצמית וליתן מנוח לראשו ולגופו 

העייף. 
הטבעית  זכותו  למימוש  אפוא,  נועדה,  יהודית"  "מדינה 
מדינה  משלו,  מדינה  לכונן  היהודי  העם  של  וההיסטורית 
שתהא לו מיקלט ותהווה בית ומגן לכל אותם יהודים הפזורים 

ברחבי העולם. זו תמצית הווייתה של מדינת ישראל".
עו"ד פז מסיק מדברי בג"צ שתמיכה של המדינה בעידוד 
להמרת דתם של יהודים, עומדת גם בסתירה להגדרתה של 

מדינת ישראל כ"מדינה יהודית", כפי שפורשה ע"י בג"צ.
ובכתות  במיסיון  למאבק  האגף  מנהל  ולקן,  בנימין  הרב 
ב"אור לאחים", אמר כי הארגון יעמוד לימינו של ח"כ הרב 
משה גפני ויגייס לצדו ייעוץ משפטי ככל יידרש. בממשלה 
הבאה, אמר,  נקדם את חוק המיסיון, לסיכול מזימות רשע 

של עויני היהדות.

מאת: יוסף טולידנו 

מקיימים  המערבי  הכותל  ברחבת 
וחול  פסח  המועד  בחול  שנה  מדי 
המועד סוכות מעמד מרגש של "ברכת 
מאות  בהשתתפות  המונית,  כהנים" 
יהודים  ורבבות  כהנים  של  רבות 
חלק  הנוטלים  ומהתפוצות   מהארץ 

בטקס רב הוד זה.
ידי  על  נוסד  הכהנים  ברכת  מעמד 
לפני  זצ"ל  גפנר  מנדל  רבי  הרה"צ 
מאז,  תשל"א.  בשנת  שנים,  כיובל 
מדי שנה בשנה מתקיים מעמד קדוש 
זה בכותל המערבי, בו מברכים מאות 
המיוחדת,  בברכה  הקהל  את  כהנים 

ואליה נוהרים רבבות מתברכים.
התקיים  שעבר  הפסח  בחג  כזכור, 
וחריג  מצומצם  כהנים  ברכת  אירוע 
בהשתתפות  הקורונה,  הנחיות  בשל 
ששודר  מעמד  בלבד.  כהנים  עשרה 
באמצעי התקשורת בכל העולם. בפתח 
הכהנים  ברכת   - תשפ"א  שנת  של 
המעמד  התקיים  הסוכות,  שבחג 
מתושבי  כהנים  עשרות  בהשתתפות 

הרובע היהודי,  וכמעט ללא קהל.
חג  לקראת  לה',   והודאה  בשבח 
לכהנים  יתאפשר   - הבעל"ט  הפסח 
באירוע  להשתתף  הארץ  מרחבי 
המסורתי בהתאם להנחיות ולברך את 
עם ישראל, במעמד מרגש של אחדות 

והודאה לה' על השיפור שאנו עדים לו 
בימים אלה, במאבק בנגיף הקורונה.

כלל  של  הגעתם  בצפי  לעמוד  ע"מ 
הציבור מרחבי הארץ, הוחלט כי בשנה 
המסורתית  הכהנים  ברכת  תפוצל  זו 
יום  שיתקיימו  שונים,  מעמדים  ל-2 
בקרב  צפיפות  למנוע  ע"מ  יום,  אחר 

הקהל.
בימים:   יתקיימו  המעמדים 
ניסן.  י"ז   - שלישי  ניסן,  ט"ז   - שני  
כהנים  ברכת  שחרית:  8:45.  תפילת 
תפילת  )שחרית(:  9:15.  ראשונה 
שנייה  כהנים  ברכת  מוסף:  10:10. 

)מוסף(: 10:15.
בהשתתפותם  יכבדו  זו,  בשנה  גם 
הראשיים  הרבנים  המעמדים:  בשני 
יוסף  הגר"י  הראשל"צ   - לישראל  
ורב  שליט"א,  לאו  והגר"ד  שליט"א 
הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל 
הגר"ש רבינוביץ שליט"א, שר הדתות 
הרב יעקב אביטן וראש העיר ירושלים 

מר משה לאון. 
המערבי  הכותל  למורשת  הקרן 
להגיע  שמתעתד  מהציבור  מבקשת 
ביום  הראשון  הכהנים  ברכת  למעמד 
ביום  למעמד  אף  להגיע  שלא  ב', 
מי  לכל  לאפשר  שנוכל  מנת  על   - ג' 
 - באירוע   חלק  ליטול  המעוניינים 
זו  בשנה  נוכחים  להיות  להצליח 
יכולת  במסגרת  הכהנים,  בברכת 

התפוסה של רחבת הכותל.

חוות דעת פרקליטות מדינת ישראל על 70 עמודים כופה על ועדת הכספים לאשר סעיף 46 לעמותות מיסיונריות המעמדים יתקיימו בימים  שני - ט"ז ניסן ובשלישי - י"ז ניסן, במעמד 
הרבנים הראשיים לישראל הגר"י יוסף והגר"ד לאו, רב הכותל המערבי 

והמקומות הקדושים הגר"ש רבינוביץ, שר הדתות ורה"ע ירושלים

n a o m i . o r g . i l
מרכז סיוע ארצי לנזקקים 



כללית. צעד לפני, בשביל הבריאות שלך

בשיתוף בד״צ העד״חמומחי כללית 

לרשותכם ארבע אפשרויות לבירור
כשרות התרופות לפסח תשפ"א

מוקד טלפוני 
קולי 2701*

רובוט ווצאפ
חכם

חוברת 
מעודכנת

באפליקציה
או באתר

זמין לשירותכם
24 שעות ביממה

מכל טלפון

שילחו בווטסאפ 
את שם התרופה 

למספר 055-9982701

בהפצה
בעיתונות 
החרדית 

אפליקציית 
כללית

clalit.co.il :או באתר

חמודי מצההתרופה כשרה לפסח?
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כ-450 רבנים ודיינים מכל 
מדינות אירופה השתתפו ביום 

עיון מיוחד לקראת הפסח

מאת: יוסף טולידנו 

עוד יוזמה של בית הדין הגדול של אירופה; 
דין  בתי  אבות  רבנים  וחמישים  מאות  כארבע 
בקודש  והמשמשים  קהילות  ראשי  ודיינים 
השבוע  בסוף  השתתפו  אירופה  מדינות  מכל 
הבעל"ט  הפסח  חג  לקראת  תורה  שכולו  ביום 
בסימן 'שואלין ודורשין בהלכות הפסח' בעידן 

הקורונה המקננת בהיקף נרחב באירופה'.
לשאלות  והשיבו  דברים  נשאו  הרבנים  בפני 
גאב"ד  הקורונה  בעידן  החג  בהלכות  מורכבות 
שליט"א,  ווייס  אשר  רבי  הגאון  הוראה'  'דרכי 
וחברי ביה"ד הגדול של אירופה; נשיא 'ועידת 
רבני אירופה' רב ואב"ד מוסקבה הגאון רבי פנחס 
גולדשמידט שליט"א, יו"ר הועדה המתמדת של 
רבי  הגאון  לונדון  אב"ד  אירופה'  רבני  'ועידת 
רבי  הגאון  ליאון  ואב"ד  געללי שליט"א  מנחם 
יחי' טובול שליט"א. את הכינוס המרשים הנחה 
ראש  אירופה'  רבני  'ועידת  של  הרבני  המנהל 
ישיבת 'תורת חיים' וחבר בד"צ מוסקבה הגאון 
הרבנים  לבל שליט"א. תחילה פתחו  רבי משה 
הנוראה  המגיפה  חולי  לרפואת  תהילים  בפרקי 
השלמה  ולרפואתו  ישראל  חולי  שאר  בתוך 
בן  חנוך  רבי  הגדול  הגאון  אירופה  גאב"ד  של 

בלימלא הכהן ארנטרוי שליט"א.
הקהילות  רבני  ע"י  שהועלו  השאלות  בין 
ממזרח ומערב אירופה; ברכת המצוות על מרור 
שאלות  באלכוג'ל.  השימוש  קורונה.  לחולי 
בעידן  בזמנה  מילה  חיוב  בענייני  מורכבות 
העשירית  השעה  עד  קטניות  אכילת  הנוכחי. 
בשבת ערב החג. יולדות המבקשות לחזור מבתי 
חשש  בביתם.  הסדר  לליל  באירופה  החולים 
שימוש בתחבורה למוזמנים לסדרי הפסח. חשש 
למשפחות  הסדר  שיעורי  בהקלטות  שימוש 
סדר  עורכים  שהם  בחייהם  לראשונה  להם  שזו 
פסח בביתם ועד כמה חלה עליהם חובת סיפור 
מצה  לאכילת  הכזית  גודל  מצרים'.  'יציאת 
למוגבלים. האם על משגיחי הכשרות לפקח על 

מפעלים שבעליהם נכרים בחול המועד, ועוד.
באירופה  הקהילות  כי  אמר  וויס  הגר"א 
קשות  סובלים  ועדיין  השנה  במהלך  סבלו 
והאם  האב  שהם  'הרבנים  הארורה.  מהמגיפה 
וסייעו  בגבורה  התמודדו  קהילותיהם  בני  של 
למשפחות ככל יכולתם. ואנו מקווים שמדינות 
המגיפה  על  להתגבר  במהרה  יצליחו  אירופה 
כפי שנעשה בישראל'. הגר"א ווייס אמר כי עד 
היום כבר יצאו לאור שני כרכים של ספרו 'מנחת 
ודברי  הלכתיות  תשובות  מאות  המקיף  אשר' 
תורה בענייני הקורונה. חלק ראשון יצא לאור, 

כזכור, ע"י 'ועידת רבני אירופה'.
בחן  המורכבות  לשאלות  שהשיב  לאחר 
גדולי  שלושת  על   ווייס  הגר"א  סיפר  ובחסד 
של  תפקידו  מהו  ביניהם  שנדברו  מליטא  תבל 
איצלה  רבי  השולחן',  ה'ערוך  בקהילתו;  הרב 

שיעורי  אמר  חד  מבריסק.  חיים  ורבי  מפוניבז' 
סיכם  חיים  ורבי  להלכה  פסיקה  תורה חד אמר 
ואמר; להיות לאב ואם לעני ולדל 'כאשר ישא 

האומן את היונק'. 
הגר"א שיבח את הרבנים ועמידתם לצד בני 
הקהילות שנפגעו במיוחד בימי הקורונה; 'כאשר 
הגיע ה'דברי חיים מצאנז לבקר את תלמידו, רבי 
שכיהן  סופר',  ה'חת"ם  של  בנו  סופר,  שמעון 
כרבה של קראקא. הציגו לו את הרבנים, שתחת 
המקוואות,  על;  הממונים  הרב,  של  הנהגתו 
הנוכחים  אחד  השחיטה.  העירובין,  הכשרות, 
שאל, ספק בהלצה ספק ברצינות, ומהו, אם כן, 
תפקידו של הרב. השיב ה'דברי חיים' באחדות 
דעים כפי שאמר רבי חיים מבריסק; להיות להם 
כאב וכאם. ואת התפקיד הזה אתם ממלאים על 
קוצו של יוד' – אמר הגר"א ווייס לרבני אירופה.

תשובותיו  במהלך  סיפר  גולדשמידט  הגר"פ 
לפני  במוסקבה  לכהן  שהגיע  בעת  כי  לרבנים 
כשלושים שנה נתקל בשאלה שהועלתה אודות 
גן הילדים היהודי שהתקיים בעידן ההוא בתוך 
היה  המטבח  נוכרים.  ילדים  גני  של  אשכול 
מטבח  שיהי'  הסכימו  אכן  והשלטונות  משותף 
כמובן  היהודים  הילדים  שבפסח,  אלא  כשר. 
צורך לשגר  הילדים, אלא שהיה  לגן  הגיעו  לא 
משגיח כדי לשמור שלא יכניסו נבלות וטרפות, 
במהלך חוה"מ, אע"פ שהיה חמץ, למטבח. הוא 
שבקרוב  תקוותו  את  והביע  הרבנים  את  חיזק 
הפסח  את  לחוג  ונזכה  ברחמים  לציון  נשוב 

כהלכתו בבניין בית המקדש. 
כדי להמחיש למשתתפים אודות תפקידו של 
הרב במיוחד בענייני קירוב שבהם הם עוסקים 
הבלתי  המנכ"ל  על  לסיום  לבל  הגר"מ  סיפר 
נשכח של 'ועידת רבני אירופה' הרב אבא דונר 
שביקר באחת ממדינות אירופה המזרחית ונתקל 
אחד  לפסח'.  'כשר  המצבות  אחת  על  בכיתוב 
מזקני הקהילה הסביר לו כי היהודים המתגוררים 
שם לא ידעו כלום על אידישקייט רק אחד מהם 
'כשר  המילים  את  ראה  היין  בקבוק  שעל  זכר 
 – בכאב  לבל  הגר"מ  אמר   – 'רבותי  לפסח'. 
אנחנו רבני התפוצות עוסקים ביהודים של 'כשר 
לפסח' ועלינו להיות ערניים, קשובים, ועם זאת, 
כמובן, נחושים, להיות להם כפי שאמר הגר"א 

ווייס, לאב ואם'. 
אישרו  אירופה  מדינות  מרבית  כך,  ובתוך 
הכנסת  בתי  פתיחת  את  הבריאות  שלטונות 
הנדרשות  ההכנות  והושלמו  החג  לקראת 
הוראות  על  מוחלטת  הקפדה  תוך  לפתיחתם 
הפוסקים  גדולי  עם  והתייעצות  הבריאות 
שליט"א. עפ"י הוראת מורי ההוראה חלק מבתי 
לשמור  הרב  הקושי  בשל  ייפתחו  לא  הכנסת 
הכנסת  בתי  גודל  בתנאי  הבריאות  הוראות  על 
לא  הקורונה  במגבלות  השנה,  והמבואות. 
נערכו  והקהילות  ציבוריים  פסח  סדרי  יתקיימו 
שיעורים  נשאו  והרבנים  החג,  צרכי  את  לספק 

מיוחדים לארגון סדרי פסח ביתיים.

בפני הרבנים השיבו לשאלות מורכבות בהלכות החג בעידן הקורונה גאב"ד 'דרכי הוראה' 
הגר"א ווייס שליט"א, וחברי ביה"ד הגדול של אירופה; נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגר"פ 

גולדשמידט שליט"א, אב"ד לונדון הגר"מ געללי שליט"א ואב"ד ליאון הגר"י טובול שליט"א 
⋅ את הכינוס המרשים, שהונחה ע"י חבר בד"צ מוסקבה והמנהל הרבני של הועידה הגר"מ 

לבל שליט"א, פתחו הרבנים בתפילה לרפואת חולי המגיפה בתוך שאר חולי ישראל

במרבית מדינות אירופה לא ייערכו השנה 
סדרים ציבוריים במגבלות הוראות הבריאות

בסמינר לרבנים צעירים של הוועידה שהתקיים בריגא | גאב"ד דרכי הוראה הגר"א וויס בשיעור בוועידת אנטוורפן
צילומים: אלי איטקין

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

 הלכנו למצוא את 
האפיקומן, מיד נשוב...

החל מיום ראשון, ט"ו ניסן תשפ"א 28.3.21
ועד ליום שישי, כ׳ ניסן תשפ"א 2.4.21

לא תתקיים קבלת קהל במשרדי העירייה.

 השירותים שיפעלו כרגיל: 
שירותי התברואה, אגף אכיפה ושיטור,

המחלקה לגננות והשירות הווטרינרי.

חג חירות שמח!

לפרטים נוספים:
www.jerusalem.muni.il | מוקד עירוני 106 | אפליקציית ירושלמי

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

מהשעה 10:00 
עד 17:00

מחלקים 'עופא דפסחא' ומסבסדים
לאברכים ומשפחות בני תורה

ח-י"ב ניסן 21-25.03

'אשפר'בשיתוף

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

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

ְסָחאעֹוָפא  ְדּפִ

קרטון 
עוף

1790
לק"ג

קפוא

קרטון 
כרעיים

2290
לק"ג

קרטון 
חזה

2390
לק"ג

כבד
עוף

990
לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ל-5 ימים בלבד!

קפואקפואקפוא
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אריזות 
במגוון גדלים

מותג 
בינלאומי

יעילות 
מוכחת

הסרת 
כתמים

לבן 
בוהק

כביסה לבנה מאפירה עם הזמן,
עם וניש הכביסה לבנה בוהקת עד 50 כביסות.

כב�י, ונשי ותיהני
מלב� בוהק לאור� זמ�!
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מראות יום הבחירות
צילומים: יעקב כהן, שמעון ברוך – ידיעות מהשטח, מירי שמעונוביץ ועדת הבחירות המרכזית, פנחס עמנואל, אלעד מלכה

מרן הגר"ח קנייבסקי מצביע

יו"ר ש"ס אריה דרעי מצביע

מרן הגר"ג אדלשטיין מצביע

ח"כ משה גפני מצביע 

מרן הגר"ש כהן מצביע

ח"כ יעקב אשר מצביע

הגר"ש בעדני מצביע

 סגן השר מקלב בסיור במודיעין עילית

קלפי לחולים מאומתים באצטדיון טדי

ח"כ משה אבוטבול עם הגר"ר אלבזהמטה המרכזי של דגל התורה בירושלים

גנץ מתפלל בכותל המערבי

 רה"מ נתניהו בקלפי  סגן שר החינוך מאיר פרוש באשקלון 

ח"כ יעקב אשר על קבריהם של מרנן הגרא"מ שך, 
הגראי"ל שטיינמן והגרמי"ל לפקוביץ זצוק"ל

הרה"ר לישראל הגר"ד לאו מצביעיו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ מצביעקלפי בביה"ח אסף הרופא

הגרב"מ אזרחי מצביע

ח"כ פינדרוס בתפילה על קבר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ח"כ מאיר פרוש בסיור בקרית מלאכי
יו"ר ש"ס אריה דרעי והגר"ד יוסף בתפילת  

שחרית על קברו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל

ח״כ אייכלר עם פתק ההצבעה בקלפינתניהו מזרז אזרחים להצביע בטיילת בת ים



 ⋅ 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...



כיריים גז 
זכוכית 

קריסטלית 
סאוטר

₪ במקום 1,490

SHG6002B

זכוכית

₪999

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

מעבד מזון 
מג�ימיקס

C3200B

₪899
₪ במקום 989

₪1,190 ₪299₪1,090

JBL רמקול אלחוטי
GO 2

₪ ₪99במקום 149

כיריים 
אינדוקציה 

בוש 
חד פאזי

₪ ₪1,490במקום 1,699 PUE611BB1E

₪1,990

PAYNGO.CO.IL שרות מהיר 5018*
עד הבית   הסניפים פתוחים לקהל

 בהתאם להנחיות הממשלה, תוך שמירה על בריאות הלקוחות והעובדים

מקרר שארפ 
4 דלתות
אינוורטר

573 ליטר
SJ-R8520

₪4,880 ₪ במקום 5,190

בתוקף עד- 3.4.21 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם | ט.ל.ח. | מינימום 5 פריטים שונים ברשת שעליהם מקבלים את ההטבה המקסימלית |  *סכום 
ההטבה של תווי מתנה הניתן במתנה משתנה ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע | תוקף מימוש הקופונים בכפוף לתנאים המצויינים 
בקופון | אין כפל מבצעים, מלאי מינימלי למבצע 500 יחידות, בכפוף לתקנון המבצע המופיע בחנויות| המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים 

מכונת כביסה
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₪ ₪1,490במקום 1,590 WW6SJ3280LW
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שואב אבק 
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₪2,790
V11 Torque New

₪ במקום 2,990

₪ במקום 399
EEM100135SL

מיקרוגל דיגיטלי כסוף אלקטרה

₪299

23 ליטר

שואב אבק 
רומבה 

IROBOT
I7

₪2,490 ₪ במקום 2,990

₪ במקום 1,290

מיקסר קנווד
6.7 ליטר

900 וואט
KM630

₪1,090
לחץ 

קיטור 
bar 5.8

GC8625/30

₪569 ₪ במקום 649

מגהץ קיטור פיליפס
מוט בלנדר בראון
+ כוס מדידה 600

מ"ל
MQ5000WH

₪199
₪ במקום 219

GR-B479BF
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₪ ₪4,690במקום 4,790

מקרר 
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₪ ₪2,490במקום 2,590
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תווי מתנה₪600
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₪ ₪3,880במקום 3,990

מקרר 4 דלתות 
האייר 

472 ליטר

HRF-4482F זכוכית 
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בוש
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7 ק�ג
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קולון
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קולון

WAN2406GPL

טבליות 
קולון

₪1,990
SMV24AX03E

מדיח כלים 
רחב בוש

אינטגרלי מלא

₪ במקום 2,290

תווי מתנה₪300

ג׳ל לניקוי 
כלים 
פיניש

תווי מתנה₪200
תווי מתנה₪150

תווי מתנה₪150
תווי מתנה₪150

כיריים גז 
נירוסטה
75 ס�מ

5 מבערים
רוזייר

₪ ₪1,490במקום 1,690 RHG-7WL5WSX

תווי מתנה₪200

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

מכונת כביסה
פתח חזית
אלקטרה 

₪799
5100

מכונת כביסה

₪ במקום 1,190

טבליות 
שנות אחריות (1+4)5קולון

בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+7)8
בתוספת ₪99

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות4
מלאות

תנור 
אפייה בנוי 

אלקטרולוקס

₪ ₪2,190במקום 2,399
EOH 6421 X

תווי מתנה₪400
תנור בנוי

צג 
דיגיטלי
סאוטר
SBI640

₪ ₪1,490במקום 1,590

תווי מתנה₪150
תנור אפיה

בנוי
רוזייר

RF3165IN

₪ ₪1,990במקום 2,399

תווי מתנה₪150

₪2,690

BTU  18,400 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 18,400

דרוג 
A

COOL AIR 21 מזגן עיליCOOL AIR

₪ במקום 2,950

תווי מתנה₪150

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

₪1,090

תנור בנוי
אלקטרה

₪799
EBI100191SS

₪ במקום 899

תווי מתנה₪150

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

MASTER 10X מזגן עילי טורנדו

₪ במקום 1,590

BTU  9,300 תפוקת קירור
BTU תפוקת חימום 9,000

₪1,190

תווי מתנה₪150

דרוג 
A

שנות אחריות4
מלאות

₪1,290 ₪ במקום 1,390

DFN05313W

מדיח כלים 
רחב בקו 

ג׳ל לניקוי 
כלים 
פיניש

GOLFתווי מתנה ₪150

שנות אחריות5
מלאות

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

₪ במקום 239

טוסטר אובן סאוטר

₪229

35 ליטר
TO5035G

כיריים קרמיות אלקטרה

₪249 במקום ₪299
ECH100141

שני משטחי בישול

מיחם לשבת 
30 כוסות
ALT-LW68

₪149 ₪ במקום 199

DT7006

₪229

מגהץ קיטור 
אנכי טפאל

1100W

₪ במקום 289

מטחנת בשר 
מולינקס

ME108832

₪ ₪369במקום 399
שלוש רשתות טחינה.

 ו- 2 דסקיות לקיצוץ ופריסה
1400W :הספק

מקפיא 
אלקטרה

EF6146

₪799 ₪ במקום 990

שנות אחריות (1+2)3
בתוספת ₪199

תווי מתנה₪150

מכונת כביסה
8 ק"ג

+ מייבש כביסה 
6 ק�ג 

₪ במקום 2,490
EC100178

₪2,290

8 ק�ג

1400 סל�ד

מכונת כביסה

טבליות 
קולון

תווי מתנה₪400

מייבש כביסה
פתח חזית

7 ק�ג 
אלקטרה

₪799
ED100179W 7 ק�ג

₪ במקום 899

תווי מתנה₪150

₪ במקום 1,590

FSE62120DWDSL

תנור עומד 
משולב כיריים 

בקו

₪1,490
תנור רחב

כולל טורבו

תוצרת 
אירופה

תווי מתנה₪200

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

הורדנו מחירים
על מאות מוצרים

קרית גת
מאחורי הביג

רחובות
דרך הים Centro

סניפים 
חדשים

סכנין
מול הדואר הראשי

רחוב אלגליל 66

בר מים הדס 
כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מים חמים וקרים לשבת

₪1,590
₪ במקום 2,190 10391*לא כולל התקנה

מאושר לשימוש בשבת במים החמים והקרים על 
ידי הבדץ העדה החרדית ירושלים.

אין חשש להפעלת חשמל ברגשים, גם לא בגרמא. 
אין חשש לבישול מים. אין צורך בטבילת כלים.

בישראלהזול ביותר המחיר כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מחותנים
חבילותעל 

₪ במקום 149

קומקום 
חשמלי

LED תאורת
5230

₪119

פלטת שבת ענקית

₪99במקום ₪139 ALT-400

סיר שף סאוטר
מאסטר 
מקצועי 
לבישול בלחץ

PC133

₪349 ₪ במקום 399

טוסטר אובן אלקטרה

₪349 ₪ במקום 389

42 ליטר

ETO100145BLטוסטר אובן אלקטרה

₪ במקום 149

SI3042VI

מגהץ קיטור 
בראון

₪269
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שנות אחריות4
מלאות

₪1,290 ₪ במקום 1,390

DFN05313W

מדיח כלים 
רחב בקו 

ג׳ל לניקוי 
כלים 
פיניש

GOLFתווי מתנה ₪150

שנות אחריות5
מלאות

שנות אחריות (1+4)5
בתוספת ₪199

₪ במקום 239

טוסטר אובן סאוטר

₪229

35 ליטר
TO5035G

כיריים קרמיות אלקטרה

₪249 במקום ₪299
ECH100141

שני משטחי בישול

מיחם לשבת 
30 כוסות
ALT-LW68

₪149 ₪ במקום 199

DT7006

₪229

מגהץ קיטור 
אנכי טפאל

1100W

₪ במקום 289

מטחנת בשר 
מולינקס

ME108832

₪ ₪369במקום 399
שלוש רשתות טחינה.

 ו- 2 דסקיות לקיצוץ ופריסה
1400W :הספק

מקפיא 
אלקטרה

EF6146

₪799 ₪ במקום 990

שנות אחריות (1+2)3
בתוספת ₪199

תווי מתנה₪150

מכונת כביסה
8 ק"ג

+ מייבש כביסה 
6 ק�ג 

₪ במקום 2,490
EC100178

₪2,290

8 ק�ג

1400 סל�ד

מכונת כביסה

טבליות 
קולון

תווי מתנה₪400

מייבש כביסה
פתח חזית

7 ק�ג 
אלקטרה

₪799
ED100179W 7 ק�ג

₪ במקום 899

תווי מתנה₪150

₪ במקום 1,590

FSE62120DWDSL

תנור עומד 
משולב כיריים 

בקו

₪1,490
תנור רחב

כולל טורבו

תוצרת 
אירופה

תווי מתנה₪200

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

מחסני חשמל

מקום ראשון
באיכות השירות

עוד היום אצלך בבית שלם וקח

הורדנו מחירים
על מאות מוצרים

קרית גת
מאחורי הביג

רחובות
דרך הים Centro

סניפים 
חדשים

סכנין
מול הדואר הראשי

רחוב אלגליל 66

בר מים הדס 
כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מים חמים וקרים לשבת

₪1,590
₪ במקום 2,190 10391*לא כולל התקנה

מאושר לשימוש בשבת במים החמים והקרים על 
ידי הבדץ העדה החרדית ירושלים.

אין חשש להפעלת חשמל ברגשים, גם לא בגרמא. 
אין חשש לבישול מים. אין צורך בטבילת כלים.

בישראלהזול ביותר המחיר כשר לשבת בד�ץ למהדרין 

מחותנים
חבילותעל 

₪ במקום 149

קומקום 
חשמלי

LED תאורת
5230

₪119

פלטת שבת ענקית

₪99במקום ₪139 ALT-400

סיר שף סאוטר
מאסטר 
מקצועי 
לבישול בלחץ

PC133

₪349 ₪ במקום 399

טוסטר אובן אלקטרה

₪349 ₪ במקום 389

42 ליטר

ETO100145BLטוסטר אובן אלקטרה

₪ במקום 149

SI3042VI

מגהץ קיטור 
בראון

₪269
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קרב צמוד בין הגושים 
מאת: חיים רייך

המדגמים  שלושת  פרסום  עם  אתמול,   22:00 מהשעה  החל 
התברר כי גוש הימין בראשות נתניהו, כולל ימינה בראשות בנט, 

מונה 61 מנדטים, בעוד מחנה מתנגדי נתניהו מונה 59. 
נרשם  חלקם  ובקרב  המדגמים  עודכנו  נקפו,  שהשעות  ככל 
יספקו  הבוקר,  שיפורסמו  האמת,  תוצאות  הגושים.  בין  שוויון 
תמונה נאמנה יותר, אם כי רק בתום ספירת המעטפות הכפולות, 

ניתן יהיה לקבוע האם גוש נתניהו יכול להגיע ל-61 מנדטים.
ע"פ מדגם חדשות 12 של מנו גבע: ׳הליכוד׳ 31, ׳יש עתיד׳ 18, 
ש״ס 9, ערבים 9, ׳ימינה׳ 8, ׳כחול לבן׳ 7, סמוטריץ׳ 7, ׳העבודה׳ 

7, יהדות התורה 6, ׳ישראל ביתנו׳ 6, גדעון סער 6 ו׳מרצ׳ 6.
׳הליכוד׳  פוקס:  קמיל  פרופ'  בראשות   13 חדשות  מדגם  ע"פ 
33, ׳יש עתיד׳ 16, ש״ס 8, ׳ישראל ביתנו׳ 8, בני גנץ 8, ערבים 8, 
יהדוה״ת 7, ׳ימינה׳ 7, ׳העבודה׳ 7, ׳מרצ׳ 7, סמוטריץ׳ 6 וגדעון 

סער 5.
 .9 ש״ס   .18 עתיד׳  ׳יש   .31 ׳הליכוד׳   :11 כאן  של  מדגם  ע"פ 
 .7 סמוטריץ׳   .7 יהדוה״ת   .7 לבן׳  ׳כחול   .7 ׳ימינה׳   .8 ערבים 

׳ישראל ביתנו׳ 7. ׳העבודה׳ 7. גדעון סער 6 ו׳מרצ׳ 6.
זמן קצר לאחר פרסום שלושת המדגמים ולפיהם הליכוד מגיע 
ל-33-31 מנדטים, בירך ראש הממשלה בנימין נתניהו על ההישג 
וכתב: "אזרחי ישראל - תודה! הענקתם ניצחון ענק לימין ולליכוד 
בהנהגתי. הליכוד גדול בפער עצום מול המפלגה הבאה בגודלה - 
אנחנו בקידומת 3 והבאים בקידומת 1. ברור שרוב מובהק מאזרחי 
ישראל הם ימנים, והם רוצים ממשלת ימין חזקה ויציבה שתשמור 
על כלכלת ישראל, ביטחון ישראל וארץ ישראל. זה מה שנעשה. 

אוהב אתכם".
כדי לקבוע עובדות בשטח, מיהר נתניהו להתקשר ליו"ר הציונות 
הדתית ח"כ בצלאל סמוטריץ' וליו"ר ש"ס אריה דרעי ובירך אותם 
על ההישג, לדבריו, בתוצאות המדגמים. לאחמ"כ שוחח גם עם 
האמת  לתוצאות  שימתין  לנתניהו  שאמר  בנט  נפתלי  ימינה  יו"ר 
יו"ר  עם  גם  שוחח  נתניהו  ישראל.  למדינת  שטוב  מה  יעשה  וכי 
יהדות התורה ח"כ משה גפני, על שאף שתחילה סירב גפני לקבל 
נתניהו עבור הציונות  את השיחה מנתניהו בשל הקמפיין שניהל 

הדתית בתוך הציבור החרדי.

המפלגה השלישית 

הנוכחית,  בקואליציה  חברות  שהיו  המפלגות  שמכל  ספק  אין 
ש"ס שמרה על כוחה והיא כעת המפלגה השלישית בגודלה אחרי 

הליכוד ויש עתיד. 
"תודה רבה למאות אלפי מצביעי ש"ס על האמון הגדול, תודה 
רבה לאלפי הפעילים על העבודה הקשה", כתב דרעי מיד אחרי 
אני  בגודלה!  השלישית  המפלגה  היא  "ש"ס  המדגמים.  פרסום 
מבטיח ומתחייב: נעשה הכול כדי להצדיק את האמון. ושוב, תודה 

מקרב לב".
יו"ר  נשא  שם  הניצחון,  מסיבת  התקיימה  לאחמ"כ  קלה  שעה 
וקרא  החוגגים  הפעילים  אלפי  בפני  דברים  דרעי  אריה  ש"ס 
לראשי מפלגות הימין: "אני פונה לראשי מפלגות הימין. יש לנו 
ונתגבר על  יחד למעלה מ-61. בואו נשכח את מערכת הבחירות 
ממשלה  רוצה  העם  והחשבונות.  והפגיעות  האישיים  השיקולים 

ולכן חבל לסחוב  אין אפשרות אחרת  יהודית לאומית מסורתית. 
את זה".

שישה  עם  והיא  מכוחה  מאבדת  התורה  יהדות  המדגמים  ע"פ 
מנדטים בלבד. עוד רבות ידובר על איבוד הקולות של המפלגה, 

אחרי שנת הקורונה הארוכה 
של  הישג  עם  הדתית,  הציונות  מפלגת  גם  רשמה  גדול  הישג 
שבעה מנדטים לפי שלושת המדגמים. אין ספק שהעובדה שרה"מ 
אחוז  את  סמוטריץ'  של  המפלגה  את  להעביר  התגייס  נתניהו 
החסימה תרמה להצלחה הכבירה של המפלגה. רק ניתוח תוצאות 
הקלפיות בריכוזים החרדים תלמד האם סמוטריץ אכן קיבל קולות 
רבים בערים החרדיות, או שאת המנדטים שלו הוא שאב דווקא 

מנפתלי בנט.

המרוויחים והמפסידים 

אם למנות את המאושרים בבחירות הללו הרי שיו"ר העבודה 
גנץ,  בני  לבן  כחול  ויו"ר  הורביץ  ניצן  מרץ  יו"ר  מיכאלי,  מירב 
לשלושת  גרם  החסימה  אחוז  מפני  החשש  לרווחה.  נושמים 
מעל  הצליח  הקמפיין  גיוועאלד.  קמפיין  לנהל  הללו  המפלגות 
מהמדגמים,  בחלק  מנדטים   7 על  עומדת  מרץ  כאשר  למשוער 
לפי  7 מנדטים  עומדת בסביבות  וגם העבודה   7-8 על  לבן  כחול 
המדגמים. לא בטוח שההצלחה הזו תסייע למחנה מתנגדי נתניהו 

בהקמת ממשלה חלופית, אך ללא ספק מדובר בהישג פוליטי.
גדעון  חדה  תקווה  יו"ר  את  למנות  ניתן  המאוכזבים  ברשימת 

סער, יו"ר ימינה נפתלי בנט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, 
ובמידה מסוימת גם יו"ר יש עתיד יאיר לפיד.

22 המנדטים בסקרי דעת  בנט כבר חש את אוויר הפסגות של 
של  מפלגתו  של  הקמתה  עם  אחדים.  חודשים  לפני  אך  הקהל 
גדעון סער, היה זה סער שהמריא לאזור ה-21 מנדטים בעוד בנט 
נכונים  המדגמים  אם  מנדטים.  ה-13-14  לאזורי  להתכווץ  החל 
ל-14  יחד  מגיעות  חדשה  ותקווה  ימינה   – המפלגות  ששתי  הרי 

מנדטים. אין ספק שמדובר בכישלון מהדהד.
מי שיכול להיות מאוכזב ממערכת הבחירות הרביעית הוא יו"ר 
רווי  קמפיין  שניהל  הפוליטיקאי  ליברמן.  אביגדור  ביתנו  ישראל 
מכוחו,  הנראה  ככל  מאבד  החרדי,  הציבור  נגד  ושנאה  השמצות 
ולפי מדגם חדשות 12 המעודכן, מפלגתו יורדת לחמישה מנדטים 
בלבד. מי שחשב להיות לשון מאזניים והבטיח להקים ממשלה בלי 
המפלגות  ובלי  סמוטריץ'  בלי  החרדיות,  המפלגות  בלי  הליכוד, 
הערביות, הבין כנראה שכוחו הפוליטי מוגבל, והוא רחוק מלהיות 

לשון המאזניים.
מתוצאות  מאוכזב  להרגיש  יכול  לפיד  יאיר  עתיד  יש  יו"ר  גם 
16-18 מנדטים, היא הישג  הבחירות. העובדה שמפלגתו מקבלת 
פוליטי. גם העובדה שכל מפלגות החברות בגוש מתנגדי נתניהו 
יכולה להניח את דעתו של לפיד. אלא  עברו את אחוז החסימה, 
משום  ממשלה,  להקים  דרך  כל  ללפיד  אין  הזה  במקרה  שגם 
שבלתי סביר שבנט יישב בממשלה אח עם מרץ ומפלגת העבודה. 
גם בקרב מפלגתו של סער, לא ישושו לשבת בממשלה אחת עם 
ומלבד  הומוגני  אינו  נתניהו  מתנגדי  שגוש  כך  והעבודה,  מרצ 

הרצון להחליף את נתניהו אין דבר שמחבר ביניהם.

ע"פ שלושת המדגמים המעודכנים של שלושת הערוצים נכון לשעה 01:30 לפנות בוקר, גוש מתנגדי נתניהו עומד על 61:59 בהנחה שבנט 
נספר עם מחנה נתניהו • ש"ס שומרת על כוחה והיא צפויה להיות המפלגה השלישית בגודלה • יהדות התורה מאבדת לפי המדגמים מנדט 
והיא יורדת לשישה מנדטים • רה"מ בנימין נתניהו: "אזרחי ישראל - תודה! הענקתם ניצחון ענק לימין ולליכוד בהנהגתי. הליכוד גדול בפער 
עצום מול המפלגה הבאה בגודלה" • יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "אני פונה לראשי מפלגות הימין. יש לנו יחד למעלה מ-61. בואו נשכח את 

מערכת הבחירות ונתגבר על השיקולים האישיים והפגיעות והחשבונות" 

בס"ד

גג:

כותרת:

משנה:

חיים רייך

---
טור 1

---

טור 2

ינון פלח

אין הכרעה: לפי שקלול של שלושת המדגמים מדינת ישראל שוב נקלעה לתיקו צמוד בין הגושים • תוצאות האמת צפויות להתפרסם היום

החגיגות במטה ש"ס - צילום: יעקב כהן
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קרב צמוד בין הגושים 

ינון פלח

האמת  תוצאות  אם  גם  ממשלה.  להקמת  הדרך  ארוכה 
נתניהו  יתקשה  הימין,  למחנה   62 ואפילו   61 על  יצביעו 
להקים ממשלה. מהר מאד עשוי נתניהו לגלות שההישג של 
לנהל מו"מ  הציונות הדתית הוא בעוכריו. העובדה שעליו 
עם 3 ראשי מפלגות )הציונות הדתית, עוצמה יהודית ונועם( 
תהפוך את המשימה למורכבת. גם בנט, בהנחה שאין בידיו 
יעשה  לא  נתניהו,  לממשלת  לחבור  מלבד  ברירות  הרבה 

לנתניהו חיים קלים.
 61:59 לחילופין  או  הגושים  בין  תיקו  ויירשם  במידה 
למחנה מתנגדי נתניהו, הסיפור הופך למורכב הרבה יותר. 
החלום של לפיד להיכנס למעון ראש הממשלה רחוק יותר 
מהאפשרות שנתניהו יהיה זה שירכיב את הממשלה הבאה. 
האפשרות לכנס לממשלה אחת את בנט )שכבר הבטיח שלא 
יחד עם מרץ ומפלגת העבודה ובתמיכה  יישב תחת לפיד( 

מבחוץ של הרשימה המשותפת, היא קלושה עד אפסית.
שסער  הבחירות,  ערב  רבות  בה  שדובר  נוספת  אפשרות 
ובנט יחלקו ביניהם רוטציה על ראשות הממשלה, רק כדי 
שלפיד  הגיוני  ולא  סביר  לא  מבלפור.  נתניהו  את  להוציא 
וימינה  שעומד בראשות רשימה שגדולה מתקווה לישראל 

גם יחד, יוותר לשניהם רק בשם העיקרון של הוצאת נתניהו 
ממעון ראש הממשלה. גם אם לפיד יבלע את הרוק ויוותר 
על הכהונה הרמה, שום אריתמטיקה לא תצליח להושיב את 

בנט וסער עם ניצן הורביץ ומירב מיכאלי.
האפשרות היחידה שעומדת בפני נתניהו בהנחה שירצה 
חברים  לשכנע  האפשרות  היא  יציבה  ממשלה  לכונן 
במפלגתו של סער לערוק בתמורה לתיקים בכירים. ארבעה 
מתוך החמישייה הפותחת של "תקווה חדשה" היו עד לפני 
שאשא  סער,  הליכוד:  ברשימת  חברים  אחדים  חודשים 
ביטון, אלקין ושרן השכל. רק יועז הנדל הגיע משורות כחול 
לבן. גם המקום השישי ברשימה, בנימין בגין הגיע מרשימת 
פורשי  עם  העוינות  על  לגבור  נתניהו  יצליח  האם  הליכוד. 
הליכוד ולקרוא לסער: גדעון, חזור הביתה? ייתכן וזו תהיה 
הברירה היחידה שתעמוד בפניו. לא בכדי, זמן קצר לאחר 
פרסום המדגמים נשלח ח"כ דוד ביתן לאולפנים ואמר כי גם 

אלקין וגם סער מוזמנים לשוב לליכוד.
את  מהפרק  להוריד  א"א  התרחישים,  כל  אחרי  ועדיין, 

האופציה של בחירות חמישיות.

אין הכרעה: לפי שקלול של שלושת המדגמים מדינת ישראל שוב נקלעה לתיקו צמוד בין הגושים • תוצאות האמת צפויות להתפרסם היום

עונת התרחישים

ראש הממשלה בנימין נתניהו מצביע בקלפי

תוצאות המדגמים
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שיא עולמי: 1000 השתלות כליה ביוזמת "מתנת חיים"

מאת: יוסף טולידנו 

הקרוב  הפסח  בחג  מציינים  חיים"  ב"מתנת 
את תרומת הכליה האלף )!(  בישראל.  בעשור 
אברהם  הרב  ע"י  הארגון  הקמת  מאז  האחרון 
ידי  על  ניצלו  אדם  בני  אלף  זצ"ל,  הבר  ישעיהו 
תורמי כליה שהחליטו לתת איבר מגופם ולהציל 

את חיי זולתם שלא מכירים.  
המהפכה הגדולה שממשיכה ביתר שאת בשנה 
מייסד  של  הפתאומית  פטירתו  מאז  האחרונה 
העולם  בכל  גלים  מכה  זצ"ל,  הבר  הרב  הארגון 
מספר  בעולם  מדינה  באף  ואין  מאחר  הרפואי, 
כה גדול של תורמי כליה שעושים זאת בערבות 

הדדית וללא שמכירים כלל את המושתל.
שבוע  בכל  כי  מציינים  חיים"  ב"מתנת 
מרגשת  השתלות  שרשרת  בישראל  מתקיימת 
הן  כליה  תרומות  כיצד  "רואים  מקודמותיה. 
וישובים שלמים  דבר מדבק ממש ב"ה, שכונות 
ומשפחות  כליה,  תורמי  יותר  יש  היכן  מתחרים 
שלמות תורמות, רואים כיצד מצוה גוררת מצוה 
עוזה בישראל",  הזו ממשיכה במלוא  והמהפכה 

אומרים ב"מתנת חיים".  
בתקופה  שאירעו  המרגשים  הסיפורים  אחד 
וולגלרנטר,  מנחם  שלום  הרב  של  היו  האחרונה 
יומו  וסדר  בירושלים,  היהודי  ברובע  שמתגורר 
שיעורים  ומסירת  בחברותות  לימוד  סביב  עמוס 

בישיבות. 
בנוגע לתרומת הכליה הוא מציין דבר מפתיע: 
הקל  החלק  היו  וההתאוששות  הניתוח  "דווקא 
עברו  הם  אבל  כאבים,  קצת  היו  אמנם  בתהליך. 
בקורונה  חליתי  לאחרונה  "אגב,  מאוד.   מהר 
זה   – כליה  שתרמת  'אחרי  לי:  אמרו  ואנשים 
להם:  השבתי  אני  אבל  עליך',  קטן  בוודאי 

'בתרומת הכליה לא הפסדתי אפילו תפילה אחת, 
יכולתי  לא  ימים  ארבעה  במשך  בקורונה  ואילו 
הניתוח   – פשוטות  ובמילים  מהמיטה',  לקום 

באמת עבר בקלות יחסית. 
שלום  הרב  פסע  כבר  הניתוח  שלמחרת  ביום 
לערוך  במטרה  המושתל,  של  חדרו  אל  מנחם 
עימו היכרות. "כשנכנסתי לחדרו ראיתי את ילדיו 
ואת אשתו יושבים סביבו וכן גם את אמו", הוא 
שם  ושרר  קרנו  פשוט  כולם  של  "הפנים  מספר. 
כדי  ולו  תורם  שהייתי  לי  תאמינו  גדול.  אושר 
לראות את הפנים הצוהלות של כל בני המשפחה.

רגעים של שתיקה, אשתו שאלה  "אחרי כמה 
היא  תודה  הרי  לך?  להודות  נוכל  'איך  אותי: 
שאני  מה  את  לה  הסברתי  מידי'.  קטנה  מילה 
באמת מרגיש – אני לא מסתכל כאילו שיש 'נותן' 
שותפים.  שני  עם  עסק  כאן  שיש  אלא  ו'מקבל', 
הרי יהודי יקר שפועל כל כך הרבה טוב בעולם 
לעשות  ימשיך  גם  בוודאי  ולסובביו,  למשפחתו 
רוצה  אני  כליה,  תורם  שאני  בכך  הלאה.  זאת 
יהודיים  חיים  של  הגדול  בעסק  שותף  להיות 

פועמים". 
הרב  יצא  כבר  התרומה  לאחר  ספורים  ימים 
הוא  שבה  בישיבה  ביקר  מביתו,  מנחם  שלום 
הכנסת.  בבית  בתפילות  השתתף  וגם  מלמד 
רצה  שרק  מי  כל  את  שלי  בתרומה  "שיתפתי 
לשמוע, כיוון ששמעתי על כך שמרן שר התורה 
זו  במצווה  להדר  שיש  אמר  קנייבסקי  חיים  רבי 
הרגשתי  אישי  באופן  בפרסום.  אותה  ולעשות 
שזו זכות גדולה עבורי להרגיע חששות ולהסביר 
לאנשים עד כמה שהתרומה הזו נגישה ואפשרית. 
כי ברגע שהתורם בריא ושלם הסיכון שלו מזערי 
ביותר, ובכל מקרה בבתי החולים לא מאפשרים 
לתרום לפני שמוודאים את בריאותו של התורם 
על  ירוק'  'תו  גם  שמרווחים  כך  מוחלט,  באופן 

הבריאות הכללית.  
 "כששאלו אותי כמה ימים אחרי הניתוח איך 
מבחינה  דולר',  'מיליון  השבתי:  מרגיש,  אני 
פיזית וגם רוחנית. איזו הרגשה נפלאה זו לדעת 
מהבורא,  במתנה  קיבלתי  שאני  מגופי  שחלק 
תקווה  ומתנת  אחר  לאדם  חיים  מתנת  מהווה 

של  ומורשתו  צוואתו  וכך,  שלמה".    למשפחה 
הרב אברהם ישעיהו הבר זצ"ל שהחל במהפכה 
מושתלים  אלף  בקרב  לה  נמשכת  הזו,  העצומה 
רבים  ובקרב  עתה,  עד  ניצלו  שחייהם  בישראל 

מאד שיבואו בעזרת ה' בעקבותיהם.  
לחסל  נצליח  קצר  זמן  שבתוך  מקווים  "אנו 
את רשימת ההמתנה לתרומות הכליה ושישראל 
לחכות  צריך  שלא  בעולם  היחיד  המקום  תהיה 
ואנו  אפשרי  בהחלט  הדבר  כליה,  לתרומת 
נצליח", אומרת הרבנית רחל  מאמינים שבעז"ה 

הבר יו"ר "מתנת חיים".

"אנו מקווים שבתוך זמן קצר נצליח לחסל את רשימת ההמתנה לתרומות הכליה ושישראל תהיה המקום היחיד בעולם שלא צריך לחכות לתרומת כליה, הדבר בהחלט אפשרי 
ואנו מאמינים שבעז"ה נצליח", אומרת יו"ר מתנת חיים הרבנית רחל הבר שממשיכה את מעל חייו של בעלה  הרה"ג אברהם ישעיהו הבר זצ"ל

תורמי ומושתלי כליה בתמונה קבוצתית

תורם הכליה הרב ולגלרנטר

זמן קצר לפני החתונה התברר: 
החתן גויר בצעירותו שלא כהלכה

קמחא דפסחא ע"י ארגון "ושמחת"

מאת: מנדי קליין 

את  חושף  לאחים  ליד  שהגיע  אנושי  סיפור 
ההשלכות המיידיות של הכרעת בג"ץ האומללה 
וקונסרבטיביים  רפורמים  בגיורים  המכירה 
של  לפתחן  גם  הגורלית  הבעיה  את  ומקרבת 

משפחות שומרות תורה ומצוות.
לאחרונה פנו ליד לאחים הורים שומרי מצוות 
מהדרום שבתם עמדה להינשא בקרוב. ההורים 
שגילו חיבה עקרונית למיועד ביקשו לברר יותר 
על זהותו ושורשיו בטרם יוחלט סופית על מועד 
החתונה. התברר כי הבחור אומץ על ידי הוריו 
בירור  אמריקה.  מדרום  ומוצאו  ילד  בהיותו 
הוריו  ידי  על  גויר  הילד  כי  גילה  יותר  מעמיק 
ונרשם  אורתודוכסי  לא  גיור  במכון  המאמצים 

במשרד הפנים כיהודי לכל דבר.
כעת מתמודדת המשפחה מול הבת המבקשת 
לעזרה  פנתה  ולפיכך  המיועד  לחתנה  להינשא 

המקצועית של יד לאחים.
ביד לאחים אישרו השבוע את פרטי המקרה 
שבחששות  הצדק  את  מוכיח  "הדבר  כי  ואמרו 
כזכור,  בג"ץ".  הכרעת  בעקבות  הגדולים 
מעורבות.  היו  והחרדי  הדתי  בציבור  התגובות 
היו  ההחלטה,  בחומרת  מכירים  שרבים  אף 
שטענו כי היא איננה פוגעת במגזרים אלו ועל-
כן אין לראות בה איום ממשי. היו שהוסיפו כי 
על-ידי  מנוצלים  התקשורתי  והרעש  הפולמוס 

מפלגות שונות כדי להגדיל את כוחן האלקטורלי 
בבחירות, ועל כן מומלץ שלא לעסוק בעניין.

רב  בצער  מציינים  לאחים  ביד  זאת,  לעומת 
שנים  "זה  לחלוטין.  מוצדקים  החששות  כי 
אנו ערים לתופעה של גרים שגוירו שלא כדין, 
עקבות  להותיר  מבלי  ישראל  בעם  המתערים 
של עברם. לא אחת ולא שתיים הם עצמם אינם 

מודעים כלל לבעייתיות שבדבר".
ביד  שנרכש  והכואב  הרב  הניסיון  רקע  על 
מדגישים  מטמיעה,  ההצלה  במישורי  לאחים 
הציבור  שכבות  לכל  נוגע  "העניין  כי  בארגון 
ללא כל הבדל" וכי יש לכך שורה של המחשות: 
של  במקרים  מעט  לא  בעבודתנו  נתקלים  "אנו 
בנות, גם מרקע דתי וחרדי, שנקלעות לקשר עם 
מי שנדמה להן כיהודי ורק לאחר תקופה מסתבר 
אין  כהלכה.  שאינו  גיור  עברו  אמו  או  שהוא 
לתאר את עוצמות הכאב והשבר, בעיקר כאשר 
של  מתקדמים  בשלבים  רק  מתבררים  דברים 
הקשר. מקרים כאלה הולכים ומתרבים בתקופה 
האחרונה, וסביר להניח שההכרעה החדשה של 

בג"ץ תעניק להם תאוצה".
שומר  "הציבור  כי  מזכירים  לאחים  ביד 
של  רחב  מגוון  כיום  מונה  והמצוות  התורה 
כמו  מהאוכלוסייה.  גדול  חלק  ומהווה  סגנונות 
כן, הוא מתמודד עם שינויים בתפיסות עולם של 
הדור הצעיר, כך שצרת ההתבוללות לא פוסחת 

גם עליו".

מאת: אלי כהן

"קמחא  חלוקת  השנה  גם  נערכה  שנה  כמידי 
ועזרה  סיוע  "ושמחת"  ארגון  ידי  על  דפסחא" 

בכבוד למשפחות עמלי תורה.
ארגון "ושמחת" נוסד ע"י רשת הכוללים "נרו 
יאיר" הכוללת בתוכה מיזם נדיר של קשר מיוחד 
"יששכר  בהסכם  ללומדיה  התורה  תומכי  בין 
ראש  ע"י  רמה  ביד  מנווט  כשהכל  וזבולון" 

הכוללים הרה"ג רבי ישעיהו גרינשפן שליט"א.
והנפלאה  המיוחדת  האווירה  את  לציין  יש 
בתקופה  רבה  וביגיעה  בעמל  התורה  לימוד  של 
על  המוטלת  אחריות  כשתחושת  האחרונה 
האברכים שומרת לא רק על עצמם אלא אף על 

שותפיהם.

הכוללים  ראש  של  המיוחדת  מדאגתו  כחלק 
התורה  לומדי  וליתר  הכוללים  לאברכי  שליט"א 
לחגוג  המסייע  "ושמחת"  מיוחד  ארגון  הקים 
זו  ובשנה  השנה,  מועדי  את  ובשמחה  בכבוד 
הכפיל הארגון את עזרתו ומאות משפחות קבלו 
סל מיוחד ומכובד ובכך יזכו לחוג את חג הפסח 

בשמחה רבה.
רשת הכוללים זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת 
עידודו  לאור  זאת  היווסדה  מיום  אותה  המלווה 
והכוונתו של מרן שר התורה רשכבה"ג רבי חיים 
הסכמי  את  מאוד  המעודד  שליט"א  קנייבסקי 
כשראש  הכוללים,  ברשת  הנהוגים  השותפות 
עניני  כל  על  להתייעץ  נוהג  שליט"א  הכוללים 
פנים  בסבר  המקבלו  שליט"א  מרן  עם  הכולל 
יפות ואף מעודדו להביא אליו את תומכי התורה 
לקבל את ברכתו על השותפות המיוחדת שלהם.

המקרה הקשה והסבוך שהופנה לטיפול מקצועי של יד לאחים – המחיש: פסיקת 
בג"ץ האומללה נוגעת לכל שכבות האוכלוסייה לרבות משפחות שומרות תורה 
ומצוות ⋅ ביד לאחים מבהירים: שום מגזר אינו יכול להיות חסין מפני ההשלכות 

הקשות של הפסיקה ואנו עדים לכך בעבודתנו היומיומית

בחלוקת קמחא דפסחא
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נציגי מכבי שירותי בריאות 
הם "שליחי עמך בית ישראל"

מאת: יחיאל חן

של  ההשתאות  מעוררת  פעילותם 
מתאמי קשרי הקהילה של מכבי שירותי 
בשנה  ובייחוד  שגרה  בעתות  בריאות 
הקורונה  מגפת  רקע  על  האחרונה, 
במהלכה פונים מאות ואלפים אל מתאמי 
ועזרה  סיוע  בבקשות  הקהילה  קשרי 
חושים  נחלצים  המתאמים  כאשר   –
הפונים,  למען  רבה  במסירות  ופועלים 
עליהם  שאמרו  את  מכל  יותר  ממחישה 
בבחינת  הם  כי  שליט"א  ישראל  גדולי 

"שליחי עמך בית ישראל".
השיווק  מנהל  הגיע  השנים  במרוצת 
למגזר החרדי ר' משה שלזינגר לא אחת 
שליט"א,  ישראל  גדולי  של  במעונם 
הציג בפניהם את מערך השדרה החרדית 
של  הקהילה  קשרי  ומתאמי  הניהולית 
למען  רבה  במסירות  הפועלים  מכבי 

הציבור כולו, ושמע מהם את התפעלותם הרבה 
על היוזמה החשובה והפעילות המסורה.

הגורם המשמעותי לעוצמתה של מכבי במגזר 
החרדי הוא הקשר עם מרנן ורבנן גדולי ישראל 
ועם  הדעה  מובילי  הקהילות,  רבני  שליט"א, 
מלמדים  הלאומי  הביטוח  נתוני  הקופה.  חברי 
כי מכבי שירותי בריאות מסיימת שנה אחר שנה  
הנאמנות  ושיעור  החברים  במספר  צמיחה  עם 
הגבוה ביותר של חבריה. כן מלמדים הנתונים כי 
הריכוזים  ברוב  מובילה  בריאות,  שירותי  מכבי 
מאוד  רחבה  פריסה  עם  הארץ  ברחבי  החרדים 
של רופאים מומחים, מרפאות ומכונים, נגישות 
מרבית לכלל שירותי הרפואה קרוב לבית ומעל 
המגזר  עם  למכבי  שיש  המיוחד  הקשר   – הכל 
הניהולית  החרדית  השדרה  ידי  על  החרדי 
לצורכי  הקשובים  הקהילה  קשרי  ומתאמי 
החברים בערים החרדיות. ברגע האמת הם יעשו 
הכל כדי לסייע לחברים במקצועיות ובמסירות 

רבה.
הבוקר  בשעות  עבודתם  את  מתחילים  "הם 
השעות  עד  פעם  לא  ועובדים  המוקדמות 
שמחה  הרב  מסביר  הלילה",  של  הקטנות 
דירקטוריון  וחבר  מכבי  הנהלת  חבר  שטיצברג 
עם  ברק.  בני  עיריית  מועצת  וחבר  אסותא 
כניסתם לתפקיד עוברים מתאמי קשרי הקהילה 
הם  חודשים  לכמה  ואחת  מקצועית,  הכשרה 
וימי  נושאים  במגוון  הכשרה  סדנאות  עוברים 

עיון לטובת שיפור השירות לכלל החברים.
המצאת רעיון ה'מתאם'

מכבי הייתה הקופה הראשונה שהמציאה את 
שהבינה  משום  קהילה,  קשרי  מתאמי  המושג 
ייחודיים  ומאפיינים  צרכים  החרדי  לציבור  כי 
בין  יכול לגשר  וכי רק מי שמגיע מתוך המגזר 
השירותים הרפואיים ונותני השירותים למקבלי 

השירות - החברים החרדים.
כיום יש למכבי פריסה מושלמת של צוותים 
איכותיים ומסורים הנותנים מענה לחברי מכבי. 

הטמעת הרעיון
וחבר  מציון  עזר  מנכ"ל  פרוינד  חיים  הרב 
הנהלת מכבי מציין כי מדובר בסך הכל בתגובה 
טבעית ומתבקשת. הרי אין חולק על כך שהקופה 
הגבוהה  ברמה  המיטבי,  השירות  את  המספקת 
ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר, זו מכבי. פשוט 
לצרכי  המצוין  השירות  את  והתאמנו  שדרגנו 
החברים" הוא אומר. מתאמי קשרי הקהילה הם 
הרב  אותם  מגדיר  כך  הקופה,  של  החנית  חוד 
נהנים רק מזכות הראשונים  פרוינד, במכבי לא 
במתאמים  רואים  שבמכבי  מהעובדה  גם  אלא 
הכרחית  שתרומתם  למערכת  חיוניים  עובדים 

ונחוצה. 
הקשבה קבלה והפנמה

מצהירים  כך  להקשיב",  הוא  שצריך  "מה 

חברי הנהלת מכבי הרב שטיצברג והרב פרוינד. 
אלא  להקשיב,  רק  לא  היא  החכמה  זאת,  עם 
שהם  הוכיחו  במכבי  ולהפנים.  לקבל  בעיקר 
את  ליישם  בעיקר  אבל  בהקשבה,  אומנים 
המסקנות העולות מתוך אותה הקשבה ולהביאן 
לידי מעשה, ואת זה אנו רואים בכל יום מחדש 
ובכל אחד מאזורי הפעילות של הקופה. במכבי 
מדגישים כי השדרה החרדית הניהולית ומתאמי 
להיטיב  שנועד  הגשר  הם  הקהילה  קשרי 
הטוב  המקצועי  הרפואי  השירות  את  ולהתאים 
והם  החרדית  הקהילה  לצרכי  מכבי  של  ביותר 
עושים זאת בהצלחה רבה. וכהגדרתם של גדולי 

ישראל: הם שליחי עמך בית ישראל.   
מכבי  של  השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  ר' 
למגזר החרדי: "מכבי ממשיכה במינוי מנהלים 
ר'  מנהלים/סגנים:  הארץ-  רחבי  בכל  חרדיים 
שחורי  מוטי  ר'  ב"ב,  מרחב  מנהל  שטרן  ברוך 
מנהל  ליפשיץ   יוסי  ר'  אלעד,  מרחב  מנהל 
מנהל  ס.  בינדר  יוסף  ר'  כהנמן,  רפואי  מרכז 
ר'  מגזרים,  מנהלת  תם  שוש  הגב'  ב"ב,  מרחב 
ר'  ירושלים,  מבואות  מרחב  מנהל  רייכמן  זאב 
איציק קליין מנהל מרכז רפואי רוממה, ר' יונתן 
רובינשטין ס. מנהל מרחב מרכז ירושלים הגב' 
שלמה,  רמת  רפואי  מרכז  מנהלת  מילר  דבורה 
ר'  שמש,  בית  מרפאה  מנהל  קלוגמן  יצחק  ר' 
חיים אריה קליין מנהל מגזר חרדי במחוז דרום, 
במגדל  הרפואי  המרכז  מנהל  ועקנין  פיני  ור'   ,
רוזנברג  אליעזר  ר'  ויועצים:  רכזים  העמק 
מתאם בחיפה ואחראי על פנ"צ בצפון, ר' הלל 
אברהם  ר'  בצפון  מתאמים  רכז  רובינשטיין 
פרידמן רכז דרכונאים ירושלים, הגב' רחל רוסט 
רכז  קליין  שמואל  ר'  אדמניסטרטיבית,  רכזת 
ר'  קהילה:  קשרי  מתאמי  ובקליטת  דרכונאים. 
אברהם ברסלר בקרית גת, הגב' ריקי גינת וחני 
ר'  באופקים,  יוליס  יהושע  ר'  באשדוד,  שילר 
בתפרח,  כץ  נחום  יצחק  ר'  בנתיבות,  כהן  יאיר 
בערד,  רייכמן  משה  ור'  גרוסגליק  גיטל  הגב' 
ברחובות  שפיצר  יצחק  ור'  ליפסקר  אריה  ר' 
ברוריה  הגב'  תקווה,  בפתח  ברגמן  שמעון  ר' 
הגב'  שמש,  בבית  יעקובסון  ודבורי  וייסברג 
שמחה  ור  פעקעטע  מרים  גב'  סלומון,  הינדי 
פרוש  חיה  הגב'  ברוממה,  פזניצ'בסקי  בונים 
הגב'  עילית,  במודיעין  ניימן  נחמן  ר'  ברמות, 
חזקי  ר'  ברק,  בבני  הירש  ורחל  אייזנבך  חנה 
רבקי  והגב'  שמרלר  יהושע  ר'  באלעד,  ולצר 
ברזל בצפת, ר' שלמה הומינר ברכסים, הגב' רות 
ליטמן בחצור הגלילית, ר' שלום ממליה בקרית 
אתא, ר' יעקב קרלינסקי בקרית אתא, ר' מרדכי 
בן חמו במגדל העמק, ר' ישעיהו שפרונג והגב' 
רוזנטל  יחיאל  ר'  הגליל,  בנוף  קוסטנטינר  יפה 
בטירת  קריאף  ניר  ר'  בטבריה,  בורד  יעקב  ור' 
ור'  טבעון  בקרית  גוטמאכר  אלעזר  ר'  הכרמל, 

יוסף חיים מסורי עפולה.

פעילותם המסורה של מתאמי קשרי הקהילה של מכבי בימי הקורונה ממחישה את 
התבטאות גדולי ישראל שליט"א • השדרה החרדית  הניהולית ומתאמי קשרי הקהילה 
של מכבי פזורים בכל רחבי הארץ • 'מכבי' הייתה הראשונה לזהות את הצורך בהקמת 

מערך מתאמי קשרי קהילה

השדרה הניהולית החרדית בסיור במוקד מל"ה - מכבי ללא הפסקה

פסח תשפ”א בכותל המערבי
השנה יתקיימו

שני מעמדי ברכת כהנים
כדי לעמוד בצפי להגעת ציבור גדול מכל רחבי הארץ למעמד מיוחד זה, וכדי לקיימו  במגבלות

ההתקהלות, הוחלט כי בשנה זו תפוצל ברכת הכוהנים המסורתית לשני מעמדים שונים.
מעמדים אלו יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יום אחר יום במטרה למנוע צפיפות.

להגיע  שמתעתד  מהציבור  מבקשת  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן 
לאפשר  כדי  בלבד,  אחד  למעמד  הכהנים - להגיע  ברכת  למעמד 

למשתתפים רבים ככל האפשר להשתתף במעמד מיוחד זה.

יום ב׳ ט"ז ניסן
יום ג׳ י"ז ניסן

8:45 תפילת שחרית 

9:15  ברכת כהנים ראשונה 
)שחרית(

10:00 תפילת מוסף 

10:15  ברכת כהנים שנייה 
)מוסף(

גם בשנה זו, יכבדו בהשתתפותם 
בשני המעמדים:

הרבנים הראשיים לישראל
הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א

הגר"ד לאו שליט"א
 רב הכותל המערבי

הגר"ש רבינוביץ שליט"א
שר הדתות הרב יעקב אביטן

ראש העיר ירושלים מר משה ליאון 

והסדרנים  ישראל  ולהנחיות משטרת  להוראות משרד הבריאות  למורשת הכותל המערבי מבקשת להישמע  הקרן 
במהלך כל ימות החג לטובת שמירה על בריאות כלל באי הכותל המערבי.

ההגעה בהתאם להנחיות
בהתאם  פתוחים  המערבי  הכותל  מנהרות  אתרי 
5958*להנחיות משרד הבריאות ולמגבלות התו הסגול

לפרטים ולהזמנות

בס״ד

הגדול בעולם
יריד הספרים 

במוסד הרב קוק
עולם שלם של ספרים מחכה לך

תצוגת ספרים ענקיתֿ מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

משלוחים בתשלום לכל חלקי הארץ!

כ"ב – כ״ט בניסן )4-11.4(
א׳-ה׳ 10:00-22:00, ו׳ 9:00-13:00

מוקד הזמנות: 02-651-5592

www.mosadharavkook.com

m@mosadharavkook.com // 02-6526231 1 ירושלים // טל:  רח' הרב מימון 
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הקורונה “הרגה” לך את העסק?יש לך את העסק הנכון “אבל נשארת לבד בעסק”
“הספקים לוחצים, שכה”ד הורג”“הלקוחות לא משלמים לך?”

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

“המדינה לא עוזרת לי להציל את העסק”

 rivka@yeadim-il.com :פניות במייל

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

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

שלהם מופנה לשוק החרדי.

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

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

זכאים לפנות:

לראשונה בישראל

אפשרויות:

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

יעדים קרן הזנק להשקעות ופיתוח חברתי
מטרת הקרן: שיקום והרחבת עסקים נפגעי קורונה במגזר החרדי
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ִהוא  ָהעָֹלה  ּתוַֹרת  זֹאת  ֵלאמֹר  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  "ַצו 
ְוֵאׁש  ַהּבֶֹקר  ַעד  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  מוְֹקָדה  ַעל  ָהעָֹלה 

ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבוֹ" )ויקרא ו, ב(.
ּתוַֹרת-  "זֹאת  נפלא,  דבר  זה  בפסוק  רמזו  המפרשים 
תורה  לה'?  כליל  ועולה  היא הראויה  תורה  איזו  ָהעָֹלה" 
אותה  לומד  שלא  הנאה,  טובת  שום  בה  לאדם  שאין 
אלא  חלילה,  אחרים,  על  להתרברב  או  להתגדל  בשביל 
כל כולה לה' כמו קורבן עולה שכולו ֻמְקָטר ּוֻמָּגׁש לשמו 
יא(.  א,  )מלאכי  ִלְׁשִמי  ֻמָּגׁש  ֻמְקָטר  ָמקוֹם  ּוְבָכל  יתברך, 
תורה שנלמדת לשם שמים היא תורת העולה לפני בורא 

עולם, ועל זאת צריך כל אדם לשים את ליבו.
מספרים שפעם אחת רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש 
זיע"א הגיע לאחת העיירות ונכנס לבית המדרש. באותה 
העיירה היו האנשים קצת בעלי גאות, כל אחד היה רוצה 
וכשנכנס  אדם,  בני  לפני  וידיעותיו  חכמתו  את  להראות 
שלומדים  בלומדים  הבחין  הקדוש  טוב  שם  הבעל  לשם 
את התורה רק בשביל להתגאות ולהראות שכל אחד יודע 

יותר טוב מהשני.
השיב  המדרש,  מבית  מתרשם  כיצד  ששאלוהו  לאחר 
להם שהוא רואה שבית המדרש מלא וגדוש בתורה, וזאת 
ומיד  המדרש,  בית  את  ממלאת  שלהם  שהתורה  מפני 
לימוד התורה לשם  ומעלת  גודל  על  הוכיחם  לאחר מכן 

שמים.
ו(, לא הבינו תלמידי  ָּתָמהּו )תהלים מח,  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה 
בית המדרש ושאלו את הבעל שם טוב: "רבינו, הרי כעת 
אמרת לנו שהתורה שלנו ממלאת את בית המדרש, ומדוע 
הרב,  השיב  הנותנת"  "היא  מוכיחנו?",  כבודו  כן  אם 
"כוונתי הייתה שהתורה שלכם מגיע לכל היותר עד תקרת 
בית המדרש, בית המדרש כולו מלא מהתורה שלכם, אך 
היא אינה עולה ומתרוממת לשמים, כי זה תורה שיש בה 

גאווה ואינה נלמדת לשם שמים". 
וזה שרמוז בתורה, " ַצו ֶאת ַאֲהרֹן...זֹאת ּתוַֹרת ָהעָֹלה" 
תזרז את אהרון על תורת "העולה"- תורה שעולה לשמים 
התקרה,  את  לעבור  בלי  המדרש  בבית  רק  נשארת  ולא 

תורה שנלמדת מתוך מידות טובות, ענוה ודרך וארץ.

⋅⋅⋅
ראוי  עצמו  ומגביה  שהמתגאה  אומרים  רבותינו 
עצמו  את  שמגביה  מי  ָהעָֹלה",  ּתוַֹרת  "זֹאת  לשריפה, 

ומתגאה אז חלילה "ִהוא ָהעָֹלה ַעל מוְֹקָדה"- לשריפה. 
המתבונן בדרכי החיים יווכח לראות שכל ההולך בדרך 
הגאות והשררה הוא לא נסבל על בריות, וכדברי רבותינו 

אפילו   - דיהיר  מאן  האי  ע"א(:  צח  בתרא  )בבא  ז"ל 
אאינשי ביתיה לא מיקבל )מי שמתגאה- אפילו על אנשי 
ָיִהיר ְוֹלא  ֶּגֶבר  ביתו לא מתקבל(, שנאמר )חבקוק ב, ה(  
ִיְנֶוה, ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו )משלי כט, כג(, מתרחקים ממנו 
לוקח  שהוא  כיון  בסביבתו,  להיות  יכולים  ולא  אנשים 
בדרך  הולך  ועוד, שהוא  והכבוד לעצמו.  כל ההילה  את 
שתלטנית ולכן בני אדם מתרחקים ממנו. אבל אדם שיש 
לו ענוות רוח ומסתדר עם כל אדם, הקב"ה מגדל ומרומם 
עליה  אין התורה שוכנת אלא במי שמנמיך עצמו  אותו, 
דעת  חכמה  יותר  לו  נותן  הקב"ה  דאז  ע"א(,  ז  )תענית 

ותבונה.
וכבר אמרו רבותינו )סוטה ה ע"א( שלא מצא הקב"ה 
מקום לתת את התורה אלא על הר סיני שהנמיך את עצמו 
ירד  והדרו  גדולתו  כל  עם  שהקב"ה  ראוי  שאינו  וחשב 
עליו. אמר לו הקב"ה: "סיני, אתה הנמכת את עצמך, חייך 

שאני נותן את התורה עליך".

⋅⋅⋅

זריזות ועצלות לעבודת ה' 

"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּכל ֵחֶלב ׁשוֹר ְוֶכֶׂשב ָוֵעז ֹלא 
תֹאֵכלּו... ָּדם ֹלא תֹאְכלּו" )ויקרא ז, כג-כו(.

התורה ציותה אותנו לא לאכול את החלב והדם, כיון 
בחרה  התורה  מדוע  לשאול  ויש  לה',  אותם  שמקטירים 
בבהמה,  חשובים  שאינם  הללו  החלקים  בשני  דוקא 
יתברך  לפניו  להקריב  הראוי  מן  והלא  לה',  להקריבם 

חלקים חשובים ומכובדים בבהמה. 
אלא רמז נפלא רמזה לנו התורה הקדושה, הדם מסמל 
את הזריזות והמהירות, דם זורם מהר, ואילו החלב שזה 
התורה-  לנו  ומורה  ומתינות.  אדישות  על  מסמל  השומן 
המתינות  את  ומאידך  הזריזות  את  לה',  ודם  חלב  כל 

והאדישות צריך לתת רק לעבודת ה' יתברך.
אם יש איזו מצווה ירוץ האדם וימהר לעשותה, ויהיה 
מצווה  לדבר  רץ  הוי  דבר שבקדושה,  לכל  וראשון  ראש 
)אבות פ"ד מ"ב(, שאינו דומה מצווה שאדם עושה אותה 
בזריזות והתלהבות למצווה שאדם עושה אותה בעצלה, 
בחום  בזריזות  עשייתה  עצם  זה  מהמצווה  גדול  חלק 
)תהילים  ֵאׁש  ִתְבַער  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ִלִּבי  ַחם  ובהתלהבות, 

לט, ד(. 
ומנגד אם בא לו יצר הרע ומשכנע אותו לעשות עבירה, 

יתנהג האדם באדישות, "איני יכול כעת, אני עייף, ְוַאָּתה 
ָעֵיף ְוָיֵגַע וָיֵרא ֱאֹלִקים.." )מושאל מדברים כה, יח(.

את  מהפך  הרע?  היצר  עושה  מה  הרבים  בעוונות  אך 
שלא  לו  וגורם  האדם  את  מזרז  הוא  לעבירות  היוצרות, 
לעשיית  ומנגד  בכוחותיו,  ולא  בגילו  לא  להתחשב 
המצוות הוא מכניס בו אדישות, ועל כך מזהירה התורה 
"כל חלב ודם לא תאכלו" אל תשמש בזריזות ובאדישות 
לצורך עצמך, לצורך דברי היצר הרע אלא תקדישם לה' 
ַעז  ֱהֵוי  יתברך לקיום התורה ולשמירת המצוות, בבחינת 
ְרצוֹן  ַלֲעׂשוֹת  ָּכֲאִרי,  ְוִגּבוֹר  ַּכְּצִבי,  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר,  ְוַקל  ַּכָּנֵמר, 

ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים )אבות פ"ה מ"כ(. 

⋅⋅⋅

בחג הפסח מחמירים כל בית ישראל בחומרות יתרות, 
עלינו  אך  חמץ,  של  דהו  כל  מחשש  להינצל  כדי  וזאת 
להיזהר ולשים שימת לב גדולה לבל חלילה נתפוס הטפל 
ונניח העיקר, ולא יצא שכרנו בהפסדנו. לצדיק השר שלום 
בליל  מבוגרת.  אם  היתה  השושלת,  מיסד  זצ"ל,  מבעלז 
ַוָּיֶׂשם  לכבדה,  כדי  לצדו  מושב  לאמו  הרב  התקין  הסדר 
לאמא של  יט(,  ב,  א  )מושאל ממלכים  ַהֶּמֶלְך  ְלֵאם  ִּכֵּסא 

מלכות )בבא בתרא צא ע"ב(. 
כשהגיעו ל"שולחן עורך" הוגש לפני הרבנית הצדקת 
הזדעזעו  ואכלה,  מצה  לתוכה  פוררה  והיא  מרק  קערת 
החסידים, ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו )תהילים מח, 
ו( וזעקו בליבם "שרויה!", אך לזאת הם לא ציפו, לאחר 
ופוררה  מצה  אמו  לקחה  לאדמו"ר  המרק  קערת  שהוגש 
אף לצלחתו ואמרה: "תאכל בני, זה טעים". החסידים היו 
במתח לראות כיצד רבם ינהג, ולהפתעתם הגדולה נענה 

לה הצדיק בראשו-ואכל! 
האדמו"ר הבחין בתמיהתם והסביר: "מה לכם תמהים? 
סימן  תשובה  בשערי  )יעוי'  רחוקה  חומרה  היא  שרויה 
ואם  אב  כיבוד  ואילו  רי"ח(,  עמוד  ובחזו"ע  ס"ב  ת"ס 
דאורייתא, והוקש כבודם לכבוד המקום )קידושין ל ע"ב(, 
וחששתי מלבייש את אמי בסירובי לאכול ולעבור חלילה 

על ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ )דברים כז, טז(. 
יהי רצון שימי פסח הקדושים העומדים בפתחנו יאירו 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ְוַהִּׂשיֵאנּו  כולה,  השנה  כל  עלינו 
בקרוב  לראות  ונזכה  ּוְלָׁשלוֹם,  טוִֹבים  ְלַחִּיים  מוֲֹעֶדיָך, 
בגאולת  לראות  בקרוב  ונזכה  באהבה,   ישראל  בגאולת 
להיגאל  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  השלימה,  ישראל 

)ר"ה יא ע"ב(, אמן. 

התורה ציותה אותנו לא לאכול את החלב והדם, כיון שמקטירים אותם לה', ויש לשאול מדוע 
התורה בחרה דוקא בשני החלקים הללו שאינם חשובים בבהמה, להקריבם לה', והלא מן הראוי 

להקריב לפניו יתברך חלקים חשובים ומכובדים בבהמה

"

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

זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה  
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לשיא  מגיעים  אנו  ישראל  ובמועדי  בשבתות 
הכיפורים  בחג  והאירוע.  היום  סיום  עם  ההתרוממות 
מרטיט  ברגע  מסתיימת  והיא  נעילה  בתפילת  היום  שיא 
בסעודה  מסתיימת  שבת  שמיים.  מלכות  עול  קבלת  של 
שלישית שהיא רעווא דרעווין, חג הסוכות בשמחת תורה, 
שבכוחה של שמחת התורה ניתן לקבל שמחה לכל השנה.  
"חנוכה" ב"זאת חנוכה" שעליו נאמר: "איש בער לא ידע 
וכסיל לא יבין את זאת" )תהילים צ"ב( – סודו של יום זה.
שבעתיים היה צריך להסתיים הלילה הקדוש של "ליל 
לב  נשים  אך  ותפילה.  קדושה  של  מרטיט  ברגע  הסדר" 
שנטרף  גדי  על  גדיא",  "חד  של  בסיפור  מסתיים  שהוא 
בידי החתול, והחתול נענש וננשך על ידי הכלב, שנענש 
שופט  שהוא  שהקב"ה  עד  הלאה,  וכן  במקל,  והוכה 
האם  שנשאלת  והשאלה  המוות.  מלאך  את  שוחט  הכל, 
בזה ראוי לסיים את הלילה הקדוש אשר כיום יאיר, שבו 
מעלה  של  פמליה  את  הסדר  ליל  בשעת  מכנס  הקב"ה 
ואומר להם לכו ושמעו את סיפור השבח שלי שמספרים 
בקבלת  לסיימו  נכון  לא  וכי  בגאולתי?  ושמחים  בניי 
עול מלכות שמים או באיזה מאמר או פסוק מיוחד כדי 

שישמור על ההתרוממות של לילה קדוש זה?
מדוע  להבין  ניתן  זה  קדוש  לילה  בתפקיד  בהתבוננות 

מסיימים את ליל הסדר בסיפור "חד גדיא".
יסוד ועיקר חג הפסח הוא חיזוק האמונה שלנו בבורא 
ישראל  בני  בתי  על  פסח  בכורות הקב"ה  העולם. במכת 
במצרים והרג דווקא את בכורי המצריים, וכך בכל המכות 
כמו מכת חושך שהקב"ה הבדיל בין ישראל למצרים. כפי 
שנאמר )שמות י', כ"ג( "ולא ראו איש את אחיו וגו' ולכל 
בני ישראל היה אור במושבותם". ועוד ועוד... הרי שבנס 
יציאת מצרים הרגשנו איך שהקב"ה מנהיג את כל אחד 
בפרטות ממש, ומבדיל בין אחד לאחד אם ימות ח"ו או 

לא, ואם יהיה לו אור או חושך. 
הרמב"ן בסוף פרשת בא )שמות י"ג, ט"ז( כתב: "ומן 
הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים 
בתורת משה  לאדם חלק  כולה. שאין  התורה  יסוד  שהם 
רבינו ע"ה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים. 
ביחיד,  בן  ברבים  בין  עולם,  של  ומנהגו  טבע  בהם  אין 
אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם 

יכריתנו עונשו, הכל בגזירת עליון". כך שחג הפסח הינו 
חג האמונה המלמד אותנו שלא רק הניסים הינם השגחתו 

של הקב"האלא גם הטבע בא בגזירת עליון.
אל  בא  אחת  שפעם  שליט"א  שטרנבוך  הגר"מ  סיפר 
הגרי"ז מבריסק זצ"ל וסיפר לו בהתפעלות על ה'טלפון' 
שהיה אז המצאה חדשה שהמציאו בימים ההם. כשהוא 
מספר להרב מבריסק את הפלא הגדול שבטלפון – שאדם 
ולא רק בחיפה אלא  מדבר מירושלים ושומעים מחיפה, 
מאוד  מתפעל  כשהוא  ובאוסטרליה,  באמריקה  אפילו 

מהפלא.
גם  מאוד  מתפעל  'אני  זצ"ל:  מבריסק  הרב  השיבו 
מעצם הדבר שאתה מדבר כאן לפני ואני שומע, שאין זה 
מתפעל  שאתה  מה  כל  הטלפון.  של  מהפלא  פחות  פלא 
מהטלפון יותר, הוא רק משום שהטלפון הוא דבר חדש 
דבר  זהו  לאוזן  מפה  חברו  אל  מדבר  שאדם  מה  ואילו 
רק   להתפעל  האדם  ודרך  מלידה,  לראותו  רגיל  שאתה 
מחידושים. אבל אליבא דאמת אין חילוק בין הפלא של 
שעין  הדבר  עצם  שגם  הדיבור,  עצם  של  לפלא  הטלפון 

רואה ואוזן שומעת ופה מדבר כולו הוא נס ממש'.
זה מה שאמר רבי חנינא בן דוסא )תענית כ"ה, ע"א(: 
'מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק'. שכל 
כך היה ברור אצלו שאין טבע בעולם אלא הכול מהבורא 
יתברך, עד שלא ראה חילוק בין השמן המוטבע בעולם 
הוא  הכל  כי  טבע,  פי  על  דולק  שאינו  לחומץ  שידלוק 

מהשי"ת, ואצל הקב"ה אין חילוק בין חומץ לשמן.
הוי  בדידו  אשר  מעשה  שטרנבוך  הגר"מ  סיפר  עוד 
משה  רבי  הגה"צ  של  בישיבה  תלמיד  בהיותו  עובדא. 
הימים  באותם  הכלכלי  המצב  בלונדון:  זצ"ל  שניידר 
שלמד בישיבה, היה קשה מנשוא, ופעמים שהגיעו למצב 

שלא היה כלל מה לאכול.
ערב אחד קרא לו ראש הישיבה, וביקש ממנו להתדפק 
להצלת  ידם  במתת  שיעזרו  ולבקשם  נדיבים  דלתי  על 
הישיבה מחרפת רעב. ואכן הוא עשה כפקודתו, כל הערב 
כיתת רגליו בין הבתים, אך כמה שהשתדל לא עלה הדבר 
פתחו  לא  פתחיהם  על  שדפק  הבתים  אותם  ורוב  בידו, 
דלתותיהם פטרו עצמם בטענות שיש  כלל. אלו שפתחו 
צעקו  שאפילו  ומהם  וכיו"ב.  קודמות  התחייבויות  להם 

לעברו שבני הישיבות ילכו לעבוד ולא לבקש מהם לשאת 
בעול הישיבה. ומהם ראה שתלו מודעה בפתחי החצרות 
שהכניסה לכלבים ומקבצי נדבות אסורה! וכך חזר בפחי 
נפש לישיבה, בהרגשה שלא די בזה שלא הצליח לאסוף 
כסף כלל, אלא הישיבה גם הפסידה את הוצאות הנסיעה 

שלו.
למחרת התיישב ללמוד כהרגלו בהיכל הישיבה, והנה 
אותו.  מחפש  הישיבה  שראש  שמועה  לאזניו  הגיעה 
כך  מאומה,  פעלתי  שלא  עלי,  שמקפיד  מאוד  "חששתי 
שרציתי להסביר שסובבתי לאסוף מעות אך לא הצלחתי". 
צוהלות  כשפניו  לנגדו,  שבא  ראה  הוא  לפליאתו  אך 
ה'  ברוך  כח,  יישר  לך  'מגיע  אומר:  כשהוא  משמחה, 
שהצלחת בהצלחה גדולה'. מיהר הגר"מ שליט"א להשיב 
לו שכנראה טעות יש כאן, שהרי לא פעל מאומה. אך ראש 
הישיבה השיב לו בשמחה שעל ידי פעולתו אתמול, בא 
אליו היום בבוקר יהודי ונתן לו עשרים וחמישה ליש"ט – 

סכום נכבד מאוד בימים ההם. 
אתמול?  שעשה  למה  קשור  זה  איך  הגר"מ:  שאלו 
בני  מאמינים  אנו  הרי  זצ"ל:  הישיבה  ראש  לו  השיב 
לתוצאה,  הסיבה  אינה  שההשתדלות  ויודעים  מאמינים 
האדם  מצד  השתדלות  שבלא  מלפניו  היא  שגזירה  אלא 
אין הקב"ה נותן את מה שנגזר כבר, וא"כ ודאי זה שייך 
אליך. מאחר שאתה עשית את ההשתדלות ממילא הקב"ה 
עזר לנו, והרבה דרכים למקום. על ידי השתדלותך במקום 
הישיבה  ראש  אחר.  ממקום  הקב"ה  אותנו  הושיע  אחד, 
יומית שהכל  יום  וביטחון  חי באמונה  רבי משה שניידר 
מאיתו יתברך. ולכן גם ראה את ההשתדלות באופן אחר.

סיפור "חד גדיא" מלמד אותנו שאל לו לאדם לחשוב 
שזה שהגדי נטרף בידי החתול, כי היה זה חתול שדה טורף 
וזה טבעו, וזה שהכלב נשך את החתול כי זהו טבעו. אלא 
כפי שמסתיים הסיפור שהכל מאת הקב"ה. הוא המסובב 
וזוהי מהות הלילה הקדוש, שנגיע  ומחוץ לטבע,  בטבע 
דבר  שכל  שנדע  עד  בו  גדולה  ולאמונה  בקב"ה  להכרה 

שקורה לנו או בעולם – הוא מאתו יתברך.
אין סיום יותר חשוב ומשמעותי ללילה קדוש זה מאשר 

להטביע בנו את האמונה שגם הטבע הוא נס.
חג פסח כשר ושמח.

יסוד ועיקר חג הפסח הוא חיזוק האמונה שלנו בבורא העולם. במכת בכורות הקב"ה פסח על 
בתי בני ישראל במצרים והרג דווקא את בכורי המצריים, וכך בכל המכות כמו מכת חושך שהקב"ה 

הבדיל בין ישראל למצרים

"

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

חג האמונה
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אינפורמטיבי *

שלוש משפחות זכו ב'מהפך בבית' מתנת קוקה-קולה!
שלוש משפחות מאושרות זכו ב'מהפך בבית' במהלך פעילות הפורים של קוקה-קולה, בשבוע האחרון, רגע לפני חג הפסח, 

בוצע המהפך והמשפחות התחדשו ונהנות כעת מחדר מחודש ומעוצב שמשרה אווירה נעימה ורעננה בבית כולו.

החידוש של החדרים נערך בליווי מעצבת פנים מנוסה שפגשה את המשפחות 
ושמעה את צורכיהם וחלומותיהם של בני הבית כדי להגיע לתוצאה הסופית 
הטובה ביותר. כל משפחה פינתה את ביתה ליום אחד ובסופו היא הגיעה אל 

המוכן – חדר חדש, מרוהט ומעוצב למופת!

"לראות את ההתרגשות והשמחה של הזוכים זה חוויה בפני עצמה", אומרת 
דלית משיח, מעצבת הפנים שתכננה עבור הזוכים את המהפך בבית, "שוב 

ושוב שמעתי מכל משפחה בתורה כמה הפרס הזה מתאים להם במיוחד 
עכשיו, לאחר תקופה ארוכה שבה כל בני המשפחה שהו בבית וחשו צורך של 
ממש באוורור ובחידוש, וכמובן – ערב פסח מבחינת כולם הוא הזמן המושלם 

להתחדשות שכזו".

"חזרנו הביתה ופשוט לא האמנו איך בכמה שעות הסלון, ובעצם הבית כולו, 
הפכו למשהו שונה לגמרי, חדש, מרגש. נכנסתי ופשוט לא האמנתי שזה 

הבית שלי, הכול מושלם, יפה כל כך, עדין ובטוב טעם. באמת, כמו שחלמתי ", 
סיפרה תהילה , אמא ל-10 מביתר עילית שזכתה בפעילות. 

גם יעקב בוזו, הזוכה מקריית ספר סיפר: " הספרייה מדהימה ויוקרתית, הספה מקסימה, הווילון והתאורה משרים אווירה 
טובה ושילוב המנצח בין הצבעים, אין לנו מילים! הצליחו להפתיע אותנו בגדול".

גם ישראל קסל מחיפה אומר: "קיבלנו חדר ילדים מהחלומות, כל הריהוט חדש והתכנון מתאים בדיוק לצרכים שלנו! לא 
ייאמן שזה נעשה בכמה שעות, פשוט לא ייאמן. תודה לכל מי שעסק במלאכה. ברוך ה', לא יכולנו לאחל לעצמנו מתנה טובה 

יותר לקראת פסח".

קוקה-קולה מאחלת למשפחות הזוכות שנים ארוכות של הנאה מהמהפך בבית ואווירת רעננות והתחדשות שתלווה אותם 
תקופה ארוכה.

גם בחג הפסח נהנים ממוצרי 
'הוד לבן' כשרים למהדרין!
יוצאים לטייל בחול המועד? מחפשים איך לגוון בארוחות 

חגיגיות לאורחים? הוד לבן זה הפתרון! 

כמו בכל שנה, גם בחג הפסח הקרוב,  תוכלו ליהנות ממגוון 
הפסטרמות והנקניקיות של הוד לבן בכשרותו המהודרת של 

הרב רובין שליט"א אשר עומד בראש צוות המשגיחים שעמלו 
רבות  לייצור מוצרים כשרים לפסח בתכלית ההידור: התאמת 
המתכונים לחומרי הגלם הכשרים לפסח, הכשרת קווי הייצור 
ועוד. לצד הקפדה על קוצו של יוד קיימת הקפדה לא פחותה 
לשמירה על טעמם המשובח והאהוב של המוצרים , גם בעת 

שינוי הכרחי בחומרי הגלם. 

הפסטרמות של הוד לבן ניתנות לרכישה במגוון טעמים 
משובחים ועסיסיים שישאירו טעם של עוד : פסטרמה ברביקיו, 

פסטרמה מעושנת , פסטרמה  מקסיקנית, סלמי מהדרין, 
פסטרמה בדבש טהור  ופסטרמה על גחלים.

להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות!

גם בפסח נהנים מטונה 
סטארקיסט כשרה למהדרין!
בכל ימות השנה חשוב לצרוך מזונות בעלי ערכים תזונתיים, 

גם בחג הפסח לא מתפשרים על בריאות, איכות וטעם ונהנים 
מטונה סטארקיסט במים בכשרות מהודרת של בד"ץ העדה 

החרדית.

טונה סטארקיסט עשירה בחלבון, דלה בשומן ובנתרן ומכילה 
שפע רב של ויטמינים, מינרלים וחומצות שומן מסוג אומגה 

3. למרות היותה בקופסת שימורים, היא אינה מכילה חומרים 
משמרים, לאחר סגירה הרמטית של הקופסאות הן מעוקרות 

על ידי חימום בטמפרטורה מעל 115 מעלות שגורמת להשמדת 
החיידקים ולשמירה סטרילית של המוצר לאורך מספר 

שנים. בנוסף, היא מהווה ארוחה מצוינת שעונה על הצורך לגוון 
בצריכת המנה החלבונית, שתהיה גם מדגים כי בהשוואה לדג 

הטרי בטונה בקופסה נשמרים רוב הערכים התזונתיים והיא דג 
לכל דבר. 

בנוסף, אפשר לחמם אותה. קופסת טונה היא תחליף נהדר קל 
ונח להכנה כתחליף למנה החלבונית גם בארוחה החמה: פשוט 
מוציאים את הטונה מהקופסא, מצרפים תוספת של פחמימה 

בריאה וירקות, ואוכלים. אפשר לשלב אותה בכל ארוחה, חמה או 
קרה והיא מתאימה כמנה ראשונה, עיקרית, תוספת משביעה 

לסלט או בתור ארוחת ביניים ליד המצה.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

סטאריקסט מאחלת חג פסח כשר, בריא, מזין ושמח!

להנות מטעם טבעי גם בפסח

גם בפסח תוכלו להנות 
מתפוצ'יפס בכשרות מהודרת!

חג הפסח השנה יהיה טעים במיוחד, ובמשך ימי החג תוכלו 
ליהנות מסדרת מוצרי תפוצ'יפס בטעם טבעי, כשרים לפסח 
למהדרין, ללא חשש קטניות, בכשרות בד"ץ העדה החרדית. 
תפוצ'יפס טעים בדיוק כמו שאתם אוהבים, כולל רק שלושה 

רכיבים, בלי תוספות: תפוחי אדמה טבעיים, שמן ומלח.

תפוצ'יפס בטעם טבעי 
באריזה אישית 50 גרם 
או באריזה משפחתית 

200 גרם,  תפו'ציפס 
קראנצ' בטעם טבעי 

באריזה אישית 50 גרם 
או באריזה משפחתית 

200 גרם ותפוצ'יפס 
מקלות בטעם טבעי 

באריזה אישית 60 גרם 
או באריזה משפחתית 

200 גרם.

תפוצ'יפס עשוי 
מתפוחי אדמה טבעיים ואיכותיים, כך שברכתו לפי כל הדעות 
והשיטות היא "בורא פרי האדמה". בפסח, בניגוד לשאר ימות 

השנה, אריזות תפוצ'יפס מסומנות במדבקה אדומה משום 
שהייצור נעשה עם שמן דקלים, הכשר לפסח ללא חשש קטניות 

(אך הוא בעל שומן רווי מעט יותר).

בכשרות בד"ץ העדה החרדית.
חג פסח כשר, טעים ושמח!

יש טעם להתענג

קפה פלטינום בכשרות 
מהודרת גם בפסח

אין כמו הרגע הזה שהכל כבר נקי ומוכן לחג, וכל מה שנשאר 
זה לקחת אתנחתא ולהתענג 

על קפה משובח ואיכותי. 
קפה פלטינום של עלית 

זמין עבורכם, גם בחג הפסח 
בכשרות מהודרת של בד"ץ 

העדה החרדית- כדי שתהנו 
משמחת חג מושלמת.

סדרת קפה פלטינום של עלית מכילה מגוון מוצרים שפותחו 
בקפידה, על מנת להתאים לכל אחד את מאפייני הטעם 

המועדפים עליו לחוויית הנאה מדויקת:

פלטינום ברזיל  – שיטת קטיף ועיבוד ייחודי בצירוף קלייה 
בינונית ומיצוי עדין, 100% קפה מברזיל- שיוצרים קפה מאוזן 

וארומטי כך שתוכלו להתענג על אתנחתא קסומה.

פלטינום קלאסי – תהליך עיבוד ללא שטיפה וייבוש בשמש 
יוצרים קפה עם מלאות, 100% קפה ערביקה בשילוב ארומה 

עשירה, המזמין אתכם להתענג על יום נפלא. 

פלטינום אינטנס – קלייה כהה ומיצוי עדין מעשירים ומדגישים 
את טעמי הקפה המחוזק באספרסו ולכם נשאר להתענג על 

קפה חזק.

כשרות: כשר לפסח למהדרין בכשרות בד"ץ העדה החרדית

קפה עלית מאחלת פסח כשר ושמח עם קפה פלטינום!

פסח למהדרין מן המהדרין
בבית החולים לנשים ויולדות בשיבא – תל השומר

לידה בחג הפסח, עלולה להיות מאורע שמעורר דאגות 
והתלבטויות רבות יותר מאשר בשגרה: איך יהיה ליל הסדר 
בבית החולים? האם יהיו לי מצות עבודת יד מהודרות כפי 
שנהוג בביתי? והאוכל- אצלנו מקפידים על קוצו של יוד, 

ובפסח עוד יותר מתמיד. איזו רמת הקפדה תהיה בבית 
החולים? והאם המלווה שלי יצטרך לחזור הביתה רגלית מרחק 

כה רב?

שאלו אלו ועוד, טורדות את מנוחתן של נשים רבות.

בבית החולים לנשים ויולדות בשיבא – 
תל השומר, מורידים לך את הדאגות 
האלו מהראש ומאפשרים לך ליהנות 

מפסח למהדרין מן המהדרין מכל 
הבחינות: מלבד ניקיון והכשרת בית 

החולים בצורה מהודרת לקראת 
הפסח, נערכו בבית החולים לנשים 

ויולדות עם ארוחות עשירות, טעימות 
ומגוונות- והכל בכשרות המהודרת 

של בד"צ העדה החרדית. המזון יוגש בחדר נפרד וייעודי 
לפסח, עם משגיח צמוד כל העת. לקראת ליל הסדר, יחולקו הן 
ליולדות והן למלוויהן קערות סדר עם הסימנים, בקבוקי יין ומיץ 
ענבים בשפע, הגדות של פסח ועוד. כל הציוד הדרוש ברוחב לב 
ובנוחות. לאורך החג כולו, בחול המועד ועד סופו, יחולקו מצות 
מהודרות עבודת יד או מצות מכונה בהידור הכשרות, לבחירת 

היולדות. לרווחת הנשים יוצבו גם מקרר ופלטות ייעודיות 
לצרכניות המהדרין, לשימוש עצמאי. בשיבא דואגים גם 

למלווים, ולכן הסדירו פתרונות להלנת מלווה היולדת במלונית, 
כאשר אין באפשרותו לחזור הביתה במהלך השבת או החג.

"אנו מודעים לכך שבחג הפסח, לצד הרצון לקבל את הטיפול 
המקצועי ביותר, ישנן גם הקפדות והחמרות מיוחדות", 

אומר הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א, רב ויועץ הלכתי בבית 
החולים לנשים ויולדות שיבא. "לכן אנו נערכים לכך מראש 

עם מירב התנאים שמאפשרים לקיים את מצוות החג בהידור, 
לפי המנהגים השונים. בנוסף, אנו מעניקים מענה הלכתי בכל 

הסוגיות הרפואיות-הלכתיות, כמו גם מענה ספציפי לפסח 
כמו כשרות תרופות לפסח. הכל כדי שניתן יהיה ליהנות אצלנו 

מחג כהלכתו".

 "גם בפסח, כמו בכל השנה כולה, אנו ערוכים לתת מענה 
מקצועי לכל סיטואציה רפואית עם הרופאים הבכירים 

והרמה הרפואית הגבוהה שלנו", אומר פרופ' איל סיון, מנהל 
בית החולים לנשים ויולדות בשיבא. "גם במחלקת הקורונה 

הנפרדת לנשים ויולדות ניתן לקבל את הארוחות למהדרין 
ולקיים את כל מצוות החג ובסופו של דבר, כל יולדת בשיבא, 

כולל במהלך חג הפסח, זוכה למעטפת תנאים מושלמת".

 ליל הסדר. מנהגים שונים, 
יקב אחד. יקב טפרברג 

לכל עדה בישראל מנהג שונה לחגוג את ליל הסדר, אבל אנחנו 
תמיד עם אחד. יקב טפרברג ממליץ על שני יינות אדומים 

מובחרים שישדרגו את שולחן חג הפסח. 

יקב טפרברג, דור חמישי לאהבת יין. 

פטי וורדו לגסי 2016

הקיטל לבן ובוהק?
סימן שהשתמשתם בוניש קליה לכביסה לבנה !

חג הפסח כבר ממש בפתח , וכולנו עסוקות בניקיונות והכנות. 

זה הזמן להוריד את הקיטל הלבן שאוחסן 
בארון מיום כיפור, ולהכין אותו שיהיה מכובד 

,לבן ובוהק לליל הסדר. 

בעזרת אבקת וניש קליה לכביסה לבנה 
תוכלי ליהנות מתוצאה של כביסה לבנה 
וצחה עד 50 כביסות. ולשמור על הקיטל 

הלבן ממש כמו חדש!

השרי למשך חצי שעה את המפה בתוך מים חמימים בתוספת 
אבקת ווניש המיועדת לכביסה לבנה ולאחר מכן לכבס בכביסה 

רגילה. 

בכדי לשמור על הלבן צחור לאורך זמן - מומלץ להוסיף באופן 
קבוע אבקת וניש קליה לכביסה לבנה למכונת הכביסה, וליהנות 

מתוצאות מאירות עיניים. 

השימוש באבקה מתאים לכביסת כל פריטי הלבוש הלבנים: 
חולצות, מפות, פריטי כותנה ומגבות. בהתאם להוראות 

השימוש.

להשיג ברשתות השיווק בחנויות המובחרות!

פסח כשר ושמח עם
 השוקולדים של שמרליגנ‘ס

חג פסח כבר בפתח , וכולנו מתארגנים עם בישולים וקניות לחג. 

גם השנה, כמו בכל שנה לא מוותרים על שוקולד שמרלינג'ס 
- הממתק הוותיק 

והאהוב שייתן 
למשפחה כולה רגעים 

מתוקים של רוגע 
וטעם נוסטלגי משובח 

בכשרות מהודרת 
לפסח.  כי אין פסח בלי 

שוקולד שמרלינג'ס ! 

 כל השוקולדים של שמרלינג'ס כשרים לפסח כל השנה והם 
מוצעים בטעמים האהובים: רוזמרי במילוי פרלינים במגוון 

טעמים, הסדרה הקלאסית (בטעם תפוז, בתוספת שקדים או 
אגוזים ועוד) וכאמור- מארזים של חטיפי המינור האהובים.

בכשרות בד"צ ציריך. להשיג בחנויות המובחרות וברשתות 
השיווק

פסח כשר ומתוק משמרלינג'ס!

 בנק מרכנתיל עם מגוון 
הלוואות מותאמות אישית 

לקראת חג פסח בנק מרכנתיל מציע מגוון הלוואות בהתאמה 
אישית עם אפשרות תחילת תשלום ההחזרים לאחר ששה 
חודשים. לקוחות חדשים שמצטרפים לבנק יכולים גם הם 

ליהנות מליווי אישי של גורמי מקצוע, בהתאמה מרבית 
לצרכים האישיים. ההיכרות 

העמוקה עם אופי החיים החרדי, 
לצד מקצוענות חסרת פשרות, 

מאפשרת למרכנתיל ללוות 
את המשפחה החרדית ולהציע 

מעטפת בנקאית מותאמת אישית 
לצרכים הייחודיים של כל משפחה. 

אופי החיים בעולם החרדי נע בין אירועים שונים שיוצרים 
תקופות בהן קיים צורך מוגבר במקורות כספיים כדי לעבור 

אותם ברוגע. אלה יכולים להיות שמחות משפחתיות, בר מצוות, 
חתונות הילדים, וכמובן תקופות של חגים וחופשות, שגם בהן 

ההוצאות גדלות משמעותית ומצריכות תכנון כלכלי נבון שיסייע 
לצלוח את התקופות הללו באיזון. 

בזמנים כאלה, משפחות רבות נעזרות במקורות מימון רבים 
כמו: בנקים, גמ"חים ומקורות נוספים. בדרך זו, נוצרת לא פעם 

הצטברות של חובות וריבוי הלוואות בהיקפים קטנים למספר 
גורמים. מצב כזה, יוצר לא פעם קושי בניהול התקציב השוטף 

הכולל גם פירעונות שוטפים של הלוואות למספר גורמים.

כשפסח בפתח וההוצאות רבות, בנק מרכנתיל מאפשר מגוון 
הלוואות בתנאים אטרקטיביים ובהתאמה מרבית לצרכי הלקוח. 

בתקופה זו של השנה רבים רוצים לשפץ את הבית, לסייד 
אותו מחדש, להשקיע בריהוט חדש וכמובן לרכוש את מצרכי 
החג. בדיוק לשם כך ניתן להיכנס לסניפי הבנק ולקבל הלוואה 

אשר ניתן להתחיל לשלם את החזריה כעבור ששה חודשים. 
האפשרות הזאת נותנת מרווח נשימה אחרי החג כדי להתאזן 

מבחינה כלכלית, ורק אז להתחיל את ההחזרים השוטפים. ככה 
זה כשמבינים אותך מצוין. 

ענבי הפטי ורדו נבצרו משני כרמים ייחודיים. הכרם הראשון 
נמצא בעמק איילון וגדל על קרקע גירית ומתאפיין בהבשלה 

איטית. הכרם השני בהרי יהודה, 
נהנה ממיקרו אקלים ייחודי 

ואופטימאלי. ענבי הפטי ורדו 
הגיעו ליקב באמצע הלילה 

בטמפרטורה קרה. ומכל חלקה 
בנפרד. להעצמת איכות הענבים 

בוצע בכרמים הללו דילול 
אשכולות, בזכותו התקבלו ענבים 

בעלי ריכוז גבוה של טעמים 
וארומות. היין בעל צבע אדום כהה 

כמעט שחור, אטום ועוצמתי, 
מעלה ארומות עשירות של פירות שחורים, שזיף עם נגיעות 

של טבק, קפה ועץ אלון נעים. בפה, היין רך, כמעט לעיס מאוזן 
ובעל סיומת ארוכה וטובה.

בלנד אדום בסגנון בורדו מסדרת אינספייר בציר 2018
קברנה סוביניון, מרלו, פטי ורדו וקברנה פרנק 

ענבי הקברנה סוביניון והמרלו נבצרו בשעות הלילה המאוחרות 
והגיעו ליקב בשעות הבוקר המוקדמות, מחלקות איכות בהרי 

השומרון בגובה של כ-700 מ' מעל גובה פני הים, ענבי הקברנה 
פרנק והפטיט ורדו נבצרו מחלקות נבחרות מעמק איילון.

צבע היין עשיר עמוק ומלא, בוקה היין מורכב מניחוחות של 
פירות אדומים ושחורים בשלים ואיכותיים בשילוב עץ אלון 

מתובל. בפה היין עשיר, מאוזן ובעל מבנה מרוכז ומוצק, 
הטאנינים רכים ומשולבים יפה והסיומת מאוזנת ומפתה. 

6 כ כסלו תשע"ט 28/11/2018 כ"ב אדר תש"פ 618/3/20



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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03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
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פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

י”א בניסן -י”ג בניסן תשפ”א
24/03-26/03/2021  

בני ברק

 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

 באימרי ברוך, לאנ"ש, +5 חדרים 
6 חד', ק"ג עם מעלית, 
130 מ"ר, חזית, 3 כ"א, 

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

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

 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(_____________________________________________

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

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

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

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

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

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

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

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

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

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

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

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

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

 בגינות דוד, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

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

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

03-5797756)10-10(_____________________________________________

 בגינות דוד, 3 חדרים 
גדולים + אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, קומה 4, כניסה 

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

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

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

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

נקיון פסח כהלכתו

ניקוי יסודי לפסח

ניקוי שטיחים וריפודים

פוליש והדברה

052-2436163

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

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

_____________________________________________)11-14ל(054-3761406

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

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

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

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

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

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

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

03-5799308)12-12(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)12-12(הקריה 050-3000121

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

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

משופצת, 1,670,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

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

052-7670757)12-12(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

052-5222690)12-12(_____________________________________________

 בלעדי! באזור סוקולוב 
אבן גבירול, 4 חד', 98 מ"ר + 
אופציה 40 מ"ר כולל היתרים, 

ק"ב, משופצת, 2,090,000 
ש"ח גמיש א. פנחסי

03-5799308)12-12(_____________________________________________

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

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

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

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

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

דקורטיבית, 3 חדרי 
שירותים + 2 חדרי 

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

_____________________________________________)12-12(נקב 053-9244430

 באיזור קוטלר/דונלו, 
בטאבו משותף, 4 חדרים 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)12-12(נכסים 052-7684074

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

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

 בטרומפלדור 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,150,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

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

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בז'בוטינסקי 3 
חד', כ- 65 מ"ר, ק"ג, 

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

050-3000121)12-12(_____________________________________________

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

1,050,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)12-12(_____________________________________________

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

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

1,950,000 גמיש
B.D.A 12-12(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

050-4177750)12-12(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל 3 חד', כ- 68 

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

052-5222690)12-12(_____________________________________________

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

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,640,000 בלעדי 

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

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

1,690,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)12-12(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)12-12(פנחסי 03-5799308

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

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

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

גמיש תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 מציאה בבלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

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

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

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

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

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

054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב סוקולוב 
באיזור אבן שפרוט, 

דירת 3 חדרים, קומת 
קרקע + יחידה משופצת 

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

הרב קוק 23
03-5797756

054-6506501)10-10(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

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(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 למהירי החלטה!! 
מבחר דירות בבניה ברחוב 

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

052-7181411)12-12(_____________________________________________

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

במיקום מעולה אמפייר-סטייט 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן 052-7181411

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

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

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

B.D.A)12-12(_____________________________________________

 באזור שיכון ג', נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

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

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

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

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

_____________________________________________)12-12(לדיור" 052-5222690

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

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

052-7684074)12-12(_____________________________________________

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

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

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

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

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

3,150,000 בבלעדיות תיווך 
_____________________________________________)12-12(נדל"ן שרה 052-7670757

 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(_____________________________________________

 חיסול המלאי לפסח 
ללא עמלת תיווך: בסמטת 

אז"ר, ק"ק, 74 מ"ר, 5 חדרים, 
מחולקת ל- 3.5 ו- 1.5 חדרים, 

משופצת ושמורה אריאל 
אמינוף רימקס פלטינום

051-2137575)13-13(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס, 
בקומה א', מחולק ל- 4 חד' + 
4 חד' + יחידה 2.5 + גג בטון 
_____________________________________________)13-13("פנחס נכסים" 055-6789653

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

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

 בבלעדיות, מציאה 
מטורפת!!! במנחם בגין 5 

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

055-6789653)13-13(_____________________________________________

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

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

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

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

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

050-6589497)12-12(_____________________________________________

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

050-6589497)12-12(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
ישעיהו, 4 חדרים 

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

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

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

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)13-13(_____________________________________________

 המחיר ירד, בבורוכוב 3.5 
חדרים, מרווחת, כ- 75 מ"ר, 
ק"א, 3 כ"א, סוכה, מעלית, 

ממ"ד, וחניה גרוס תיווך
050-4122744)13-13(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ, 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 
70 מ"ר, ק"ב, 2 כ"א, פינוי 

מהיר, שווה לתאם! תיווך גרוס 
050-4122744)13-13(_____________________________________________

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

055-6789653)13-13(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', קומה 
3, משופצת, חדשה, אופציה 

בצד ובגג "פנחס נכסים" 
055-6789653)13-13(_____________________________________________

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

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

052-5222690)12-12(_____________________________________________

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

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

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

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

03-5799308)12-12(_____________________________________________

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

מאווררת ויפה, 
1,420,000 נדל"ן הקריה 

050-3000121)12-12(_____________________________________________

 בבלעדיות באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 

קומה 2.5, 1,370,000 "פנחס 
_____________________________________________)13-13(נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
בבלעדיות בטרומפלדור 2.5 

חד', קומה 3, חתימות שכנים 
בגג בטון "פנחס נכסים"

055-6789653)13-13(_____________________________________________

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

055-6789653)13-13(_____________________________________________



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

י”א בניסן -י”ג בניסן תשפ”א   24/03-26/03/2021

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

קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, כולל סוכה, 2 

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

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

גבעת שמואל

4-4.5 חדרים

מגדל העמק 
דירות 

להשכרה

2-2.5 חדרים

יחידות דיור

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

בני ברק

 בהרב שר, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

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

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

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

טבריה
 דירת חדר, 45 מ"ר, 

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

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

ירושלים
 לדירת שותפים בירושלים, 

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

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

1-1.5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

 1.5 חדרים, מרווחת, 
מרוהטת קומפלט, משופצת, 

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

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

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

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

_____________________________________________)10-13ל(03-6195580

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

החלקת שיער 
ברמה שלא הכרת
באישור משרד הבריאות

מזמינה החלקה 
מקבלת 

צימר זוגי 
במתנה בצפון 

ובנוסף מקבלת 
שמפו ומסכה 

מתנה  

053-5451096
לפרטים מלכה

מבצע מיוחד ל-10 
הסוגרות הראשונות

אפשרות להגיע 
עד בית הלקוחה

פתח תקווה

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)11-14ל(054-4400074

עמנואל

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

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

4-4.5 חדרים

ביקוש 
דירות

 בבלוי להשכרה/
קניה, לקליניקה/עסק 

שקט ק.קרקע מוגבהת, 
חזית, משופצת, 80 

מ"ר עם כניסה נפרדת 
+ אופציה להרחבה של 

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

050-5308742)33-33(_____________________________________________

עסקים

נדל”ן 
מסחרי

השקעות

 במושב אחיסמך, 
דירות 4-5 חדרים, החל 

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

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

054-6506501)11-11(_____________________________________________

 בלוד, בדוד המלך, 
ק"4, בלי מעלית, 

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

מכניסה 4,000 ש"ח 
בחודש, רק 990,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

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

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' 

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

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

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

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

חנויות

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

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

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

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

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

_____________________________________________)08-13ל(052-2518617

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

אביבים
 מתחם של וילה, 3 חד' + 

חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 
ממוזגים + גקוזי'

_____________________________________________)11-22ש(050-6901390

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

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

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

בני ברק

 במלצר 21, דירת חדר, 
ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 

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

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

בר יוחאי

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

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

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות 
בריכה מחוממת מוצנעת, 

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

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

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

 מבצעים לפסח! דירת 
נופש 2 דק' מהכנרת, ברמה 

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

ירושלים והסביבה

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

דונם של משחקים, קרוסלה 
_____________________________________________)2-17ש(וסנוקר 052-3540874

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

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

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

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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)10-13ל(מושלם 053-3985298

 5 חד', 11 מיטות, 
נקיה, כשרה לפסח, 

מרווחת, מרפסת, נוף 
לכנרת והגולן

_____________________________________________)12-23ש(053-3226630

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

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

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

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

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

כלנית

מושב תרום

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

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

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

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

1-1.5 חדרים

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

055-6789653)12-12(_____________________________________________

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

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

 בלעדי 2 ח' בברוט + 
רשיון בנייה בגג בטון + 

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

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

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

052-5222690)12-12(_____________________________________________

קוטגים
ירושלים

+5 חדרים

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

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

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

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

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

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

נוף! מציאה! 2,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

4-4.5 חדרים

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

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

02-5713375)12-12(_____________________________________________

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

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)12-12(הכוכבים: 02-5713375

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

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

ש"ח! תיווך הכוכבים: 
02-5713375)12-12(_____________________________________________

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

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

02-5713375)12-12(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)10-13ל(054-5924284

+5 חדרים
 הזדמנות בלעדית!! 
בשפירא, ק"א, 6 חד', 

105 מ"ר, משופצת 
מהיסוד!!! חזית, 

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

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

השקט, קומה ראשונה, 
מעלית, חנייה חניתה ילין

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

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

+ ממ"ד + מרפסת שמש, 
1,570,000 ש"ח

050-3528252)12-12(_____________________________________________

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

חמישית, מעלית, חנייה 
חניתה ילין 054-4723517 

054-4723518)12-12(_____________________________________________

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

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

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

3-3.5 חדרים
צפת

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

פנטהאוזים ודירות גן

 בבלעדיות! מציאה!!! 
בזבוטינסקי 180, דירה 

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

למרפסת, מטבח וסלון 
גדול בנפרד עם יציאה 

למרפסת נוספת, ריהוט 
מלא קומפלט, המחיר 

כולל חשבונות מים 
וארנונה!!! מחיר 2,600 

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

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

דירה מדהימה, מרוהטת 
קומפלט, מעוצבת 

בסטנדרט גבוה! מטבח 
חדש ועדכני, חדר שינה 

מרווח, דירה מפנקת, 
מתאימה לזוג צעיר, לבוא 

רק עם מזוודות! מחיר 
2,600 תווך רבקה נקב 

053-9244430)12-12(_____________________________________________

 בלעדיות! מחיר 
מציאה!!! בבר אילן 

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

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

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

_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 בבלעדיות: ברחוב 
הפלוגה הדתית, 4 חדרים 

חדשה, בסטנדרט גבוה 
מאוד, קומה 2 עם 2 

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

_____________________________________________)12-12(רבקה נקב 053-9244430

 מיידי! באזור דובק 
בבניין חדש, 3.5 חדרים, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מחיר מציאה! ברח' 
הרצוג, דירת קרקע, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,399,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)12-12(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 בהזדמנות! באזור 
הפלמ"ח 2.5 חד' גדולה 

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

"אלמוג נכסים" ר"ע 39
052-6402078)12-12(_____________________________________________

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

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

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)12-12(תיווך הכוכבים: 02-5713375

2-2.5 חדרים
 בפינסקר, ק"א, דירת 1.5 

חדרים, 35 מ"ר, משופצת, 
מושכרת 3,000 ש"ח, 

_____________________________________________)13-13(900,000 ש"ח 050-4811122

קריית גת
3-3.5 חדרים

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

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

תל אביב
 למכירה בת"א באזור 

תחנה מרכזית, בניין חדש, 
גמור, לפני טופס 4, 347 מ"ר 

בנוי עיקרי, 7,900,000 ש"ח 
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

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

_____________________________________________)13-16ל(תיווך 054-6687466

 שיווק בלעדי, דירות 
3 חד' להשכרה בנארדו, 

בניין חדש "פנחס נכסים" 
055-6789653)13-13(_____________________________________________

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

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

 מעוניין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)13-14ח(תיווך 054-7432035

 להשכרה חנות, כ- 20 
מטר, בר' עקיבא 66 

בפסג', כניסה מיידית, 
מחיר מציאה טלפון: 

052-8900573)13-16(_____________________________________________

מגרשים
 למכירה בבית חלקיה, 

מגרש 500 מ"ר )כחלק 
מפיצול נחלה(, אפשרות 

לבנייה של בית אחד עד 250 
מ"ר, 1,800,000 ש"ח
_____________________________________________)13-13(050-6610501 סתיו

גבעת אבני
 יחידת נופש, 10 דק' 

מהכנרת, מאובזרת + גקוזי', 
בריכה על עמודים, מקווה, 
_____________________________________________)13-20ש(ובית כנסת 050-4776772

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

_____________________________________________)13-17ש(050-7777571

 בהזדמנות, בקרית 
שמואל החרדית, 

פנטהאוז ענק חדיש 
ומפואר, 6 חדרים, 

מרוהטת ומאובזרת 
קומפלט, עם נוף לכנרת, 

נקי וכשר לפסח!
050-6452128)13-13(_____________________________________________

 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



י"א ניסן תשפ"א 24/3/21 בני ברק 1230

ִהוא  ָהעָֹלה  ּתוַֹרת  זֹאת  ֵלאמֹר  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  "ַצו 
ְוֵאׁש  ַהּבֶֹקר  ַעד  ַהַּלְיָלה  ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  מוְֹקָדה  ַעל  ָהעָֹלה 

ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבוֹ" )ויקרא ו, ב(.
ּתוַֹרת-  "זֹאת  נפלא,  דבר  זה  בפסוק  רמזו  המפרשים 
תורה  לה'?  כליל  ועולה  היא הראויה  תורה  איזו  ָהעָֹלה" 
אותה  לומד  שלא  הנאה,  טובת  שום  בה  לאדם  שאין 
אלא  חלילה,  אחרים,  על  להתרברב  או  להתגדל  בשביל 
כל כולה לה' כמו קורבן עולה שכולו ֻמְקָטר ּוֻמָּגׁש לשמו 
יא(.  א,  )מלאכי  ִלְׁשִמי  ֻמָּגׁש  ֻמְקָטר  ָמקוֹם  ּוְבָכל  יתברך, 
תורה שנלמדת לשם שמים היא תורת העולה לפני בורא 

עולם, ועל זאת צריך כל אדם לשים את ליבו.
מספרים שפעם אחת רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש 
זיע"א הגיע לאחת העיירות ונכנס לבית המדרש. באותה 
העיירה היו האנשים קצת בעלי גאות, כל אחד היה רוצה 
וכשנכנס  אדם,  בני  לפני  וידיעותיו  חכמתו  את  להראות 
שלומדים  בלומדים  הבחין  הקדוש  טוב  שם  הבעל  לשם 
את התורה רק בשביל להתגאות ולהראות שכל אחד יודע 

יותר טוב מהשני.
השיב  המדרש,  מבית  מתרשם  כיצד  ששאלוהו  לאחר 
להם שהוא רואה שבית המדרש מלא וגדוש בתורה, וזאת 
ומיד  המדרש,  בית  את  ממלאת  שלהם  שהתורה  מפני 
לימוד התורה לשם  ומעלת  גודל  על  הוכיחם  לאחר מכן 

שמים.
ו(, לא הבינו תלמידי  ָּתָמהּו )תהלים מח,  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה 
בית המדרש ושאלו את הבעל שם טוב: "רבינו, הרי כעת 
אמרת לנו שהתורה שלנו ממלאת את בית המדרש, ומדוע 
הרב,  השיב  הנותנת"  "היא  מוכיחנו?",  כבודו  כן  אם 
"כוונתי הייתה שהתורה שלכם מגיע לכל היותר עד תקרת 
בית המדרש, בית המדרש כולו מלא מהתורה שלכם, אך 
היא אינה עולה ומתרוממת לשמים, כי זה תורה שיש בה 

גאווה ואינה נלמדת לשם שמים". 
וזה שרמוז בתורה, " ַצו ֶאת ַאֲהרֹן...זֹאת ּתוַֹרת ָהעָֹלה" 
תזרז את אהרון על תורת "העולה"- תורה שעולה לשמים 
התקרה,  את  לעבור  בלי  המדרש  בבית  רק  נשארת  ולא 

תורה שנלמדת מתוך מידות טובות, ענוה ודרך וארץ.

⋅⋅⋅
ראוי  עצמו  ומגביה  שהמתגאה  אומרים  רבותינו 
עצמו  את  שמגביה  מי  ָהעָֹלה",  ּתוַֹרת  "זֹאת  לשריפה, 

ומתגאה אז חלילה "ִהוא ָהעָֹלה ַעל מוְֹקָדה"- לשריפה. 
המתבונן בדרכי החיים יווכח לראות שכל ההולך בדרך 
הגאות והשררה הוא לא נסבל על בריות, וכדברי רבותינו 

אפילו   - דיהיר  מאן  האי  ע"א(:  צח  בתרא  )בבא  ז"ל 
אאינשי ביתיה לא מיקבל )מי שמתגאה- אפילו על אנשי 
ָיִהיר ְוֹלא  ֶּגֶבר  ביתו לא מתקבל(, שנאמר )חבקוק ב, ה(  
ִיְנֶוה, ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו )משלי כט, כג(, מתרחקים ממנו 
לוקח  שהוא  כיון  בסביבתו,  להיות  יכולים  ולא  אנשים 
בדרך  הולך  ועוד, שהוא  והכבוד לעצמו.  כל ההילה  את 
שתלטנית ולכן בני אדם מתרחקים ממנו. אבל אדם שיש 
לו ענוות רוח ומסתדר עם כל אדם, הקב"ה מגדל ומרומם 
עליה  אין התורה שוכנת אלא במי שמנמיך עצמו  אותו, 
דעת  חכמה  יותר  לו  נותן  הקב"ה  דאז  ע"א(,  ז  )תענית 

ותבונה.
וכבר אמרו רבותינו )סוטה ה ע"א( שלא מצא הקב"ה 
מקום לתת את התורה אלא על הר סיני שהנמיך את עצמו 
ירד  והדרו  גדולתו  כל  עם  שהקב"ה  ראוי  שאינו  וחשב 
עליו. אמר לו הקב"ה: "סיני, אתה הנמכת את עצמך, חייך 

שאני נותן את התורה עליך".

⋅⋅⋅

זריזות ועצלות לעבודת ה' 

"ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ָּכל ֵחֶלב ׁשוֹר ְוֶכֶׂשב ָוֵעז ֹלא 
תֹאֵכלּו... ָּדם ֹלא תֹאְכלּו" )ויקרא ז, כג-כו(.

התורה ציותה אותנו לא לאכול את החלב והדם, כיון 
בחרה  התורה  מדוע  לשאול  ויש  לה',  אותם  שמקטירים 
בבהמה,  חשובים  שאינם  הללו  החלקים  בשני  דוקא 
יתברך  לפניו  להקריב  הראוי  מן  והלא  לה',  להקריבם 

חלקים חשובים ומכובדים בבהמה. 
אלא רמז נפלא רמזה לנו התורה הקדושה, הדם מסמל 
את הזריזות והמהירות, דם זורם מהר, ואילו החלב שזה 
התורה-  לנו  ומורה  ומתינות.  אדישות  על  מסמל  השומן 
המתינות  את  ומאידך  הזריזות  את  לה',  ודם  חלב  כל 

והאדישות צריך לתת רק לעבודת ה' יתברך.
אם יש איזו מצווה ירוץ האדם וימהר לעשותה, ויהיה 
מצווה  לדבר  רץ  הוי  דבר שבקדושה,  לכל  וראשון  ראש 
)אבות פ"ד מ"ב(, שאינו דומה מצווה שאדם עושה אותה 
בזריזות והתלהבות למצווה שאדם עושה אותה בעצלה, 
בחום  בזריזות  עשייתה  עצם  זה  מהמצווה  גדול  חלק 
)תהילים  ֵאׁש  ִתְבַער  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ִלִּבי  ַחם  ובהתלהבות, 

לט, ד(. 
ומנגד אם בא לו יצר הרע ומשכנע אותו לעשות עבירה, 

יתנהג האדם באדישות, "איני יכול כעת, אני עייף, ְוַאָּתה 
ָעֵיף ְוָיֵגַע וָיֵרא ֱאֹלִקים.." )מושאל מדברים כה, יח(.

את  מהפך  הרע?  היצר  עושה  מה  הרבים  בעוונות  אך 
שלא  לו  וגורם  האדם  את  מזרז  הוא  לעבירות  היוצרות, 
לעשיית  ומנגד  בכוחותיו,  ולא  בגילו  לא  להתחשב 
המצוות הוא מכניס בו אדישות, ועל כך מזהירה התורה 
"כל חלב ודם לא תאכלו" אל תשמש בזריזות ובאדישות 
לצורך עצמך, לצורך דברי היצר הרע אלא תקדישם לה' 
ַעז  ֱהֵוי  יתברך לקיום התורה ולשמירת המצוות, בבחינת 
ְרצוֹן  ַלֲעׂשוֹת  ָּכֲאִרי,  ְוִגּבוֹר  ַּכְּצִבי,  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר,  ְוַקל  ַּכָּנֵמר, 

ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשָמִים )אבות פ"ה מ"כ(. 

⋅⋅⋅

בחג הפסח מחמירים כל בית ישראל בחומרות יתרות, 
עלינו  אך  חמץ,  של  דהו  כל  מחשש  להינצל  כדי  וזאת 
להיזהר ולשים שימת לב גדולה לבל חלילה נתפוס הטפל 
ונניח העיקר, ולא יצא שכרנו בהפסדנו. לצדיק השר שלום 
בליל  מבוגרת.  אם  היתה  השושלת,  מיסד  זצ"ל,  מבעלז 
ַוָּיֶׂשם  לכבדה,  כדי  לצדו  מושב  לאמו  הרב  התקין  הסדר 
לאמא של  יט(,  ב,  א  )מושאל ממלכים  ַהֶּמֶלְך  ְלֵאם  ִּכֵּסא 

מלכות )בבא בתרא צא ע"ב(. 
כשהגיעו ל"שולחן עורך" הוגש לפני הרבנית הצדקת 
הזדעזעו  ואכלה,  מצה  לתוכה  פוררה  והיא  מרק  קערת 
החסידים, ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו )תהילים מח, 
ו( וזעקו בליבם "שרויה!", אך לזאת הם לא ציפו, לאחר 
ופוררה  מצה  אמו  לקחה  לאדמו"ר  המרק  קערת  שהוגש 
אף לצלחתו ואמרה: "תאכל בני, זה טעים". החסידים היו 
במתח לראות כיצד רבם ינהג, ולהפתעתם הגדולה נענה 

לה הצדיק בראשו-ואכל! 
האדמו"ר הבחין בתמיהתם והסביר: "מה לכם תמהים? 
סימן  תשובה  בשערי  )יעוי'  רחוקה  חומרה  היא  שרויה 
ואם  אב  כיבוד  ואילו  רי"ח(,  עמוד  ובחזו"ע  ס"ב  ת"ס 
דאורייתא, והוקש כבודם לכבוד המקום )קידושין ל ע"ב(, 
וחששתי מלבייש את אמי בסירובי לאכול ולעבור חלילה 

על ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ )דברים כז, טז(. 
יהי רצון שימי פסח הקדושים העומדים בפתחנו יאירו 
ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ְוַהִּׂשיֵאנּו  כולה,  השנה  כל  עלינו 
בקרוב  לראות  ונזכה  ּוְלָׁשלוֹם,  טוִֹבים  ְלַחִּיים  מוֲֹעֶדיָך, 
בגאולת  לראות  בקרוב  ונזכה  באהבה,   ישראל  בגאולת 
להיגאל  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  השלימה,  ישראל 

)ר"ה יא ע"ב(, אמן. 

התורה ציותה אותנו לא לאכול את החלב והדם, כיון שמקטירים אותם לה', ויש לשאול מדוע 
התורה בחרה דוקא בשני החלקים הללו שאינם חשובים בבהמה, להקריבם לה', והלא מן הראוי 

להקריב לפניו יתברך חלקים חשובים ומכובדים בבהמה

"

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

זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה  



י”א בניסן -י”ג בניסן תשפ”א   424/03-26/03/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

לפרסום
בלוח

03-6162228

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

www.glatjobs.co.il
_____________________________________________)12-12(גלאט ג'ובס 073-7055666

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

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

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

_____________________________________________)33-32/21ל(055-5527391

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)07-18ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

 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
 רינג תאורה, מתאים 

לאיפור ותמונות, איכותי, 
26 ס"מ + מעמד 

שולחני, חדש באריזה, 
135 ש"ח לפרטים:

052-7196919)05-08(_____________________________________________

 אוזניות בלוטוס, 
איכותיות, חדשות 

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

 נהג לחלוקה עם רכב 
פרטי, באיזור גבעתיים, 

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

_____________________________________________)12-15ל(051-5797730

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

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)13-18ש(052-7560455

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

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

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

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

< יוזמתית 
< תקתקנית

< מהירת תפיסה
< אחראית ועם לב גדול

נדרשת שליטה 
בסביבה ממוחשבת 

לצד יחסי אנוש מעולים
העבודה בין השעות 

9:00-16:00

ליחידת טיפול הבית 
של האגודה למען הזקן 

בבני ברק 

דרושה 
מזכירה:

לפרטים:
kerenc@aguda-zaken.com

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

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

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

_____________________________________________)10-13ש(050-7884864

 למפעל עיבוד זכוכית, 
דרושה פקידת גביה + נסיון, 

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

 למשרד עו"ד 
במגדלי ב.ס.ר, דרוש/ה 

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

ממוחשבת. ידע באקסל-
חובה. נסיון בעבודה 

בתחום - יתרון. אפשרויות 
קידום בחברה. קו"ח 

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

:

"אצל בתיה"
שיגעון מחירים לפסח!

10-150&

הכל ליום יום ולחג 

3 מכנסי בנים 
רק 100&
ירושלים 52 ב"ב

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

פתוח 
בבחירות

למעון ותיק ומבוסס

למשרה חלקית
או מלאה

באזו שיכון ה'

052-6796087

דרושות 
מטפלות

שרית

תנאים 
טובים

 לפיצה דומינו דרוש 
עובד פנים/מנהל 

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

 למעון פרטי בגבעת 
שמואל, דרושה מטפלת לחצי/

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

 לישיבה בפתח תקוה 
דרוש עובד למטבח לשעות 

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

 דרוש מדריך צהריים ולילה 
לפנימיה של ישיבה בפתח 

_____________________________________________)12-13(תקוה 058-6505643

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין לעבוד 

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

 אדם רציני אחראי ונאמן 
עם נסיון, מעוניין לטפל 

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

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 סופי 

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

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

 נוקיה C2 מיבואן תומך 
סלקום! 190 ש"ח אחרונים 

_____________________________________________)12-13ח(במלאי 052-7191305

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

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

 טלפון נייח לבית עם 
כניסת סים כשר 280 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(054-7289931

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

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

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

_____________________________________________)12-13ח(054-7216671

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

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

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

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

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

 חליפת בנים 3 חלקים 
בשימוש פעמיים מידה 12 140 

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

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

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

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 29 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

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

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 נעלי בנים שחור סקוטש 
מידה 39 30 ש"ח חדש

_____________________________________________)12-13ח(052-7110779

 משחק קופסא "אבנירו" 
מרתק חדש עם הנילון 45 

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

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

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

 חולצה מכופתרת אופוויט 
מידה 10 שרוול קצר 25 ש"ח 

_____________________________________________)12-13ח(חדש 052-7110779

 שמלה חגיגית מיוחדת 
תכלת + פרחים קטנים מידה 

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

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

 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 

 שטיחון קישוט קטן מלבני _____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664
אפור חדש! ב- 20 ש"ח

_____________________________________________)12-13ח(03-6169291

 סולמות בכל הגדלים 50 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 
כחדשה 200 ש"ח גמיש

_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 גיטרה חדשה 300 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(גמיש 054-4273857

 בתי תפילין 100 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 כלי בית 5-10 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 מפתח גלגלים 10 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 טלית חדשה מהודרת 200 
_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 054-4273857

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

 קוקסבוי 100 ש"ח לילדים 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 קורקינט 20 ש"ח
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

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

 כלי עבודה ב- 10-20 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 סקטים לילדים 50 ש"ח 
_____________________________________________)12-13ח(054-4273857

 2 אופני BMX מידות 16 
ו- 20 במצב מעולה כ"א 150 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח ב"ב 055-6763664

 עובד חרוץ ואחראי עם 
נסיון, להתקנות מיזוג אויר 

_____________________________________________)13-16ל(מהמרכז 058-7348517

 דרוש עובד נקיון נמרץ 
)גיל 24 ומעלה( לעבודת 

נקיון בשיבה, בשעות 
הבוקר בלבד

058-5556006)13-16(_____________________________________________

 ליד שרה דרושים 
נהגים בעלי רישיון ג' 
לעבודה בכל הארץ, 

בעקבות התרחבות מערך 
אשפוזי הבית, דרושים 
נהגים בעלי מוטיבציה 
וזמינות לעבודה באופן 
מיידי. רישיון ג' בתוקף 

- חובה. נא לשלוח קו"ח 
 ronitg@yadsarah.org.il

לפרטים: רונית- 
02-6444556)13-14(_____________________________________________

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

_____________________________________________)12-15(גמישות 03-5797279

 התפנה מלמד להקניית 
קריאה ואותיות לגנים בב"ב 
_____________________________________________)13-14ח(8-11 בבוקר 053-3113987

 מזכירת משרד/רפואית 
ניסיון רב מחפשת משרה 

_____________________________________________)13-14ח(חלקית 050-2266440

 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

 עגלת סטוקי תורכיז 
מצוינת אמבטיה + טיולון 

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

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 470 ש"ח 

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

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

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

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

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

 מיטת תינוק מעץ + 
מזרון אורטופדי במצב מעולה 

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

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

_____________________________________________)12-13ח(052-4747667

 נעלי צעד ראשון מידה 19 
חברה יקרה כחדשה אדום לק 

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

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

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

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

_____________________________________________)12-13ח(054-8485026

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

_____________________________________________)12-13ח(052-3463482

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

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

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

_____________________________________________)12-13ח(050-4135002

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

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

 כובע בורסלינו, כחדש, 
"קיינטש", מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 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

 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

 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

 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

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 100 

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

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

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

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(220 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)13-14ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)13-14ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)13-14ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 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

 מסך מחשב 44*26 ס"מ 
_____________________________________________)13-14ח(100 ש"ח בב"ב 052-7600336

 מס' הוברבורד שטח + 
מטען ב- 400 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(050-4168143

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 054-7216671

 שמלת ערב מפוארת 
חדשה ממעצבת מידה 36 500 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 058-3233170

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

_____________________________________________)13-14ח(058-3233170

 מיוחד להכנסת ס"ת!! 3 
שלטי חוצות גדולים איכותיים 

)לא מבד( בגודל 1*6 190 
_____________________________________________)13-14ח(ש"ח ב"ב 054-3132330

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)13-14ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)13-14ח(052-3463482

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

 דיסקים לשמיעה חדשים 
של גדולי הזמר החסידי 10 ב- 

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

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

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
איטליה בצבע שחור )בני ברק( 

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

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב חדש )בני ברק( 400 

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

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

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

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)12-13ח(ש"ח 053-3165377



עם כאלה מבצעים  
תצאו ברכוש גדול!

המבצעים 
בין התאריכים: 

שני-שישי  
ט"ז-כ' בניסן

)29.3-2.4.21( 

המבצעים 
בשבוע הבא

)חוה"מ פסח(

39 90

בובה לולה ענקית
 48 ס"מ

69 90

משחק הרכבה
+מברג חשמלי

151 חלקים 

בני ברק: שלמה המלך 6 | מתתיהו  10 | יצחק מאיר הכהן 2 | אבוחצירא 20 | כהנמן 56 | סוקולוב 6 | חת"ם סופר 19 | רמת גן: לנדרס 1 | אלעד: שמעון הצדיק 7 | שמעון הצדיק 41 | 
אבטליון 23 | בן יאיר 35 | ברכפלד:  יהודה הנשיא 23 | יהודה הנשיא 34  | חשמונאים: הרמ"א 17 | מושב אור הגנוז  | צפת: צה"ל 13 | מרדכי חדד 1 | קרית ספר: מסילת יוסף 21| מסילת 
יוסף 34 | חפץ חיים 10| אבני נזר 18 |  נתיבות המשפט 5 | נתיבות המשפט 64 | ירושלים: שאולי הכהן 10| מנחם משיב 1| בן אליעזר 47 | פנים מאירות 10 | רחובות: פרץ 8 | מדר 27 | בית  
שאן: הנגב 2 | רכסים: רימונים 1 | נחלת יעקב 10 | אשדוד: ינאי 7 | אופקים: הרצל 42 | גבעת זאב: קרית יערים 32 | נתיבות: זבוטינסקי 10 | רפיח ים 15 | שדרות ירושלים 170 | הרב מזוז 1

 אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד |  המכירה מוגבלת ל-2 מימושים/ 6 יח'/ ק"ג ללקוח | 
ח.אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק |  עד גמר המלאי | ט.ל.ח.

שוקולד שוויצרי
100 גר'

גרוס/יעד

ב- 3 20
כשל"פ

וון
מג

 3
00

29
45

ד:
קו

שלישיית שוקולד
חלב/לבן/מריר

3*85 גר'
כרמית

ב-
 3

97
48

/5
5/

62
ד:

קו

 9 90

כשל"פ

ממרח שוקולד
400 גר'

השחר

90 9 ב-

כשל"פ

אגוזי פקאן/לוז/
שקדים בקליפה

400 גר'
מיה

90 19 ב-

31
98

87
/7

0:
וד

ק

כשל"פ

רביעיית טונה
בשמן זית

4*140 גר'
מעולה

90 24 ב-

71
16

53
ד:

קו

כשל"פ

עוגת שוקולד 
צ'יפס/שיש

350 גר'
אסם

ב-

כשל"פ

220

לפתן אננס
850 גר'
מעולה

ב- 2
כשל"פ

 15 90

53
49

2:
וד

ק

יין היוצר בראשית
ללא ויטראז ארזה/

פרייבט קולקשיין
כרמל

750 מ"ל 
כולל פיקדון

90ב- 3

עוגיות קוקוס/
תפו"א

500 גר'
נפלאות/ויזל

ב-

67
31

3/
20

ד:
קו

 19 90

כשל"פ

גפילטע פיש
7 יח'

מעולה

90 9 ב-

כשל"פ

ב- 220

מארז תפוצ'יפס
5*50 גר'

עלית
כשל"פ

33
05

12
/1

67
0:

וד
ק

ב-

מארז תפוצ'יפס
12*18 גר'

עלית
11

92
40

ד:
קו

כשל"פ

222

יין סלקטד/באזז
אקסלנס כרמל      /

גן עדן יקבי ציון
כולל פיקדון

750 מ"ל

ב-

וון
מג

 6
82

84
ד:

קו

1

כשל"פ

כשל"פ

 19 90

3 10 90

תמרים
1 ק"ג

מעולה

90 17 ב-

כשל"פ

נייר אלומניום
200 פיט

מעולה

90 19 ב-

כשל"פ

נייר אפיה
50 יח'
מעולה

90 7 ב-

כשל"פ

מפת נילון עבה
45 מטר

1 ק"ג
מעולה

90 12 ב-

כשל"פ

צלחות 
1 ק"ג

90 13 ב-

כשל"פ

 19 90 29 90

נוזל כלים
1.5 ליטר

מעולה

90 8 ב-

13
59

9/
60

5:
וד

ק

כשל"פ

 29 90

מיני מילקי
16 יחי

שטראוס

ב-

כשל"פ

3 10 90
90 11 ב-

כשל"פ

סילאן לחיץ
400 גר'
מעולה

ב-

זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה

כשל"פ

 26 90
ב-

גבינה צהובה
600 גר'

תנובה

כשל"פ

 27 90
ב-

משקאות חלב
1 ליטר
תנובה

 9 90

מנגל חד פעמי 
ר.שמאי/

פחמים 
2 ק"ג

25 ב- 2

אצלנו מכבדים כרטיסי: להחזיקם ולהחיותם | 
היימיש כארד טובה וברכה | באבוב-צדקת הארץ | 

לחיות בכבוד | קופת הקהל חיפה | 
מתן בסתר | צוהר הלב | אש"ל ירושלים | 

שי למורה | אהבת חסד | חינא וחיסדא |   
משמחי לב | ברכת הארץ )חלק מהתווים( | 

הקניה הקהילתית של גור עזר לנצרכים | 
מיזם הביטחון התזונתי-משרד הרווחה | 

כרטיסי תלושי מזון-משרד הפנים

לפתן אפרסק
820 גר'
מעולה

ב- 2
כשל"פ

53
85

0:
וד

ק

 10 90

מארזי תבניות
R64 אלומניום ללא

ללא מכסה
גדלים שונים

מעולה

ב- 2
כשל"פ

 14 90

מיץ ענבים
1 ליטר מעולה/ 

יין מוריה/לייט 
ארזה

750 מ"ל
כולל פיקדון

ב- 1

וון
מג

 7
55

30
7:

וד
ק

 10 90

רסק עגבניות
570 גר'

פרי מבורך

10 ב-
כשל"פ

21
11

67
2:

וד
ק

2

מפיות 
מעולה

90 13 ב-  3

רביעיית טונה
בשמן צמחי/במים

4*140 גר'
מעולה

90 17 ב-

במים
כשל"פ

צמחי
כשל"פ

שוקולד צ'יפס
300 גר'

אופנהיימר

90 9 ב-

כשל"פ

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
לפתניות 4 ב-

ח"פ צבעוני
מעולה

90 10 ב-

כשל"פ

ב-

קמח עוגה/
מצה שמורה

500 גר'
הלפרין

 19 90

כשל"פ

90 19 ב-  1

קפה רד מאג
200 גר'/קקאו

500 גר' עלית
כשל"פ

אגוזים/שקדים
טחונים 100 גר'/

אגוזי מלך
בקליפה 
400 גר'

מיה
90 9 ב-  1

כשל"פ

גלגליות סיליקון 
מאירות

19 90

עגלת בובה
גדולה

99

בית בובות ענק 
38*97

99
מגוון רחב

של מתנות 
לאפיקומן

 15 90

כשל"פ

זמני פתיחה פסח:
*חוה"מ ימים שני-רביעי ט"ז-י"ח בניסן )29-31.3(  

פתוח בין: 8:00-16:00
*חוה"מ יום חמישי י"ט בניסן )1.4( 

פתוח בין: 8:00-17:00
)הסניפים: יצחק מאיר הכהן 2,שמעון הצדיק 7,בן יאיר 35,לנדרס 1,מדר 27,

יהודה הנשיא 34,מסילת יוסף 34,בן אליעזר 47 פתוחים בין: 8:00-22:00(
*חוה"מ יום שישי כ' בניסן )2.4( 

פתוח בין: 7:00-14:30

המבצעים בסניפים:
בני ברק: שלמה המלך 6 | יצחק מאיר הכהן 2 | 

אבוחצירא 20 | רמת גן: לנדרס 1 עמידר | 
אלעד: שמעון הצדיק 7 | שמעון הצדיק 41 | 

בן יאיר 35 | גבעת זאב: קרית יערים 32  | 
אשדוד: ינאי 7  | רחובות: מדר 27 | 

אופקים: הרצל 42 | 
מודיעין עילית: יהודה הנשיא 34  | 

אבני נזר 18 | מסילת יוסף 34 | חפץ חיים 10 | 
נתיבות המשפט 64 | 

חשמונאים: הרמא 17 | 
רכסים: נחלת יעקב 10 | 

צפת: מרדכי חדד 1 | אור הגנוז | 
ירושלים: מנחם משיב 1 | בן אליעזר 47 גילה | 

נתיבות: שדרות ירושלים 170 | הרב מזוז 1 
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