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צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

הכל, בכל, מכל, כל
מאמץ  קצת  ועם  שמים  בחסדי  ומוצלחת,  טובה  בשעה 
העשרים  לכנסת  התורה  יהדות  רשימת  נסגרה  טוב,  ורצון 
וארבעה, אחרי ההכרעה בשאלה האקוטית האם חבר הכנסת 
הרב ישראל אייכלר יאייש את המקום השישי ואילו עמיתו 
טסלר  יעקב  ר'  ושמא  השמיני,  למקום  יידחק  הויז'ניצאי 
ישמור על מיקומו וידחק את בעלזא כלפי מטה. ואל תזלזלו 

בשאלה זו, שהרבה גופי תורה תלויים בה, כדלקמן.
הנהלת  כינוס  עמד  שעבר,  השבוע  בתחילת  תחילה, 
לכנסת  המפלגה  נציגי  אישור  שמטרתו  ישראל  אגודת 
ידי אחד הצדדים  חוות דעת שהוצגה על  בסכנה, בעקבות 
כינוס  לערוך  אפשר  אי  ולפיה  זהותו(  את  כאן  נסגיר  )לא 
שכזה בימי קורונה בריטית. במפתיע, הציג סגן השר פרוש 
חוות דעת הפוכה )ומכאן ניתן רמז באשר למציג חוות הדעת 
הראשונה(, ולפיה ניתן לקיים אירוע בקפסולות על גג אולמי 

נאות ירושלים, השוכנים כידוע דווקא בבני ברק.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

עמוד 
ההוראה 

אלפים ליוו למנוחות את גאב"ד זכרון מאיר הגאון הגדול רבי חיים מאיר הלוי וואזנר זצוק"ל, בנו בכורו של מרן בעל שבט הלוי זיע"א

שש שנים לאחר הסתלקותו של בעל 'שבט 
הלוי' מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, הסתלק ביום 
ראשון השבוע בנו בכורו וממשיך דרכו גאב"ד 
'זכרון מאיר' הגאון הדול רבי חיים מאיר הלוי 

וואזנר זצ"ל ⋅ בתום מסע הלוויה ברחובות בני 
ברק בהשתתפות אלפי ישראל מלווים בוכים 

ואבלים – נטמן בעל "מחשבת הלוי" זצ"ל 
בבית החיים זכרון מאיר סמוך לציון קדשו של 

אביו הגדול | עמ' 12-13
הגרח''מ וואזנר זצ"ל

"לפתוח את מוסדות החינוך 
גם בערים החרדיות"

על רקע כוונת הממשלה לפתוח חלק מכיתות הלימוד בערים הירוקות והצהובות, פנו ראשי 
המפלגות החרדיות – דרעי, ליצמן וגפני לפתוח את מוסדות החינוך גם בערים החרדיות, משום 
שמדם ההדבקה בערים החרדיות הוא הנמוך ביותר בכל המגזרים ⋅ בימים האחרונים התבטא 

שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בכאב על העובדה שחינוך כלל ילדי ישראל נמצא 
בתחתית הדאגה של השלטונות וקרא למלמדים ולצוותי ההוראה להתחסן בהקדם | עמ' 10 

ראשי המפלגות החרדיות בפנייה לראש הממשלה בנימין נתניהו:

 עמדה משותפת. דרעי, ליצמן וגפני | צילום ארכיון: דוברות ש"ס

העירייה תשקיע מיליוני 
שקלים  בשיפוץ מוסדות 

חינוך ומקוואות
עיריית אלעד אישרה תקצוב מיוחד של 13 מיליון ש"ח לשדרוג ושיפוץ 
מוסדות חינוך, מקוואות, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים | עמ' 4



נפלה עטרה לבית ישראל
יחד עם כל בית ישראל עטופים אנו באבל קודר על הסתלקותו 
של רעיא מהימנא, צדיק נשגב, מרביץ תורה והלכה, עומד בפרץ 
ומחזק גדרי כרם בית ישראל, מהלך בנועם עם רוחו של כל אחד 
ואחד, מאיר עיני המחכים לאמריו, ממשיך דרכי והנהגות לבית 

שבט הלוי בחן ובכבוד

כ"ק מרן אדמו"ר הגאון הצדיק

רבי חיים מאיר הלוי וואזנר זצוק"ל
גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין – בני ברק

אשר עלה ונתעלה לישיבה של מעלה למגינת לב כל ישראל

כוס תנחומין
מוגש בהאי שעתא לבנו חביבו, ממלא מקומו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
גאב"ד זכרון מאיר

מלפנים רב קהילות החסידים בעיר אלעד
ולאחיו החשובים שליט"א - בני מרן בעל 'שבט הלוי' זי"ע
ולכל בני המשפחה הרוממה ולכלל קהילת 'שבט הלוי' בעירנו
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

ברגשי תוגה
ישראל פרוש, ראש העיר

מ"מ, סגניו, וחברי מועצת העיר



חדש! בטעם 
וניל מפנק

ללא תוספת 
סוכר

להתעורר לבוקר
נטול לקטוז

לקטוז הינו הסוכר הטבעי שבחלב.
ֵמִאית ממה שקיים בחלב חלב נטול לקטוז מכיל ְכּ
באופן טבעי ולכן יכול להתאים לרגישים ללקטוז.
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העירייה תשקיע מיליוני שקלים  בשיפוץ מוסדות חינוך ומקוואות
מאת: אלי כהן

בישיבת  אושרה  משמחת  התפתחות  בשורת 
העלה  אותה  ההצעה  של  אלעד,  עיריית  מליאת 
שיפוץ  לתקצוב  פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
ציבור  מבני  מקוואות,  חינוך,  מוסדות  ושדרוג 
 13 ושטחים ציבוריים פתוחים, בסכום כולל של 

מיליון ש"ח.
מדובר בין השאר על שיפוץ של יותר ממיליון 
לחידוש  הוותיק,  יעקב  בית  הספר  לבית  שקלים 
המבנים, והוספת חדרי ספח ומורים, ועוד שורת 
בתי ספר שיזכו לשיפוץ ושדרוג והוספת חדרים 

וחצרות משחקים.
בשורה חשובה לא פחות היא הקצבת כמיליון 
שקלים להשלמת בינוי מבנה החינוך ברחוב רבי 
פנחס בן יאיר )חט"צ( שעומד מזה שנים עם שלד 
לא גמור. עוד 3.5 מיליוני שקלים יוקצו לשיפוץ 
שיפוץ  שיעברו  בעיר,  מקוואות  ארבעה  ושדרוג 

כולל. 
שקלים,  ממיליון  יותר  של  גבוה  סכום  עוד 
אושרו למטרת שיפוץ ושדרוג המרחב הציבורי, 
נוסף  סכום  הבתים.  וחצרות  רחובות  בגינות, 
ובניית  לשיפוץ  הוקצב  מיליון שקלים,  מעל  של 

כיתות בישיבות הקטנות הפועלות בעיר.
משרדי  הם  התב"רים  של  ההכנסה  מקורות 

המשתתף  הפיס,  מפעל  וכן  והחינוך,  הפנים 
בבניית מוסדות ציבור עירוניים.

החינוך  שמוסדות  בעת  האחרונים,  בשבועות 
היו סגורים בעקבות הסגר, קיים ראש העיר שורת 

סיורים במבני המוסדות, יחד עם הצוות המקצועי 
והנהלות המוסדות, על מנת לעמוד על  בעירייה 
הצרכים והדרישות של המוסדות לקראת החזרה 

ללימודים.
ראש העיר הרב ישראל פרוש אומר כי "למרות 
הקורונה שמגבילה את הפעילות, הבינוי והעשיה 
העירונית לא מפסיקה, ואני שמח שהצלחנו לאגם 
שמשמעותו  מאוד,  גדול  סכום  ולאשר  משאבים 
אני  בעיר.  הציבור  מבני  ושיפוץ  שדרוג  המשך 
הרב  ראה"ע  מ"מ  הכספים  ועדת  ליו"ר  מודה 
יהודה בוטבול על השותפות לאישור התקציבים 

בוועדה ביעילות".

עיריית אלעד אישרה תקצוב מיוחד של 13 מיליון ש"ח לשדרוג ושיפוץ מוסדות חינוך, מקוואות, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים

מאת: אלי כהן

לאחר  לתוצאות:  הוביל  משותף  מאמץ 
הרב  אלעד  העיר  ראש  של  עבודה  ישיבות 

פיקוד  עם  יחד  פרוש,  ישראל 
בוצעה  העירוני,  והשיטור  התחנה 
פעילות  השבוע  הלילות  באחד 
משולבת של כוחות בילוש, יס"מ 
צוות  עם  יחד  עירוני,  ושיטור 
מתנדבי 'משמר הבית' של תושבי 
חוליית  נתפסה  ובמהלכה  אלעד, 
בשבועות  שפעלה  הפלסטינים 
האחרונים בגניבות רכוש בשכונות 

הסמוכות ליער קולא בעיר אלעד.
שמעון  רחוב  תושבי  כזכור, 

הרב  העיר  לראש  פנו  קיסמא  ובן  הצדיק 
לבתים,  התפרצויות  מספר  לאחר  פרוש  ישראל 
של  מידי  עיבוי  על  סוכם  העבודה  ובישיבות 
סמויים  כוחות  והפעלת  תאורה  הוספת  הגדר, 

וגלויים לאורך התוואי. 
גם  תימשך  הפעילות  כי  מבהירים  בעירייה 
בשבועות הקרובים כדי לוודא מיגור של תופעת 

הפריצות וגניבות הרכבים והרכוש.
של  שיחות  ולאחר  הגניבות,  שורת  בעקבות 
ראש העיר הרב ישראל פרוש עם מפקד נקודת 

המשטרה באלעד אלי יעקב, ומפקד תחנת ראש 
מחודש  גידור  על  סוכם  אלקסלסי,  אבי  העין 
הוספת  לצד  אלעד,  סובב  האופניים  בשביל 
הגלויה  האכיפה  ותגבור  היער  לכיוון  תאורה 
למנוע  במטרה  באזור,  והסמויה 

את הגעת חוליות הגנבים העירה.
כי  פורט  המשטרה  בהודעת 
תחנת  בלשי  של  יזומה  בפעילות 
שני  עם  רכב  עוכב  העין,  ראש 
בשכונה  העין  בראש  חשודים 
של  מחשב  נתפס  ברכב  החדשה. 
וכלי  לקידוד  מפתחות  מזדה, 

פריצה.
קטין  שטחים  תושבי  השניים 
לחייו,  העשרים  בשנות  ובגיר 
החשודים  שני  של  תישאולם  ונחקרו.  נעצרו 
הוביל לפעילות מבצעית של צוות שיטור עירוני 
ולעכב  לאתר  הצליחו  בסריקות  אשר  באלעד 
חשודים  שני   ,)444 )כביש  קולה  ליער  בכניסה 
בישראל  שהייה  אישורי  ללא  שטחים  תושבי 

בכניסה ליער קולא / כביש 444.
 27 בן  גוש,  מאבו  תושב   21 בן  החשודים: 
ממזרח   17 בן  והקטין  רמאללה  תושבי   19 ובן 
בתחנת  לחקירה  והועברו  נעצרו  ירושלים, 

המשטרה.

מאת: אלי כהן

בחום  השנה,  כל  שם  עובדים  הם 
עובדי  ובשמש.  בגשם  ובקור, 
על  ששומרים  המסורים,  התברואה 

הרחובות נקיים.
ט"ו בשבט,  לכבוד  בשבוע שעבר, 
עציץ  מלבלבלת.  להפתעה  זכו  הם 

פורח והוקרה מאת העירייה ומחלקת הנוער.
אור  קרן   – אלעד  של  הנוער  מועצת  בפעילות 
ישראל,  רוזי  והפעילה  לוי,  ומיטל  שירקולר, 

מנהל  עם  יחד  והנערים  המתנדבים  כלל  הגיעו 
מחלקת נוער וקהילה יחיקם גמליאל, עם העציצים 
וההוקרה למחלקת התברואה, שם הם 
שהודה  טרבלסי,  רפי  במנהל  פגשו 

להם נרגשות בשם העובדים.
הנערים  פנו  מכן  לאחר  כן,  כמו 
מסורים,  לאנשים  הוקרה  להעניק 
במסירות  האחרונה  בשנה  הפועלים 
החולים,  קופות  עובדי  הקורונה,  מול  רבה 
שהופתעו מההוקרה מחממת הלב שהגיעה אליהם 

עם המתנדבים.

מאת: אלי כהן

לקידום  פעילות  קיים  במכבי,  המרכז  מחוז 
ביצוע  ועידוד  הנשים,  בריאות 
בקרב  מוקדם,  לגילוי  בדיקות 
במסגרתה,  באלעד.  מכבי  חברות 
ממוגרפיה  בדיקות  ניידת  הוצבה 
של אסותא בסמוך למרכז הרפואי 
כחלק  נערכה  זו  פעילות  בעיר. 
במחוז  מכבי  של  מההובלה 
שהיא  הבריאותית  והמעטפת 
את  ומעלה  המעודדת  מספקת, 
לבדיקות  להגעה  המודעות 

מקדימות ומצילות חיים, בכל גיל ולכל המשפחה.
וקריטית  רבה  חשיבות  ממוגרפיה  לבדיקות 
ביצוע  את  להנגיש  מנת  על  האישה.  לבריאות 
הבדיקה במומחיות ובהתאמה מלאה, כללה הניידת 
את מיטב המכשור הרפואי החדשני, שהופעל ע"י 
ללא  מבוצעת  הבדיקה  מקצועיות.  טכנאיות  צוות 
תשלום, לחברות מכבי העומדות בקריטריונים של 

סל הבריאות. 
קיימו  אלעד,  תושבות  מכבי  חברות  עשרות 
להנהלת המרחב,  תודתן  את  והביעו  את הבדיקה, 

על  רבות  ועמלה  הפעילות  את  וניהלה  שיזמה 
קיומה ברגישות ובהתאמה מלאה. 

ברמן:  דניאל  מר  במכבי,  המרכז  מחוז  ראש 
רואה  בריאות  שירותי  "מכבי 
ועריכת  בקיום  רבה  חשיבות 
חיים.  ומצילות  מקדימות  בדיקות 
וחלק  טבעי  המשך  היא  זו  יוזמה 
המודעות  מהעלאת  נפרד  בלתי 
הבריאות,  לקידום  הכללית 
אותו  מקדימות  בדיקות  ולעריכת 

מובילה מכבי במחוז המרכז".
בכירורגיה  מומחית  רופאה 
כללית באלעד, ד"ר דנה מדורסקי 
לשנתיים  אחת  ממוגרפיה  בדיקת  "ביצוע  פלדמן: 
למנוע  אף  יכולה  רבים  ובמקרים  חיים  מצילה 

טיפולים קשים".
"יום  שחורי:  מרדכי  ר'  אלעד,  מרחב  מנהל 
הבדיקות המיוחד נערך מתוך הבנת החשיבות של 
ביצוע בדיקות מצילות חיים גם בתקופת הקורונה, 
ולכן אפשרנו את השירות בניידת הכי קרוב לבית. 
אני מודה לנשות הצוות הרפואי של מכבי, שפעלו 
הנבדקות  את  וליוו  החשוב,  הבדיקות  יום  לקיום 
נפש  'כל המציל  נאמר  עליהן  רבה.  רגישות  מתוך 

אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא'". 

מאת: אלי כהן

מרכז  סגורים,  כשכולם 
עוצמה שבתוך האגף לשירותים 
אין  הלב.  את  פותח  חברתיים 
המתמשך  שהסגר  סוד  זה 
על  רבים  במובנים  מקשה מאד 
משפחות ברוכות ילדים בפרט. 
וחוסר  הצפיפות  השעמום, 

השהייה  את  הופכים   הכלכליים   האמצעים 

בבית  הממושכת  הכפויה 
עוצמה  מרכז  מאתגרת.  למאוד 
חברתיים  לשירותים  שבאגף 
וחילק  מבורכת  יוזמה  הפעיל 
לשבעים משפחות בעיר ערכות 
משחקים מפוארת ועשירה, כדי 
עידוד  ולתת  ולהקל,  להשתתף 
וחיזוק לשמירה על כללי משרד 
הבריאות. כמובן שצפויות עוד 

הפתעות ויוזמות בהמשך.   

נתפסו הפורצים שאחראים לגל הפריצות

הפתעה מלבלבת למנקי הרחובות

מכבי שירותי בריאות הציבה 
ניידת ממוגרפיה באלעד 

עוצמת הנתינה

בפעילות משולבת של כוחות בילוש, יס"מ והשיטור העירוני נתפסה חוליית הגנבים הפלסטינים 
שפעלה בשבועות האחרונים בגניבות רכוש בשכונות הסמוכות ליער קולא בעיר אלעד

כחלק ממעטפת הבריאות הכוללת של מכבי שירותי בריאות במחוז המרכז, הוצבה ניידת 
בדיקות לגילוי מוקדם, סמוך למרכז הרפואי ברחוב ניסים גאון, כדי לאפשר לנבדקות את 

השירות קרוב לביתן בתקופת הסגר 

גם מרכז עוצמה הצטרף לחלוקות למשפחות

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 רה"ע ישראל פרוש וסגנו אברהם שטרן, בסיור עם מנכ"ל 
החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין 

תפיסת הפורצים

 עמדת הממוגפריה של מכבי באלעד 

 משחקים של עוצמה 
 עציצים לעובדים ולרופאים 
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מהתקהלויות



באלעד באלעד6 כ"ט שבט תשפ"א 611/2/21

"אור לאחים 
ניצב בחזית נגד 

התבוללות"

פסק דין: עיריית אלעד תשלם 
לתושב בני ברק חצי מיליון ש"ח

מאת: יוסף טולידנו

'אור  ארגון  לראשי  מיוחדת  באיגרת 
כי  ברוכי,  אליהו  ח"כ  כותב  לאחים', 
מבקשים  הנפשות,  ציידי  "המיסיונרים 
מזהים  שהם  יהודים  של  נפשם  את 
אצלם חולשה נפשית, חברתית, כלכלית 
הם  היהודים  את  דווקא  גופנית.  או 
אלה שמסרו  צאצאיהם של  את  רוצים, 
נפשותיהם על קידוש השם למען אמונה 

בקל חי.
"דווקא את היהודים הם מבקשים, כי 
של  דורות  משרשרת  נפש  גודעים  בכך 
אלפי שנים, שהמיסיונרים הנוצרים לא 
האו-טו- של  האש  במוקדי  להם  יכלו 
וכידוני  בחרבות  הכריעום  לא  דה-פה, 
בפוגרומים  הכניעום  ולא  הצלב  מסעי 
יודעים,  והם  ות"ט.  ת"ח  גזירות  של 
יהודית  נפש  ומנתקים  קורעים  שכאשר 
אומללה מחיק עמה, הם מנתקים ִעמה 

דורות אחרי דורות". 
הסוד  "את  כי  מציין  ברוכי  ח"כ 
המאיים הזה )של סכנת קריעת וביתוק 
היטב  יודעים  הדורות(,  משרשרת  נפש 

המשקיעים  לאחים',  'אור  בארגון 
להציל  כדי  משאבים,  וגם  ונשמה  לב 
בפעילות  זאת  עושים  הם  נפשות. 
גלובלית של מניעת אירועי מיסיון כדי 
לסכל טמיעה, ולא מוותרים על אף נפש 
"בפינצטה",  אותה  לחלץ  מישראל, 

מבין בולעי הנפשות". 
ממראה  ומעיד  מוסיף  ברוכי  ח"כ 
עמם,  המשותפת  ומפעילותו  עיניו 
נגד  בחזית  ניצב  לאחים'  "'אור  כי 
הגויים.  בקרב  יהודים  של  התבוללות 
מגיעים  ישראל  בארץ  גם  לב,  למגינת 
לעתים  תערובת,  לנישואי  יהודים 
יהודי.  אינו  השני  שהצד  בבלי-דעת 
'אור לאחים' נכנס לעבי הקורה, ומציל 

יהודים ויהודיות מרדת שחת".
"לכן,  דברו:  אומר  הוא  לסיכום, 
גם  כמובן  גדולה,  זכות  לי  רואה  אני 
מי  לכל  קורא  ואני  להם.  לסייע  חובה, 
שעם ישראל יקר לו – שיקום ויסייעם, 

במעשה, בפעולה ובתרומה. 
"וה' יתברך, שומר עמו ישראל לעד, 
ישמור שארית ישראל ואל יאבד ישראל 
ואף לא אחד מישראל, האומרים שמע 

ישראל".

מאת: יוסף טולדינו 

עיריית  החרדי מטעם  לציבור  המיועד  אירוע  במהלך 
אלעד בתקופת בין הזמנים, מ' תושב בני ברק, הגיע עם 
בני משפחתו ליהנות מההופעות בפארק אלעד, ובמהלך 
הליכה בפארק מעד על מכסה ביוב שהיה לא יציב, נפל 

ובמהלך ניסיון לעצור את הנפילה, שבר את כף ידו.
בשל פגיעותיו השונות פנה מ' לעו"ד אלי מאור מבני 

ברק, המומחה בתביעות בגין תאונות 
רשלנות  וכן  עבודה  תאונות  דרכים, 
התביעה  לכתב  שבהתאם  רפואית, 
המשפט  לבית  מ'  עבור  שהגיש 
שמ'  צוין  תקווה,  בפתח  השלום 
באמצעות  התאונה  ממקום  הובהל 
של  דחופה  רפואה  למוקד  רעייתו 
לאחר  ומשם  שלו,  החולים  קופת 
שנבדק קיבל הפניה לחדר מיון בבית 
היה  ניתן  שלא  לאחר  ושם  החולים, 
באמצעות  השבר  של  קיבוע  לבצע 
גבס, הוחלט על ניתוח לקיבוע השבר, 
מ'  של  וידו  לתאונה  בסמוך  שבוצע 
הושמה לאחר מכן למשך חודש בסד 

גבס.
הוגש  ונסיבותיו,  האירוע  פרטי  המכחיש  הגנה  כתב 
מטעם עיריית אלעד וחברת הביטוח שלה. במהלך הדיון 
מ',  בנוכחות  המשפט  בבית  התביעה  בפרטיי  הראשוני 
טענה בין היתר חברת הביטוח כי יש להטיל ספק כביכול 
בגרסתו של מ' לתאונה, מאחר ולא צוין במסמך הרפואי 
הראשוני שהוא אכן נפל כתוצאה ממכסה ביוב לקוי וכי 
נוגד השכל הישר. מנגד טען בא כוחו של  הדבר בכלל 

מ', עו"ד אלי מאור מומחה לתביעות נזיקין כי כאשר מ' 
הגיע לחדר המיון הראשוני, כשהוא נאנק וזועק מכאבים, 
לא עלה בדעתו לפרט לפרטי פרטים את נסיבות התאונה 
אירוע  במהלך  שנפל  בלציין  הסתפק  והוא  לאשורן, 
בפארק, ודי בכך בנסיבות העניין ובהתאם להלכות של 
בית המשפט העליון, כדי לחייב את עיריית אלעד וחברת 
הביטוח שלה לפיצויים ע"פ דיני הנזיקין בישראל בכלל 

ובפרט לעניין נזקי גוף.
רבים  תקדימים  ישנם  כי  מאור  אלי  עו"ד  טען  עוד 
בתי  של  רבים  דין  פסקי  במסגרת 
עיריות  שחייבו  השונים,  המשפט 
לפקודת  בהתאם  בישראל  שונות 
על  גם  בנזיקין  לאחריות  העיריות 
תקינות מכסי הביוב, ועל כן אין מנוס 
אלא מלחייב את עיריית אלעד בנזיקין 
לתשלום מלוא נזקיו של מ' הממוניים 
להלכות  בהתאם  גם  ממוניים,  והלא 

משפטיות אלו.
המשפט  בבית  הדיון  לאחר 
המשפט  בית  להצעת  ובהמשך 
מו"מ  נוהל  הצדדים,  בין  לפשרה 
מ'  התובע  ב"כ  ע"י  מהירה  לפשרה 
עו"ד אלי מאור ובין ב"כ עיריית אלעד וחברת הביטוח 
של העירייה, איילון חברה לביטוח, וסוכם על פיצויו של 
מ' בסכום של לא פחות מ- 500,000 ש"ח עבור תאונה 
ביוב,  ממכסה  וחבלה  נפילה  בעקבות  הרבים  ברשות 

שהיה בתחום השיפוט של עיריית אלעד.
לאחרונה, הוגש הסדר הפשרה לבית המשפט השלום 
ע"י  מחייב  דין  פסק  של  תוקף  לו  וניתן  תקווה,  בפתח 

השופטת ריבה שרון.

ח"כ הרב אליהו ברוכי במכתב מיוחד לראשי "אור לאחים": "גם בארץ 
ישראל מגיעים יהודים לנישואי תערובת, לעתים בבלי-דעת שהצד השני אינו 

יהודי. 'אור לאחים' נכנס לעבי הקורה, ומציל יהודים ויהודיות מרדת שחת"

מ' תושב בני ברק פוצה באמצעות עו"ד אלי מאור מבני ברק בסכום של 500,000 ש"ח ע"י עיריית בני 
ברק בגין תאונה בפארק אלעד, שבעקבותיה נפגע בנזקי גוף

 עו"ד אלי מאור 

הורים לפעוטות? שימו לב: מהיום קל יותר, נגיש יותר ופשוט 
יותר להירשם למעונות יום. הורים יקרים, אנו קשובים לכם ולכן 
הפכנו את ההרשמה לפשוטה ויעילה, והקמנו במיוחד עבורכם 

אתר ייעודי בו תוכלו לרשום את ילדיכם בגיל הרך למסגרות 
המפוקחות והמסובסדות שלנו, בקליק!

הקמנו במיוחד עבורכם שירות ייעודי בו תוכלו להירשם בקליק!

בלי לצאת מהבית בלי לבזבז זמןשיוויוני יותרמקוון

ההרשמה למעונות היום בפיקוח וסבסוד משרד העבודה והרווחה – עוברת לאונליין!

ההרשמה בין התאריכים 21. 28.2.21-7.2 
03-9533300חפשו ברשת: רישום למעונות היום 
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הם סיפרו שאין תחלואה, שזו שפעת קלה, ושהכל קונספירציה. 
הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, ליתומים, לטרגדיות, וממשיכים 
לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. 

לא מפיצים שמועות ופרסומי כזב. בכל התייעצות רפואית פנו למומחים: 
הרופא המטפל שאתם סומכים עליו או אתר משרד הבריאות.
החיסון יעיל, בטוח ויכול להציל חיים. הקורונה עלולה לסכן חיים. 



מיליוני אנשים בישראל כבר התחסנו במבצע חיסונים שלא 
נראה כמותו בשום מקום בעולם. המטרה היא למגר כמה 
שיותר מהר את נגיף הקורונה והנזקים הבריאותיים שהוא 
הביא עמו. כעת, עם התפשטותה של המוטציה הבריטית 
בארץ ובהתאם להמלצת משרד הבריאות, אנחנו במכבי 
מעלים הילוך - מורידים את גיל המתחסנים וקוראים לנשים 

טרום לידה להגיע ולהתחסן במהירות.
ריכזנו עבורכן כל מה שכדאי לדעת לפני קבלת החיסון וגם 

אחרי. 

שו"ת קורונה
האם החיסון יכול לגרום לי לחלות בקורונה?

לא! החיסון אינו מכיל את הנגיף עצמו או חלקים ממנו, ולכן אינו 
יכול לגרום למחלה. החיסון יכול לגרום לתופעות לוואי מקומיות 
כמו כאב ואודם באזור ההזרקה ולתסמיני מחלה קלים, כדוגמת 
חום קל, כאבי ראש, חולשה וכאבי שרירים, המעידים על תגובתיות 
מערכת החיסון לחיסון. תופעות אלה צפויות לחלוף תוך מספר 

ימים.

האם החומר הגנטי בחיסון יכול לשנות את המטען הגנטי שלי?

לא! החיסון נגד נגיף הקורונה מבוסס על מולקולת mRNA המכילה 
“הוראת ייצור” להכנת חלבון המחקה חלק ממעטפת הנגיף. 
כשהמערכת החיסונית תיחשף לחלבון זה, היא תייצר נוגדנים 
על מנת שבפעם הבאה שהגוף ייחשף לנגיף הם יפעלו כנגדו. 
המולקולה אינה נכנסת לגרעין התא שלנו ואינה יכולה להשפיע 
על המטען הגנטי שלנו. לכן לסברה כי החיסון עלול לשנות את 

המטען הגנטי – אין כל בסיס והיא אינה נכונה.

האם חובה לקבל את שתי מנות החיסון?  

כן! המנה הראשונה של החיסון מלמדת את הגוף לזהות את הנגיף, 
והמנה השנייה מאפשרת לגוף להילחם ביעילות מקסימלית – 
במקרה שיגיע. כלומר, קבלת מנה אחת מתוך השתיים לא תאפשר 
לכן להיות מחוסנות באופן מלא! לכן ישנה חשיבות עליונה לקבל 
את שתי המנות בטווח הזמן שיוגדר לכן על ידי הצוות הרפואי. 
ההגנה המרבית של החיסון מתחילה לאחר כשבוע מקבלת המנה 

השנייה.

אם יש לי אלרגיה לפניצילין או לכל תרופה אחרת - לא אוכל 
להתחסן?

אנשים עם רקע של אלרגיה קלה, לפניצילין או לכל תרופה אחרת 
)עם תופעות של פריחה, גרד, נפיחות קלה( או בעלי תגובה אלרגית 

חמורה למזון יכולים להתחסן.

מהי המוטציה שהתגלתה בנגיף הקורונה?

אם נהיה מדויקים זו לא ממש מוטציה אלא וריאנט. ומה זה וריאנט? 
זו גרסה מעט שונה של הווירוס שכוללת מספר מוטציות גנטיות 
שגורמות לשינוי של חלבון המעטפת )אותו "כתר" של בליטות 
המקיף את הנגיף(. חלבון המעטפת הוא זה שלמעשה אחראי 
על יכולתו של הנגיף להסתנן אל תוך התאים המותקפים. ככל 
שחלבון זה יהיה "מתוחכם" יותר, הוא יוכל לפלוש ביתר קלות 

לגוף ושם להשתכפל.

האם קיומו של הווריאנט יפגע באפקטיביות של החיסון?
הסברה היא שהמוטציות הנוכחיות לא ימנעו ממערכת החיסון 

להגיב לנגיף הוריאנטי, ושהחיסון יהיה יעיל גם כלפי הזן הזה.

התגייסות האוכלוסייה לקבלת החיסון חשובה ביותר ותהווה
את ההתחלה של הירידה בתחלואה, עד שבעז"ה נצא כולנו

מכלל סכנה.

 ֲעֵרִבים
זה לזה
 ֲעֵרִבים
זה לזה

כולנוכולנו

אומרים 
כן לחיסון!

מכבי עושה לכן סדר
במידע על חיסון הקורונה

אושר
בריאות

ונחת

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם באלעד, יש קופות חולים  ויש מכבי

 
בהמלצת משרד הבריאות
וארגון הבריאות העולמי

מכבי קוראת לנשים טרום לידה
בכל שלב לבוא ולהתחסן נגד קורונה

בימים כאלו, חשוב שתשמרי על בריאותך

לקביעת תור חייגי: 3555*

 ֲעֵרִבים
זה לזה
 ֲעֵרִבים
זה לזה

אומרות כן לחיסון!
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"לפתוח את מוסדות 
החינוך גם 

בערים החרדיות"

מאת: חיים רייך

חלק  לפתוח  הממשלה  כוונת  רקע  על 
והצהובות  הירוקות  בערים  החינוך  ממוסדות 
בערים  סגורה  החינוך  מערכת  את  ולהשאיר 
שבכל  היא  המשמעות  והכתומות,  האדומות 
יישארו  החינוך  מוסדות  החרדיות,  הערים 

סגורים.
ראשי המפלגות החרדיות, הודיעו כי בכוונתם 
בערים  גם  החינוך  מוסדות  פתיחת  את  לדרוש 
בציבור  ההדבקה  שמקדם  משום  החרדיות, 
החרדי בימים אלו הוא הנמוך ביותר מבין כלל 

המגזרים.
ב-3  ויצמן:  ממון  סגל  ערן  פרופ'  לדברי 
 50% של  חדה  ירידה  יש  האחרונים  שבועות 
במאומתים במגזר החרדי, וירידה גם באשפוזים. 
ונדבקו  לקורונה,  אומת  החרדי  מהמגזר   22%
שבאוכלוסייה  משום  אומתו,  שלא  יותר  הרבה 
אסימפטומטיים,  מקרים  יותר  יש  צעירה 
ובתוספת החיסונים ייתכן וכבר הגיעו לחסינות 

של רבים מהאוכלוסייה.
בעקבות כך, פנו יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, 
אגודת  ויו"ר  גפני  משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר 
הממשלה  ראש  אל  ליצמן,  יעקב  השר  ישראל 
בנימין נתניהו, ודרשו ממנו לפתוח את מערכת 
מתווה  ע"פ  כמובן  אדומות,  בערים  גם  החינוך 
מיוחד שיוסכם על משרד הבריאות, שיכלול בין 
בכיתות  לימוד  או  הפתוח  באוויר  לימוד  היתר 

עם מספר תלמידים נמוך. 
ועדת  יו"ר  כי  מציינים  החרדיות  במפלגות 
לפתיחת  מתווה  הציע  אשר  יעקב  ח"כ  החוקה 
של  לתמיכה  שזכתה  החרדים,  החינוך  מוסדות 
גורמים במשרד הבריאות, אך משום מה אישורה 
יעקב אשר,  ח"כ  לפי המתווה שהציע  מתעכב. 
ייפתחו הלימודים רק  ואדומות  בערים כתומות 
או  שהחלימו,  חולים  או  מחוסנים,  לתלמידים 
יש  כי  והתברר  סורולוגית  בדיקה  כאלו שעברו 
לבדיקה  עמדות  יוקמו  במקביל,  נוגדנים.  להם 

מהירה של קורונה, וכל תלמיד שיבחר להיבדק 
ויצא שלילי יקבל אישור כניסה למערכת החינוך 
למשך חמישה ימים, כדי לתת הזדמנות שווה גם 

לתלמידים שאינם מחוסנים.
"בהצעה זו ניתן להביא לחזרה כמעט מידית 
סיכון  כל  ללא  החינוך  ממערכת   60% של 
בריאותי, וללא עלויות כבדות", טוען ח"כ יעקב 
אשר, שאף הציג את המתווה בפני שר הבריאות 
יולי אדלשטיין וראש הממשלה בנימין נתניהו. 

"לחסן את כל המלמדים והמורים"

שר  התבטא  האחרונים  בימים  כך,  בתוך 
התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בכאב על 
ישראל מכל הערים  ילדי  העובדה שחינוך כלל 
של  הדאגה  בתחתית  נמצא  המגזרים  ומכל 
השלטונות, וכי כל נושא אחר מקבל העדפה על 

פני החינוך שהוא נשמת האומה. 
"נאמר בגמרא כי השעמום והבטלה מביאים 
נמצאים  כבר  ישראל  ילדי  ומליוני  חטא  לידי 
ויש  ונפשית  רוחנית  סכנה  תוך  בביתם  כשנה 
לספסל  להחזירם  מנת  על  מיידי  פתרון  למצוא 
הלימודים במהירות האפשרית תוך שימת דגש 

על שמירת התקנות וצורכי הבריאות".
ידי  על  לו  נאמר  מרן  של  ביתו  בני  לדברי 
אך  ימים  לכמה  רק  ייסגר  החינוך  כי  הממשלה 
מאז כבר עבר למעלה מחודש ופתרון אמיתי לא 

נראה באופק. 
כל  את  לחסן  יש  כי  הדגיש  מרן  כי  יצויין 
בישראל,  הספר  בבתי  והמלמדים  המורים 
במהירות  להביא  מנת  על  התורה  ותלמודי 
ושלא  המירבית לפתיחת הלימודים בכל הארץ 

לבוא חלילה לידי סכנה בריאותית.
נשים  הציבור,  לכלל  מורה  שליט"א  מרן 
ולשמור על הוראות הרופאים  וגברים להתחסן 

ובפרט לצוותי החינוך להזדרז בכך.

על רקע כוונת הממשלה לפתוח חלק מכיתות הלימוד בערים הירוקות 
והצהובות, פנו ראשי המפלגות החרדיות – דרעי, ליצמן וגפני לפתוח 

את מוסדות החינוך גם בערים החרדיות, משום שמדם ההדבקה בערים 
החרדיות הוא הנמוך ביותר בכל המגזרים ⋅ בימים האחרונים התבטא 
שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בכאב על העובדה שחינוך 

כלל ילדי ישראל נמצא בתחתית הדאגה של השלטונות וקרא למלמדים 
ולצוותי ההוראה להתחסן בהקדם 

ראשי המפלגות החרדיות לראש הממשלה:

 עמדה משותפת. דרעי, ליצמן וגפני | צילום ארכיון: דוברות ש"ס

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

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

אשפרישיר
שלוחה 3 טל: 03-6718300

מהשעה 10:00 
עד 17:00

החנויות פתוחות בהתאם להוראות משרד הבריאות מצטרפים למועדון של אשפר 
ונהנים מהטבות בלעדיות

שנינצל 
ממחירים 

גבוהים
קרטון עוף

מפורק לשניצל
טרי/קפוא - 6 עופות בקרטון

24.90 לק"ג26.90 לק"ג
עדה חרדית

נוה ציוןשארית/רובין
V.I.P

קרטון כנפיים

עוף קפוא

נקניקיות עוף

פילה טונה

כבד עוף צלוי

24.90 ליחי' 27.90 ליחי'

19.90  לק"ג9.90 לק"ג8.90 לק"ג

6.90 ליחי'

29.90 לק"ג נוה ציון/עד"ח

שארית נוה ציון

הרב לנדא/נוה ציון

נוה ציוןעד"ח/שארית

פריסה במקום

שוק אשפר
מבצעים חמים במחירים סיטונאים לשבוע הקרוב

טרי קפוא

טרי/קפוא



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

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

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!
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החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים
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חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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עמוד 
ההוראה 

מאת: חיים רייך

הגעת  עם  והחסידות  ההוראה  התורה  עולם  על  ירד  כבד  אבל 
הבשורה הקשה והמרה על כי נצחו אראלים את המצוקים ונשבה 
חיים מאיר הלוי  רבי  ארון הקודש בהסתלקותו של הגאון הגדול 
וראש  מאיר  זכרון  גאב"ד  הלוי',  ה'מחשבת  בעל  זצוק"ל  וואזנר 
'שבט  בעל  הדור  פוסק  מרן  של  בכורו  בנו  לובלין,  חכמי  ישיבת 

הלוי' זצוק"ל, שהשיב את נשמתו הטהורה לבוראה.
השמועה הקשה התפשטה בקרב תלמידיו וחסידיו והמוני בית 
רפואתו  למען  האחרונים  בשבועיים  להעתיר  הרבו  שכה  ישראל 
השלימה, אך כבר נגזרה גזירה ונלקח לשמי רום המורה והמאור 
הגדול שהאיר את עיני ישראל בנתיבות התורה וההלכה, והגן באור 

צדקתו ותורתו ופרישתו על הדור כולו.
גאון  האי  רב  של  מופת  דמות  מעולמנו  נעקרה  בהסתלקותו 
מנעוריו  ה'  עובד  מעלה,  רום  מופלא  אור  האמת,  עמוד  וצדיק, 
הוד  כדמות  בשערים  שנודע  לו,  יאמר  קדוש  מופלאה,  בפרישות 
מופלאה שעקבותיו לא נודעו, עובד ה' בסילודין כחד מקמאי, גאון 
חלקי  וארבעה  ליה, ש"ס  אניס  לא  רז  כל  ובהוראה,  בתורה  גדול 
ספוגות  היו  תפילותיו  בקופסא,  מונחים  אצלו  היו  ערוך  שולחן 
בדמעות כבן המתחטא לפני אביו. וחסיד אמת דחיל חטאין. היה 
יומם  הנדירה  שקדנותו  אחר  בהשתאות  הביטו  והכל  ומופת  אות 
ולילה לא ישבות, הליכותיו הקדושות ודביקותו העילאית בעבודת 
ה' באמת, מתוך זניחת כל חמודי תבל והבלי עולם, ועם כל זה שפל 
ברך וענוותן כהלל. עמוד צלותהון דבית ישראל ומצר בצרתם של 

ישראל תמיד.
למעלה  והוראה  תורה  הרבצת  של  אחת  מקשה  היו  ימיו  כל 
אביו  של  קדשו  לימין  כשעמד  הימים  מאותם  עוד  שנה  משישים 
זזה  לא  וידו  זצוק"ל  הלוי'  'שבט  בעל  הדור  פוסק  מרן  הגדול 
מתוך ידו. באותן השנים העמיד לגיונות של אלפי תלמידים בכל 
העולם שקנו ממנו דעה וחכמה והיו קשורים עמו בעבותות אהבה. 
סאטמאר  בקהילות  ברבנות  כיהן  שנים  ח"י  במשך  ולאחמ"כ 
בלונדון ומצודתו היתה פרוסה על כל קהילות הקודש בעיר הבירה. 
ממרוממי מעמדו ותפקידו הרם שב לארצנו הק' על פי בקשת אביו 
לנס  ימיו. באותם השנים עמד  לימינו בערוב  הגדול בכדי לעמוד 
ולמופת במצוות כיבוד אב גבוה מעל גבוה באופן מופלא ביותר. 
דרכו  וממשיך  מקומו  כממלא  פאר  לכהן  עלה  הסתלקותו  ולאחר 
לשם ולתפארת. ומאז הנהיג עדת צאן מרעיתו כרחם אב על בנים 
השמש  בא  כי  עד  והחסידות  היראה  התורה  במעלות  והגביהם 

בצהרים.
בעבודת  המשיך  וייסוריו  חולשתו  למרות  האחרונה  בתקופה 
הישיבה  והיכל  מדרשו  בית  את  ופקד  כרגיל  יומו  ובסדר  הקודש 
בשבועות  והחסידים.  התלמידים  קהל  על  מהודו  מאציל  כשהוא 
לבית  והובהל  הידרדר  מצבו  כשבועיים  ולפני  חלה,  האחרונים 

החולים במצב קשה ביותר.
פשטה  הקשה,  הבריאותי  ומצבו  בביה"ח  אשפוזו  על  הידיעה 
והמוני  כולו,  העולם  ברחבי  החרדית  היהדות  בריכוזי  מהר  חיש 
לרפואת  תהילים  פרקי  הרבו באמירת  ואתר  אתר  בכל  התלמידים 
נערכו  נרגשים  תפילה  כינוסי  רבקה.  בן  מאיר  חיים  רבי  מרן 
הכותל  ברחבת  מקדשנו  בית  שריד  ליד  וכן  הקדושים,  במקומות 
בבני  החיים  בבית  ובראשם  הצדיקים,  גדולי  ציוני  וליד  המערבי, 

ברק על יד ציון אביו מרן פוסק הדור בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל.
מצבו הקשה ידע עליות ומורדות במשך השבועיים האחרונים, 

וזעקה  בתפילה  העת  כל  המשיכו  ישראל  בית  המוני  כאשר 
וטובי  כשגדולי  השלמה,  לרפואתו  התורה  בלימוד  והתחזקות 
הרופאים עושים מאמצי על לרפאו ולהשיבו לאיתנו. ובמהלך סוף 

השבוע האחרון אף נמסר על הטבה מסוימת.
גדולי  זקני  ורבנן  מרנן  חתמו  האחרון  קודש  שבת  ערב  ביום 
ישראל שליט"א על קול קורא להרבות בתפילה לרפואתו השלמה, 
הלכו  והתפילות  ואתר  אתר  בכל  הכרוז  התפרסם  אתמול  ואך 
וגברו. אך לדאבון לב ביום ראשון בשעות אחה"צ חלה הידרדרות 
פתאומית במצבו עד כי ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון 
בתדהמה  קיבלו  והכל  חיש  התפשטה  הקשה  הבשורה  הקודש. 
ובכאב צורב את בשורת האיוב על הסתלקותו. בהיכל ישיבתו ובית 
מדרשו הוסרה הפרוכת וכל ההיכל נהפך לתוגה ומכל עבר נשמעו 

זעקות ואנחות, כי הוסרה העטרה מעל ראשם. 
לאחר השעה תשע בערב הביאו את מיטתו לבית מדרשו והיכל 
בקול  ספוגים  שקירותיו  לובלין"  חכמי  "ישיבת  הק'  הישיבה 
התורה והתפילה. על פי ההוראות במקום היו בני המשפחה וזקני 

התלמידים בלבד.
עם הגיע ארון הקודש לתוככי בית המדרש זעק הקהל מרורות, 
וזעקות שבר בכי ויגון נשמעו מכל עבר. עם תום אמירת תהילים 
הכריזו שעפ"י צוואתו לא ישמיע דברי מספד, ולכן ישמיעו דברי 

פרידה קצרים.
גיסו הגה"צ ר' אברהם יעקב איצקוביץ שליט"א רב דקהל 'שבט 
הלוי' בעיה"ק ירושלים, שאמר דברי פרידה קצרים, הכריז בסיום 
דבריו שכידוע רצונו בקודש של רבינו זצוק"ל, ושל אביו מרן פוסק 
יוסף בנימין שליט"א  ר'  זצוק"ל, שבנו-נכדו הגדול הגה"צ  הדור 
ימשיך דרכם בקודש, על כן מכריזים אנו על דעת כל הקהל ודעת 
ואביו  הקודש,  שלשלת  ימשיך  שליט"א  שרבינו  דין  הבית  חברי 

וזקניו הגדולים יעמדו בעדו להנחותנו במעגלי צדק.
לאחר הקריעה על ידי בניו הרבנים הגאונים והצדיקים שליט"א 
מובהק,  רבו  על  תלמיד  כדין  שקרעו  הרבים  תלמידיו  ידי  ועל 
ואמירת הקדיש, התנהל מסע הלוויה ברחובות בני ברק בראשות 
החיים  לבית  עד  שליט"א  והחסידות  התורה  גדולי  ורבנן  מרנן 
זכרון מאיר בבני ברק, כשאלפים מלווים בדמעות שליש, עד הגיע 
ארון הקודש לבית החיים. עם הורדת גופו הטהור עלי קבר נשמעו 
קולות בכי וזעקה מכל עבר ע"י המוני התלמידים שזעקו והתייפחו 
נא  היה  נא  אותנו,  תעזוב  נא  אל  פרידתך,  עלינו  קשה  מרורות, 
הזקוקה  הפליטה  שארית  על  שבשמים  אבינו  לפני  יושר  למליץ 
לרחמי שמים מרובים, עמוד נא בשעה קשה זאת לישראל להעתיר 
ולהתחנן לומר לצרותינו די למען תיעצר המגיפה מעלינו וה' יאמר 

לצרותינו די. 
בתום מסע הלוויה חזרו והתכנסו התלמידים והחסידים בהיכל 
במשך  הארץ  על  ישבו  לובלין,  חכמי  ישיבת  של  הגדול  ביהמ"ד 

כחצי שעה, וקוננו על השריפה אשר שרף ה'.

נס ההצלה של הגרח"מ זצ"ל

תרח"ץ  סיון  ט'  ביום  הלוי'  ה'מחשבת  בעל  רבינו  של  עריסתו 
בפרשבורג רבתי בביתו של אביו הגדול מרן פוסק הדור בעל שבט 

הלוי זי"ע ולאמו הרבנית הצדקנית מרת רבקה ע"ה.
מרן בעל שבט הלוי הגיע להתגורר מווינה עיר מולדתו לפרשבורג 
ניסן תרצ"ז לרבנית ע"ה בת הרבני המפורסם  לאחר נישואיו בל' 

רבי מרדכי געלבער זצ"ל מראשי ונכבדי קהילה קדושה פרשבורג 
ומטובי הקהל שם, שעמד לימין חתנו הגדול בכדי שיוכל להמשיך 

ולשקוד על דלתות התורה כשאיפתו הטהורה באין מפריע.
ואכן בהיותו אך אברך צעיר לימים כבר אמר שיעורים ברבים 
עם  והתפלפל  ווינה,  הבירה  בעיר  החכמים  תלמידי  חשובי  בפני 
מרובה  התפעלות  מביעים  כשהכל  למקום,  שבאו  הדור  גדולי 
מהאברך בן העליה שבוודאי יצמח ויתעבד לאילנא רבבה ועתיד 

להיות מגדולי הדור הבא.
ביום ט' סיון תרצ"ח זרח אור בביתם ונולד בנם הבכור לשמחת 
לבבם של בני המשפחה. מרן בעל שבט הלוי שהיה מבחירי תלמידיו 
של מרן מהר"ם שפירא מלובלין זי"ע, קרא את שמו חיים מאיר, על 
שם רבו הגדול, והוסיף את השם 'חיים', על שמו של הרה"ק רבי 
חיים אלעזר שפירא זי"ע בעל 'מנחת אלעזר' ממונקאטש, שנסתלק 
לבית עולמו כשנה קודם ביום ב' סיון תרצ"ז, וחותנו הרב מרדכי 

גלבר ז"ל נמנה על חסידיו.
עם  יחד  אביו את הרבנית  בן מספר חדשים שלח  רבינו  בהיות 
הרך הנולד לבקר בווינה, בכדי להרוות נחת את הוריו שהתגוררו 
הסב  נפטר  מכן  לאחר  ספורים  חודשים  כי  הדבר  יצא  מה'  שם. 

בפתאומיות, ולפחות זכה לראות בעיניו את הדור השלישי.
אך לא ארכו הימים ועננים שחורים נראו בשמי אוסטריה. הנאצים 
ימ"ש החלו להשתלט על המדינה, תכנית ה'אנשלוס' יצאה לפועל 
ואוסטריה סופחה לגרמניה. לאחר מכן אף התרחש 'ליל הבדולח' 
הידיעות  את  בתדהמה  קיבלה  לווינה  קרובה  שהיתה  ופרשבורג 
הקשות על בתי הכנסת שעלו באש, ועל יהודים שנרצחו בדם קר, 
כל זאת הביא את מרן בעל שבט הלוי להבין כי הוא חייב לעזוב 
אדמת הנכר ולעלות לארץ ישראל כפי שהיתה שאיפתו כל הימים.

יהדות  על  הכלה  תבוא  כי  פילל  ולא  האמין  לא  שאיש  למרות 
מועד  מבעוד  והרגיש  רוחו  את  העיר  הדורות  כל  צופה  אירופה, 
באותן שעות המתרגשות ובאות לעולם, וחיזק את לבבו והביאו חי 
וקיים לארצנו הקדושה על מנת לעשותו בעשרות השנים הבאות 

מגדל עוז ומגדל אור לרבבות אלפי ישראל.
על מה שהתרחש באותם ימים בפרשבורג נוהג היה לספר מרן 
רגליו  דרכו  בו  יום  הצלתו,  יום  דחנוכה  ב'  ביום  הלוי  שבט  בעל 
ורגלי הרבנית ע"ה על אדמת הקודש. "כאשר עלה בדעתי לעזוב 
של  בכבודו  ממש  ישבתי  ישראל  לארץ  ולעלות  העמים  ארץ  את 
עולם, אברך צעיר אחר החתונה בעיר פרעשבורג, ואז כבר הייתי 
והכל התנהל  נאה  דירה  ולרשותי עמדה  מרביץ תורה לתלמידים, 
על מי מנוחות, ויהי היום, עוד בטרם שהמלחמה הגדולה התפשטה 
לאירופה, אמרתי לחמי הרבני הצדיק ר' מרדכי גלבר ע"ה, הנני חש 
ומרגיש שמגיע חורבן לבני ישראל באירופה ואיני רוצה להישאר 
כאן, ברצוני לעלות לארץ ישראל. "כולם כאיש אחד הסתכלו עלי 
כחסר דעה, אמרו לי אשר ידעתי גם ידעתי גם אני, שבשביל לעלות 
וכדי  סרטיפיקאט[   – כניסה  ]אשרת  אישור  צריך  ישראל  לארץ 
לקבלו צריך השתדלות גדולה, כיון שלא היה מי שישתדל עבורי, 
באניה  ישראל  לארץ  ואכנס  אסע  אישור,  ללא  שאעלה  אמרתי 

המפליגה לארץ ישראל.
"חותני ע"ה דיבר על לבי, הנך יושב כאן על התורה ועל העבודה. 
יש לך בית וגם תלמידים, ומה לך כי תברח, ואני המשכתי בשלי, 
אמרתי, ממשמש ובא חורבן על כל אירופה, ודכירנא שחותני טען 
החתם  מרן  בזכות  החורבן,  יגיע  לא  פרעשבורג  שבק"ק  ואמר, 
כגבול  ששימש  הנהר  יד  על  החיים  בבית  שם  שטמון  זי"ע  סופר 
דמיין  בפרנקפורט  שגם  לו,  אמרתי  לצ'כסלובקיה.  אסטרייך  בין 
להו  אהני  לא  ומ"מ  עולם,  מימות  רבים  וצדיקים  גאונים  טמונים 

אלפים ליוו למנוחות את גאב"ד זכרון מאיר הגאון הגדול רבי חיים מאיר הלוי וואזנר זצוק"ל, בנו בכורו של מרן בעל שבט הלוי זיע"א

הגרח''מ וואזנר זצ"ל
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אלפים ליוו למנוחות את גאב"ד זכרון מאיר הגאון הגדול רבי חיים מאיר הלוי וואזנר זצוק"ל, בנו בכורו של מרן בעל שבט הלוי זיע"א

שש שנים לאחר הסתלקותו של בעל 'שבט הלוי' מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, הסתלק ביום ראשון השבוע בנו בכורו וממשיך דרכו 
גאב"ד 'זכרון מאיר' הגאון הדול רבי חיים מאיר הלוי וואזנר זצ"ל ⋅ בתום מסע הלוויה ברחובות בני ברק בהשתתפות אלפי 

ישראל מלווים בוכים ואבלים – נטמן בעל "מחשבת הלוי" זצ"ל בבית החיים זכרון מאיר סמוך לציון קדשו של אביו הגדול

לבני ישראל שדרו שם, שכבר כלתה עליהם הרעה.
הק'  לארצנו  משאות  שהסיעה  משא  אניית  מצאתי  "ב"ה 
והצטרפנו לנסיעה זו עם הרבנית ע"ה וכאשר הגיעה האניה סמוך 
לחופי ארצנו הקדושה, הורידו אותנו מאניית המשא, והלכנו בתוך 
הים כששקועים אנו במים עד הצוואר, ושק קטן על שכמינו, ובליל 

ב' דחנוכה שנת תרצ"ט דרכה רגלינו על אדמת קודש".
ואין  שהיות  הלוי  שבט  בעל  במרן  הפצירו  המשפחה  בני 
הרך  התינוק  את  שישאירו  הפחות  לכל  מתאימים  אישורים  בידם 
בפרשבורג בביתם החםשל הסבא והסבתא, כי מי יודע אם יצליח 
תקופה  ולאחר  המסוכנת.  הדרך  את  לשרוד  זה  בשנים  רך  עולל 
קצרה כשישיגו עבורו אישורים יביאו אותו בצורה מסודרת לארץ 

ישראל.
הדבר לא היה פשוט כלל וכלל, הן זה עתה זכו לבנם בכורם זה, 
כל  ידועה. אך מרן חש  לא  להיפרד ממנו לתקופה  צריכים  ועתה 
העת שהאדמה בוערת תחת לרגליו, ואם לא יצליח להימלט עתה 
מי יודע מה ילד יום. וכך, בלית ברירה נותר רבינו והוא עולל בן 
שנה וחצי, בביתו של הסבא האהוב רבי מרדכי גלבר וזוג' כשהם 
מרעיפים עליו אהבה וחיבה ככל שיכלו ומקווים שעד מהרה יוכלו 

להעלותו לארץ ישראל בכדי שיתאחד עם הוריו.
החיה  והידרדר,  הלך  המצב  איש,  בלב  מחשבות  רבות  אולם 
כשבראש  כבשלה,  בה  ועשתה  באוסטריה  שלטה  כבר  הנאצית 
וראשונה הפילו חיתתם על יהודי המדינה בגזירות רעות ומשונות 
בזו אחר זו. הנסיונות להביא את התינוק הרך לא עלו יפה, יהודי 
פרשבורג כבר היו בתוך לוע הארי, היהודים השליכו נפשם מנגד 
וזוג'  מרן  מרובה.  הצלחה  ללא  אך  מאוסטריה  להימלט  בכדי 
באי  היו שרויים  כל העת  בירושלים, אך  ביתם  הרבנית קבעו את 
הותירו  אותו  מאיר,  חיים  הפעוט  ילדם  של  גורלו  אודות  וודאות 

מאחוריהם בזירת המלחמה של אירופה המדממת.
שלום  פריסות  הימנו  מקבלים  היו  עדיין  הראשונות,  בשנים 
אוצרם,  על  לשמור  שהופקדו  ע"ה  הרבנית  הורי  של  במכתביהם 
ויתר אזורי  יותר משהיה בפולין  שכן המצב בפרשבורג היה טוב 
החנק  טבעת  התהדקה  כאשר  תש"ג,  שנת  בראשית  אך  הכיבוש. 
סביב צווארם של יהודי פרשבורג, נותק גם קשר המכתבים כליל, 
שלא  וחומר  קל  שם,  המתרחש  מן  מידע  שום  בידיהם  היה  ולא 

קיבלו כל אות חיים מבנם.
חוסר  עזים.  נפש  טלטולי  ידעו  בהן  וחצי  שנתיים  אלו  היו 
ועקבותיו  בנכר,  שנותר  העולל  בנם  לשלום  והדאגה  הוודאות 
הרבנית  וזוגתו  מרן  בליבם של  כרסמה  המלחמה,  בסערת  נעלמו 
ע"ה בכל פה. מידי יום שישי נוהג היה מרן לעלות לביתו של מרן 
באותה  תורה.  בדברי  עמו  ולשוחח  זצוק"ל  דושינסקיא  מהרי"ץ 
תקופה היה מחלה את פניו בדמעות כשהוא מבקשו להעתיר בעד 
שחרור בנו בכורו. באחת ההזדמנויות אמר לו מרן מהרי"ץ כי יסיר 
דאגה מלבו, וכי הוא מבטיחו נאמנה כי יזכה לשוב ולהתאחד עם 

בנו אהובו.
שם בעמק הבכא, עבר רבנו לא מעט גלגולים. בשנים הראשונות 
במקום  כבר  שהיו  הוריו  אל  להעבירו  שיצליחו  היתה  התקוה 
אחת  גויה  איתר  מרדכי  ר'  הסבא  ואכן  בירושלים,  מבטחים 
אולם  זה,  עבור  עתק  הון  לה  ושילם  ארצה,  להבריחו  שהסכימה 
לתדהמתם לאחר ששלשלה את הכסף לכיסה נעלמה לפתע כלא 
היתה. כך שלא יצא הדבר אל הפועל, והוא נשאר בבית סביו וסבתו 
עלייתו  את  לזרז  העת  כל  מנסים  תוך שהם  לכל מחסורו,  שדאגו 

ארצה.
בארצות  היהודים  של  גורלם  על  השמועות  הגיעו  ליום  מיום 
הכיבוש הנאצי, והחשש מפני הבאות התגבר. מעבר לנהר הדנובה 
באותה  היה  ודומה  הנאצי,  הצורר  צבאות  רבים  ימים  כבר  חנו 
הנאצי  והאשמדאי  מצ'כוסלובקיה  יותר  בטוחה  הונגריה  כי  עת 
לנכון לשלוח את הנכד הקטן  ר' מרדכי  יפסח עליה. משכך ראה 
בן השלוש למקום מבטחים. הוא צירף אליו את בנו יוסף אליעזר 
לפסט  הסמוכה  סומבטהיי  העיירה  אל  יחדיו  ושלחם  השבע,  בן 
של  ביתו  אל   – בודפסט  ההונגרית  הבירה  של  המזרחי  חלקה   –
הרה"ח רבי יעקב דייטש ז"ל אשר קיבלו בזרועות פתוחות ופרס 

עליו את חסותו במשך כמה שנים.
לימים סיפר רבינו כי בעת שעבר הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע 
מה  זמן  שהה  הבוערת,  מפולין  ארצה  בריחתו  בדרך  בהונגריה, 
בעיר הבירה בודפסט, ובהיות שהיה הוא ילד כבן שש שהוריו שהו 
בארץ ישראל ולא ראה אותם מאז היותו בן חודשים ספורים, טרחו 

להביאו לפני הרבי לברכה. 
והחסידים  אצל המשמשים  תגדולה  תרעומ  הדבר  עורר  בבואו 
שם, איך הוציאוהו בשעה שכזו כאשר כל הדרכים בחזקת סכנה, 
מהר"א  מרן  של  זהותו  שתתגלה  גדול  סיכון  בזה  שהיה  וביחוד 
זי"ע שעשו הכל כדי להסתירו מידם הארוכה של הצוררים, "עוד 

מונח בזכרוני הקולות שהקימו שם", סיפר רבינו. אולם זכה הילד 
הקט והרבי בירכו אז, שיזכה לעבור את התלאות בשלום ולהיפגש 

מחדש עם הוריו בארץ ישראל.
ממרחק אלפי מילין בארץ ישראל, עשה מרן מאמצים נואשים 
להבאת ילדו ארצה. הוא אף נעזר הרבה באגודת ישראל ובמרכז 
שלה שפעל בירושלים ובעסקנים אחרים בעולם שינסו לעלות על 

עקבותיו של העולל האובד.
"מיין  בחביבות,  רבינו  הגדול  בנו  את  מרן  כינה  לימים 
פארלוירענע קינד" ]בני האובד[, בהזכירו את אותם ימי אפלה בהם 
ידיעה  כל  יכל לקבל  לא  ולמרות כל מאמציו  יכסה ארץ,  החושך 
אודות בנו הקטן, אותו השאיר לשעה קלה בארץ מולדתו, וסערת 

הימים הפרידה ביניהם למשך שנים רבות וכאובות.
בינתיים, בשנת תש"ד, כאשר  לא תמו  הילד  גלגוליו של  ואכן 
ופלשו  מצ'כיה  הנאצים  פנו  התחזיות  וחרף  היוצרות,  התהפכו 
להונגריה שנפלה גם היא שדודה תחת המגף הנאצי, טבעת החנק 
היה  לא  ושוב  והסביבה,  בודפסט  יהודי  הגרמנית התהדקה סביב 

טעם להותירו בבית משפחת דייטש שהיתה במקום הסכנה.
משכך הוחלט להחזיר את הילדים חזרה לפרשבורג אשר בצ'כיה, 
כך  לצורך  זצ"ל.  גלבר  מרדכי  ר'  הסב   – האב  של  מושבו  מקום 
נמסר הילד חיים מאיר עם דודו יוסף אליעזר, לאחריותה של אשה 
נכרית שהסכימה תמורת תשלום להעבירם את הגבול בחזרה אל 
צ'כוסלובקיה, אלא שבאמצע הדרך זיהו אותה הגרמנים כמבריחת 
הותירו המרצחים הנאצים את  ניסים  בניסי  והרגוה במקום.  גבול 
הילדים בחיים ונטלום עמם אל בית הסוהר. היה שם באותה עת 
ימים  באותם  שניהל  ז"ל,  גרינהוט  פייבל  ר'  בשם  יהודי  עסקן 
מערכת קשרים הדוקה עם השלטונות הגרמניים במקום, ומשנודע 
לו דבר מאסרם השתדל והצליח ברחמי ה' לחלץ את הילדים שכבר 

היו נתונים תחת ידי המרצחים הארורים.
ורחוקים  בודדים  הילדים  נותרו  ימ"ש  מהגרמנים  משנחלצו 
מבית ההורים, וכעת אף התרחקו מבית מטיבם ר"י דייטש, כשאף 
יהודים  ה'  ברחמי  אך  נרצחה,  אחריותה  תחת  שהיו  גויה  אותה 
טובים המשיכו לעזור להם. בכל האזורים בסביבה שיכלה החרב, 
יהודי הונגריה נשלחו אז באותם חודשים להשמדה המונית, ואף 

בצ'כיה נהרגו המונים, אך יד ה' הנחתה אותם בדרך ההצלה.
קבוצת יהודים שהבריחו את הגבול בדרך ההררית הקשה בחזרה 
נדרשו  לימים  צעירים  ילדים  אליהם,  אותם  צרפה  לצ'כוסלובקיה 
לצעוד בדרך לא קלה בתנאים איומים של סכנת חיים ופחד משתק, 
כשאנשי הקבוצה היו נושאים אותם על כפיהם בדרך החתחתים. 
הם הולבשו כנכרים כדי שלא יזוהו, ויחדיו צעדו בדרכים ארוכות 
מקום  אל  בשלום  להגיע  בתקוה  הגבול  לעבר  וגבעות  הרים  על 

מבטחים.
ומופת.  נס  עמם  ארע  שוב  צ'כוסלובקיה,  סביב  בהרים  בדרכם 
באזור,  גז  לייצור  חרושת  בבית  קיבלו מחסה  הם  קצרה  לתקופה 
אך כיון שהיה זה מקום בעל חשיבות כלכלית אסטרטגית מטוסי 
הלופטוואפה הגרמניים הפציצו את האזור בשל מצב המלחמה שבין 
המדינות. כשהחלו האזעקות ברחו המקומיים למקומות מבטחים, 
גויה  נמצאה בסכנה איומה, אך לפתע הופיעה  וקבוצת הפליטים 
בונקר מסוים מתחת האדמה מכוסה בפלדה.  והראתה להם  אחת 
הם נכנסו אליו והסתתרו בו משך כל זמן ההפצצות, כשמעליהם 
רעמו כל העת הפגזים הנאציים שהוטלו בזה אחר זה, בדרך נס לא 
קרה לאף אחד מהם מאומה למרות ההפגזות הישירות. הם שהו 
שם ימים מספר כשהם ניזונים בדוחק מהצידה שבידם, אך כולם 

נותרו בחסדי ה' בריאים ושלמים.
גם כשהגיעו סוף סוף לצ'כיה, חיילים נאצים שרצו בכל פינה, 
הילדים התארחו בדירות שסודרו עבורם, אך החוק הגרמני חייב 
התגוררו  בדירתם  כשגם  הצבא,  לוחמי  את  בית  בכל  לאחסן 
במשותף יחד עם חיילי האס. אס. היה זה מאורע מופלא, כשילדים 
יהודיים חיו בכפיפה אחת עם חיילי השטן הנאצי, רבינו היה מספר 

כי כלי הנשק הגרמניים שהיו תלויים על הקירות בדירה גרמו לפחד 
לילדים הקטנים, אך השגחת השי"ת שמרה עליהם, כשלא  מוות 

נודע שהם מזרע היהודים.
עם תום המלחמה, שבו זקנו וזקנתו של רבינו שניצלו מלועו של 
בחסדי שמים, מצאו לשמחתם  פרשבורג החרבה, שם  אל  השטן 
החליטה  המאוחדת  המשפחה  ילדם.  ואת  מאיר  חיים  הנכד  את 
ששבו  המעטים  החרב  שרידי  בה  בפרשבורג,  בינתיים  להתיישב 
אליה ניסו לשקם את עצמם ולהחיות מחדש את הקהילה החרבה 
והבוכיה, כאשר במשך תקופה זו מנסה ר' מרדכי ופועל ללא הרף 

לקבל רישיונות עליה ארצה עבור בן מרן ועבור משפחתו.
מיהר  והוא  בנו,  הצלת  על  בירושלים  למרן  גם  נודע  בבד,  בד 

לחדש את המאמצים להבאתו ארצה.
ואכן בקיץ תש"ו, לאחר אינספור מאמצים ושתדלנות, התבשרו 
מרן והרבנית, כי ילדם בן השמונה קיבל את הסרטיפיקט המיוחל. 
את  שלחו  משם  תחילה,  ללונדון  הנער  הגיע  בידיו  הרשיון  עם 
אחר  לזהותו,  שיוכלו  מנת  על  המאושרים,  הוריו  אל  תמונתו 

שהפעם האחרונה בה ראוהו היתה בהיותו עולל.
פוריס  מרת  דודתו  בלוויית  ארצה  נסע  אחדים  שבועות  כעבור 
המרגשת.  הפגישה  התרחשה  חיפה  בנמל  הרציף  על  ע"ה. 
"ההתרגשות היתה גדולה מאוד – העיד לימים רבינו – אבל אבא 
באותו רגע בחר להתרונן בשבח והודיה להשי"ת, על כל הניסים 
בין החיים. חז"ל אומרים,  ועל שזכה לראותני שוב  שאירעו עמי 
שכאשר פגש יעקב אבינו את יוסף בנו לאחר עשרים ושתיים שנות 
ניתוק, קרא אותה שעה קריאת שמע. בכזו בחינה ראיתי את אבא 
זצ"ל, באותם רגעים נעלים של מפגש לאחר שנות ציפיה ארוכות 

וקשות".
מאז הגיע הגרח"מ וואזנר לארץ ישראל התאחד עם הוריו ובני 
מכן  לאחר  שנה  ישראל.  בארץ  נולדו  שכבר  הנוספים  משפחתו 
זכרון  בשנת תש"ז, עברו מירושלים להתגורר בבני ברק בשכונת 
הוראתו  עפ"י  השכונה  כרב  מרן  אביו  התקבל  בו  החדשה  מאיר 
של מרן החזון איש זי"ע. מאז בואו ארצה היה רבינו כבבת עינו 
כשאביו הגדול משלים עמו באופן פרטי את כל הלימודים שחיסר 

בעודו בארץ נכריה.
רבינו נשם לתוככי נשמתו את אווירת הבית הגדול שמגדלים בו 
תורה והוראה, כשלנגד עיניו רואה כל העת כדוגמא חיה את דמותו 
של אביו המתייגע בעמל התורה יומם ולילה, כפי שרבינו התבטא 
ונשאתו  ליבו  יומו הראשון – הבינו  זצ"ל מאז  לימים: "אאמו"ר 
נרחבות  ידיעות  ולרכוש  ונפשו,  לבו  בכל  ה'  את  לעבוד  דעתו 
מינקות  נמשכה  נפשו  העולם,  בהוויות  התעניין  לא  בתוה"ק. 
להוויות אביי ורבא, בתמימות גדולה ומתוך רצון לקנות בקיאות 

וידיעה בכל חלקי התורה.

דור ישרים מבורך
זכה רבינו שמיטתו שלמה והותיר אחריו דורות של ת"ח מופלגים 
מהם רבנים מורי הוראה וראשי ישיבות בכל רחבי העולם היהודי. 
בניו הרבנים הגאונים והצדיקים: ראש הישיבה רבי יוסף בנימין, 
רבי אברהם אליהו מרביץ תורה בבני ברק, רבי מרדכי זאב אב"ד 
התורה  מרביצי  מחשובי  שלום  רבי  בפלטבוש,  אברהם'  'מחזה 
במנצ'סטר, רבי משה שמעון רב שכונת שאטו פארק בלייקווד, רבי 
אהרן מו"צ בבית הדין נתיבות חיים וראש כולל שארית יוסף, רבי 
קהילת  רב  ישראל  רבי  בירושלים,  החרדית  העדה  דומ"ץ  עקיבא 
שליט"א,  מקוסוב  האדמו"ר  כ"ק  חתניו:  פארק.  בבורו  מינסק 
רבי מרדכי גלבר רב קהילת מונקאטש בבני ברק, רבי שלום צבי 
אנגלנדר, ראש כולל דחסידי מכנובקה-בעלזא בלונדון, רבי אהרן 
הירשלר  ציון  בן  ורבי  מקאלוב  האדמו"ר  כ"ק  בן  טויב,  שמעון 

מחשובי מרביצי התורה בבני ברק.

הגרח''מ וואזנר זצ"ל בנאות דשא הגרח''מ וואזנר זצ"ל עם יבלח''א מרן הגר''ח קנייבסקי
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קצת  ועם  בחסדי שמים  ומוצלחת,  טובה  בשעה 
התורה  יהדות  רשימת  נסגרה  טוב,  ורצון  מאמץ 
בשאלה  ההכרעה  אחרי  וארבעה,  העשרים  לכנסת 
אייכלר  ישראל  הרב  הכנסת  חבר  האם  האקוטית 
הויז'ניצאי  עמיתו  ואילו  השישי  המקום  את  יאייש 
יידחק למקום השמיני, ושמא ר' יעקב טסלר ישמור 
על מיקומו וידחק את בעלזא כלפי מטה. ואל תזלזלו 
בשאלה זו, שהרבה גופי תורה תלויים בה, כדלקמן.

כינוס  עמד  שעבר,  השבוע  בתחילת  תחילה, 
נציגי  אישור  שמטרתו  ישראל  אגודת  הנהלת 
דעת  חוות  בעקבות  בסכנה,  לכנסת  המפלגה 
את  כאן  נסגיר  )לא  הצדדים  אחד  ידי  על  שהוצגה 
בימי  שכזה  כינוס  לערוך  אפשר  אי  ולפיה  זהותו( 
פרוש  השר  סגן  הציג  במפתיע,  בריטית.  קורונה 
למציג  באשר  רמז  ניתן  )ומכאן  הפוכה  דעת  חוות 
ניתן  ולפיה  הראשונה(,  הדעת  חוות 
לקיים אירוע בקפסולות על גג אולמי 
נאות ירושלים, השוכנים כידוע דווקא 

בבני ברק.
זכה  שכבר  המדובר,  הערב  על 
המיקרופונים  'קרב  המלבב  לכינוי 
רק  הדיבור,  את  נרחיב  לא   - החרדי' 
שלומי  שציר  האומר  בקצירת  נציין 
היטב  מודע  היה  אמונים-בעלזא 
הרשימה  תעמוד  שאם  מלכתחילה 
להצבעה, מחזיק הציר הנגדי של גור-

ויז'ניץ ביתרון קל של שתי אצבעות, די 
והותר להקים ולהפיל ממשלות, ומכל 

שכן לקבוע את גודלן של חסידויות.
הקדימו  לזאת,  ובהתאם  לכך  אי 
וכבר  בחסידות בעלזא תרופה למכה, 
נחרצת  דרישה  הביעו  שלישי  בצהרי 
בפני מזכיר ה'מועצת' לבקש את חוות 
טעון  בעניין  האדמו"רים  של  דעתם 
חברי  הכריעו  דעות,  רוב  פי  על  זה. 
על  מלאה  בוררות  לערוך  ה'מועצת' 
שנותרו  המרכזיות  הדרישות  שלוש 
הקדימויות  סדר  האחת,   – הפרק  על 
עניין  השנייה,  לויז'ניץ.  בעלזא  בין 
הוסדר.  שטרם  הכספים  ועדת 
החמישי  המקום  הקצאת  והשלישית, 
ברשימה  )והעשירי  'אגודה'  ברשימת 
צאנז  חסידות  לטובת  המאוחדת( 

המעטירה.
כבר  זה  בשלב  כי  להדגיש  חשוב 
הסיעה  של  עקרונית  הסכמה  ניתנה 
)ומי  האחרונה  לדרישה  המרכזית 
האחווה  יחסי  אחרי  זה  בטור  שעקב 
נציגי  בין  השוררים  ההדדיים 
וחכ"ל  ליצמן  יעקב  השר  ה'מרכזית' 
מדוע  לשער  גם  יכול  חסיד,  אליהו 
וקוץ  אליה  אולם  שכזו(.  בקלות  ההסכמה  הושגה 
בכל  לנהוג  נדרש   - צאנז  הנציג שיוצב מטעם  בה, 
דבר ועניין כאילו הוא איש ה'מרכזית' ולפעול על פי 
לתנאי  התחברו  פחות  אמונים  בשלומי  הוראותיה. 
חסידות  כנציג  לפעול  לו  לאפשר  ודרשו  הנ"ל, 
צאנז באופן מלא. כאמור, זה היה הנושא השלישי 

שנשלח לבוררות בהוראת האדמו"רים.
נציגי  התכנסו  וששים,  שמחים  בערב,  בשלישי 
בכפוף  החלטות  לקבלת  ישראל  אגודת  הנהלת 
ורק  אך  תתמקד  כי  סוכם  עתה  שלעת  לבוררות, 
אז  או  וטסלר.  אייכלר  מיקומי  של  הבוער  בעניין 
מבחינתו  כי  כשהודיע  סנסציה  האחרון  זה  חולל 
אם יש בוררות - אז הכל עולה על השולחן, "הכל 
בכל מכל כל", ובתרגום חופשי: גם המקום הראשון 

והשני פתוחים לדיון.
לו  בורר  וזה  אחד  לו  בורר  )זה  זבל"א  בוררות 
דיין שלישי(  בוררים  הנבחרים  הדיינים  ושני  אחד, 
מועד  לפני  אחדות  שעות  חמישי,  בצהרי  התכנסה 
סגירת הרשימות. הגאון רבי אברהם דירנפלד הגיע 
מטעם בעלזא, הגאון רבי מאיר הייזלר נבחר על ידי 
ויז'ניץ, ושני הצדדים הסכימו על הצבתו של הגאון 

רבי יהודא סילמן כבורר מוסכם.
הוכחות  מגוון  עם  התייצבו  בעלזא  בחסידות 
וטענות ליחסי הכוחות בין הצדדים, כולל השוואת 
לא  בויז'ניץ  גם  תלמידיהן.  ומספר  הישיבות  גודל 
טמנו ידיהם בצלחת, ובין השאר נטען כי השפעתו 
מערכת  בכל  שמתגייס  האדמו"ר,  של  הסגולית 
הרבה  משמעותית  המערכה,  להצלחת  בחירות 
כך,  או  כך  גרידא.  ויז'ניץ  חסידות  לגבולות  מעבר 
תלוי  לרווחה,  נשמו  )או  התאכזבו  הצדדים  שני 
כי  סילמן  הגר"י  דברי  למשמע  אתם(  צד  באיזה 
לבצע  ניתן  יהיה  לא  שנותר,  המזערי  הזמן  בטווח 
מבין  מי  בשאלה  רחוק  לטווח  מושכלת  הכרעה 
בעניין  סופית  ולפיכך החלטה  יותר,  גדול  הצדדים 
כבר לאחר  בבוררות המורחבת שתתנהל  תינתן  זה 

סגירת הרשימות.
שלכל  הוכח  כי  וציין,  הגר"י  הוסיף  זאת,  עם 
הפחות ישנו שוויון כוחות בין החסידויות, ומשכך, 
מן הראוי לחלוק ביניהן את המקום השלישי שהוא 
ההמשך  שאלת  התעוררה  כאן  ברוטציה.  שישי 
הנצחית – מי מבין הצדדים יזכה בבכורה? הבורר 
מבנה  את  לשמר  הראוי  מן  כי  טען  הויז'ניצאי 
החילופין  את  ולבצע  אשתקד  מבחירות  הרשימה 
באמצע הקדנציה, וכאן שלף הבורר הבעלזאי קלף 

היסטורי מנצח.
החמישה  בכנסת  שנה,  עשרים  שלפני  מסתבר 
עשר, נחתם הסכם רוטציה בין החסידויות ועל פיו 
יתפטר ח"כ שמעלקא הלפרט זכור לטוב, לאחר 30 

בהגיע  אייכלר.  ח"כ  לטובת  כהונה,  חודשי 
גזר  את  לקיים  הלפרט  סירב  הפרישה,  מועד 
גבו  מאחורי  נחתם  ההסכם  כי  בטענו  הדין, 
עשר  השישה  בכנסת  אמנם  ידיעתו.  וללא 
רוטציה,  אותה  קיום  למען  השניים  הוחלפו 
בזמנו  התורה  יהדות  רשמה  למעשה  אבל 
נכנסו לכנסת  ושניהם  גידול לשישה מנדטים 
תורה  הגיע  כעת  בעלזא,  לפי  כך,  ממילא. 

ברוטציה הלא ממומשת.
עבור  המצב  את  להציל  שניסה  מי 
תפקיד  ה'מועצת',  מזכיר  היה  הויז'ניצאים, 
עם  מה,  במידת  נייטרליות  מחייב  שאמנם 
הרב  סיפר  נאות,  בגילוי  הצורך  זאת, מתוקף 
הוא עצמו  היה  זמן,  כי באותו  לדיינים  ולצר 
אחד משני החתומים על ההסכם שהופר, ואכן 

הדבר נעשה מאחורי גבו של ח"כ הלפרט, ולפיכך 
חפצה  והחסידות  מאחר   - רוטציה  הפרת  כאן  אין 
לעשות  סירב  עצמו  הלפרט  ואך  בסיכומים  לעמוד 
ידי הגר"י סילמן  זו נדחתה לאלתר על  זאת. טענה 
הרוטציה,  הבטחת  קוימה  לא  בפועל  כי  שקבע 
ומשום כך בעלזא תקבל הפעם את הבכורה ונציגה 

ח"כ אייכלר יוצב במקום השישי.
רק  הבוררות  עסקה  הזמן  קוצר  מפאת  כאמור, 
בזאת  וגם  אייכלר-טסלר,  של  המצומצם  בנושא 
קיבלה הכרעה זמנית שאינה עקרונית ביחס לגודלן 
להיפתח  צפויה  בקרוב  כבר  אך  מקומותיהן.  וסדר 
מובטח  ואי"ה  והמורחבת,  השלמה  הבוררות 
פוליטיים,  טורים  כותבי  תפרנס  עוד  שהיא  לנו 
ספקולנטים ופובליציסטים לרוב. לא אלמן ישראל.

ליהדות התורה לעומת זאת, מובטח מאמץ עילאי 
שבהם,  המקופחים  ובפרט  המעורבים,  כלל  של 
לגיוס מקסימלי של כוחותיהם בבחירות הקרובות, 
שמבחינתם הן אך ורק חזרה גנרלית לקראת הדבר 
אם  שייערכו,  היסטוריים  פריימריז   – האמיתי 

וכאשר, מתישהו בעתיד.
נוסיף  בלבד,  למקצוענים  הדברים,  )בשולי 
ניסו בדקה התשעים לפתוח את  בויז'ניץ  כי  ונספר 
הבוררות מחדש. הסיבה: הסכם הבוררות קובע כי 
בכנסת  יתהפך במדויק  ה-24  בכנסת  מצב הדברים 
ה-25. או אז יקדים טסלר את אייכלר. אלא שדורשי 
רשומות ערכו את החישוב כי באותה כנסת יתחלפו 
שוב אגודה ודגל במיקומים, מה שיציב את שניהם 
בכנסת  למצב  בניגוד  למדי,  ריאליים  במקומות 

הקרובה(.

יום יום חג
להוביל  נבחרו  נשים  שתי  לשבת:  מעשה  הנה 
והשנייה  מימין  האחת  למחצה,  גוססות  מפלגות 
משמאל. בשני המקרים, מפאת איום אחוז החסימה, 
בפני  אחת  כל   – לתמרן  המפלגה  ראשות  נאלצו 
עצמה - בין שני פוליטיקאים משופשפים ומנוסים. 
האחת רשמה ניצחון מוחץ ושילחה את שני יריביה 
על  מצגות  להקרין  )או  לביתם  לעשות  אאוט  בנוק 
נשלחה  השנייה  ואילו  אביב(,  תל  עיריית  בניין 

הכל, בכל, מכל, כל

 בבעלזא התייצבו עם מגוון 
הוכחות ליחסי הכוחות בין 
הצדדים, כולל השוואת גודל 
הישיבות ומספר תלמידיהן, 
גם בויז'ניץ לא טמנו ידיהם 
בצלחת, ובין השאר נטען 
כי השפעתו הסגולית של 
האדמו"ר משמעותית הרבה 
מעבר לגבולות חסידות ויז'ניץ 
גרידא. כך או כך, שני הצדדים 
התאכזבו )או נשמו לרווחה, 
תלוי באיזה צד אתם( למשמע 
דברי הגר"י סילמן כי בזמן 
המזערי שנותר, לא יהיה 
ניתן לבצע הכרעה מושכלת 
לטווח רחוק בשאלה מי מבין 
הצדדים גדול יותר, ולפיכך 
החלטה סופית תינתן בבוררות 
המורחבת, שתתנהל כבר 
לאחר סגירת הרשימות

על סדר היום

יעמוד בלחצים 
לפרוש? ירון 
זליכה

אבי גרינצייג
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הבטחה  עם  הירושלמית,  ספרא  לכיכר  כבוד  אחר 
מעורפלת לתפקיד שר, לכשירחיב.

הראשונה, מרב מיכאלי, ירשה מקודמה בתפקיד, 
עמיר פרץ, לכל היותר את שרידי שפמו. הפריימריז 
לראשות ולרשימה יצרו עניין במפלגה והיא החלה 
להמריא מעט ואף זכתה בסקרי סוף השבוע לממוצע 
לשברי  ביחס  רע  לא  מנדטים.  חמישה-שישה  של 
האחוזים שהיו לה אך לפני שבועיים. בתמרון מבריק 
ועפר  חולדאי  רון  עם  ושוב  לך  ובמשחקי  ואלגנטי 
מוקדמת  פרישה  שניהם  על  מיכאלי  כפתה  שלח, 

מהמרוץ והיא נותרה לעמוד לבדה.
בלתי  באורח  ניצחה  מנגד,  משה,  חגית  השנייה, 
הבית  של  הפופולארי  המזכ"ל  את  כמעט  אפשרי 
עצמו,  בפני  למויפת  )שזכה  אורבך  ניר  היהודי, 
ובתמצית: לפני הפריימריז הפנימיים הכחיש אורבך 
שיבוץ  על  בנט  עם  מוקדם  סיכום  איזה  לו  שיש 
במקום השביעי ברשימת ימינה תמורת שילוב הבית 
היהודי ברשימה. וראו זה פלא, רגע אחרי שהפסיד, 
שובץ במקום השישי ברשימה...(, בזכות התערבות 
חשיבה  מתוך  למענה,  שעבדו  ואנשיו  רוה"מ 
גביר,  ובן  סמוטריץ'  עם  חגית משה  ששילובה של 
האחוזים  ורבע  שלוש  את  הדתית'  ל'ציונות  יבטיח 

הנחוצים וימנע בזבוז קולות בימין.
השישית  בקומה  כמו  ממש  רגע,  מאותו  אבל 
היהודי  הבית  מנהיגת  ירושלים, התקשתה  בעיריית 
בסביבה.  הסרוגות  הכיפות  חובשי  עם  להתמודד 
תחילה תקפה את בנט ופנתה לאיחוד עם סמוטריץ', 
בגלל  רק  )ולא  שרטון  על  המו"מ  עלה  כך  אחר 
ברשימה  המקומות  מחצית  את  לקבל  דרישותיה 
וחלוקה שווה בתפקידים, וזה, חשוב להזכיר, עבור 
בשעת  לבסוף,  בסקרים(.   0.3% שקיבלה  מפלגה 
והודיעה   20 לערוץ  התראיינה  הרשימות,  סגירת 
כמפלגה  להתמודד  שלא  הדרמטית  החלטתה  על 
תמורת   - בימינה  מבחוץ  לתמוך  אך  עצמאית, 

הבטחה חתומה לתפקיד שר.
היא  כי  משה  חגית  הצהירה  הח"מ,  לשאלת 
נתניהו  מעוניינת לראות את ראש הממשלה בנימין 
חודשים  חפו.  בנט  ופני   – ימין  ממשלת  מרכיב 
ארוכים הוא נשמר מכל משמר שלא לגלות את הסוד 
הוא  ברירה  בלית  כי  לכולם,  יותר  או  פחות  הידוע 
יחבור בחזרה לגוש הימין-חרדים, והנה, חמש דקות 
מחוללת  היא  החדש,  התכשיט  את  שצירף  אחרי 
שב'תקווה  לציין  מיותר  לקמפיין.  מגה-פיגוע  לו 
ילך  חדשה' מיהרו לנפנף לעין כל בבשורה – בנט 

עם נתניהו, אנחנו לא.

ולפיה  מפולפלת  הבהרה  משה  הוציאה  בהמשך 
)ובאמת,  כה  עד  פעילותו  על  לרוה"מ  מודה  היא 
ואילך  מכאן  אך  בלעדיה(,  עושה  נתניהו  היה  מה 
תמיכתה המלאה נתונה למועמד לראשות הממשלה 
נפתלי בנט. שנאמר, אבן שזרק סגן ראש עיר אחד 
לבור, גם עשרה ח"כים לא יוכלו לחלץ, ובוודאי לא 

פחות מכך.

רד עלה, עלה ורד
מיועדת  אינה  שפוליטיקה  שוב  הוכח  השבוע 
דילגו  ומרצ  רע"ם  לבן,  כחול  חלש.  לב  לבעלי 
בסקרים הלוך ושוב מעל אחוז החסימה, סער ובנט 
רשמו צניחות אקראיות, לפיד התחזק, נחלש ושוב 
מנדטים  לתשעה  חמישה  בין  נע  איווט  התחזק, 
עד  הגיעה  קאמבק  של  בעיצומו  המצויה  והעבודה 

לשבעה, רק כדי להתייצב שוב על חמישה.
הנוכחי  שהמצב  נתניהו  מתפלל  לבו,  בסתר 
אחת  אף  בו  כל שבוע  עוד שישה שבועות.  יימשך 
מוחלט,  באופן  מומנטום  מאבדת  לא  מהמפלגות 
הוא עוד שבוע בו אף אחת מהן לא פורשת. המטרה 
פשוטה: להגיע לרגע האמת עם מקסימום מפלגות 
במחנה המרכז-שמאל )ומינימום קולות, כמובן(. די 
תיפול מתחת לאחוז החסימה,  בכך שמפלגה אחת 

כדי לשנות את המפה הפוליטית מקצה לקצה.
לפרוש  ביותר  הרב  הלחץ  השמאל,  מחנה  בתוך 
מופעל על שניים: האחד הוא ירון זליכה ומפלגתו 
עד  לרוץ  מתכוונת  כרגע,  שנראה  שכפי  הכלכלית, 
הסוף על קדושת הפייגלין, בתקווה להפוך להפתעת 
הבחירות. השני הוא בני גנץ ומפלגת כחולבן. לאחר 
ניסיון כושל להתייצב בסקרים על גבם של החרדים, 
ביבי.  לא  רק   – מכל  המבטיח  לאפיק  גנץ  פונה 
העוסקת  הממשלה  בישיבת  נתניהו  את  'נועל'  הוא 
בקורונה, הוא מצהיר לעולם כי רק בזכותו התקיים 
הדיון בעניינו של רוה"מ בבית המשפט והוא מנסה 
הנוכחי  כיריב  להצטייר   – רחמים  מעורר  באופן   –
אחוז  אינה  הבעיה  לפעמים,  ראשות הממשלה.  על 

החסימה, אלא אחוז החשיבה.

המודל היווני
בית המשפט  יום שני דמה האזור שלפני  בבוקר 
המחוזי בירושלים לשטח צבאי סגור. מאות שוטרים 

ומאבטחים התפרסו בסביבה, מסוק פיקח מהאוויר 
על הנעשה וצלפים ניצבו על הגגות כדי לאבטח את 
הרחבה הסטרילית והחסומה מול אזור הכניסה. אבל 
ילדים  משחק  הייתה  שבחוץ,  המדומה  הקרב  זירת 
בתוככי  עוזה  במלוא  שניטשה  המלחמה  לעומת 

אולמה של השופטת פרידמן-פלדמן.
עו"ד בן צור, המייצג את ראש הממשלה בדיון, 
בחילופי  לדיון,  שקדם  בשבוע  פרומו  נתן  כבר 
מכתבים נזעמים עם הפרקליטות שנערכו באמצעות 
לכדי  התדרדרו  לא  רב  במזל  ואך  התקשורת, 
הדדית  ודרישה  הדין  עורכי  בלשכת  האשמות 
סיפק  עצמו,  בדיון  דין.  לעריכת  הרישיון  לשלילת 
רוחו  למצב  רבות  ותרם  מלהיבה  הופעה  צור  בן 

המרומם של נתניהו, שלא התאפק וכבר 
באותו ערב, במסיבת עיתונאים עם ראש 
הממשלה היווני, הודיע כי בפרקליטות 
מתברר  "אבל  תיקים,  לו  תפרו  אמנם 

שגם לתפור הם לא יודעים".
על  בהרחבה  ישוחח  נתניהו  אם 
הנושא עם רעהו קיריאקוס מיצוטאקיס, 
היווני',  'האי  את  האחרון  לו  יזכיר 
התנהלותה  על  בצדו  העולה  והלקח 
של מערכת המשפט הישראלית – ראש 
ממשלה שאינו נכנע לתכתיבי הקליקה 
ו'הצד הנכון' של המפה הפוליטית, לא 
יזכה לקבל את היחס השמור לאתרוגים.
כך, אף שעל פי חוק, לאחר שהוברר 
פתחה  שהפרקליטות  דעת  בר  לכל 
אישורו  ללא  הממשלה  ראש  בחקירת 
ואף  כנדרש,  היועמ"ש  של  המוסדר 
ארי  בן  עו"ד  הפרקליטות  שנציגת 
הודתה לעיני כל שהדברים "לא נכתבו 
באופן המיטבי", או בעברית מדוברת: 
נערכה החקירה  דין  פי  ועל  נכתבו,  לא 
מקום  אין  וממילא  לחוק,  בניגוד  כולה 
הפחות  לכל   – האישום  לכתבי  כלל 
לדיירי  מוטב  ו-4,000,   1,000 בתיקי 
השמפניות  את  יוציאו  לבל  בלפור 

מקירור.
כי  להניח,  ניתן  גבוהה  בסבירות 
השופטים אולי ינזפו קלות בפרקליטות 

על התנהלותה הלא תקנית, אך יתנו לתיק להמשיך 
ולהתנהל ללא הפרעה, והרי בסך הכל בחוק מדובר, 
והלוואי  לכבדו?  ישראל  משופטי  לדרוש  יהין  ומי 

ואתבדה...

סוף טוב, נציגי יהדות התורה בהגשת הרשימה לכנסת. צילום: גיל סגל

לשאלת הח"מ, הצהירה 
חגית משה כי היא מעוניינת 

לראות את ראש הממשלה 
בנימין נתניהו מרכיב ממשלת 
ימין – ופני בנט חפו. חודשים 

ארוכים הוא נשמר מכל משמר 
שלא לגלות את הסוד הידוע 

פחות או יותר לכולם, כי בלית 
ברירה הוא יחבור בחזרה 

לגוש הימין-חרדים, והנה, 
חמש דקות אחרי שצירף את 

התכשיט החדש, היא מחוללת 
לו מגה-פיגוע לקמפיין. מיותר 
לציין שב'תקווה חדשה' מיהרו 
לנפנף לעין כל בבשורה – בנט 

ילך עם נתניהו, אנחנו לא
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הכרת הטוב: עשרות חניכי 'אור 
ישראלי' במתחמי החיסונים

סיבה טובה לחייך

מאת: יחיאל חן

הבריאות  ושר  הממשלה  ראש  של  הקריאה 
לשגרה,  לחזור  כדי  ולהתחסן  למהר  לציבור 
לאחר  המתחסנים  במספר  לעלייה  הביאה 
שקופות החולים הודיעו כי יחסנו כל מי שיחפוץ 
בתחילת  לכן,  קודם  אך  ומעלה.   16 מגיל  בכך 
השבוע שעבר, לאחר שרוב בני השישים ומעלה 
נרשמה  השי"ת,  בעזרת  החלימו  או  התחסנו 

תנועה דלילה בלבד במתחמי החיסונים.
הנהלת תנועת הנוער 'אור ישראלי' החליטה, 
הרפואה  לצוותי  זרקור  להפנות  מתבקש,  בצעד 
בשם  תודה  להם  ולומר  החיסונים  במתחמי 
שי  ערכות  ארזו  החניכים  בישראל.  הציבור  כל 
מתוקות ועשו את דרכם למתחמים השונים תוך 
שרובם  החניכים  הכללים.  על  מקפידים  שהם 
בין  עברו  וחילוניים,  מסורתיים  מבתים  באים 
הרפואיים,  לצוותים  והודו  השונים  המתחמים 
וצוותי  באחיות  באחים,  וכלה  מהרופאים  החל 
העזר. "המטרה שלנו הייתה פשוט להכיר תודה" 
"על  ומוסיפים,  ישראלי'  'אור  בהנהלת  אומרים 
הדרך הרווחנו גם הקניית ערך כה חשוב לנערים 
בסגר  נמצאים  ארוכה  תקופה  שמזה  החניכים 

והפעילות החברתית שלהם מתנהלת מרחוק".
שליט"א  גרוסמן  הגרי"ד  התנועה,  מייסד  גם 
שחזר וקרא לציבור להישמר, להישמע להוראות 
וביקר  החלוקה  למבצע  בעצמו  יצא  ולהתחסן, 
בעירו  השונות  הקופות  של  החיסונים  במתחמי 
מגדל העמק. הגרי"ד התעקש לגשת בעצמו לכל 
השי  את  ידיו  במו  ולהעניק  הצוות  אחד מאנשי 
לאנשים  תודה  להכיר  עלינו  חובה  כי  באומרו 
בריאותנו.  על  לשמור  בידינו  לסייע  שטורחים 

כדי  ולהתחסן  למהר  לציבור  וקרא  חזר  הגרי"ד 
לקיים מצוות 'ונשמרתם'.

חלוקת השי נעשתה ותיעשה עד פורים בערים 
שונות בהתאם לפריסה הגדולה של תנועת הנוער 
מ־120  מעלה  שמפעילה  הארץ  ברחבי  הארצית 
המרגשות  מהתגובות  הארץ.  ברחבי  מועדונים 
שהגיעו מהשטח עולה כי ההחלטה על החלוקה 
הרבה  המעמסה  לנוכח  מתבקשת  הייתה 
המחסנים  הצוותים  של  כתפיהם  על  שהוטלה 
במתחסנים  העלייה  וגל  האחרונים  בשבועות 

שהחל השבוע. 
המטרה  לנוכח  במיוחד  הזו,  "הפעילות 
המקורי  ליעד  אותנו  החזירה  שלה,  החשובה 
מהנערים  אחד  אמר  לזולת",  נתינה   – שלנו 
שהשתתפו בחלוקה. נזכיר כי יחד עם הסרת חלק 
הקפדה  נדרשת  הסגר,  בעת  שחלו  מהאיסורים 
התחסנו,  שכבר  מי  אצל  גם  ההנחיות  על  יתרה 
כדי לא לסכן את חייהם של אחרים שעדיין לא 
הספיקו לעשות זאת. נכון להיום, כך לפי נתונים 
עדכניים, ישראל היא המדינה שרשמה את שיעור 

ההתחסנות )וההחלמה( הגבוה ביותר בעולם. 

מאת: מנדי קליין

טובה  סיבה  יש  והסביבה  ברק  בני  לתושבי 
ברחוב  מכבידנט  השיניים  מרפאת  לחייך: 
ומרווח  חדש  מבנה  אל  עברה  ברק  בבני  כהנמן 
 .90 כהנמן  ברחוב  ממש,  הרחוב  בהמשך   –
לא  המרפאה  מציעה  החדשה,  במתכונתה 
פחות מ-12 חדרי טיפולים, המשתרעים על פני 
טיפולי  של  רחב  מגוון  ומציעים  מ"ר  כ-600 
המתקדם  המכשור  באמצעות  מקצועיים  שיניים 
והמשוכלל ביותר. בדומה ל - 54 המרפאות של 
מכבידנט הפרוסות ברחבי הארץ, גם במרפאה זו 
מוענקים כל טיפולי השיניים תחת קורת גג אחת, 
ומומחים,  מקצועיים  שיניים  רופאי  באמצעות 

ציוד מתקדם ושירות אישי ומסור. 
ייחודה של המרפאה החדשה טמון בין היתר 
עיצוב  מנצח,  מיקום  של  המדויק  בשילוב  גם 
ממוקמת  המרפאה   – מרבית  ונגישות  מתקדם 
ברחוב ראשי )כהנמן(, וניתן להגיע אליה בנוחות 
מהשכונות  קצרה  רגלית  הליכה  באמצעות  גם 
ציבורית  תחבורה  באמצעות  ואף  הסמוכות, 
עצמו  המקום  לצד  המרבית,  הנגישות  שוטפת. 
והגדלת  השהות  בזמן  נעימה  חוויה  שמציע 
משמעותי  יתרון  מהווים  הצוות,  של  ההיקף 

העונה על הצרכים המקומיים בדיוק רב.  
מחוויית  ייהנו  החדשה,  במרפאה  המבקרים 
רחבת  המרפאה  דופן;  יוצאת  שיניים  רפואת 
ידיים באופן משמעותי, מעוצבת בקפידה וכוללת 
עמדות שירות מתקדמות ואזורי המתנה נעימים. 
המכשירים  במיטב  מצוידים  הטיפול  חדרי 
רפואי  צוות  ע"י  ומאוישים  בארץ,  המתקדמים 
מקצועיים  שיניים  רופאי  הכולל  ואדיב,  מנוסה 

ומומחים במגוון תחומים.
מנכ"ל מכבידנט, מר דורון תומר: "אנו גאים 
להמשיך ולהוביל את רפואת השיניים המקצועית 
והטובה ביותר לטובת תושבי בני ברק והסביבה. 

בכהנמן  והמרווח  החדש  הסניף  של  פתיחתו 
ותרחיב  במרפאה,  הביקור  חווית  את  תשדרג 
השיניים  טיפולי  זמינות  את  משמעותי  באופן 

שמעניקה מכבידנט לתושבי העיר".
משה  ר'  ברק,  בבני  מכבידנט  מרחב  מנהל 
בצרכים  בולט  מקום  השיניים  "לרפואת  פרי: 
ברק.  בני  תושבי  של  והשוטפים  היומיומיים 
את  מובילה  ומכבידנט  בסיסי,  בצורך  מדובר 
ומרפאות  מתקדמים  שירותים  עם  הזה  המענה 
הטיפול  קבלת  את  המאפשרות  חדשניות 
המקצועי והנגיש ביותר. פתיחת המרפאה מהווה 
לטובת  שלנו  בעשייה  משמעותית  דרך  אבן 
סטנדרטים  ומציבה  והסביבה  ברק  בני  תושבי 

חדשים של שירות, מקצועיות וקדמה". 

מאות חניכים מתנועת הנוער 'אור ישראלי' פשטו על מוקדי חיסונים ברחבי הארץ כשהם 
חמושים בערכות שי מתוקות אותן חילקו לצוותים הרפואיים שעומדים בחזית קרב 

הבלימה נגד התפשטות הנגיף והתחלואה הקשה • גם הגרי"ד גרוסמן שליט"א, רבה של 
מגדל העמק השתתף בחלוקה והביע את הערכתו לצוותים במוקדי החיסון בעירו

מכבידנט פתחה את המרפאה החדשה והמרווחת בבני ברק

 הגרי''ד גרוסמן עם הנערים במתחם החיסונים 

 מימין: ר' יוסי ליפשיץ מנהל מרכז רפואי כהנמן במכבי, ר' משה פרי 
מנהל מרחב מכבידנט בב"ב, ר' ברוך שטרן מנהל מרחב ב"ב במכבי

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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פחות מבוגרים מעשנים סיגריות, 
יותר מודעות לתחליפי עישון 

הפתעה בנתוני התעסוקה של 
שנת הקורונה: עליה בשיעור 

התעסוקה במגזר החרדי

מאת: יחיאל חן

בהרגלי  השתנה  מה   – הקורונה  למגפת  שנה 
העישון במגזר החרדי: מחקר עומק שנערך על 
עישון  כי  מגלה   I2R שילוב  המחקר  חברת  ידי 
סיגריות במגזר החרדי מתרכז בקרב צעירים עד 
מהמבוגרים   13.2% רק  זאת  ולעומת   ,34 גיל 
כן  כמו  בקביעות.  מעשנים  ומעלה   45 בגילאי 
חלה עלייה משמעותית במודעות במגזר החרדי 
לתחליפי עישון, בהם טבק לחימום ללא שריפה 
וללא עשן, עם 48% מודעות בשנת 2020 לעומת 
ברבעון  נערכה  )המדידה  אשתקד  בלבד   39%

האחרון של השנה(. 
צריכת  ממוצע  כי  מהמחקר,  עולה  עוד 
 ,11.4 הסיגריות ליום בקרב המעשנים עומד על 
שיעור  הכללית.  באוכלוסייה  לממוצע  בדומה 
המעשנים הכולל במגזר עומד על 10.6% בלבד, 
לעומת 24.2% במגזר הכללי, אם כי חשוב לזכור 
גיל  עם  מאוד,  צעירה  החרדית  האוכלוסייה  כי 

חציוני 16, לעומת 34 במגזר הכללי. 
 33% כי  עולה  המעשנים  גילאי  מפילוח 
מעשנים,   18-24 בגילאי  החרדים  מהצעירים 
רק  זאת  לעומת   .25-34 בגילאי   39.6% גם  כך 
רק  וכאמור,  מעשנים,   35-44 בגילאי   14.2%
ומעלה   45 בגילאי  החרדים  מהגברים   13.2%
 33.5% מעשנים סיגריות בקביעות, זאת לעומת 

במגזר הכללי המעשנים בגילאים אלו. 
ממחקרי עומק במגזר החרדי עולה כי גוברת 
המודעות לנזקי עישון הסיגריות, במיוחד בשנה 
פונים  מעשנים  ויותר  יותר  כאשר  האחרונה, 
לקבלת סיוע לגמילה מעישון, המסוכן לבריאות 

וגורם לתחלואה קשה רח"ל. 
משמעותית  עולים  בגמילה  ההצלחה  סיכויי 
בסדנאות  השתתפות  כגון  מקצועי,  סיוע  כשיש 
לגמילה מעישון המוצעות ללא תשלום בקופות 
החולים. בחלק מהקופות ניתן גם שירות תמיכה 
טלפוני לנגמלים מעישון. ניתן גם להיעזר בליווי 

קצר של רופא המשפחה. 
כמו כן, ניתן להיעזר בתכשיר תרופתי במידת 
הצורך: החל מתחליפי ניקוטין, כגון: מסטיקים 
תרופות  או  מרשם,  ללא  הנמכרים  ומדבקות, 
פי  על  שניתנות  מעישון,  בגמילה  המסייעות 
כך  על  מצביעים  מחקרים  בלבד.  רופא  מרשם 
שעזרי גמילה אלו מגדילים את סיכויי ההצלחה 
בגמילה מעישון, ומקלים משמעותית על תסמיני 
לעשן,  השתוקקות  ריכוז,  קשיי  כגון:  הגמילה, 

דיכאון, עצבנות, מתח, תיאבון מוגבר ועוד.
בהפסקת  מעוניינים  שאינם  בגירים  מעשנים 
עישון, שהיא האפשרות הטובה ביותר, עשויים 
שתופסות  סיגריות,  לעישון  בחלופות  להתעניין 
טכנולוגיית  האחרונות:  בשנים  בעולם  תאוצה 

חימום טבק, או סיגריה אלקטרונית.

מאת: יחיאל חן

והוצאת  פיטורים  גלי  על  הדיווחים  לצד 
שנת  של  התעסוקה  נתוני  לחל"ת,  עובדים 
2020 - שנת הקורונה, הצביעו בעיקר על ירידה 
אך  בכל הפרמטרים.  בשיעורי התעסוקה כמעט 
מגיעה  השנה,  של  התעסוקה  שהפתעת  מסתבר 
של  התעסוקה  נתוני  החרדי.  המגזר  מכיוון 
שנת  לסיכום  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
החרדית  שהאוכלוסיה  כך  על  מצביעים   ,2020
היא האוכלוסיה היחידה שהציגה עליה בשיעור 

התעסוקה.
המשתתפים  שיעור  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
25- בכוח העבודה בקרב היהודים החרדים בני 
של  שיעור  מול   68% על  עמד   2020 בשנת   64
בכוח  67.4% בשנה שעברה. אחוז המשתתפים 
העבודה בקרב כלל האוכלוסיה היהודית בגילים 
 85.5% ל-  ירד  הקורונה,  בתקופת  המקבילים 

בניגוד לשיעור של 86.0% בשנה שעברה.
הן  עליה  לראות  ניתן  מגדרית  בחלוקה  גם 
הגברים  בקרב  והן  החרדיות  הנשים  בקרב 
החרדים, שבהם מתמקד עיקר המאמץ להגדלת 
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. לפי הנתונים 

שפירסמה הלמ"ס
גברים  של  התעסוקה  בשיעור  העליה  מגמת 
נמשכת מזה מספר שנים, עם התקבעות  חרדים 
קלה בשנת 2018. אך כבר בשנה הקודמת ניכרה 
על שיעור של  עמידה  עם  למגמת העליה  חזרה 
כי  מתברר  כעת  חרדים.  גברים  בקרב   54.9%

מגפת  שיצרה  הגדול  התעסוקה  משבר  למרות 
הקורונה, מגמת העליה בתעסוקה במגזר החרדי 

ממשיכה. 
עלה  חרדים  גברים  בקרב  התעסוקה  שיעור 
עליה  נרשמת  חרדיות  נשים  ובקרב   55.2% ל- 
של למעלה מאחוז מרמה של 80.2% לרמה של 

81.3% בשנת 2020.
סיכם:  פלדשטיין  מוטי  קמ"ח  קרן  מנכ"ל 
זו המשכנו במאמצים והוכחנו  "גם בשנה קשה 
בתעסוקה  החרדים  בשילוב  אמיתיים  שהישגים 
סזיפית  פעילות  באמצעות  רק  להשיג  ניתן 
לכל  אישית  תעסוקה  חליפת  בהתאמת  ועיקשת 
שילוב  לפעילות  תחליף  שאין  הבנה  תוך  פונה, 
החרדים בתעסוקה המובלת על ידי נציגי הציבור 
החרדית,  התרבות  הבנת  תוך  בעצמו  החרדי 
ודיאלוג  החרדים  הערכים  שמירת  על  הקפדה 

מכבד" 
יחיאל אמויאל, מנכ"ל מרכז 'כיוון' של משרד 
קמ"ח  קרן  ע"י  המופעל  י-ם  ועיריית  העבודה 
הקורונה  של  הכלכלי  "המשבר  בתגובה:  אומר 
גדול  אחוז  האוכלוסיה.  בכלל  קשות  פגע 
מהמושבתים בעקבות גלי הפיטורין והחל"ת היו 
במשרות  בעיקר  החרדי שעובדים  הציבור  מבני 
הנתונים  מקצועית.  הכשרה  וללא  נמוך  בשכר 
הזאת,  הנוראית  השנה  לסיכום  המעודדים 
מצביעים על הרצון העז שהולך וגובר בכל חלקי 
מלא  אני  בתעסוקה.  להשתלב  החרדי  המגזר 
מרכזים  ושל  שלי  המקצועיים  לצוותים  הערכה 
הזה  האתגר  על  כוחם  בכל  שהסתערו  אחרים 

והביאו אותנו לתוצאות הללו".

לפי מחקר הרגלי עישון שנערך לאחרונה במגזר החרדי 39% מהגברים החרדים בגילאי 
25-34 מעשנים בממוצע 12 סיגריות ליום; לעומת זאת רק 13.2% מהגברים בגילאי +45 

המעשנים סיגריות; יותר מודעות ומעבר לתחליפים נטולי עשן  ⋅ כל הנתונים 

נתוני התעסוקה של הלמ"ס המסכמים את שנת 2020 כולה מצביעים על עליה בשיעור 
החרדים המשתתפים בכוח העבודה בעוד נתוני שאר האוכלוסיות בישראל נמצאים בירידה 
• מרדכי פלדשטיין מנכ"ל קרן ק.מ.ח – קידום מקצועי חרדי: "גם בשנה קשה זו ברור שאין 
תחליף לפעילות שילוב החרדים בתעסוקה המובלת על ידי נציגי הציבור החרדי בעצמו תוך 

הבנת התרבות החרדית, הקפדה על שמירת הערכים החרדים ודיאלוג מכבד"

נתוני העישון במגזר החרדי: 

תוספים לדלקמצברים

כימיקלים

קומפרסורים

בוסטרים

שמנים

לרגל שיפוצים ברחבת העסק 
פריטים מתצוגה 

במחירים זולים במיוחד!

שייקה חשמל ואביזרי רכב

טל: 077-4044395

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

נותרו
אחרונים!

נותרו
אחרונים!

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!

 ₪ 135
בלבד!
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מאן
דאמר

השותפותחינוך להתחשבות בזולת


משה  "ויבוא  נאמר:  בפרשתנו 
כל  ואת  ה'  דברי  כל  את  לעם  ויספר 
המשפטים... )כ"ד, ג(. מפרש רש"י: 
מבראשית ועד מתן תורה )שבע מצוות בני נח( 
אב  כבוד  שבת,  במרה-  להם  שניתנו  ומצוות 
על  בשלח  בפרשת  שנאמר  וכפי  ודינין.  ואם 
הפסוק: "שם שם לו חוק ומשפט ושם צווהו". 
שואל  זצ"ל  מלובלין  שפירא  מאיר  רבי 
מדוע היו צריכים לתת לבני ישראל את מצוות 
שבת, כיבוד אב ואם ודינין במרה, כאשר בעוד 
אותן במעמד  יום, הם עתידים לקבל  ארבעים 

הר סיני יחד עם התורה כולה?
ומסביר: שהרי הגמרא מספרת )מסכת שבת 
פ"ח,ב. פ"ט, א( שבשעה שעלה משה למרום 
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, מה 
לילוד אישה בינינו? אמר להן הקב"ה: לקבל 
שגנוזה  גנוזה  חמודה  לפניו:  אמרו  בא.  תורה 
קודם  דורות  וארבעה  ושבעים  לך תשע מאות 
שנברא העולם אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? 
תפקדנו"   כי  אדם  ובן  תזכרנו  כי  אנוש  "מה 
תן   - השמים"  על  הודך  "תנה  ח'(.  )תהילים 

תורתך בשמים למלאכים.
תשובה.  להם  החזר  למשה:  הקב"ה  אמר 
אמר לפניו: רבש"ע אני מתיירא להשיב להם, 
שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו הקב"ה: 
תשובה. משה  להם  והחזר  כבודי  בכסא  אחוז 
לי  נותן  שאתה  תורה  למלאכים:  השיב  רבינו 
מארץ  הוצאתיך  אשר  ה'  אנכי  בה?  כתיב  מה 
לפרעה  ירדתם?  למצרים  להן:  אמר  מצרים, 
שוב  לכם?.  תהא  למה  תורה  השתעבדתם? 
מה כתיב בה? לא יהיה לך אלהים אחרים, בין 
גלולים?  עבודת  שעובדין  שרויין  אתם  עמים 
השבת  יום  את  "זכור  בה?  כתיב  מה  שוב 
שאתם  מלאכה  עושים  אתם  כלום  לקדשו", 
צריכים לשבות ? שוב מה כתיב בה? "לא תשא 
את שם ה' לשוא", כלום משא ומתן יש ביניכם 
שאולי יגרום לכן להישבע לשקר? מיד הודו לו 
ה'  ח-י(  )תהילים  להקב"ה, שנאמר  המלאכים 

אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ. 
שהתורה  וביקשו  המלאכים  באו  מדוע 
שאינם  רעה  עין  בהם  יש  וכי  אצלם.  תישאר 
אדם  שבני  להם  אכפת  מה  וכדו',  מפרגנים 

יקבלו אותה?
בא(  פרשת  דוד,  )ראש  החיד"א  מפרש 
דבר  דינא  של  בטענה  באו  השרת  שמלאכי 
לתורה.  ומצרנים  המרום  צבא  הם  כי  מצרא, 
א"כ מה יש בתשובתו של משה רבינו לשאלה 

זו? 
מלובלין  שפירא  המהר"ם  מפרש  כך  על 
במרה  הקב"ה  שנתן  מה  נפלאה.  תשובה 
שבת,  המצוות:  שלש  את  דווקא  לישראל 
כיבוד אב ואם ודינין. שהנה אומרת הגמרא על 
הדינים -  כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו 
נעשה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  אחת  שעה 
בראשית  במעשה  הוא  ברוך  להקדוש  שותף 
המתפלל  כל  נאמר:  שבת  ועל  י"א(.  י,  )שבת 
בערב שבת ואומר ויכולו, מעלה עליו הכתוב 
כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית 
)שבת קי"ט ב(. ועל כיבוד אב ואם נאמר: ת"ר 
שלשה שותפין הן באדם: הקב"ה אביו ואמו. 
אמר  אמו  ואת  אביו  את  מכבד  שאדם  בזמן 
הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם 
וכבדוני )קידושין ל, ע"ב(. נתן הקב"ה שלוש 
ואם,  אב  וכיבוד  דינין  שבת,  במרה:  מצוות 

שיוצרות עמו שותפות. 
ערוך  בשולחן  נפסק  שהרי  מדוע?  וזאת 
ששותף קודם לבר מצרא )חו"מ סי' קע"ה(. באו 
המלאכים וביקשו: "תנה הודך על השמים" – 
תשאיר את התורה בשמים כי אנחנו ברי מצרא 
לתורה! אמר הקב"ה: נכון שאתם ברי מצרא, 
אבל יש לי עם ישראל שותפות מימי מרה. שם 
כשקיבלו על עצמם שבת, דינין וכיבוד אב ואם 
נעשו עימי שותפים. כך שמעבר לכך שהתורה 
לא שייכת להם, הרי שדין בר מצרא בטל משום 
בראשית,  למעשה  שותפים  הם  ישראל  שבני 

ושותף קודם!
לו  שהיו  אחד,  אברך  על  סיפור  שמעתי 
חמשה עשר ילדים,  שנסע לחו"ל כדי לאסוף 
או  ציבור  לצרכי  נזקק  לא  הוא  מעולם  כסף. 
היתה  ואשתו  מורה,  בתור  עבד  הוא  לנדבות. 
הילדים  של  זמנם  הגיע  אבל  גננת.  עוזרת 
לו. הוא לקח המלצות  ולזה לא היה  להתחתן 

מרבנים, וטס לחו"ל לאסוף כסף.
הוא היה שם שבוע ואז הגיע שבת. איפה הוא 
הכנסת  בבית  יהודי  אליו  פנה  למזלו  יתארח? 
והזמין אותו אליו. המארח שהבין שהאיש בא 
יש כאן בבית  לו: "תשמע,  לאסוף כסף, אמר 
לעורר  תצליח  אם  ועשיר,  מוזר  בחור  הכנסת 
לדבר  תדע  אם  חייך.  עסקת  את  עשית  אותו, 
איתו כמו שצריך, תוכל להשיג ממנו הרבה". 
לו שילך  ואומר  גר,  הוא  איפה  לו  הוא מראה 

אליו ביום ראשון, כי אז הוא לא עובד. 
של  לבית  והגיע  זו  עצה  לקח  כמובן  הוא 
אותו עשיר ביום ראשון אחה"צ. אשתו פתחה 
והוא  מוזמן?"  "אתה  ושאלה:  הדלת  את 
השיב:  "לא...", אם אתה לא מוזמן אז אתה לא 
ובשמחה  פגישה,  לקבוע  עליך  להיכנס.  יכול 
הוא ייפגש איתך. היא נתנה לו את מס' הטלפון 
הוא  פגישה.  קובעים  שדרכה  המזכירה  של 
התקשר למחרת למזכירה. אמנם הוא לא יודע 
כל  הבא.  לשבוע  נוצרה  פגישה  אבל  אנגלית, 
לו:  יגיד  השבת הוא הכין את עצמו, מה הוא 
הוא הכין מדרשי חז"ל, אך המארח שלו משבת 
שעברה  אמר לו "תעזוב מדרשי חז"ל, תחשוב 

איך לדבר אל הלב שלו!". 
ושוב  שנקבעה  בשעה  הבית  אל  הגיע  הוא 
הוא  הפעם  מוזמן?"  "אתה  אשתו:  לו  פתחה 
השיב: "כן...". היא הסתכלה ברשימות וראתה 
שהוא אכן מוזמן. "תיכנס ותלך עד סוף השביל 
סוף  עד  הלך  הוא  שם".  הוא  האחרון,  לחדר 
את  רואה  הוא  רעש.  שומע  הוא  ואז  השביל, 
הבן אדם יושב על כורסא מתנדנדת, כוס בירה 
במשחק  ענק  מסך  על  וצופה  קרח,  עם  גדול 
"כן  בשביל..",  באתי  אני  "שלום,  בייסבול. 
במשחק.  מרוכז  וכולו  שומע..."    אני  כן... 
לך תסביר לבן אדם כזה עכשיו, שהמצב שלך 
ילדים... – פתאום  קשה... יש לי חמשה עשר 

גול. – כן כן... תמשיך...
"ברוך ה' לא נזקקתי אף פעם למתנות בשר 
לי  ואין  אותם  לחתן  צריך  אני  עכשיו  ודם... 
כסף. אני מבקש את עזרתך...."  הוא שומע את 
לא  "אני  כבד(:  אנגלי  )במבטא  לו  ואומר  זה 
צריך לשאת בעול של חמשה  אני  מבין, למה 
עשר הילדים שלך? הם שלך! למה אני צריך 

להיות בפרויקט הזה?".
כלום,  ייצא  לא  שממנו  רואה  יהודי  אותו 
ממנו  ייצא  לא  "אם  לעצמו:  אומר  והוא 
כלום, לפחות אני אכניס לו כמו שצריך". איך 
מזעזעים כזה בן אדם? הוא פונה אליו ואומר 
נידה,  במסכת  גמרא  יש  חביבי.  "תשמע  לו: 
שאומרת - שלשה שותפין יש באדם: הקב"ה 
ואביו ואמו)ל, ע"א(. כמה ילדים יש לך? "יש 

לי ילד אחד". הוא משיב. 
שותפים   והאמא  האבא  ילד,  בכל  "תראה, 
אחת  פעם  נכנס  הקב"ה  אצלך  הקב"ה.  עם 
איתי  אבל  ממך",  לי  "מספיק  ואמר:  לעסקה 
אתה  מה  אז  עסקאות.  עשרה  הוא עשה חמש 
היתה  זאת  לא?".  או  טוב  שותף  אני  אומר, 
הראש  את  סובב  שהבחור  הראשונה,  הפעם 
שלו מהמסך, לראות מי מדבר איתו! "תשמע, 
להיכנס  אני מוכן  לעניין...  דברים  אתה מדבר 
חמש  איתך  נכנס  הקב"ה  אם  לעסקה.  איתך 
 %  - שתחתן   ילד  כל  לעסקה,  פעמים  עשרה 
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מצרא", היא מעניקה את כל הטוב שבעולם.
הללו  המצוות  שלוש  את  הקב"ה  לנו  נתן 
בינו לבין עם  כבר במרה, כדי ליצור שותפות 
ישראל. כי בשותפות עם הקב"ה לא מפסידים 
רוחני  לשפע  בעבורה  זוכים  אלא  פעם,  אף 

וגשמי גם יחד. 

 ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם )כא, 
א(. 

'אלה'  שנאמר  מקום  "כל  רש"י:  פירש 
פסל את הראשונים, 'ואלה' מוסיף על הראשונים, מה 
הראשונים מסיני, אף אלו מסיני". יש שבארו, שבפרשה 
שאת  ביתר  הדיבור  התייחד  יתרו,  פרשת  הקודמת, 
וההתקדשות  ההכנות  למקום,  אדם  שבין  עניינים  על 
בעיקר  התמקדה  פרשתנו  ואילו  תורה,  מתן  לקראת 

במצוות שבין אדם לחברו.
מצאנו  עצמן  הדיברות  בעשרת  כבר  באמת,  אמנם 
התייחסות לשני סוגי המצוות, אלו שבין אדם למקום 
ואלו שבין אדם לחברו. חז"ל )קידושין לא ע"א( אמרו: 
"מאי דכתיב )תהלים קלח, ד(: 'יוֹדּוָך ה' ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ 
ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי ִפיָך'? 'מאמר פיך' לא נאמר, אלא 'אמרי 
פיך', בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא )שמות כ, ב-ג(: 
'ָאנִֹכי' ו'ֹלא ִיְהֶיה ְלָך', אמרו אמות העולם: לכבוד עצמו 
הוא דורש. כיון שאמר: 'ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך', חזרו 
והודו למאמרות הראשונות. רבא אמר, מהכא )תהלים 
סוף  ולא  דברך  ראש  ֱאֶמת',  ְּדָבְרָך  'רֹאׁש  קס(:  קיט, 

דברך? אלא, מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת".   
אדם  שבין  במצוות  העוסקים  האחרונים,  הדיברות 
לחברו – הם אלו שנתנו את החוזק לדיברות הראשונים. 
מתוכם הסיקו אמות העולם שהקב"ה לא דאג לטובת 
עצמו, אלא דאג לטובת העולם. הגויים מסתכלים על 
העולם, שהרי  היסודות של  בודדות שהן  מצוות  כמה 
בהעדר אמונה בבורא עולם, לא ישמרו הבריות גם את 
המצוות שבין אדם לחברו, כי למי שאין אלוקים – אין 
דין ואין דיין, והוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו, 
והם מפרשים אותן בצורה מעוותת, שכביכול הקב"ה 
"דואג לעצמו"... אבל גם הם עומדים פעורי פה לנוכח 
בכבוד  הורים,  בכיבוד  העוסקות  האחרונים,  הדיברות 
החוקים  ובמערכת  לזולתו,  איש  כל  להעניק  שצריך 
השומרת על הבריות, ומאפשרת להם לחיות טוב יותר 
בעולם ]לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד[, ומתוכן הם 

מבינים שהקב"ה אכן דאג לתועלת העולם ולקיומו.
מאמינים  יהודים  ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  אנחנו, 
על  סנגוריא"  "ללמד  צריכים  לא  מאמינים,  בני 
הראשונים,  הדברות  שגם  יודעים  אנחנו  הקב"ה... 
העוסקים באמונה בהשי"ת, ניתנו לתועלת שלנו! אילו 
חיים נפלאים יש ליהודי שחי עם אמונה, משליך על ה' 
ודואג  אותו,  והמפרנס  הזן  הוא  שהקב"ה  ויודע  יהבו 
לכל מחסורו. עבורנו האמונה היא הבסיס לקיום האדם 

ולקיום העולם. 

החנוך האמתי לגנב

הפרשה פותחת בדיני עבד עברי. מפעים לראות איך 
כי קשה להאמין  התורה הקדושה מתייחסת אליו, עד 
ואין  נתפס  שגנב,  שפל  אדם  על  כאן  מדובר  שבעצם 
בידו לשלם, ובית דין מוכרים אותו כדי שירוויח כסף 
ויוכל לשלם את גנבתו. התורה מצוה את האדון שקנה 
לאשתו  גם  אלא  בעצמו,  לעבד  רק  לא  לדאוג  אותו, 
ע"א(  כ  )קדושין  חז"ל  אותם.    גם  ולפרנס  ולילדיו, 
דרשו על הכתוב )דברים טו, טז( "ִּכי טוֹב לוֹ ִעָּמְך"  - 
"עמך במאכל ועמך במשתה, שלא תהא אתה אוכל פת 
יין ישן, והוא  נקיה, והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה 
שותה יין חדש, אתה ישן על גבי מוכין, והוא ישן על 
כקונה  עברי,  עבד  הקונה  כל  אמרו:  מכאן  התבן.  גבי 
הירושלמי,  בשם  הביאו  והתוספות  לעצמו".  אדון 
ש"פעמים אין לו אלא כר אחת, אם שוכב עליו בעצמו 
- אינו מקיים 'כי טוב לו עמך', ואם אינו שוכב עליו וגם 
אינו מוסרו לעבדו - זו מידת סדום, נמצא שעל כרחו 
צריך למסור לעבדו, והינו אדון לעצמו".בצורה כזאת, 
עם התייחסות שכזאת - יוכל העבד להשתקם, ולהתחיל 
לבנות לעצמו חיים חדשים, חיים של התחשבות בזולת, 

דאגה לזולת, ושוב לא ישלח ידו בגנבה.
מה יש לקב"ה מזה? מה ה"רוח" שלו מזה? כלום! 
לטובת  התורה  את  נתן  הוא  כי  ברורה  עדות  זו  הרי 
הבריות, לטובת העולם, ולא חלילה "לכבוד עצמו הוא 
דורש". כך ממשיכה הפרשה ועוברת לעוד ועוד מצוות 
שבין אדם לחברו, שהמכנה המשתף לכולן הוא הדאגה 
וההימנעות  ובצרכיו,  ברגשותיו  ההתחשבות  לזולת, 

מלגרום לו כל עול או נזק. 
היתכן שאגרם לה להפסיק לשיר?

סיפר מרן הרב שך זצ"ל, שבצעירותו היה מתלוה 
זצ"ל,  מלצר  זלמן  איסר  רבי  הגדול  הגאון  לדודו, 
ישראל,  לארץ  עלה  שלימים  האזל",  "אבן  בעל 

חיים".  "עץ  ישיבת  כראש  וכיהן  בירושלים,  התיישב 
מטרת הלווי הייתה כדי ללמוד מהליכותיו והנהגותיו, 
ומובן מאליו כי בזמן ההליכה המשותפת הם לא דיברו 
בעצמם  וקיימו  בתורה,  עסקו  אלא  חול,  דברי  מעולם 

"ְוִדַּבְרָּת ָּבם... ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך".  
יום אחד, מספר הרב שך זצ"ל, הוא ליווה את רבי 
זלמן  איסר  שרבי  רואה  הוא  והנה  לביתו.  זלמן  איסר 
עולה לביתו, וכעבר שניות מועטות יורד בחזרה. לאחר 
הפעם  גם  אך  לביתו,  שוב  עלה  דקות,  כמה  שהמתין 
שהבחין  זלמן  איסר  מעטות.רבי  שניות  כעבור  ירד 
בתמיהתו של הרב שך הסביר: "אשתי מעסיקה בבית 
אשה אלמנה בתור עוזרת בית, כדי שתהיינה לה כמה 
מאחורי  שמעתי  הביתה  כשעליתי  למחיתה.  פרוטות 
את  לעזוב  מיהרתי  שרה.  האלמנה  האשה  את  הדלת 
דקות  כמה  כעבור  ערוה'.  באשה  'קול  משום  המקום, 
ניסיתי שוב לעלות הביתה, אך כשהגעתי לפתח הבית, 

שמעתי שהיא עדין שרה, ועל כן מיהרתי שוב לרדת. 
ונשוחח  דקות  כמה  עוד  ביחד  כאן  נמתין  "כעת 
בדברי תורה, עד שזו תסיים את עבודתה ושירתה, ורק 
אז אכנס הביתה". שאל הרב שך: "הלא יכולת להיכנס 
הביתה, ובאותו הרגע שהיא היתה מבחינה בכניסתך - 

היתה מפסיקה לשיר?"
הזדקף רבי איסר זלמן וקרא בפליאה: "בשום אפן 
הזו  והשירה  אלמנה,  אשה  היא  הלא  כך!  אנהג  לא 
והרגשה  שמחה  בה  נוסכת  הנפש,  השתפכות  שהיא 
טובה. כלום יעלה על הדעת שאכנס הביתה, ואגרם לה 
כא(:  )כב,  מפרשתנו  פסוק  זה  וגם  לשיר?".  להפסיק 

"כל אלמנה ויתום לא תענון". 

⋅⋅⋅
רבה  זצ"ל,  לוין  משה  רבי  חזר  השבתות  באחת 
מבית  קדישא,  וחסידא  צדיק  גאון,  שהיה  נתניה,  של 
נסעו מכוניות בשבת,  הכנסת לביתו. באותו רחוב לא 
רוחב  לכל  ושיחקו  הריק,  הכביש  את  ניצלו  וילדות 
הרחוב בחבל. לא ניתן היה לעבר ברחוב מבלי לעצור 
ממתין  הרב  כי  שהבחין  ממלויו,  אחד  משחקן.  את 
הרב  כבוד  "האם  אותו:  שאל  הרחוב,  בצד  בסבלנות 
להן לעצור את משחקן  ואומר  מעוניין שאגש אליהן, 

לכמה שניות, עד שהרב יעבר?".
מעניין מאד לשמוע את תגובתם של גדולי ישראל, 
עד כמה ליבם רגיש לזולת. אין זה אלא פירות העמל 
דבריו:  היו  וכה  מדותיהם.  זיכוך  על  שלהם  והיגיעה 
"חס וחלילה! הרי זה עונג שבת של הילדות הקטנות 
עונג  לביטול  להן  אגרום  כלום  בחבל.  לקפץ  האלו, 

השבת, ולו לכמה שניות?!".   
אנחנו, לדאבוננו הרב, איבדנו את הרגישות לרגשות 
הזולת. וכי יעלה על דעתנו לא להיכנס הביתה כדי לא 
להפריע לאשה האלמנה משירתה? וכי יעלה על דעתנו 
משחקן?  את  תסיימנה  שילדות  עד  ברחוב  להמתין 
זוהי עבודת המידות שדורשת מאתנו התורה הקדושה. 
מערכת המצוות שבין אדם לחברו נועדה כדי שנפתח 
רגישות  של  הללו,  הטובות  המידות  את  באמצעותן, 

והתחשבות בזולת. 
מלך,  גזרת  הן  התורה  של  המצוות  כל  אמנם 
התחשבות:  מאיתנו  דורשות  הן  הגדול  ברובן  אבל 
התחשבות בזולת, ביתום, בעני, באשה, בלומדי תורה 
השני  ב"מה  תמיד  עסוק  להיות  חייב  המח  וכדומה. 
מרגיש" ולא ב"מה אני מרגיש", ומכאן באה הדרישה: 
"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמוָֹך". וכדי להגיע לכך, אמרו רבותינו 
במשנה במסכת אבות )פרק ב משנה ד(: "ואל תדין את 
חברך עד שתגיע למקומו". כל אדם צריך להציב מראה 
מול פניו, להביט בה ולבדוק כיצד הוא היה מתנהג לו 
היה נמצא במקומו של חברו? כיצד הוא היה מרגיש? 
למה הוא היה מצפה? מה היה מפריע לו? וכך בדיוק 

ינהג כלפי זולתו...  
הזולת?  לאהבת  מגיעים  איך   - לרעך"  "ואהבת 
איתו  ותתנהג  במקומו  עצמך  את  תעמיד  "כמוך"! 

בדיוק כפי שהיית רוצה שיתנהגו איתך!

)נלקט מהספר החדש "משכני אחריך" ח"ב 
עמוד א' ואילך, עיי"ש(. 

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

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

עמוד זה טעון גניזה
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
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אינפורמטיבי *
מבצע החורף של אלדן נמשך: 

רכבים החל מ-20,000 ₪ עם 
אחריות מורחבת ל-3 שנים

מבצעי החורף החמים באלדן נמשכים עם מגוון רכבים החל 
מ-20,000 שקלים, שלוש שנות אחריות, תנאי מימון מעולים 

וטרייד אין עתידי. דווקא 
עכשיו, כשהסגרים עדיין 
על הפרק, ההתעניינות 

ברכבים פרטיים גוברת בשל 
העדיפות העליונה לנסיעה 
שקטה ורגועה. לכן, באלדן 

מציעים מגוון אפשרויות 
רחב המאפשר נוחות מרבית 

ברכישת הרכב שתבחרו. 

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

של מכון המחקר "תבונה שיווקית" עולה כי 90% מלקוחות 
אלדן ממליצים על אלדן, בזכות האמינות, השירות וגם בזכות 

המחירים ותנאי המימון המשתלמים.

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

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

מחזירים!".

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

גם כשהמקלחות ברצף תמיד עומדים בקצב

מים חמים ללא הגבלה עם מחמם 
המים המתקדם של אמישראגז

מחמם המים של אמישראגז מאפשר ליהנות ממים חמים ללא 
הגבלה ובזמינות מידית גם בתקופת החורף הקרה. במקום 

לחכות למים חמים שלא עומדים בקצב המשפחתי, עם מחמם 
המים של אמישראגז הבוילר הופך להיסטוריה והמים החמים 

יכולים לזרום 24 שעות ביממה. 

כשהחורף בעיצומו והקור עז, הדרך למים החמים יכולה 
להיות ארוכה. מדליקים את הבוילר, ממתינים וממתינים, ורק 

אז אחרי אינספור 
ניסיונות, סוף 

סוף המים חמים 
ולמשתמש האחרון 

כבר לא תמיד נותרים 
מים חמים. אם 

התרחיש הזה מוכר 
לכם, זה הזמן המתאים להכיר את מחמם המים של אמישראגז 
שיבטיח לכם מים חמים ללא הגבלה, 24 שעות ביממה ולכולם, 

ועכשיו במחיר מיוחד ללקוחות אמישראגז. 

מחמם מים אמישראגז הוא חכם, חסכוני, בטוח ומופעל 
באנרגיית הגז. מחמם המים מאפשר לכם ליהנות ממים חמים 

ללא הגבלה מרגע פתיחת הברז. עם מחמם המים כבר לא 
תצטרכו חימום בזבזני של מאות ליטרים מים בדוד החשמלי. 

המחמם נדלק באופן אוטומטי עם פתיחת הברז וכבה מיד 
עם סגירתו, כך שהוא מבטיח חימום של כמות המים בדיוק 
שתרצו לחמם ולא טיפה אחת יותר. בנוסף, המחמם מצויד 

בחיישן מיוחד שמסתנכרן עם דוד השמש הביתי, וכך הוא נכנס 
לפעולה רק במידה ואין מים חמים מהשמש שהיא אופציית 

החימום החסכונית ביותר.  

מחמם המים המיידי נפוץ מאוד לשימוש באירופה, במיוחד 
למשפחות ברוכות ילדים בהם יש צורך במים חמים מיידים, 

וגם בארץ הוא הפך לפופולרי מאד בשל המענה המדויק שהוא 
עונה על הצרכים המשפחתיים. 

אמישראגז, החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ, 
נבחרה על ידי סוקרי 'המבחן של המדינה' כחברת הגז הטובה 
והמשתלמת ביותר בישראל פעמים רבות ברציפות, כך שתהיו 

בטוחים שאתם בידיים טובות. תהיו בטוחים שזה אמישראגז.

חדש בסדרת ג'נסיס סאן של ד"ר פישר:
קרם לחות והגנה BB+ בתוספת גוון 

למראה עור אחיד ולהגנה מקרינת השמש
שגרת האיפור והטיפוח היומיומית באקלים הישראלי דורשת 

פיתוח מוצרים ייעודיים שיעניקו מצד אחד תחושה קלילה 
ונוחה על העור, ומצד שני מראה מט ואחיד. לצד זאת, כל 

השנה ובמיוחד בקיץ חשוב גם להגן על עור הפנים מהשמש 
בכדי למנוע סימני הזדקנות מוקדמת של העור, כמו כתמים 

וקמטים. בשביל להשיג את כל זה לא באמת חייבים להסתובב 

לאור הביקוש הרב:

פעילות החסד 'מטרנה מצווה' 
22 תוארך עד לי"ג באדר 

הפעילות תוארך כדי לאפשר למשתתפים נוספים לקחת חלק 
בתרומה החשובה של מזון תינוקות למשפחות נזקקות • זו 

ההזדמנות האחרונה להירתם למען פעילות החסד הייחודית של 
מטרנה בשיתוף עם ארגון החסד הגדול 'חסדי נעמי'

שיתוף הפעולה הייחודי בין מטרנה לארגון החסד הגדול 
'חסדי נעמי', מתקיים זו השנה ה-22 ברציפות. מדובר 

בפעילות חסד של חברת מזון התינוקות הגדולה, שמעניקה 
באמצעות חסדי נעמי אלפי אריזות של מזון תינוקות 

מתוצרתה למשפחות נזקקות.

תודות להיענות הנרחבת בכל רחבי הארץ ולבקשת הציבור, 
החליטו במטרנה בשיתוף עם חסדי נעמי להאריך את תקופת 

המבצע עד לתאריך י"ג באדר (25.2.21).

ממטרנה נמסר: "אנחנו רואים זכות גדולה בשותפות עם 
פעילות החסד המבורכת של 
'חסדי נעמי' כבר יותר משני 
עשורים ובייחוד בתקופה זו. 

מטרנה תמשיך להעמיק את 
הקשר עם המגזר החרדי, 
הנמשך מזה דורות רבים, 

ולדאוג לתזונתם של עוד ועוד 
תינוקות בישראל".

לרגל הארכת המבצע, מטרנה וחסדי נעמי קוראים לציבור 
להיענות לפעילות ולקחת חלק בפרויקט החסד החשוב. אם 

ברשותכם כפיות של תחליפי חלב מטרנה או אריזות של 
דייסות מטרנה, הכניסו לחבילה, כתבו "עבור מטרנה מצווה 

מפנקים את הצוותים הרפואיים

גלידות נסטלה למען הצוותים 
הרפואיים בבני ברק וברחבי הארץ

הצוותים הרפואיים ניצבים כבר כמעט שנה בחזית הלחימה 
בנגיף הקורונה, הם מטפלים במסירות באזרחים גם בתקופה 

מאתגרת זו. העיסוק הגובר של הרופאים, אנשי המעבדות 
והאחיות, דורש מהם 

שעות רבות של פעילות 
ערנית מסביב לשעון כדי 
להבטיח שירותי בריאות 

נגישים וזמינים בכל 
מצב. בתקופת הקורונה, 

כשהאתגרים גדולים 
ומשמעותיים יותר, רבים 
מתחום הרפואה מדירים 
שינה מעיניהם ונמצאים 

הרבה פחות במחיצת המשפחה. 

בדיוק לשם כך, כאות הוקרה והזדהות עם פעילותם הענפה, 
נרתמו בגלידות נסטלה והחליטו לתרום טילוני אקסטרים 

לצוותים הרפואיים על מנת לספק להם רגע של פינוק 
בתוך שעות של עבודה קשה. התרומה של הטילונים נועדה 

כדי לפרגן לעובדי הרפואה על עבודתם הנחושה במאמצי 
הלחימה בנגיף הקורונה. כחלק מהתרומה ברחבי הארץ, 

נתרמו טילונים גם לצוות הרפואי של מכבי שירותי בריאות 
בבני ברק המספקים מענה רפואי בהיקפים נרחבים בתוך 

העיר, ועמלים על מבצע החיסונים המתנהל בבני ברק 
לעצירת המגיפה.

בגלידות נסטלה מציינים כי מדובר בפעילות חשובה ובעלת 
משמעות עבור החברה, שכן תרומת הצוותים הרפואיים 

בתקופה הנוכחית היא אדירה. "אנו מוקירים את הפעילות 
הנחושה והחשובה של הצוותים הרפואיים ברחבי הארץ 
ומודים להם על תרומתם למען הבריאות של האזרחים. 

הטילונים שנשלחו למרכזים הרפואיים הם חלק קטן מהבעת 
התודה שאנו רוחשים להם על פעילותם".

 בפורים חוגגים עם 
טונה סטארקיסט

סטארקיסט מציעה לכם אינספור 
אפשרויות למשלוח מנות מושקע 

ובריא, בכל טעם שתבחרו
גם בפורים הקרוב, כבכל שנה, לסטארקיסט יש פתרון נהדר 

וקל במיוחד לשדרוג משלוח המנות עם מוצרי הטונה המגוונים, 
המושלמים ליצירת סלטים עשירים, כריכים ייחודיים ותבשילים 

טעימים המבוססים על טונה. 

סטארקיסט מציעה לכם אינספור אפשרויות למשלוח מנות 
מושקע, בכל טעם שתבחרו: בין אם אתם מחפשים רעיון למשלוח 

מנות מעוצב ומהודר, משלוח פרקטי לשכנים ממול, משלוח 
רשמי ומכבד לדודים, או תבשיל מושקע ומוכן בהמון אהבה 

לסעודת החג אצל ההורים – אין ספק שכל משלוח מנות יקבל 
שדרוג משמעותי בצירוף סטארקיסט למשלוח. 

טונה סטארקיסט היא בסיס לכל ארוחה מזינה, קלה ומהירה 
או מושקעת ומכובדת. טונה סטארקיסט היא הטונה האהובה, 

המובילה והוותיקה בישראל, כשטעמה הייחודי והעשיר הוא מצרך 
פופולרי בכל בית ישראלי. טונה סטארקיסט מכילה יותר מ- 20 

גרם חלבון, מאוד קלה ולעיכול ומהווה מקור מצוין לוויטמינם 
ומינרלים, איננה מכילה חומרים משמרים ומציעה מגוון מוצרים 

רחב בכשרות בד"ץ העדה החרדית.

סטארקיסט מגישה מתכון יפהפה, מקורי ובעל טעם נפלא 
למשלוח מנות מרשים שכל אחד ישמח לקבל:

מאפינס טונה עם עגבניות 
מיובשות ופצפוצי אורז

מצרכים ל-12 יחידות:
1 קופסת טונה של 'סטארקיסט' בשמן, מסוננת 

4 ביצים

בצל מטוגן (מ-2 בצלים)

½ כוס עירית 

½ כוס פטרוזיליה

½ כוס עגבניות מיובשות 

3 כוסות פצפוצי אורז 

מלח, ופלפל שחור 

אופן ההכנה:

1.מוסיפים את הטונה ואת כל החומרים למלית ומערבבים היטב.

2.ממלאים תבנית שקעים בתערובת שהוכנה, אופים 25 דקות 
בתנור שחומם מראש ל180 מעלות עד שהמאפינס מזהיבים 

מוציאים מהתנור ובתיאבון.

סטארקיסט מאחלת לכל בית ישראל פורים שמח!

חגיגת מסגרות ברשת עינית

מתחדשים עם משקפיים איכותיים 
ממיטב המותגים המובילים

עינית, רשת המשקפיים המקצועית והמובילה, מזמינה 
אתכם להתחדש עם מגוון רחב של משקפי ראייה 

ומסגרות של המותגים המובילים

רשת המשקפיים המובילה 'עינית' מזמינה אתכם ליהנות 
ממגוון רחב של מסגרות איכותיות לכל המשפחה, ממיטב 

המותגים המובילים של עולם האופנה. עינית ידועה בשל 
המקצועיות וצוות האופטומטריסטים המומחים שמעניקים 

שירות אדיב ללקוחותיה, וכן בשל המוניטין והניסיון הרב 
שנצברו במשך שנים רבות. 

מומחי עינית הינם בעלי ניסיון בהתאמה מושלמת של 
משקפיים לנתונים האישיים, ומסגרות בהתאם לטעם 

האישי. בעינית תוכלו 
למצוא מלאי רחב של 
סוגי מסגרות ממיטב 

המותגים המובילים 
בעולם, מסוגים שונים 
ובאיכות ללא פשרות. 

המבחר הרחב שמעניק 
מרחב בחירה מגוון 

עד למציאת המסגרת 
המתאימה, השירות 

האישי וההקפדה על מקצועיות, מציבים את עינית במקום 
הראשון וכבחירה המועדפת על המשפחה החרדית. 

גם בתקופה זו עינית מעניקה שירות ויחס אישי ללקוחותיה 
בסניפים ברחבי הארץ, ומבטיחה את חוויית הקנייה הטובה 

ביותר. כשמדובר בעיניים שלכם אסור להתפשר על פחות 
מהטוב ביותר, ולכן בעינית תוכלו ליהנות מכל החבילה תחת 
קורת גג אחת עם מבחר ענק של מסגרות, צבעים וסגנונות 

לכל הגילאים. 

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

רח' שמגר 16; בני ברק: 'עינית' ו'עינית ג'וניור' במרכז 
רייסדור, רח' הרב לנדא 4; אלעד: מרכז 'רימון' רח' בן שטח 

10; בית שמש: חדש קניון לב הרמה רח' נהר הירדן וברח' נחל 
זוהר 4; ביתר עילית: רח' הר"ן 9 ז'.

עם תיק טיפוח שלם.  

לשם כך מרחיבה ד"ר פישר את סדרת ג'נסיס סאן ומשיקה 
 .+BB קרם לחות והגנה

הקרם החדש, פרי 
פיתוח חדשני ובלעדי 

של מעבדות ד"ר פישר 
- בעל מרקם קליל ולא 

שומני. הוא מתאים 
לאקלים החם והלח של 
ישראל שטופת השמש 

ומוצע בשני גוונים: בהיר 
ומדיום. קרם לחות והגנה BB+ של ד"ר פישר מעניק 6 פעולות 

במוצר אחד:

.(SPF30) הגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש

הגנה מנזקי אור כחול שהוא חלק מהספקטרום של קרינת 
השמש שחודרת עמוק לשכבות העור.

מראה גוון אחיד.

מראה עור חלק וקורן.

סיוע במניעת קמטים וקמטוטים.

לחות ל-24 שעות. 

מהו בעצם קרם BB ומהו קרם BB+ של ד"ר פישר? BB הם 
ראשי תיבות של BLEMISH BALM  (טשטוש פגמים). 

המוצר נולד בדרום קוריאה, הידועה בחשיבות הטיפוח שנהוג 
בה. מטרתו היא לשלב מגוון צרכים במוצר אחד: להסתיר 

את פגמי העור ולהעניק לעור הפנים לחות, הגנה מהשמש 
ומראה עור בריא וחלק יותר. התכשיר החדש מסדרת ג'נסיס 

סאן, קרם יום מגן BB+, משלב את כל היתרונות הללו ואף 
מוסיף מענה ייחודי וחדשני עם הגנה מקרינת אור כחול. 
הקרם מיועד לשימוש יומיומי והופך את שגרת הטיפוח 

היומית לקלה ופשוטה יותר.

ג'נסיס סאן קרם לחות והגנה BB+ אינו מכיל פראבנים, 
נבדק דרמטולוגית, הינו היפואלרגני ועבר את מבחן סנסיטיב 

- המעיד על התאמתו גם לעור רגיש. הקרם מכיל שילוב 
אפקטיבי ייחודי של רכיבים פעילים: 

BlumilightTM: קומפלקס פטנטי וחדשני בריכוז פעיל 
המכיל תמצית מזרעי פולי הקקאו מזן מובחר ונדיר שמקורו 

מפרו, העשיר בפוליפנולים, סכרידים ופפטידים, בעל פעילות 
אנטי-אוקסידנטית גבוהה במיוחד כנגד רדיקלים חופשיים 

(ROS) הנוצרים מקרינת האור הכחול החודרת עמוק לשכבות 
העור. נבדק במעבדות מובילות בצרפת ונמצא מסייע 

 .(ROS) בהפחתת ייצור רדיקלים חופשיים

AquaxylTM: רכיב חדשני המעניק לחות אידיאלית ומסייע 
לעור לאגור לחות תוך שמירה על מאזן הלחות בעור. 

חומצה היאלורונית: המעניקה לחות אופטימלית לעור 
ותורמת למראה עור חלק וקורן יותר.

מי ים המלח ופרו ויטמין B5: להזנה וריכוך, לסיוע בחידוש 
העור ובשמירה על גמישות ולחות העור. 

ויטמין E: מסייע בנטרול רדיקלים חופשיים ובמניעת נזקי 
סביבה ואקלים. 

22", הביאו את החבילה אל תיבות "חסדי נעמי", או שלחו 
אל  "חסדי נעמי" רח' בר יוחאי 10, בני ברק, מיקוד 51553, 
וקחו חלק במפעל החסד הענק. ככל שתשלחו יותר כפיות 

ואריזות דייסה, תתרום חברת מטרנה יותר תחליפי חלב 
ודייסות לארגון חסדי נעמי שיעביר את המוצרים למשפחות 

הנזקקות. 

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

כח’ בשבט -ל’ בשבט תשפ”א
10/02-12/02/2021  

 ירד המחיר, בטבריה, 
באזור עמי דופלקס עם 2 

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

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

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

050-5308742)27-27(_____________________________________________

דופלקסים

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

4-4.5 חדרים

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

מעלית, 155 מ"ר במפלס 
אחד, 115 מ"ר בנוי 

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

בלעדי ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501

050-5308742)23-23(_____________________________________________

+5 חדרים 

וילות ובתים

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

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

03-5797756)31-31(_____________________________________________

 ביונה הנביא בטאבו 
משותף, דופלקס 

5 חדרים, 65+30, 
קומה 4 ללא מעלית, 

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

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

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

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

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

 בדבורה הנביאה/
חזון איש, דופלקס 240 

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

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

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

אופקים

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

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

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

 בהרב קוק השקט, 
4 חדרים משופצים 

ומאווררים, קומה ג' עם 
מעלית וחניה בטאבו, 

1,980,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

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

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

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

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

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

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

03-5797756)49-49(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברחוב אבטליון, 
דופלקס יוקרתי, עם 

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

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

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

03-5797756)51-51(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 ברמת אהרון ברחוב 
יוקרתי, וילה בנויה 300 

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

054-6506501)52-52(_____________________________________________

 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, 4.5 
חדרים, קומה ב', חזית, 

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

03-5797756)02-02(_____________________________________________

בני ברק

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

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

052-3344721)04-07(_____________________________________________

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

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

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

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

052-3344721)04-07(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 באבן גבירול, 5 חדרים, 
קומה 1, חזית, 140 

מ"ר!! משופצת חלקית, 
2,400,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 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', ד', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,380,000 ש"ח תיווך 

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

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

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

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

 עוזיאל קיבוץ גלויות, 
5.5 משופצת + מעלית, 
3 כ"א, חניה משותפת, 
2,350,000 בלעדי תיווך 

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

 בקובלסקי, 4 חד' גדולה, 
ניתן להפוך ל- 5, ק"ב + 
מעלית + מרפסת סוכה
_____________________________________________)06-09ל(054-6926469 הום נדל"ן

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

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

_____________________________________________)7-11ש(052-7158998

3-3.5 חדרים

 בס"ד, עומדים לפני 
קניית/מכירת דירה? 

ותוהים איך מתחילים מי 
ילווה אותנו! לפגישה 

ראשונית ללא כל 
התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)07-07(_____________________________________________

 לחטוף! בראשונים, 
כ- 80 מ"ר, קומה 

רביעית, בלי מעלית, כולל 
היתרי בנייה על הגג, 
מיידי! + נוף מרהיב, 

ב- 1,460,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים 050-4177750

 במיימון, ענקית, 300 
מ"ר, בנין מטופח, מעלית, 

3,500,000 תיווך אנג'ן
072-3168842)07-07(_____________________________________________

 למביני עניין! בסוקולוב, 
120 מ"ר, ק"ק + אופציות 
ענקיות, 2,500,000 גמיש 
_____________________________________________)07-07(תיווך אנג'ן 072-3168840

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

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

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

B.D.A)07-07_____________________________________________

 בדניאל, ק"ב, עורפית, 
70 מ"ר + אישורים ל- 40 

מ"ר + מעלית, 1,650,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, 200 
מ"ר, מחולק ל- 2 דירות ו- 2 
יח"ד, 3,300,000 ש"ח "מוטי 

_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 בלעדי ביהודה הנשיא, כ- 
60 מטר, קומה ב' + חתימות 
לפינוי בינוי, 1,410,000 תיווך 

_____________________________________________)07-07(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

 בלעדי ברבי עקיבא/
דובק, דירת גג )2 

מפלסים(, 150 מ"ר, 3 
למטה + 1 גדול למעלה 

+ גג פתוח, ק"ד + 
מעלית, מיידי, 2,050,000 
גמיש, מתאים גם לטאבו 

משותף סלומון נכסים 
_____________________________________________)07-07(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בחברון, דירת 
גג, קומה ג', 2 מפלסים, 

כניסות נפרדות, כ- 75 
מ"ר בכל מפלס, מ.שמש 
+ סוכה, מפואר ומושקע, 

מתאים לטאבו משותף 
או למשקיע, 2,550,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)07-07(והשקעות 054-4290600

 יחודי ביותר!! במערב 
בני ברק אזור הרב קוק 

הבנים, דופלקס 180 
מ"ר בנוי + 60 מרפסות 

שמש, 2 כניסות + 
מעלית ל- 2 קומות! 

ב- 3,300,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים 050-4177750

 שדרות ויזניץ, 
3 חדרים, 85 מ"ר, 

חזית, קומה ג' עם גג 
בטון )השכנים בנו(, 

1,890,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
03-5797756)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ה', דופלקס 260 
מטר, בקומה א', מחולקת 

ל- 4 חד' + 4 חד' + יחידה, 
מתאים לטאבו משותף, 
3,750,000 גמיש "פנחס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

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

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

_____________________________________________)07-07(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באזור העיריה, דופלקס, 
מחולק ל- 2 דירות, ק"ב ו-ג', 

150 מ"ר, 75 מ"ר בכל קומה, 
משופצת כחדשה, 2,550,000 

_____________________________________________)07-07(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 במכבים דופלקס 5 
חד', כ- 100 מ"ר, ק"ב, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק"ד, 
דופלקס 130 מ"ר, 6 חד', 

מחולקת, 2,020,000 ש"ח 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 ברמב"ם, 210 מ"ר, 
דופלקס, ק"ג, מחולקת 

לדירת 5 חד' + 2 יח' גדולות, 
3,300,000 ש"ח

_____________________________________________)6-9ש(050-4142566/77

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

יחידת דיור מושכרת, 
מרווחת ומושקעת מאוד, 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)07-08(_____________________________________________

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

+ חצר 60 מ"ר ואופציה 
מ.כהן-נכסים

052-7684074)07-07(_____________________________________________

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

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

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 מציאה! בשיכון ה', 
5 חד', יפהפיה ומושקעת, 

מטבח מרווחת, יחידת הורים, 
2,150,000 תיווך אנג'ן

072-3168837)07-07(_____________________________________________

 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 07-07(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 בעוזיאל קיבוץ 
גלויות, 5 חדרים, 

קומה רביעית, 3 כ"א 
+ מעלית, משופצת 

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

03-5797756)07-07(_____________________________________________

 בחזוא/קרית משה, 
ק"ג, חזית, 5 חד' + מ.שמש, 

מעלית וחניה, 2,480,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"א, חזית, 
5 חד', 115 מ"ר, ישנה, 

1,850,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 בזוננפלד, ק"ב, 5 
חד', 125 מ"ר + מעלית, 

2,200,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 במכבים, קומה ב', בבנייני 
רכבת, צמוד לפרוייקטים 

החדשים, 5 חד', 70 מט' + 
מעטפת 14 + מ.שמש 22, 
1,850,000 ש"ח "פנטהאוז 

03-7153035 "360)07-07(_____________________________________________

 בדב גרונר, קומה ב', 
דירת 5 חד', 150 מט', גדולה 

ומושקעת, א.תוספת 12 מט', 
סוכה גדולה, חניה, 2,300,000 

ש"ח תיווך "פנטהאוז 360" 
03-7153035)07-07(_____________________________________________

 למכירה בבלעדיות!! 
בגולומב 1, דירה ענקית, 

מעוצבת אדריכלית, 
5 חדרים, סלון מרווח 
ומואר, מטבח גדול, 
מעוצב דקורטיבי, 3 

חדרי שירותים + 2 חדרי 
אמבטיה, מרפסת 10 

מטר, 2 חניות מקורות, 
מחיר: 2,700,000, טובה 

להשקעה רבקה נקב 
053-9244430)07-07(_____________________________________________

 בפדרמן החדש, 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", ברב 
וינרב קרית הרצוג, דירת 6 חד', 

ענקית, 140 מ"ר, משופצת 
מהיסוד עם מ"ש וממ"ד, 

מתאימה גם לחלוקה, באזור 
מתפתח וסופר מבוקש צוות 

_____________________________________________)07-07(אלי לוי 050-9992654

 בהאי גאון! ק"ק, 
מחולקת לשתי דירות, 
שלוש ושתיים, כניסות 

נפרדות! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)07-07(מתווכים" 03-5701010

 מציאה! במערב העיר 
ברחוב שקט, 5 חד', ק"א, 

חזיתית, בבנין חדש ויוקרתי + 
חניה, 2,550,000 תיווך אנג'ן 

072-3168842)07-07(_____________________________________________

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

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

ממשית בגג, 1,940,000 ש"ח 
גמיש, בבלעדיות

052-7193105)07-07(_____________________________________________

 מציאת השבוע!!! 
בבלעדיות!!! בטאבו משותף, 
באיזור אבן גבירול, 4 חדרים, 

חדשה מהקבלן, כניסה פרטית 
+ אופציה, 1.4 מליון, תיווך 

053-8070707)07-07(_____________________________________________

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

חזית תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)07-08(_____________________________________________

 זול!! פלמח, ק"א, 4 חד', 
משופצת מהיסוד + מרפסת 
שמש, 1,670,000 זנזוריגולד 

052-2345633)07-07(_____________________________________________

 מעולה למבוגרים! 
בברסלב 4.5 חד', ק"א, 

חזיתית, 2,150,000 גמיש 
_____________________________________________)07-07(תיווך אנג'ן 072-3168840

 בגינות דוד, 4 חדרים, 
קומה 4, כניסה באדר, 

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)07-07(קוק 23 054-6506501

 באזור רשי 4.5 חד', 85 
מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, 1,950,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

 באהרן דב, ק"ג, חזית, 
4 חד', 95 מ"ר, שמורה, 

1,770,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 במתתיהו, ק"ג, 4.5 חד', 
115 מ"ר, ישנה + אופ' בצד 
ובגג, 2,500,000 ש"ח גמיש 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)07-07(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף, 4 
חד', קומה ב', חזית, 78 

מט', אופציה ל- 18 נוספים, 
1,520,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)07-07("פנטהאוז 360" 03-7153035

 בהמכבים, צמוד 
לפרוייקטים החדשים, 4 חד', 

קומה א', משופצת ברמה, 
98 מט' + 12 מרפסת, 
1,800,000 ש"ח תיווך 

_____________________________________________)07-07("פנטהאוז 360" 03-7153035

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

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

"משגב לדיור"
052-5222690)07-07(_____________________________________________

 בלעדי, מציאה, 
לחטוף, בעמק יזראל, 4 
חדרים, קומה ג', חזית, 

שמורה + סוכה בסלון + 
מעלית וחניה, מיידית, 

1,600,000 גמיש סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בלעדי פנטהאוז 
מדהים, במערב בני ברק, 

4 חדרים, 140 מ"ר + 
מ.שמש 20 מ"ר, מפואר 

ומושקע ברמה גבוהה, 
חזית, 4 כיווני אויר + גג 
צמוד בטאבו + מעלית, 
מיידי, 3,200,000 ש"ח 

סלומון נכסים והשקעות 
054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

 ברב קוק כ- 4 חד', 
ק"א, משופצת חלקית, 

1,770,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור 4 חד', 94 
מ"ר, ק"א, מסודרת ויפה, 

1,750,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

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

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

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

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 באבוחצירא, קומה א', 
עורפית, 4 חד', 78 מט', 

משופצת, א. לתוספת 
סוכה )רוה הריהוט נשאר(, 
1,850,000 ש"ח "פנטהאוז 

03-7153035 "360)07-07(_____________________________________________

 בלעדי 4 ח', בסוקולוב, 
קומה א', חזית, 100 מטר 

נטו + שלד לעוד 25 מטר + 
אופצייה לסוכה + מעלית, 

1,760,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)07-07(_____________________________________________

 לרציניים!! 
א.גנחובסקי 4.5 חד', 

קומה א', כ- 117 מ"ר, 
מ.אדריכלית, מ.שמש, 

1,990,000 בלעדי 
"משגב לדיור"
052-5222690)07-07(_____________________________________________

 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)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה!!! 
במנחם בגין 4 וחצי חדרים, 
קומת קרקע, ממ"ד "פנחס 

_____________________________________________)07-07(נכסים 055-6789653

 בז'בוטינסקי )כניסה 
ממנחם בגין(, קומה ג', 4 

חד', 80 מ"ר + אופציה ל- 60 
מ"ר, לא משופצת, 1,500,000 

ש"ח תיווך "פנטהאוז 360" 
03-7153035)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא, 3.5 
חדרים, כ- 85 מטר, 

חזית, בנין חדש, מרווחת 
ומטופחת מאוד, סוכה 
מהסלון תיווך אשכנזי 

03-5791770 חזקי
052-3882621)07-08(_____________________________________________

 מחולקת! ברבי טרפון, 
קומת קרקע, 2 כניסות 

נפרדות, כ- 85 מ"ר, 
מחולקת + גינה מסביב 
לבית, פוטנציאל גדול! 

ב- 1,690,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)07-07(נכסים 050-4177750

 בדובק, 3 חד', מתוכננת 
היטב, חדשה ומושקעת, בנין 
איכותי + מעלית, 1,790,000 

גמיש תיווך אנג'ן
072-3168842)07-07(_____________________________________________

 באזור הנביאים, 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

חזית + אפשרות לריהוט מלא 
חדיש + חניה, 1,950,000 
גמיש ***3 ח', 80 מ' + 

מרפסת, חזית, 1,850,000 
גמיש 054-8449423 תיווך 

B.D.A)07-07_____________________________________________

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

בטאבו, קומה א' עם מעלית, 
חזית, 1,430,000 "פנחס 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

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

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,670,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)07-07(_____________________________________________

 בטרומפלדור כ- 3 חד', 
50 מ"ר, ק"ג ואחרונה, 
1,180,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,160,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)07-07(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בדנגור 3 חד', 70 מ"ר, 
ק"ד, ג.בטון, חתימות 

שכנים, 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)07-07(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
63 מ"ר, ק"ב ואחרונה, 

מרפסת 11 מ"ר, 
מפוארת, א.לחתימות, 

1,490,000 נדל"ן הקריה 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 ברח' ירושלים אזור 
העיריה, 3 חד' גדולה, 90 מ"ר, 

ק"ב, חזית, 1,690,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 
3 חד', 75 מ"ר, משופצת 

כחדשה, ק"ב, חזית, 
1,650,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בר' עקיבא איזור דובק, 
3.5 חד', 85 מ"ר, ק"ד + 
מעלית, חזית, סלון ענק, 

1,850,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

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

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

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

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

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

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

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

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

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

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

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

כח’ בשבט -ל’ בשבט תשפ”א   10/02-12/02/2021

 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

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(_____________________________________________

טבריה

עסקים

+5 חדרים

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

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

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

 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(_____________________________________________

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

פתח תקווה_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

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

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

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

4-4.5 חדרים

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

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

השקעות

 בחדרה בבלעדיות, 
4 חדרים, בפינוי בינוי, 

מושכרת 2,600, רק 
830,000 "עוגן נכסים" 

052-7123737)05-08(_____________________________________________

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

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

054-6506501)52-52(_____________________________________________

קוטגים

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

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

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

 בסלנט 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(_____________________________________________

 מציאה, 2 חד' באברבנאל, 
מושקעת, מלאה אור ואויר, 
מ.אמריקאי, מעלית, 2,300 

_____________________________________________)05-08ל(ש"ח 050-4196040

 מול העירייה, 2 חד', 
חזיתית, משופצת, מרוהטת, 

ק"ג )בלי(, מרפסת סוכה, 
3,400 ש"ח 052-4476744 

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

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

_____________________________________________)05-08(אברהם, 2,650 052-7691171

 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(_____________________________________________

 ב"ה מבקשים לקנות 
דירה בב"ב כ- 60 מ"ר רציניים 

במחיר סביר לל"ת
_____________________________________________)05-06ח(050-6616906

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

_____________________________________________)05-06ח(ירושלים

 במירון 10, ק"א, 3.5 
חד', לאחר שיפוץ, ממוזגת, 

מאווררת, ונעימה, 4,200 ש"ח, 
_____________________________________________)05-09ל(מיידי 055-6671791

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

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

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

 ברבי עקיבא באזור 
רחוב ישעיהו, 2 דירות 

של 3 חדרים, בקומה א', 
אפשרות לקניה משותפת 

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

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

 ברחוב ירושלים קרוב 
לגן העיר, 3 חדרים 

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

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 בהרצל 3 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית, 

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

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

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

_____________________________________________)04-07ל(050-4168134

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

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

 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(_____________________________________________

 בביאליק קרוב 
לז'בוטינסקי, 3 חד' 

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

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

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

יחידות דיור

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

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

 במלצר 21, דירת 4 
חד', מרוהטת קומפלט, בלי 

אמבטיה, מתאים לזוג מבוגר, 
ק"ג + מעלית, חזית, 3 כ"א, 

_____________________________________________)06-09ל(מיידי 052-7613554

 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, 
מעלית, לאחר שיפוץ, 2 

מרפסות, מזגנים, 2 שרותים, 
_____________________________________________)6-9ש(מיידי 054-7871947

 בהושע, 3 חד', ק"ג )בלי(, 
מחודשת ומאווררת, סלון גדול 

+ ארונות + גנרטור
_____________________________________________)06-09ל(052-7649066 052-7633675

 בק. הרצוג, 2 חד', ק"ד 
+ מעלית, מזגן, דוד"ש, ריקה, 
_____________________________________________)06-09ל(לבודד/ה, זו"צ 050-6500590

 בשיכון ה', 2 חד', ק"א, 
משופצת + 2 מזגנים, ללא 
_____________________________________________)06-09ל(ריהוט, מיידי 054-4770245

 במלצר 21, 2 חד', 52 
מ"ר, ק"ב + מעלית, מרוהטת 
ומפוארת + ג'קוזי, מיידי, לזוג 

_____________________________________________)06-09ל()בלי( 052-7613554

 יחידת דיור יפיפיה, כ- 40 
מ"ר, באזור שקט ויפה + 

_____________________________________________)6-9ש(מזגנים וריהוט 054-6717863

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

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

טבריה
1-1.5 חדרים
 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

+5 חדרים

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

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)07-07(_____________________________________________

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

גמיש גרוס תיווך
050-4122744)07-07(_____________________________________________

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

ממ"ד, וחניה גרוס תיווך
050-4122744)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

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

050-4122744)07-07(_____________________________________________

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

משופצת ברמה גבוהה! 
תיווך אשכנזי

03-5791770 חזקי
052-3882621)07-08(_____________________________________________

 ברח' חברון, דירת 
3 חד', קרקע, כניסה 

פרטית, חצר, משופצת, 
מתאימה גם למשקיעים, 
במחיר 1,550,000 ש"ח 

תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)07-08(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור הרב 
קוק, 3.5 חד', משופצת ויפה, 
רק 1,650,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-6402078

 ברבי עקיבא, ק"ב, 
עורפית, 3 חד', 65 מ"ר, 

משופצת, 1,420,000 ש"ח 
גמיש "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 בירושלים, ק"ג, חזית, 3 
חד', 75 מ"ר + אישורים בגג 

בטון, לא לחלוקה, 1,730,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 באבן גבירול, ק"ב, 3 חד', 
60 מ"ר, משופצת, 1,020,000 

ש"ח, בט.משותף "מוטי 
_____________________________________________)07-07(פרוינדליך" 050-8909993

 בבן פתחיה )כניסה 
נוספת מרבמם(, קומה ב', 

חזית, 100 מ"ר, 3 חד', 
משופצת מהיסוד, סלון/
מטבח גדולים במיוחד, 

סוכה, 2,000,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)07-07("פנטהאוז 360" 03-7153035

 בהשניים בשלב עלייה 
לקרקע, אכלוס 24 חד', דירות 

3 חד', 64 מט', 1,380,000 
תיווך "פנטהאוז 360"

03-7153035)07-07(_____________________________________________

 בפרל, בניין חדש, פתוחה 
לנוף, קומה ד', 3 חד', 52 

מט', 1,470,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)07-07("פנטהאוז 360" 03-7153035

 בשר, בנין חדיש, ק"ד, 
3 חד', משוקעת + מעלית 

ומחסן, 1,550,000 ש"ח גמיש 
"מוטי פרוינדליך"

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 בלעדי 3.5 ח', בנורדו 
השקט, קומה ד', חזית + גג 
בטון, בניין חרדי, 3 כ"א, 85 

מטר תיווך אלטרנטיב
054-5500263)07-07(_____________________________________________

 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 

_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

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

לט.משותף(, 1,450,000 
"תיווך משגב לדיור"

052-5222690)07-07(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)07-07(לדיור" 052-5222690

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל 3 חד', כ- 70 

מ"ר, קומה ב', שמורה, 
א.לסוכה, 1,370,000 
בלעדי "משגב לדיור" 

052-5222690)07-07(_____________________________________________

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

1,700,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

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

+ מעלית + מ. שמש, מצב 
מעולה, חזית, אפשרות לחניה, 

1,730,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך, 
3 חד' גדולה, 83 מ"ר, ק"ג, 

גג בטון, א. עתידית, משופצת 
חלקית + סוכה + חניה, 

1,650,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)07-07(_____________________________________________

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

חזית, 1,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)07-07(פנחסי 03-5799308

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

רק 1,399,000 ש"ח "אלמוג 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 052-6402078

 בבעש"ט, ק"ג, 2.5 חד', 
70 מ"ר, גג בטון, 1,920,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)07-07(_____________________________________________

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

+ אופצייה קיימת בצד, 
1,200,000 תיווך אלטרנטיב 

054-5500263)07-07(_____________________________________________

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

בטון, 1,260,000 נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

 בזבוטינסקי 2.5 חד', 
כ- 60 מ"ר, ק"ב, חזית, 

רק 1,190,000 נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

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

קומה 2.5, 1,400,000 "פנחס 
_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

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

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

_____________________________________________)07-07(נכסים" 055-6789653

 מציאה שלא תחזור!!! 
זבוטינסקי 2 חד', קומה א', 

עורפית, 50 מטר, 1,080,000 
_____________________________________________)07-07("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה!!! בבר אילן 2.5 
חד', קומת קרקע + חצר 

_____________________________________________)07-07("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאת השבוע!!! 
יחידת דיור מושקעת, מוארת 

ומאווררת, מרוהטת קומפלט, 
באיזור אבן גבירול, 500,000 
_____________________________________________)07-07(סופי!!! תיווך 053-8070707

 ברבי עקיבא, יח"ד 18 
מ"ר, בטאבו נפרד, 550,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)07-07(_____________________________________________

 למכירה בטבריה, רח' 
הרב קוק, קומה 2, משופצת, 

450,000 ש"ח גמיש, מושכרת 
_____________________________________________)r.b)07-07 נכסים 052-6224648

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,200,000 ש"ח 
_____________________________________________)07-07(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)07-07(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 
_____________________________________________)07-07(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 רמות ד': 5 חד' )96 
מ"ר נטו( + סוכה )15 מ"ר( 

+ מחסן )4.5 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, נוף, 3 כיוונים, 

2,200,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)07-07(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 
_____________________________________________)07-07(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)07-07(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)07-07(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

 ברמב"ם, 3 פלוס חדר, 
מעולה לדירת שותפים, חוקית, 

ק"א, 3 כ"א, בהזדמנות, 
1,320,000 ש"ח

050-4811122)07-07(_____________________________________________

 בסביון באזור שארית 
ישראל, 4 ח' ענקית, משופצת, 

פלוס מעלית, פלוס חניה, 
בהזדמנות, 1,600,000 ש"ח 

_____________________________________________)07-07(סגירה 050-4811122

 בהדר גנים, 4 חד', ק"א + 
מעלית, משופצת ומושקעת, 

מרפסת סוכה, חניה, 
1,630,000 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(050-6286598

2-2.5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 
בביל"ו, דירת 2.5 חד', 75 

מ"ר, קומה 3, החל תהליך 
של פינוי בינוי עומר מלכה 

050-9697755)07-07(_____________________________________________

ראשון לציון
3-3.5 חדרים

 בלב ראשל"צ, 3.5 חדרים, 
משופצת, קומה 4, ללא, 

במחיר מציאה R.E.S ראשון 
_____________________________________________)07-07(לציון יניב 052-9770395

פנטהאוזים ודירות גן
 בלעדי באהרון דב 

השקט, 160 מ"ר, דירת 
גג )2 מפלסים(, 80 מ"ר 

בכל מפלס, מושקעת, 
5 חדרים + מרפסת 

גג פתוחה, ק"ג )ללא 
מעלית(, חזית + חניה 

צמודה, 6,600 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)07-07(והשקעות 03-6199323

 בבלעדיות מציאה!!! 
דירת גג 2 חדרים, 

ענקית, כ- 60 מטר, 
מרוהטת קומפלט, סלון 

גדול ומרווח + מטבח 
בנפרד, מרפסת סוכה 

כ- 25 מטר, מחיר מבוקש 
3,000 לפרטים נוספים: 

רבקה נקב:
053-9244430)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות, ברחוב בר 
אילן 11, דירת גג, קומה 
1, 4 חדרים ענקית, 120 

מטר, משופצת, סלון גדול 
ומואר, מטבח מושקע, 
2 חדרי שירותים, חדר 

אמבטיה + חדר שירות, 
מחיר: 4,500 רבקה נקב 

053-9244430)07-07(_____________________________________________

דופלקסים
 במרכז העיר, דופלקס 
150 מ"ר, ישן, 2,150,000 

ש"ח "מוטי פרוינדליך"
050-8909993)07-07(_____________________________________________

 בגניחובסקי, קומה 
3, ללא, 5 חדרים ענקית, 

משופצת, מרווחת, מוארת 
ומאווררת, 3 כ"א, מטבח 

ענק, יחידת הורים מושלמת, 
מרפסת שמש, ועוד המון 

תוספות, לל"ת, 6,300
058-7663012)07-07(_____________________________________________

 בבנימין אברהם 5 חד', 
ק"ד, 3 כ"א, מעלית, 
ב.חדש, 4,500 נדל"ן 
_____________________________________________)07-07(הקריה 050-3000121

 בנידוני בגדד, קומה 
ד', חזית, מעלית, 4 חד', 

100 מ"ר, חדשה מהקבלן, 
מ.שמש/סוכה, 4,800 ש"ח 

תיווך "פנטהאוז 360"
03-7153035)07-07(_____________________________________________

 בפרדס כץ ברחוב יוסף 
חיים, 3 חד', משופצת ויפה 

+ ממ"ד, 3,650 כולל ארנונה 
וועד וגז, מיידי, תיווך

053-8070707)07-07(_____________________________________________

 בהרב שך, ק"ג, חזית, 
3.5 חד', 90 מ"ר, שמורה, 

3,800 ש"ח "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)07-07(_____________________________________________

 בבן פתחיה )כניסה 
נוספת מרמבם(, קומה ב', 

חזית, 100 מ"ר, 3 חד', 
משופצת מהיסוד, סלון/מטבח 

גדולים במיוחד, סוכה, 5,000 
ש"ח תיווך "פנטהאוז 360" 

03-7153035)07-07(_____________________________________________

 בוינרב 3 חד', 60 מ"ר, 
ק"ג, משופצת, 3,350 

כולל ארנונה נדל"ן הקריה 
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בבארי 3.5 
חדרים, משופצת, ריהוט 

חלקי, ק"ג, חזית, מיידית, 
4,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)07-07(_____________________________________________

 בלעדי בחרל"פ 3.5 
חדרים, 90 מ"ר + סוכה, 

חזית, שמורה + חניה, 
4,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)07-07(_____________________________________________

 דירת 3 חדרים ענקית, 
כ- 65 מטר, חדשה 
מקבלן, בשיכון ג', 

מרפסת סוכה 10 מטר, 
הדירה מעוצבת אדריכלית 
ברמה הכי גבוהה בשוק, 
במחיר מציאה: 4,100, 

כל הקודם זוכה, לפרטים 
נוספים רבקה נקב טלפון: 

053-9244430)07-07(_____________________________________________

 מציאות! בנורוק! 2.5 
חד', ק"א + מרפסת 60 
מ"ר *באוסשקין! 107 
מ"ר, ק"א *במכבים 2 
חד', חדשה! מפתחות 

ב"אביחי - מתווכים"
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 ברחוב לוי יצחק, 
2 חדרים, ק"ק מוגבהת, 

משופצת, כניסה מיידית תיווך 
_____________________________________________)07-07(גרוס 050-4122744

 בפלמח 2.5 חד', 40 
מ"ר, ק"ב, משופצת, 

2,800 נדל"ן הקריה
050-3000121)07-07(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה!!! 
במרים הנביאה, דירת 
2 חדרים, בבנין בוטיק 
חדש ויוקרתי, הדירה 

מעוצבת וחדשה מהנילון, 
מרוהטת ומאובזרת ברמה 

גבוהה, מתאים לזוג 
צעיר, יחיד/ה, כל הקודם 

זוכה!!! מחיר 2,600 
לפרטים: רבקה נקב

053-9244430)07-07(_____________________________________________

 מציאה!! דירת 2 
בהרצוג, יפיפייה, כ- 40 
מטר, מרווחת וממוזגת, 
חדר שינה גדול + סלון 
מטבח + חדר שירות, 
מחיר מבוקש 3,000, 

לפרטים רבקה נקב
053-9244430)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ג' דירת 2 חד', 
משופצת, ק"א, כ- 45 

מטר, מרווחת מאוד, חדר 
שינה גדול, סלון + מטבח 

יפה ומושקע, אופציה 
לריהוט מלא חדש, מחיר: 
2,800, לפרטים נוספים: 
_____________________________________________)07-07(רבקה נקב 053-9244430

 בב"ב: ברחוב עוזיאל, דירה 
2 חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 

יפיפיה ומרוהטת קומפלט + 
_____________________________________________)07-07(סוכה 054-3975952

 ברחוב רשב"י, דירה 2 
חדרים, כ- 40 מטר, משופצת, 

ממוזגת, יפיפיה ומרוהטת 
_____________________________________________)07-07(קומפלט 054-3975952

 בסוקולוב 47, יח"ד 
35 מ"ר, חדר שינה גדול 
+ סלון, מטבח, מרוהטת 

כחדשה, 2,600 ש"ח 
_____________________________________________)7-9ש(050-4164507

 בדון יוסף, יח"ד, מרוהטת 
קומפלט, הכל חדש, קומה ב', 

_____________________________________________)07-07(במחיר טוב 052-7662451

1-1.5 חדרים

 חדר פרטי לבודד, ברח' 
חברון, כניסה משותפת, כולל 

ריהוט, מים וארנונה, 1,800 
_____________________________________________)07-10ל(ש"ח 054-4400074

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

באזור ויזניץ, 2,350 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)07-08(050-5677030 מיידי

 בהזדמנות! דירה 5 
חדרים, ק"ב, באזור דתי, 

בארלוזורוב, עם סוכה, הדירה 
מאובזרת, לפרטים:

050-5859847)07-08(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 באחד העם פינת 

חפץ חיים, 2.5 חד' גדולים, 
משופצת, ק"א, חזית, מזגנים, 

_____________________________________________)07-10ל(מיידי 050-4120132

 למכירה בפ"ת, 
מרתף 156 מ"ר, מחולק 
ל- 6 דירות, הכנסה נטו 
120,000 ש"ח בשנה! 
רק 1,550,000 ש"ח! 

"אביחי - מתווכים"
03-5701010)07-07(_____________________________________________

 דירת 3 קומות, מחולקת 
למפלס א', דירת 4 חד', 66 

מט' + יחידה 41 מט', מפלס 
ב',ג', דופלקס 6 חד', 177 
מט' )ניתנת גם לחלוקה(, 
הנכס מושכר ב- 12,500 

ש"ח, 3,300,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)07-07("פנטהאוז 360" 03-7153035

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)07-07(_____________________________________________

 בהרב שר 7, חדר וחצי, 
מרוהט, ממוזג, מאובזר, 1,600 

_____________________________________________)07-10ש(ש"ח, מיידי 050-9734807
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

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

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

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

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

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

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

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

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

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

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

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

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

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

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

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

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

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

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

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

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

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

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

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

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

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

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

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

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

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

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)07-07/21(_____________________________________________

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

מטריה שחורה של נער, 
היקרה לו מאוד!

_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

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

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

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

ריהוט

צפת

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

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

בריכה מחוממת, ג'קוזי 
ומשחקיה 054-8469788 

_____________________________________________)02-13ל(052-7692051

 מכשיר פקס, כולל 
טלפון, דרוש תיקון קל, 

100 ש"ח גמיש
_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 מכשיר מסז' לרגליים, 
כמה מצבים, כולל 

אולטרא, כחדש ממש, 
של ד"ר גב, 250 ש"ח 

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

 כוורת לבנה, 16 
קוביות, כחדשה ממש! 
מאיקאה, 1.6 על 1.6, 

600 ש"ח בלבד!
052-7133153)04-07(_____________________________________________

 שולחן מחשב נייח 
מזכוכית, 80 ש"ח

_____________________________________________)04-05ש(054-8527470

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-16ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

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

הובלות
 "אור הובלות", הובלות 

קטנות בכל רחבי הארץ, 
_____________________________________________)05-08ל(מחירים זולים 054-9769624

 נמצא נגן MP3 של חברת 
דוקו לפני כשנתיים בקו 402 

_____________________________________________)05-06ח(לבני ברק 052-7657518

 נמצא צמיד זהב ברחוב 
הרצוג ב"ב בחמישי ליל י"ח 

_____________________________________________)05-06ח(בכסלו 050-6616906

 נמצא רב קו עם השם 
ברוך יוסף פישר אפשר לקבלו 

_____________________________________________)05-06ח(בפלא': 050-4141737

050-5765449
052-7123419

לפרטים והזמנות

סוכן השכרת רכב 
בארץ ובחו"ל 

הנחות להשכרה חודשית 
מרכז הזמנות ארצי

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

 מבצע חורף חם! מתחם 
נופש מרווח + חדר אוכל 

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

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

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

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

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

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

בני ברק
 במלצר 21, דירת חדר, 

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

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

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

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

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

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

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

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

בר יוחאי

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

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

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

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

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

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

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

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

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

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

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

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

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

ספסופה

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

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

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/21(למירון, 050-2606535

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

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

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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

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

מכירת רכבים
שברולט

 למכירה שברולט 
טראוורס, שנת 2011, 
8 מקומות, 150,000 

ק"מ, טסט עד יולי 2021, 
יד 2 פרטי, מצב מצוין, 

לפרטים עמיחי
050-2984343)06-09(_____________________________________________

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)06-07ח(בני ברק 054-3605129

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה במצב 

_____________________________________________)06-07ח(טוב 054-8418172

 מקרר תחתון + 
מקפיא עליון, 2 מ"ר 

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

איציק מורה נהיגה
לרכב הילוכים
054-4442711

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-50/21ש(050-6241690

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

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

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

 מכונות כביסה 
בוש 

דגמי 2021 | במחיר ללא תחרות
 8 ק"ג

1400 סל"ד 

 7 ק"ג
 1000 סל"ד

058-6555970
058-6555973

רק ב- 1890 &

רק ב- 1590 &

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

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

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

חנויות

משרדים

 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 ברחוב הרב 
קוק, משרד מפואר, 28 

מ"ר, ק"א, עם כניסה 
פרטית, ללא עמלת 

תיווך, 2,800 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)06-06(_____________________________________________

 חנות 24 מ"ר, אפשרי ל- 
50 מ"ר, ר"ע פינת בן פתחיה, 

מחיר מציאה תיווך דורון 
054-4980159)07-07(_____________________________________________

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)07-07(תיווך דורון 054-4980159

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שך 

_____________________________________________)07-07(תיווך דורון 054-4980159

 משרדים להשכרה בבנין 
חדש, 200 מ"ר, לכניסה 

מיידית תיווך דורון
054-4980159)07-07(_____________________________________________

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

_____________________________________________)07-07(דורון 054-4980159

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

054-4980159)07-07(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
מחסן/משרד, כ- 200 

מ"ר, עם גישה צמודה 
לרכב גדול, קומת קרקע, 
רק ב- 6,500 ש"ח להב 

_____________________________________________)07-07(נכסים 050-4177750

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

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 נאבד פלאפון ביום שישי 
בשעה 2:15 שחור סמסונג 

טאצ' החשוב לבעליו הבטריה 
ריקה ולכן לא נדלקת

_____________________________________________)07-08ח(02-9913025

 נמצא פנס ברח' ההגנה 
ברחובות ביום ראשון

_____________________________________________)07-08ל(058-3256726

 נמצא באזור דובק רבי 
עקיבא, סכום כסף, ביום 

רביעי, כ"א שבט
053-3100301)07-08(_____________________________________________

 לישיבה דרוש בתרומה או 
בתשלום סימלי תנור לתבניות 

_____________________________________________)07-08ח(גסטרונום 050-4103367

 דרושה עגלת אמבטיה 
לתינוק למסירה בחינם במצב 

_____________________________________________)07-08ח(חדש 050-4158211

 אברך מעוניין לקבל 2 
כיסאות משרדיות פשוטות 

_____________________________________________)07-08ח(050-4160457 ירושלים

 airpods אוזניות בלוטוס 
pro חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(055-2770127

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-7289931

 מטען נייד 20,000 אמפר 
טעינה מהירה חדש באריזה 

_____________________________________________)07-08ח(130 054-7289931

 אופה לחם רייצריד מורפי 
חדש ולא היה בשימוש 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 055-2824482

 רדיאטור 11 + 13 צלעות 
חיסכוני בחשמל במצב חדש! 

_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 055-2824484

 למכירה רדיאטור 9 צלעות 
חדש באריזה 140 ש"ח טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7602848

 מקרר קטן )משרדי( במצב 
מצויין 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-8491154

 למכירה בבית שמש 
רדיאטור דלונגי חדש 450 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8459363

 מיחם לשבת במצב מצוין 
40 כוסות 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)07-08ח(054-8491154

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש באריזה 130 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 052-2786557

 מחבת חשמלי מולטישף 
חדש 200 ש"ח 050-8441788 

_____________________________________________)07-08ח(בת ים

 שואב אבק באריזה ללא 
שימוש דגם הום 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-8441788 בת ים

 מכשיר גקוזי' לרגליים 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-8441788 בת ים

 מגהץ אדים באריזה חדש 
ללא שימוש דגם אלקטרוקל 

200 ש"ח 050-8441788 
_____________________________________________)07-08ח(בת ים

 קוטל חרקים כחדש 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-8441788 בת ים

 רדיאטור חדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(050-8441788 בת ים

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)07-08ח(054-4443635

 בהזדמנות מזגן עילי 1 
כ"ס חדש חום/קור 220 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(03-5343924

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)07-08ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מצלמת סמסונג דור 
חדיש דרוש תיקון 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3121020

 תנור חימום על סולר 399 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג ב- 
_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח גמיש 058-3216830

 LG של DVD צורב חדש 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)07-08ח(ב- 100 ש"ח 058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
ב- 300 ש"ח ושל סוני ב- 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 058-3216830

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 rowenta מגהץ אדים 
במצב מצויין )בני ברק( 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח 054-7216671

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(300 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 מיקורגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 שולחן מעץ מלא טבעי 
נפתח 2.5 מטר + 6 כסאות 
ריפוד חדש! בהזדמנות כ"א 

_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח 055-2824482

 שולחן סלוני מעץ מלא 
+ 2 מגירות )בני ברק( במצב 

מעולה! 150 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(055-2824484

 ארונית איכותית מעץ 
מלא בגודל 120 אורך 50*70 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח 050-6907470

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(175 ש"ח 054-7216671



כח’ בשבט -ל’ בשבט תשפ”א   410/02-12/02/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 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

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

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 

 מנהל/ת חשבונות 
ראשי/ת למשרד 

עו"ד בבני ברק. ניסיון 
לפחות 4 שנים, 

שליטה בחשבשבת, 
ואקסל ברמה גבוהה. 

אחראית, וחרוצה, 
אסרטיבית ובעלת כושר 

ניהול. סביבת עבודה 
חרדית. קו"ח למייל: 

 pnyotmuamadim@gmail.com
_____________________________________________)04-09(לציין עבור משרה 555

 למותג איפור מוביל, 
דרושה סוכנת מכירות + נסיון, 

שכר בסיס + בונוסים, קו"ח 
hagit.office88@gmail.com)05-08ש(_____________________________________________

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל, לחצי 

משרה, 5 ימים, ארבע שעות 
ביום, המשרה זמנית + 
אופציה למשרה קבועה

 054-4697827
ilanakatz22@gmail.com)05-08(_____________________________________________

 דרושים עובדים לפיצריה 
בבני ברק, פלוס רישיון 

לאופנוע, לפרטים
054-2147058)05-08(_____________________________________________

 מזכירה מחפשת עבודה/
_____________________________________________)05-06ח(פנסיונית לאה 053-6559966

 מנהלת חשבונות בעלת 
נסיון רב מחפשת עבודה 

_____________________________________________)05-06ח(ליומיים בשבוע 052-7112136

 בן 30 לאחר קורס ייעוץ 
משכנתאות באיתנים מחפש 
_____________________________________________)05-06ח(עבודה בתחום 053-3173210

AMERICAN TAX BENEFITS

 

בעלי נסיון 15 שנה08-8660940
IRS-מול ה

הטבות עד 
לילד 1400

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה $600החלה הגשת 2020

בעלי נסיון 15 שנה08-8660940
IRS-מול ה

 לביה"ס חרדי חינוך מיוחד 
לילדים אוטיסטים בפ"ת

דרושים:
 סייעת | סייע
מורה )גבר(

052-7123325
mazkirabug@mshahar.org.il

קו"ח לשלוח ל:

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

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)04-07(_____________________________________________

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

בחשבשבת, מיכפל, וורד. קו"ח 
ml2460@partner.net.il :06-09ל(למייל(_____________________________________________

 דרושה סיעת לגן ילדים 
בעמישב פתח תקווה, לגילאי 
1-3, למשרה מלאה/חלקית, 

תנאים טובים למתאימות 
050-5933224)06-09(_____________________________________________

 מטפל מוסמך מעוניין 
לטפל בקשישים בביתם 

אפשרות ללינה בבני ברק 
_____________________________________________)06-07ח(בלבד יחזקאל 052-7122279

 התפנה טבח עם ניסיון רב 
_____________________________________________)06-07ח(יר"ש לפרטים 050-4165749

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8452085

 3 אוגרים ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)06-07ח(054-8452085

 חולצת טומי מכופתרת 
מידה XXL ב- 150 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(חדשה 058-3216830

 שס תלמוד בבלי חדש 5 
כרכים גודל של חק לישראל 

_____________________________________________)06-07ח(250 שקל 058-3216830

 ערכת טיפול פנים 
לפצעים חורים קמטים בפנים 
לאור חלק יפה וזוהר ב- 199 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף רק 400 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3216830

15 תמונות מעובדות עם 
 התחפושות המקסימות שלכם 

ב- 350 ש"ח בלבד!

יראה אחרת...השנה הפורים שלכם 

לפרטים: מירב

052-7186028

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

קו עיתונות דתית / 8290731 / באזור גוש דן

לפנימייה לבנות דרושה 

לפרטים: 03-6749811 
misrotkh@gmail.com

אישה ירש', גיל +40

עובדת מטבח+נקיון. לשעות הערב.  
במיידי!!

 למשרד רו"ח בת"א ליד 
עזריאלי, דרוש/ה מנהח"ש, 
_____________________________________________)07-08ל(קו"ח לפקס 03-688-9831

 בב"ב, דרוש מחסנאי 
נמרץ, משרה מלאה, ימים א'-
_____________________________________________)07-10ל(ה' 8:30-17:00 03-5709972

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לאזור הבורסה ברמת 

גן, אפשרות למשרה חלקית. 
m304795008@gmail.com :7-10ש(קו"ח למייל(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מבשלת )בעלת נסיון 

במסגרות שונות(, תנאים 
טובים למתאימה

052-7641817)07-08(_____________________________________________

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

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

 12 צלחות גדולות 12 
צלחות קטנות 12 ספלים 12 
תחתיות לספלים 12 קעריות 

למרק מחיר: 300 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-9430739

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 מזוודה גדולה חדשה 
בצבע אפור )בני ברק( 170 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(220 ש"ח 054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר בצבע כחול/שחור מידה 

42 )בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 גיטרה קלאסית חדשה 
ולנסיה 300 ש"ח

_____________________________________________)07-08ל(052-2437292

 תיק קייס לגיטרה, קשיח 
_____________________________________________)07-08ל(300 ש"ח 052-2437292

 מנוף בנאים ענק + שלט 
100 ש"ח כחדש

_____________________________________________)07-08ח(053-3121020

 חולצה טומי מכופתרת 
צבעוני מידה XXL ב- 150 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 058-3216830

 שס תלמוד בבלי חדש 5 
כרכים גודל של חק לישראל 

_____________________________________________)07-08ח(250 שקל 058-3216830

 ערכת טיפול פנים 
לפצעים חורים קמטים בפנים 
לאור חלק יפה וזוהר ב- 199 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 058-3216830

 קסדת שטח של אראי 
מידה M + משקף רק 400 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 058-3216830

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 175 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)07-08ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 2 שידות תוצרת איטליה 
)בני ברק( 200 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 כורסת איקאה נדנדה + 
_____________________________________________)07-08ח(מגן 130 ש"ח 053-3121020

 שולחן + 6 כסאות לסלון, 
חדשים, אפשרות בנפרד

_____________________________________________)07-10ל(052-4227714

תינוקות
 כסא לרכב סלקל לרכב 
ובוסטר לרכב )אפשרות עם 

משענת( מ- 20 ועד 60 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בב"ב 050-4158480

 בקבוקים חד פעמי של 
מטרנה שלב 1 לתינוקות ושל 

סימילאק וכן פיטמות חד 
פעמי )כמו בבתי החולים( ב- 3 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח ליחידה 050-4158480

 לול גדול מעץ רק 190 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-9089110

 עגלה משולבת 2 חלקים 
של איה ביבי 100 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-8491154

 עגלת תאומים בצורת 
רכבת במצב מצוין 200 ש"ח 

פלאפון 050-4175491 בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק

 מזרן לעריסת תינוק מידות 
48/86 ס"מ חדש 45 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)07-08ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 עגלה משולבת לתינוק 
כחדשה + טרמפולינה 200 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-9089110

 בהזדמנות נדירה מטרנה 
רב שלבית 40 ש"ח 3 ב- 110 

ש"ח לבא ולקחת פלא':
_____________________________________________)07-08ח(052-7184026

 סלקל לרכב 65 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(050-6907470

 טיולון איכותי 150 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(050-6907470

 תיק עגלה בצבע ורוד כהה 
_____________________________________________)07-08ח(איכותי 40 ש"ח 050-6907470

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 מיטת תינוק צבע שמנת 
במצב מצוין ב- 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 מזרונים למיטת תינוק 
וללול מ- 40 עד 60 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-4158480

 עגלה 3 גלגלים בצבע 
שחור ב- 50 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)07-08ח(050-4158480

 טיולון איזי בייבי בצבע 
שחור ב- 70 ש"ח בלבד בב"ב 

_____________________________________________)07-08ח(050-4158480

 טרמפולינה לתינוק )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 ארגונית קומפקטית 
לעגלה אפור מלאנג' כמעט 

ללא שימוש 30 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(052-7611156

 עגלת תינוק כמעט 
חדשה בהזדמנות 500 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(טל': 053-3116950

 למכירה טיולון מצוין 100 
ש"ח + עגלת אמבטיה 260 
ש"ח + סלקל וכסא רכב 90 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 052-5737813

 למכירה מזרון תינוק 
אורטופדי + צעצועים 80 ש"ח 

_____________________________________________)06-07ח(בלבד 052-5737813

 מיטת תינוק צבע שמנת 
מצב מעולה 450 ש"ח

_____________________________________________)06-07ח(054-8430025

תקשורת

A5 סמסונג 
32 גיגה חדש בקרטון רק 950 

_____________________________________________)49-52(ש"ח 052-3441441

 למכירה מכשיר כשר, 
E1200, בבני ברק, 120 ש"ח 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 למכירה נוקיה 230 כחדש 
+ מטען 250 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(053-3135699

 נוקיה 3310 כמעט ולא 
היה בשימוש 250 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(055-2770127

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 י"ם 

_____________________________________________)06-07ח(053-3934103

 פלאפון כשר דגם 3310 
המיני תומך 2 סימים רק 130 

_____________________________________________)06-07ח(ש"ח 058-3216830

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 נעלי פומה ספורט 
לגבר בצבע שחור כולו, 

מידה 42, חדשות
_____________________________________________)46-52ש(054-8527470

 שמלה קטיפה שחורה 
- פייטים, מידה 46, 

כחדשה ממש, מיוחדת 
מאד לארועים, למכירה/
_____________________________________________)46-2/21ש(השכרה 054-6337121

 כובע בורסלינו, כחדש, 
"קיינטש", מידה 58, 420 ש"ח 

_____________________________________________)49-02/21ל(054-8422105

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

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

 דיבורית בלוטוס לקסדת 
אופנוע חדש 200 משלוח 30 

_____________________________________________)07-08ח(058-3287846

 כרית הגבהה למושב 
אופנוע למושב מדרגה חדשה 

_____________________________________________)07-08ח(300 ש"ח 058-3287846

 55 נרות שעוה קלועים 
קטנים צבעוני עם בסיס 170 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 058-3287846

 תריס אלומניום לבן 1.30 
9*1 ג' במצב מעולה 400 
ש"ח בב"ב 052-7645405 

_____________________________________________)07-08ח(בערב

 אופנים לילדים כחדש רק 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 050-9089110

 מזוודה גדולה במיוחד 
חזקה כחדשה רק 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-9089110

 כובע "קיינטש" של במקום 
הנכון כמעט חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(בלבד 054-8491154

 למכירה קרש גיהוץ כחדש 
_____________________________________________)07-08ח(50 ש"ח 052-6431557

 למכירה תווי קנייה של 
תו פלוס 500 ב- 450 בביתר 

_____________________________________________)07-08ח(עילית 052-7195065

 חלון אלומניום לבן 1.30 
9*1 ג' מחולק ל- 3 מעולה 

500 ש"ח 052-7645405 
_____________________________________________)07-08ח(בערב

 תו קניה ע"ס 500 ש"ח 
בבייבי סטאר ב- 470 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8564299

 מגפון בורדו חדש מידה 38 
נוח מאוד 90 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

 מגפון שחור גאמס יפה 
ונוח מידה 37 90 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(052-3466398

משיער משובח ברמה גבוהה

073-7366818
03-6774319

משפחה חמה 
מקבלת 

נשים מבוגרות 
)סיעודיות(

« המלצות בשפע
« יחס חם ואישי
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