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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תצוה-שושן פורים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:59
17:16
16:55

18:11
18:13
18:13

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

ערבא צריך
פחות מחודש נותר עד לבחירות, וכבר כעת מסתמן כי 
אם יצליח נתניהו לשמור על ראשות הממשלה ולהרכיב 
אותה מחדש, יהיה זה באופן הכי פחות צפוי – אם חייתם 
במדינת ישראל בשנים האחרונות – דרך קלפיות ואצבעות 

המגזר הערבי.
ולפיה  יסוד  הנחת  על  נתניהו  נשען  ובראשונה  בראש 
אם  משמעותית.  יצנח  הערבים  אצל  ההצבעה  אחוז 
נבחן בקצרה  ברצונכם להבין על מה הוא מתבסס, הבה 
)עת  הראשון  בסיבוב  המגזריים  ההצבעה  נתוני  את 
לעומת  מרע"מ-בל"ד(  בנפרד  חד"ש-תע"ל  התמודדו 

הסיבוב השלישי )אז רצה המשותפת במאוחד(.

)הטור המלא בעמ' 26-27(
מתריע מפני סגר רביעי. פרופ' נחמן אש | צילום: משרד הבריאות

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

077-901-5645

1.5״ מקומוני קו עיתונות

אם יהיה גל תחלואה אחרי פורים  
אנו עלולים להגיע לסגר רביעי

פרופ' אש: "למרות ההתקדמות היפה 
של מבצע החיסונים ולמרות יעילותם 

הגבוהה, ייתכן ומשרד הבריאות 
ימליץ על סגר רביעי. המגפה עדיין לא 

מאחורינו. מספר המאומתים היומי 
עדיין גבוה מאוד וגם מספר החולים 

קשה" • ד"ר שרון אלרעי-פרייס, ראש 
שירותי בריאות הציבור: "הפורים 

בשנה שעברה עלה לנו בחיי אדם עם 
עלייה משמעותית בתחלואה. אנחנו 

צריכים לדאוג שפורים הנוכחי לא 
ייראה ככה" | עמ' 8

פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש מתריע:

בס"ד

רוכשים עכשיו כרטיסים!

1-800-236-236
www.ami.org.il/raffle

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר המיוחד לעריכת ההגרלה לפי חוק הענשים התשל”ז 1977. את תקנון ההגרלה ניתן להשיג אצל:  רו”ח יהודה קינן רח’ מוטה גור 12 גבעת שמואל ו/או עו”ד אסתי היימן רח’ רבינוב 5 ב”ב. 

עשרות
פרסים שווים

יכולים להיות שלך!

ימים אחרונים
למכירה הסינית
שמצילה חיים!

בס"ד

"אתם תכשלו בדיוק 
כפי שהמן נכשל"

פורים שמח 
כהלכה

נתניהו בטקס בתל חי: "ערב חג פורים אני אומר למבקשי נפשנו, איראן וגרורותיה 
במזרח התיכון: לפני 2,500 שנה ניסה צורר פרסי אחר )המן( להשמיד את העם 
היהודי, וכשם שהוא נכשל אז תיכשלו אתם היום" ⋅ בהתייחסו להסכם הגרעין 

אמר: "איננו תולים את יהבנו בשום הסכם עם משטר קיצוני כמו שלכם. כבר ראינו 
את טיבם של הסכמים עם משטרים קיצוניים", אמר נתניהו במסר ישיר להנהגה 
האיראנית ⋅ "לא נשלים עם התבססות צבאית שנועדה לסכן אותנו בסוריה, ולא 

נתפשר על פיתוח טילים מדויקים בסוריה ובלבנון" | עמ' 20

ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר לשליטי איראן על רקע שיחות הגרעין: 

ד"ר מנחם חיים ברייר, 
סגן מנהל רפואי במרכז 
ברפואי 'מעיני הישועה' 

ומחבר הסדרה "מפנקסו 
של רופא", במאמר נוקב 

לקראת פורים אודות 
החומרה בשתיית משקאות 
אלכוהולים לצעירים בפורים 

ובמשך כל השנה | עמ' 14

חבר מועצת העיר 
לשעבר הרה"ח 

מאיר יהודה 
מושקוביץ ז"ל

בשבת האחרונה הלך לעולמו בגיל 73 
בבית החולים לניאדו בקרית צאנז בנתניה, 

הרה"ח ר' מאיר יהודה מושקוביץ ז"ל, 
מחשובי חסידי צאנז בבני ברק | עמ' 6



עדיין לא רכשתם כרטיסים?

www.ami.org.il/raffle

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר המיוחד לעריכת ההגרלה לפי 
חוק הענשים התשל”ז 1977. את תקנון ההגרלה ניתן להשיג אצל:  רו”ח יהודה 
קינן רח’ מוטה גור 12 גבעת שמואל ו/או עו”ד אסתי היימן רח’ רבינוב 5 ב”ב. 

בס"ד

1-800-236-236
זה הזמן שלכם להציל חיים ולזכות בפרסים שווים!

ימים

למכירה הסינית
שמצילה חיים!

אחרונים
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תוספת 
שמירה

 בקופות הצדקה 1-800-39-47-47
שברחבי הערים

 באתר קופת העיר
 :בכתובת

www.kupat.org.il

:בהפקדה לחשבון הבנק
 בנק 52, סניף 188,

ח-ן 366145
בנק הדואר: 2795156

 לשלוח את פרטי
 :התרומה לכתובת

office@kupat.org

 משלוח בדואר
 במעטפה זו )נא לא
)לשלוח כסף מזומן

 לידי הרבנים
 המקבלים

 ששמותיהם מופיעים
ע“ג המעטפה

 במוקדי
 "קופת העיר"
ברחבי הערים

 בעמדות נדרים
 פלוס/ קהילות
שברחבי הארץ

 ע"י המוקד הטלפוני
  “של “קופת העיר
24 שעות ביממה
47-47-39-1800

12345678910

 במוקד קופת העיר
 בבית מרן שה"ת הגר"ח

  קניבסקי שליט"א
רח' רשב"ם 23 ב"ב

לתרומות עבור 
קרן תוספת 

שמירה מס. 7510

הקרן המיוחדת שהקים ראש גולת אריאל 
רשכבה"ג מרן שה"ת 

רבנו 

 הגר"ח 
קניבסקי 

שליט"א
בקופת העיר
 בעקבות מגיפת הקורונה

כדי להוסיף צדקה לעוד מאות משפחות עניים

ע"י תרומה של עשרה שקלים 
ליום - מאלפיים משפחות, 

דבר 
כזה 

עוד לא 

היה! תוספת
שמירה

כוחן של עשר מעות
במדרש רבה )ויקרא, פרשה כ"ח אות ו'(:

"דאמר ר' לוי: כיון שראה מרדכי את המן בא 
אני שאין רשע  דומה  בידו אמר  והסוס  כנגדו 
זה בא אלא להרגני, והוון תלמידיו יתבין תניין 

קמוי; אמר להם: עמדו וברחו ...

מה עשה? נתעטף בטליתו ועמד בתפלה לפני 
הקב"ה, ותלמידוי יתבין תניין.

אמר להם ]המן[: במה אתם עוסקים? אמרו לו 
במצות העומר שהיו ישראל מקריבין במקדש 
ביום הזה. אמר להון: הדין עומרא במאי הוה 
דדהב או דכסף? אמרו לו דשעורין. אמר להון: 
וכמה הות טימי דידיה, בעשרה קנטרין? אמרין 
המן  אותם  שאל  ]תרגום:  מנין.  בי'  סגין  ליה: 
של  גדול  משקל  בוודאי  העומר,  משקל  ומה 
דיו בעשר מעות  לו:  והשיבו  עשרה קנטרים? 

קטנות![

אמר להון: קומו, דנצחו עשרת מנכון לעשרת 
עשר  נצחו  ]תרגום:  דכספא  קנטריא  אלפים 
המעות שלכם את עשרת אלפים כיכר הכסף 

שלי[".

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

"10 שקלים ליום 
ידחו את עשרת אלפים 
שקלי הכסף של המן 

של ימינו"

 רשכבה"ג מרן שליט"א 
שולח לכל המשתתפים בקרן תוספת שמירה 

 משלוח מנות אישי 
מרשכבה"ג מרן שליט"א

הכולל: יין לליל הסדר, חרוסת לליל הסדר, 
וקמיע שמירה מיוחד לתליה על הקיר.

)משלוח המנות יצא ביום הפורים ויגיע לקראת פסח(

כמות משלוחי המנות מוגבלת וממוספרת, כל הקודם זוכה!

הריני מקבל על עצמי 

סך 385 ש"ח 
למשך 12 חודשים

סה"כ 3850 ש"ח -
 10 שקלים ליום מפורים 
תשפ"א עד פורים תשפ"ב

הריני מקבל על עצמי 

סך 203 ש"ח 
למשך 19 חודשים

סה"כ 3850 ש"ח -
 10 שקלים ליום מפורים 
תשפ"א עד פורים תשפ"ב

הריני מקבל על עצמי 

סך 107 ש"ח 
למשך 36 חודשים

סה"כ 3850 ש"ח -
 10 שקלים ליום מפורים 
תשפ"א עד פורים תשפ"ב

123 שהצדקה תגן עליהם לתוספת שמירה 
 בשנה הבעל"ט עד פורים תשפ"ב, 
ושלא ישלוט בהם שום נגע ומחלה.
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י"ב אדר תשפ"א 24/2/21 בני ברק6 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 
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מאת: מנדי קליין

מכבי  של  החיסונים  במתחם  התייצבו  ישיבות  בחורי  אלפי 
נגיף  נגד  החיסון  לקבלת  האחרונים  בימים  בריאות  שירותי 
בשיתוף  בריאות  שירותי  מכבי  של  המבורכת  היוזמה  הקורונה. 
וההיענות  לעידודם של הרבנים שליט"א,  זכתה  בני ברק,  עיריית 
מצד הבחורים הייתה חסרת תקדים. היוזמה, שנועדה להגביר את 
לאחד  הפכה  התחלואה,  הפחתת  את  ולקדם  ההתחסנות  שיעורי 

הנושאים המדוברים עם היענות משמעותית. 
כדי להקל על המתחסנים ולאפשר את מבצע החיסונים הנרחב, 
אפשרה מכבי להתייצב במתחם החיסונים החדיש והמתקדם ללא 
16 ומעלה. בנוסף, מכבי  צורך בזימון תור מראש לבחורים מגיל 
פועלת בחודשים האחרונים על מנת להנגיש את החיסונים לכלל 
האוכלוסייה, ולאפשר את קבלתם בצורה הנוחה והקרובה ביותר 
לבית באמצעות ניידות חיסונים ייעודיות וצוותים שהוכשרו לתת 

מענה זמין ומותאם. 
ראש מחוז המרכז במכבי מר דניאל ברמן ור' ברוך שטרן מנהל 
המרחב, אירחו את  הרב אברהם רובינשטיין ראש עיריית בני ברק 

וצוותו שבאו לעמוד  מקרוב על פעילות המבצע המורכב.
רובינשטיין: "מכבי פועלת  בני ברק הרב אברהם  עיריית  ראש 
ביותר  גבוה  רף  הציבה  מכבי  החברים.  למען  ונצורות  גדולות 
לבריאות תושבי העיר בני ברק ופועלת בשיתוף העירייה באתגרים 
הרבים שהיו בשנה האחרונה, במקצועיות, בראייה רחבה, בשירות 
מיוחד של הנהלת המחוז, הרופאים ומתאמי קשרי הקהילה. מבצע 
של  ההירתמות  על  שמח  ואני  במעלה  ראשון  הוא  זה  התחסנות 

מכבי למבצע מיוחד זה".

על  מברכים  "אנו  ברמן:  דניאל  מר  במכבי,  המרכז  מחוז  ראש 
חשיבות  הציבור,  בהיענות  ורואים  הגבוהים,  ההתחסנות  שיעורי 
רבה בדרך למיגור המגפה והחזרת החיים למסלולם בהקדם. מכבי 
והמקצועיים  האיכותיים  הבריאות  שירותי  את  להעניק  תמשיך 
ביותר לטובת החברים, ותפעל כדי להמשיך ולחסן את קהלי היעד 

בהתאם לנהלי משרד הבריאות". 
מנהל מרחב בני ברק, ר' ברוך שטרן: "מדובר בהצלחה חסרת 
תקדים עם היענות נרחבת של בחורי הישיבות לביצוע חיסונים נגד 
נגיף הקורונה. אנו רואים חשיבות רבה בשיעורי התחסנות גבוהים, 

אני קורא לכל מי שמעל גיל 16 לזמן תור ולהגיע להתחסן ". 
כדי להתגבר על התפשטות התחלואה ולמגר את הנגיף, מכבי 
באמצעות  המגוונות  ההתחסנות  אפשרויות  את  להוביל  נרתמה 
מתחמי חיסונים מתקדמים, ניידות נגישות ומידע מקצועי. הפריסה 
אזורי  בכל  מענה  שנותנים  המקצועיים  הצוותים  לצד  הרחבה, 
האפשרות  את  מכבי  לחברי  מעניקים  הארץ,  ברחבי  המגורים 
הישיבות  בחורי  מצד  ההיענות  ובטוחה.  יעילה  בצורה  להתחסן 
לביצוע החיסונים, מעידה על השאיפה העמוקה למגר את הנגיף 

ולחזור בהקדם לשגרה הברוכה.

מאת: מנדי קליין

ההכנות לקראת חג הפורים בעיצומן ובימים אלו מציין 
את  מרחיב  ואף  לקיומו  שנה  חצי  ברק'  בני  חינוך  'מוקד 

פעילותו ומשיק מוקד ייחודי להורי נערות.
הגיליון השישי של הירחון להורים מחנכים מבית מוקד 
חינוך בני ברק, 'במוקד', המופץ בימים אלו בתיבות הדואר 

שיחות  מאמרים,  מכיל  העיר,  ברחבי 
מרתקות  דמויות  עם  ייחודיים  וטורים 

בעולם התורה והחינוך בעיר, כמו גם מאמר 
מנחם  הרב  ד"ר  של  משמע(  )תרתי  חריף 

העצומה  הסכנה  על  הישועה  ממעיני  ברייר 
בשתיית אלכוהול בפורים לילדים ולנוער.

בגיליון זה תמצאו גם רב-שיח עם נשות חינוך 
של  החדשה  השלוחה  מאחורי  העומדות  ומקצוע 

דרישה  על  לענות  שנועדה  ברק'  בני  חינוך  'מוקד 
הורי  להכוונת  מקצועי  מענה  להעמיד  מהשטח,  שעלתה 
בעיה  בכל  לרשותם  העומדים  המתאימים  למענים  נערות 

חינוכית אפשרית.
בענייני  ושו"ת  מחזקים  רעיונות  פנינים,  הגיליון  בראש 
חינוך מפי מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל רבן של ישראל, 
הרב מבריסק רבנו הגרי"ז סולובייצ'יק זללה"ה, רשכבה"ג 
מרן ראש הישיבה רבנו הגדול רבי אהרן יהודה ליב שטינמן 
רבי  ומרן  זללה"ה  שאול  אבא  ציון  בן  רבי  מרן  זללה"ה, 
לעולמו  עתה  זה  שנסתלק  סולובייצ'יק  הלוי  דוד  משולם 

למגינת לב כלל ישראל. בדבריהם מועברת מסורת החינוך 
הטהור בדברי הדרכה והכוונה להורים ולמחנכים.

חינוך  אנשי  פאנל  של  מרתקים  טורים  הגיליון  במרכז 
הציבורית  העשייה  בחזית  העומדים  הראשונה  מהשורה 
כמו:  כחשובים  לנושאים  זרקור  ומפנים  החינוך  בתחום 
הרה"ג  מילדיהם,  מאוכזבים  הורים  שלעתים  לכך  הסיבה 
רבי משה בלוי שליט"א, טוען במאמרו המנומק שהסיבה 
נמצאת במקום פשוט ומפתיע, אבל לא היכן שחיפשנו.

מחליפים  לא  למיניהם  שתקנונים  לכך  הסיבה 
'נשמת  בכלל  היא  ומה  החינוך'  'נשמת  את 
בויאר  משה  רבי  הרה"ג  החינוך'? 
יכולים  שאנחנו  מה  את  סוקר  שליט"א 
הן  החינוך,  של  בהעמקה  להרוויח 

כמחנכים והן כהורים.
הגילאים  בכל  אנשים  ה'מתחפשים',  תופעת 
שחיים לאורך שנים חיים שאינם שלהם, הרה"ג רבי פנחס 
ברייער שליט"א, נותן בהם סימנים ומציע כיצד לצאת מזה. 
הרה"ג רבי ישראל מנשה שליט"א מגלה להורים שעושים 
את זה כמו שצריך, שהעתיד הוורוד של ילדיהם כבר כאן, 

גם אם לא תמיד הם רואים את זה מיד.
משרטט  גוטמן  מוישה  המחונן  הסופר  הגיליון,  בסוף 
בידי אמן סיפור מדהים שאירע במהלך הפעילות של 'מוקד 
חינוך - בני ברק'. הסיפור, שיכול לקרות בבתים הכי טובים, 
ושסיומו יכול היה להיות אחר וכואב, סוחף את הקורא אל 
הסוף הטוב ומלמד דבר ושניים על אורך רוח ואהבת הורים.

מאת: מנדי קליין

ברוך דיין האמת: בשבת האחרונה 
 73 בגיל  לעולמו  הלך 

לניאדו  החולים  בבית 
בקרית צאנז בנתניה, 

מאיר  ר'  הרה"ח 
יהודה מושקוביץ 
מחשובי  ז"ל, 
חסידי צאנז בבני 

ברק.
ב  ר ה

כיהן  מושקוביץ 
בעבר כחבר מועצת 

חסידות  מטעם  העיר 
כחבר  שימש  ואף  צאנז 

הנהלת בית החולים לניאדו.
הרב  היה  האחרונה  השנה  בחצי 
בבית  מאושפז  ז"ל  מושקוביץ 
החולים לאחר שחלה במחלה הקשה 

והנוראה.
נולד ברומניה בא' אב  ז"ל  המנוח 

ישראל מושקוביץ  רבי  תש"ז, לאביו 
בלב  קשור  היה  ע"ה.  ולאמו  ז"ל 
חיים'  ה'שפע  בעל  לאדמו"ר  ונפש 
מצאנז זצ"ל ששימש אצלו 
לבנו  וכן  כמשב"ק, 
האדמו"ר  יבלחט"א 

מצאנז. 
ו  ת ר י ט פ ב
אחריו  הותיר 
ישרים  דור 
בנים,   – מבורך 
וצאצאים  נכדים 
בדרך  ההולכים 

התורה והחסידות.
התקיימה  הלווייתו 
המדרש  מבית  שבת  במוצאי 
של חסידות צאנז ברחוב יהודה הלוי 
בית  לעבר  המשיכה  ומשם  בעיר 
המדרש המרכזי בקרית צאנז בנתניה 
חלקת  ותיקים  בשיכון  החיים  לבית 

צאנז בעיר שם נטמן. 

אלפי בחורי ישיבות התחסנו בבני ברק ע"י צוותי מכבי

מדוע לפעמים הורים 
מאוכזבים מילדיהם בטעות?

חבר מועצת העיר לשעבר 
הרה"ח מאיר יהודה 

מושקוביץ ז"ל

מכבי שירותי בריאות ממשיכה להוביל את מבצע החיסונים הלאומי עם שיעורי התחסנות מובילים, ובימים האחרונים בשיתוף עם עיריית בני ברק, חיסנה אלפי 
בחורי ישיבות שהגיעו במיוחד למתחם החיסונים הייעודי שהוקצה להם ללא צורך בזימון תור מראש

הגיליון השישי של מגזין 'במוקד' מבית מוקד חינוך ב"ב מופץ בימים אלו בתיבות הדואר בעיר ומספק 
בשבת האחרונה הלך לעולמו בגיל 73 בבית החולים לניאדו בקרית מגוון מאמרים, שיחות וטורים של גדולי הרבנים והמומחים בעולם התורה והחינוך בעיר. סקירה

צאנז בנתניה, הרה"ח ר' מאיר יהודה מושקוביץ ז"ל, מחשובי חסידי 
צאנז בבני ברק

הצלחה חסרת תקדים למבצע החיסונים של מכבי

 רה"ע הרב רובינשטיין עם מנהלי המרחב במתחם החיסונים 

 שער במוקד 

הרה"ח ר' מאיר יהודה מושקוביץ 
ז"ל | באדיבות המשפחה 



וופלים

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

סוכריות

בקבוקי יין

קפה

אתם מוזמנים להיכנס לאווירת פורים ביש חסד,
למצוא מגוון מוצרים ענק, בכשרויות מהודרות,

כך שתוכלו להדר את שולחן החג במטעמים נפלאים

ולצאת בזול! 

בשם ה' נעשה  ונצליח!

תמיד תצאו בזול.
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

מחירי יש חסד
עושים לכם את החג!



י"ב אדר תשפ"א 8824/2/21 בני ברק

 אם יהיה גל תחלואה אחרי פורים – 
אנו עלולים להגיע לסגר רביעי

מאת: חיים רייך

ראשי  דיברו  השלישי,  הסגר  סוף  לקראת 
האחרון  הסגר  שזהו  כך  תעל  הבריאו  מערכת 
הייתה  ההערכה  רביעי.  סגר  יהיה  לא  וכי 
בירידה  נמצאים  התחלואה  שמדדי  שכיוון 
מתמדת בשבוע וחצי האחרונים ולאור העובדה 
התחסנו,  ישראלים  מיליון  מארבעה  שלמעלה 
נזדקק  לא  המחלימים,  אלפי  מאות  בתוספת 

לסגר נוסף.
ביום  רק  אמר  כץ  ישראל  האוצר  שר  גם 
ראשון השבוע: "זה היה הסגר האחרון - מעתה 

ההתנהלות תהיה לצד הקורונה".
זמירות  נשמעו  השבוע,  בהמשך  אולם 
כשבועיים  רביעי,  סגר  מפני  החשש  חדשות. 
היא  המשמעות  לממשי.  הפך  פורים  לאחר 
שמדינת ישראל עשויה למצוא את עצמה בסגר 

בשבוע של הבחירות.
הקורונה  ממונה  אמר  לעיתונאים  בתדרוך 
אחרי  תחלואה  גל  יהיה  "אם  אש:  נחמן  פרופ' 
עד  המשק,  של  לסגירה  לחזור  נצטרך   - פורים 
"למנוע  הרשויות  לראשי  קרא  אש  סגר".  כדי 
הסעודות  בפורים.  האסורות  ההתכנסויות  את 
הגדולות, המסיבות והטישים - אסורים לגמרי. 

יש בהם סכנה לבריאות של כולנו".
פרופ' אש ציין כי "למרות ההתקדמות היפה 
של מבצע החיסונים ולמרות יעילותם הגבוהה, 
רביעי.  סגר  על  ימליץ  הבריאות  ומשרד  ייתכן 
המאומתים  מספר  מאחורינו.  לא  עדיין  המגפה 
החולים  מספר  וגם  מאוד  גבוה  עדיין  היומי 

קשה".
הם  האקמו  למכשירי  המחוברים  "מרבית 
"הווריאנט  אש.  אמר   ,"60-40 בגילי  צעירים 
ובסבירות  צעירים  בקרב  יותר  מדבק  הבריטי 
גבוהה גורם לתחלואה יותר קשה בקרבם. אנחנו 
באופן  אחרים  נפוצים  וריאנטים  אחרי  עוקבים 
מהמקרים   1% הוא  הדרום-אפריקני  יומיומי. 
בקרב  שעשינו  סקר  של  תוצאה  זו  בארץ, 
מקרים  שבעה  גם  אותרו  החיוביות.  הבדיקות 
של הווריאנט הקליפורני, ואתמול איתרנו מקרה 
והמשמעות  באוגנדה  שנפוץ  וריאנט  של  אחד 

הקלינית שלו עדיין לא ברורה לנו".
שהווריאנטים  ספק  "אין  הפרויקטור:  לדברי 
הקרובה  התקופה  לאורך  אותנו  ללוות  הולכים 
עם  בעיקר  איתם,  ההתמודדות  של  והאתגר 

בדיקות,  ביצוע  כוללת  מחו"ל,  שלהם  הכניסה 
שלנו,  הריצוף  יכולות  הארכת  בידוד,  אכיפת 
בדיקות PSR לאיתור וריאנטים ושימוש בכוח 
שרשרת  לקטיעת  העורף  פיקוד  של  משימה 
לכו  החיסון.  הוא  זה  לכל  הפתרון  ההדבקה. 

להתחסן, בכל גיל".
שירותי  ראש  אלרעי-פרייס,  שרון  ד"ר  גם 
בריאות הציבור התייחסה לגל התחלואה הצפוי 
כתוצאה מאי שמירה על ההנחיות בימי הפורים.

לסגר  להגיע  מעוניינים  לא  מאוד  "אנחנו 
ברירה",  כשאין  רק  עושים  מגבלות,  ולהטיל 
נראה  "ואם  'כאן'.  לחדשות  בראיון  אמרה 
הזה,  הצעד  את  לעשות  ניאלץ  ברירה  שאין 
באיזשהו  הזה  החג  את  לחגוג  לאפשר  ננסה 
אופן. אנחנו כרגע בדיונים לגבי סגר עם משרד 
והחרדי,  הדתי  והעולם  חרדים  דסק  החינוך, 

מדברים עם כל הגורמים".
"הפורים  כי  בראיון  ציינה  אלרעי-פרייס 
מסיבות  עם  אדם  בחיי  לנו  עלה  בשנה שעברה 
צריכים  אנחנו  בתחלואה.  משמעותית  ועלייה 
לדאוג שפורים הנוכחי לא ייראה ככה. אם אנו 
חובתנו  אחרת,  קצת  ייראה  שפסח  מעוניינים 
היא לדאוג שבפורים נשמור על עצמנו ונצמצם 
במינימום את ההתקהלות, עם כל הרצון לחגוג 

את החג השמח והטוב הזה לילדים ולהורים". 
ד"ר אלרעי פרייס התייחסה בדבריה גם לסגר 
שהסגר  ספק  "אין  השבוע:  שהסתיים  השלישי 
היה מועיל. התחלנו את הסגר עם מקדם הדבקה 
ירידה  שתהיה  רצינו  ל-1.  מתחת  וירדנו   1.3
אין  קודם, אבל  ל-0.7 כמו  יותר, שנגיע  גדולה 

ספק שבלי הסגר המצב היה הרבה יותר גרוע".
שר הבריאות יולי אדלשטיין ציין בראיון גלי 
לילי  עוצר  להטיל  שוקלת  הממשלה  כי  צה"ל 
המוניות.  התקהלויות  למנוע  כדי  הפורים  בימי 
הנוכחיות,  בנסיבות  להועיל  יכול  לילי  "עוצר 
אנחנו בדיונים נרחבים גם עם משרדים נוספים", 
אידיאלי,  פתרון  "אין  והוסיף:  אדלשטיין  אמר 
שעומדות  האופציות  כל  את  בודקים  אנו 

לרשותנו. לצערי, אין מנוס מהגבלות בפורים".
חיסוני  מיליוני  כי  נמסר  השבוע  כך,  בתוך 
וכי  להיגמר  עומדים  לישראל  שהגיעו  הפייזר 
יוכלו לקבל את  רק עוד כחצי מיליון ישראלים 
המשלוח  להגעת  עד  פייזר  של  החיסון  מנות 
הבא בחודש הבא. לפיכך, הורה משרד הבריאות 
של  חיסונים  למתן  להיערך  החולים  לקופות 

חברת 'מודרנה', שכבר נמצאים בארץ.

פרופ' אש: "למרות ההתקדמות היפה של מבצע החיסונים ולמרות יעילותם הגבוהה, ייתכן 
ומשרד הבריאות ימליץ על סגר רביעי. המגפה עדיין לא מאחורינו. מספר המאומתים היומי 
עדיין גבוה מאוד וגם מספר החולים קשה" • ד"ר שרון אלרעי-פרייס, ראש שירותי בריאות 

הציבור: "הפורים בשנה שעברה עלה לנו בחיי אדם עם עלייה משמעותית בתחלואה. אנחנו 
צריכים לדאוג שפורים הנוכחי לא ייראה ככה"

פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש מתריע:

מתריע מפני סגר רביעי. פרופ' נחמן אש )צילום: משרד הבריאות(

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.



לפעמים כדאי לעצור הכל
וליהנות מרגע איכותי לעצמכם

עם נסקפה טייסטרס צ'ויס
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הדר קיבלוה מאהבה: סדר ליל פורים 
ברשת הכוללים 'עיתים'

משנה אותיות נשמה

מאת: אלי כהן

כמאתיים  יפנו  המגילה,  קריאת  לאחר  מעט 
אברכי רשת הכוללים 'עיתים' לסדר ליל פורים 
ובברכתם  בעידודם  שנה  כמדי  הנערך  מיוחד, 
של גדולי ישראל, ובתמיכתו הנלהבת של ראש 

הכולל, הרה"ג יצחק אלקיים שליט"א.
ארבעה  כיום  מונה  'עיתים'  הכוללים  רשת 
בירושלים  הרצוג(,  )קרית  ברק  בבני   - סניפים 
אחיסמך  ובשכונת  עילית  בביתר  א'(,  )רמות 
בלוד - שבכל אחד מהם לומדים עשרות רבות 
של חרדים בוגרי הישיבות שעמלים לפרנסתם. 

מתוכם  שצמחה  ליוזמה  נענו  האברכים 
בהתלהבות והתארגנו בכל הסניפים לקיים סדר 
לימוד מיוחד בליל פורים, לקיים את דברי חז"ל 
יקיימו  הלימוד  לאחר  מאהבה".  קיבלוה  "הדר 
גיבוש  מתוך  בצוותא  פורים  שמחת  האברכים 

ומתוך דיבוק חברים, בעילוי וברגש.
"מרגש  מסכם:  אלקיים  הגר"י  הכולל  ראש 
מאוד שהרעיון של סדר ליל פורים הגיע דווקא 
מציבור הלומדים, זה מוכיח עד כמה הם כולם 
ושמחים  התורה  ללימוד  מחוברים  מרגישים 
להשקיע  שניתן  שעה  ועוד  שעה  עוד  למצוא 

בתורה הקדושה".
כל  במהלך  תורה  שיעורי  נערכים  ב'עיתים' 
לימוד  רמת  על  שומרת  והרשת  השנה  ימות 
גבוהה וישיבתית. לדברי אחד ממנהלי הכוללים 
שהתרומות  הקורונה  בתקופת  "דווקא  ברשת: 
ראינו  לחו"ל,  לצאת  אפשר  ואי  ירדו  בעולם 
גדלה  הכוללים  ורשת  גדולה  דשמיא  סייעתא 
לומדים  עשרות  עוד  נוספו  כאשר  משמעותית, 

לכוללים".
רבים  מאמצים  משקיעה  "הרשת  לדבריו, 
שציבור האברכים ירגישו מחוברים לכולל ובכך 

יתמידו בקביעות עיתים לתורה".

מאת: אלי כהן

לרגל הוצאת המשניות במהדורה האנגלית יש 
לכם הזדמנות לזכות להנציח את נשמת יקירכם 

בספר משניות דף ליום בתאריך פטירתם.
את ספר המשניות דף ליום הוציא לאור הרב 
חיים",  "מאור  מכון  יו"ר  כהן,  מאיר  ישראל 
ליצור  היה  "הרעיון  שנים.  מארבע  יותר  לפני 

רקע  בלי  לאנשים  גם  הזדמנות 
יוכלו  הם  שגם  בלימוד,  רחב 
אותן  להבין  משניות,  ללמוד 
ולסיים אותם בשנה אחת בלבד" 
הוא מסביר. כך יצא לאור הספר 
 – ליום'  מבוארות-דף  'משניות 
אחד.  בכרך  משנה  סדרי  ששה 
"בלימוד יומי של מספר משניות 
ניתן לסיים בשנה את כל שישה 
תלמידי  לי  "אמרו  משנה.  סדרי 
לסיים  הצליחו  לא  שהם  חכמים 
עם  כי  עכשיו,  עד  משניות  ש"ס 
כל הפירושים יצא להם לפעמים 
ללמוד כמה דפים ביום. אבל עם 
שנתי  סיום  מבוארות'  'משניות 

הוא לגמרי יעד אפשרי".
הספר מאפשר ע"י לימוד יומי של דף משניות 
סדרי  כל הששה  את  לסיים  לפי תאריך מסודר 

משנה בהבנה בשנה אחת בלבד.
גדולי  של  ולהמלצתם  לברכתם  זכה  הספר 

ישראל מכל החוגים והעדות.
חבר מועצת גדולי התורה הגר"י זילברשטיין 
פירסם מכתב מיוחד בנושא עליו חתם מרן שר 
"כאשר  שליט"א:  קנייבסקי  הגר"ח  התורה 

במשניות,  היומי"  "דף  לימוד  לתקן  התעוררו 
שע"י סדר לימוד קבוע יתאחדו כל כלל ישראל 
מן  אחת,  בשנה  משניות  הש"ס  כל  את  לסיים 
הראוי ששכל אחד שאינו לומד דף היומי גמרא, 
המשניות  בלימוד  לציבור  להצטרף  שישתדל 
רץ  הוי  חז"ל  אמרו  וכבר  שנקבע,  הסדר  לפי 
יום  בכל  הלכות  השונה  כל  אמרו  וכן  למשנה, 
לימוד  ובזכות  העוה"ב  בן  שהוא  לו  מובטח 
המשניות  וסיום  דרבים  תורה 
כל  השי"ת  ימלא  זה  בסדר 
ולביאת  לטובה  ליבם  משאלות 

גוא"צ בב"א".
בקריאה  בעדני  הגר"ש 
מכל  מבקש  "אני  לציבור: 
בזה  לעזור  שיכולים  הנדיבים 
מן  ויבורכו  בהוצאה  שישתתפו 

השמיים".
עטרת  ר"י  אזרחי  הגרב"מ 
המבורכת  "היוזמה  ישראל: 
המשניות  לימוד  של  הזאת 
יוזמה  היא  שנה,  במשך  וסיומם 
לעשות  וכדאי  מבורכת  מאוד 
אותה ולהתמיד בה ולהיות קבוע 
ללימוד  ומעבר  מעל  השלכות  לזה  יהיו  בה, 

עצמו זה קושר קשר הדוק לש"ס כולו".
זיכוי  לך  "אין  יוסף:  יצחק  הרב  הראשל"צ 

רבים גדול מזה".
מאז הגה הרב כהן את הרעיון בשנת תשע"ו, 
ישנם כבר עשרות אלפי לומדים בכל יום. וכעת 
ניתן לעשות הנצחה לעילוי נשמת יקירכם ביום 
לעילוי  אלפים  ילמדו  שבו  הפטירה  תאריך 

נשמתו.

מאות אברכי רשת הכוללים 'עיתים' ישקדו על תלמודם בליל הפורים, בסדר מיוחד שיימשך 
שעתיים • ראש הכולל הגר"י אלקיים: "האברכים מרגישים מחוברים לתורה"

יש לכם אפשרות לזכות שאלפים ילמדו לע"נ יקירכם כל שנה בתאריך השנה לפטירתם

המשניות המבוארות

אברכי כולל עיתים

קריית ההייטק החרדית הגדולה בעולם

סטאז׳ בחברת ההייטק 
הגדולה בעולם

המסלולים שלנו:

| full stack מפתחות 

| full stack+ Devops

ללא צורך ברקעui ux -מעצבות ממשק וחווית משתמש |

ללא צורך ברקע

לבעלות רקע בתכנות

אתרא- בית של תורה ורווחה כלכלית

9421*לפרטים נוספים והרשמה:

 'אתרא' -
מוסד הלימודים 

הגדול במגזר החרדי 
 מעניק השנה

1,000 מלגות 
במימון מלא 

להכשרה ועבודה 
בהייטק לנשים 
חרדיות בלבד

סניף ראשי: רח׳ בר כוכבא 4 ב״ב, צמוד למכון מור
מתחם ההכשרה: רח׳ כנרת 15 ב״ב, מאחורי מגדלי ב.ס.ר

הכשרה וחוזה עבודה 
למסיימות בהצלחה

לימודים כשרים 
למהדרין

אין צורך בידע 
מוקדם



ואתם מחייכיםהורדנו מחירים

חפשו בגוגל: כללית מושלם הכשר | פתוח בכל הסינונים
כללית. צעד לפני,

בשביל הבריאות שלך

לקוחות כללית מושלם פלטינום
 נהנים מטיפולי שיניים משמרים

 בהשתתפות עצמית של:

מחירים לדוגמה

*החל מ-י״ז באדר )1.3.2021( | בכפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום | הטיפולים ניתנים ברשת כללית סמייל

 המציג אינו רופא שיניים

*
₪

טיפול שורש בשן קדמית
חידוש טיפול שורש בטוחנת

טיפול שורש בשן בעלת היסטוריה אנדודונטלית
עקירת שן בינה

כתר אמלגם
שחזור שן שבורה בשן קדמית

מחיר חדשמחיר קודםהטיפול
 ₪ 136
₪ 304
₪ 318
₪ 102
₪ 156
₪ 126

 ₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20

ומעלהמגיל 18 
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"על הממשלה להבטיח מנגנון רשת ביטחון "ברור לנו שמדובר בתרגיל של ארגוני הטרור"
כלכלית לגני הילדים הפרטיים"

מאת: מנדי קליין

בארגון  מהתבוללות  להצלה  באגף  גורם 
יהודיות  בנות  הצלת  כי  אומר,  לאחים'  'אור 
רק  אינה  האויב,  שטח  אל  הקווים'  מ'חציית 
בטחוני  אלא  יהודי,  ערכי  או  הומניטרי  ענין 
מסכלת  הבנות,  להצלת  הפעילות  מובהק. 
המנסים  מחבלים,  של  טרור  מזימות  בבירור 
יעד  כל  אל  היהודיות  הנערות  דרך  להגיע 

בטחוני שיחפצו.
במניעת  שנים  זה  עוסק  לאחים'  'אור 
יהודיות שהגיעו  נערות  ובחילוץ  התבוללות, 
סיוע  נואשות  ומבקשות  ערביים  לכפרים 

לצאת משם.
לדברי הגורם ב'אור לאחים', יש בפעילות 
זו של זהירות מקשר מפוקפק עם בני מיעוטים 
בחלק  נתקלים  אנו  מובהק.  בטחוני  היבט   -
שמדובר  בעליל  ברור  שבהם  מהמקרים, 
לכל  להגיע  כדי  הטרור,  ארגוני  של  בתרגיל 
מקום ומידע בטחוני שהם רוצים להגיע אליו. 
עם  קשר  של  התמימה-כאילו,  הדרך 
המיעוטים  בן  לצעיר  פותחת  יהודיה,  נערה 
למה שהם  הרבה מעבר  אל  דרך  ולמפעיליו, 

יכולים להגיע אליו בכל דרך קונבנציונלית.
את  המביאה  היא  המזימה  תמיד  לא 
קשר  של  נוספת,  אפשרות  גם  יש  הקשר. 
שנרקם בלי כוונות זדון של טרור. אבל לאחר 
שהוא מתרקם, נודע עליו לגורמי טרור, והם 
אותו  ולנווט  הציד",  על  יד  "לשים  ממהרים 
לשימוש של טרור, אם למידע, ריגול, העברת 

חומרי חבלה ועוד.
לפעמים הנערה אינה מודעת לכך שהפכה 
לכלי שרת בידי גורמי טרור. אולם גם במקרים 
שבויה  הפכה  היא  מודעת,  כבר  היא  שבהם 

בידיהם וחוששת לחייה.

ולצערנו,  אליהם,  נחשפים  שאנו  במקרים 
פועלים  אנו  נחשפים,  אנו  המקרים  לכל  לא 
שלנו,  ה"בטחוניסטים"  האנשים  באמצעות 
קרביות,  יחידות  יוצאי  המחלצים,  יחידת 
הרואיים,  במבצעים  הבנות  את  המחלצים 

מתוך הכפרים הערביים. 
גורמי  את  במידע  משתפים  הם  אחת  לא 
הערכי  המניע  את  אמנם  אין  להם  הבטחון. 
של מניעת התבוללות, אבל הם עוקבים אחרי 
ניצלו  חיים  הרבה  הבטחונית.  המשמעות 
בעקבות  שלהם,  הפקוחה  מהעין  כתוצאה 

מידעים שלנו.
את  השנה  ולוח  השעון  סביב  חיים  אנו 
ההתמודדות הקורעת הזו. פונים אלינו הורים, 
משפחות  יהודיות.  לבנות  ואמהות  אבות 
שלהם  שהבת  חלמו  לא  שמעולם  שורשיות 
כלל  בדרך  מיעוטים.  בן  עם  לקשר  תגיע 
או  מדובר בבנות למשפחות הרוסות, שהאב 
אחרות,  במצוקות  או  במאסר  מצויים  האם 
ואת המצוקה הזו מנצל הצד שכנגד. אבל לא 
הכי  במשפחות  קורה  "זה  אומרים:  איך  רק. 

טובות".
למשפחות,  ותמיכה  משען  משמשים  אנו 
כדי  הכל  שנעשה  ויודעות  בנו  שבוטחות 

להציל את הילדה שלהם. 
מקרים  מאות  לנו  שיש  הדבר,  מצער 
טיפול  ללא  יום  כמעט  אין  בשנה.  מטופלים 
עובדות  מפעילים  אנו  זה.  מסוג  במקרה 
לבנות  המסייעות  מקצועיות,  סוציאליות 
המקיימות  פסיכולוגיות  וכן  ולמשפחות, 

שיחות משקמות עם הבנות. 
אל  לפנות  מאוד  שחשוב  מלמד  הניסיון 
ראשוני,  קשר  על  היוודע  עם  לאחים'  'אור 
שכן השתרשות קשר מקשה על הפעולה, הן 

בהיבט הרגשי והן בממד המבצעי.

מאת: יחיאל חן

ליו"ר  )ש"ס(  אזולאי  ינון  חה"כ  ששיגר  במכתב 
בנוסף  חתומים  ובו  גפני  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 
הח"כים: ניר ברקת, קטי שטרית, מיקי לוי, קרן ברק 
ועאידה תומא סלימאן, מבקשים חברי הכנסת לקיים 

דיון דחוף בוועדה בנושאים כדלקמן:
הפרטיים  והגנים  הרך  הגיל  למסגרות  פיצוי 
חוזים  "התאמת  במתווה   - הנוכחי  הסגר  בעקבות 
הקורונה  בעקבות  הבאה  הלימודים  שנת  לקראת 
בענף גני הילדים"* שפרסם משרד המשפטים ביום 
גרס  בעצמו  המשפטים  משרד  כי  עולה   ,24.8.20
יום כמו בגל   30 בו הגנים סגורים מעל  כי במקרה 
בפיצוי  הגנים  את  ותפצה  תסייע  המדינה  הנוכחי, 

ומענק ייעודי לסקטור זה:
אשר על כן כותב אזולאי, על הממשלה להבטיח 
הילדים  לגני  כלכלית  ביטחון  רשת  של  מנגנון 
הייעודי  למענק  בדומה  סגר,  של  במצב  הפרטיים 
הגנים  סגירת  לאחר  קיבלו  אותו  הפרטיים  לגנים 
בגל הראשון שעלותו הכוללת הייתה פחות מ-200 
מיליון ₪ בלבד. עמותות המפעילות גנים פרטיים, 
פיצוי  ללא  ונשארות  עצמאים  למענק  זכאיות  אינן 
היות ואין להן מסלול לגשת אליו מאחר והן עמותה.
בנוסף, מבקשים חברי הכנסת לדון בפיצוי לעסקים 
עם מחזור מעל 400 מיליון ₪ - כידוע עסקים רבים 
יצאה  המדינה  לכך  אי  הקורונה,  במשבר  נפגעו 
בשורת מענקי סיוע לאותם עסקים שנפגעו, דא עקא 
שעסקים מעל מחזור של 400 מיליון ₪ לא נכללו 
בעיקר  פוגעת  אלו  עסקים  הכללת  אי  במענקים. 
מהמשבר  קשות  שנפגעו  ומלונאות  תיירות  עסקי 
ישנו סעיף בתוכנית  קיבלו את הסיוע הנדרש.  ולא 

המענקים האחרונה המתייחס להחזרי ארנונה ושם 
יינתן  שבמסגרתן  תקנות  יתקן  הפנים  שר  כי  נאמר 
ביותר  שנפגעו  לעסקים  גם  ארנונה  הוצאות  החזר 
מ-400 מיליון שקלים והזכאות תיקבע בהתאם לרף 
 200 בין  של  במחזורים  לעסקים  שייקבע  הזכאות 
בשנת  המקבילים  לחודשים  ביחס  מיליון  ל-400 

2019. זו העזרה היחידה לאותם עסקים.
בסיום המכתב פונים הח"כים לגפני: "אנו פונים 
דלעיל,  בנושאים  דחוף  דיון  לקיים  בבקשה  אליך 

נודה על התייחסותך וטיפולך בהקדם.

באגף להצלה מהתבוללות בארגון 'אור לאחים' אומרים: "הצלת בנות יהודיות מ'חציית 
הקווים' אל שטח האויב - מסכלת מזימות טרור של מחבלים"

חבר ועדת הכספים ח"כ ינון אזולאי: "על הממשלה להבטיח מנגנון רשת ביטחון כלכלית לגני 
הילדים הפרטיים במצב של סגר בדומה למענק הייעודי לגנים הפרטיים אותו קיבלו לאחר סגירת 

הגנים בגל הראשון"

ח"כ ינון אזולאי )צילום: דוברות הכנסת(
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בפקס: 03-6129944
Beithillel2@gmail.com :או במייל

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



גם אני פה בשבילכם:
ypa@clalit.org.il | 052-7632326 | יחזקאל פקשר- מנהל קשרי לקוחות בבני ברק

איך אומרים בבני ברק
מומחי שניידר קרוב לבית

במילה אחת?

כללית
לרפואת ילדים לשירותכם במרפאות בבני ברקבכללית טובי המומחים של בית החולים שניידר 

אנדוקרינולוגיה ADHD-נוירולוגיה ו אלרגיהאורתופדיה ריאות

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!



י"ב אדר תשפ"א 141424/2/21 בני ברק

"בן אדם ששותה דברים משכרים ואינו 
שולט על הנהגתו ודיבורו - איננו אדם"

מאת: ד"ר מנחם חיים ברייר

שתיה  של  התופעה  האחרונות  בשנים  לצערנו 
ופוגעת  מגזרים  וחוצה  מאד  החמירה  לשכרה 
אלכוהוליים  משקאות  השותים  בצעירים  בעיקר 
לילות  חתונות,  תורה,  שמחת  בפורים,  לשוכרה 

שבת ובאירועים שונים לאורך כל השנה.
הלכה  פסק  יצא  התשע"ט  א'  אדר  בחודש 
הרבנים  חתומים  שעליו  לשוכרה  השתיה  בגנות 
הגאונים שליט"א: רבי שמעון בעדני, רבי יצחק 
רבי שריאל  קליין,  רבי משה שאול  זילברשטיין, 
אליעזר  רבי שמואל  סילמן,  יהודה  רבי  רוזנברג, 
הסיפא  לשון  וזה  לובין  מנדל  מנחם  רבי  שטרן, 
של הפסק: ...ומן הניסיון שיש הרבה פעמים אשר 
ברכב  הנוהג  כגון  רציחה  לידי  מביאה  השתיה 
אחר שתיה שזה ידוע שמביא לאסונות רבים ח"ו, 
וכן באים ע"י לזה לאיסורים חמורים הן איסורים 
שבין אדם למקום והן איסורים שבין אדם לחברו, 
בפרט  מרובה  הרופאים ששתייה  ע"י  נתברר  וכן 
גם  וע"כ  ומוחי.  גופני  נזק  גורמת  צעירים  אצל 
לשתות  שלא  להיזהר  יש  משפחתיות  בשמחות 
או  לשכרות  להביא  היכולים  המשכרים  משקין 
מצוה  של  שמחה  לשמוח  אלא  הדעת,  לבלבול 

המביאה לידי קדושה.
אנחנו מדווחים על נזקים ואסונות שמתרחשים 
לשוכרה  השתיה  החריפה.  השתיה  בעקבות 
חוסר  שבעקבות  הכבד  על  יתר  לעומס  מביאה 
ובעיקר  הכבד  אנזימי  של  מספיקה  בשלות 
אלכוהול דהידרוגנאז שאינו מסוגל לפרק ולנטרל 
גבוהה  נשארת  בדם  שרמתו  כך  האלכוהול  את 
ראוי  מוחי  ולחוסר תפקוד  למיסוך המח  וגורמת 
וזהיר וגורם כך לשותים הצעירים לאבד את שיווי 
המשקל ולהתגלגל במדרגות או ברחוב ונחבלים 
ודימומים  גפיים  של  שברים  נגרמים  וכך  קשות 

במח.
המח  הרפואית,  הספרות  שלפי  לציין  יש 
לגדול  ממשיך  בגופנו,  אחרות  למערכות  בניגוד 
ולהתפתח עד גיל 25-30, מדובר באונה המצחית 
תפקודים  על  שאחראית  הקדמית  הפרונטלית 

חשובים בגופנו.
הצעירים  אצל  נמצא  כאמור  והמח  מאחר 
בשלבי התפתחות עד גיל 25-30, לכן ביתר קלות 

הוא אמור להינזק ע"י רמות אלכוהול גבוהות.
שנה  מדי  מתרחשות  שבישראל  לציין  חשוב 
כ-500 תאונות דרכים בהשפעת שתיית אלכוהול 

המביאה לפציעות קשות ולמוות.
לא  עדיין  הצעירים  שהשותים  להוסיף  יש 

והם  וזהירים  בטיחותיים  נסיעה  הרגלי  רכשו 
אוטומטית  בצורה  המגיב  מותנה,  רפלקס  חסרי 

בהתפתחות מצב מסוכן בכביש.
וכך הכניסה לרכב של אדם שתוי גם ברמה לא 
גבוהה, עלולה להיגמר באסון הן של הנוהג והן 
של הנוסעים עמו או במכוניות אחרות והאנשים 

שנדרסו על ידו.
חדשות  וקוראים  שומעים  אנו  אלו  דברים 

לבקרים ולב מי לא יחמץ על כך.
לחלות  הסיכון  את  מעלה  אלכוהול  שתיית 
 2-3 פי  הקול  ומיתרי  הגרון,  הפה,  חלל  בסרטן 

בהשוואה לאנשים שאינם שותים אלכוהול.
במוחו  פוגעת  כאמור  משכר  אלכוהול  שתיית 
קיצון למוות  ויכולה להביא במקרה  של השותה 
מוחי כפי שדווחתי ע"י מנהלי חדרי המיון באזור 

המרכז.
והדורות  דורנו  גדולי  של  ההתייחסות  מה 

הקודמים לשתיית משקאות משכרים:
אדם  בן  אמר:  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
ששותה דברים משכרים ואינו שולט על הנהגתו 
ודיבורו הוא איננו אדם, כי כל המעלה של האדם 

הוא השכל שחנן לו האלוקים.
כנשאל הגראי"ל שטיינמן האם צריך להשתכר 
בפורים, שאל: "האם החזון איש השתכר? האם 

הבריסקער רב השתכר?"
ידוע  שליט"א:  אדלשטיין  גרשון  רבי  מרן 
מה  וכל  פורים  כמו  הוא  שיו"כ  הזוהר  מתיקוני 
וביום  ביו"כ,  גם  שייך  בפורים  לזכות  שאפשר 
קשה  שביו"כ  כזאת  שלמות  לקבל  אפשר  פורים 

יותר להשיג.
עול  פריקת  זמן  הוא  שפורים  החושבים  יש 
שיש בו ח"ו פטור מכל המצוות ושאפשר לפגוע 
בזולת בבן אדם לחברו, ידוע לי על מעשים שהיו 
ושפגעו בזולת בפורים ונענשו ר"ל. בפורים צריך 

ללמוד עד כמה שאפשר.
גרשון  רבי  מרן  בשיחה  אמר  תש"פ  באדר 
למדו  שבפורים  כאלה  שהיו  שידוע  אדלשטיין 
התורה  לימוד  בזכות  בישועות,  וזכו  בהתמדה 
וקיבלו  קיימו  של  יום  זה  פורים  כי  בפורים 
וצריכים לעסוק בתורה ובמצוות היום ואם עושים 

הפוך זה חטא חמור.
חשוב מאד להתפלל בכוונה ובישוב הדעת בלי 
קלות ראש ופריקת עול וכיצד יקיימו זאת אנשים 
גבולות  ללא  לשכרה  שתיה  השותים  צעירים 

והמאבדים צלם אנוש? 
עצמו  שישמור  בעיקר  כותב:  אלימלך  הנועם 
ממשקה המשכרו כי זה חולי רע המביא את האדם 

לשפלות גדולה.
שטרנבוך  משה  ר'  החרדית  העדה  ראב"ד 
לשוכרה  השותה  כי  בחריפות  לי  אמר  שליט"א 
הינו "נבל ברשות התורה" ושתייתו הינה "חילול 

ה' וזלזול בדת".
ואם הצעיר ששתה לשוכרה נוהג יש לו תולדות 

של רציחה!
הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א: הנוהג ברכב 

לאחר שתייה "הוא רוצח"!
יצחק  רבי  הגאון  לפני  הדברים  את  כשהצגתי 
"חייב  בדבר  מה  ותמהתי  שליט"א  זילברשטיין 
איניש לבסומי בפוריא" הזדעק הרב איזה מצווה 
יש לו? עוברים על איסורי תורה, עוברים על "לא 
על  עוברים  רעך".  דם  על  תעמוד  "לא  תרצח", 

"בל תשחית של הגוף ושל הכסף".
תהיה  יין  שתיית  שליט"א:  קליין  הגרמ"ש 
דווקא לצורך מצווה, אבל אם מרבים בשתיה זו 
ברשות  "נבל  נקרא  זה  הרמב"ן  ובלשון  הוללות 
הוא  יין  שתיית  אחר  ברכב  נוהג  ואם   . התורה" 
וזה  אסון  הרות  ותוצאותיו  הרבים  ברשות  מזיק 

קרוב למזיד לעבור על "לא תרצח".
הזדעזע  שליט"א  רוזנברג  שריאל  רבי  הגאון 
מעוצמת התופעה של שתייה לשוכרה במקומות 
היהודי  בצביון  פוגע  שהדבר  ואמר  שונים 
לשוכרה  השתייה  ועל  בתשובה.  לחזור  וצריכים 
אמר: "ואת דמכם לנפשותיכם אדרוש מיד כל חי 

אדרשנו".
הגר"י סילמן שליט"א: שתיה לשוכרה יש בה 
נפש  לפיקוח  מגיע  לעיתים  גדולה  גופנית  סכנה 
שהידרדרותה  רוחנית  לסכנה  מזה  פחות  ולא 

תישאר גם אחרי פורים.

הנובעים  אסונות  על  מתבשרים  שנה  ומדי 
"לא  של  איסור  בזה  ויש  אלכוהול  משתיית 

תרצח"!.
שליט"א  שטרן  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון 
מצווים  אנו  אין  מקום  "מכל  המאירי   את  מביא 

להשתכר".
הכל בו: "חייב איניש לביסומי", לא שהשתכר, 
עריות  לגילוי  וגורם  גמור  איסור  שהשכרות 

ושפיכות דמים.
מוגזמת  יין  שתיית  שליט"א:  לובין  הגרמ"מ 

עלולה להביא לסכנת נפשות.
והתחנן  לרב  פנה  שנים  מזה  הנשוי  אברך 
לילדים  מצפים  ואשתו  הוא  לו,  שיעזור  בפניו 
העיכוב.  ולמה  מה  על  יודע  והוא  שנים  כבר 
יין  הרבה  בפורים  שתה  שבצעירותו  סיפר  הוא 
חלש  בבחור  והשתלח  ובלמיו  ראשו  את  איבד 
ופגע בו פגיעה נפשית ורוחנית קשה עד שנשבר 

והתמוטט.
שמחמת  יודע  שהוא  לרב  אמר  אברך  אותו 
עליו  ומקפיד  כועס  הנפגע  הנפשעת  התנהגותו 
בשמיים  בעדו  עוצרות  שלו  הדמעות  ובוודאי 
השתדלויות  עשה  הרב  לעולם.  ילדים  מלהביא 

רבות כדי שהנפגע ימחל לפוגע בו.
לסיכום: לגבי שתיית יין בפורים כתב הרמ"א 
יותר  ישתה  אלא  כ"כ  להשתכר  צורך  שאין 

מלימודו )רגילותו( ויישן.
לעשות  ראוי  וכן  סק"ה  ברורה  המשנה  וכתב 
מקולקלים  הדורות  כי  ישתכר  שלא  שעדיף 

וחוששים שתצא תקלה.
החיי אדם: "היודע שע"י שתיית יין יבוא לזלזל 
שלא  מוטב  מעריב  או  מנחה  יפסיד  או  במצוות 

ישתכר". 
מעבר  לשוכרה  השותה  הצעיר  דעתי:  לעניות 
באשתו  פוגע  הזולת  ואת  עצמו  את  שמסכן  לזה 
חבריו,  הקטנים,  ילדיו  בהוריו,  הבית,  ובשלום 
פגיעה  כדי  תוך  רוחנית  ומדרדר  ועוד,  מכריו 
בצביון היהודי ומאבד צלם אנוש ומה יאמר הנ"ל 

ביום הדין.
יכול להיות לתועלת מרובה אם ראשי ישיבות, 
מעמד  בעלי  חשובים  ואנשים  חכמים  תלמידי 
הציבור  לפני  אלו  דברים  ויביא  בנידון  ידרשו 
שלהם, ושמוזמנים לחתונות או לאירועים אחרים 
יתנו מראש את בואם בהעדר מוחלט של אלכוהול 
באולמות השמחה וכל מקום אחר ודבר זה יעשה 
לתקן  במשהו  בעז"ה  וישפיע  הציבור  על  רושם 

את הקלקול הגדול.
פורים שמח כהלכה.

בישראל מתרחשות מדי שנה כ-500 תאונות דרכים בהשפעת שתיית אלכוהול המביאה לפציעות קשות ולמוות ⋅ ד"ר מנחם חיים ברייר, סגן 
מנהל רפואי במרכז ברפואי 'מעיני הישועה' ומחבר הסדרה "מפנקסו של רופא", במאמר נוקב לקראת פורים אודות החומרה בשתיית משקאות 

אלכוהולים לצעירים בפורים ובמשך כל השנה

 ד"ר מנחם חיים ברייר 

מכונת כביסה 
 Electrolux

 EW6F4943EBM

₪ 1,899
יבואן רישמי

מדיח כלים
 Electrolux

 ESF5512LOW

₪ 1,899
יבואן רישמי

תנור 
 EOH7427X
Electrolux

₪ 2,349 
יבואן רישמי
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מתחדשים לפסח רק ביעקובי!

רבי עקיבא 3 בני ברק | שעות פתיחה: א', ב', ד', ה' 10:30-21:00 רצוף יום ג' 10:30-18:00 יום ו' 9:00-14:00 | טל: 03-6161291 



גם אני פה בשבילכן:
חיה שנלר- מנהלת קשרי לקוחות | 054-8450809

איך אומרים בבני ברק
שירותים מתקדמים 

לבריאות האישה
במילה אחת?

כללית
מרכז גני טל לבריאות האישה 

עומד לרשותך

מרכז מתקדם
לבריאות האישה

דיאטנית
בייעוץ אישי

רפואה דחופה
24 שעות

נבחרת רופאות 
ורופאים מקצועית

ליווי צמוד
לקראת הלידה

צעד לפני, בשביל הבריאות שלך!



י"ב אדר תשפ"א 161624/2/21 בני ברק

גדולי ישראל מתריעים: "מי שאומר לחברו 
אל תעשה חיסון, הרי זה מתחייב בנפשו"

שערי צדק: 94% מהנבדקים דיווחו על 
תופעות ותסמינים אחרי 3 חודשים

מאת: יוסף טולידנו 

לפעול  החלה  האחרונים  שבשבועות  לאחר 
מתנגדי  של  שולית  קבוצה  החרדיים  באזורים 
שמטרתו  כוזב  מידע  הפצת  באמצעות  חיסונים, 
הלאומי,  החיסונים  במבצע  ולחבל  בהלה  לזרוע 
בוטים  בשקרים  מדובר  מהמקרים  בחלק  כאשר 
שכביכול  ישראל  גדולי  של  שמות  ציון  כמו 
דעתם  הביעו  אלו  רבנים  בעוד  לחיסון  מתנגדים 
בגלוי בעד ואף התחסנו, כעת גדולי ישראל מכל 
העדות והחוגים מתריעים כי מדובר באיסור תורה 

של ממש.
לכך  התייחס  מוצ"ש,  מידי  השבועי  בשיעורו 
ראש הישיבה הגר"מ מאזוז ואמר: "הואיל ועדיין 
יש כאלו שמסופקים, מי שאומר לחברו אל תעשה 
יסורים,  וסובל  חולה  חברו  ח"ו  כך  ואחר  חיסון 

הרי זה מתחייב בנפשו של חברו".
בנוסף לכך, ביום שני השבוע - לאחר שחלפו 
חכמי  מועצת  נשיא  החלים,  מאז  חודשים  מספר 
כהן  שלום  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  התורה 
שהגיע  מד"א  צוות  באמצעות  התחסן  שליט"א 
במיוחד למעונו. הרב נשאל אודות הרבנים מתנגדי 
מי  כנגד  ודעתו  רוחו  מורת  את  והביע  החיסונים 
שמורים שלא להתחסן והביע שוב את דעתו-דעת 

תורה שחובה על כל אחד ואחת להתחסן.
הגרש"מ  ירושלים  של  ורבה  לציון  הראשון 
עמאר התייחס אף הוא למפיצי הכזב ואמר: "יש 
להיות  אוהבים  יהיה,  שלא  מה  כל  עם  אנשים 
הפוך, יש בזה כמה סיבות, לא נפרט, סיבות של 
אני  כך.  התורה  דרך  לא  להסס  לנו  יש  מה  הבל. 
שאמרו  הגדולים  רבותינו  בעקבות  הולך  הקטן 

להתחסן".  
מוצאפי  ציון  בן  רבי  הגה"צ  המקובל  גם 
מפיצי  נגד  בחריפות  לאחרונה  יצא  שליט"א, 
חיים  של  דין  כאן  "יש  החיסונים:  נגד  הכזבים 

שאמר  אחד  גדול  ראיתי  לא  מזה.  הפוך  וחלילה 
ולומר  צווארו  על  לקחת  יכול  מי  להתחסן.  לא 
לא להתחסן, או לא לשמוע לגדולי עולם וגדולי 
על  ולצעוק  המשמר  על  לעמוד  צריך  הרפואה? 
שבת  ומחללים  מאיסורא  סכנתא  חמירא  כי  זה, 
כדי להציל נפש מישראל, אפילו אם מדובר בספק 

נפשות". 
היא,  והכי קשה  חמורה  הכי  הלוואי  "תופעות 
שאנשים מערערים על מה שגדולי ישראל פסקו, 
אנשים  לרפא.  הרשות  להם  שנתנה  הרופאים  על 
מעיזים לקעקע את יסודות האמונה ועבודת השם, 
מי שם אותם לשופטים לבוא בריש גליה לדבר על 
דברים שהם לא יודעים ולא מבינים בהם מאומה. 
הם ממציאים עלילות ומפחידים את הציבור,  זה 
הדבר הכי חמור והכי קשה. בושה שאנשים כאלו 

עוד מעזים לדבר", הוסיף הגרב"צ מוצאפי.
ראש בית דין רבני חב"ד באה"ק המרא דאתרא 
דנחלת הר חב"ד- הרה"ג יצחק יהודה ירוסלבסקי 
לקחו  שומעי  את  הוא  אף  מעודד  שליט"א 
נגד  בחריפות  במילים  ומתבטא  ולהתחסן  להגיע 
המפורסמים,  הרבנים  "כל  לחיסונים:  המתנגדים 
אומרים  המקצוע  ואנשי  הגדולים  הרופאים  כל 
אחראיים  בלתי  אנשים  כמה  יש  להתחסן.  לכו 
לא  ואומרים  הציבור  שלום  את  המסכנים 
להתחסן, נא לא לשמוע לדברים אלו שהם דברים 
חייב  אחד  כל  נפשות.  וסכנת  דמים  שפיכות  של 
מי  המומחים,  הרופאים  לקול  ולשמוע  להתחסן 
דינו  ומי שאומר שלא להתחסן,  שמזלזל בחיסון 

כשופך דמים".
גם הגאון רבי אפרים בוגרד דיין ומורה הוראה 
בבית הדין הרבני בירושלים ומרבני חב"ד שחלה 
לפני כחודש בקורונה ונזקק לתמיכה נשמתית, אך 
מהנגיף,  החלים  תפילות  ולאחר  שמיים  בחסדי 
תוקף בחריפות את מפיצי הכזב: "כל מי שיוצא 
שפרסמו  נכון  דמים!.  שופך  הוא  החיסונים  נגד 
לחיסונים,  שמתנגדים  רבנים  של  כביכול  שמות 

ואותם  הכחישו,  רבנים  אותם  עצמם  הם  אבל 
מפרסמים – זייפו חתימות. זו דרכם, עבודה זרה 

כביכול,  וה’מומחים’  ה’רופאים’  כל  כפשוטו. 
ולא  רופאים  לא  הם  מסויימת,  לכת  שייכים  הם 
מרמה  זרה,  עבודה  כל  דרך  כמו  דרכם  מומחים. 

ושקר", אמר.
כמו כן, לאחר שמועות שקריות רבות של כזבני 
שלום'  'נהר  המקובלים  ישיבת  ראש  החיסונים, 
יצא בקריאת  בניהו שמואלי שליט״א  רבי  הגאון 
קודש לתלמידיו וביקש מהם להתחסן נגד הנגיף. 
כי בקו המידע של מטה ההסברה החרדי,  יצויין 
דקות  מליון  כחצי  של  מדהימה  לחשיפה  הזוכה 
האזנה מדי יום, פורסמו שמות נוספים של רבנים 
הקוראים לצאת ולהתחסן, ומתריעים מפני כזבני 
כביכול  מופיע  ששמם  לאחר  זאת  החיסונים, 
במכתב של מתנגדי החיסונים, ללא ידיעתם כלל.  
במקביל, בעקבות פטירתה הטראגית של הגב' 
החרדי  ההסברה  במטה  ע"ה,  שטרית  בן  אסנת 
יוצאים בקמפיין - שיפורסם במגוון פלטפורמות 
בעזרת  מתחסנות  "כולנו  נשמתה.  לעילוי   -
השם, לעילוי נשמתה של היולדת הצעירה אסנת 
ע"ה,  סיאני(  )לבית  שטרית  בן  בנימין  בת  זהבה 
ולהציל  אחרות  עוד  לשכנע  עצמנו  על  ומקבלות 

חיים". נאמר בקמפיין.
אסנת ז"ל הותירה אחריה ארבעה ילדים קטנים 
בהם תינוק בן שנה בלבד, לאחר שנדבקה בנגיף 
והיא  רקע  סבלה ממחלות  אף שלא  על  ונפטרה, 
לדברי  ב"מ.  שרד  לא  העובר  גם  בלבד.   31 בת 
בני משפחתה וחברותיה של המנוחה, אסנת טרם 
של  הראשונה  במנה  אפילו  להתחסן  הספיקה 

החיסון. 
של  משפחתה  בן  הטראגי,  האירוע  בעקבות 
אסנת שהתוודה בראיון לכלי התקשורת כי עד כה 
וניהל קבוצה של אלפי  היה ממתנגדי החיסונים, 
נפש  וחשבון  הקבוצה  סגירת  על  הודיע  חברים, 
אישי. "עד שזה לא מגיע אליך, אתה לא חושב על 

כך ברצינות" אמר.

מאת: אלי כהן

תקווה למחלימים: "אנחנו יכולים להגיד בזהירות 
התלונות  מרבית  התקינות,  הבדיקות  שלצד 
חולפות החל משלושה חודשים ועד ששה", אומר 
הריאות  מכון  מנהל  איזביצקי,  גבריאל  פרופ' 
מחלימי  על  מעמיק  מחקר  בתום  צדק,  בשערי 

קורונה שביצע.
במרכז  הריאות  במכון  שנערך  ארצי  במחקר 
מטופלים  כ-166  בקרב  צדק  שערי  הרפואי 
95% ממחלימי  ל-  כי  עולה  מקורונה,  שהחלימו 
הקורונה אין לכאורה עדויות לנזקים בלתי הפיכים 

בריאות או בלב כתוצאה מהקורונה.
מנתוני המחקר עולה ש- 94% מכלל הנבדקים 
חודשים   3 הסימפטומים  מאחד  סובלים  עדיין 
הסימפטום  כאשר  מחלים,  תעודת  שקבלו  אחרי 
השכיח ביותר הוא קוצר נשימה אצל 57% מכלל 

המחלימים.
הריאות  מכון  מומחי  בדקו  המחקר  במסגרת 
מקורונה  שהחלימו  נבדקים   166 צדק  בשערי 

בגילאי 19 עד 86.
לצד התוצאות החד משמעיות ישנה גם בשורה 
אלינו  ששבו  המטופלים  כל  "כמעט  טובה: 
על  דיווחו  חודשים  ששה  לאחר  חוזרת  לבדיקה 
שיפור משמעותי במצבם הכללי והבדיקות שלהם 
נמצאו לרוב תקינות. מצאנו גם שפעילות גופנית 
משמעותי  גורם  היא  בשבוע  פעמים   3-4 קבועה 
מספר  יותר",  ומהירה  טובה  בהחלמה  המסייע 
פרופ' איזביצקי, מנהל מכון הריאות בשערי צדק 

שהוביל את המחקר.
קוצר  במחקר:  שעלו  נוספים  ממצאים 
ביותר  והשכיח  הנפוץ  הסימפטום  הוא  נשימה 
שהחלימו   אחרי  חודשים   3 הנבדקים  בקרב 
65% מתוך החולים הקשים לעומת 50% בקבוצת 
חולשה  על  דיווחו  מהמחלימים  הקלים. 55% 
כללית - באופן זהה בשתי קבוצות הנבדקים. 25% 
שווה  באופן  גם  שיעול,  על  דיווחו  מהנבדקים 
בחזה,  כאבים  על  דיווחו   18% הקבוצות.  בשתי 
באופן שווה בשתי הקבוצות. 11% סבלו מאבדן 
נוירולוגיות  וריח. 8% סבלו מתופעות  חוש טעם 
או  ביד  וחולשה  נימולים  סחרחורות,  הכוללות 

ברגל.
הקורונה: “נתונים  מחלת  את  מחריף  העישון 
נוספים שראינו איששו את מה שאנו כבר יודעים 
לסיבוכי  והקשר  לריאות  ונזקיו  עישון  לגבי 
כי אחוז  ראינו  קורונה. בקבוצת החולים הקשים 
היו  ליום  ומספר הסיגריות  המטופלים המעשנים 

משמעותית  יותר  גבוהים  הקשים  החולים  אצל 
 23% הקלים.  החולים  של  בקבוצה  מאשר 
מהנבדקים בקבוצת החולים הקשים עישנו בעבר, 
לעומת רק 8% עישנו בעבר בקבוצה של הקלים", 

מציין פרופ' איזביצקי.
"הממצאים אליהם נחשפנו במחקר יד עם נתוני 
מחייבים  להם  עדים  שאנו  והסיבוכים  הפטירות 
ולהימנע  ההנחיות  על  ולהקפיד  להמשיך  אותנו 
מומלץ  כן  להידבקות.  מאפשרות  הניתן  ככל 
פרופ'  מוסיף  הקורונה"  נגיף  נגד  להתחסן  ללכת 

איזביצקי.
לשתי  חולקו  המחלימים 
קל- באופן  שחלו  קבוצות: מטופלים 
קשה-קריטי. באופן  שחלו  מטופלים   בינוני, 

כלל הנבדקים עברו סדרת בדיקות מקיפות כולל 
מבחן מאמץ ריאתי, צילום חזה ואקו לב.

מצבם  לגבי  תשאול  המטופלים  עברו  בנוסף, 
חיים  איכות  שאלון  ומילאו  והבריאותי  הכללי 
שכלל שאלות לגבי תפקוד יומיומי הרגשה כללית 

וגופנית.

לאחר שחלפו מספר חודשים מאז החלים, נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה הגאון רבי שלום כהן שליט"א התחסן באמצעות צוות מד"א שהגיע במיוחד למעונו

95% מהמחלימים ללא עדויות לנזקים ריאתיים או לבביים ⋅ מרבית התסמינים חולפים תוך 6 חודשים | המחקר בוצע בקרב 166 מטופלים שהחלימו מקורונה ⋅ "מצאנו גם 
שפעילות גופנית קבועה 3-4 פעמים בשבוע היא גורם משמעותי המסייע בהחלמה טובה ומהירה יותר"

לאחר מעקב של 6 חודשים תוצאות מחקר בקרב מחלימים מקורונה מצא:

 צוות מד"א במעונו של מרן הגר"ש כהן

קמפיין לע"נ אסנת בן שטרית שלא הספיקה להתחסן



לרכישה: 1-800-222-238  שלוחה 2

מוצרי אתרוג פלוס מפוקחים ומאושרים ע"י וועדת הרבנים 
מאפשרת  פלוס  אתרוג  חברת  ברק.  בני  בד"ץ  שבהכוונת 
שימוש באינטרנט מהיר איכותי ומוגן לצרכי עבודה ולמידה, עם 
למשפחה  ייעודית  מוצרים  תוך התאמת  ביותר  הטוב  הסינון 

שלך. כי לבית מכניסים רק את הטוב ביותר.

לצרכי פרנסה בלבד

מגוון מוצרי הגנה
הרחב ביותר

שירות טלפוני
24/6

סינון מותאם 
אישית

פלוסאתרוג
בפיקוח וועדת הרבנים 
שבהכוונת בד״ץ בני ברק

לוקחים אחריות
בוחרים אתרוג

ספק מסונן 

ספק אינטרנט + סינון 

ספק + תשתית + סינון

55 ₪ לחודש

99 ₪ לחודש

הבית של האינטרנט המסונן

אתרוג מובייל

רק- 799 ₪

מכשיר סמסונג
Galaxy A10

סינון באפליקציות
למשך שנה 

סים לסטיק
+ סינון

35 ₪ לחודש GB 1

39 ₪ לחודש GB 3

49 ₪ לחודש GB 10

59 ₪ לחודש GB 40

79 ₪ לחודש GB 100

סים לסטיק
למייל בלבד 

15 ₪ לחודש GB 1

25 ₪ לחודש GB 3

40 ₪ לחודש GB 10

50 ₪ לחודש GB 40

65 ₪ לחודש GB 100

1-800-222-238 בכפןף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. גלקסי A10 ב-799 ₪ בתשלום אחד או 35 ₪ לחודש ב-24 תשלומים. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437 

  משלוח חינם!



י"ב אדר תשפ"א 181824/2/21 בני ברק

למחרת התאונה התברר: נהג 
האוטובוס - נהג ללא רישיון כחוק

מד"א ממשיכים לחסן את אלפי 
בני הישיבות בשינוע ניידות 
החיסונים בריכוזים החרדיים

מאת: אלי כהן

בגבעתיים  דרכים  בוקר ארעה תאונת  בשעות 
בצומת הרחובות וייצמן וכצנלסון במהלכה נהג 
קטנועים  ובשני  מגורים  בבניין  פגע  אוטובוס 
שני  הנהג,  נפצע  מהתאונה  כתוצאה  סמוכים. 

נוסעים שהיו עימו והולך רגל, כולם במצב קל.
בוחני התנועה של מחוז ת"א פתחו בחקירה, 
39 תושב גבעת שמואל  ממנה עלה כי הנהג בן 
לסוג  מתאים  נהיגה  רישיון  ללא  באוטובוס  נהג 

הרכב בו נהג. הנהג נחקר ורישיונו נפסל.
לזירה  שהגיע  כהן,  משה  מד"א,  חובש 
סיפרו  "אזרחים  כי  סיפר  התאונה,  אחרי  מיד 
בבניין.  והתנגש  מדרכה  על  עלה  שאוטובוס 
בשטח  טופל  בראשו  שנפצע  האוטובוס  נהג 
לבית  נמרץ  טיפול  בניידת  בינוני  במצב  ופונה 
וגבר  נשים  שתי  מלאה.  בהכרה  כשהוא  חולים 
שנפצעו באורח קל בתאונה טופלו בשטח ופונו 

כשהם  החולים  לבתי  מד"א  של  באמבולנסים 
סובלים מחבלות בגפיים".

התנהלותה  נבדקת  החקירה  במסגרת 
הנהג  הועסק  בה  'קווים'  חברת  של  ואחריותה 
הפוגע. מחברת "קווים" נמסר כי "הנושא נמצא 
בחקירת משטרה ואנו מנועים מלהתייחס בשלב 

זה לפרטי החקירה".

מאת: אלי כהן

מבצעי  את  להוביל  ממשיך  אדום  דוד  מגן 
גדולה  והצלחה  החרדי,  בציבור  ההתחסנות 
אלפים  התחסנו  עת  האחרון  בשבוע  נרשמה 
בחצרות  מד"א  של  ההתחסנות  במבצעי 
בריכוזים  הישיבות  ובהיכלי  האדמו״רים 

החרדיים.
ביום  שהתקיים  מיוחד  חיסונים  במבצע 
להוראת  בהתאם  בעלזא  בקרית  האחרון  שישי 

האדמו״ר, התחסנו כ-1500
בחורים ואברכים שהגיעו לבניין בית המדרש 

הגדול בקרית בעלזא בירושלים.
המתחסנים הגיעו החל מהשעה 07:00 בבוקר 
14:00 בצהריים, בשיתוף פעולה מלא של  ועד 
בעלזא,  חסידות  מעסקני  פריד,  אהרן  הרב 
החיסונים  פרוייקט  הישיבות,  ועד  ובשיתוף 
שמפעיל ראש עיריית ירושלים משה ליאון יחד 

עם מד״א.
בביתר  מיוחד  חיסונים  יום  נערך  בנוסף 
העיר  מתושבי  אלפים  מד״א  ע״י  התחסנו  שם 
שליט״א.  הדור  וצדיקי  גדולי  לקריאת  שנענו 
ראש עיריית ביתר הרב מאיר רובינשטיין ביקר 
במתחם החיסונים באודיטוריום ברחוב ברסלב 
בעיר עם סגניו וקרא לתושבים לבוא ולהתחסן.

מיוחד  חיסונים  מבצע  מד"א  קיים  כמו״כ 
בשיתוף עיריית אלעד וועד הישיבות בליל שישי 
האחרון. המבצע התקיים במתחם ענק שהכשיר 
ראש העיר הרב ישראל פרוש ובמסגרתו הגיעו 

מאות תלמידי ישיבות להתחסן לקורונה.
עם  מד"א  קרוואן  משונע  יום  מידי  בנוסף 
אנשי צוות למתחמים ברחבי ירושלים. בשבוע 
הגדולה  הישיבה  את  הקרוואן  פקד  האחרון 
ישראל שם התחסנו אלפים  בית  ׳מיר׳ בשכונת 
הר  יהודה,  מחנה  שוק  את  וכן  הישיבה  מבני 

, כיכר ספרא, קרית יובל וגבעה  חומה, הר נוף 
מגיעים  מהמתחמים  אחד  כשבכל  הצרפתית, 
של  מהקרוואנים  אחד  בכל  להתחסן.  מאות 
שיכולים  וצוותים  חיסון  עמדות   2 ישנם  מד"א 

לחסן בו זמנית, ואף פינת מנוחה למתחסנים.
פרוש:  ישראל  הרב  אלעד  העיר  ראש 
"המעורבות המבורכת של מד"א למען בריאות 
של  הראשונים  בימיה  כבר  החלה  אלעד  העיר 
הקורונה, בהקמת מתחם בדיקות בתחום העיר, 
לחיסון  בסיוע  החיסונים,  בתהליך  עכשיו  וגם 
שלא  ותושבים  ישיבות  תלמידי  של  המוני 

הצליחו להתחסן קודם. אנו מברכים על כך".
מנכ"ל מד"א אלי בין: "מד"א שמח להנגיש 
המבצע  את  ולקיים  לציבור  החיסונים  את 
הישיבות  ועד  המקומיות,  הרשויות  בשיתוף 
להגיע  רבה  חשיבות  ישנה  העורף.  ופיקוד 
משאבים  כך  לשם  משקיעים  ואנו  ולהתחסן 

רבים".

ארבעה נפצעו בתאונת דרכים אותה ביצע נהג חברת קווים כשעלה על 
המדרכה והתנגש בבניין ⋅ למחרת היום בחקירת המשטרה התברר: הנהג 

לא מחזיק ברישיון נהיגה מתאים

בין היתר ביצע מד"א את חיסוני הקורונה במרכז העולמי בקרית בעלזא, בשכונות 
ירושלים, בביתר ובאלעד ⋅ ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש: "המעורבות המבורכת 

של מד"א החלה כבר בימיה הראשונים של הקורונה, וגם עכשיו בתהליך החיסונים, 
בסיוע לחיסון המוני של תלמידי ישיבות ותושבים שלא הצליחו להתחסן קודם. אנו 

מברכים על כך" ⋅ מנכ"ל מד"א אלי בין: "מד"א שמח להנגיש את החיסונים לציבור 
ולקיים את המבצע בשיתוף הרשויות המקומיות, ועד הישיבות ופיקוד העורף"

 אוטובוס של חברת קווים. צילום אילוסטרציה | באדיבות: ויקיפדיה

 מתחם החיסונים של מד"א באלעד

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000

יושבים 
חזק?

*8473
ההשקעה בהתאם להיתר עסקה ובניהול ופיקוח משרד עורכי הדין יגאל ארנון. 

הפרסום אינו מהווה תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה, ההשקעה כרוכה בסיכון.

רוצים להצטרף למועדון משקיעי 
 ההייטק החרדי הגדול - BIZנס?
עם אפשרויות תשואה גבוהות ?

BIZנס - השקעות בהייטק זה אנחנו.

חשוב לזכור- אקזיטים בהייטק מניבים 
את התשואות הגבוהות בעולם!

ההשקעות החל מ- $250,000



כשאחרים
מדברים

על בית

אנחנו 
דואגים 
שתרגישו 
בבית

לאומי. בנק שחושב מחר.

לשירותכם במוקד לאומי 3200* או בסניפי לאומי למשכנתאות:
ירושלים - גאולה, רמת אשכול ושער העיר | בני ברק - אחיעזר 

בית שמש ורמת בית שמש א' | אשדוד | נתיבות | צפת | פתח תקווה | מודיעין
סניפים נוספים כמפורט באתר לאומי.

אנחנו בלאומי למשכנתאות רואים קדימה ומתאימים לכם
באמצעות יועץ משכנתאות מקצועי שלנו, מגוון מסלולי משכנתא 

שיגדלו איתכם ועם השבט שתגדלו בעזרת ד'.

משכנתא מבית טוב

 אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, 
האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. בכפוף לשיקול הדעת ולקריטריונים של הבנק.



י"ב אדר תשפ"א 202024/2/21 בני ברק

"אתם תכשלו בדיוק כפי שהמן נכשל"

מאת: חיים רייך

ביום  נאם  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ליוסף  האזכרה הממלכתי  בטקס  שלישי השבוע 
תל- הגנת  על  בקרב  שנפלו  וחבריו  טרומפלדור 
"שלוש  בפסוק:  נתניהו  בפתח  נאומו  את  חי. 
מילים – 'גור אריה יהודה' – הן תמצית הגבורה 
 – קם  כלביא  עם  שנים.  אלפי  זה  הישראלית 
על  מחדש  נעמד  כארי  עם  קדומים.  בזמנים 
רגליו -בדורות התקומה. וכאן, למרגלות האריה 
להיקרא  שזכה  למי  כבוד  חולקים  אנו  השואג, 
ולשבעה  טרומפלדור,  יוסף  הגלילי',  'האריה 

חבריו, שומרי גבול הצפון".
היהודית  סקר את ההיסטוריה  ראש הממשלה 
בהגנה על הארץ לאורך הדורות, ושיגר מסר ברור 
הביטחון  וזרועות  צה"ל  "היום  איראן:  לשליטי 
ומחויבות  שליחות  של  ממש  דגל  אותו  מניפים 
למבקשי  אומר  אני  פורים  חג  ערב  לביטחוננו. 
לפני  התיכון:  במזרח  וגרורותיה  איראן  נפשנו, 
2,500 שנה ניסה צורר פרסי אחר )המן( להשמיד 
את העם היהודי, וכשם שהוא נכשל אז תיכשלו 

אתם היום".
בהתייחסו לחזרה הצפויה של ארה"ב להסכם 
נאפשר  "לא  נתניהו:  אמר  איראן  עם  הגרעין 
להתחמש  שלכם  והתוקפני  הקיצוני  למשטר 

של  הדורות  מסע  את  עשינו  לא  גרעיני.  בנשק 
לאפשר  כדי  ישראל  לארץ  חזרה  שנים  אלפי 
למשטר ההזוי של האייתוללות לסיים את סיפור 

התקומה של העם היהודי".

ארה"ב  לנשיא  גם  ברור  מסר  העביר  נתניהו 
יהבנו בשום  ביידן: "איננו תולים את  ג'ו  הנכנס 
ראינו  כבר  כמו שלכם.  קיצוני  עם משטר  הסכם 
קיצוניים  משטרים  עם  הסכמים  של  טיבם  את 

כמו שלכם במאה החולפת, וגם במאה הזאת, עם 
הסכם  בלי  או  הסכם  עם  קוריאה.  צפון  ממשלת 
בנשק  תתחמשו  שלא  כדי  הכל  נעשה  אנחנו 

גרעיני".
איראן  של  התבססות  מפני  גם  הזהיר  נתניהו 
התבססות  עם  נשלים  "לא  ובלבנון:  בסוריה 
צבאית שנועדה לסכן אותנו בסוריה, ולא נתפשר 
יש  ובלבנון.  בסוריה  מדויקים  טילים  פיתוח  על 
עימות,  בזמן  כואב  במחיר  עלינו  שמאיימים  מי 
ואם איומים אלה יתממשו, התגובה שלנו תהיה 

מוחצת עשרות מונים".
למבצע  נתניהו  התייחס  דבריו  בהמשך 
לי  "יש  הקורונה.  בנגיף  ולמאבק  החיסונים 
אתמול  שוחחתי  אני  זה.  בעניין  חשובה  בשורה 
בורלא,  אלברט  פייזר,  מנכ"ל  ידידי,  עם  בערב 
פייזר,  חיסוני  של  אספקה  רצף  שיהיה  וסיכמנו 
מחסור,  שום  ללא  פייזר.  של  מחסור  שום  ללא 
לכו  ובכן,  הפסקה.  שום  ללא  קיטוע,  שום  ללא 

להתחסן".
נתניהו הוסיף: "גם ממודרנה אנחנו מקבלים, 
להתחסן.  לכו  חיסונים.  ועוד  ועוד  עוד  בנוסף, 
על רקע הגליל הפורח, הירוק, אני אומר לכולם: 
לכו להתחסן וקבלו את התו הירוק, ונחזור ביחד 

לחיים שאנחנו זוכרים וכל כך אוהבים".

נתניהו בטקס בתל חי: "ערב חג פורים אני אומר למבקשי נפשנו, איראן וגרורותיה במזרח התיכון: לפני 2,500 שנה ניסה צורר פרסי אחר )המן( להשמיד 
את העם היהודי, וכשם שהוא נכשל אז תיכשלו אתם היום" ⋅ בהתייחסו להסכם הגרעין אמר: "איננו תולים את יהבנו בשום הסכם עם משטר קיצוני כמו 

שלכם. כבר ראינו את טיבם של הסכמים עם משטרים קיצוניים", אמר נתניהו במסר ישיר להנהגה האיראנית ⋅ "לא נשלים עם התבססות צבאית שנועדה 
לסכן אותנו בסוריה, ולא נתפשר על פיתוח טילים מדויקים בסוריה ובלבנון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר לשליטי איראן על רקע שיחות הגרעין: 

 רה"מ בנימין נתניהו בטקס בתל חי | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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מנפלאות הקורונה: ההייטק לא מחפש 
משקיעים, המשקיעים מחפשים את ההייטק

המהפיכה האמיתית 
בשוק העבודה החרדי

הפופקורן,  את  בהשקעות.  הפופקורן  שיטת  ביזנס-   
באמריקה  מזו,  המכונה  שבט  בני  האנדיאנים  המציאו 
המרכזית. הם הבינו שבעזרת חימום קל מתפוצצים גרעיני 
התירס הפשוטים והופכים להיות מכרה זהב של החטיף 

הוותיק בעולם.
ביזנס עושה אותו דבר לכסף. 

בהשקעה נמוכה יחסית היא מאפשרת תשואה עתידית 
מהגבוהות ביותר בהשקעות בעולם ההייטק.
ביזנס-משקיעים בקטנה, מרוויחים בגדול.

ספרו לי על זה
בעולם  הגדול  הסטארטאפים  מפעל  הינה  "לידר" 
לעסקאות  פניות  וליצירת  אלקטרוני  מכירות  לקידום 
'לידים'. זו חברת הייטק חרדית המעסיקה למעלה ממאה 
עובדות חרדיות, החברה מספר אחת בשוק העבודה. אלו 
נשים שעברו הכשרה מקצועית מותאמת ייחודית. החברה 
בארה"ב,  העסקי  לשוק  המיועדות  אפליקציות  מפתחת 
ומציעה את המילה האחרונה בעולמות השיווק הדיגיטלי 

למאות אלפי חברות פוטנציאליות בגודל קטן עד בינוני.
וכאן מצטרפת ביזנס לחגיגה.

במכונת  להשתתף  משקיעים   40 ל  מאפשרת  ביזנס 
הפופקורן של חברת לידר, להשקיע בקטן ולהרוויח בענק 
תוך זמן קצר. היא מחפשת משקיעים בכדי להחיל בשיווק 

המוצרים שלה ברחבי ארה"ב..

מה שבטוח בטוח
 ביזנס לא אוהבת לקחת סיכונים מיותרים, ולא רוצה 
גם שאתם תקחו כאלו. לכן היא מציעה השקעה בטוחה 

הרבה יותר.

בשלבים  משקיעים  מגייסות  ההייטק  חברות  רוב   
הראשוניים של הפיתוח, מה שביזנס עשתה כבר מזמן.

וניסוי  פיתוח  במחקר,  שקלים  מיליוני  השקיעה  היא 
וכעת עוסקת כבר בשלב המוצר המוגמר. מה שנותר הוא 
רק החלק האחרון של שיווק האפליקציות בשוק העסקי 

בארה"ב.
הסיכוי הרבה יותר גדול. הסיכון מינורי.

מי עומד מאחורי כל זה?
ומיזם  הענק  הסטרטאפים  מפעל  מאחורי  המוח 
ההשקעות, הוא אוהב ציון, בעל תשובה, מנהל בית הספר 
הגדולה  הדיגיטל  קהילת  ויוצר  ודיגיטל  לקוד  "גרילה" 
בעולם. בהוראת מורו ורבו האדמו"ר מקוז'ניץ שליט"א, 
ייסד אוהב ציון  בית ספר חרדי למפתחות תוכנה ברמה 
'מספר  למובילות  נחשבות  כשהבוגרות,  ביותר  הגבוהה 
בפרוייקטים  משולבות  החרדי,   העבודה  בשוק  אחת' 

המתקדמים של חברת ההייטק "לידר".

לביזנס יש אג'נדה
בערכי  שמאמינים  במשקיעים  מעוניין  ציון  אוהב 

החברה.
"פרנסה בכבוד לנשות אברכים כדי שהבעל יוכל לשבת 
וללמוד", זהו החזון של אוהב ציון העסוק כבר בהגשמתו, 
כשהוא מעסיק היום למעלה ממאה נשים חרדיות בשכר 

הגבוה ביותר בשוק.
הוא מחפש משקיעים שהחזון שלו מדבר אליהם והם 
כבר  וחברתי שמניב  רוחני  גם בערך  מעוניינים להשקיע 

עכשיו את התשואה הגבוהה בעולם. 

זה הכל עניין של הרגל, אמרו לנו... 
ה'אף  מסיכת  את  לעטות  התרגלנו 
הורגלנו  בעבר  אם  עת.  בכל  פנים' 
הרי  משתתפים,  מרובות  בחתונות 
הרגילתנו  ואתגריה  האחרונה  שהשנה 

בחתונות שונות מעוטות משתתפים.
לשכר  גם  התרגלנו  מידה  באתה 
למרות    - חרדיות  נשים  של  הנמוך 
בהשוואה  'עוול'  הזועקים  ההפרשים 

לעמיתותיהן החילוניות.
ההבדל  טק  ההי  לעולם  כשמגיעים 
את  שהפכו  דומה  שאת.  ביתר  ניכר 
לעובדה  החרדית  האישה  ניצול  נושא 

מוגמרת 
מתוך הבנה שאפשר לפגוע באותה 
עול  מוטל  שעליה  יחידה  מפרנסת 
הפרנסה היא תסכים לכל גזירה ובלבד 

לספק לחם לבני 
על  השוקד  לבעלה  ושלווה  ביתה 

לימוד התורה בכולל.
למקצועות  ׳אתרא׳  הספר  בבית 
לניצול  סוף  לשים  החליטו  ההיי-טק 

המחפיר.
עבור  שעריו  את  פתח  הספר  בית 
במקצועות  רקע  עם  חרדיות  נשים 
בלימודי  רקע  חסרות  עבור  וגם  אלו  
המחשב. במשך שנה שלימה ב׳אתרא׳  
ההי  מקצועות  רזי  את   לומדות  הן 
טובי  עם  ביותר  הגבוהה  ברמה  טק 
את  שמכשירים  בתחום  המומחים 

ומביא  המעשה  לעולם  החיל  נשות 
בכל  בתחומן  מובילות  להיות  אותן 
נשים  שאותן  בלבד  זו  לא  מידה.  קנה 
הן  בפז,  יסולא  שלא  ידע  צוברות 
סטאז׳  תקופת  הכשרתן  בסוף  עוברות 
מלא  בתשלום  חודשים  שלושה  בת 
שכר  סכום  מלוא  את  להן  שמחזיר 
הלימוד כאשר בסוף התקופה, הטובות 
האם  בחברת  לעבודה  נקלטות  ביותר 
'ספר אתרא׳ הלא היא חברת  של בית 
בזירה  אפליקציות  שמפתחת  ״לידר״ 
מעסיקה  כיום  וכבר  הבינלאומית 
בוגרות  חרדיות  מתכנתות  כמאה 
ביותר  והמובחרים  הסמינרים הטובים 
הלימודים  שנת  את  שעברו  לאחר 
ביותר  הגבוה  השכר  עם  ב׳אתרא׳ 
המתפרסת  בעבודה  זאת  וכל  בתחום 

על פני 5 שעות יומיות. 
מתוך  מתרחש  החשוב  השינוי 
אושרת  הבעלים  של  עולמם  תפיסת 
תורה  של  ״בית  ציון:  ואוהב  אופק 
הלימודים  כלכלית״.  ורווחה 
וההכשרה נעשים תוך הקפדה על קלה 
מקצועית  חרדית,  באווירה  כחמורה 
עם יחס אישי ודאגה אמיתית לעתידה 

המקצועי של בוגרת ׳אתרא׳. 
לקיום  מכובד  פיתרון  ישנו  כן  אז 
ללומדי  כבוד  מתוך  תורה  של  בית 
׳אתרא׳  החיל.  לנשות  וכבוד  התורה 

לא מתביישת להסתכל לעתיד

שכר נמוך, שעות מרובות, שחיקה וניצול אלו לא גזרות משמים ⋅ אומר 
ועושה: היהודי שמיישם הלכה למעשה 'פרנסה בכבוד'  ⋅ 'עבודה חרדית' 

במשכורות העומדות  בגאון מול השכר בשוק ההייטק הכללי

״הייטק חרדי בפיתוח מתכנתות חרדיות מתייצב בזירת העסקים האמריקאית ומחולל מהפכה של ממש - 
שנולדה, נוצרה ונבנתה בידיים חרדיות"
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קמפוס ראשי:
רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 

קמפוס קונקורד:
רח' בר-כוכבא 21, ב"ב
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פגישה 
צרו קשר:

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
זה כן משנה

באיזו מכללה!

אם כבר תואר...

רון בקבלה לעבודה!
ית

אוניברסיטאי
תואר

במבחר

יועצי הלימודים כאן בשבילכם לכל מידע
עזרה בקבלת מלגות קיום ושכר לימוד לזכאים

תבחרו להצליח...

עכשיו!
לנרשמים עד ליום חמישי כ' אדר, 4.3.21*

החזר מלא
בשיתוף המוסדות 
האקדמיים המובילים

של דמי ההרשמה 

*ההחזר יינתן בעת הלימודים בפועל בשנת תשפ"ב  

אל תפספסו שנה! הצטרפו לאחת 
מהמכינות הנפתחות בקרוב!

מיפוי וגיאו
אינפורמציה

גברים

תואר ראשון

מדעי
המחשב

גברים

תואר ראשון

אח 
אקדמי

גברים

תואר ראשוןתואר ראשון

ריפוי
בעיסוק

נשים

בחינוך )יהדות(
חינוך מיוחד / גננות

נשיםגברים

השלמה לתואר ראשון

נשיםגברים

עבודה
סוציאלית

תואר ראשון / שני

הפרעות
בתקשורת

נשים

תואר ראשון / שני

סיעוד
אחיות

נשים

תואר ראשון / שני

ייעוץ
חינוכי

נשיםגברים

תואר שני

נשיםגברים

פסיכו-
דרמה

תואר שני

נשים

טיפול
באמנות

תואר שני

במסלולמוגדלותקיום מלגות
זה!

המכינה המקוצרת לגברים / נשים 
בגילאי 30+   נפתחה!

למהירי 
החלטה: 

הצטרפו
עכשיו
ותרוויחו

שנה!

לאור הביקוש, שבוע נוסף להטבה!

מסגרת 
חרדית 

וליווי רוחני
לאורך כל

הדרך!







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

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

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

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

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

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

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 
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כעת  וכבר  לבחירות,  עד  נותר  מחודש  פחות 
ראשות  על  לשמור  נתניהו  יצליח  אם  כי  מסתמן 
באופן  זה  יהיה  מחדש,  אותה  ולהרכיב  הממשלה 
הכי פחות צפוי – אם חייתם במדינת ישראל בשנים 

האחרונות – דרך קלפיות ואצבעות המגזר הערבי.
הנחת  על  נתניהו  נשען  ובראשונה  בראש 
יצנח  הערבים  אצל  ההצבעה  אחוז  ולפיה  יסוד 
הוא  מה  על  להבין  ברצונכם  אם  משמעותית. 
ההצבעה  נתוני  את  בקצרה  נבחן  הבה  מתבסס, 
חד"ש- התמודדו  )עת  הראשון  בסיבוב  המגזריים 

הסיבוב  לעומת  מרע"מ-בל"ד(  בנפרד  תע"ל 
בסיבוב  במאוחד(.  המשותפת  רצה  )אז  השלישי 
 335 הערביות  המתמודדות  שתי  קיבלו  הראשון 
אלף קול, בשלישי קיבלה המשותפת 581 אלף קול. 
שכזה,  פער  להסביר  מתקרב  לא  טבעי  גידול  שום 
הארצי  ההצבעה  באחוז  כולל  לגידול  גם  שגרם 
מ68.5% ל71.5%, כשכל אחוז כזה מבטא 64 אלף 
מצביעים נוספים שמימשו את זכותם הדמוקרטית. 
בסיכום, כאשר היה פיצול פנימי - קרוב ל-200 אלף 

מצביעים במגזר הערבי לא טרחו להגיע ולהצביע.
לפי  החלוקה  את  כשבוחנים 
יישובים, הנתונים מתחדדים. קחו 
ג'ווייעד  אבו  שבט  את  לדוגמה 
שבע(  לבאר  סמוך  בדואי  )שבט 
בסיבוב  הצבעה  מ15%  פחות   –
מ-70%  פחות  )מהם  הראשון 
לעומת  הערביות(,  לרשימות 
)מהם  השלישי  בסיבוב  כ-30% 
בריכוזים  למשותפת(.   94%
גדולים יותר, הגידול היה לעיתים 
מתון יותר - אך עדיין ניכר. בדייר 
בסיבוב   73.4% הצביעו  אל-אסד 
מ80%  פחות  )קצת  הראשון 
הערביות(  לרשימות  מתוכם 
השלישי  בסיבוב  ל84%  שצמחו 
)94% למשותפת(. בג'סר א-זרקא 
הראשון  בסיבוב   22% הצביעו 
וקרוב  הערביות(  לסיעות   65%(
 97%( השלישי  בסיבוב  ל-56% 
אכן  אם  בתמצית,  למשותפת(. 
בחזרה  ההצבעה  אחוז  יפחת 
באופן זהה - הווי אומר כחמישה 
לא  'רק  לגוש  שיחסרו  מנדטים 
שניים  סטטיסטי,  באופן  ביבי'. 
וחצי מהם יחולקו לגוש הימין מן 

ההפקר.
שיגיעו  אלה  בקרב  גם  אבל 
שאלות  שתי  קיימות  לקלפי, 
קולם  האם  תחילה,  משמעותיות: 
שלא  מפלגה  באמצעות  יישרף 
תעבור את אחוז החסימה, ושנית, 
האם הם עשויים להצביע לליכוד 
האגרסיבי  הקמפיין  בעקבות   –
סיורים,  ממנף  שהוא  תוך  במגזר,  נתניהו  שמוביל 
שהעביר  עתק  תקציבי  ערים,  ראשי  עם  פגישות 
נקודות שיטור  בעשור האחרון לרשויות הערביות, 
שהקים, וכמובן, את ארבעת הסכמי השלום שחתם 

בשנה האחרונה.
בליכוד  שמפקפק.  מי  יש  הזו  לאפשרות  בנוגע 
שלושה  לפחות  להביא  מסוגלים  הם  כי  טוענים 
מנדטים של מצביעים ערביים, אבל בכיר המתמצא 
בנעשה במגזר אומר לי השבוע כי המספרים הללו 
מעט מופרזים, "הם יביאו מנדט ואפילו קצת יותר 
וזה בהחלט לא צפוי ומפתיע, אבל לא הרבה יותר", 

הוא טוען.
שאלת מפתח תהיה דווקא ההצבעה לרע"מ של 
שאחרי,  שביום  ברור  לכל  כמעט  מנסור.  עבאס 
אם  גם  נתניהו,  את  לגבות  הדרך  את  מנסור  ימצא 
לא בהצטרפות רשמית לממשלתו – אזי באמצעות 
מיקוח  כקלף  ואפילו  מבחוץ,  הימנעות  או  תמיכה 
מהווה  רוה"מ  אצל  וסער.  בנט  מול  למו"מ  יעיל 
החסימה,  אחוז  את  יעבור  אם   –  win-win מנסור 
יהווה לכל הפחות קלף מיקוח חשוב, ואם לא יצלח 
יפסיד  )ולפי השמועות הוא לא  את אחוז החסימה 
מכך במישור האישי...( ירדו לטמיון עוד כשלושה 
'רק  לגוש  קודמים  בסיבובים  שהשתייכו  מנדטים 
לא ביבי', וכידוע לקוראים ששרדו עד כה, מדובר 
לגוש  לערך  וחצי  מנדט  עוד  של  סטטיסטי  ברווח 

הימין-חרדים.
באופן אירוני, אפילו עו"ד איתמר בן גביר שמנסה 
לאגף את נתניהו מימין ברמיזות על ההקשר הערבי, 
מודע היטב לכך שסיכוייו להיות חלק מקואליציית 
הבני- בקולות  מעט  לא  תלויים   – מובהקת  ימין 
את  מעט  להוריד  עתה  לעת  לו  כדאי  אולי  דודים. 
הטון, כדי לא לדחוק בכוח את המצביעים הערבים 

לזרועותיהם של טיבי ועודה.

חב"ד מול חרד"ל
החרדיות  המפלגות  בין  בעבר,  פה  שנכתב  כפי 
 – שבשתיקה  הבנה  שוררת  הדתית'  'הציונות  ובין 
רשמי  קמפיין  ינהלו  לא  גביר  ובן  סמוטריץ'  מחד, 
במגזר החרדי, ומאידך, יהדות התורה וש"ס )בדגש 
בשנייה(  ומלכיאלי  בראשונה,  ופרוש  פינדרוס  על 

יימנעו מקמפיין במגזר החרד"לי.
מסוג  פוליטיות  'הבנות'  של  טיבן  המזל,  לרוע 
באפם  עולה  הבחירות  שריח  ככל  להתמוסס  זה 
קורץ  הדתית  הציונות  יו"ר  ההבנות.  משיגי  של 
החרדי,  למגזר  לפחות  ביום  פעמיים  עיניו  בשתי 

ידי  על  וגם  נאומים  תדרוכים,  באמצעות 
לאזרח שהוא  השירות  של  עקיפים  פרסומים 
בסיעות החרדיות  חרדים.  לפניות של  מעניק 
מסתפקים לעת עתה בזעם כבוש, אולי משום 

שגם כך הקמפיין הרשמי טרם נפתח.
האמת,  ברגע  אם  מופתעים  תהיו  אל  אבל 
קול  כש'כל  האחרונים,  בשבוע-שבועיים 
התורה  יהדות  ח"כי  את  תמצאו  קובע', 
גבעות השומרון, מבקרים בהרי  חורשים את 
כיפה  חובשי  רבנים  עם  ונפגשים  יהודה 
נתון בסכנת אחוז  סרוגה. סמוטריץ' כבר לא 
שטיח  להיות  מתכוונים  לא  והם  חסימה, 
להכניס  יבכרו  החרדיות  הסיעות  לרגליו. 
על  והשבע-עשרה  השש-עשרה  האצבע  את 
הציונות  של  והשישית  החמישית  חשבון 

הדתית, ואנחנו נצפה במלחמה מפוארת ומושקעת 
עם  ישראל,  ל'ארץ  בדאגה  הראשונים  זכות  על 

ישראל ותורת ישראל'.
הח"כים  הם  הנוכחי  במצב  בדאגה  שצופים  מי 
כולל  הריאלי,  גבול  שעל  במקומות  היושבים 
לצד הח"כים   - ביהדות התורה  צאנז  נציג חסידות 
טייב.  ויוסי  בוסו  אוריאל  ברוכי,  אליהו  המכהנים 
הם מודעים היטב לכך שחקיקת החוק הנורבגי אינה 
קמפיין  בין  וההבדל  מאליו,  ומובן  מובטח  עניין 
מאסיבי  איבוד  ובין  לאומי  הדתי  במגזר  מאסיבי 
של קולות חב"ד והמסתעף, עשוי להתבטא בכיסא 

שלהם, כפשוטו.

פורחים באוויר
נכון, ישראל תהיה ככל הנראה הראשונה לצאת 
ממשבר הקורונה – גם הבריאותי וגם הכלכלי, נכון 
גם לזקוף את הקרדיט )ולפחות את רובו( לממשלה 
ולעומד בראשה. עוד נכון יהיה, שלא להאשים בכל 
להתמודד  שהתקשתה  המדינה,  הנהגת  את  מחדל 
עם מצב בלתי מוכר שאיש לא ידע לאן יוביל וכמה 

זמן יימשך.
להתייחס  צריך  הזו,  המקלה  ההקדמה  ואחרי 
למשבר הכניסה לישראל – משבר טיפוסי המורכב 
מהתנהלות כושלת של פוליטיקאים מכל הכיוונים, 
כולל חלק מנציגי הציבור החרדי, שהיה ניתן לוותר 
עליו בקלות, לו רק היה בנמצא האחראי שיקבל את 

ההחלטות הנכונות מלכתחילה.
הוא  המלאה,  )בגרסה  בתמצית  הסיפור  הנה 
מבקר  כרס של  עבי  כרכים  סדרת  לפרנס  יכול  עוד 
הסגר  של  האחרון  השלב  תחילת  עם  המדינה(: 
על  נבון  בצעד  ישראל  ממשלת  החליטה  הנוכחי, 
הצעד   – יותר  או  פחות   – היה  זה  השמים.  סגירת 
ברירה,  שאין  מכיוון  זו.  בסוגיה  היחיד  הנבון 
ובעולם המודרני הגלובלי אי אפשר באמת לאטום 
זילנד,  בניו  אפילו  למדינה,  הכניסה  את  הרמטית 
חריגים  מקרים  לבחון  שתפקידה  ועדה  הוקמה 
ישראל.  משטחי  ויציאה  כניסה  להם  ולאפשר 
כמיטב המסורת, חברו לועדה נציגים שונים ובהם 
נציגי משרד הבריאות, נציגי רשות האוכלוסין ועוד. 
חגיגית,  התחייבות  כמובן  צורפה  הועדה  להקמת 

ערבא צריך

שאלת מפתח תהיה דווקא 
ההצבעה לרע"מ של עבאס 
מנסור. כמעט לכל ברור שביום 
שאחרי, ימצא מנסור את הדרך 
לגבות את נתניהו, גם אם לא 
בהצטרפות רשמית לממשלתו 
– אזי באמצעות תמיכה או 
הימנעות מבחוץ, ואפילו כקלף 
מיקוח יעיל למו"מ מול בנט 
וסער. אצל רוה"מ מהווה 
מנסור win-win – אם יעבור 
את אחוז החסימה, יהווה לכל 
הפחות קלף מיקוח חשוב, ואם 
לא יצלח את אחוז החסימה 
)ולפי השמועות הוא לא יפסיד 
מכך במישור האישי...( ירדו 
לטמיון עוד כשלושה מנדטים 
שהשתייכו בסיבובים קודמים 
לגוש 'רק לא ביבי'

על סדר היום

נמלט מהכרעות 
רגישות? שר 
הפנים ויו"ר 
ש"ס אריה דרעי 
| צילום: יעקב 
כהן 

אבי גרינצייג
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ולפיה כל פונה יקבל תשובה בתוך 24 שעות.
לא  לעבור  הועדה  הספיקה  כחודש  של  בתקופה 
פחות מארבעה ידיים, להתגלגל משטייניץ )שתחת 
לנוסעים  חלקי,  במינון  הועדה  הייתה  סמכותו 
נכנסים בלבד( להנגבי ואקוניס )כשהאחרון אחראי 
על הועדה, והנגבי עומד בראשות ועדת הערעורים(. 
ההחלטה  למרות  מביכה,  שכונתית  בהתנהלות 
המהירה יחסית שעברה בממשלה לאפשר למקרים 
הומניטריים להגיע לישראל או לצאת ממנה, העסק 
ימים  במשך  בו  למצב  הגיע  ואף  לחלוטין,  קרס 
למי  פונה.  לאף  כמעט  הועדה  השיבה  לא  אחדים 
אלף  כעשרים  של  גודל  סדר  על  מדובר  שתוהה, 

פניות בשבוע.
שהצטברו  פניות  במאות  הרף  ללא  שעסקו  מי 
הכנסת  חברי  בעיקר  היו  זה,  בנושא  שולחנם  על 
הציבור החרדי  הדברים,  התורה. מטבע  יהדות  של 
הוא המרכיב העיקרי של מקרים הומניטריים חוצי 
תמיכה  או  משפחה  קרובי  של  )פטירות  יבשות 
הבלתי  הדברים  מצב  למשל(.  מבוגרים,  בהורים 
הנציגים  בקרב  תסכול  מעט  לא  הוליד  אפשרי 
שהתקבלה  להחלטה  לבסוף  והוביל  החרדים 
הסמכויות  את  להעביר   - שעבר  בשבוע  בממשלה 
למשרדים  בניגוד  ההסבר:  התחבורה.  משרד  לידי 
הכמעט בלתי מתפקדים שטפלו בנושא קודם לכן, 
כאן מדובר במשרד יעיל ומנוסה שיודע גם לעמוד 
בקשר עם הציבור ולהתנהל מולו. בראשות הועדה 
הועמד סמנכ"ל המשרד ומאותו רגע, לכל הפחות, 
מקבלים הפונים תשובה מסודרת, גם אם לא תמיד 
מתמקדת  החרדים  הח"כים  של  ועבודתם  חיובית, 

בהכוונה והנגשה נכונה של המקרים לוועדה.
מקדימה  הצעה  כולל  פורסם,  שלא  החלק 
שהועלתה לתת את ההובלה בידי רשות האוכלוסין 
ויו"ר  הפנים  שר  של  סמכותו  שתחת  וההגירה 
לא  החרדית  הנציגות  פניו,  על  דרעי.  אריה  ש"ס 
יכלה לצפות לטוב מזה, בפועל, בחר דרעי לחמוק 
מהסמכות הרגישה של שלילת אישורים למי שאינו 
זו, ביהדות  זו אף  עומד בכללים ההומניטריים. לא 
תחת  שעברו  רבים  במקרים  כי  מתלוננים  התורה 
ידיהם, אף שנציגי משרד הבריאות בועדה כבר נתנו 
דווקא  היו  העמדות  את  שהקשיח  מי  האישור,  את 
נציגי משרד הפנים. נטען גם כי לא מעט מהפונים 
לעזרת הח"כים - היו דווקא מקורבים לצמרת ש"ס...
לפי ש"ס, הסיפור שונה במקצת. אמנם במפלגה 
מאשרים כי הועדה הוצעה לשר דרעי כבר בתחילת 
הדרך, אך לדברי בכירים בסיעה, דרעי עמוס דיו כדי 
כזה  נוסף, בפרט  מיותר  עול  על עצמו  שלא לקחת 

שלטעמו שייך דווקא לתחום של משרד הבריאות. 
הנציגים  את  בחזרה  שם  תוקפים  השיטין,  בין 
האשכנזים וטוענים כי דרעי מעורב לא פחות מהם 
כך  כמובן.  הכללים,  לפי  בועדה,  אישורים  בקידום 
 – ניסיון  למוד  פוליטיקאי   – שדרעי  ברור  כך,  או 
הבין מלכתחילה באיזה תפוח אדמה לוהט מדובר, 
אדלשטיין,  השר  של  לחצרו  אותו  לגלגל  ומיהר 

שנפטר ממנו גם הוא לאלתר.
בין  נפלו  ומורכבים  רבים  מקרים  בינתיים, 
הכיסאות, דוגמה קשה מיוחד שנחשפה בפני כותב 
הסובל  יהודי  של  במקרה  עוסקת  השבוע,  השורות 
טיפול  לחודש  אחת  לעבור  ונאלץ  נדירה  ממחלה 
שאחריו  למתעניינים(,  )פלזמפרזיס,  בחו"ל  ייחודי 
למרות  בישראל.  כאן,  טיפול  להמשך  נזקק  הוא 
לא  החרדית,  הנציגות  של  והתגייסות  עליון  מאמץ 
אישרה הועדה את שובו לישראל, אלא לאחר דחיות 

חוזרות ונשנות.
מורכבות הנושא מחייבת את הנציגים החרדים גם 
לעסוק בו ברגישות יתירה. בחמישי בצהריים, לאחר 
שהממשלה אישרה את הארכת התקנות לסגירת שמי 
ישראל, יכול היה יו"ר ועדת חוקה, ח"כ יעקב אשר, 
)בהתאם  שבראשותו  בועדה  התקנות  את  לבלום 
הקשור  צו  רגיל,  לצו  בניגוד  הקורונה,  חוק  לכללי 
לנושא הקורונה יחול באופן אוטומטי – ככל שאינו 
במפורש  מצביעה  והיא  הועדה  בפני  לדיון  מובא 
תוכן  את  לשנות  יכולה  אינה  הועדה  מאידך,  נגדו. 

הצו, למעט תקופת הזמן שהוא יחול(.
הועדה  בפני  הנושא  שהצפת  מוצדק  מחשש 
עלולה להקפיא את הצו ולאפשר לכל דכפין לנחות 
בישראל, לפחות למשך כמה ימים, נמנע אשר מצעד 
דרסטי של טרפוד ההחלטה. עם זאת, גם בקרב חבריו 
לסיעה, יש מי שטוען כי הוא היה צריך להעלות את 
הנושא לדיון ולהגביל את תוקפו לימים אחדים, כך 
שבינתיים תיאלץ הממשלה למצוא פתרון של ממש 

ולשפץ את ההגדרות הנוכחיות למתן היתרים.
לפי הדרישה החרדית, כל אזרח ישראלי - גם אם 
מרכז חייו על פי ההגדרה החוקית היבשה הוא חו"ל 
– ובלבד שעיקר חייו ומשפחתו נמצאים בישראל, 
יוכל להיכנס ארצה. הטענה היא כי במקרים רבים, 
החל מטיפולים רפואיים וכלה בשוחטים וברבנים, 
מדובר באנשים השוהים מספר רב של ימים בשנה 
בחו"ל ומשכך הם נפסלים על ידי הועדה, אף שברור 
נראה  לא  עתה,  לעת  בישראל.  מצוי  חייהם  שעיקר 
פתרון של ממש באופק, לכל הפחות עד לפתיחתו 

החוזרת של נתב"ג לפעילות שוטפת.

בין טרגדיה לסטטיסטיקה
על  המפורסמת  האמירה  את  מייחסים  לסטלין 
כך ש"מותו של יחיד הוא טרגדיה, אבל מותם של 
מקיים,  ונאה  דורש  נאה  סטטיסטיקה".  היא  רבים 
אדם,  בני  מיליוני  עשרות  הקומוניסטי  הצורר  רצח 
והוא ככל הנראה מתמודד ראוי על התואר של גדול 

הרוצחים בהיסטוריה.
כשצפיתי  השבוע,  הזו  הכואבת  באמת  נזכרתי 
בתיעוד מכמיר לב של פעוטות המתקשים להיפרד 
מקורונה  שנפטרה  ה-32  בת  ע"ה  אסנת  מאימם, 
בדמי ימיה. נדמה לי שהבנתי מה קרה לנו, כציבור, 

הטרגדיה  את  שכחנו  אדם.  כבני  כעם, 
והתחלנו להתעסק בסטטיסטיקה.

שכחנו שכל אדם הוא עולם ומלואו, 
משפחה,  אחריו  משאיר  נפטר  שכל 
אנחנו  זה  במקום  ואבלים.  יתומים 
באלפים,  במאות,  המתים  את  סופרים 
למות  אמורים  עוד  כמה  מחשבים 
הסיפור  את  איבדנו  המגיפה.  תום  עד 
וזה  הלאומי,  לסיפור  ועברנו  האנושי 

האסון האמיתי.
לכן אנשים יכולים להתלונן על מצבם 
הכלכלי ולדרוש לאפשר להם להפר את 
בפוליטיקה  עסוקים  אנחנו  לכן  הסגר, 
זולה של מי צודק יותר ומי פחות, לכן 
הנציגים  על  בקיטורים  עסוקים  אנחנו 
החרדים, לכן אנשים ברי-דעת שלעולם 
לא היו מתייעצים עם חברים אלמוניים 
לעצמם  מרשים  רציני,  רפואי  עניין  על 
להפיץ פייק-ניוז מסכן חיים כשמדובר 

בחיסונים.
נוספים  קורבנות  כמה  יודע  אינני 
שנתעורר  כדי  למנוחות  ללוות  נצטרך 
מהעיסוק בסטטיסטיקה ונצליח להפנים 
את הטרגדיה. ניתן רק לקוות שפטירתה 
שהותירה  צעירה  אישה  של  המזעזעת 
ובעל  בוכים  יתומים  ארבעה  אחריה 

סרבני  של  לבבות  במספיק  תיגע  לרסיסים,  שבור 
יגרום  זה  אולי  חיים.  ומסכני  אדישים  חיסונים 
מחוסנים,  בלתי  היותם  משמעות  את  להבין  להם 
בחברה  ובאים  מסתובבים  שכשהם  העובדה  את 
שסביבם, הם משולים למי שמסתובב עם נשק בידו 
ויורה לכל הכיוונים. חלק מהירי אולי יפספס, אבל 

פה ושם הוא יפגע, וגם יהרוג.
אם עדיין לא עשיתם זאת - לכו להתחסן. עכשיו!

על פיו תקום ממשלה? יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס | צילום: דוברות הכנסת

אל תהיו מופתעים אם ברגע 
האמת, בשבוע-שבועיים 

האחרונים, כש'כל קול קובע', 
תמצאו את ח"כי יהדות התורה 

חורשים את גבעות השומרון, 
מבקרים בהרי יהודה ונפגשים 
עם רבנים חובשי כיפה סרוגה. 
סמוטריץ' כבר לא נתון בסכנת 

אחוז חסימה, והם לא מתכוונים 
להיות שטיח לרגליו. הסיעות 

החרדיות יבכרו להכניס את 
האצבע השש-עשרה והשבע-

עשרה על חשבון החמישית 
והשישית של הציונות הדתית
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"בעלי צרכים מיוחדים ראויים ליחס 
שוויוני והולם ממדינת ישראל"

 מאוחדת היא הקופה המתאימה 
ביותר לציבור החרדי

מאת: מנדי קליין

עשרות  כבר  המפעיל  שרה  אהל  ארגון 
ודיור  תעסוקה  מרכזי  ספר,  בתי  רשת  שנים 
מוגבלויות  בעלי  ומבוגרים  לצעירים  בקהילה 
קוגניטיביות, אירח היום את מטה ש"ס המיוחד 
וילדי  מוגבלויות  בעלי  אנשים  לטובת  שהוקם 
חברי  בראשות  המטה  חברי  המיוחד.  החינוך 
איש  עם  יחד  טייב  ויוסי  אזולאי  ינון  הכנסת 
סיירו  לשכותיהם,  וצוות  מימרן  אבי  התקשורת 
ונחשפו  הארגון  של  המיוחד  התעסוקה  במרכז 
והמתנדבים,  הצוות  של  המבורכת  לעשייה 
לטובת  הארגון  של  המסירות  מרוח  והתפעלו 
אנשי  נחשפו  הסיור  במהלך  המוגבלויות,  בעלי 
על  הנערמים  הבירוקרטיים  לקשיים  המטה 
לאורך  שונות  ממשלתיות  רשויות  מצד  הארגון 
הבחירות  לאחר  גם  לסייע  והבטיחו  הדרך,  כל 

באמצעים העומדים לרשותם בכנסת.
סקירה  קיבלו  ואזולאי  טייב  הכנסת  חברי 
וינברג  מלכה  הגב'  הארגון  ממנהלת  מיוחדת 
טרבלסי  קארין  הגב'  החינוך  מערך  ומנהלת 
הבירוקרטיים  האתגרים  את  להם  שהציגו 
פעילות  ואת  הארגון  הנהלת  בפני  העומדים 

החינוך הענפה בבתי הספר של הארגון.
שמואל  הרב  ההורים  נציג  גם  נכח  בפגישה 
יצחק ששיתף את חברי המטה כיצד נראים חיי 
בהתמודדות  שיתף  וכן  החניכים  של  היום-יום 
הייחודית בתקופת הקורונה של הורים ומשפחות 
ואת  מיוחדים  צרכים  בעלי  ונערים  ילדים  עם 
אנשי  שהעניקו  הדופן  יוצא  הפרטני  הסיוע 

הצוות המסורים של אהל שרה.
'אהל  מוסדות  ראש  גינזבורג  אברהם  הרב 
מצוקתם  את  שלקחו  המטה  לצוות  הודה  שרה' 
ואמר:  לטיפולם  המיוחדים  הצרכים  בעלי  של 
לעיתים  אך  מאוד,  גבוהות  בנשמות  "מדובר 

המדינה שוכחת להשקיע בהם כמו שמשקיעים 
באחרים. ההקמה של המטה למען אנשים אלה 
שמים,  לשם  כולה  שהיא  לעשיה  וההירתמות 
חלשים  הכי  האנשים  רבה.  להערכה  ראויה 
צריכים את העזרה של  בחברה, הם אלה שהכי 

כולנו".
אזולאי:  חה"כ  אמר  הסיור  של  בסיימו 
 - המיוחד  החינוך  מוסדות  שלכם  "העשייה 
מרגשת  ומחזקת מאוד. תפילתי שנצליח להיות 
הילדים  הורי  ועבור  עבורכם  נאמנים  שליחים 
עושה  ביותר  החברתית  כסיעה  ש"ס  היקרים. 
ולמוסדות  למשפחות  לסייע  כדי  הכל  העת  כל 
בירוקרטיה.  ופישוט  קידום תהליכים  באמצעות 
על מנת שהנשמות היקרות האלה יכלו לקבל את 
המגיע להם. ואתם מנהלי המוסדות והמטפלות 
ללא  שלכם  הקודש  עבודת  את  להמשיך  תוכלו 

דאגות מיותרות.
שרה'  'אהל  "הנהלת  אמר:  טייב  יוסי  ח"כ 
המיוחד  החינוך  ילדי  עם  קודש  עבודת  עושים 
תמיד  אעמוד  וטהורות,  גבוהות  נשמות  שהם 

לימין החינוך המיוחד למען הנשמות הללו.
אמרה  קיומו"  בעצם  היא  הביקור  "חשיבות 
שרה'.  'אהל  מנהלת  ויינברג  מלכה  הגב' 
"לראשונה אנחנו רואים שמפלגה חרדית לוקחת 
על עצמה את האחריות גם לילדים ובוגרים בעלי 
צרכים מיוחדים. בשם הארגון, הצוות והחניכים 
אני מביעה את תודתנו לאנשי המטה המיוחד על 
הרצון לסייע ואני בטוחה כי הם ימשיכו לעמוד 

לימיננו גם בהמשך הדרך"

מאת: יחיאל חן

שוב מוכח שמאוחדת היא הקופה של הציבור 
החרדי  הציבור  מרבית  שבה  כקופה  החרדי. 
נמנה עם לקוחותיה, יוצאת מאוחדת בימים אלו 
החרדי  הכותרת 'הציבור  תחת  ארצי  בקמפיין 

בוחר במאוחדת'.
מכון  ידי  על  שבוצע  קהל  דעת  סקר  ע"פ 
הקופה  היא  מאוחדת  גיאוקרטוגרפיה, 
המתאימה ביותר לציבור החרדי. בסקר בו נטלו 
החרדי  הציבור  רבדי  מכל  נסקרים  מאות  חלק 
כל  הנסקרים, חברי  נשאלו  הגיל,  ובכל שכבות 
המתאימה  הקופה  לדעתם  מי  החולים,  קופות 
חולים  קופת  קיבלה  החרדי,  למגזר  ביותר 
מאוחדת את המקום הראשון כקופה המתאימה 
ביותר לציבור החרדי, בפער משמעותי מאד מול 

הקופות האחרות.
של  המלא  האמון  על  מצביעים  הסקר  נתוני 
הקופה  ששירותי  במאוחדת,  החרדי  הציבור 
החרדי,  הציבור  לצורכי  מותאמים  הארץ  בכל 
הן מבחינת פריסת המרפאות הנרחבת בכל עיר 
ובשכונות ע"מ למנוע טרחה ונסיעות מיותרות, 
תחומי  בכל  הרפואי  השירות  מבחינת  והן 
הציבור  של  החיים  לאורח  המותאם  הרפואה 
מעסיקה  הארץ,  מחוזות  בכל  בנוסף,  החרדי. 
לכל  המתאמים  קהילה  קשרי  מנהלי  מאוחדת 
מגזר ולכל זרם לפי צרכיו. מנהלי קשרי הקהילה 
בבד  ובד  המבוטחים  עם  רציף  בקשר  עומדים 

עם מנהלי ומנהלות המרפאות, שכולם נמנים על 
הציבור החרדי ומעורים היטב בצרכי הציבור.

החרדי  המגזר  מנהל  ברים  משה  הרב 
"שוב  ואמר:  הסקר  לתוצאות  הגיב  במאוחדת, 
להעריך את  יודע  הוכח שהציבור החרדי  ושוב 
מאוחדת כקופה המתאימה ביותר למגזר החרדי. 
של  טווח  ארוכת  מהשקעה  שמגיעה  תוצאה  זו 
השירותים  ובהתאמת  נכונה  בחשיבה  מאוחדת 
וההשקעה  המקצועיות  ,לצד  החרדי  לציבור 
לקדם  שניתן  מוכיחה  שמאוחדת  בחדשנות 

אותם בהתאמה מלאה למגזר.
 וזה בא לידי ביטוי בסקר. אנחנו לומדים כל 
בוחנים  החרדי,  הציבור  של  הצרכים  את  העת 
יחד עם הציבור אלו שירותים הוא רוצה ובאיזו 
צורה הוא רוצה לקבל את השירותים. מאוחדת 
ובתקופת  החרדי  בציבור  ומתמיד  מאז  מובילה 
קיבל  זה  החיסונים,  במבצע  וכעת  הקורונה 
החרדי  הציבור  כלל  כאשר  ומיוחד  נוסף  ביטוי 
ראה את השרות של מאוחדת מחד ואת התמיכה 

של ראשי הציבור והרבנים מאידך". 

חברי מטה החינוך המיוחד של ש"ס חברי הכנסת ינון אזולאי ויוסי טייב ערכו סיור לימודי בארגון אהל 
שרה והצהירו על מחויבותם לפעול להסרת חסמים ועזרה ככל שניתן לבעלי הצרכים המיוחדים

הסקר שכלל מאות נסקרים מקרב הציבור החרדי, חברי כל קופות החולים מצביע על כך שמאוחדת 
היא הקופה הטובה ביותר לציבור החרדי בפער משמעותי ע"פ הקופות האחרות

סקר דעת הקהל שבוצע ע"י מכון גיאוקרטוגרפיה

מנהלי קשרי הקהילה של מאוחדת

הח"כים אזולאי וטייב בסיור באהל שרה )צילום: אהל שרה(



אין לרכוש  או להשתמש 
בנפצים מכל סוג.

יש לוודא שהתחפושות נוחה 
ועשויה מחומר חסין אש 
)כביסות מבטלות חסינות(.

יש לבדוק שהמסכות עשויות 
מחומרים נושמים, מותאמים 

לפני הילד ומצויידים בפתחים 
רחבים לעיניים ולאף.

יש להימנע משרוכים, חוטים, 
צעיפים ומחרוזות העלולים 

להיכרך סביב הצוואר
 ולגרום לחנק!

שתיית אלכוהול מתחת לגיל 18 
מסוכנת! יש להמנע משתיה 
מופרזת  העלולה לגרום 

לאיבוד הכרה.

יש להקפיד שמשלוחי המנות 
לילדים עד גיל 5 לא יכילו ממתקים 
העלולים לגרום לחנק. )פיצוחים, 
סוכריות קשות, מסטיק עגול וכו'(.

בהתקרב ימי הפורים, ימי חג ושמחה, אנו פונים אליכם, בכל לשון בקשה, לעשות, 
ככל שבידכם, למנוע את המכירה והשימוש בחומרי-נפץ מסוכנים, שלצערנו, 

גרמו, בעבר, אסונות ויגונות ר"ל ולנקוט בצעדי זהירות נדרשים.

אנו קוראים לציבור ההורים, לסוחרים ולכלל התושבים: 
אנא, עזרו לנו ולעצמכם לביעור הנגע הרע הזה, חדלו מקניות בחנויות המוכרות 

חומרים מסוכנים ודווחו למוקד העירוני "106", 
כדי שימי הפורים יהיו ימי שמחה, אושר ונחת לילדים ולהורים.

בברכת פורים שמח ובטוח!

                                         

הכוונה מדויקת ודיסקרטית בנושאי חינוך על ידי מחנכים, אנשי מקצוע ומנחות הורים מוסמכות

מוקד חינוך
בני ברק

חדש

שלוחת
התייעצות

והכוונה
להורי בנות

  חדש!

G
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up
m
ed

ia

מענה להורי בנות  בשלוחה 2,  ראשון-חמישי 15:00-9:00

אבל,
ממתקים מכילים המון סוכר, 

והכמויות לגמרי מוגזמות..
וכל אחד רוצה להיות כמו כולם,

וכלם מביאים ממתקים..

אז מה עושים? 
מדברים ומתאמים בין כולם כדי שהקהילה תהיה אחידה,

מנה אחת מתוקה
מנה אחת מלוחה

עדיף כאלה שמכינים בבית, אבל אם לא, אז בגודל סביר ולא 
עצום מידות. 

אפשר להוסיף פינוק שהוא לא אוכל – רעשן, קלפים, חוברת, 
מדבקות, טושים, ציור או ברכה.

בכל מקרה כדאי לנסות לשמור על הסביבה 
ולהשתמש באריזות ידידותיות לסביבה.

חג שמח ובריא 
לכל ילדי בני ברק ומשפחותיהם 

                                     

ממתקים הם קונצנזוס, כולם אוהבים
ממתקים זה משמח

ממתקים קשורים לחגיגות
ממתקים זה קל – אפשר לקנות בכל מקום 

משלוח מנות:
אז מאין הגיעו כמויות הממתקים המופרזות במשלוחי המנות?

(15/03/21 22/02/21 1
2

58
.20:00 8:00

 17:00 8:00 107

 .₪ 182 - 3

4
 1/1/2019 4.1     
1/9/2018 4.2     

31/12/2018 - 31/7/17 4.3     

 .5

2021 2020      
*         

*          

   

     

 7707331 |  7707330 | 7707432 | 7707437

https://education.metropolinet.co.il/#/nursery?muniCode=61002&appId=6

https://www.gov.il/BlobFolder/service/admission-

 רק במידה והרישום יבוטל
ע"י מחלקת המשפחתונים



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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

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

חושבים על 
חופשה בפסח?

ותהנו ממבצעים מיוחדים!

הזדרזו והזמינו עכשיו את 
חופשת הפסח שלכם

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

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



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

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

“המדינה לא עוזרת לי להציל את העסק”

 rivka@yeadim-il.com :פניות במייל

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

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

שלהם מופנה לשוק החרדי.

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

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

זכאים לפנות:

לראשונה בישראל

אפשרויות:

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

יעדים קרן הזנק להשקעות ופיתוח חברתי
מטרת הקרן: שיקום והרחבת עסקים נפגעי קורונה במגזר החרדי
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קרית יערים הישוב החרדי הירוק הראשון  
מאת: יוסף טולידנו 

הבריאות  משרד  שפירסם   נתונים  על-פי 
בתחילת השבוע עולה, כי קרית יערים היא הישוב 
החרדי הירוק היחיד. הדבר איפשר לפתוח את כל 
משרד  להנחיות  בהתאם  בקריה  החינוך  מוסדות 
הבריאות. על-פי הנתונים כ-92% מתושבי קרית 
יערים מעל גיל 16 התחסנו או מחלימים או נושאי 
קרית  מתושבי  אחוז  כ-8  רק  סרלוגיים.  נוגדנים 
תחלואת  למניעת  להתחסן  הספיקו  טרם  יערים 

נגיף הקורונה.
עם החזרה ללימודים שיגר ראש המועצה הרב 
יצחק רביץ ערכה של דברי מתיקה מלווה במכתב 
באגרתו  בישוב.  החינוך  מוסדות  לעובדי  הערכה 
"שעוסקים  כמי  הגדיר  אותם  החינוך  לאנשי 
את  ומנווטים  המובילים  הקודש,  במלאכת 
למסירותם  ההערכה  מלוא  את  הביע  הספינה" 
ועל  התלמידים  עם  הקשר  בשימור  והשקעתם 
התמיכה, השלווה והקירבה שהעניקו "בימים של 

סערה, סגר וחוסר שיגרה". 
שכל  ולהבטיח  התושבים  על  להקל  כדי 
יזמה המועצה  ויתחסנו –  ייבדקו  תושבי המקום 
המקומית ימי בדיקות וחיסון מרוכזים, במתחמים 
יערים.  קרית  בתחום  לכך  שהוכשרו  מיוחדים 
נענו  ישראל"  "מגן  ומטה  הבריאות  משרד 
רביץ  יצחק  הרב  המועצה  ראש  של  ליוזמתו 
במשרד  עצמה.  בקריה  החיסונים  את  לבצע 
 10 מסוגו.  ראשון  פיילוט  בכך  ראו  הבריאות 
צוותות של מחסנים, אנשי מגן דוד אדום, ביצעו 

ולנשים, במבנה  את החיסונים, בהפרדה לגברים 
בית הספר "אוהל חסיה", שהוכשר לכך, ובאוהל 
מכבי.  חולים  קופת  ליד  המועצה  ע"י  שהוקם 
כמו כן הוכנו במקום חדרי מנוחה לאחר החיסון 
המתחסנים  אחוז  למתחסנים.  קל  כיבוד  והוגש 
מקרב תושבי קרית יערים בסבבי החיסונים  היה 

מין הגבוהים בארץ, ציין ראש המועצה.
ימי החיסונים המרוכזים בקרית יערים התקיימו 
משרד  כאשר  החיסונים  מבצע  של  בתחילתו 
של  ליוזמתו  נענו  ישראל"  "מגן  ומטה  הבריאות 
ראש המועצה הרב יצחק רביץ לבצע את החיסונים 
בקריה עצמה. במשרד הבריאות ראו בכך פיילוט 
ראשון מסוגו. 10 צוותות של מחסנים, אנשי מגן 
דוד אדום, ביצעו את החיסונים, בהפרדה לגברים 
חסיה",  "אוהל  הספר  בית  במבנה  ולנשים, 

שהוכשר לכך, ובאוהל שהוקם ע"י המועצה ליד 
חדרי  במקום  הוכנו  כן  כמו  מכבי.  חולים  קופת 
מנוחה לאחר החיסון והוגש כיבוד קל למתחסנים. 
יערים למבצע החיסונים  "הענות תושבי קרית 
המקומית  המועצה  ראש  ציין  מדהימה",   –
אורגנו  בקריה  החיסונים  "ימי  רביץ.  יצחק  הרב 
את  שאיישו  המועצה  עובדי  דבר.  לכל  כמבצע 
המטה הראשי דאגו להמריץ את התושבים לבוא 
מתחמי  לשני  הסעות  מהלך  הפעילו  ולהתחסן, 
מפקדי  המתחסנים.  הגעת  אחר  ועקבו  החיסון 
פיקוד העורף ובראשם האלוף אורי גורדין, הגיעו 
את  לשבח  וציינו  המבצע  אחר  עקבו  למקום, 

ההתארגנות וההיענות". 
בקריה,  בבית הספר  הלימודים  חידוש  לקראת 
ורק  אך  הספר  לבית  לשלוח  ההורים  נתבקשו 

השלימו  הגרעינית  המשפחה  בני  שכל  תלמידים 
את תהליך ההתחסנות. המועצה המקומית קראה 
למנהלי המוסדות לאפשר כניסת עובדי הוראה רק 

אלו שהתחסנו או החלימו.
מאז  נקטה  יערים  קרית  המקומית  המועצה 
התפשטות נגיף הקורונה בחודש אדר לפני שנה, 
עצמאיות  וביוזמות  נמרצים  צעדים  של  בשורה 
עזרה  והגשת  בקריה  הנגיף  התפשטות  למניעת 
לנדבקים. כך, למשל, הכריזה המועצה על עוצר 
מרצון זמן ניכר לפני החלטת הממשלה בתחילת 
להושטת  המועצה  נערכה  במקביל  ניסן.  חודש 
וסיוע לתושבי הקריה שכלל הפעלת מרכז  עזרה 
לחולים,  מוכנות  ארוחות  חרום,  לשעת  מכירות 
חוברות ומשחקים לתלמידים שהושבתו מלימודם, 
מותאמת  ופעילות  הפסח  לחג  מיוחדת  הערכות 
בימי חול המועד סוכות. במהלך התקופה ביקרו 
שבאו  בכירים  תפקידים  ובעלי  שרים  במקום 
לעמוד מקרוב על הפעילות הנחושה של המועצה 
שהביאה לעצירת התפשטות הנגיף. "קרית יערים 
במאבק  בפעילותה  חיובי  מודל  לשמש  ראויה 
נגד הנגיף", התבטא שר החוץ גבי אשכנזי לאחר 

ביקורו במקום.
הנגיף,  והדברת  נעילה  לשעת  הגענו  לא  "עוד 
ביניים  סיכום  על  להצביע  ניתן  עתה  כבר  אך 
שעיקרו אפשרות להצלחה במאבק נגד התחלואה  
תוך התחשבות מרבית באופי האוכלוסייה וצרכי 
לאחריות  התושבים  ורתימת  נחישות  המקום, 
הגורמים  להנחיות  וציות  הדדית  ערבות  אישית, 
המוסמכים. רק כך  נוכל אי"ה להתגבר על הנגיף 

שעדיין מצוי בתוכנו", ציין ראש המועצה. 

ראש המועצה במכתב הערכה לאנשי החינוך: בתוך המרחק יצרתם קירבה ⋅ "הענות תושבי קרית יערים למבצע החיסונים – מדהימה", ציין ראש המועצה המקומית הרב יצחק 
רביץ. "ימי החיסונים בקריה אורגנו כמבצע לכל דבר. עובדי המועצה שאיישו את המטה הראשי דאגו להמריץ את התושבים לבוא ולהתחסן, הפעילו מהלך הסעות לשני מתחמי 

החיסון ועקבו אחר הגעת המתחסנים"

ע"פ נתוני משרד הבריאות:

 ראש המועצה הרב יצחק רביץ עם האלוף גורדין 

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

נותרו
אחרונים!

נותרו
אחרונים!

רינג תאורה 
עם מעמד שולחני,

3 מצבי תאורה שונים

052-7196919
לפרטים רות:

24 ס"מ איכותי!

 ₪ 135
בלבד!



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

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?
 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!
 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

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



ערכות ביתיות להרכבה עצמית
אצלינו תוכלו להזמין

פגבורד עם 2 ידיות אחיזה אחיזות חדשות ויד 2

התקשרו עכשיו והזמינו את הערכה שמתאימה לכם!

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

ידיות לאימון נינג'ה

frogדגםכ trango פינגרבורד חברת HRTפינגרבורד תאומים של חברת אימוני כח

כדורי דרגון בול נינג'ה אחיזת חבל למסלול נינג'ה

ערכה ביתית לבניית קיר בולדר

או על פינת אימון בבית?
חולמים על קיר משלכם?



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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מאן
דאמר

לשון זהב 
 ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵני ִישְׂ ַצוֶּה ֶאת בְּ ה תְּ ְוַאתָּ

אוֹר  ַלמָּ ִתית  כָּ ָזְך  ַזִית  ֶמן  שֶׁ ֵאֶליָך 
ִמיד )שמות כז, כ(. ְלַהֲעלֹת ֵנר      תָּ

לומר,  זיע"א  חיים  החפץ  מרן  רגיל  היה 
)ירושלמי  ונותנים  נתבעים  ישראל,  אשריהם 
את  להם  יש  במציאות  ה"א(,  פ"א  שקלים 
שיקח,  מי  חסר  אך  לתת,  והאהבה  הרצון 

"ְוִיְקחּו ֵאֶליָך"- חסר את מי שיקח.
כיון  בתורמים,  מחסור  אין  ישראל  בעם 
חסר  אך  ונותנים,  נתבעים  קדושים  שישראל 
ובעלי אמון שיוכלו התורמים  ישרים  אנשים 
עיקר  וזה  נדיבה,  ביד  ולתרום  בהם  להאמין 
מלחמתו של היצר הרע. לפעמים אדם רוצה 
מעורר  לא  מולו  העומד  אך  תרומה,  ליתן 
אימון, אין לו את הכישרון הזה, הדברים שלו 
עליו  עושים  ולא  באדם  פועלים  כך  כל  לא 

רושם, וזה חוסם בעדו מלתרום. 
ובעלי  מוכשרים  אדם  בני  יש  מנגד  אך 
מילה  מדברים  הם  מאוד,  גבוהה  נאמנות 
לתרום  האדם  מתעורר  וכבר  שניים  או  אחת 
אנשי  להשיג  אנו  צריכים  הכל  מעל  ולתת. 
חייל שיוכלו לבצע ולקבל את התרומות של 
עיני  את  שמנקר  דבר  לך  שאין  ישראל,  עם 
יצר הרע יותר ממצות הצדקה בפרט שנעשית 

לשם הגדלת וריבוי התורה ולומדיה.

⋅⋅⋅
תבלין  תורה  לו  בראתי  הרע  יצר  בראתי 
סם  היא  הקדושה  התורה  ע"ב(,  ל  )קידושין 
המוות של יצר הרע, וכשנותנים צדקה למען 
הרבות תורה בישראל זה מנקר את עיניו, ולכן 
כדי  שלו  והעזר  הכח  מלא  את  מפעיל  הוא 

שלא תהיה עזרה ותמיכה בתורה. 
יש ליצר הרע שמחה רבה ועצומה כשהוא 
לקיום  והעזרה  התמיכה  את  לעצור  מצליח 
התורה, כיון שהתורה מוסיפה קדושה וזכויות 
לישראל ומגנה עליהם, וכמו שאמרו רבותינו 
)קידושין שם(: אם אתם עוסקים בתורה- אין 
גדול  פיקח  הרע  היצר  בידו.   נמסרים  אתם 
זמנו  את  מבזבז  לא  הוא  ניסיון,  ובעל  חכם 
יתרום,  שלא  לו  ולגרום  פלוני  לאדם  בללכת 
אלא מונע את האחראי ליקח התרומות, ועל 
ידי זה מרוויח ומונע מעשרות ומאות אנשים 

לתרום! 
מכביד  הנותנים  לב  להכביד  במקום 
על  והממונים  היוזמים  את  ומונע  הרע  יצר 
לעשות  שעלינו  מה  ולכן  התרומות.  לקיחת 
זה להפעיל את הכח החדש, להעמיד אנשים 
כמה  עד  ולתאר  להסביר  שידעו  מוכשרים 
כל  ויקרה  גדולה  כמה  ועד  תורה  של  כוחה 
החזקת  למען  הצדקה  מצות  ובפרט  מצוה, 
התורה, ואו אז ודאי שישראל קדושים יתרמו 
ויעזרו ביד נדיבה, לפי שעם ישראל ביישנים 
ע"א(,  עט  )יבמות  חסדים  גומלי  רחמנים 

ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבֲרכּו ה' )שופטים ה', ב(. 

⋅⋅⋅
רבי שמואל הנגיד, אחד מנכדיו של רבינו 
של  האישי  ויועצו  גדול  גאון  היה  הרמב"ן, 
המלך ואחראי על כל ענייני כלכלת המדינה. 
כשראו הגויים שיהודי זה זוכה לעלות לגדולה 
התחילה השנאה לבעור בקרבם, הרי היהודים 
הם ֵגרים בארץ וכיצד מצליחים לקבל מעמד 

כה גבוה. 
מה עשו, אחד מהסופרים הגויים כתב שיר 
נגד רבי שמואל הנגיד, בו הכניס דברי נאצה 
חירוף וגידוף נגד היהודים ודברי השפלה על 
הרב. יום אחד נסע המלך בכרכרתו יחד עם ר' 
שמואל הנגיד, קבוצת גויים חיכתה שכרכרת 
המלך תעבור ומיד קפץ אחד מהגויים והתחיל 
היהודים,  נגד  קולות  בקולי  ולשורר  לדבר 
עצר המלך את הכרכרה וביקש לשמוע את כל 

השיר המשפיל. 

לאחר שמוע כל זאת חרה אפו של המלך 
ָהִאיׁש  ָמֶות  "ֶבן  הנגיד:  שמואל  לר'  ואמר 
ה(,  יב,  ב  משמואל  )מושאל  זֹאת"  ָהעֶֹׂשה 

את  וחתוך  החולים  לבית  אדם  אותו  את  קח 
דברי  את  וקיבל  שמע  הרב  והנה,  לשונו". 
עם  מכתב  כתב  דבריו  ביצעה  ובטרם  המלך 
ששורר  הגוי  את  משבח  ובו  יפים,  חרוזים 

השיר, וצירפו יחד עם מתנה.
המתנה  עם  המכתב  את  קיבל  גוי  אותו 
והחל  הגלגל,  והתהפך  פניו  השתנו  ומאז 
היהודים.  על  וטובים  יפים  שירים  לחבר 
באותו  המלך  עבר  שוב  קצרה  תקופה  לאחר 
מקום ולהפתעתו שמע את קולו של אותו גוי 
שמואל  לר'  וטען  המלך  השתומם  משורר, 
לשונו,  את  לחתוך  עליו  ציווה  שהרי  הנגיד 

ומדוע לא ביצעה את הוראת המלך?  
אמר לו הרב: "ביצעתי את הוראת המלך, 
זו לא אותה לשון אלא לשון אחרת, החלפתי 
כיון  זאת  ועשיתי  אחרת.  ללשון  לשונו  את 
שידעתי שאם אחתוך את לשונו יצמחו כנגד 
העדפתי  ולכן  אחרים,  לשונות  עשרות  עוד 

להחליף לו את הלשון.."
לצערנו ישנם כיום הרבה לשונות שהם נגד 
התורה נגד ה' ונגד משיחו, ועבודתנו לשנות 
ולהחליף את אותם לשונות, להביא את דבר ה' 
לכל בית ובית ְּבָׂשָפה ְּברּוָרה ּוִבְנִעיָמה )מתוך 
ברכות "יוצר" של שחר(,  כדי שיכירו כולם 

את עריבות, נעימות וטוב התורה ומצוותיה.

⋅⋅⋅
ירידה לצורך עליה

אוֹר". ִתית ַלמָּ ֶמן ַזִית ָזְך כָּ "שֶׁ
כדי להוציא את השמן כותתים ומועכים את 
מכות,  מקבלים  הם  אותם,  כותשים  הזיתים, 
כך  אך  משברים,  קשיים,  ניסיונות,  עוברים 
ומדליקים בהם  ונעשים שמן  הם מתרוממים 
את המנורה בבית המקדש, משמנים בהם את 

הכהן גדול, את המלך ואת כלי המקדש.
באחת העיירות באירופה נפטר רב המקום 
חמישים  מחליף,  רב  העיר  אנשי  וחיפשו 
את  מיינו  אט  ואט  להתקבל,  ניסו  רבנים 
הרבנים המתאימים עד שנשארנו שני רבנים. 
גדולה  לחסידות  השתייך  מהרבנים  אחד 
וחשובה שחפצו שהרב מחסידותם יקבל את 
לדרוש  צריך  היה  בה  בשבת  הנכסף,  התואר 
בפני הקהל החדש הזמינו את האדמו"ר ואת 
שאר החסידים ועשו אסיפה גדולה כדי לכבד 
נפלאה,  דרשה  שדרש  מחסידותם  הרב  את 
וכך  נכוחים,  דברים  משיב  ישק,  שפתיים 
על  גדול  רושם  עשה  זה  שדבר  בטוחים  היו 

הממונים לבחור בו להיות כרב המקום. 
לאחר השבת פנו לאדמו"ר בשמחה ותיארו 
בפניו שהשבת עברה בהצלחה גדולה ורבים 
תואר  את  יקבל  מחסידותם  שהרב  הסיכויים 
גמגם  השני  המועמד  גם שהרב  מה  הרבנות, 
סיכויו  נפלו  ובכך  והתבייש  דרשתו  באמצע 

להיבחר. 
כל  להפתעת  ואמר  הרב  זאת  שמע 
הנכוחים, אם הרב המועמד השני גמגם, הוא 
יבחר, כיון שאם הוא נשבר והתבייש באמצע 
דרשתו, כיתת עצמו והתבייש על דברי תורה, 
מעלה  ויעלהו  איתו  יהיה  יתברך  שה'  סימן 
ֶיֱאַהב ה' יוִֹכיַח )משלי ג,  מעלה, ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר 
יב(. ובאמת כך היה, הגלגל התהפך ואותו רב 

התקבל להיות רב העיירה.
מן  אדם  יתייאש  אל  שלעולם  ללמדך, 
סימן  מהווים  הם  שדוקא  לפי  הנפילות, 
ולרוממו  לעלותו  ועתיד  בו,  חפץ  שהקב"ה 

מעלה מעלה. 
יתברך  רצונו  לעשות  שנזכה  רצון  יהי 
כרצונו, ונראה בקרוב בקרוב בישועת ישראל 

השלימה, אמן.

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

עמוד זה טעון גניזה
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

 אם מזרע היהודים


הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לדרישת אחשוורוש המן מוביל את מרדכי 
היהודי על הסוס ונדחף אל ביתו אבל וחפוי 
וכל אוהביו  זרש אשתו  ראש. הוא מכנס את 
ומספר את אשר קרהו. וכך נאמר: "ויאמרו לו חכמיו 
החילות  אשר  מרדכי  היהודים  מזרע  אם  אשתו  וזרש 
כי  מצפים  שאנו  בעוד  לו".  תוכל  לא  לפניו  לנפול 
שומעים  אנו  עידוד,  דברי  ישמיעו  והאוהבים  האשה 
פה דברים הפוכים לגמרי, ואף  דברים שנראים כביכול 
חסרים כל חכמה ועצה. וכי המן לא ידע שמרדכי הוא 
לו את עם מרדכי"?  הגידו  "כי  נאמר  כבר  הרי  יהודי, 
מה מחדשים לו באותה שעה חכמיו וזרש אשתו שהוא 

לא ידע קודם?
עוד אנו מוצאים בדברי חז"ל שהרגיעה באה למרדכי 
הבירה.  שושן  ברחובות  באקראי  ילדים  שפגש  לאחר 
דווקא כשהוא מודאג לנוכח "ידע את כל אשר נעשה", 
כששמע על הדו שיח שבין המן לאחשוורוש, ומאידך 
מה שקורא בעולמות עליונים. דווקא אז הוא ניגש לילד 
למדת  פסוק  איזה   : ושאלו  רבן,  בית  של  תינוק  קט, 
: "אל תירא מפחד פתאום  ילד  היום ? עונה לו אותו 
נחה מעט  כי תבוא". מרדכי היהודי,  ומשואת רשעים 
דעתו. הוא ממשיך ומחפש אחר ילד יהודי נוסף. ניגש 
אליו ומתעניין: איזה פסוק למדת היום? והילד הקטן 
מיד השיב: "עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא  יקום!" 
הוא מבחין בילד שלישי, ממהר גם אליו באותה שאלה 
אני  זקנה  "ועד  הפסוק:  את  משיבו  כשהילד  עצמה? 
הוא, ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא..." או 
אז שקט לבבו של מרדכי וידע כי אות מן השמים הוא.  
זו  נבואה  מרדכי  את  הרגיע  כך  כל  מה  להבין  ויש 
של  כך  כל  קשה  גזירה  רואה  הוא  ישראל?  ילדי  של 
טף  זקן  ועד  מנער  היהודים  כל  את  ולהרוג  "להשמיד 
רכים  ילדים  של  פסוקים   3 האם  אחד".  ביום  ונשים 
אשר  חוטא,  דור  לנוכח  האם  זאת?  להכריע  יכולים 
מול  ברגע  ימחקו  רשע,  אותו  של  מסעודתו  נהנה 

הילדים הללו? 
נוראית מרחפת,  לב שבשעה שגזרת השמדה  נשים 
מקבץ מרדכי עשרים ושניים אלף מילדי ישראל ולומד 
איתם תורה. הוא לימד איתם את מצוות הקמיצה שאינה 
ריאלית אפילו במצב רגיעה, כי הרי בית המקדש היה 
פשוטה  בראיה  דברים  מי  שבוחן  באותה שעה.  חרב 
לעולם לא יבין זאת. הייתכן שבשעה שכל העם היהודי 
לחיפוש  רגע  כל  ינצל  שמרדכי  במקום  בסכנה,  שרוי 
זאת  תחת  הגזירה,  לבטל  אחשוורוש  לשכנוע  דרכים 
הוא יושב ולומד עם ילדים? אם הוא מאמין בתפילתם 
עוז  יסדת  ויונקים  עוללים  "מפי  כנאמר:  הילדים  של 
להשבית אויב ומתנקם", הרי מן הראוי לכנסם לאמירת 

תהילים ותפילות ולא ללימוד הלכות ותורה? 
מסופר, ששנה אחת  בעת סעודת פורים אצל הבעל 
שולחן  סביב  קדישא"  ה"חבריא  ישבו  הק'  טוב  שם 
הרבי ובהם היה גם תלמידו החביב רבי מאיר מרגליות, 

רבה של לבוב, ועמו בנו, שאול הקטן בן החמש. 
 – הבעל  פנה  פורים,  סעודת  של  בעיצומה  לפתע, 
שם טוב אל שאולקה הקטן וביקשו שישיר: "שושנת 
יעקב". הילד הרהר רגע קט, עצם את עיניו ופצח בניגון 
כובשת  מנגינה  יעקב".  "שושנת  של  מוכר,  לא  חדש, 
המדרש.  בית  בחלל  מתיקות  בגלי  ומשתפכת  לבבות 
שישאיר  מאיר  מרבי  הבעש"ט  ביקש  פורים,  למחרת 

את שאולקה אצלו וכמובן בקשתו של הרבי מולאה. 
הסוסים  את  לרתום  לעגלונו  הרבי  הורה  למחרת, 
הצטרפו  תלמידיו  מגדולי  שלושה  לנסיעה.  ולהתכונן 
לנסיעה. והבעש"ט נטל את שאולק'ה בידו וכך עלו אל 
המרכבה. הם הגיעו למקום לא ידוע. התלמידים פסעו 
אחרי הרבי שהתקרב לעבר בקתה אלמונית. הבעל שם 
בית המרזח, המחזה  את הדלת הכבדה של  טוב פתח 
של שיכורים מסוכנים היה נורא. הנוכחים הפנו מבטם 
כשראו  בהשתוממות.  והביטו  שנכנסו  היהודים  לעבר 

את הרבי החשוב התפלאו ביתר שאת. 
או אז אמר הבעש"ט הקדוש: הקשיבו! יש עימי כאן 
ילד קטן שיודע לשיר נפלא. שקט הושלך במקום. אמר 
הרבי לשאולק'ה: "שיר נא שאולק'ה את השיר הנפלא 
"שושנת יעקב". הראה לערלים הללו את כוחך הגדול 
הביט  מהם".  לך  יאונה  לא  רע  כל  פחד,  אל  בשירה. 
הילד ברבי ושר את השיר המיוחד והזך. כשסיים לשיר, 
כיצד  "שמעתם  רועמות.  כפיים  במחיאות  כולם  פרצו 
שאולק'ה שר יפה? שאל הבעל שם טוב, "מה שמך?" 

זוראייאק  זור  זו  ואתה?  אנטון".  אנ-  "א-  הרבי  שאל 
השלישי.  גיהק  פדריך",  פד  פד  "ואני  השני.  גמגם 
הבעל שם טוב נענע בראשו באומרו: "שאולק'ה. ילד 
הדגיש  תמיד",  תמיד,  תזכרו  זה  ואת  הוא.  והגון  טוב 
בחזרה  וחזרו  מהמקום,  הרבי  יצא  זי"ע.  הבעש"ט 

למז'יבוז'. 
יהודי  שאול,  רבי  הוא  שאולק'ה,  חלפו,  שנים 
ימי  לפני  לביתו  להגיע  מאד  ממהר  מובהק.  חסידי 
לפתע  היער.  דרך  לעבור  מוכרח  בדרכו  הפורים. 
נלכד בידי ליסטים. אחד מהשלושה קרב אליו וסכינו 
בחוסר  ידיו  את  הרים  שאול  לעברו.  מונפת  הבוהקת 
אונים.. כשאחד השודדים ניגש אליו, בעיניים בורקות 
"רגעים  בקצרה.  סינן  למות",  "התכונן  באכזריות: 
ספורים נותרו לך לחיות, הכן עצמך לקראת הבאות", 

סיים בגסות.
חפצתי  עולם:  של  ריבונו  בליבו:  אמר  שאול  רבי 
להיות בבית לשמוע את קריאת המגילה ולקיים בהידור 
את מצוות החג, אך לא כך חפץ הקב"ה. אשלים אפוא 
במעין  חובתי  ידי  אצא  לפחות  אך  יתברך,  גזירתו  עם 
מצוות הפורים – ומה ביכולתי לעשות עכשיו כשאני 
כפות אל העץ? אשיר לפחות בפעם האחרונה את אותו 
יעקב". החל שאול לשיר בדבקות,  ניגון של "שושנת 
היטב  נשמעו  הן  בלחש,  המילים  את  שניגן  ואף 
בדממת היער. משום מה, לא באה צעקת השתקה מצד 
השודדים. שאול עצם את עיניו בחוזקה, הוא לא רצה 

שמראה הערלים הללו יוציא אותו מרצף דבקותו.
קולו הרוטט החל עולה בדבקות. כשסיים פקח את 
עיניו ומבעד לדמעות הבחין בשלושת השודדים. הללו 
מהם  אחד  בהשתאות.  בו  מביטים  לו,  בסמוך  עמדו 
הציף  בהיר  אור  שאולק'ה?"  אתה  "זה  פתאום:  לחש 
עיניו  פקח  הוא  עצומה....  ברווחה  זכרונו  את  פתאום 
"אנטון?  לפניו.  שעמדו  בשלושה  ממושכות  והביט 
אליו  ניגשו  אלו  בשאלה...  החזיר  פדריך?  זוראייק? 
במורא, הם התירו ממנו את החבלים העבותים שכפתו 
אותו אל העץ. "הרבין שלך אמר לנו שלעולם לא נפגע 
בך. כה מתוק היה השיר, שאי אפשר היה שלא להיזכר 
בך, בשאולק'ה הקטן" . זהו סיפורו של ילד ששר שיר 
בפני ערלים, שנראה לנו בלא קשר לזמן ולמקום,  אך 
כוחו של ילד יהודי הוא נצח לשנים רבות לאחר מכן.  

העם  של  מצבו  את  ידע  גם  ידע  היהודי  מרדכי 
יש  שאם  הבין  בבד  בד  אך  רוחנית.  מבחינה  היהודי 
לנו דור עתיד אנו ננצח. אם ילדי ישראל – דור העתיד 
ביקש  כן  ועל  עליהם.  המן  יוכל  לא  הם  "קדושים" 
לכנסם, ולשמוע מהם ולהשמיע אותם לבורא העולם. 
וכשהוא רואה ושומע אותם, הוא יודע שגם בורא עולם 
ומבקש  מרדכי  של  בחיוכו  מבחין  הרשע  המן  שומע. 
נפש  בשלוות  ומרדכי    ? עושה  זו  מה  לשמחה  לברר 
מבשר לו כי זה עתה למד מלשונם של הילדים הרכים, 
כי הנצחון מובטח הוא לעם היהודי. המן הסתכל כמובן 

על מרדכי בתמיהה ואף מעבר לכך. 
מרדכי  רואה  ראוי,  אינו  ההווה  חלילה  אם  גם 
עמו  ה'  יטוש  לא  כן  ועל  וראוי,  ראוי  הוא  שהעתיד 
והגזירה תתבטל. מפי עוללים ויונקים יסדת עוז ! יושב 
מרדכי היהודי ועוסק עם ילדי ישראל במצוות העומר, 
ישראל  כשילדי  כי  כך,  כל  ורחוק  עתידי  שנראה  דבר 

טהורים אף אחד לא יוכל לנו.
לא מבין.  כן מבינים מה שהמן  וחכמיו  זרש אשתו 
מרדכי  היהודים  מזרע  "אם  לו:  שאומרים  מה  וזה 
אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול 
לפניו". אם זרע הילדים מדברים כך למרדכי זו תחילת 
ישראל  ילדי  אם  כי  מוחלטת.  נפילה  שסופה  נפילה 

העתיד מבשרים בשורות כאלו לא תוכל להם.
פורים הוא זמן של קבלת תורה מתוך אהבה. במעמד 
ביקש  הקב"ה  הקדושה.  התורה  כשניתנה  סיני  הר 
מאיתנו "ערבים" על המתנה. חפצו ישראל להשתמש 
של  בכך.  חפץ  לא  וה'  והארץ,  השמים  של  בערבות 
כוכבים וחמה, ולא ניתן אישור לערבים כאלו. ביקשו 
הערבות  יהיו  האמהות  וזכות  הקדושים  האבות  כי 
ילדיהם  כי  שהבטיחו  עד  נענו.  ולא  בעבורם,  הטובה 
הם הערבים לקיום התורה – ומיד זכינו לקבלת התורה. 
ולימוד  ישראל  ילדי  של  כוחם  כך,  בפורים  אף 
למרדכי,  שאמרו  ופסוקם  הטהורה  שירתם  תורתם, 
הם אלו שהעניקו לנו הזכות לקבל תורה מתוך אהבה 

למדרגת "קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם".
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אינפורמטיבי *
אי מתן שירותי בנק הדואר בפורים- 

יום שישי י"ד אדר (26.2.21)
חברת דואר ישראל מודיעה, כי בעקבות שדרוג שירותי בנק 
הדואר והעברת מערך המחשוב שלו, ביום שישי הקרוב, לא 

יינתנו באופן חד פעמי ביום 
זה, שירותי בנק הדואר 

ושירותים פיננסיים בכל 
סניפי החברה, וכן במוקד 

בנק הדואר ובערוצים 
המקוונים של החברה. 

הסניפים, מרכזי מסירת 
החבילות, מוקד 171, אתר 

חברת הדואר יפעלו כסדרם 
ביום שישי, לביצוע פעולות שאינן פיננסיות. 

בתאריך זה (שאינו "יום עסקים" בנקאי), לא יתאפשר ביצוע 
פעולות בנקאיות וכספיות בהן: רכישת מט"ח, רכישת והטענת 

כרטיסים נטענים, ביצוע פעולות בחשבונות בנק הדואר, משיכת 
כסף בכספומטים של בנק הדואר, ביצוע העברות כספים בארץ 

ולחו"ל, העברת בעלות רכב, הנפקת רישיון נהיגה, הטענת רב 
קו בסניפים ועוד.  

ניתן יהיה לבצע בסניפים תשלום חשבונות רגילים כדוגמת 
חשבונות חשמל, מיסים, תשלומי עירייה וכו'. (לא יתקבלו 

תשלומים ב- ON LINE), וכן לקבל ולשלוח חבילות, לעקוב 
אחר חבילות, להזמין תור מראש לסניף, להזמין שליח ועוד.   

כל שירותי בנק הדואר בסניפים ישובו לפעול כסדרם ביום א� 
ט"ז אדר 28.2.2021.

לסעודות פורים משפחתיות ומלאות שמחה

סדרת סלקטד של יקבי כרמל,
 סדרת היינות הנמכרת בישראל 

גם השנה יקבי כרמל מלווים את חודש אדר עם מיטב היינות 
האיכותיים שימלאו לכם את הבית ברגעים של שמחה. עם 

סדרת סלקטד, היינות המובילים והנמכרים ביותר בישראל של 
יקבי כרמל, כל סעודה תהפוך לשמחה אמיתית ומלאת טעם. 

משנכנס אדר מרבים בשמחה, וגם השנה סעודות הפורים 
תהיינה שמחות במיוחד עם מיטב היינות האיכותיים של יקבי 

כרמל. אין שמחה אלא ביין, ולכן יש סיבה טובה ליהנות מהיינות 
הטובים ביותר המספקים חוויית שתייה מענגת ומלאת טעם. 

בין מגוון סדרות היין האיכותיות של יקבי כרמל, סדרת סלקטד 
הינה סדרת יינות המציעה תמורה גבוהה במיוחד למחירי היין 
הנוחים. במיוחד בפורים, כשרוצים ליהנות משתיית יין קלילה 

יותר מכל השנה, סדרת סלקטד מאפשרת צריכה נוחה בלי 
להתפשר על איכות ואפשרויות גיוון רחבות. 

סדרת סלקטד מתאימה במיוחד למשפחות והיא כוללת יינות 
בעלי אופי צעיר, פירותי ורענן, המותאם לטעם הישראלי. בשל 

כך, היא גם סדרת היינות הנמכרת בישראל המלווה כמעט 
כל אירוע וסעודה. הסדרה כוללת מגוון עשיר של יינות וזנים: 

אדומים, לבנים, סמוקים ומוסקטו.

בסדרה תוכלו למצוא את היינות האדומים האיכותיים קברנה 
סוביניון, קברנה סוביניון מרלו, מרלו ויין אדום חצי יבש. הסדרה 
מציעה גם מגוון של יינות לבנים איכותיים מזני הענבים אמרלד 

ריזלינג קולומברד, סוביניון בלאן, מוסקט, מוסקטו ויין רוזה בעל 
טעמים עשירים וצבע ורוד עמוק. הסדרה נהנית גם מחדשנות 

מרעננת, ובה יין ייחודי - סלקטד פרנץ' גוורצטרמינר, יין לבן 
חצי יבש, קליל ורענן. בעל חמיצות מאוזנת, ארומה פרחונית 

וסיומת מתקתקה. בעל גוף קל שמתאים לארוחות קלילות. 

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

המושלם שיכניס את השמחה לביתכם. סדרת סלקטד, בהיותה 
סדרה פופולרית ואהובה במיוחד, היא הבחירה המושלמת 

לסעודות פורים חגיגיות ומלאות טעם. 

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

סעודת פורים משפחתית כיד המלך

מיטב היינות המומלצים של יקב יתיר 
לשמחת פורים מלאת טעם

שמחה אמיתית מתחילה ביין איכותי ממיטב התוצרת של 
יקב יתיר הידוע באיכותו ובמגוון היינות המשובחים שלו, 

המתאימים במיוחד לסעודת פורים משפחתית כיד המלך. 
כדי ליהנות מיין בעל אופי 'יתירי' ייחודי וטעם משובח, יקב 

יתיר מציע מגוון יינות שיעשירו את הסעודות המשפחתיות 
ויאפשרו לכם להתענג מחדש 

בכל לגימה. אלה ההמלצות 
הנבחרות של יקב יתיר לסעודת 
פורים מושלמת עם המשפחה 

המצומצמת. 

משנכנס אדר מרבים בשמחה, 
וכמובן ששמחה מושלמת 

מתחילה עם יין משובח ממיטב 
התוצרת של אדמות ארץ 

ישראל הדרומיות. אזורי הגידול 
הייחודיים שנבחרו בקפידה, 

תהליך הייצור המוקפד ותשומת 
הלב לאורך כל שלבי הפקת היין, 

מציבים את יתיר כיקב איכותי 
ומלא השראה. היינות של יתיר 
הפכו לשם דבר בארץ ומחוצה 

לה, כיינות מוקפדים הנחשבים לטובים מבין היינות המיוצרים 
בישראל.

את הפורים הזה, שנחגג בעיקר בחיק המשפחה הקרובה 
ובמתכונת מצומצמת ביחס לשנים עברו, מומלץ להעביר עם 

שתיית יין מובחר ממגוון היינות המובילים של יקב יתיר. בנוסף, 
יינות היקב מתאימים במיוחד למשלוחי מנות עבור אנשים 
שרוצים לכבד באמת עם בקבוקים שעולים על שולחנם של 
מלכים – רבנים, מלמדים, תלמידי חכמים ומנהיגי קהילות 

בישראל.

אז איזה יין מומלץ לשתות בפורים?

יינן היקב, ערן גולדווסר, ממליץ על יינות נחל יתיר. "אם אתם 
אניני טעם שבוחרים את היין שלכם בקפידה ויודעים להפיק 
ממנו את ההנאה המושלמת, נחל יתיר הוא המתאים ביותר 
עבורכם. יינות הסדרה התבגרו בחביות גדולות להשגת טעם 

ייחודי בדגש על עסיסיות ומינרליות. נחל יתיר 2017 הוא מבציר 
יוצא דופן שמתקרב באיכותו ל'יער יתיר' - יין הדגל של היקב, 

הוא זוכה לשבחים רבים ומאופיין בצבע ארגמני, ארומה 
המזכירה דובדבן שחור, קאסיס ושקדים קלויים. טעמו פירותי, 

עסיסי, טאנין מגורען ומרירות נעימה".

הסיבה שהוא ממליץ על סדרת נחל יתיר לסעודות הפורים 
המשפחתיות, נעוצה בכך שמדובר ביין ברמה גבוהה מאד, עם 

האופי ה'יתירי' הייחודי, המספק תמורה מצוינת ביחס למחירו. 
"נחל יתיר אדום", מסביר יינן היקב, "קרוב באיכותו ליין הדגל 

שלנו 'יער יתיר', אך הוא מציע הזדמנויות צריכה רבות יותר 
בשל המחיר הנוח והאיכות שהוא נושא עמו. לכן, לסעודות 

פורים המאופיינות בשתייה מרובה יותר מהרגיל, אנחנו 
ממליצים על יינות נחל יתיר כמועדפים ביותר". 

ליתיר יש בנוסף גם את סדרת היינות הפופולריים הר עמשא, 
המאפשרים ליהנות מהיינות האיכותיים של היקב בהזדמנויות 

שונות במהלך השנה. 

היקב מאופיין בבלנדים (ממסכים), אבל עדיין שומר על היין 
הזני פטי ורדו בשל ייחודיותו, שלכל אחד מהם אמירה ייחודית 
המספקת יחד עם האחרות מגוון רחב לבחירה בהתאם לטעם 
האישי. עם יינות יתיר תוכלו ליהנות מסעודות פורים שמחות, 

חגיגיות ומלאות השראה בחיק המשפחה הקרובה. 

יינות יתיר הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין 
שליט"א.     

איך יראה שוק הגלידות בקיץ הקרוב?

גלידות נסטלה חושפים את 
המוצרים החדשים והמפתיעים

מיקוד על חוויית הצריכה האישית בבית

גלידות נסטלה פותחת את עונת הגלידות של שנת 2021, עם 
חדשנות המתמקדת במגוון מוצרים לצריכה אישית ומשרתים 

את התחזקות מגמה זו  בשוק הגלידה. מגמה זו החלה לפני 
מספר שנים והתעצמה מאוד במהלך השנה האחרונה, על 

נסיבותיה המיוחדות. הצרכנים מעדיפים מנות אישיות בכל 
הזדמנויות הצריכה: מחוץ לבית כמובן, ועתה ביתר שאת גם 

בתוך הבית. הסגמנט שיוביל את המגמה בגלידות נסטלה 
יהיה סגמנט ה"פינוק", עם מגוון מוצרים  מעניינים שיתמכו 

במהלך. 

בימים האחרונים השיקו  את החדשנות לשנה הקרובה:

גלידות נסטלה מחזקת את מותג קראנצ', עם שלגון 
Double Dark חדש בציפוי שוקולד מריר מעולה וליבת נוגט 

ושוקולד מריר. כמו כן, מרחיבה גלידות נסטלה את סדרת 
המוצרים של המותג הפופולארי לה - פרוטה, ומשיקה שתי 
מאגדות חדשות של שלגוני לה- פרוטה בציפוי שכבה דקה 
של שוקולד בטעם תות ובטעם בננה, תמר ופקאן, עם 50% 

פרי ועד 125 קלוריות לשלגון. לצד המאגדות הושק טעם חדש 
ומרענן של לה פרוטה הדרים אדומים, עם 50% פרי ו-53 

קלוריות בלבד. 

מרבית מוצרי לה - פרוטה הם פרווה, מתאימים במיוחד 
כנשנוש טעים גם אחרי ארוחות בשריות, כקינוח מרענן אחרי 
סעודות השבת וכשלגון טעים ואהוב בכל עת לכל המשפחה.  

עוד השיקו בעולם המשפחה והילדים, את השלגון הנוסטלגי, 
וניל מצופה תות בתוספת סוכריות בקצה, שיגיע גם במאגדת 

המכילה 8 יחידות.

בקיץ יושק שלגון קראנצ' בציפוי שוקולד בלונדי (שוקולד לבן 
מקורמל) , עם ליבת נוגט וחמאת בוטנים ובעולם הטילונים 

יושקו שלוש מאגדות חדשות מסדרת אקסטרים בטעמים 
המוכרים והמובילים: ריבת חלב, בראוניז ווניל פליק. 

לאה ריינר מלמד, סמנכ"לית השיווק של גלידות נסטלה: 
"היקף קטגוריית שוק הגלידות בישראל נאמד ב-1.8 מיליארד 

שקל. בעוד שבשנת 2019 הצמיחה בשוק האימפלס הייתה 
6% ובמאגדות 10%, בשנת 2020 הקורונה משנה את 

התמונה, ושוק האימפלס יורד ב4.7% בעוד שוק המאגדות 
משגשג וצומח ב23.8%. בשנה כזאת, שבה חווינו צמצום 

משמעותי של הזדמנויות ספונטניות לבילוי מחוץ לבית, כל 
אחד רוצה להתפנק בחוויה המלאה, עם השלגון האישי שלו. 

בעונת הגלידות החדשה בחרנו להתמקד בחוויית הצריכה 
הביתית, שתכניס את ההנאה של עולם השלגונים המעולים 

הביתה. בשנה הקרובה נמשיך להתמקד במגמות ה- 
wellness ועולם הפינוק, הצומחות בשנים האחרונות ובשנה 

האחרונה בפרט". 

לא מתאים? תחזירו

עינית מאפשרת לכם תקופת הסתגלות 
לעדשות מולטי-פוקל ללא התחייבות

עינית, רשת המשקפיים המובילה, מאפשרת תקופת הסתגלות 
של שלושה חודשים לעדשות מולטי-פוקל שבסופה ניתן לקבל 

בחזרה את עלות העדשות. לא הסתגלתם – לא שילמתם. 

רכישת משקפיים היא לא עניין של מה בכך. כדי להשלים את 
הרכישה הנכונה והמתאימה ביותר עבורכם – כדאי להתייעץ 

ולרכוש באופטיקה המעמידה לרשותכם מומחים בעלי ניסיון 
בתחום החשוב שמשפיע על הראייה ובריאות העיניים שלכם. 

הדבר הופך למשמעותי עוד יותר כאשר ניגשים לרכוש משקפי 
מולטי-פוקל, הדורשים מיומנות ומקצועיות רבה במיוחד.

רשת האופטיקה עינית, המובילה והדומיננטית בשוק 
האופטיקה הישראלי, מציעה לכם לרכוש את משקפי המולטי-

פוקל בליווי מקצועי אדיב, במחיר משתלם וביחס אישי, מהם 

פלטינום, יש לך טעם להתענג

קפה עלית מזמינה אתכם 
להתענג על רגעים קסומים 

במהלך היום עם קפה פלטינום.
"על הבוקר"- רגע לפני המרוץ של היום, בעיצומו של יום 

עבודה, או לאחר יום עמוס עם 
הילדים, בכל זמן ובכל צורה 
בה אתם שותים את הקפה 
שלכם- רגע של קפה לרוב 

מהווה אתנחתא של הפסקה, 
נשימה עמוקה ואיסוף כוחות 

מחודשים שמאפשרים לכם 
לעצור את המרוץ ולאגור כוח 

להמשך היום.

תבחרו להתענג ברגע המתאים שלכם,  עם סדרת מוצרי 
פלטינום המכילה מגוון מוצרים שפותחו בקפידה, על מנת 

להתאים לכל אחד את מאפייני הטעם המועדפים עליו.

סדרת קפה פלטינום של עלית כוללת שלושה סוגי קפה 
לחוויה המדויקת בכל רגע מחדש: 

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

וארומטי כך שתוכלו להתענג על אתנחתא קסומה.

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

עשירה, המזמין אתכם להתענג על יום נפלא. 

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

להתענג על קפה חזק.

אז אם בא לכם קפה ראשון קלאסי של בוקר, קפה ארומטי 
ומאוזן בעבודה, או חזק אחרי השקיעה- תבחרו פלטינום, 

ותתענגו על הטעם.

כשרות בד"ץ העדה החרדית.

סוכנות דואר – צילום: דוברות דואר ישראל

ניתן ליהנות בכל אחד מסניפי הרשת המובילה. בסניפי הרשת 
עומדים לרשותכם האופטומטריסטים המקצועיים והמנוסים 
ביותר, מומחים מהשורה הראשונה ומגוון מסגרות איכותיות 

ממיטב המותגים המובילים בעולם.  

לא הסתגלתם? לא נורא. רשת עינית מעניקה ללקוחותיה 
שלושה חודשי 

הסתגלות, 
במהלכם ניתן 

לקבל חזרה את 
עלות העדשות, 
במידה והן אינן 

מתאימות לכם. 
המבצע בכפוף 

למרשם ובדיקת אופטומטריסט.

רשת 'עינית' מציעה מגוון מותגי יוקרה עדכניים, יועצים 
להתאמת מסגרת אישית, מעבדה בכל חנות, אופטומטריסטים 

מוסמכים ומכשור מתקדם. לעינית צוות מכירות מסור 
ומקצועי, המלווה כל לקוח באופן אישי. הרשת מטפחת קשר 

רצוף עם לקוחותיה ורואה את עצמה כחברה ושותפה לדרך 
האישית של כל צרכן וצרכן.

סניפי עינית: 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'.

הופכים את 'רבע לשבע' 
לרגע מפנק ומושלם!

כל אחד וה'רבע לשבע שלו', הזמן האישי שלו לפינוק מיוחד. 
בין אם מדובר ברגע של שקט לפני שהילדים קמים לשגרת 

היום, או בסופו של יום כשהילדים כבר במיטות לאחר קריאת 
שמע- זהו הרגע שלך עם עצמך, עם הקפה או בלעדיו ועם 

כיף לפנק עם עלית

עלית מציעה מגוון מארזים טעימים 
למשלוחי מנות שכיף לתת וטעים לקבל

אין דבר מספק יותר מלשמח את האנשים שאנחנו אוהבים. 
בין אם מדובר בשכנים, משפחה, חברים או כל אחד שמגיע 

לו פינוק מיוחד- פורים זו הזדמנות מצוינת לשמח עם סיבה 

פינוק מיוחד ששמור רק לך. ברגע שלך.

עלית מזמינה אתכם לשתף מהו ה'רבע לשבע' שלך, הרגע 
המושלם לפינוק משלך ויחד עם עלית, להפוך את הרגע הזה 

למושלם ביותר עבורך.

איך זה עובד? כתבו לנו מהו רגע ה'רבע לשבע' המושלם שלכם 
לפינוק, שלחו 
את התשובה 
שלכם למייל 

rega.lesheva@
 gmail.com

ואולי תזכו במארז 
רבע לשבע מפנק 
במיוחד! בכל יום 

חמשת הרגעים המושלמים ביותר יזכו בפרס.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית.

המבצע יתקיים בין התאריכים כ"ט בשבט ועד ט"ו באדר 

(11-27/02) בכפוף לתקנון. ט.ל.ח. 

ומשלוח מנות זו הדרך הכי מדויקת לפנק עם משלוח מנות טעים 
ומתוק שמכיל את כל מה שהיינו רוצים לקבל בעצמנו. 

עלית מציעה במיוחד לכבוד פורים מגוון מארזים מתוקים 
המעוצבים באווירה פורימית ומשמחת עבור משלוח מנות 

מושלם שכיף לתת וטעים לקבל. חפשו את המארזים המתוקים 
על המדפים ברשתות השיווק ותעשו למישהו את הפורים הזה 

שמח ומתוק יותר. 

המארזים מכילים את מיטב מותגי עלית המובילים בכל 
הקטגוריות, בין היתר: שוקולד פרה במגוון טעמים מפתיעים, 

חטיפי השוקולד האהובים: פסק זמן, אגוזי, מקופלת, טורטית 
ועוד פינוקים שכולנו אוהבים. 

פורים שמח ומתוק יותר עם עלית!
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י"ב אדר תשפ"א 404024/2/21 בני ברק

אם כוס שתיה קרה באמצע יום עבודה או גלידה מרעננת- מתפרשים 
עבורכם כסבל במקום חוויה- דעו שאתם לא לבד. לתופעה הזאת יש 

שם ולמעשה היא גם מאוד נפוצה- קוראים לזה רגישות בשיניים. 
מחקרים מראים כי אחד מכל ארבעה אנשים סובל מהתופעה 

אשר פוגעת באופן מובהק באיכות החיים שלנו, וברוב המוחלט של 
המקרים, זה יהיה המשהו הקר הזה שיקפיץ את תחושת הכאב.

למה זה קורה ומה ניתן לעשות?

השיניים שלנו בנויות ממספר שכבות כאשר רק השכבה 
החיצונית ביותר וחסרת התחושה, שהיא זגוגית השן, 

אמורה להיות חשופה לחלל הפה. כאשר מסיבה כלשהי 
זגוגית השן נשחקת או לחילופין החניכיים נסוגות, 

נחשפת שכבה פנימית יותר של השן שנקראת דנטין, 
אשר מכילה בתוכה קצוות עצבים המעבירים תחושת 

כאב. מאחר וזגוגית השן ורקמת החניכיים, אם אבדו, לא נוצרות 
חזרה מעצמן, הדנטין נשאר חשוף לגירויים חיצוניים ונוצרת תחושת 

הרגישות הכרונית.

נסיגת חניכיים תהיה בדרך כלל הגורם הראשון לחשיפת דנטין. אם 
בעקבות צחצוח אגרסיבי מדי או מחלת חניכיים, החניכיים נסוגות 

ונחשף שורש השן הבנוי ברובו מדנטין, כתוצאה מכך, במקרים רבים 
תופיע רגישות. בנוסף, חשיפה מוגברת למאכלים ומשקאות חומציים 

יכולה לגרום למשל לשחיקה חומצית של זגוגית השן ולחשיפת 
הדנטין, שנמצא ממש מתחתיה.

אם גם אתם סובלים מרגישות ברמה כזו או אחרת בשיניים, אל 
תתייאשו. הדבר הראשון שמומלץ לכם לעשות הוא להגיע אל רופא 

השיניים, אשר יאבחן את מקור הכאב. במקרים מסוימים, ייתכן 
וישנה בעיה שאינה קשורה לרגישות יתר ושדורשת טיפול מיידי, כגון 
חורים בשיניים לדוגמא. אם הרופא אכן יאבחן שמדובר ברגישות יתר 

כתוצאה מחשיפת דנטין, הוא יוכל להמליץ לכם בהתאם לחומרת 
הבעיה, על טיפול ביתי באמצעות משחת שיניים נגד רגישות או 

לחילופין על טיפול מרפאתי.

משחות השיניים נגד רגישות נמצאות בשוק מוצרי 
היגיינת הפה כבר קרוב ל-60 שנה. הטכנולוגיה 

הראשונה והפשוטה ביותר שהומצאה מבוססת 
על תוספת מלחי אשלגן למשחת השיניים, אשר 

מטרתם היא שיבוש ההולכה העצבית הגורמת 
לתחושת הכאב. טכנולוגיה המבוססת על מלחי 

אשלגן מקלה בדרך כלל לאחר זמן ממושך למדי ומותנית בשימוש 
יומיומי במשחה. מאז ועד היום הטכנולוגיות השתכללו וכיום ישנן 
משחות אשר הוכחו במחקרים קליניים כבעלות יכולת לאטום את 
צינוריות הדנטין החשוף ולספק הקלה מיידית לאחר עיסוי מקומי 

עם המשחה על האזור הרגיש. ההקלה מתמשכת בצחצוח יומיומי 
במשחה. המשחות המתקדמות ביותר גם נותנות מענה לצרכים 

נוספים כגון שמירה על תוצאות הלבנה או אפילו סיוע במניעת בעיות 
חניכיים, אשר כאמור מובילות לנסיגת חניכיים והופעת הרגישות 

מלכתחילה. רופא השיניים והשיננית יוכלו להמליץ לכם על המשחה 
הנכונה עבורכם כדי שגם אתם תוכלו ליהנות הקיץ כמו כולם.

עוד סיבה לשמוח!

מבצע פורים שמח ברשת הצורפים: 30%
 הנחה על בתי מגילה ומגוון מתנות לחג

הצורפים, מותג היודאיקה וכלי הכסף הבינלאומי המוביל, מלווה 
אתכם כבר עשרות שנים בשבתות, 

חגים, מועדים ואירועים, עם פריטים 
בעיצוב בלתי נשכח שמכבדים 

ומפארים כל בית יהודי. 

הצורפים שמו לעצמם מטרה להעניק 
לציבור את האפשרות להדר ולכבד כל 

הזדמנות חגיגית בכלי כסף מיוחדים 
במינם, ובמחירים משתלמים.

וכעת, רשת חנויות הצורפים יוצאת במבצע אטרקטיבי ומשמח 
במיוחד לקראת פורים: 30% הנחה על בתי מגילה מהודרים 
מכסף טהור בעיצובים חדשים ומבחר מתנות מיוחדות לחג.

ברשת חנויות הצורפים ובאתר האונליין תוכלו למצוא קולקציות 
יוקרתיות ומרהיבות של בתי מגילה, בקבוקי יין, גביעי קידוש, 

מחלקי יין, ועוד מגוון פריטים מכסף טהור בעבודת יד בסגנונות 
עיצוב חדשניים ובטווח מחירים רחב.

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

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

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

חדשים או ישנים. 

זה אפוי להיות הדבר הכי 
מושלם שטעמתם!

משדרגים את חווית האפיה הביתית עם ממרח השחר העולה 
לתוצאות מושלמות בעוגות, מאפים וקינוחים

סדרת ממרחי "השחר העולה" 
הפכה בשנים האחרונות לחלק 

בלתי נפרד מעולם האפיה 
בישראל, ופופולארית גם בקרב 

אופים וקונדיטורים מובילים 
כמילוי ושדרוג של עוגות, 

מאפים וקינוחים.

גם השנה לקראת פורים, כשכולנו מחפשים מתכונים 
חדשים למשלוח מנות גורף מחמאות, ממרחי השחר 

העולה המשלבים איכות וטעם מושלם, מתיקות מעודנת 
ומרקם קרמי ועשיר, ישדרגו כל מאפה ביתי ויביאו לתוצאות 

מושלמות.

סדרת הממרחים המוכרת והאהובה של 'השחר העולה' 
הפכה כבר מזמן לנוסטלגיה מתוקה עליה גדלו דורות של 
ילדים ומבוגרים ומלווה את הקהל הישראלי בכל הזדמנות 

במהלך השנה.

בסדרת השחר העולה למהדרין: ממרח פרווה בטעם שוקולד 
וממרח חלבי בטעם שוקולד בכשרות בד"ץ העדה החרדית 

לימות השנה, ממרח חלבי בטעם שוקולד בכשרות בית יוסף, 
וממרח אגוזי לוז בטעם מעודן בכשרות בד"ץ העדה החרדית, 

ללא צבעי מאכל, ללא כולסטרול וללא חומרים משמרים, 
אבקת קקאו במשקל 150 גרם ו-500 גרם, וצמקאו- לבישול 

ולאפייה.

היינות שיעשו כבוד למשתה הפורים
משפחת שור היא משפחת היין הראשונה בישראל עם מסורת 

משפחתית של מעל 170 שנה בענף היין. לאורך כל השנים, 
היקב בבעלות ובניהול המשפחה.

 היינן הראשי של היקב, צביקה שור, 
ממשיך את המסורת הייננית שקבל 
מאביו. יחד עם האגורונום פיני סריג 

הוא גם אחראי על כרמי היקב הנטועים 
במגוון אזורי היין בישראל מרמת ערד 

שבצפון הנגב ועד לצפון הגולן. 

על סדרות היין החדשות עמלו ביקב 
בשנים האחרונות, משלב בחירת 

הזנים, דרך גידול הענבים בכרם, ועד 
לבציר ויישון היין במרתפי היקב. ביקב 

ציון עושים כבוד לתהליך הפקת היין במסורת משפחתית 
שעוברת מדור לדור כבר 170 שנה. התוצאה היא יין יוקרתי 

שמכבד כל שולחן וסעודה.

 סדרות היין של ציון בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה 
החרדית ובד"ץ בית יוסף.

יקב ציון מציג את סדרות היין המובחרות שעושות כבוד 
למשתה:

Moscato – מוסקטו לבן ואדום יינות יוקרתיים ואיכותיים 
במתיקות מעודנת. מבעבעים קלות, בעלי ארומה וטעם 

עשירים.

Imperial – הסדרה הפופולרית של היקב. יינות זניים 
ובלנדים, המופקים מהזנים המוכרים והנמכרים ביותר 

בישראל.

Estate – הסדרה הרחבה והמגוונת של היקב. יינות זניים 
באיכות גבוהה המספקים חוויית יין עשירה במיוחד.

עד דלא ידע- 

חוגגים פורים עם הליקרים המשובחים 
לאניני הטעם מבית שמרלינג'ס!

מותג הפרימיום השוויצרי לשוקולדים יוקרתיים, מזמין אתכם 
לטעום את ליקר הפרימיום הבינלאומי, עם הטעם האנין 

והייחודי אשר יפאר ויהדר 
את שולחן החג הפורים 

שלכם, וישדרג כל משלוח 
מנות לכמה רמות מעל! 

הליקרים של שמרלינג'ס 
מוצעים ב-2 טעמים 

מעודנים: ליקר שוקולד 
פרווה, עשוי משוקולד 

פרימיום מריר ואיכותי של 
שמרלינג'ס ומכיל 17% 
אלכוהול, וליקר שוקולד 

לבן פרווה- עשוי משוקולד פרימיום לבן של שמרלינג'ס ומכיל 
גם הוא 17% אלכוהול. הליקרים של שמרלינג בעלי טעם עשיר 

וייחודי ומרקם חלק ונימוח.

הליקרים מיוצרים באיטליה ומשווקים בחנויות המובחרות.  
בכשרות המהודרת של "בד"צ קהל עדת ישורון" (לימות השנה 

בלבד).

פורים שמח!

שיתוף פעולה מרגש של חברת 
"מן" עם ארגון החסד "עזר-לחיים":

מאות חולים המאושפזים במחלקות הקורונה בתל השומר 
שמחו והתרגשו במסיבת פורים , מרגעים מתוקים של ופלים 

ועוגיות "מן"

שיתוף פעולה שכל כולו חסד ותרומה נערך בין חברת הופלים 
והעוגיות המובילה "מן", לארגון החסד "עזר לחיים". 

במסגרת שיתוף הפעולה, תרמה חברת "מן" אלפי מוצרים 
ממגוון הוופלים והעוגיות האיכותיות לחלוקה בקרב חולים 

המאושפזים 
במחלקות 

הקורונה 
ובמחלקות 

נוספות במרכז 
הרפואי שיבא, 
כמו גם לצוותי 

הרפואה 
העושים ימים ולילות בעבודה קשה ומסורה. מוצרי האיכות של 

מן נארזו באופן אסתטי כמשלוחי מנות וחולקו ע"י מתנדבי 
עזר לחיים הפועלים במסירות מדי יום ביומו בכדי לשמח את 

המאושפזים במחלקות הקורונה ולהביא אל  תוך המחלקה מן 
השמחה והאור של חג הפורים הקרב ובא.  

החיוכים המאושרים על פני המטופלים אמרו הכל. חיוכים 
שסיפרו על רגעים מתוקים ומרגשים בתוך תקופה של כאב 

ומצוקה. רבים מהם הודו מקרב לב על המשלוחים המתוקים 
שנסכו בהם כוחות להתמודד ולהבריא בעזרת השם.

סטארקיסט מגישה מתכון לתוספת לארוחה 
עיקרית לסעודת החג שכל המשפחה תאהב

אוזני המן מלוחים עם טונה ומיונז
כתבה וצילמה: הדס ניצן 

מצרכים:
לבצק:

220 גר חמאה בטמפרטורת החדר (לפרווה – ניתן להשתמש 
במרגרינה)

4 כפות מים בערך 40 מ"ל

1 כפית מיץ לימון

320 גר קמח לבן בהיר מנופה

קורט מלח
חומרים למלית:

2 קופסאות טונה בשמן סטארקיסט ( מסוננות)

2 כפות מיונז 

צרור פטרוזיליה קצוצה

צרור בצל ירוק קצוץ

מלח לפי הטעם

פלפל שחור גרוס עדין לפי הטעם

ביצה אחת טרופה להברשת הבצק וקצח ושומשום מעל.

אופן ההכנה:

• במיקסר מערבבים חמאה בוו גיטרה עם מים ומיץ לימון.

• מוסיפים קמח ומלח, מערבבים לבצק אחיד ויוצרים צורת 
דסקית.

• מכסים בניילון נצמד את הבצק ומקררים כשעה במקרר עד 
לשימוש.

• בזמן הזה מכינים את המלית -

• מערבבים את כל חומרי המלית ומחממים תנור ל-190 מעלות.

• מקמחים משטח עבודה, מרדדים את הבצק לעובי של כחצי 
ס"מ וקורצים עיגולים בקוטר 8 ס"מ – ניתן ליצור עיגולים עם 

כוס רחבה.

• מניחים כפית של מלית במרכז כל עיגול ומברישים בביצה 
סביב המלית, סוגרים למשולש עם פתח קטן למלית, מרטיבים 

את האצבעות ומהדקים את פינות המשולש.

• מניחים בתבנית במרווחים של שלושה ס"מ, מורחים שנית 
ביצה על הבצק החיצוני ואופים כ-15 דקות עד הזהבה.

*ניתן להשתמש במלית למתכוני מאפה נוספים.
סטארקיסט מאחלת לכל בית ישראל פורים שמח!

סילאן תמרים של 'מעולה': 
התחליף הבריא לסוכר

רוצים ממתיק טוב אבל בריא? הכירו את סילאן התמרים 
הטבעי של מותג האיכות 'מעולה': ללא תוספת סוכר, ללא 

חומרים משמרים וללא צבעי מאכל. 
הסילאן, הלא הוא דבש התמרים 
האהוב, משמש למגוון שימושים 

במטבח ומספק מתיקות ענוגה עם ערכים תזונתיים גבוהים.

המוצר מגיע באריזה נוחה וידידותית לשימוש עם לחצן 
שמאפשר לשחרר את הכמות המדויקת שאתם רוצים ולחסוך 

בזבוז מיותר של המוצר.

מותג האיכות 'מעולה' האהוב והמוכר לכם מרשתות המזון 

כל מה שצריך לדעת על רגישות בשיניים
קולגייט מציעה מגוון משחות 

שיניים לטיפול בשיניים 
רגישות, לדוגמא:

משחת השיניים סנסטיב פרו-רליף 
Repair&Prevent המיועדת לטיפול בשיניים 

רגישות. משחת השיניים בעלת טכנולוגיה 
ייחודית המותאמת לטיפול ולהקלה מיידית 

לאורך זמן. הפורמולה מכילה אבץ, אשר מהווה 
חומר אנטי בקטריאלי שהוכח כמפחית רובד 
חיידקים ובכך מסייע במניעת בעיות חניכיים 
הגורמות לנסיגת חניכיים. המשחה מתחילה 
לפעול ברגע שהיא באה במגע ישיר עם השן. 

תעלות הדנטין הפתוחות בשן נאטמות על-ידי 
טכנולוגיית פרו-ארגין הייחודית למשחה זאת. 

בשימוש יומיומי המשחה בונה מחסום ארוך 
טווח המשמש כשכבת איטום שמגנה בפני 
רגישות. מחקרים מוכיחים כי ההקלה הינה 

מתמשכת בצחצוח יומיומי.

בשונה מהמשחות האחרות לרגישות, 
המבוססות על טכנולוגיה מאלחשת את הכאב, 

טכנולוגיית  CSPR אוטמת מראש את מעבר 
הגירוי הגורם לרגישות. ולכן שימוש באופן 

קבוע יקנה הגנה מתמשכת כנגד הרגישות.

מבצע פורים בתוקף עד ט"ז באדר 28.2 או עד גמר המלאי, 
לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, למעט קולקציית Y.M. וללא 

כפל מבצעים.

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

אבי פקר – מנכ"ל ופלים ועוגיות מן: 

"אני נרגש מאוד על הזכות להיות שותף בהכנסת אווירת 
שמחה למאושפזים במחלקות הקורונה. אין לי ספק כי 

המוצרים המעולים שלנו, בוודאי  יעשו להם מתוק בפה ושמח 
בלב. 

אנו ב"מן" מייחסים משמעות גדולה לכל הקשור לתרומה 
לקהילה, סיוע לנזקקים ומתן ערך לחברה ולקהילה. מזה 

שנים רבות שאנו מקיימים פעילויות משותפות עם עמותות 
חסד מגוונות ותורמים מוצרים למשפחות נזקקות, לחולים 

הנוסעים לטיפולים בחו"ל ועוד. אני שולח איחולי החלמה 
מהירה לחולים וכוחות לבני משפחותיהם, מאחל להם ולכל 

בית ישראל פורים שמח ומתוק, ושניפגש תמיד רק בשמחות". 

המובחרות, מזמין אתכם לקראת יום הפורים להכיר את מיטב 
המוצרים לאכילה, לאפיה ולבישול וליהנות ממוצרים איכותיים 

בטעמים מעולים ובמחירים מפתיעים. מוצרי מעולה מתאפיינים 
ברכיבים איכותיים, טעמים מושלמים, בקרת איכות מוקפדת 

ונראות מדהימה מה שמבטיח לכם הנאה מהמוצר בדיוק כמו 
שאתם מצפים.

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

להשיג: ברשתות המזון המובחרות.

מרבים במבצע ב'ברכל טוב'

חגיגת פורים ב'ברכל טוב': מגוון אביזרי 
משלוחי מנות, שקיות ומארזים חדשים

משנכנס אדר מרבים ב'ברכל טוב' במבצעים, קבלו טעימה 
קטנה: טופי חגיגה של מעולה ב-7.90 ₪, במבה, במבה במילוי, 

ביסלי, פופקו, אפרופו ודובונים 10 ב-25 ₪, סוכריות משפחתיות 
3 ב-40 ₪, מארז סוכריות ג'לי או מארז פרוטיז 3 ב-20 ₪, 

צלחות צבעוני קטנות ב-7.90 ₪ צלחות צבעוני גדולות ב-9.90 
₪, קרטונית ספרינג 5 ב-20 ₪, קליק שקיות, טבלאות, שוקולד 

פרה ואצבעות שוקולד 5 ב-20 ₪.

בסניפי הרשת ניתן למצוא מגוון רחב מאוד של מוצרים למשלוחי 
מנות ומשתה ושמחה ויתר מצוות החג.

המבצעים תקפים בין התאריכים ראשון-שישי ט'-י"ד באדר 
.(21-26.2.21)

סניפי רשת ברכל טוב מציעים לכם מלאי ענק בכל המחלקות: 
המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הניקיון ובמחלקת כלי הבית, 

עם מגוון מוצרים ענק ממיטב החברות הנבחרות שמחכים לכם 
בסניפים. צוות העובדים מצפה לשרת אתכם נאמנה ולהעניק 
לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. תבדקו אותנו. הכי חשוב: כלל 

הסניפים פתוחים כרגיל לפי הוראות משרד הבריאות וניתן לערוך 
בהם קניות ללא חשש.
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

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

חושבים על 
חופשה בפסח?

ותהנו ממבצעים מיוחדים!

הזדרזו והזמינו עכשיו את 
חופשת הפסח שלכם

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

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

ון 
טע

ד 
מו

הע

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

תפזורת בעלי-חיים חיות יבשה

מאונך מאוזן

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(



נמאס לכם לשבת בבית? 

לרגל התרחבות, מבחר ענק של משרות 
ברשת קו עיתונות

הכל בסדר, 
יוצאים מהסגר!

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

הייתי מוכיח לכולם..."

דרושים:

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

כתבים

עורכים

אנשי תוכן אינטרנטי

תחקירנים

כתבי לייף סטייל

כתבים מוניציפאליים

סמנכ"ל סחר / תפעול

מנהל/ת קשרי לקוחות

סוכני/ות מכירות

סוכני/ות לוח

מנהל/ת חשבונות סוג 3

אחראי/ת גביה

מעצבים/ות

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

יב’ באדר -יד’ באדר תשפ”א
24/02-26/02/2021  

 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

 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(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

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

 בשיכון ה' 4 חדרים 
בטאבו משותף, קומה א', 

חזית, 1,300,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23
054-6506501
03-5797756)05-05(_____________________________________________

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 
+ גג, חזית, קומה ג', 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

 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

 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(_____________________________________________

 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

 בגינות דוד, 3 חד' 
מרווחים, יפים +אופציה 

לסגירת מרפסת לחדר 
רביעי, 100 מ"ר + 18 

מ"ר מרפסת, ק"ד, חזית 
לגינה, 2,350,000 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 בנורוק, כ- 100 מ"ר, 
משופצת קומפלט, מחולקת 

ל- 2 דירות, מושכרת ב- 6,300 
ש"ח, 1,850,000

_____________________________________________)8-9ש(053-3104856

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

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

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

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

 באימרי ברוך, 90 
מ"ר, חזית, קומה ג' 

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

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

 ברחוב רב אשי, 80 
מ"ר, ק"ק + אופציה 

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

בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

054-6506501)08-08(_____________________________________________

 בשדרות ויזניץ בטאבו 
משותף, 4 חדרים, 

משופצים, קומה ג', 
ללא מעלית, חזית, 

1,690,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)08-08(_____________________________________________

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

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

 להשקעה, דירה 
בשכונה ה, מיקום 
אטרקטיבי, קומה 

ראשונה, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, משופצות 
ומרוהטות קומפלט, כ- 

4,000 ש"ח הכנסה, רק 
800,000 ש"ח לפרטים 

קלשיפאו נכסים
_____________________________________________)09-09(050-3600512 נועם חלבי

באר שבע

 בס"ד, עומדים לפני 
קניית / מכירת דירה? 

ותוהים איך מתחילים מי 
ילווה אותנו! לפגישה 

ראשונית ללא כל 
התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)09-09(_____________________________________________

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

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

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

B.D.A)09-09(_____________________________________________

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

מחולקת ל- 2 דירות, 
משופצות, מרוהטות, 

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

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

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

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

ב- 2,600 ש"ח, רק 
ב- 1,880,000 בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בלעדי כ- 60 מטר 
בארנונה, ביהודה הנשיא + 
אופציה לפינוי בינוי, קומה 
א', 1,500,000 גמיש תיווך 
_____________________________________________)09-09(אלטרנטיב 054-5500263

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

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

_____________________________________________)09-09(לדיור" 052-5222690

לפרסום
03-6162228

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

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

ש"ח מ.כהן-נכסים
052-7684074)09-09(_____________________________________________

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

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

מתאים לטאבו משותף, 
2,550,000 גמיש סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 בלעדי במנחם בגין, 
דופלקס 5 ח', כ- 150 מטר, 

משופצת + מרפסת, קומה ג', 
בניין חרדי + אופצייה למעלית, 

2,050,000 תיווך אלטרנטיב 
054-5500263)09-09(_____________________________________________

 ביהודה הנשיא, דופלקס 
6 חד', 140 מ"ר, מחולקת 
ל- 2 דירות 3 חד', ק"ב וג', 
משופצות, חזית א. פנחסי 

03-5799308)09-09(_____________________________________________

 באמרי חיים, 5 חדרים, 
קומה 2, 120 מ"ר )עם 
אופציה ממשית לעוד 

30 מ"ר( מעלית, חניה, 
וסוכה, עם מטבח יוקרתי, 

ואופציה קלה לחלוקה 
_____________________________________________)09-09(חמד נדל"ן 050-6452128

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

נפרדות! בלעדי ל"אביחי - 
_____________________________________________)09-09(מתווכים" 03-5701010

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

משופצת, 2 שירותים 
+ מרפסת שמש, סוכה 

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

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בוינרב, ק"ב, 6 חד' 
ענקית, 140 מ"ר, ב- 

1,850,000, פנויה מיידי! 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! בפארדו 5.5 חד', 
130 מ"ר, חזית, א. להרחבה, 

ק"א + מעלית + חניה א. 
_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

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

_____________________________________________)09-09(נכסים" 055-6789653

 מציאה בלעדית!! 
בדוד המלך, 4 חד', ק"א, 

86 מ"ר, משופצת, 
1,650,000 ש"ח מ.כהן-

_____________________________________________)09-09(נכסים 052-7684074

 מציאה!! ביהודה 
הלוי!! 4.5 חד', 131 

מ"ר, ק"ב, היתר בנייה 
בגג!! 2,240,000 ש"ח 

מ.כהן-נכסים
052-7684074)09-09(_____________________________________________

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

90 מ"ר, חזית + סוכה, 
משופצת, מיידית, במחיר 

מעולה! בטיפול אפיקי 
_____________________________________________)09-09(נדל"ן בועז 050-4156080

 בלעדי מציאה, לחטוף, 
בעמק יזראל, 4 חדרים, 

ק"ג, חזית, שמורה + 
מעלית וחניה, 1,600,000 

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

 בלעדי! במנחם 4 חד', 
90 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת 

כחדשה, חניה, 2,050,000 
_____________________________________________)09-09(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי פנטהאוז 
מפואר במערב ב"ב, 4 
חדרים, 140 מ"ר + מ' 
שמש 20 מ"ר, מושקע 
ברמה גבוהה, חזית, 4 
כיווני אויר + גג צמוד 
בטאבו + מעלית עד 

הבית, מיידי, 3,150,000 
ש"ח גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

 למכירה בבלעדיות, 
בגולומוב 1, דירה ענקית, 

115 מטר, מעוצבת 
אדריכלית, 4.5 חד' )כ- 5 

חד'(, סלון מרווח עם 
מטבח גדול ומושקע, 
מעוצב דקורטיבית, 3 

חדרי שירותים + 2 חדרי 
אמבטיה, מרפסת 10 

מטר, 2 חניות מקורות, 
טובה להשקעה, מחיר 

2,700,000 לפרטים 
נוספים צרו קשר: תווך 

_____________________________________________)09-09(רבקה נקב 053-9244430

 מציאה! במנחם בגין 3 
חדרים, משופצת ויפה + חצר 

מרוצפת, 1,360,000 ש"ח 
גמיש בבלעדיות תיווך ישיר 

_____________________________________________)09-09(במרכז 052-7193105

 באזור הנביאים, 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 
חזית + חניה, 1,950,000 
גמיש ***3 ח', 80 מ' + 

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

B.D.A)09-09(_____________________________________________

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

1,750,000 גמיש
B.D.A 09-09(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-09(נכסים" 055-6789653

 חדשה בשוק, בבעש"ט, 
כ- 65 מ"ר, ק"א, סוכה, 
3 כ"א, 1,450,000 ש"ח 

בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 
052-7193105)09-09(_____________________________________________

 לבעלי סבלנות ועצבים 
חזקים! בקרית הרצוג! 

3 חד', 92 מ"ר, ק"ב, 
הרחבה ענקית קיימת, 
טאבו! רק 1,450,000 

ש"ח "אביחי - מתווכים" 
03-5701010)09-09(_____________________________________________

 בהזדמנות באזור ס.אזר, 
3.5 חד', מסודרת ויפה + 

3 כ"א + סוכה, ניתן להפוך 
ל- 4 חד', רק 1,650,000 

ש"ח "אלמוג נכסים" ר"ע 39 
052-6402078)09-09(_____________________________________________

 בעלי הכהן בבניין 
חדש, 3.5 חדרים במקור! 

+ מרפסת שמש, 3 
כיווני אויר, מיידי! ב- 

1,600,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)09-09(נכסים 050-4177750

 ברבי טרפון, כ- 85 
מ"ר, מחולקת לדירה + 
יחידת דיור קומת קרקע 

+ גינה 20 מ"ר )לא 
בטאבו(, ב- 1,670,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)09-09(_____________________________________________

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

גמיש תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 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 

_____________________________________________)09-09(לדיור" 052-5222690

 קריית הרצוג 3 
חד', ק"ג, כ- 68 מ"ר, 

מ.מהיסוד, ש.בנו כ- 60 
מ"ר, 1,400,000 "תיווך 

משגב לדיור"
052-5222690)09-09(_____________________________________________

 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)09-09(_____________________________________________

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

ק"ב, שמורה, א.לסוכה, 
1,230,000 "תיווך משגב 

_____________________________________________)09-09(לדיור" 052-5222690

 לסגור!! א.ביאליק 
3 חד', ק"ב, כ- 68 

מ"ר, מעלית, 3 חניות, 
משופצת, 1,450,000 

"תיווך משגב לדיור"
052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,670,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)09-09(_____________________________________________

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

1,690,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)09-09(_____________________________________________

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

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

1,700,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)09-09(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בסוקולוב מרכז 
3 חד' + מרפסות ענקיות, 

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

03-5799308)09-09(_____________________________________________

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל 3 חד', כ- 70 

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

052-5222690)09-09(_____________________________________________

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 65 

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

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

 ברחוב ירושלים קרוב 
לגן העיר, 3 חדרים 

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

ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 
הרב קוק 23

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

 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(_____________________________________________

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

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

03-5797756)05-05(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

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

054-6506501)48-48(_____________________________________________

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

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור העירייה 
2.5 חד', משופצת ויפה + 

א.לבניה כמאושרת + סוכה, 
רק 1,399,000 ש"ח "אלמוג 

_____________________________________________)09-09(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 בלעדי 2 ח', כ- 40 מטר, 
קומה ב', בז'בוטנסקי, עורפית 
לבני ברק, משופצת + רשיון 

לעוד 30 מטר, 1,200,000 
תיווך אלטרנטיב
054-5500263)09-09(_____________________________________________

 בלעדי! ביהודה הנשיא 2 
חד' + מרפסות, 50 מ"ר, ק"א, 
א. להרחבה, 1,480,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-09(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 2 
חד', 35 מ"ר, ק"ק מוגבהת, 
מסודרת בטאבו, משופצת, 
חזית, 1,000,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)09-09(פנחסי 03-5799308

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

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

055-6789653)09-09(_____________________________________________



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

יב’ באדר -יד’ באדר תשפ”א   24/02-26/02/2021

 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(_____________________________________________

עסקים

+5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

פתח תקווה

השקעות4-4.5 חדריםבני ברק 

 בחדרה בבלעדיות, 
4 חדרים, בפינוי בינוי, 

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

052-7123737)05-09(_____________________________________________

קוטגים

 בהרב שר, 3 חדרים 
גדולים ומשופצים, קומה 

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

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

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

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

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

טבריה

 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

 באנילביץ', יחידת דיור 
יפיפיה, כ- 40 מ"ר, באזור 

שקט ויפה + מזגנים וריהוט, 
_____________________________________________)6-9ש(3,000 ש"ח 054-6717863

טבריה
 דירת חדר, 45 מ"ר, 

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

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

ירושלים
 לדירת שותפים בירושלים, 

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

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

4-4.5 חדרים

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

מרפסת סוכה, חניה, 
1,630,000 ש"ח

_____________________________________________)07-10ל(050-6286598

פנטהאוזים ודירות גן

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

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

1-1.5 חדרים

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

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

2-2.5 חדרים
 באחד העם פינת 

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

_____________________________________________)07-10ל(מיידי 050-4120132

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

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

3-3.5 חדרים

צפת
3-3.5 חדרים

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

_____________________________________________)08-11ל(054-2027750

 בפרדו, 2 חד', יפיפיה, 
חדשה לזו"צ, מרוהטת + 

מזגנים + מעלית + גנרטור 
_____________________________________________)08-09ל(052-7171752

 מציאה! יח"ד קטנה, 
מרוהטת, ממוזגת, כ.פרטית, 

1,800 ש"ח כולל
_____________________________________________)08-09ל(055-6787524

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

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

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

054-8484077)08-11(_____________________________________________

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

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

3-3.5 חדרים

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

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

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

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

קיט 
ונופש

 מבצעים!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שרות חינם!
054-8034868 "טוב 

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

 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

 צימרים מפוארים + 
מרפסת נוף + גינה ומתקנים, 

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

בר יוחאי

 להשכרה בשלמה 
המלך, 2,300 מ' )אפשרי 

חלקי(, 45 ש"ח למטר 
)לא לחנויות( בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501)49-49(_____________________________________________

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

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

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

חנויות

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

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

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

משרדים

משרד מפוראר 28 מ"ר, 
ק"א, עם כניסה פרטית, 

ללא עמלת תיווך,
&2,800

תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501

להשכרה בהרב קוק

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

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

_____________________________________________)08-13ל(052-2518617

חניות
 להשכרה חניה, ברחוב 
שקט, צמוד לגן ורשה, 550 

_____________________________________________)08-09ל(ש"ח 053-3106147

מחסנים

 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

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

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

דלתון
 5 צימרים למשפחות/זוגות 
+ בריכה מחוממת ומקורה + 

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

 דירה מצויינת 
להשקעה, במרכז פ"ת, 

3 חד' גדולים, תשואה 
מעולה 050-7884866 

_____________________________________________)08-11ש(050-7884864

לפרסום
03-6162228

050-4131636

מחסן להשכרה
12 מ' כולל שירותים,

עם גישה לרכב.
₪ 1,200

 בבלעדיות!! באוסישקין 
2.5 חד', אופציה בצד ובגג, 
קומה 2.5 "פנחס נכסים" 

055-6789653)09-09(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-09("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי מציאה ברב 
קוק קרוב לטבריה, 2 

חדרים, 42 מ"ר, ק"ב, 
חזית, 1,100,000 ש"ח 

גמיש, מתאימה גם 
להשקעה סלומון נכסים 
_____________________________________________)09-09(והשקעות 054-4290600

ירושלים

פנטהאוזים ודירות גן
 להשקעה: דירת גג 

בטאבו, 45 מ"ר, ק"ג, 
פינתית + נוף, משופצת, 

מוארת ומאווררת, פינתית, 
מושכרת לטווח ארוך, אזור עם 
פוטנציאל, רק 385,000 ש"ח 

_____________________________________________)09-09(ידידיה 052-7166160

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

לחלק, 3,100,000 ש"ח תיווך 
_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר, כ"פ, נוף, סלון ענק, הכל 
במפלס 1! 4,190,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(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! 

_____________________________________________)09-09(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 
_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

מ"ר( + מחסן )10 מ"ר(, גישה 
נוחה, ק"א, 2,290,000 ש"ח 
_____________________________________________)09-09(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)09-09(הכוכבים: 02-5713375

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

2,130,000 ש"ח! תיווך 
_____________________________________________)09-09(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)09-09(_____________________________________________

דופלקסים
 דופלקס 5 חדרים, בכפר 

גנים, במקום מנצח, עם 
נוף פתוח, מושקעת מאוד, 

מעלית, 2 חניות, מרפסת 80 
_____________________________________________)09-09(מ"ר 052-2948691 נטלי

+5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בטולדנו, 5 חד', 110 מ"ר, 
קומה 1, מעלית, חניה, 

משופצת ומעוצבת ברמה 
גבוהה שירי שטרסבורג

050-8087624)09-09(_____________________________________________

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

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

 "אינפינטי עוצמה", 
באלקחי 7 שכונת לב 

המושבה, דירת 4 חד', קומה 
1, מעלית, חניה עידו גולן 

050-8307636)09-09(_____________________________________________

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

קומה 3, מעלית, חניה בטאבו, 
משופצת מהיסוד שירי 

_____________________________________________)09-09(שטרסבורג 050-8087624

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

משותפת, שמורה ויפה שירי 
_____________________________________________)09-09(שטרסבורג 050-8087624

2-2.5 חדרים
 "אינפינטי עוצמה", 

בעוזיאל 21 נמצאות 2 דירות 
למכירה, דירת 2.5 חד', 

משופצת מהיסוד, בקומה 2, 
דירת 2 חד' בקומה 3 עידו גולן 

050-8307636)09-09(_____________________________________________

 "אינפינטי עוצמה", 
בסלנט, 2 חד', 60 מ"ר, קומת 
קרקע, משופצת מהיסוד שירי 

_____________________________________________)09-09(שטרסבורג 050-8087624

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

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

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

 באצ"ל, דירת 3 חד', 
חצי קומה לעלות, משופצת 
ויפה, במיקום חרדי מעולה, 
625,000 ש"ח שניר נכסים 

052-2888181)09-09(_____________________________________________

 שפרינצק המבוקש, דירת 
3 חד', משופצת כחדשה, 

פינתית, במיקום הכי מבוקש 
שיש! אופצייה להרחבה, 

720,000 ש"ח שניר נכסים 
052-2888181)09-09(_____________________________________________

 מציאה! בלוחמי הגטאות 
דירת 3 חד', בקומה א', 
משופצת מהיסוד, פונה 

לכנרת, אופציה למרפסת, 
מושכרת ב- 2,000 ש"ח, 

630,000 ש"ח שניר נכסים 
052-2888181)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות! מציאה!! 
בזבוטינסקי 180, דירה 

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

למרפסת, מטבח וסלון 
גדול בנפרד עם יציאה 

למרפסת נוספת, ריהוט 
מלא קומפלט, המחיר 

כולל חשבונות מים 
וארנונה!!! מחיר 2,900 

לפרטים: תווך רבקה נקב 
053-9244430)09-09(_____________________________________________

 בשיכון ג', מחיר 
מציאה! דירה יפה, 

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

הדירה משופצת ונראית 
מהמם, מחיר 2,700 תווך 
_____________________________________________)09-09(רבקה נקב 053-9244430

 בהזדמנות!!! בחולדה 
הנביאה כ- 48 מטר, 

דירה מדהימה, מרוהטת 
קומפלט, מעוצבת 

בסטנדרט גבוה! מטבח 
חדש ועדכני, חדר שינה 

מרווח, דירה מפנקת, 
מתאימה לזוג צעיר, לבוא 

רק עם מזוודות! מחיר 
2,600 לפרטים נוספים: 

תווך רבקה נקב
053-9244430)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות מציאה, 
בבר אילן 11, דירת גג, 
4 חד' ענקית, כ- 120 
מטר, משופצת, סלון 
גדול ומרווח, מטבח 
בנפרד, חדרי שינה 

גדולים ומרווחים, חדר עם 
אופציה לסוכה, 2 חדרי 
שירותים + חדר שירות, 

כל הקודם זוכה!!! מחיר 
4,500 תווך רבקה נקב 

053-9244430)09-09(_____________________________________________

 ברבי עקיבא אזור 
שמואל הנביא, בבניין 

חדש, פנטהאוז 115 מ"ר 
+ 120 מ"ר, מרפסות 

שמש, יחיד בקומה! ב- 
6,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות! מחיר 
מציאה!!! ברחוב בר 

אילן 11, דירת גג 2 חד', 
ענקית, כ- 60 מטר, 

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

בנפרד לסלון, חדר שינה 
גדול, מחיר 3,000 תווך 

_____________________________________________)09-09(רבקה נקב 053-9244430

 בלעדי בבארי/אלוף 
שמחוני, כ- 4 חדרים, 
משופצת ויפה, ריהוט 

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

נכסים והשקעות
054-4290600)09-09(_____________________________________________

 בגניחובסקי, ק. הרצוג, 
3 חד', שמורה, ממוזגת, 

במיקום מעולה, ריהוט חלקי 
_____________________________________________)09-10ל(054-2458421

 בהרב הרצוג, 3.5, ענקית, 
קומה 3, משופצת וממוזגת, 

מיידי, חזית, 4,500 גמיש 
052-5666335)09-10(_____________________________________________

 בבלעדיות להשכרה 3 
חד' בפרדס כץ, בבנין חדש, 
איזור נורדאו "פנחס נכסים" 

055-6789653)09-09(_____________________________________________

 בדובק בבניין חדש, 
3.5 חד' משודרגת + 

מרפסת סוכה + חניה, 
קומה שניה, חזית, ב- 

4,500 ש"ח להב נכסים
050-4177750)09-09(_____________________________________________

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

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

מאוד ומרווחת, מיידי + 
מפתחות, 4,000 ש"ח 
בלבד, מפתחות בלעדי 

לאפיקי נדל"ן בועז
050-4156080)09-09(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד', 
משופצת, גדולה ומרווחת 

מאוד, 80 מ"ר, ק"ב, 
במחיר מעולה, רק 3,500 

ש"ח, מיידי + מפתחות 
בלעדי לאפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בשיכון ג', דירת 3 
חד', חדשה מקבלן, 65 
מטר, הדירה מעוצבת 

אדריכלית, מוארת מאוד 
ומרווחת, סלון רחב ידיים, 
מטבח אקסלוסובי, חצר 

פרטית, מחיר 4,500 תווך 
_____________________________________________)09-09(רבקה נקב 053-9244430

 בקובלסקי 13, ק"א, 
חזית, 3 חד', 75 מ"ר + 
מעלית + סוכה, מיידי + 

מפתחות, ב- 3,800 ש"ח 
בלעדי אפיקי נדל"ן בועז 

050-4156080)09-09(_____________________________________________

 בהרב קוק/אליעזר, 
3 חדרים גדולים, קומה 

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)09-09(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ 3.5 
חדרים, גדולה ומרווחת, 
קומה ב', שמורה, חזית 
+ סוכה + חניה, מיידי, 

4,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)09-09(_____________________________________________

 2 חד', בקריית הרצוג, 
ק"ק, מרוהטת + מזגנים, 

2,450 ש"ח כולל ארנונה וגז 
_____________________________________________)09-10ל(050-4160387

 מציאה! 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)09-09(_____________________________________________

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

מטר, יפהפיה ומרוהטת 
קומפלט עם סוכה + מרפסת, 

_____________________________________________)09-09(ללא תיווך 054-3975952

 בבלעדיות! מציאה! 
דירת 2 וחצי חד' ענקית! 
בבן גוריון 31, חדרי שינה 
גדולים מאוד, מטבח עם 
פינת אוכל בנפרד + חדר 

שירות, הדירה בעלת 3 
כיווני אוויר, חדר שינה 

עורפי ושקט, כל הקודם 
זוכה!!! מחיר 3,000 

תווך רבקה נקב
053-9244430)09-09(_____________________________________________

 דירת מציאה!!! 
בבלעדיות במרים 

הנביאה 19, דירת 2 
חד', בבנין בוטיק חדש 

ויוקרתי, הדירה מעוצבת 
וחדשה מהנילון מרוהטת 
ומאובזרת ברמה גבוהה, 

מתאים לזוג צעיר, 
יחיד/ה, כל הקודם 

זוכה!!! מחיר 2,800 
תווך רבקה נקב
053-9244430)09-09(_____________________________________________

 בבלעדיות בחנה סנש 
15 המבוקש, בבניין 

חדש ויוקרתי, דירת 2 
חדרים יפייפיה, מרוהטת 
ומאובזרת קומפלט, 48 

מטר, מעוצבת ברמה 
אדריכלית גבוהה, 

סלון גדול ומואר, חדר 
שינה מרווח עם יציאה 
למרפסת שמש )כשר 

לסוכה( + חדר אמבטיה 
מפנק במיוחד, כל הקודם 

זוכה!!! מחיר 3,350 
לפרטים: תווך רבקה נקב 

053-9244430)09-09(_____________________________________________

 מחיר מציאה! ברח' 
הרצוג בבני ברק, דירת 
קרקע, כניסה פרטית, 

כ- 48 מטר, דירת 2 חד', 
משופצת, יפה, ומרווחת, 
מחיר מציאה 2,800 תווך 
_____________________________________________)09-09(רבקה נקב 053-9244430

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

_____________________________________________)09-09(במחיר טוב 052-7662451

 בצירלזון, יחידה מפוארת 
ומושקעת, מאובזרת קומפלט, 
-1 עם חלונות, מעלית, מיידי, 

2,300 ש"ח 052-7193105 
_____________________________________________)09-09(לל"ת

 1.5 חדרים, מרווחת, 
מרוהטת קומפלט, משופצת, 

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

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

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

_____________________________________________)09-09(ש"ח 050-3528252

 מחפשים דירה 3 חדרים 
לקנייה בגינות דוד ללא תיווך 

_____________________________________________)08-09ח(053-3171796

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בבני ברק, אל תלכו 
לבד, איתנו תקבלו את 

התנאים ומחיר שלא 
תאמינו תיווך דורון

054-4980159)09-09(_____________________________________________

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

054-4980159)09-09(_____________________________________________

 חנות 24 מ"ר, אפשרי ל- 
50 מ"ר, ר"ע פינת בן פתחיה, 

מחיר מציאה תיווך דורון 
054-4980159)09-09(_____________________________________________

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)09-09(תיווך דורון 054-4980159

 בראש העין, להשכרה 
מחסן 500 מ"ר, קומה 

ישרה ישראל
052-7717788)09-09(_____________________________________________

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)09-09(תיווך דורון 054-4980159

 200 מ"ר למשרדים, ליד 
בסר, במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)09-09(_____________________________________________

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

_____________________________________________)09-09(דורון 054-4980159

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

054-4980159)09-09(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור שמואל הנביא, 

בבניין חדש, 180 מ"ר, 
מתאים למשרד / מחסן 

וכ', קומת קרקע + חניה 
צמודה, ב- 6,900 ש"ח 

להב נכסים
050-4177750)09-09(_____________________________________________

 דירת נופש יפיפיה, 
ליד מירון, מרפסת + גינה, 

אפשרות להשכרת וילה, שעון 
_____________________________________________)9-10ש(מים גלאט 058-5994740
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

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

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

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

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

שידוכים

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

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

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

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

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

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

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

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

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

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

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/21ש(ונדנדות 052-5856465

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

 דירות יפיפיות נקיות 
ומסודרות, לשבתות וימים. 

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

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

סניף בני-ברק, רח' ירושלים 5

השכרה גם לנהגים חדשים וצעירים
אפשרות לפיקדון מזומן

מכוניות חדשות, פרטיות ומפוארות 
לנוסעים והובלה + נגררים

השכרת רכב

03-5790909

 יחידות נופש לזוג, חדשה 
ומפנקת, קרוב לעתיקה, לימים 

_____________________________________________)05-16ש(ושבתות 052-7668387

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

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

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

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

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

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

טבריה
 אהבה במרומים בפוריה 

צימרים מפוארים לזוגות בריכה 
מחוממת מוצנעת, גקוזי', 

מטבחון, נוף 053-7707020 
_____________________________________________)25-31/21ש(053-9428753

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

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

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

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

 דירת נופש 2 דק' 
מהכנרת, ברמה גבוהה, 

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

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

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

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

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

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/22(_____________________________________________

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

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

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

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

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

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

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

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

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

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

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

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

 מש' שטרק - בעליה 
לציון, דירות זוגיות 

ומשפחתיות, ברמה גבוהה 
 052-6181700 050-6393480

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

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים 
_____________________________________________)31-11/21ש(052-8013000

מירון

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

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

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

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

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

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

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

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

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

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

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

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

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

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

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

ספסופה

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

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

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)10-10/21(למירון, 050-2606535

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

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

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

 במגדלי המלכים, נוף 
לשפת הכנרת, מרפסת, 

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

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

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(_____________________________________________

 מקרר תחתון + 
מקפיא עליון, 2 מ"ר 

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

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

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

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

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

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

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

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

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

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

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

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

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

 נאבד פלאפון ביום שישי 
בשעה 2:15 שחור סמסונג 

טאצ' החשוב לבעליו הבטריה 
ריקה ולכן לא נדלקת

_____________________________________________)07-08ח(02-9913025

 נמצא פנס ברח' ההגנה 
ברחובות ביום ראשון

_____________________________________________)07-08ל(058-3256726

 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

חשמונאים
 צימר דן חשמואנים - 
סוויטות כפריות מפוארות 

ומאובזרות + גינה + בריכה 
מחוממת בחורף

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

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

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

חוגים
 בבני ברק, חוג לאומנות 

ביצירה, לכל הגילאים, שי לכל 
_____________________________________________)08-09(נרשם 052-7163908

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

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

_____________________________________________)08-09ח(052-7657518

 נמצא לפני כשנה ארנקון 
כחול בי"ם רח' שמואל הנגיד 

_____________________________________________)08-09ח(052-7657518

 דרושים ספרים העוסקים 
בכאבי גב ושיחרור שרירים 

לאדם העובד בתחום
_____________________________________________)08-09ח(052-7396092

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)08-09ח(או ישנה 052-3595314

 לבחור ישיבה דרוש מקרר 
_____________________________________________)08-09ח(במצב טוב 052-7617188

 מעוניין בנגן סנדיסק זיפ/
קליפ - הנגנים הישנים שלהם 

_____________________________________________)08-09ח(בתשלום 052-7671682/1

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)08-09ח(054-7938941

 בתרומה!!! סט ספרים 
דברי ימי ישראל אחרונים 

_____________________________________________)08-09ח()בפתח תקוה( 052-2786557

 מחשב נייד מצוין מתאים 
לאברכים לכתיבה וצפייה 500 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 053-3346080

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)08-09ח(054-4443635

 למכירה מקרר אמקור 
205 ליטר כחדש 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח()ללא הובלה( 050-4189985

 מכשיר אטמור לחימום 
מים מהיר לאמבטיה 180 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(050-4127708

 SX260 מצלמת קנון 
במצב מצויין כולל נרתיק 

בטריה ומטען 500 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(054-8499766

 שואב אבק "הובר" תקין 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח 052-3463482

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

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 מערכת חדשה עם 
רמקולים עובד עם כרטיסים 

במצב טוב 150 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 רדיו דיסק דיגיטלי עם 
USB וחיבורי כרטיסים במצב 

טוב 150 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 רדיאטור זק"ש 11 צלעות 
מצויין 100 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 תנור בארון בלרס לבן 
ES 2000W 50/60 ב- 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בבני ברק 052-7641400

 מכונת כביסה וירפול 
פתח עליון 200 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 כיריים גז בתוך השיש 4 
להבות של קינג 0.50/0.58 

100 ש"ח בבני ברק
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

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

_____________________________________________)08-09ח(052-2727474

 מדפסת HP ביתית סורק 
+ צילום בעברית 150 ש"ח י"ם 

_____________________________________________)08-09ח(054-2633490

 טלפקס פנסוניק 140 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח י"ם 054-2633790

 כורסא יחיד מעור צבע 
קרם לא נפתח 350 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

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

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 052-5737813

 למכירה חלקים ארונות 
מטבח סנדביץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שולחן של פינת 
אוכל ו- 6 כסאות מעץ מלא 

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 050-3337530 אבנר

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)08-09ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-3337530

 ספריה קוניאק גובה 2.40 
מ' רוחב 1.80 מ' 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(052-4452710

 מיטת יחיד מעץ מלא 
נפתחת לשניים 200 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(כולל קרש 052-6140800

 נברשת יוקרתית לפינת 
אוכל/סלון 300 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-6140800

 מיטה משולשת מרהיטי 
רפאל לבן סגול 500 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב 050-4133272

 ויטרינה מזנון נוסטלגיה 
זכוכית עץ מלא 1.70/1.20 
עומק 0.50 450 ש"ח בבני 

_____________________________________________)08-09ח(ברק 052-7641400

 ספריית ספרי קודש 
+ מגירות 1.20/1.70 עומק 

0.50 200 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 ספריית ספרי קודש 
+ דלתות 1.20/1.70 עומק 

0.50 200 ש"ח בבני ברק 
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 ספה קטיפה חום + 
ארזג + עוד מיטה נפתחת 
0.80/2.00 200 ש"ח בבני 

_____________________________________________)08-09ח(ברק 052-7641400

 שידה נוסטלגיה לסלון 
1.60/1.00 עומק 0.40 

פורמייקה חום 300 ש"ח בבני 
_____________________________________________)08-09ח(ברק 052-7641400

 2 מיטות ח.שינה 
0.90/1.90 נוסטלגיה חום עץ 

מלא 500 ש"ח ביחד בבני ברק 
_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 2 מזרנים תואמים 
אורטופדיים ד"ר ברונדי 

0.90/1.90 עובי כ- 0.20 500 
ש"ח כל אחד בבני ברק

_____________________________________________)08-09ח(052-7641400

 מיטה מתקפלת ברזל 
נוסטלגיה + מזרן 150 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(ביחד בבני ברק 052-7641400

 שידת ח.שינה 0.80/1.10 
עומק 0.50 עם מראה לגובה 

1.70 נוסטלגיה 250 ש"ח בבני 
_____________________________________________)08-09ח(ברק 052-7641400

 למכירה כוננית חזקה 
ויציבה צבע חום בהיר 180 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 שולחן מפלסטיק כולל 
4 כסאות 180 ש"ח בני ברק 

_____________________________________________)08-09ח(050-7757420

 מיטה 150 ש"ח בני ברק 
_____________________________________________)08-09ח(050-7757420

 כוננית של 2 מגירות 
קטנות בצבע שחור + מראה 

תואמת 200 ש"ח גמיש
_____________________________________________)08-09ח(050-4195132

 שולחן מפלסטיק + 4 
כסאות 180 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7126106

 מיטת נוער יחיד 150 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(052-7126106

 ספה איטלקית פינתית 
מעור, צבע "אוף ווייט", שולחן 
+ 6 כסאות לסלון, חום כהה, 

אפשרות לשולחן וכסאות 
_____________________________________________)08-11ל(בנפרד 052-4227714

 מחפשים שידוכים בכל 
הגילאים, לחרדים בלבד

_____________________________________________)09-10ל(054-5874982

 בשבת ר"ח אדר נעלם 
תוכי קטן בצבע תכלת

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

 נמצא באזור דובק רבי 
עקיבא, סכום כסף, ביום 

רביעי, כ"א שבט
053-3100301)07-08(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-09ח(052-7657518

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

 אברך מעוניין לקבל 2 
כיסאות משרדיות פשוטות 

_____________________________________________)09-10ח(050-4160457 ירושלים

 קונה מכתב בחתימת 
הרבי מחב"ד באלף דולר ויותר 

_____________________________________________)09-10ח(050-4158682

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)09-10ח(ילדים 050-6651365

 מעוניין לקנות בי קיור 
לייזר ספורט במצב חדש

_____________________________________________)09-10ח(03-6199806 בערב

 רמקולים מצוינים 3 
חלקים 60 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 מאוורר רצפה ומאוורר 
קיר מצוינים 50 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב 052-7174324

 בלנדר יד גרץ חדש באריזה 
_____________________________________________)09-10ח(50 ש"ח טל': 052-8380655

 מקרן חום 3 דרגות 
2400W ב- 100 ש"ח טל': 

_____________________________________________)09-10ח(052-8380655

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)09-10ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 מאוורר עמוד )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח 054-7216671

 תנור אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(75 ש"ח 054-7216671

 מסחטת מיץ מקצועית 
חברת buffalo עדין בקרטון 

_____________________________________________)09-10ח(170 ש"ח 052-2786557 פ"ת

 מיחם לשבת במצב מצוין 
40 כוסות 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)09-10ח(054-8491154

 למכירה מצלמה קנון 
ixus 190 חדשה ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(לפרטים 054-8461580

 2 סגריה אלקטרונית 
כולל אביזרים + 9 בקבוקים 

של טעמים ב- 250 בלבד 
_____________________________________________)09-10ח(058-3216830

 תנור חימום לבית על 
_____________________________________________)09-10ח(סולר 399 058-3216830

 רדיו טייפ סוני עובד מצוין 
120 ש"ח קליטת לחנית 

_____________________________________________)09-10ח(מצויינת טל': 050-2897977

 מיחם איכותי לשבת 60 
כוסות 2000W מנירוסטה 

כחדש 60 ש"ח טל':
_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 תנור חימום 2 ספירלות 
בצבע לבן 1400 וואט פועל 

מצויין 60 ש"ח טל':
_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 טוסטר כחול נדיר לפונצים' 
פלטות אלומניום מתפרקות 

לניקוי קל כחדש 30 ש"ח טל': 
_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 מקלדת אלחוטית 
מיקרוסופט עם התקן מצויינת 

למחשב בבית 50 ש"ח טל': 
_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 מיקרוגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)09-10ח(180 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 טוסטר לחיצה גדול )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 60 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)09-10ח(250 ש"ח 054-7216671

lavamat מכונת כביסה 
7 ק"ג )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 מחשב נייד מסך 15 
מצב חדש 500 ש"ח טל': 

_____________________________________________)09-10ח(052-8380655

 מיקרוגל משולב גריל 34 
_____________________________________________)09-10ח(ליטר 250 ש"ח 052-8380655

 בהזדמנות 3 שעוני חשמל 
דיקיטלי באריזה חברת ווגה 

_____________________________________________)09-10ח(300 ש"ח 052-2786557

 מכשיר אטמור לחימום 
מים מהיר לאמבטיה 180 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(050-4127708

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 כוננית ספרים ילדים 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 050-4131038

 מיטה וחצי רוחב 160 על 
2 מ' מצב מצוין 500 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-2180197

 מיטות חדר ילדים מועלם 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 050-4131038

 שולחן מחשב עם 
אפשרות לנעילת מדף 

המחשב 200 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 שולחן מטבח 75*75 150 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בבני ברק 052-7174324

 7 כסאות סלון ריפוד בד 
מושב וגב במצב מצוין 500 

_____________________________________________)09-10ח(שקל 03-6184184

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(175 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(280 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(100 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 כוננית ספרים בצבע 
שחור )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מעץ מלא 
נפתחת לשניים 200 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(כולל קרש 052-6140800

 מחשב נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

מעולה!!! ללא מסך!!! 420 
ש"ח בפתח תקווה יובל

_____________________________________________)08-09ח(052-8401909

 נברשת יוקרתית לפינת 
אוכל/סלון 300 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-6140800

תינוקות
 לול במצב חדש עם מזרון 
_____________________________________________)09-10ח(220 ש"ח 03-6199806 בערב

 מובייל לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
שולחן משחקים 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 בימבה לתינוקות מנגן 
ונסגר מסביב 150 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 מטרנה גדול בד"ץ 35 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוקות 
אונבירסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017



יב’ באדר -יד’ באדר תשפ”א   424/02-26/02/2021 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

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

 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

 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(_____________________________________________

 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

תקשורת

 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

073-7366818
03-6774319

משפחה חמה 
מקבלת 

נשים מבוגרות 
)סיעודיות(

« המלצות בשפע
« יחס חם ואישי

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

_____________________________________________)08-11ל(למתאימים 051-5797730

 עוזר מחסן/נהג רשיון 
ב', הילוכים, משרה 

מלאה, מ- 6:00 בבוקר 
עד 3:00, 5 ימים בשבוע, 

תנאים טובים, קו"ח 
 beny631@gmail.com -למייל

_____________________________________________)8-9ש(052-6364614

 ספק/ית למשחקים 
ואגרטלים, בשעות גמישות, 

_____________________________________________)08-09(רצוי רכב 052-7163908

 למעון בק. אונו דרושה 
מטפלת/גננת, מסורה 

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

 דרוש/ה מנקה לשעתיים 
עבודה, 5 ימים בשבוע, 

בבקרים, אזור קניון הזהב 
_____________________________________________)08-09ל(ראשל"צ 052-6000977

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

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

 מעוניינת להשגיח על 
קשישות בלילות ושבתות 

_____________________________________________)08-09ח(פרטים 053-3060798

 ניו בורן לעגלת יו יו 
הדוגמא המשובצת כחדשה 
_____________________________________________)08-09ח(רק 500 ש"ח 054-8430684

 למכירה עגלת סילבר 
קרוס אמבטיה וטיולון במצב 

טוב ב- 500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)08-09ח(052-7669361

 עגלה משולבת לתינוק 
כחדשה + טרמפולינה 200 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 050-9089110

 לול לתינוק מעץ יפה שמור 
+ גלגלים ללא מזרון 200 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(052-6921856

 למכירה טיולון יויו מצב 
מצויין 350 ש"ח בלבד

_____________________________________________)08-09ח(052-5737813

 למכירה טיולון צאפצולו 
עם כל החלקים 400 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 052-5737813

 עגלת שכיבה + ספורט 
שחורה מצב מצוין 470 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בב"ב 052-7600336

 baby( כסא אוכל לתינוק 
line( תקין 100 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 מזרון למיטת תינוק 50 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בני ברק 050-4174525

 עגלת תינוק משולבת 
חדשה באריזה! שכיבה מלאה! 

שחור לבן 350 ש"ח
_____________________________________________)08-09ח(054-8452085

 מובייל לתינוקות כחדש 
_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח 052-7188017

 הליכון לתינוקות + 
שולחן משחקים 80 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(052-7188017

 בימבה לתינוקות מנגן 
ונסגר מסביב 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7188017

 מטרנה גדול בד"ץ 35 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 052-7188017

 מעמד לאמבטיה תינוקות 
אונבירסלי חדש 40 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-7188017

 מכונת תפירה 400 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-7938941

 למכירה אופנים 150 ש"ח 
בלבד + אופני ילדים 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(בלבד 052-5737813

 למכירה שטיח ב- 500 
ש"ח מצב טוב אבנר

_____________________________________________)08-09ח(050-3337530

 נוקיה C2 במצב כחדש 
עם בטריה נוספת 250 י"ם 

_____________________________________________)08-09ח(053-3934103

 למכירה פלאפון נוקיה 
230 כחדש + מטען 250 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(053-3135699

 תחפושת רקדנית פלמנגו 
מידה 12-14 30 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 סט צלליות לאיפור חדש 
_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח 053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 140 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 054-8475855

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

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

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

שליחויות ואדמינסטרציה, 
רשיון קטנוע A1 חובה

_____________________________________________)9-12ש(052-7560455

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

פגישות, שעות גמישות, 
תנאים סוציטליים מעולים 

_____________________________________________)9-20ש(054-7947490

 לפיצריה בבני ברק: 
עובדי מטבח, משלוחנים, 

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

 למאפיה בבני ברק דרושים 
עובדים: אופים, עובדי חנות, 

קופאים. עובדי משמרת לילה, 
מנהלי משמרת. תנאים טובים 

054-6855447)09-12(_____________________________________________

 דרוש טבח לישיבה 
גדולה באלעד, נסיון 

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

_____________________________________________)09-12ל(בלבד 

 לחנות בגדי ילדים 
בב"ב בר' עקיבא 

49, דרושות עובדות, 
משמרות בוקר / ערב 

_____________________________________________)9-12ש(058-4552550

 מטפל עם נסיון מחפש 
לשמור על קשיש בשעות 

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

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשיחרור שרירים מעוניין 

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

 מציאה! אוניברסיטה 
לתינוק עם פסנתר מנגן 50 
ש"ח בלבד 052-7108328 

_____________________________________________)09-10ח(בב"ב

 נילון לעגלת תינוק חדש 
באריזה 25 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-7170406

 נדנדה לתינוק + הליכון 
מצב טוב 300 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)09-10ח(054-8483665

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(500 ש"ח 054-7216671

 הליכון לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(400 ש"ח 054-7216671

 פלאפון נוקיה 3310 
מאושר במצב מצוין!! כולל 

_____________________________________________)09-10ח(מגן 250 054-8590176

 שמלה לארוע ציפי שכטר 
46 מכירה 450 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(050-4131038

 נעלי ניו באלנס נשים 
_____________________________________________)09-10ח(37.5 200 ש"ח 050-4131038

 מעיל צמר חדש נשים 46 
_____________________________________________)09-10ח(150 ש"ח 050-4131038

 מקפצה/טרמפולינה 
לילדים עם רשת מסביב 

כחדשה 220 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 מגלשה לילדים קטנים 
כחדשה 80 ש"ח בבני ברק 

_____________________________________________)09-10ח(052-7174324

 תחפושות: חיל איש חלל 
שוטר גיל 5-8 משה רבינו גיל 4 

_____________________________________________)09-10ח(050-3337530

 למכירה 2 אקווריום 
מידות: 50 ס"מ על 50 ס"מ 

גובה: 40 ס"מ 250 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(050-3337530

 בב"ב, כובע בורסלינו 
קלאסיקו, מידה 53 )מתאים 

לגיל בר מצווה(, שוליים 6, 
_____________________________________________)9-10ש(במצב חדש 054-2859394

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(03-6199806 בערב

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינטתי חדש עובי 
20 מ"מ חדש 300 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 תחפושות לפורים 30/40 
ש"ח מצוינות במבחר

_____________________________________________)09-10ח(052-7188017

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(80 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת emory )בני 

_____________________________________________)09-10ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
)בני ברק( 40 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 ילקוט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 סל חדש לכביסה 
מלוכלכת )בני ברק( 30 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה של 
כתר בצבע לבן )בני ברק( 120 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-7216671

 קפלה כחדשה )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(220 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)09-10ח(054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)09-10ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)09-10ח(ברק( 250 ש"ח 054-7216671

 IBUS למכירה עגלת 
3 גלגלים שחור + גגון 180 
ש"ח בלבד + שולחן אוכל 

זכוכית 230 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(052-5737813

 שמלה כחולה מקסי 
לארוע מידה 40 מהממת 

_____________________________________________)09-10ח(ועדינה 450 ש' 054-8409064

 נעליים אלגנטיות )36( 
nine west ננעלו פעם אחת! 

_____________________________________________)09-10ח(150 ש' 054-8409064

 למכירה 2 שמלות ערב 
שמלה ה-1 מידה 42 יפיפיה 
בצבע ורוד ברבי מיוחדת + 

מטפחת 200 ש"ח וה-2 
שמלת ערב מידה 46 בצבע 
ורוד אפרסק עם תחרה + 

מטפחת 150 ש"ח
_____________________________________________)09-10ח(054-8407882

 תוכי קוקטייל )וייט פייס( 
עובד גוזלים לבנים 490 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(ב"ב 054-8412976

 אקווריום 60*40*38 + 
ציוד תקלה בתאורה 150 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7170406

 תיק נישא למחשב נייד 17 
שחור כחדש עם ידיות וכתפיה 

עם תא למסמכים 30 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(כחדש 050-2897977

 פנס לד חדש מופעל 
סוללות 10 ש"ח טל':

_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 
נטענת 30 ש"ח מציאה טל': 

_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 מטען נייד לסלולרי בגודל 
2000 כניסת טעינה יציאה 

לסלולרי 20 ש"ח טל':
_____________________________________________)09-10ח(050-2897977

 אוגרים וכלוב למכירה 100 
_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 054-8407833

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)09-10ח(170 ש"ח טל': 052-2727474

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)09-10ח(250 ש"ח 052-6140800

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

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)09-10ח(מצב מעולה 052-6140800

 מעיל עור שחור לגבר 
מידה 52 במצב מעולה 250 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח 052-2786557

 2 זוגות נעלי לק כחול 
מידה 41-40 עם עקב כמעט 

חדש חב' שפרס 140 ש"ח 
_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 תחפושת כחדש שוטר 
+ כובע ואביזרים 20 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 2 תחפושות בובות + 
כובע גיל 4-9 40 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 נעלי ד"ר סטפ מידה 
21 כחול לבן חדש 450 ש"ח 

_____________________________________________)09-10ח(052-7110779

 מציאה! משחק שולחן 
כדורגל חדש מידות 31*51 

ס"מ 50 ש"ח בלבד
_____________________________________________)09-10ח(052-7108328 בב"ב

 כובע "קיינטש" של 
המקום הנכון כמעט חדש 200 

_____________________________________________)09-10ח(ש"ח בלבד 054-8491154

 שעון יד מכני אוטמטי 
חדש באריזה 100 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(053-4111074

 מכשיר תדרים להרזיה 
חדש באריזה 120 ש"ח

_____________________________________________)09-10ח(053-4108751

 מכשיר וויז ללא תשלום 
חודשי עבור ההגנה 500 שקל 

_____________________________________________)09-10ח(053-4108751

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)08-09ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377
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