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אבי גרינצייג

מפלגות חרדות
במפלגות  נוהגים  החג  קודם  יום  שלושים 
באופן  הבחירות  קמפיין  את  להשיק  החרדיות 
מעשי. כצפוי, ניכרו בשבוע האחרון סימני חיים 
שצפוי  המפלגות,  שתי  של  הבחירות  במסע 
הפורים  ימי  לאחר  בערך  לדרך  בפועל  לצאת 

הבעל"ט.
עצמו  את  ממתג  כבר  דרעי  הספרדי,  בצד 
בגלי  עבורו  שנלחם  מי  החרדי',  המגזר  כ'אבי 
הקורונה  בענייני  כאבו  את  כואב  ההסתה, 
מפלגה  רק  יש  ש"ס,  קמפיין  לפי  ובכלל, 
חרדית אחת שרשמה הישגים. את כל ההישגים 
מיהדות  החברים  עם  מעמיקה  )מהיכרות 

התורה, הם לא יישארו חייבים...(.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

קבינט הקורונה אישר 
מתווה מיוחד לפורים

יחד עם ההקלות שיאפשרו 
פתיחה של חדרי כושר ובתי מלון, 
נאבק יו"ר ש"ס שר הפנים אריה 

דרעי בישיבת קבינט הקורונה 
למתווה מיוחד לשבת זכור ולימי 

הפורים • ע"פ המתווה: בתי כנסת 
ייפתחו בשני מסלולים לבחירה: או 
עשרה מתפללים בפנים ועשרים 
מתפללים בחוץ או שתתאפשר 

כניסה אך ורק של מחוסנים 
ומחלימים ובאופן כזה כל בית 

כנסת יוכל להכניס עד 50% 
מהתפוסה | עמ' 8

יוצאים מהסגר: קבינט הקורונה אישר - המשק ייפתח בהדרגה החל מיום ראשון הקרוב

אושר המתווה. שר הפנים אריה דרעי עם רה"מ נתניהו |צילום ארכיון: יעקב כהן

"רוב הציבור החרדי 
ממושמע, הפרות יש 
גם ביישובים חילונים"

בראיון נרחב לחדשות 12 הדף ראש הממשלה בנימין נתניהו את ההתקפות בגנות 
הציבור החרדי ⋅ במהלך הראיון השיב נתניהו לשורה ארוכה של שאלות בנוגע לקורונה, 
תקציב המדינה, מחדל נתב"ג, רוטציה אפשרית עם בנט, כניסה אפשרית של איתמר 

בן גביר לממשלתו, חוק החסינות והחוק הצרפתי ואפילו על העובדה שג'ו ביידן, נשיאה 
הנבחר של ארה"ב לא טרח עדיין להתקשר לראש ממשלת ישראל | עמ' 16

החיסון יעיל ובטוח
מחקר הענק שבוצע על 1.2 מיליון איש בישראל קובע: 94% יעילות 
לחיסונים של פייזר ⋅ זהו המחקר המקיף ביותר שנערך על חיסונים 

בקרב 1.2 מיליון מבוטחי כללית ומוכיח כי החיסונים מונעים תחלואה 
קשה ביעילות של 92% הצלחה ⋅ הנתון הדרמטי העולה מהמחקר: 

כיוון שמרבית בני ה-60 פלוס כבר מחוסנים, 75% מהנדבקים בשבוע 
האחרון – מתחת לגיל 40 | עמ' 12

בתום מחקר מקיף שכלל 1.2 מיליון ישראלים

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. 

בס"ד
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חיים

מחר זה 
מאוחר!

סינית מכוכב אחר תשפ"א 2021

03-5796643

פרסם
ותתפרסם מ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית 

לתכנון ובניה הרב ראוכברגר: "מדובר 
בבשורה גדולה מאד לאברכים שרכשו 

את הדירות במיטב כספם והמתינו שנים 
לאישור ההיתר" | עמ' 4

לאחר שנים רבות של עיכובים 
אושרו לבניה 120 יחידות דיור 

לציבור החרדי בשכונת גילה
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מ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרב ראוכברגר: "מדובר בבשורה גדולה מאד לאברכים 
שרכשו את הדירות במיטב כספם והמתינו שנים לאישור ההיתר"

מאת: אלי כהן 

לתכנון  המקומית  הוועדה  בירושלים:  החרדי  לציבור  בשורה 
ראוכברגר,  אליעזר  הרב  העיר  ראש  מ"מ  של  בראשותו  ובניה 
 120 ובהם  חדשים  בניינים  לשלושה  בנייה  היתר  מתן  אישרה 

יחידות דיור, עבור הציבור החרדי, בשכונת גילה בירושלים.
מדובר בדירות של עמותת "אור ברכה", שזכתה במכרז במורדות 
הזכיה  מאז  רכישה.  קבוצת  של  במסגרת  שנים  מספר  לפני  גילה 
נתקלו  אך  הפרויקט,  את  לקדם  כדי  הזוכה  העמותה  ראשי  פעלו 
בקשיים רבים לאורך כל הדרך, ולא הצליחו לקדם את מתן היתרי 
מספר  לפני  ידם.  על  שהושקעו  הרבים  המאמצים  למרות  הבנייה 

חודשים הם פנו לרב ראוכברגר ובקשו את עזרתו בקידום הפרויקט 
ומתן פתרונות לסבך הקשיים הבירוקרטיים. 

כל  את  כך  לשם  וגייס  לסייע  מיידית  נרתם  ראוכברגר  הרב 
העיר  מהנדס  עם  פעמים  מספר  נועד  הוא  הפניה  מאז  הגורמים. 
ואנשי המקצוע, וכן התקיימו ביוזמתו ובהשתתפותו כמה ישיבות 
גדולות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, כולל אנשי הרישוי, צוות 
והצוות המשפטי  נציגי העמותה  וכן  משפטי, צוות מהנדס העיר, 
זה  אחר  בזה  פתרונות  להעניק  פועלים  המשתתפים  כאשר  שלה, 
לכל הנקודות והבעיות שעיכבו עד כה את הבאת הבקשות למתן 

היתרי הבנייה לאישור הוועדה.
יצוין, כי מדובר בפרויקט בגובה של 4 קומות מעל מפלס הכביש 

ועוד 8 קומות מתחת, סך הכל 12 קומות בכל בניין. הפרויקט יכלול  
מגוון גדלי דירות, כאשר לכל דירה תהיה מרפסת סוכה ומחסן.

הדירות  את  שרכשו  לאברכים  גדולה  בבשורה  מדובר  כאמור, 
במסגרת קבוצת הרכישה שזכתה במכרז, ואשר ממתינים כבר שנים 

רבות לאישור זה של ההיתר על ידי הוועדה המקומית.
מ"מ ראש העיר הרב ראוכברגר: "מדובר בבשורה גדולה מאד 
ועד  שנים,  לפני  כספם  ממיטב  שהשקיעו  ולרוכשים  לאברכים 
ההיתר  אישור  את  שמונעים  ובעיות  עיכובים  שיש  שמעו  רק  כה 
כך  על  מודה  ואני  אחד,  פה  בוועדה התקבלה  בוועדה. ההחלטה 
את  סוף  סוף  לכל החברים שהם שותפים מלאים למהלך שחילץ 

הפרויקט הזה ואישורו המיוחל".

לאחר שנים רבות של עיכובים אושרו לבניה 
120 יחידות דיור לציבור החרדי בשכונת גילה

מאת: אלי כהן

במהפכת  נוסף  שלב 
הניקיון שמוביל ראש העיר: 
ביצעה  ירושלים  עיריית 
הטמנה  עבודת  לאחרונה 
ברחוב  ענק  דחסנית  של 
ההסתדרות. מדובר בפרויקט 
שקל  מיליון  כ-2.5  שעלותו 
אשפה  להטמין  ומטרתו 
ריכוז  בנקודת  ביעילות 

משמעותית במרכז העיר. 
כי  מציינים  בעירייה 
לטפל  תסייע  הדחסנית 
יום  מדי  אשפה  טון  ב-10 
טכנולוגיה  ע"י  תופעל  והיא 
היא  כן  כמו  מתקדמת. 
ותת  אסתטי  באופן  תוטמע 
הציבורי  במרחב  קרקעי 
יהיו  שלה  הפינוי  וזמני 

פגיעה  מינימום  תוך  נוחים, 
בשגרת חייהם של העוברים 

והשבים במקום. 
בעיריית ירושלים מציינים 
חשוב,  בצעד  מדובר  כי 
נפחי  את  להגדיל  שמטרתו 
העיר,  במרכז  האצירה 
מתוכנית  חלק  המהווה 
כלל  להטמנת  שנתית  רב 
העיר  במרכז  האצירה  כלי 

ובאזורי התיירות. 
ירושלים,  העיר  ראש 
"הטמנת  ליאון:  משה 
חלק  היא  הדחסניות 
הניקיון  ממהפכת  אינטגרלי 
בעיר.  מובילים  אנו  אותה 
טכנולוגיות  לשלב  נמשיך 
הטיפול  בתהליכי  מתקדמות 
רווחת  למען  וזאת  באשפה 

התושבים".

מאת: יחיאל חן

מכבי ממשיכה להוביל בכל הנוגע למלחמה בנגיף הקורונה כאשר 
במהלך השנה האחרונה- פועלת בכל החזיתות על מנת להעניק את 
מיטב השירותים עבור החברים ולמגר את התחלואה. זאת באמצעות 
תחומים  של  רחב  במגוון  היקף  רחבת  שירותים  מעטפת  מתן 

ובהתאמה אישית לחברים. 
הקורונה  חיסוני  במבצע  גם  כי  עולה  הבריאות  משרד  מנתוני 
מבין  ביותר  הגבוה  ההתחסנות  שיעור  עם  מכבי  להוביל  ממשיכה 
מכבי  חוסנו.  כבר  מכבי  מחברי   55% כאשר  החולים  קופות  כל 
כי  להנחיות  בהתאם  להתחסן  ולבוא  תור  לתאם  לחברים  קוראת 
התחלואה  אחוזי  את  להוריד  משותפים  בכוחות  נצליח  כך-  רק 
ולחזור לשגרה בטוחה ומהירה יותר. המחקרים מוכיחים כי החיסון 
סיפטומטית  קשה  תחלואה  בהפחתת  מ-90%  בלמעלה  אפקטיבי 
מקורונה והינם בטוחים לשימוש לכל קבוצות היעד שהוגדרו על ידי 

משרד הבריאות.
במחוז ירושלים והשפלה מובילה מכבי עם מספר רב של מתחמי 

חיסונים  ניידת  וכן  קרוואנים  המחוז,  רחבי  בכל  הפרוסים  חיסון, 
השירות  את  ומנגישה  בית  במרותקי  לטיפול  המסייעת  ייעודית 
לחברים בערים השונות. הצוות הרפואי והמקצועי  של מכבי יחד עם 
עשרות מתאמי קשרי הקהילה פועל ללא לאות למען החברים כדי 
להעניק את מיטב השירות בזמינות תורים גבוהה תוך מתן יחס אישי, 

מהיר ומקצועי ביותר.
כארגון  "מכבי  פרנקל:  חגי  ד"ר  והשפלה,  ירושלים  מחוז  ראש 
הבריאות המוביל בישראל מנהל את מבצע חיסוני הקורונה ביעילות 
המתחסנים  של  הגבוה  השיעור   - לכך  וכראייה  רבה  ובמקצועיות 
מקרב החברים במחוז ירושלים והשפלה ובארץ כולה. אנו מרחיבים 
ומנגישים כל העת את השירותים לרווחת חברינו ופועלים על מנת 
. נמשיך לפעול   להעניק להם את מעטפת השירותים הטובה ביותר 
קורא  אני  התחלואה.  למיגור  עד  בקורונה  המאבק  בחזית  ולעמוד 
שכולנו  כדי  להתחסן  ולהגיע  הדדית  ערבות  לגלות  החברים  לכלל 
נוכל לחזור לשגרה מבורכת ולחגוג את חג הפסח הקרוב במחיצת 

המשפחה בבריאות טובה".   

יו"ר "התנועה למען ירושלים ותשביה" פנה לראשי הסיעות בכנסת ואמר: "לא על ידי הבאת שגרירויות לי-ם נבנה את העיר. גם לא ע"י חיזוק 
הפריפריה נוכל לבנות את ירושלים"

דחסנית ענק הוטמנה ברחוב ההסתדרות בעיר  כך עולה מנתוני משרד הבריאות ⋅ ראש מחוז ירושלים והשפלה, ד"ר 
חגי פרנקל: "מכבי כארגון הבריאות המוביל בישראל מנהל את מבצע 

חיסוני הקורונה ביעילות ובמקצועיות רבה"

"על המפלגות להוכיח כי הן דורשות בניה זולה בעיר לזוגות צעירים"

נמשכת מהפכת 
הניקיון בירושלים

מכבי היא הקופה המובילה בשיעור 
ההתחסנות בקרב חבריה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:

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

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: אלי כהן

ונציגיהם  שראשיהם  המפלגות  ראשי  "על 
ירושלים,  לחיזוק  על החשיבות  עת  כל  מדברים 
כי המפלגה  כי במצע מפלגתם מופיעה  להוכיח 
תדרוש קידום בניה זולה בירושלים, מתן מענקים 
לגור  להגיע  צעירים  זוגות  ועידוד  והלוואות 

בעיר".
במילים אלו פנה יו"ר התנועה למען ירושלים 

ותושביה הרב חיים מילר לראשי המפלגות. "אם 
מאן דהוא חושב שעל ירושלים הוא מדבר ולגבי 
הפריפריה הוא יקדם דיור ותעסוקה, שידע שהוא 
הבאת  ע"י  לא  כמו"כ  ירושלים.  על  אסון  מביא 
זה  יהיה  העיר.  את  יבנו  לירושלים  שגרירויות  
המחתנים  ההורים  את  אך  שיהיה,  ככל  חשוב 
הזוגות הצעירים  זה לא מעניין, את  ילדיהם  את 
זה  ביותר,  גבוהים  המשלמים שכירות במחירים 

גם לא מעניין".
"הציבור דורש חד משמעית בניית דירות בעיר 

הקודש והמקדש פלטרין של מלך ולו גם בשביל 
לשמר את הרוב היהודי שעוזב את העיר.

רחוק  שלא  ומי  המי  כל  בפני  מתריע  "אני 
שונא  ועשיו  ערבי  רוב  יהיה  בעיר  שהרוב  היום 
ליעקב. ומדובר בפצצה מתקתקת "ואין פוצה פה 

ומצפצף".
של  בס"ד  בניה  ורק  אך  היא  לכך  "התשובה 
ועידודם  צעירים  לזוגות  חדשות  קטנות  דירות 
של  במחירים  ענק  דירות  מענקי  באמצעות 
תושבי  ע"י  רוב,  ע"פ  הנרכשים  רבים  מיליונים 

חו"ל להשקעה, או להגעה בחגי ישראל ועוד.
"אזורים אלה, גם לא נבנים בהם מספיק מבני 
דת גני ילדים ומבני ציבור. וארנונה גובים עבורם 
הם  אלה  בשכ'  השרותים  כאשר  עתק  במחירי 

אפסיים.
סיסמא.  לא  זו  עולם"  של  אורו  "ירושלים 
בתפקיד  ואחד  אחד  כל  המחייבת  עובדה  זו 
ציבורי לעשות ככל שיוכל ע"מ שיבנו בעיר. לא 

בדיבורים אלא במעשים", כותב הרב מילר.

 הדמיה של הפרויקט שייבנה בשכונת גילה

מתחם החיסונים של מכבי בירושלים



חדש! בטעם 
וניל מפנק

ללא תוספת 
סוכר

להתעורר לבוקר
נטול לקטוז

לקטוז הינו הסוכר הטבעי שבחלב.
ֵמִאית ממה שקיים בחלב חלב נטול לקטוז מכיל ְכּ
באופן טבעי ולכן יכול להתאים לרגישים ללקטוז.
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הדיין הושעה כי סירב להתחסן

אשר ישמרו היהודים

רכסים: עובדי המועצה 
מסירים מודעות נגד החיסונים

מאת: יוסף טולידנו 

נשיא בית הדין הגדול והרב הראשי לישראל 
אחד  את  להשעות  הורה  לאו,  דוד  הרה"ג 
הדיינים המכהנים במערך הגיורים של הרבנות 
הראשית לישראל, מאחר והדיין סירב להתחסן 

נגד קורונה.
הדיינים  כלל  על  חובה  חלה  כי  ציין  הרה"ר 
להתחסן "וככל שהדבר יתאפשר מבחינה חוקית 
דיין אשר לא התחסן לא יוכל לשמש בתפקידו 

ולסכן את באי בית הדין".
ירוסלבסקי,  יהודה  יצחק  הרה"ג  במקביל, 
או  מחוסנים  שרק  הורה  חב"ד  חסידות  מדייני 

מחלימים יוכלו להיכנס להתפלל בבתי הכנסת.
ירוסלבסקי:  הגרי"י  כתב  שפרסם  במכתב 
הכנסת  בתי  יפתחו  שבקרוב  לכך  "בהתאם 

מצד  כדלהלן:  להודיע  הנני  הציבור,  ומוסדות 
ונשמרתם מאד לנפשותיכם, יכנסו לבתי הכנסת 
תעודת  בידם  שיש  או  שהתחסנו  אלו  ורק  אך 
ואין  חיסונים  עשו  שלא  אלו  כנדרש.  מחלים 
להתפלל  להמשיך  עליהם  תעודת מחלים  בידם 
ואסור  וכדו',  בחצרות  הפתוחים  הכנסת  בבתי 
כן,  כמו  הרגילים.  הכנסת  לבתי  להיכנס  להם 
הציבור  עם  העובדים  אלו  מכל  מבקש  "הנני 
כולם  על  וכו'  הכולל  במוסדות החינוך, אברכי 

חובה להתחסן ואין להקל חלילה ראש בכך".
ירוסלבסקי:  הגרי"י  מציין  מכתבו  בהמשך 
"הצורך להתחסן איננה בגדר רשות אלא חובה 
על פי תורה, ואין להתחכם עם כל מיני סברות 
שונות ומשונות שאין להם אחיזה במציאות. ומי 
אוי  להתחסן  לא  לאחרים  וגורם  מתחסן  שאינו 
לו מיום הדין, וגורם לריבוי שפיכות דמים ר"ל 

כפשוטו".

איציק גרוס

מעליה  החשש  ובצל  הפורים  חג  לקראת 
החרדי  ההסברה  במטה  ותחלואה,  בהדבקה 
במשרד הבריאות מעלים קמפיין מיוחד שמטרתו 
להציג את האפשרות לקיום מצוות החג בהידור 
רב תוך שמירה על ההנחיות והימנעות מאירועי 

הדבקה. 
הקמפיין שיעלה בכל כלי התקשורת במגזר, 
יעמוד תחת הכותרת 'נהפוך הוא' כשהמסר הוא 
להמשיך ולשמוח אך לקיים את מצוות החג תוך 

הזהירות הנדרשת ובאופן אלטרנטיבי. 
רדיו  תשדירי  לצד  המתפרסמות,  במודעות 
את  לקיים  נקרא  הציבור  באתרים  ופרסום 
הטלפון  באמצעות  לאביונים'  'מתנות  מצוות 
או הדואר, כמו גם להשאיר את משלוחי המנות 
בסמוך לדלת, בכדי למנוע ככל שניתן, חשיפה 

והתקהלויות אסורות העלולות לסכן חיים.
השבוע התפרסמה הוראתו של מרן הגאון רבי 
גרשון אדלשטיין שליט"א לישיבות שלא לצאת 
מטה  ובכוונת  שנה,  מדי  כנהוג  כספים  לאסוף 
ההסברה החרדי לסייע בפרסום לדרכי התרומה 
תרומות  ולעודד  לישיבות  האלטרנטיביות 

טלפוניות.    
שעברה  השנה  של  הפורים  בימי  "החגיגות 
לאחר  וכשבועיים  בנפש  קרבנות  מעט  לא  גבו 
זינקה ביותר מ-3000 אחוזים  פורים התחלואה 
שגרמו  השנה  החנוכה  אירועי  גם  כמו   )!(

להתפרצות האחרונה. 
חשוב  רבה,  בשמחה  לחגוג  השאיפה  לצד 
מאוד  'ונשמרתם  מצוות  על  להקפיד  גם 
להעדיף  יש  המגילה  קריאת  את  לנפשותיכם'. 
לקיים במרחב הפתוח ואת סעודת פורים לסעוד 

עם בני המשפחה הקרובים".

מאת: יחיאל חן

עולה  החיסונים,  נגד  ניוז'  ב'פייק  המאבק 
מדרגה. ביישוב החרדי רכסים, קיבלה המועצה 
החלטה, כי במסגרת המאבק, עובדי התברואה 
ביישוב, יסיירו מידי יום סביב לוחות המודעות 
ביישוב, במטרה לאתר פרסומים נגד החיסונים 
ולהסיר אותם. בימים האחרונים הסירו העובדים 
שונים,  גורמים  מטעם  פרסומים  של  שורה 
ברכסים  האוכלוסייה  את  להניע  המבקשים 
כזב  מודעות  של  פרסום  באמצעות  מלהתחסן, 
המודעות  במקום  לחיסונים.  שקרים  המייחסות 
קריאת  ובהם  מודעות  העובדים  תלו  שהוסרו, 
של  והחשיבות  החיסונים  בעד  ישראל  גדולי 

החיסונים בהצלת חיים. 
החיסונים  סביב  ניוז'  ה'פייק  נגד  המאבק 
שמובילה  כולל  ממהלך  חלק  הוא  ברכסים, 
היישוב,  רבני  של  וגיבוי  בתמיכה  המועצה 
לעידוד ההתחסנות של האוכלוסייה ביישוב. על 
פי נתוני משרד הבריאות, היישוב רכסים מוביל 

בשיעורי ההתחסנות ביישובים במגזר החרדי.  
בהסברה  רב  מאמץ  משקיעה  המועצה 
האוכלוסייה  לכלל  החיסונים  של  ובהנגשה 
בגיל  הסיכון  אוכלוסיות  על  בדגש  בישוב 
המבוגר. מאמצי ההסברה כוללים קריאה לציבור 
שליט"א,  ישראל  גדולי  להוראות  להישמע 

של  ופרסום  ולהתחסן  לבוא  לציבור  שקראו 
חומרים מטעם משרד הבריאות ומומחי בריאות, 
המסבירים על יעילות החיסון והפגת החששות 

מפני תופעות לוואי של החיסון. 
בתיאום  נעשים  החיסון  לעידוד  המהלכים 
מלא עם רבני היישוב, משרד הבריאות וקופות 
המיוחלת  לתוצאה  להביא  מנת  על  החולים 
מחוסנים  יהיו  ביישוב  התושבים  כלל  שבה 
של  נרחבת  פתיחה  שיאפשר  מה  הנגיף,  מפני 
כלל הפעילות ביישוב, בהתאם להנחיות משרד 

הבריאות ובכפוף למגבלות הקורונה.

נשיא בית הדין הגדול והרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו, הורה להשעות את אחד 
הדיינים המכהנים במערך הגיורים של הרבנות לאחר שסירב להתחסן נגד קורונה: "ככל 

שהדבר יתאפשר מבחינה חוקית דיין אשר לא התחסן לא יוכל לשמש בתפקידו ולסכן את 
באי בית הדין"

משרד הבריאות בקמפיין לציבור החרדי: נהפוך הוא - חוגגים פורים אבל אחרת

במקום המודעות שהוסרו, תלו העובדים מודעות ובהם קריאת גדולי ישראל בעד 
החיסונים והחשיבות של החיסונים בהצלת חיים

מסירים מודעות נגד החיסונים

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 

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:



סינית
מכוכב
אחר

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

"כשהשמיים 
סגורים קונה לי כרטיס 
לטיסה זוגית לניו יורק + 

שופינג ומתחיל 
לחלום"

"אהבתי כל פרס 
בקטלוג, חייב 

לרכוש את החבילה 
היוקרתית"    

"חופשה 
משפחתית - זה

 מתאים לי עכשיו!"

"התלהבתי 
במיוחד על פרס 

ספר תורה"

"קניתי חבילה 
חלומית, קיבלתי מייד 
מתנה שואב אבק 
מאמיבוט, כל השבוע
  הבית נקי...חלום!!!"

רוכשים עכשיו כרטיסים

1-800-236-236
www.ami.org.il/raffle
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קבינט הקורונה אישר מתווה מיוחד לפורים

מאת: יוסף טולידנו 

אישר  הקורונה  קבינט  רבים,  דיונים  אחרי 
במתווה  מהסגר  היציאה  תכנית  את  שני  ביום 
התו הירוק. הקבינט אישר עקרונית את הפעימות 
משרד  של  היציאה  בתכנית  והשלישית  השנייה 

הבריאות.
הקרוב  ראשון  ביום  תחל  השנייה  הפעימה 
מערכת  שהתקבלו,  ההחלטות  ע"פ   .)21.2(
לימודים  ויתאפשרו  חלקית  תיפתח  החינוך 
ירוקות  בערים  י"א-י"ב   + ה'-ו'  בכיתות 
וצהובות, וכן בערים כתומות בהן 70% מחוסנים 

ותכנית מגן חינוך.
קניונים,  פתיחת  תתאפשר  ירוק:  תו  ללא 
רחוב,  חנויות  ושווקים,  פתוחים  מסחר  מרכזי 
מוזיאונים וספריות בכפוף לתו סגול מחמיר, וכן 

בתי כנסת עם 10 מתפללים בפנים ו-20 בחוץ.
שניה  במנה  )למחוסנים  ירוק  תו  באמצעות 
פתיחת  בלבד(: תתאפשר  ולמחלימים  + שבוע 
וספורט,  תרבות  אירועי  וסטודיו,  כושר  חדרי 
לבחירת  מראש,  )ברישום  תפילות  תערוכות, 
מקום התפילה( בתי מלון )ללא חדרי אוכל, עם 
אופציה לבעלי בדיקה שלילית מתחת לגיל 16( 

ובריכות שחייה.
איים ירוקים: בתי המלון באיים הירוקים בים 
המלח, וככל שאילת תהפוך לירוקה אז גם בה, 

יהיו בפתיחה מלאה, כולל חדרי אוכל.
השלישית  הפעימה  את  גם  אישר  הקבינט 
הפעימה  במסגרת   .7.3.21 ראשון  ביום  שתחל 

ז'-י'  בכיתות  לימודים  יתאפשרו  השלישית 
בערים ירוקות וצהובות, וכן בערים כתומות בהן 
70% מחוסנים ותכנית מגן חינוך. ללא תו ירוק: 
ירוק:  בתי קפה ומסעדות קטנות. באמצעות תו 
מסעדות בהזמנה מראש, פעילות מלאה של בתי 

המלון, גני אירועים, אטרקציות, כנסים.
בחוץ  ו-50  בפנים   20 התקהלות:  מגבלת 
המגבלה  תישאר  שבהן  אדומות  בערים  )מלבד 

של עשרה בפנים ועשרים בחוץ.
שר  ש"ס  יו"ר  של  התערבותו  לאחר  בנוסף, 
לחג  מתווה  הקבינט  אישר  דרעי  אריה  הפנים 
במגבלת  הקלות  כן  ועל  זכור,  ולשבת  הפורים 
ביום  כבר  לתוקף  תיכנס  כנסת  בבתי  התקהלות 
בית  בתוך  להתפלל  יותר  כאשר  הקרוב  שישי 
הכנסת עשרה מתפללים ובאוויר הפתוח עד 20 

מתפללים. 
יחד עם זאת, בימי הפורים יחולו שאר איסורי 
התקהלויות )למעט בתי הכנסת בהתאם לפעימה 
פורים  סעודות  היציאה(.  בתכנית  השנייה 
יתאפשרו עם משפחה גרעינית בלבד. איסור של 
תאושר  רחוב.   ותהלוכות  פורים  אירועי  שאר 
קבר  התקהלות.  ללא  שמחה  משאיות  פעילות 
 18.2.21 חמישי  מיום  החל  סגור  יהיה  הרשב"י 

ועד ליום ראשון 21.2.21.
ע"פ המתווה של השר דרעי בתי כנסת ייפתחו 
מתפללים  עשרה  או  לבחירה:  מסלולים  בשני 
שתתאפשר  או  בחוץ  מתפללים  ועשרים  בפנים 
ובאופן  ומחלימים  ורק של מחוסנים  אך  כניסה 
 50% עד  להכניס  יוכל  כנסת  בית  כל  כזה 

מהתפוסה של בית כנסת.
שקדמה  הקורונה  קבינט  ישיבת  במהלך 
לאישור המתווה, אמר השר דרעי לרה"מ וליתר 
השרים: "לא יעלה על הדעת שנצביע על פתיחה 
עם  כנסת  בתי  פתיחת  על  ולא  הכל  של  כמעט 
לחתונות.  מתווה  על  להחליט  חייבים  ירוק.  תו 
רוצים  אנשים  לחתונות,  מענה  לתת  חייבים 
להתחתן. פותחים אי ודיונים, תיאטראות, אפשר 

גם לאפשר חתונות למחוסנים ולמחלימים".
לאסור  "חייבים  ואמר:  הוסיף  דרעי  השר 
על  לחשוב  צריך  אבל  מסיבות,  התקהלויות, 
זכור  פרשת  יש  והשבת  מגילה.  לקריאת  פתרון 
הזרמים  מכל  ישראל  בית  המוני  הכנסת.  בבתי 
בבתי  זכור  פרשת  את  לשמוע  לבוא  מקפידים 
הכנסת. צריכים לחשוב על פתרון לפרשת זכור".

יחד עם ההקלות שיאפשרו פתיחה של חדרי כושר ובתי מלון, נאבק יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי בישיבת קבינט הקורונה למתווה מיוחד לשבת זכור ולימי 
הפורים • ע"פ המתווה: בתי כנסת ייפתחו בשני מסלולים לבחירה: או עשרה מתפללים בפנים ועשרים מתפללים בחוץ או שתתאפשר כניסה אך ורק של מחוסנים 

ומחלימים ובאופן כזה כל בית כנסת יוכל להכניס עד 50% מהתפוסה

אושר המתווה. שר הפנים אריה דרעי עם רה"מ נתניהו )צילום ארכיון: יעקב כהן(

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

מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 
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במיוחד בימים אלו, צוותי הרפואה של מאוחדת
זמינים עבורכם ביום ובלילה, מקרוב ומרחוק

ושמחים להעניק לכם את שירותי הבריאות המתקדמים ביותר 
 עם יחס אישי

בדיוק איך שמתאים לכם!

אתם קבעתם:
 שירותי הבריאות של מאוחדת 
הכי מתאימים לציבור החרדי!*

הציבור
החרדי
בוחר 

במאוחדת!



ה' אדר תשפ"א 101017/2/21 בירושלים

לראשונה זה יותר מעשור: המשטרה עצרה 
מיסיונר שהטיף לילדים באשדוד

התגייסות אדירה למען 
המכירה הסינית של עזר מציון

מאת: מנדי קליין

משטרת אשדוד עצרה השבוע מיסיונר תושב 
בעיר  ו'  ברובע  חרדיים  לילדים  שהטיף  העיר 

וחילק להם חומרי הטפה להמרת דת. 
תחילתו של הסיפור לפני כחודש כאשר פניות 
כמו  לאחים  יד  של  החירום  למוקד  שהגיעו 
מיסיונר  על  העידו  בעיר  המתנדבים  לרכז  גם 
שמסתובב בכל רובעי העיר, החרדיים ושאינם, 
תוך שהוא מחלק חומר הטפה מיסיונרי הכתוב 
במיוחד לילדים. בכל המקרים, המיסיונר נעלם 
בשל  מעונש.  וחמק  שבא  כלעומת  דקות  בתוך 
של  המתנדבים  לכל  בנושא  דיווח  הועבר  כך 
מ-150  למעלה  המונה  באשדוד  לאחים  יד 
מול  עיניהם  את  יפקחו  כי  בבקשה  מתנדבים, 

המפגע המסוכן. 
הבוקר בשעה 10:30 הגיע ליד לאחים דיווח 
למקום,  שמיהרו  הארגון  מתנדבי  בנושא.  נוסף 
כי בחנות סמוכה נמצאת מצלמת אבטחה  זיהו 
את  חסידי  אברך  החנות,  ממנהל  ביקשו  והם 
זיהו  אותם,  משקיבלו  האבטחה.  תצלומי 
המתנדבים את המיסיונר ואיתרו אותו תוך זמן 
קצר ברחוב סמוך. לרוע מזלו של המיסיונר הוא 
הילד,  אל  פונה  שהוא  בשעה  במצלמות  נקלט 
ומשכך מיהרו אנשי יד לאחים לחייג למשטרה 
לפי  המיסיונרי  שביצע  העבירה  על  ולהתלונן 
סעיף 368א' לחוק העונשין הקובע כי "המשדל 
 - דינו  דתו,  להמיר  אליו,  ישירה  בפניה  קטין, 

מאסר ששה חדשים".

אשדוד  בתחנת  לחקירה  הועבר  המיסיונר 
וביד לאחים מנסים לגרום להוציא למיסיונר צו 

הרחקה מהאזור. 
הזה,  התיק  כי  מקווים  אנו  אומרים:  בארגון 
בניגוד לעשרות מקרים אחרים בהם התלוננו על 
הטפה מיסיונרית לילדים, יסתיים בכתב אישום 
ייראו  למען  בפועל,  ומאסר  המיסיונר  כנגד 
הרחב  הקונצנזוס  למרות  הרב,  לצערנו  ויראו. 
הפעילות  מול  הציבור  חלקי  בכל  שיש  מאוד 
המיסיונרית להטפת דת, עד כה סגרה המשטרה 
את כל המקרים בתואנת "חוסר עניין לציבור"....

של  ערנותם  את  משבחים  לאחים  ביד 
המתנדבים באשדוד שהביאה למעצר המיסיונר, 
התקופה  כל  לאורך  פעילותם  את  גם  כמו 
החומרים  מפני  הציבור  לאזהרת  האחרונה 

שחילק אותו מיסיונר בעיר.

מאת: יחיאל חן 

שנה בדיוק חלפה מאז החל משבר הקורונה, 
ובעזר מציון מסכמים שיא של כל הזמנים בכמות 
כי  ספק  כל  אין  עזרה.  לבקשת  לארגון  הפניות 
ביותר  האינטנסיביות  השנים  באחת  מדובר 
שידע הארגון, הן מבחינת היקפי הפעילות והן 
הנעזרים  ולכמות  הפניות  לכמות  הקשור  בכל 
בארגון ובמערך המתנדבים המסור שלו. בארגון 
מדווחים על עליה במשמעותית בכמות הפניות 
השנתית לארגון בחלק מהמחלקות הרלוונטיות, 
וצמיחה דרמטית בהיקפי הפעילות ביחס לשנה 

שעברה.
על  הפרושות  הרבות  הארגון  מחלקות 
ומערך  הארץ  ברחבי  פעילות  מוקדי   60 פני 
על  ומעבר  מעל  התאמצו  העצום  המתנדבים 
מנת לספק סיוע לכלל הפונים לארגון. מעדויות 
כי גם בימי  של מנהלי המחוזות בארגון עולה, 
רחפה  החרדה  כאשר  ביותר,  הקפדניים  הסגר 
הארץ  ברחבי  פעלו  הארגון  מתנדבי  ברחובות, 
וסיפקו מענה לפניות מצד נזקקים שביקשו את 

עזרת הארגון. 
בימים אלו, לקראת המכירה הסינית השנתית 
או  שהם  מציון,  עזר  ידידי  המוני  הארגון,  של 
מנצלים  הארגון,  ע"י  נעזרו  משפחותיהם  בני 
הסינית  המכירה  לארגון.  לסייע  ההזדמנות  את 
מאה  על  ענק  הגרלת  היתר,  בין  השנה  כוללת 
אלף דולר במזומן, הגרלה על כתיבת ספר תורה 
אלף   160 תורה,  ספר  הכנסת  ותהלוכת  מהודר 

מפנקות  קיץ  חופשות  רכב,  לרכישת  שקלים 
באירופה, מנויים לאוצר החכמה, 20 אלף ש"ח 
שקלים  אלף   12 הבית,  לכל  דלתות  במזומן, 

לרכישה באושר-עד, וזה רק על קצה המזלג.
הוא  הסינית  למכירה  בודד  כרטיס  מחיר 
ככל  משמעותית  יורד  המחיר  אולם  ש"ח,   39
כרטיסים.  של  יותר  גדולה  כמות  שנרכשים 
ל-16.8  יורד  המחיר  כרטיסים   10 בקניית 
לכרטיס, בקניית 30 כרטיסים המחיר יורד ל-12 
החלומית,  ובחבילה  לכרטיס,  בלבד  שקלים 
בקניית 300 כרטיסים, המחיר צונח ל-6.6 בלבד 

לכרטיס. 
של  הכספת  על  בהגרלה  ההשתתפות  מחיר 
לכרטיס  שקלים   45 הוא  דולר,  אלף  המאה 
 30( הכדאית"  ה"חבילה  רוכשי  בלבד! 
כרטיסים(, "החבילה היוקרתית" )100 כרטיסים( 
ו"החבילה החלומית" )300 כרטיסים( מקבלים 
על  בהגרלה  להשתתף  הזכות  את  גם  במתנה 

הכספת!
לפני  ועוד  שתזכו,  מחכים  לא  מציון  בעזר 
ערך.  יקרות  מתנות  לכם  מעניקים  ההגרלה, 
מתנה  ניתנת  היוקרתית"  ה"חבילה  לרוכשי 
פריד,  פוך טבעי מבית  וכרית  לבחירה, שמיכת 
החלומית"  ב"חבילה  כסף.  פנדורה  צמיד  או 
ניתנת מתנה לבחירה, מעבד מזון נינג'ה, שואב 
זוג  כסף,  פנדורה  צמידי   2 או  רובוטי,  אבק 

שמכירות וכריות פוך טבעי. 
לרכישת כרטיסים חייגו עכשיו:

1800-236-236

מיסיונר מכת נוצרית שפנה לילדים וניסה לשדלם להמרת דת, נקלט במצלמת אבטחה של בעל 
חנות חרדי נעצר בידי משטרת אשדוד • מדובר במיסיונר שמרבה להטיף לילדים בחודש האחרון, 
אולם עד כה ביד לאחים לא הצליחו לעלות על עקבותיו • יד לאחים: מקווים כי התיק הזה, בניגוד 

לעשרות מקרים אחרים בהם התלוננו על הטפה מיסיונרית לילדים, יסתיים בכתב אישום כנגד 
המיסיונר ובכניסתו לבית הסוהר, למען ייראו ויראו

בעזר מציון מציניים שיא של כל הזמנים בכמות הפניות השנתית 
לארגון: שנה בדיוק לפרוץ משבר הקורונה, רבים מבקשים להמשיך 

ולחזק את הארגון שהיה שם לצידם, או לצד יקיריהם, ברגעים הקשים 
ביותר • במסגרת המכירה הסינית של עזר מציון, המשתתפים יכולים 

לזכות במאה אלף דולר במזומן ומגוון פרסים יקרי  ערך

בעקבות השנה עמוסת האתגרים: 

 מעצר המיסיונר )צילום: יד לאחים(

התעוררות ביום ההילולא

תלמידים שלא הסדירו דיחויים 
בשנה האחרונה - מסתכנים 
בביטול מעמדם כבני ישיבה

9 מיליון שקלים לקמחא דפסחא

מאת: מנדי קליין

שנה   138 צויין  בשבט,  כ"ה  ראשון  ביום 
ישראל  רבי  המוסר  תנועת  מייסד  לפטירתו של 
 - בקניגסברג  הטמון  זצ"ל  מסלנט  ליפקין 

קלינינגרד אשר ברוסיה.
בקניגסברג ההיסטורית של לפני השואה היו 
טמונים  בהם  יהודים,  של  עלמין  בתי  שלושה 
רבי  בהם  וחשובים  ידועים  וצדיקים  רבנים 
בעל  אפשטיין  לייב  אריה  רבי  סלנטר,  ישראל 

הפרדס ויהודי המחוז כולו.
רבי  של  נכדו  בעזרת  שנה  כשלושים  לפני 
שליט"א  דסלר  ראובן  הרב  סלנטר,  ישראל 
החלו במסע החיפושים לאיתור הקבר, כשנמצא 
המקום התברר שבית הקברות עומד להריסה כי 

העירייה רוצה לבנות עליו מבני מגורים.
הרב  של  והתערבותו  השתדלותו  לאחר 
לאזאר  בערל  רבי  הגאון  לרוסיה  הראשי 
 2 ניצלו  הקורה,  עובי  במלוא  שנכנס  שליט"א, 
מבתי הקברות, שהוגדרו, והוקם מצבה על קברו 

של הצדיק מסלנט.
הרב  בקלינינגרד  חב"ד  שליח  של  בארגונו 

החיים  בבית  התאספו  דייטש,  ברוך  אברהם 
רבים  יהודים  העיר,  בלב  השוכנת  העתיק 
של  העז  הקור  אף  על  היהודית,  מהקהילה 
כעשרים מינוס ולמדו משניות לפי אותיות השם 
תהילים,  קריאת  פרקי  קראו  נשמתו,  לעילוי 
ואמירת קדיש ע"י רב העיר הרב דוד שוועדיק 

שליט"א.
ראש הקהל מר ליאוניד פליטמן, שפועל רבות 
הקברות  בית  עבור  ובינהם  העיר  יהודי  למען 
מקום,  של  סיפורו  את  לנוכחים  סיפר  היהודי, 

וסיפור שימורו.

מאת: חיים רייך

לבל נהיה מן הצועקים לשעבר. ועד הישיבות 
הישיבות  ראשי  אל  דחופה  בקריאה  פונה 
השנה  שבמשך  תלמידים  בדבר  שליט"א 
הזימון  עפ"י  דיחויים  הסדירו  לא  האחרונה 
להסתכן  הם עלולים  ובכך  אליו,  שנקראו 
בביטול מעמדם כבני ישיבה. בימים אלו נשלחו 
אל הנהלות הישיבות שמות התלמידים שעליהם 
להסדיר מעמדם ללא שיהוי, זאת לאחר שהגיעו 

שביקשו  הביטחון  רשויות  עם  בעניין  להבנות 
להסיר מיידית את מעמדם.

תלמידים  כי  הישיבות  רו"מ  מתבקשים  כ"כ 
ברשימה  ומופיעים  בישיבותיהם  שלמדו 
דיחוי ועתה  טופס  הגשת  כמחוייבי  שנשלחה 
עברו ללמוד בישיבה או בכולל אחרים, לעשות 
לידיעתם את חובת  להביא  מנת  על  המירב  את 

התייצבותם.
בוועד הישיבות מוסיפים כי במקרים בהם לא 

אותר התלמיד נא להודיע על כך בדחיפות.

מאת: חיים רייך

הקמחא  פעילות  המשך  את  לאפשר  במטרה 
החלשות  ולשכבות  לנזקקים  יד  ולתת  דפסחא 
הוסדר  הקורונה,  במשבר  שאת  ביתר  שנפגעו 
התקציב כבשנים עברו בסך של 9 מיליון שקלים.
תקציב הקמחא דפסחא מהווה בסיס שמאפשר 
את  להמשיך  בישראל  הארגונים  מן  להרבה 
פעילותם ולסייע לאזרחים הזקוקים להם. הצורך 
בסיוע גבר השנה, עת אנו עדיין מצויים במצב 
השירותים  של  פעילותם  ורצף  לאומי,  חירום 
החברתיים הוא קריטי, המשך פעילות חשובה זו 
החלשות  ולשכבות  הנזקקות  למשפחות  תסייע 

לעבור את חג הפסח הבעל"ט בשמחה.

הקמחא  "תקציב  כ"ץ:  ישראל  האוצר  שר 
מן  להרבה  שמאפשר  בסיס  מהווה  דפסחא 
פעילותם  את  להמשיך  בישראל  הארגונים 
בסיוע  הצורך  להם.  הזקוקים  לאזרחים  ולסייע 
גבר השנה, עת אנו עדיין מצויים במצב חירום 
לאומי, ורצף פעילותם של השירותים החברתיים 
הוא קריטי. אני מודה ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ 
משה גפני, על שיתוף הפעולה המלא במציאת 
הפתרון על אף הקשיים התקציביים הנוכחיים".

יו"ר 'יהדות התורה' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ 
משה גפני: "אני מודה לשר האוצר על פעילותו 
החשובה לטובת המשפחות הנזקקות והשכבות 
לסייע  השנה  הפסח  בחג  חובתנו  החלשות. 
החלשות  השכבות  לטובת  שאת  ביתר  ולעזור 

כדי שיוכלו לחגוג את החג בשמחה".

לראשונה מזה שנים - מניין יהודים בקברו של מייסד תנועת המוסר רבי ישראל 
ליפקין מסלנט זצ"ל

הנהלות הישיבות קיבלו בימים אלו את שמות התלמידים שעליהם להסדיר מעמדם ללא 
שיהוי ⋅ תלמידים שעברו ללמוד בישיבה או כולל יש ליידעם על הצורך הדחוף בהגשת דיחוי

בפעילותם המשותפת של שר האוצר ישראל כ"ץ ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני: 
הוסדר התקציב לטובת פעילות 'קמחא דפסחא' לקראת חג הפסח הקרוב

ועד הישיבות בהנחיה דחופה לראשי הישיבות:

 מתפללים על ציונו של רבי ישראל מסלנט זיע"א | צילום: דניס פבלוב



חבילת מתחתנים:
₪2,500

החל מ-

בלבד

מיטה + מזרן + 
מצעים + כריות

ירושלמים, בוקר טוב
מתחיל בלילה מצוין

בחירת מזרן זו החלטה שמלווה אותנו כל בוקר מחדש. 
פולירון מתמחה בייצור מזרנים אורטופדיים איכותיים 

במחירים טובים כבר 50 שנה.

חדש!

סניף ירושלים בית לחם 99, תלפיות
 שעות פתיחה א-ה. 10:00 – 19:00 | שישי. 8:30 – 14:00 | 073-7817300

תומכים ביישובי העוטף



ה' אדר תשפ"א 121217/2/21 בירושלים

החיסון יעיל ובטוח
מאת: יחיאל חן

מכון כללית למחקר, ממכוני המחקר המובילים בעולם, מפרסם 
קורונה  חיסוני  של  גבוהה  יעילות  על  המלמד  ראשון  מחקר 
הגיל:  קבוצות  בכל  ותחלואה קשה  מניעת הדבקה  על  והשפעתם 
מניתוח נתונים של כ-1,200,000 מבוטחי כללית, מהם כ-600,000 
מתחסנים שקיבלו את חיסון פייזר, עולה כי נרשמה ירידה של 94% 
המחלה  בשיעור   92% של  וירידה  התסמינית  ההדבקה  בשיעור 
התחסנו.  שלא  דומים  מבוטחים   600,000 ל-  בהשוואה  הקשה 
 70+ בגילאי  לרבות  הגיל,  קבוצות  בכל  נשמרת  החיסון  יעילות 
החיסון  יעילות  את  בה  להעריך  היה  ניתן  לא  אשר  גיל  קבוצת 

במחקר הקליני בשל היקפו המוגבל.
 16 בגילאי  מתחסנים  כ-600,000  של  נתונים  סקרו  החוקרים 
וכ-430,000   60+ בגילאי  מתחסנים  כ-170,000  מהם  ומעלה, 
קבוצת  מול  נבחנה  המתחסנים  קבוצת   .16-59 בגילאי  מתחסנים 
ביקורת של כ-600,000 לא-מתחסנים שהותאמה בקפידה כך שכל 
מתחסן נבחן ביחס לאדם לא-מחוסן הדומה לו בסדרה ארוכה של 
מדדים כמו: רמת הסיכון להדבק, רמת הסיכון לפתח מחלה קשה, 
מצב בריאות ועוד. יצירת קבוצת הביקורת נעשתה באופן דינמי, כך 
שאנשים נגרעו ועברו בין הקבוצות אם סטטוס ההתחסנות שלהם 
השתנה לאורך הזמן. בעבודת המחקר שולבו ניתוחי רגישות רבים 
על מנת לוודא שהטיות בנתונים התצפיתיים לא השפיעו על נתוני 
בזמן  מלא  דמיון  המייצרת  זו  חישוב  צורת  המדווחים.  היעילות 
בין המתחסנים ללא-מתחסנים בכל  ובמאפיינים האישיים  במקום 

רגע נתון, מאפשרת לנרמל באופן מלא את ההשפעה של אירועים 
אשר קרו במקביל – כמו השפעת הסגר, ושינוי ההתוויות לחיסון. 
היו  אלה,  מתקדמים  בכלים  אי-שימוש  כי  אישרו  רגישות  מבחני 

גורמים להטיות בהסקת המסקנות מהנתונים.
נתוני מכון כללית למחקר מצביעים על יעילות גבוהה של החיסון 
בתקופה של 7 ימים ויותר לאחר המנה שניה )'מחוסן באופן מלא'(, 
תוצאה  בקורונה,  קשה  תחלואה  מניעת  אודות  מידע  ומוסיפים 
בהרצות  למעשה,  פייזר.  חברת  של  הקליני  בניסוי  נדירה  שהיא 
האחרונות מצאנו כי ניתן לומר בוודאות גבוהה )"רווח בר סמך" 
טווח סטטיסטי שבו יש מבוהקת של 95%( כי היעילות כנגד מחלה 
קשה שבוע לאחר המנה השנייה נעה בין 91%-99%. עם כל שבוע 
והיא  ההערכה,  את  לדייק  זו  במתודולוגיה  נוכל  שיעבור,  נוסף 
צפויה עוד להמשיך ולעלות ככל שיכללו בה יותר מחוסנים בהם 

חלפו 14 יום ויותר מהמנה השנייה.
"תוצאות אלה הינן סנונית ראשונה בסדרה של תוצאות מחקריות 
אשר משלים מכון כללית למחקר להערכת יעילות החיסון בקבוצות 
ומתארים שונים", מספר פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר. 
ההטיות  עם  להתמודד  ושיטות  כלים  פיתחנו  שבועות  "במשך 
הרבות המאפיינות מחקר הערכה מסוג זה בנתונים שמבוססים על 
היה  קליני.  כנדרש ממחקר  נטרול הטיות  תוך  עולם אמיתי,  נתוני 
בין  הברורים  בהבדלים  הקשורים  אתגרים  עם  להתמודד  עלינו 
זמן,  לאורך  בהם  והשינוי  והלא-מתחסנים  המתחסנים  אוכלוסיות 
כמו-גם עם השפעות הסגר שהוטל והוסר במהלך אותה התקופה. 
יחד עם עמיתינו מאוניברסיטת הרווארד ביצענו סדרה של בדיקות 

לתקף את התוצאות, וכעת עולה בצורה חד משמעית כי החיסון נגד 
לאחר  האמיתיים שבוע  בחיים  ביותר  יעיל  פייזר  חב'  של  קורונה 

המנה השנייה, בדיוק כפי שנמצא במחקר הקליני.
המעקב  שהמשך  מלמדות  מזהים  שאנו  המגמות   – כן  על  יתר 
את  משמעותית  יגדיל  השנייה  המנה  לאחר  נוספים  לשבועות 
יום   14 של  בבחינה   – למעשה  החיסון.  של  הנמדדת  היעילות 
ויותר לאחר המנה השנייה, בבדיקה ראשונית, אנו מזהים יעילות 
גבוהה אף יותר למניעה של מחלה תסמינית ושל מחלה קשה בקרב 
המחוסנים, בכל גיל. בקרוב נוכל למסור הערכה מדויקת גם בעניין 
זה, באותה שיטה, ואנו צופים שנתוני היעילות אז יהיו גבוהים אף 

יותר", מסביר פרופ' בליצר.
לאור תוצאות אלה ומשמעותן, ולמרות שהמחקר עדיין מתנהל 
במהלך  זמינים  יהפכו  מפורטות  ותוצאות  נוספים  וממצאים 
נועד  זה  בשלב  ראשוניות  תוצאות  פרסום  הקרובים,  השבועות 
להדגיש בפני האוכלוסייה שטרם התחסנה – כי החיסון יעיל ביותר 
יש הישגים בהובלת מבצע  ישראל  ומונע תחלואה קשה. למדינת 
חיסוני  לכיסוי  להגיע  אלה  הישגים  את  לשמר  וחשוב  חיסונים 

בקבוצות הגיל של מתחת לגיל 60 וביחד לחתור למיגור המגיפה.
בביצוע מחקר זה לקחו חלק החוקרים: ד"ר נעה דגן, ד"ר נועם 
ברדה, ד"ר אלדד קפטן, אורן מירון, שי פרצ'יק, פרופ' מארק כץ 
ופרופ' רן בליצר ממכון כללית למחקר וכן פרופ' מיגל הרנן, פרופ' 

מארק ליפשיץ ופרופ' בן רייס מאוניברסיטת הרווארד.

מחקר הענק שבוצע על 1.2 מיליון איש בישראל קובע: 94% יעילות לחיסונים של פייזר ⋅ זהו המחקר המקיף ביותר שנערך על חיסונים בקרב 1.2 מיליון מבוטחי 
כללית ומוכיח כי החיסונים מונעים תחלואה קשה ביעילות של 92% הצלחה ⋅ הנתון הדרמטי העולה מהמחקר: כיוון שמרבית בני ה-60 פלוס כבר מחוסנים, 

75% מהנדבקים בשבוע האחרון – מתחת לגיל 40

בתום מחקר מקיף שכלל 1.2 מיליון ישראלים

"השנה נשים אינן צריכות להחמיר 
ולבוא לשמוע פרשת זכור"

מאת: יוסף טולידנו 

לטובה  עלינו  הבאים  הפורים  ימי  התקרב  עם 
חיבה  של  בקריאה  בזה  לצאת  הנני  ולברכה, 
לצבור הרחב תושבי הארץ הזו, ואחינו היהודים 
בכל אתר ואתר ברחבי תבל, להישמר בכל משמר 
מהתקהלויות לאור מצב המגיפה, ולחוג את ימי 

הפורים באופן מצומצם ככל האפשר.
התורה  מן  חיוב  שישנו  כידוע  זכור:  פרשת 
זכור  פרשת  תורה  בספר  הקרובה  בשבת  לקרוא 
ספר  הוצאת  לארגן  נכון  המצב  ועקב  בעשרה. 
תורה לאחר התפלה, למניינים נוספים, ובכל מנין 
ולאחריה.  לפניה  ברכה  בלי  זכור  פרשת  יקראו 
לפניה  מברכים  שבתפלה  הראשון  במניין  ]ורק 
ולאחריה ומפטירין כנהוג[. ואפשר להוציא ס"ת 
ולחלק  השבת,  יום  כל  במשך  הצהרים  אחר  גם 

את הצבור למניינים נפרדים.
מחוסנים  שאינם   16 מגיל  פחות  נוער:  בני 
מניינים  להם  לארגן  להשתדל  יש  מחלימים  או 
נפרדים לקריאת פרשת זכור ובכך יימנעו מלסכן 

את המבוגרים. 
לעניין  לעיל  במפורט  לנהוג  יש  פרה:  פרשת 

פרשת זכור, דהיינו  בשבת כ"ב אדר. שיחלקו את 
התקהלות  למנוע  כדי  מנינים,  למניינים  הצבור 

גדולה.
ולבוא  להחמיר  צריכות  אינן  השנה  נשים: 
להימנע מהתקהלויות,  כדי  זכור,  פרשת  לשמוע 
שהנשים  שסוברים  הפוסקים  גדולי  על  ויסמכו 
]כך דעת החינוך  זכור.  פטורות משמיעת פרשת 
רענן,  זית  בעל  הגאון  כתבו:  וכך  תרג(.  )מצוה 
אבני  שו"ת  עייאש,  מהר"י  הקודש,  ציץ  שו"ת 
נזר, מהר"י נאג'ר, מרחשת, תורת חסד מלובלין, 
החפץ  הבושם,  ערוגת  שו"ת  לדוד,  קרן  שו"ת 
ואף  ועוד.  והנהגות,  חיים, החזון איש, תשובות 
זה, בשעת מגפה כמו  יש החולקים על  שכמובן 
בשנה זו, יסמכו על כל גדולי עולם הנ"ל, ויימנעו 
]אלא  זכור.  פרשת  לשמוע  הכנסת  לבית  מלבוא 
אם כן יעשו זאת בלי התקהלות של הרבה נשים[. 
פרשת  לשמוע  שנה  בכל  רגילות  שהיו  והנשים 
לא  זו  שבשנה  כך  על  התרה  צריכות  אינן  זכור, 

ישמעו פרשת זכור.
ילדים:  עד גיל 13 פטורים בשנה זו מקריאת 
פרשת 'זכור' ויחנכו אותם לקרוא מתוך החומש 

בבית את פרשת זכור.
המגילה  קריאת  לשמוע  חובה  מגילה:  מקרא 

המגילה  קריאת  שמיעת  מועיל  ואין  קלף  מתוך 
על ידי רדיו תכנת ZOOM וכדו'. וכדי להוציא 
כדי  נוספים,  מנינים  יארגנו  חובה  ידי  כולם  את 
בליל  ההתקהלויות  את  האפשר  ככל  לצמצם 
פורים ולמחרתו ביום הפורים. וכן הקוראים את 
לנשים  מיוחדת  קריאה  יארגנו  לנשים,  המגילה 

על פי הכללים וכמפורט לעיל.
סעודת פורים: הנערכת ביום שישי, ובירושלים 
ביום ראשון, יש לקיים הסעודה בחוג המשפחה 
הגרעיני  המצומצם ככל האפשר. ויסבירו לשאר 
חובה  בעולם,  המצב  שעקב  המשפחה  בני 

הלכתית עלינו שלא להרבות בהתקהלויות.

שישי,  ביום  הארץ  ]בכל  מנות:  משלוח 
להסתפק  יש  ראשון[,  ביום  ולוד  ובירושלים 
בעיקר ההלכה, לתת שתי מנות לאיש אחד. ולא 
בשאר  שעושים  כמו  מנות  במשלוח  להרבות 

שנים.
שתי  הפחות  לכל  לתת  לאביונים:  מתנות 
מתנות לשני אביונים, והשנה יש להרבות במתנות 
לאביונים וישתדלו לחלק מתנות לאביונים בדרך 

של העברה בנקאית וכדו'. 
בני ישיבות:  הנוהגים בכל שנה להתרים עבור 
התתי"ם, יסתפקו השנה במשלוח בקשת תרומה 
העברה  ולבקש  טלפונים,  ידי  על  או  בדואר, 

בנקאית.
מסיבות  את  לבטל  יש  השנה  פורים:  מסיבות 
ובמוסדות  בישיבות  שנה  בכל  הנערכות  פורים 
חינוך, ולקיים השמחה בחוג משפחתי מצומצם 

בבתים.
וקורא לצבור הרחב  זו אני חוזר  "ובהזדמנות 
להתחסן בהקדם, ולא לשמוע לאותם המבלבלים 
את הצבור ולוקחים אחריות בעניינים של פקוח 
והשי"ת  להלכה.  ובניגוד  תורה  דעת  נגד  נפש, 
מגיפה  וימנע  ישראל  חולי  לכל  רפו"ש  ישלח 

מנחלתנו".

הראשון לציון והרה"ר לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, פרסם סדרת פסקי הלכה לקראת חג הפורים בצל מגפת הקורונה - קריאת 'זכור', קריאת המגילה', 
משלוח מנות, סעודת פורים ומתנות לאביונים

הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א לקראת ימי הפורים בתקופת הקורונה

 הראשל"צ הגר"י  יוסף  צילום: עובדיה כלימי



מצד אחד
מצד שני רגיש

סופג!

 *עפ"י בדיקות מעבדת SGS מ- 1.2020. נבדק ע"י תמיסת מלח על מידה 4 למול האגיס פרידום דריי ופמפרס בייבי דריי. התמונות להמחשה בלבד

כל מה שחיתול צריך!
  גם  סופג יותר מהאגיס ופמפרס*   

  וגם  נבדק דרמטולוגית לעור רגיש

בייביסיטר
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עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים

הם סיפרו שאין תחלואה, שזו שפעת קלה, ושהכל קונספירציה. 
הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, ליתומים, לטרגדיות, וממשיכים 
לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. 

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



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!



ה' אדר תשפ"א 161617/2/21 בירושלים

"רוב הציבור החרדי ממושמע, 
הפרות יש גם ביישובים חילונים"

נתניהו התפרץ על מנדלבליט: תעשה את מה שאני אומר

מאת: חיים רייך

בנימין  הממשלה  ראש  הגיע  נדיר  באורח 
 12 חדשות  לאולפן  בערב  שני  ביום  נתניהו 
מועד  הוא  כמובן  העיתוי,  נרחב.  ראיון  והעניק 
להבין  שניתן  כפי  ונתניהו,  המתקרב,  הבחירות 
את  בתכיפות  יגביר  קודמות,  בחירות  ממערכות 
הראיונות בכלי התקשורת, דבר שהוא נמנע ממנו 

במהלך הקדנציה.
הוא  כי  לומר  הראיון  בתחילת  ביקש  נתניהו 
במשבר  שהטיפול  ההנחה  את  מקבל  אינו 
"אנחנו  פוליטיים.  בשיקולים  נגוע  הקורונה 
הולכים לצאת מזה ראשונים, צריך להבין את זה. 
בגלל החיסונים ומערכת בריאות פנטסטית, אני 
ערבים,  חרדים,   - מהמשבר  כולנו  שנצא  רוצה 

שמאלנים...". 
ראש הממשלה הדף את שאלותיה של המגישה 
החרדי  בציבור  כביכול  הסדר  הפרות  אודות 
"יש  הציבור.  מנהיגי  בפני  לדבריה  וההתרפסות 
אני   - והערבים  החרדים   - גדולים  מגזרים  שני 
לא  ציבור.  מנהיגי  עם  ומדבר  לשניהם  הולך 
מתחנן אליהם, אלא מדבר איתם. אני קורא להם 

להתחסן". 
אמר  ממושמע",  מאוד  החרדי  הציבור  "רוב 
להתחסן  קראו  כולם  כמעט  "והרבנים  נתניהו, 
יש.  ולקיים את ההגבלות. להגיד שאין הפרות? 
כשהנגיף  גם.  וחילוניים  ערביים  ביישובים  יש 
הוא  בבלפור,  בהפגנה  כמו  מתקהל,  קהל  תוקף 
תוקף. אני מבקש מכולם לשמור על הכללים ואני 

חושב שיוצאים מזה באמת. העולם משתאה".
מדדי  "קבענו  נתניהו:  הוסיף  זאת,  עם  יחד 
יהיו  ישראל  אזרחי  שאם  מאמין  אני  תחלואה. 
ממושמעים ונעשה את זה בהדרגה לפי המדדים 
הסגר  יהיה  שזה  רק  לא  להתחסן,  כולם  ויבואו 

האחרון - אנחנו נצא מהקורונה".
שבהסכם  ולעובדה  המדינה  לתקציב  בנוגע 
תקציב  להעביר  נתניהו  התחייב  הקואליציוני 
חד-שנתי.  תקציב  "יש  נתניהו:  השיב  דו-שנתי, 
תקציב  להעביר  התחייבנו  הקורונה  בתחילת 
יש תקציב  ברור.  היה  לא  עוד  והיקפה  דו-שנתי 
הוא  שיש  השני  הדבר  ל-2021.  ישראל  למדינת 
מה שאנחנו קוראים לו "קופסאות קורונה". 110 
עוד  יש  ואזרחים.  לעסקים  עזרה  שקל  מיליארד 
חבילה של 15 מיליארד שאני רוצה להביא מחר. 
לנו.  מחכה  לא  והכלכלית  הרפואית  הקורונה 

אזרחי ישראל והעסקים משוועים לזה". 
הוא  היום  סדר  על  הבוערות  הסוגיות  אחת 
מחדל נתב"ג שנשאר פתוח גם כאשר היה ברור 
שהתיירים והישראלים שחוזרים מחו"ל, מביאים 
ימים  לי  "לקח  החדשות.  המוטציות  את  עימם 
לסגור את השמיים אחרי ההתפרצות הראשונה", 

עד  מאפריל  או  "ממאי  והוסיף:  נתניהו  השיב 
אוגוסט היו הגבלות קשות מאוד לטיסות. עכשיו 
את  סגרתי  עשה:  לא  אחד  שאף  דבר  עשיתי 
הגבולות כמעט הרמטית. אנחנו מאפשרים לעד 
לחזור.  חריגים  לוועדת  בכפוף  ישראלים   2,000
עושה  לא  אחד  אף  זאת.  עשתה  לא  מדינה  אף 

זאת". 
כי  נתניהו  ציין  החיסונים  למבצע  בהתייחסו 
פתח במו"מ עם ראשי חברות פייזר ומודרנה על 
מתוך  לישראל,  נוספים  חיסונים  מיליוני  הבאת 
הנחה שנידרש להתחסן בכל שנה מחדש, בדומה 
במצב  שנהיה  רוצה  "אני  שפעת.  נגד  לחיסונים 
ייצאו  ויהודים,  ערבים  המדינה,  אזרחי  שכל 
להמשך.  חיסונים  גם  להם  ושיהיו   - להתחסן 
אני מדבר איתם על הקמת שני מפעלים בישראל 
פיתוח  למחקר  עולמי  למרכז  אותה  שיהפכו 

וייצור לנגיפים הבאים". 
יקים  לא  כי  נתניהו  הבטיח  הראיון  במהלך 
"אני  ברוטציה.  הממשלה  ראשות  עם  ממשלה 
צריך  ברוטציה,  מאסו  ישראל  שאזרחי  חושב 
להקים ממשלת ימין אמיתית על מלא בהנהגתי, 
אני חושב שננצח בהרבה יותר מ-61. אני חושב 
ראשי  לשני  לחזור  אפשר  שאי  הבינו  שכולם 
- צריך לצאת  ממשלה, לא מוטציה לא רוטציה 
מזה לממשלה אחודה. אני חושב שאזרחי ישראל 

הזדמנות  רואה  אני  כי  יהיה,  לא  שזה  ידאגו 
לא  זה  בנהגתי.  ימין  ממשלת  להקים  היסטורית 
בחירה  זה  האלה  הבחירות  שבסוף  משום  יהיה 
תהיה  שלא  הסיבה  וזו   - לפיד  יאיר  לבין  ביני 

רוטציה".
יהיה  גביר  שבן  האפשרות  על  כשנשאל 
שצפוי  גביר  בן  כי  נתניהו  אמר  ממשלתו  חלק 
יהיה שר  להיבחר ברשימת הציונות הדתית, לא 
יהיה בממשלה בכלל, אני  בממשלתו. "הוא לא 
מניח שיש קווים מסוימים שהוא לא מסכים להם, 
אבל אני מחליט. הוא יכול לרצות הרבה דברים 
אבל הוא לא יהיה האצבע ה-61 כי אנחנו נקבל 

יותר. הוא לא כשיר לכהן כשר בממשלה שלי".
ומבן גביר למפלגתו של מנסור עבאס. נתניהו 
לא  "אני  ואמר:  בראיון  הזה  לנושא  גם  נדרש 
לא  גם  לציונות.  שמתנגד  אחד  אף  על  אשען 
הוא  עבאס,  מנסור  עם  מתחרה  אני  הימנעות. 
יריב שלי. אני הולך על החוף בקיסריה, הצעירים 

מג'סר א-זרקא קוראים לעברי 'אבו יאיר'. 
חוק  סביב  ושאלות  נתניהו  משפט  בלי  וא"א 
החסינות והחוק הצרפתי. "לא אצטרך לקדם חוק 
נתניהו  אמר  והזויים",  תפורים  התיקים  צרפתי, 
בראיון . "המשפט הזה מתנהל, ורואים כמה הוא 
קפריסין,  עד  מכאן  עניינים  ניגודי  ותפור.  הזוי 
אישור  בלי  הממשלה  ראש  נגד  חקירות  פתיחת 

יסוד,  לחוק  בניגוד  לממשלה  המשפטי  היועץ 
שדברים  להאמין  אפשר  שאי  איומים  דברים 
כאלו מתבצעים, דברים איומים. אני לא מחפש 
שום עסקת טיעון כי אני יודע את האמת ואת מה 

שהולך ומתברר, שאין שם כלום". 
אמר  אפשרית  חסינות  לבקשת  בהתייחסו 
כאפשרות  העלו  שלי  הדין  "עורכי  נתניהו: 
ואמרתי שלא צריך את זה, המשפט יתפורר הרבה 
לא  אני  טיעון,  אני לא מחפש שום עסקת  לפני. 
מתחנן, אני עומד איתן כי אני יודע באמת שהולך 
הוא  אם  כשנשאל  כלום".  שם  שאין  ומתברר 
כולנו  שכן.  "מקווה  אמר:  צדק  למשפט  מצפה 

יודעים שהתיקים האלה תפורים".
הברית  ארצות  נשיא  מדוע  נתניהו  כשנשאל 
החדש, ג'ו ביידן, טרם התקשר אליו, אמר נתניהו 
בהתחמקות אלגנטית: "יש לנו יחסי ידידות קרוב 
ויש   - ל-40 שנה. אנחנו מכירים אחד את השני 
גם  יש  עליהם.  מסכימים  שאנחנו  דברים  הרבה 

חילוקי דעות בעניין אירן והפלסטינים". 
נהדרים  יחסים  לי  "יש  נתניהו מיהר להוסיף: 
עם המפלגה הדמוקרטית. אני רואה מאות חברי 
קונגרס וסנאטורים, אני רואה 50-50 דמוקרטים 
אני   - שלנו  במדיניות  שתומך  מי  ורפובליקנים. 
עם  למשל  אותנו,  שמסכן  מי  עם  לא  אני  איתו. 

אירן גרעינית. מקשיבים לי יפה מאוד".

מאת: חיים רייך

שאני  מה  את  תעשה  תשובה,  קיבלתי  "לא 
התעקשות  זו  זה,  את  מבין  לא  אני  אומר. 

דיון  במהלך  הסבר".  לה  שאין  בירוקרטית 
בקבינט הקורונה, התפרץ ראש הממשלה בנימין 
אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  כלפי  נתניהו 
להכין  לדרישתו  סירובו  בעקבות  מנדלבליט, 

מספר אופציות של תקנות קורונה.

"זו עבודה פקידותית, אנא הכינו התייחסויות 
"אני  כי  והסביר  נתניהו  זעם  השונים",  למצבים 
במקביל  תכינו  אומר  ואני  למכה  תרופה  מקדים 
לעבוד  מבקש  אני  השונות.  האפשרויות  את 
במקביל, אין סיבה שנעבוד בטור, זה מקשה על 

קבלת ההחלטות".
תשובה,  קיבלתי  "לא  ותקף:  הוסיף  נתניהו 
תעשה את מה שאני אומר. אני לא מבין את זה, 

זו התעקשות בירוקרטית שאין לה הסבר".

בראיון נרחב לחדשות 12 הדף ראש הממשלה בנימין נתניהו את ההתקפות בגנות הציבור החרדי ⋅ במהלך הראיון השיב נתניהו לשורה ארוכה של 
שאלות בנוגע לקורונה, תקציב המדינה, מחדל נתב"ג, רוטציה אפשרית עם בנט, כניסה אפשרית של איתמר בן גביר לממשלתו, חוק החסינות 

והחוק הצרפתי ואפילו על העובדה שג'ו ביידן, נשיאה הנבחר של ארה"ב לא טרח עדיין להתקשר לראש ממשלת ישראל

את הדברים אמר ראש הממשלה במהלך דיון בקבינט הקורונה, בעקבות סירובו של היועמ"ש לדרישתו להכין מספר אופציות של תקנות קורונה
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במפלגות  נוהגים  החג  קודם  יום  שלושים 
החרדיות להשיק את קמפיין הבחירות באופן מעשי. 
במסע  חיים  סימני  האחרון  בשבוע  ניכרו  כצפוי, 
הבחירות של שתי המפלגות, שצפוי לצאת בפועל 

לדרך בערך לאחר ימי הפורים הבעל"ט.
כ'אבי  דרעי כבר ממתג את עצמו  בצד הספרדי, 
ההסתה,  בגלי  עבורו  שנלחם  מי  החרדי',  המגזר 
כואב את כאבו בענייני הקורונה ובכלל, לפי קמפיין 
ש"ס, יש רק מפלגה חרדית אחת שרשמה הישגים. 
החברים  עם  מעמיקה  )מהיכרות  ההישגים  כל  את 

מיהדות התורה, הם לא יישארו חייבים...(.
נתון בלבטים. האם  יהדות התורה עדיין  קמפיין 
דגל  יעבדו  האחרונות,  מהמערכות  בשונה  הפעם, 
משולב  בקמפיין  ביד  יד  ישראל  ואגודת  התורה 
ואחיד? כרגע, זה הגימיק התורן המדובר, שמיועד 
סביב  אותו  ולגבש  הציבור  לכלל  אחדות  לשדר 
מתממש  אותו  לראות  קשה  אם  גם  אחת.  מפלגה 

בסופו של דבר.
כלכליים  שיקולים  שיש  בצדדים  נחשוד  לא 
הפעוטה  מהבעיה  גם  נתעלם  בעניין,  המעורבים 
שונים  ציבורים  בשני  שמדובר 
ולהתנהלות  לקמפיין  הנדרשים 
שונה. במקום זאת, נחכה בציפייה 
מועצות  שתי  של  אפשרי  לכינוס 
גדולי התורה יחד. מי רואה אותם 

יוצאים ואינו יוצא.
ההדגשים שנראה בקמפיין, וכך 
גם הנושאים מהם יתעלמו הפעם 
– בולטים לעין. במקום להתייחס 
אף  ממנה  בקורונה,  להתנהלות 
)למעט  טוב  לצאת  יכול  לא  אחד 
ביהדות  יתמקדו  נתניהו(,  אולי 
התורה בקמפיין של גאוות יחידה. 
החרדית  הגאווה  את  יבליטו 
גדולי  במרנן  בחינוך,  במסורת, 
מההיבט  יתעלמו  בש"ס  ישראל. 
משמעותי  פחות  שהיה  החברתי, 
בשנה האחרונה, ויתמקדו בהיבט 
המנהיגותי, עם דגש מיוחד )כמה 

מפתיע( על השר דרעי.
חשש  קיים  המפלגות  בשתי 
בכל  מצביעים,  לאבדן  ממש  של 
שונה  בפלח  מדובר  מהן  אחת 
ספק שהאתגר  אין  בסיכון.  הנתון 
ישיר  באופן  שמכוון  ומי  הגדול 
'הציונות  יו"ר  הוא  החרדי,  לקול 
הדתית' בצלאל סמוטריץ', בליווי 
מי שכבר התנסה לא אחת בשתיית 
עו"ד   - וצפונה  בחב"ד  קולות 
הקרוב  בחודש  אם  תתפלאו  אל  גביר.  בן  איתמר 
במבצעי  צ'ולנט  מנשנש  כשהוא  ייתפס  סמוטריץ' 
חיסונים בערים חרדיות, יוצא בהצהרות פומפוזיות 
היה  רק  שלו  ספק  ואין  החרדי  המגזר  חשיבות  על 
חסידיים,  בטישים  משתתף  היה  גם  הוא  ניתן, 

באמצעות הזום, כמובן.
שתהיה  מניחים  התורה  ביהדות  והן  בש"ס  הן 
התורה  ביהדות  לסמוטריץ'.  בשוליים  "נזילה" 

רב  בעמל  שהשיגו  הקולות  על  בעיקר  מצביעים 
קבוצות  על  גם  וכמו  ושומרון,  יהודה  בגבעות 
משוחררות  להרגיש  שעשויות   - קטנות  חסידיות 
בעיקר  חוששים  בש"ס  האם.  למפלגת  ממחויבות 
מהצבעה של צעירים או מסורתיים, שהמסר הימני 
הנחרץ והמשלב בתוכו אלמנטים של גישה אמונית, 
מבית היוצר של 'הציונות הדתית' - מדבר אל ליבם.
שלמה פילבר, אנליסט ובעלים משותף ב'דיירקט 
פולס' ומי שכבר הוכיח בעבר לא אחת את יכולותיו 
במישור  גם   - פוליטיות  תנודות  במדויק  לנתח 
ההיבטים  על  האלומה  את  ממקד  הפנים-מגזרי, 

המהותיים - לטובת הקמפיין החרדי.
לפי פילבר, "הסיפור העיקרי הוא זליגה אפשרית 
של השוליים החרדיים לכיוון סמוטריץ'". אך הוא 
מסייג ומדגיש כי עדיין לא מדובר בהיקפים גדולים. 
אולי  בניגוד  ולפיו,  נוסף,  הדגש  מוסיף  גם  פילבר 
לתחושה, החשש לזליגה כזו קיים יותר אצל בוחרי 
הוא  לסיכום,  גביר.  בן  אוהדי  הנראה  ככל   - ש"ס 
מסביר כי "זה מהלך שמאתגר את המנדט השמיני 

של יהדות התורה ואת התשיעי של ש"ס".
אם לסכם בתמצית, המפלגות החרדיות לא ירדו 
תוצאה  יהיו  עשר  שישה  מנדטים.  עשר  מחמישה 

סבירה. שבעה עשר ומעלה יהיו הישג מופלא.

קורונה-רב

השטח  מערך  הסיסמאות,  הקמפיינים,  כל  אחרי 
היעיל, שלטי החוצות והסרטונים המקוריים, צריך 
לחדד: הציר סביבו תנוע מערכת הבחירות הוא אך 
של  לוגיסטי  הטכני  בהיבט  הן  הקורונה.  נגיף  ורק 
הצבעת עשרות אלפי חולים ומבודדים, הן בקמפיין 
במספרי  בעיקר  שמתמקד  הגדולות  המפלגות  של 
המתים והמאושפזים )אצל אגף 'רק לא ביבי'( מול 
כראשונה  ישראל  של  והמיצוב  המתחסנים  מספרי 

בעולם לצאת מהמשבר )אצל 'אגף ביבי'(.
הקורונה גם הכריעה לטובת אי קיומם של כנסי 
המעמדים  החרדיות,  במפלגות  גדולים  בחירות 
בשבוע  השטח  לפעילי  אדרנלין  בעבר  שהזריקו 
האחרון שלפני הבחירות, כנסי הענק שהדליקו את 

ודווקא  הפעם,  ייעדרו   – החרדית  הלהבה 
בימים בהם שונאינו קמים עלינו מכל עבר.

החרדיות  במפלגות  בכירים  מעט  לא 
חוששים מאוד מההשלכות, ולו בגלל ההיבט 
הבריאותי, "תאר לעצמך יהודי מבוגר שכבר 
פיקוח  מחשש  כנסת  בבית  מבקר  לא  שנה 
נפש, איך נוכל לשכנע אותו שלקלפי הוא כן 
"נכון,  הח"כים,  אחד  מסביר  להגיע?"  יכול 
הוא כבר יהיה מחוסן בעז"ה, וכנראה גם יבין 
שבציפור  בעניינים  גורלית  שההצבעה  היטב 
אם  בטענות  לבוא  נוכל  לא  ועדיין,  הנפש, 
שיחששו  מצביעים  של  מסוים  אחוז  יימצא 

לדרוך בקלפי".
וחיסונים, צריך  וכשמדברים על התחסנות 
לומר בפשטות: בתחילת הדרך רשם הציבור 

בתקשורת  משנאיו  שגם  דופן,  יוצא  הישג  החרדי 
חיסונים  קצב   – ממנו  להתעלם  התקשו  הכללית 
גל  את  במעט  לטשטש  שסייע  ואגרסיבי  מהיר 
בהמשך,  אבל  האחרונה.  בשנה  שספגנו  ההסתה 
הואט הקצב, והערים החרדיות מדשדשות בתחתית 
של  נוכחותם  כשרק  ההתחסנות,  אחוזי  מבחינת 
מונעת  הרשימה  בתחתית  הערביים  היישובים 
מי  יש  שמים,  בחסדי  השם.  חילול  של  שני  סיבוב 
שהבין את המצב – בעיקר בקרב ההנהגה המקומית 
והמוניציפאלית – ומוקדי חיסון מיוחדים, מישיבת 

מיר ועד ביתר עילית, מנסים לאזן את התמונה.
לא תרמה למסע ההסברה העובדה שבין מכחישי 
דמויות  כמה  מככבים  החיסונים  ומתנגדי  הקורונה 
המתהדרות בתואר 'רב'. החילוני הממוצע מתקשה 
בצבע  או  הזקן  באורך  נמדד  אינו  ש'רב'  להבין 
ברפואה  שכאלו  רבנים  של  ושהבנתם  הגלימה, 
גבוהה אך במעט מהבנתם בהלכה... למרבה הצער, 
כי אחיזתם  נראה  פנימיים,  פילוחים  פי  על  לפחות 
בקרב  דווקא  במיוחד  גבוהה  הללו  ה'רבנים'  של 
צעירים רבים, בעיקר מקרב בוחרי ש"ס. טוב יעשו 
ניוז  הפייק  בהפרכת  אנרגיה  מעט  ישקיעו  אם  שם 
של  הברורה  הוראתו  של  ונשנה  חוזר  ובפרסום 
כהן ללכת  נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש 

ולהתחסן.
תדמית  של  לנימוקים  להזדקק  צורך  אין  אבל 
יותר  נפש,  בפיקוח  כשמדובר  פיצה  ולמגשי 
גדולי  התחסנו.  כבר  ישראלים  מיליון  מארבעה 
זאת,  לעשות  הורו  והעדות  החוגים  מכל  ישראל 
בלי תירוצים ובלי יוצאי דופן, בבקשה ממכם, לכו 

להתחסן. ואז להצביע.

לא נחמד

האמיתי  הפקטור  בחירות,  מערכת  בכל  כמו 
ההצבעה.  באחוז  מתחיל  המנדטים  לחלוקת 
השמאל  לטובת  משחק  ל75(   70 )בין  גבוה  אחוז 
משהו  ה80,  )באזור  מאוד  גבוה  אחוז  והערבים, 
בחזרה  יאזן  האחרונות(  בשנים  פה  היה  לא  שעוד 

מפלגות חרדות

לפי פילבר, "הסיפור העיקרי 
הוא זליגה אפשרית של השוליים 
החרדיים לכיוון סמוטריץ'". אך 
הוא מסייג ומדגיש כי עדיין לא 
מדובר בהיקפים גדולים. פילבר 
גם מוסיף הדגש נוסף, ולפיו, 
בניגוד אולי לתחושה, החשש 
לזליגה כזו קיים יותר אצל בוחרי 
ש"ס - ככל הנראה אוהדי בן 
גביר. לסיכום, הוא מסביר כי 
"זה מהלך שמאתגר את המנדט 
השמיני של יהדות התורה ואת 
התשיעי של ש"ס"

על סדר היום

לשון מאזניים 
זמנית. יו"ר 
ימינה ח"כ 
נפתלי בנט עם 
רה"מ נתניהו | 
צילום: דוברות 
הכנסת

אבי גרינצייג
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מאז   – נמוך  אחוז  הימין.  גוש  לטובת  המצב  את 
ומעולם – משחק לטובת המגזר החרדי.

האחד,  כפול:  חשש  קיים  הצער,  למרבה  הפעם 
אחוז הצבעה גבוה במיוחד בציבור הכללי, הן בגלל 
הפוליטי הבלתי  את המצב  סופסוף  להכריע  הרצון 
הקורונה  בגלל  מחאה-תמיכה  כהצבעת  הן  נסבל, 
ישראלים  רבבות   - הפשוטה  הטכנית  מהסיבה  והן 
שבימים כתיקונם נמצאים בחו"ל או מנצלים את יום 
הבחירות לבילויים שונים, צפויים למצוא את עצמם 
נטולי תעסוקה של  בבית,  ושלושה במרץ  בעשרים 

ממש )למעט ניקיונות לפסח...(.
מצד שני, דווקא במגזר החרדי ישנו צפי לנפילה 
הסיבות  מכל  כאן,  וגם  הצבעה,  באחוז  מסוימת 
שבעולם: אם מתוך רצון 'להעניש' פוליטיקאי כזה 
תחושת  בשל  ואם  רפואי  מתוך חשש  אם  אחר,  או 

עצלות וחוסר אכפתיות גרידא, וזה רע.
זה רע לא בגלל המנדט השמיני או התשיעי של 
ג'ובים  או  עבודה  סידורי  בגלל  ולא  מפלגה,  איזו 
לנציגינו הנאמנים. זה רע כי ההסתה האנטי חרדית 
כי  רע  זה  מהמקפצה.  שנה  כבר  כאן  משתוללת 
פוליטית,  הבנה  בעודף  ניחן  שלא   – גנץ  אפילו 
בלשון המעטה – מנסה לגרד מצביעים עם קמפיין 
אנטי דתי מוקצן. זה רע כי יש מי שמנסה לרכב על 
ומסוכסך,  מפולג  החרדי  שהציבור  ולהסביר  הגל 
יותר בדעת  זה, שאנחנו לא מאמינים  שאיבדנו את 
מתפוררים.  שאנחנו  ישראל,  בגדולי  או  תורה 
המפלגות  של  בכוחן  נפילה  שתכלול  תוצאה  כל 

החרדיות – רק תחזק את התזה המופרכת הזו.
דווקא בגלל שאין כנסי בחירות המוניים, דווקא 
החרדיות  המפלגות  של  המדולדלת  הקופה  בגלל 
שמונעת עודף פעילות, דווקא בגלל הטענות )בעיקר 
לא נכונות( על התנהלות הנציגות בתקופת הקורונה, 
חובתנו  זו  האכפתיות,  חוסר  תחושת  בגלל  דווקא 
המטלה  את  לקחת  צריכים  אנחנו  הפעם.  האישית 
הזו על כתפנו, לשכנע ולהשתכנע, להצביע ולהביא 

עוד מצביעים. בנפשנו הדבר.
הנציגים  אחד  היטב  זאת  הגדיר  גנץ,  אפרופו 
נטול  היה  שגנץ  ברור  "לכולם  השבוע:  החרדים 
הדבר  פוליטי.  כוח  ונטול  יכולות  נטול  מנהיגות, 
זה  שלו,  הנחמדות  הוא  הזה  לאיש  שהיה  היחיד 
דיבר אלינו. עכשיו הוא איבד גם את זה". במערכת 
הממשלה  שראש  ההערכות  גוברות  הפוליטית 
החלופי הגיע לסוף דרכו הפוליטית וכי הודעה על 
ניסיון  מנגד,  זמן,  של  עניין  היא  מהמרוץ  פרישה 
העבר מוכיח שגנץ – בכל תפקידיו – נוטה להמתין 

שלו,  את  לעשות  למזל  ולתת  האחרונה  לדקה 
בתקווה להישאר על הגלגל. האם ישרוד גם הפעם? 

ימים יגידו.

האיש נהנה

ראיון  לשרוד  מסוגלים  פוליטיקאים  מאוד  מעט 
לוחמני ממושך, מעטים עוד יותר מסוגלים לעשות 
והקשות  הנשכניות  אחת  היא  כשהמראיינת  זאת 
תוקפנית,  בפוזה  מלכתחילה  ניצבת  והיא  שיש, 
לעסוק  מתעקשת  המרואיין,  דברי  את  קוטעת 
במגרש  זה  וכל  והמשפחתיים  האישיים  בענייניו 

הביתי שלה – אולפן חדשות 12.
שעה,  חצי  במשך  זאת  לעשות  מסוגל  אחד  רק 
את  לצופים  להעביר  ובהומור,  בחריפות  להגיב 
המסר שלו תוך התעלמות אלגנטית מתוכן השאלות, 
עובד  כבר  שהוא  העובדה  את  הדרך'  'על  ולחשוף 
על החיסון הכלכלי – כולל הקמת שני מפעלים של 
בנימין  לו  קוראים  בישראל.  'מודרנה'  ושל  'פייזר' 

נתניהו.
בסביבה  היחיד  האיש  על  הכל  להגיד  אפשר 
אפשר  לנצח,  רוצה  ממש  ממש  שהוא  שנראה 
להתווכח על ההחלטה האסטרטגית שלו למצב את 
לפיד כיריב המרכזי )הן מתוך רצון להחליש את סער 
והן מתוך תקווה שסחף ל'יש עתיד' יפיל את מרצ, 
כחול לבן או העבודה מתחת אחוז החסימה(, אפשר 
להתלונן על ההתנערות למחצה מבן גביר וממנסור 
על  קנטרניות  משאלות  ההתעלמות  על  עבאס, 
סגירת נתב"ג ואפשר גם להחמיא על ההגנה הבלתי 
הרגע  בעיניי,  החרדי.  לציבור  שסיפק  מתפשרת 
ששיקף יותר מכל את הריאיון של רוה"מ היה כאשר 
הצהיר )פעמיים( שיישאר באולפן ככל שיידרש, כי 

הוא "נהנה". 

שלושת התרחישים

כותרות  כמה  נתניהו  סיפק  הפוליטי,  במישור 
יכהן כשר  גביר לא  כי בן  מרכזיות: תחילה, הכריז 
בממשלתו, אחר כך התחייב שלא ינסה להעביר חוק 
רוטציה  לממשלת  שוב  יסכים  שלא  הודיע  צרפתי, 
והצהיר כי איננו מתכוון לרוץ לנשיאות. כל זה טוב 

ויפה אם אכן יושגו שישים ואחת )ואפילו יותר, לפי 
מה  כמובן,  השאלה  המיוחלות.  האצבעות  רוה"מ( 

יקרה אם וכאשר נחזור לתיקו בין-גושי.
פיו  ועל  המאזניים  לשון  הוא  בנט  נפתלי  כרגע, 
יקום וייפול דבר. כמקובל במחוזותינו, צפוי נתניהו 
שלו  המנדטים  מחצית  את  בהנאה  לשתות  לנסות 
על  בנט  את  להותיר  שעשוי  מה  האחרון,  בשבוע 
שישה-שבעה  עם  היותר  ולכל  החסימה  אחוז  סף 

מנדטים.
לראשונה   – יצליח  בנט  אם  עצומה:  המשמעות 
- לתרגם את הסקרים בעניינו גם לגרסת המציאות, 

הוא  ומעלה,  מנדטים  תריסר  להביא 
מנתניהו  רוטציה  לדרוש  לנסות  יוכל 
אל  יתרסק  הוא  אם  שונות.  בוריאציות 
לכל  יוכל  הוא  החד-ספרתי,  קרקעית 
)ביטחון,  נכבד  תיק  לדרוש  היותר 

למשל( ולא יותר.
תרחישי  שני  גם  כמובן  קיימים 
הקול  היחלשות   - בראשון  הקצה: 
והישגי  בשמאל  הפילוג  הערבי, 
החיסונים מביאים לגוש ליכוד-חרדים-

ובלי  בנט  בלי  נציגים,   61 סמוטריץ' 
סער. בשני, גוש הימין כולו, כולל בנט, 
חוזר  ושוב  מנדטים  ב58-59  מסתפק 
בפני  סער  יעמוד  כזה,  במקרה  הניגון. 
מכבש לחצים כפול – מחד, התקשורת 
מהסיבוב  כישלונה  את  לתקן  שתנסה 
ביבי'  לא  'רק  ממשלת  ולייצב  הקודם 
המשותפת  הרשימה  על  הישענות  תוך 
יצטרפו  החרדים  שגם  )בתקווה 
החרדיות  הסיעות  מאידך,  בהמשך(, 
וינסו  מצוא  לעת  כמתווכות  שישמשו 
ימין  לממשלת  להצטרף  אותו  לשכנע 

וליישר את ההדורים עם נתניהו.
את  יטלטל  לא  הוא  גנץ,  אינו  סער 
בחירות  מערכות  לשלוש  המדינה 
נוספות, גם בגלל חוסר התועלת שבדבר 
נוסף  בחירות  שסיבוב  הבנה  מתוך  וגם 
עשוי לייצר טרנד הצבעה חדש. מוקדם 
להעריך כיצד יתנהל במקרה כזה, האם 

יסבול  האם  תחילה,  מכהן  כשהוא  רוטציה  ידרוש 
מעשה  יעשה  ושמא  במפלגתו  פנימיות  מעריקות 
בתהליך  ויפתח  נתניהו  לממשלת  יצטרף  כחלון, 

שבסופו ייספג בחזרה במפלגת האם.

לכו להתחסן – ולהצביע. מבצע החיסונים במגזר החרדי | צילום: אריה לייב אברהמס, עיריית ירושלים

 לא מעט בכירים במפלגות 
החרדיות חוששים מאוד 

מההשלכות, ולו בגלל ההיבט 
הבריאותי, "תאר לעצמך 

יהודי מבוגר שכבר שנה לא 
מבקר בבית כנסת מחשש 

פיקוח נפש, איך נוכל לשכנע 
אותו שלקלפי הוא כן יכול 

להגיע?" מסביר אחד הח"כים, 
"נכון, הוא כבר יהיה מחוסן 

בעז"ה, וכנראה גם יבין היטב 
שההצבעה גורלית בעניינים 

שבציפור הנפש, ועדיין, לא נוכל 
לבוא בטענות אם יימצא אחוז 
מסוים של מצביעים שיחששו 

לדרוך בקלפי"



ה' אדר תשפ"א 202017/2/21 בירושלים

סערה 
חורפית

מאת: יוסף טולידנו 

להימשך  צפויה  בלילה,  שלישי  יום  אתמול,  שהחלה  הסערה 
ביום  גלים  יגיע בשני  עד סוף השבוע, כאשר שיאה של הסערה 
רביעי בבוקר וביום רביעי בלילה עד שעות הבוקר המוקדמות של 
יום חמישי. לאחמ"כ, החל מיום חמישי ועד שבת, ימשיכו לרדת 

גשמים מלווים בברד ברוב אזורי הארץ.
ע"פ החזאי דני רופ, חזאי האתר YNET, מיום שלישי בלילה 
יום חמישי בבוקר המוקדם צפויה סערה של ממש - לפחות  עד 
מבחינת הקור. גם לאחר מכן, לתוך סוף השבוע, יירד גשם ושלג 

אך בעוצמה נמוכה יותר ובליווי עלייה במידות החום.
תתחזק.  והרוח  לרדת  יחלו  גשמים  בערב  שלישי  מיום  "החל 
בלילה כבר יהיה סוער - רוחות של מעל 50 קמ"ש, משבי רוח של 
כ-80 קמ"ש, גלים בגובה 4-3 מטר שיכולים להכות בחופי הים 

התיכון, ברקים ורעמים והרבה מאוד ברד.
"השלגים שרבים מחכים להם יגיעו ככל הנראה בשני גלים", 
והשני ברביעי בלילה.  רופ. "הראשון ברביעי בבוקר  דני  מעריך 
בירושלים יירד שלג שנכון לתחזיות עשוי להיערם לגובה של 20-5 
בטמפרטורות  עלייה  תורגש  בבוקר  חמישי  ביום  זאת,  עם  ס"מ. 
יירדו  עדיין  זה  ביום  יימס.  הוא  מאוד  שמהר  להניח  סביר  ולכן 
גשמים במרכז ושלג בצפון, אך בעוצמה נמוכה יותר. ביום שישי 

יירדו גשמים לסירוגין וביום שבת הם צפויים להיפסק".
לדברי רופ: "הרוחות החזקות ינשבו גם באילת, שם הן עלולות 
הסוער  האוויר  במזג  לדבריו,  מדובר,  דרומית.  סופה  ליצור 
בשש  ביותר  העוצמתי  אולי   - הקור  ומבחינת  השנה,  הראשון 

השנים האחרונות".

נערכים לשלג

נערכת למזג האוויר הסוער  ירושלים, על כלל אגפיה,  עיריית 
כלי  לגיוס  נערך  תיפעול  מינהל  וחמישי.  רביעי  בימים  הצפוי 
צמ"ה )ציוד מכני הנדסי(, לפינוי צירים חסומים, להפעלת מטות 
פיזור  פי הערכות מצב, להפעלת מערך  סיור על  צוותי  אזוריים, 
המלח ולתגבור מוקדנים במוקד העירוני 106 על פי הצורך, זאת 

במטרה לתת מענה לפניות הציבור.
כחלק מן ההיערכות לחורף, האגף לשיפור פני העיר בשיתוף 
וירד  במידה  הציבורי.  במרחב  עצים  גיזום  ביצע  חשמל  חברת 
שלג, טרקטורים יפלסו את הכבישים ע"פ הצורך. חברת הגיחון 
ואגף תברואה פועלים לניקיון כל הקולטנים של ניקוזי מי הגשמים 
במרחב הציבורי וכן פועל לטפל במפגעים בטיחותיים הנגרמים 

ע"י אשפה וכלי אצירה במרחב הציבורי.
לאיתור  מקדימים  סיורים  לבצע  נערך  ורווחה  קהילה  מינהל 
וטיפול בדרי רחוב, הפעלת מערכי החירום הקהילתיים והפעלת 
לסיור  כוננים  תגבור  וכן  באוכלוסייה  לטיפול  רווחה  צוותי 
בחירום, מתנדבי "עזרה בדרך" בתיאום עם המינהלים הקהילתיים 

יתנו מענה לתושבים בשעת הצורך.
במסגרת האחריות והערנות האישית, העירייה מבקשת מתושבי 
העיר לבדוק האם שכניהם זקוקים לסיוע או עזרה. בעת הצורך יש 
לפנות למוקד העירוני או למינהלים הקהילתיים )מספרי הטלפון 

של המינהלים מפורסמים באתר האינטרנט העירוני - לחצו כאן
תקינות  את  לבדוק  לתושבים  ממליצים  ירושלים  בעיריית 

מערכות החימום ובעיקר את אלו המחייבות אוורור. כמו כן, יש 
לנקות  יש  ותריסים,  חלונות  לרבות  ופתחים  גגות  איטום  לוודא 

ולפתוח תאי ניקוז המים בחצרות ומרזבים על הגגות.
בנוסף לגיזום עצים וענפים בגינות פרטיות בסמיכות לכבלים, 
חירום.  בתאורת  ולהצטייד  חשמל  מערכות  בטיחות  לבדוק  יש 
חשוב לחזק מעמדי אנטנות, דודי שמש וחפצים אחרים על הגגות. 
כמו כן, יש לפנות חפצים שאינם מוחזקים ועשויים ליפול ממקום 

גבוה או לעוף כגון - עציצים, אדניות, ריהוט ושלטים.
צריפים  פרגולות,  סככות,  תחת  משהייה  להימנע  יש  כי  יצוין 
להימנע  מתבקש  הציבור  לקריסה.  מחשש  ארעיים,  מבנים  או 
וזהירות  מפעולות שיש בהן סכנה בטיחותית, לשמור על ערנות 

בנהיגה ובתנועה בצירים ולהימנע מתנועה שאינה חובה.
הבטיחות,  כללי  על  לשמור  מתבקשים  והנהגים  הרגל  הולכי 
וממדרכות  מהחלקות  זהירות  משנה  איטית,  נסיעה  על  להקפיד 
חלקות במיוחד וכן להישמע להנחיות גורמי הביטחון והעירייה 
עיריית  יופעל אתר החירום של  ויחל לרדת שלג  בשטח. במידה 

ירושלים, אשר ימסור עדכונים שוטפים לטובת התושבים.
 1.5( מים  בקבוקי   6 בבית  לשמור  ממליצה:  הגיחון  חברת 
ליטר(, להשאיר ברז מים חמים מטפטף בכדי למנוע קיפאון ונזק 
לצנרת הביתית, לבדוק את קולטי השמש בשעות הבוקר,  ובמידה 
וקיים טפטוף יש לסגור את ברז הכניסה ולטפל בו בהמשך, במידה 
ואין מים בבוקר ייתכן ומד המים קפא, יש להמתין להפשרתו, היה 
ונתקלתם בהצטברות של מים )מעבר לרגיל( במקלטים, מרתפים, 

ברחובות או בכבישים אנא פנו מיד אל המוקד לדיווח מפגעי מים 
וביוב בטלפון 2070*.

ראש העיר, משה ליאון: "אנו עושים את המקסימום על מנת 
להיערך בצורה הטובה ביותר למזג אוויר, במטרה להעניק שירות 
מקצועי ואיכותי לתושבי העיר. אני קורא לתושבי העיר לשמור 

על כללי הבטיחות ולהישמע להנחיות".
והצלה תרגלו התקנת שרשראות שלג  במחוז ש"י של כבאות 
מתקדמת  לנהיגה  ייעודית  הכשרה  והתקיימה  הכיבוי  רכבי  עם 
בנוסף,  בשלג.  לנהיגה  כהכנה  מכבידים,  בתנאים  הכיבוי  ברכבי 
בוצע מיפוי תחנות בהן יש צפי להיערמות משמעותית - באפרת, 

בגוש עציון, בקרית ארבע ובעפרה.
ומבקשת  הסוער,  האוויר  למזג  ערוכה  החשמל  חברת  גם 
לפגוע  שעלולים  מעופפים  חפצים  להסיר  או  לחזק  מהציבור 
ברשתות החשמל. כמו כן, הצפי לצריכת החשמל בשיא: 13.200 
מגהוואט ביום חמישי, דומה לצריכת החשמל בשיא חורף שנה 
שעברה. בחברה קוראים לציבור להקפיד על כללי בטיחות מצילי 
סכנת התחשמלות,  עקב  קרועים  בחוטי חשמל  לגעת  אין  חיים: 
חפצים  ממרפסות  או  מגגות  ולפנות  להסיר  מתבקש  הציבור 
על  מומלץ  כן,  כמו  החשמל.  ברשת  ולפגוע  להתנתק  שעלולים 
טעונות  וסוללות  חיים  מצילי  למכשירים  גיבוי  סוללות  הכנת 

לתאורת חירום ולטלפונים ניידים.

הסערה שהחלה ביום שלישי בלילה צפויה להימשך עד סוף השבוע ⋅ עיקר השלג צפוי לרדת ברביעי בבוקר ובלילה שבין רביעי 
לחמישי ⋅ במרבית אזורי הארץ צפויים ממטרים חזקים של גשם מלווה בברד עם משבי רוח של 80 קמ"ש

גל קור קיצוני פוקד את ישראל: שלג צפוי לרדת במהלך יום רביעי בירושלים ובהרי המרכז 

עובד חברת החשמל בפעילות )צילום: יוסי וייס, חברת החשמל(

שלג בחרמון )צילום: אריה צדוק(



קיבלתם מנה שניה של חיסון נגד נגיף קורונה?

5.01 .2021
5.07 .2021

ההנפקה מתבצעת באתר משרד הבריאות או באתרי קופות   
החולים.

מלאו פרטים אישיים ותעודת המתחסן מוכנה להדפסה  
רק תעודת מתחסן של משרד הבריאות מקנה פטור מבידוד   

התעודה זמינה בעברית ואנגלית על-פי תקנון בין-לאומי
התעודה תיכנס לתוקף רק 7 ימים לאחר מתן החיסון השני  

החיסון זמין למבוגרים ולבני נוער מגיל 16 ומעלה  

מבצע החיסונים ׳׳חוזרים לחיים׳׳ נפתח למבוגרים ולבני 16 ומעלה!

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000
נשמעים
להנחיות
נזהרים
בקדושת

החיים



 1
היתומה של  הרה"ג  

אליהו מילצקי 
זצ"ל

 מב"ב
 שנפטר בגיל 24 

ביום שמלאה לביתו שנה 

 11
יתומי הרה"ג  

עמוס ארביב 
זצ"ל

 מת"א
 שנפטר בגיל 53 

ביום הולדתו 

 2
יתומי הרה"ג  

נחום אברהם 
זצ"ל

  מנווה 
יעקב

שהותיר אחריו חובות רבים 

 1
יתומו של הרה"ג  

צדוק פש 
זצ"ל

מאחיסמך
שנפטר בגיל 25 

לאחר יסורים קשים ומרים 

 4
יתומי הרה"ח  

ברוך יו"ט כהן 
זצ"ל

מב"ב 
מחשובי חסידי טשערנוביל 

שנפטר בגיל  45 
לאחר שנות סבל ויסורים 

 8
יתומי מרת  

אורית שרעבי 
זצ"ל

 מירוחם
 שנפטרה בגיל 53 

מנגיף הקורונה   

נּו נּו ֲחמוֹל ָעֵלינּו ְוַעל עוָֹלֵלינּו ְוַטֵפּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ

27 יתומים 

27 יתומים בשבוע אחד!!!

בתרומתכם יש לציין:  עבור קרן 
מס' 5207 - משפחת ארביב

בתרומתכם יש לציין:  עבור קרן 
מס' 5211 - משפחת פש

בתרומתכם יש לציין:  עבור קרן 
מס' 5208 - משפחת כהן

 בתרומתכם יש לציין:  עבור קרן 
מס' 5206 - משפחת מילצקי

 בתרומתכם יש לציין:  עבור קרן 
מס' 5210 - משפחת אברהם

 בתרומתכם יש לציין:  עבור קרן 
מס' 5209 - משפחת שרעבי

לתרומה עבור כולם - 1-800-39-47-47
הכסף יתחלק בשווה 
 לפי מספר היתומים, 

נא לציין: 
עבור קרן 6666
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מאן
דאמר

ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה 

 ל ִאיׁש רּוָמה ֵמֵאת כָּ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי תְּ ֵני ִישְׂ ר ֶאל בְּ בֵּ "דַּ
רּוָמִתי" )שמות כה, ב(. ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבוֹ תִּ ר ִידְּ ֲאשֶׁ

שאמר  בשעה  ח(  לג,  רבה  )שמות  במדרש  איתא 
משה:  לפניו  אמר  המשכן  עסקי  על  למשה  הוא  ברוך  הקדוש 
ריבונו של עולם וכי יכולים הם ישראל לעשותו? אמר לו הקדוש 
ברוך הוא אפילו אחד מישראל יכול לעשותו שנאמר )שמות כה, 

ב( ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבוֹ. 
תרומה  ישראל  מבני  לקחת  הקב"ה  שציווה  לאחר  נבאר, 
למשכן, תמה משה רבינו בליבו ואמר: "מה אפשר לתת ולהעניק 
ֶזה  ְוֵאי  ִלי  ִּתְבנּו  ֲאֶׁשר  ַבִית  ֶזה  ֵאי  לו?  נבנה  בית  איזה  להקב"ה, 
ָמקוֹם ְמנּוָחִתי )ישעיה סו, א(, איזה בית יכול להכיל כביכול את 
ה' יתברך שמלא כל הארץ כבודו?" לכן חשב משה רבינו שהוא 
יצטרך לאסוף כסף וזהב לרוב כדי לבנות בית מפואר לה' יתברך. 
רק  אלא  ממכם  מבקש  "איני  למשה:  ואמר  הקב"ה  בא  אך 
כמה קרשים ועורות עיזים, איני צריך דבר גדול, קטן שבכם יכול 

לעשותו". 
דברי המדרש הללו טעונים ביאור והבנה עמוקה והם יכולים 
מובן,  לא  לכאורה  יתברך.  ה'  לעבודת  ודרך  לנתיב  לנו  לשמש 
ָהָאֶרץ  לה'  הרי  תרומה,  לו  שנביא  רוצה  הקב"ה  מה  בשביל 
ְויְׁשֵבי ָבּה )תהילים כד, א(, הכל שייך לה' יתברך  ֵּתֵבל  ּוְמלוָֹאּה 
ְנֻאם ה' )חגי ב, ח(,  ַהָּזָהב  ְוִלי  ַהֶּכֶסף  ִלי  ולא שייך לתת לו דבר, 
הקב"ה יכול להוריד את המשכן המפואר והמכובד ביותר מוכן 
המקדש  בית  את  הקב"ה  יוריד  לבוא  שלעתיד  כפי  השמים,  מן 
השלישי בנוי ומשוכלל מן השמים )כמבואר ברש"י מסכת סוכה 
מא ע"א ד"ה אי נמי, וע"ע ברמב"ם פי"א מהלכות מלכים ה"א(, 
ואם כן לשם מה ה' יתברך מצווה אותנו לתרום תרומה לבניית 

המשכן? 
אלא התשובה היא שהקב"ה לא מחפש את הכסף והזהב של 
הקב"ה  אלא  רב,  בשפע  לו  יש  זה  את  ועיקר,  כלל  ישראל  עם 
מחפש שניתן לו דבר שהוא כביכול לא יכול לקחת בעצמו- את 
האהבה שלנו אליו, ִלַּבְבִּתִני ֲאחִֹתי ַכָּלה )שיר השירים ד, ט(, "בני, 
ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדוֹ  הקב"ה,  מבקש  שלכם"  הלב  את  לי  תנו 

)דברים יא, יג(, ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' אלוקיך ְּבָכל ְלָבְבָך )שם ו, ה(. 
וכיצד ניתן לתת את הלב והאהבה להקב"ה? על ידי שהאדם 
נותן להקב"ה דבר שהוא אוהב ויקר לו. לכל בני האדם יש אהבה 
לכסף, כך ברא הקב"ה בטבע הבריאה, כולם רוצים שיהיה להם 
כסף )וכמובן כדי להשתמש בו למטרות טובות, לעשיית צדקה 
וחסד, ולא חלילה להיפך(, ובכדי לבטאות אהבתנו להקב"ה אנו 
לוקחים את הדבר שאנו אוהבים, את הכסף והזהב, ונותנים אותו 
ִלּבוֹ"-  ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  "ֵמֵאת  חפץ,  הקב"ה  בזה  להקב"ה, 

תרומה שמבטאת אהבה התרגשות ושמחה כלפי ה' יתברך. 

⋅⋅⋅
החיים,  מן  במשל  הדבר  את  נמשיל  היטב  זאת  להבין  כדי 
יום  בכל  להם  ולומר  לנשותיהם  להזכיר  אנשים שדואגים  ישנם 
שהם אוהבים ומעריכים אותן, אך הם אף פעם לא ביטאו אהבה 
מתפלאים  הם  קצרה  זמן  תקופת  לאחר  ולכן  דבר,  בשום  זאת 

שנשותיהם מתפרצות עליהם בטענה וזעם פנימי: "אתה לא אוהב 
אותי", ולא מצליח אדם זה להבין, "אני לא אוהב אותך? הרי בכל 

יום אני דואג לומר שאני אוהב ומעריך אותך". 
האשה עונה בחזרה ומשיבה לבעלה: "במה ביטאת את אהבך? 
מה עשית בשבילי? קנית לי בגד או תכשיט יפה? לא! רק דיברת 

דיבורים.. אני רוצה שתראה את אהבך, תבטא אותה במעשים" 
על האדם לבטאות את אהבתו במעשים, כפי שמביאים רבותינו 
)יבמות סג ע"א( שרבי חייא כשהיה עובר בשוק ומוצא שם פריט 
יפה כגון שרשרת עגיל או טבעת של נשים וכדו' היה קונה אותו, 
עוטפו בסודר ומביאו לאשתו במתנה, "אין כמוך בעולם, ראיתי 
את זה היום בחנות ואמרתי בלבי שאני חייב לקנות לך את זה, את 

חביבה לי יותר מכל הכסף והזהב שבעולם". 

הדדי,  וכבוד  באהבה  ושנים  ימים  לאורך  לחיות  זוכים  ככה 
ם" )שיר השירים ג, י(, וכך זוכים  ּתוֹכוֹ ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנוֹת ְירּוָׁשָלִ
להשרות את השכינה בבית, איש ואשה זכו שכינה ביניהן )סוטה 

יז ע"א(. 
את  נבטא  במה  יתברך,  לה'  באהבתנו  והנמשל  המשל,  זה 
כלפי  ומצביעים  ידם  את  שמנשקים  אנשים  יש  אליו?  אהבתנו 
השמים ואומרים שהם אוהבים את הקב"ה, זה טוב ונחמד, אך זו 
לא אהבה, אלו רק דיבורים שאין בהם חסרון כיס, אדם שאוהב 
את הקב"ה באמת צריך לבטא את אהבתו אליו, בזה שנותן לה' 
יתברך חלק מהדברים שהוא אוהב, את הכסף והזהב שאוהב ואת 

הרצונות והחשקים שחושק. 
מאהבה הזאת של כל אחד ואחד נבנה המשכן ובית המקדש. 
הקב"ה שחוקר כליות ולב מסתכל על כל אהבה ואהבה של כל 
אחד ואחד, ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון ָאָדם ֶאת 
בונה  הקב"ה  האלה  ומאהבות  יא(,  יג,  )מנחות  ַלָּׁשָמִים  ַּדְעּתוֹ 
ִמְּבנוֹת  ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתוֹכוֹ  רוצה,  שהקב"ה  המשכן  זה  משכן, 
י(, משכן המסמל ומבטא את אהבתנו  ם )שיר השירים ג,  ְירּוָׁשָלִ

אליו יתברך. 
ט-י(  ג,  השירים  )שיר  בחכמתו  המלך  שלמה  שאמר  וזהו 
"ַאִּפְריוֹן ָעָׂשה לוֹ ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ֵמֲעֵצי ַהְּלָבנוֹן: ַעּמּוָדיו ָעָׂשה ֶכֶסף 
ם",  ְירּוָׁשָלִ ִמְּבנוֹת  ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתוֹכוֹ  ַאְרָּגָמן  ֶמְרָּכבוֹ  ָזָהב  ְרִפיָדתוֹ 
ֶכֶסף,  ָעָׂשה  ַעּמּוָדיו  יתברך,  לה'  מפואר  בית  בנה  המלך  שלמה 
ְרִפיָדתוֹ ָזָהב וכו', אך זה לא העיקר, אלא העיקר הוא "ּתוֹכוֹ ָרצּוף 
לאביהם  ישראל  האהבה של  זה  העיקר  ם"  ְירּוָׁשָלִ ִמְּבנוֹת  ַאֲהָבה 

שבשמים, זה בית המקדש של הקב"ה, ּתוֹכוֹ ָרצּוף ַאֲהָבה..
ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  "ְוָעׂשּו  בפרשה  הפסוק  את  נבין  זה  ולפי 
ְּבתוָֹכם" )שמות כה, ח(, לכאורה הייתה התורה הקדושה צריכה 
ללמדנו  אלא  בתוכם?  כתבה  ולמה  בתוכו",  "ושכנתי  לכתוב 
שלכל אחד יש חלק במשכן הזה, כל אחד באהבתו ובכוונת ליבו 
כל  בתוך   – בתוכם  ושכנתי  המקדש,  את  בונה  הוא  יתברך  לה' 

אחד ואחד... 

ֶאָחד ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט

הכמות זה לא הדבר שקובע לפני ה' יתברך, יכול להיות אדם 

שייתן מעט והוא חביב מאוד לפני ה', כיוון שזה רק מה שיש לו, 
ומצד שני יכול להיות אדם שייתן הרבה, אך לעומת מה שיש לו 
זה שום דבר, נתינתו לא משקפת את אהבתו, ולפני ה' הוא פחות 

חביב מאותו אחד שנתן כמות קטנה מחוסר אמצעים. 
הוצרך  אחת  שפעם  מווילנא  הגאון  על  מסופר  זה  ובעניין 
ללכת לעשיר גדול ולדבר על לבו כדי שיתרום ביד נדיבה לאחת 
מהישיבות שנקלעה למצוקה כספית, הגר"א לא היה רגיל לעשות 
כדבר הזה, ולא היה מבטל רגע מלימודו, אך לא הייתה ברירה 

אחרת והוצרך לעשות זאת לצורך קיום אותה ישיבה. 
גדולה  שמחה  העשיר  שמח  העשיר,  לבית  הגר"א  כשהגיע 
גדול, אך כשהתחילו  ואירחו בכבוד  לביתו  הגאון  בכניסתו של 
לשוחח גבי התרומה לישיבה, פתח העשיר ואמר  "הרב חושב 
כל  שכנגד  לדעת  צריך  הרב  אך  ונכסים,  כסף  הרבה  לי  שיש 
יודע אם מותר לי  ואני לא  הנכסים שיש לי אני שקוע בחובות, 
לתת כסף של אחרים, הרי הכסף שיש לי זה כסף של אחרים שאני 

חייב להחזיר להם.. ".
עוֹד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא )איוב א, טז(, בעודם מדברים נכנס שליח 
מאוד,  יקרה  הייתה  שעלותו  ומזהב  ממשי  מפואר  בגד  ועמו 
ונקב  ענה  העשיר  עולה.  זה  בגד  כמה  העשיר  את  שאל  הגר"א 

סכום כסף גדול מאוד.
לצורך  לצורכך,  זה  אם  "מעניין,  ואמר:  הגר"א  לו  השיב 
בשביל  אך  האנשים,  של  בכסף  להשתמש  לך  מותר  לבושך- 

הקב"ה אתה לא יכול להשתמש באותו כסף? "
העשיר קנה את הבגד בגלל שהוא אוהב את עצמו, אך הוא לא 
השכיל ולא הייתה לו הזכות לתת חלק מאהבתו להקב"ה, בענייני 
המצוות הוא הצטדק שהכסף שייך לאנשים אחרים, אך בענייניו 

הפרטיים הכל שייך לו,  ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט.. )דברים לב, טו(.
הבעל שם טוב ע"ה היה רגיל לומר שאדם בא לעולם בשביל 

שלוש אהבות, 
א. אהבת ה'. ב. אהבת ישראל. ג. אהבת התורה הקדושה.

כדי  העולם,  לזה  האדם  נשלח  הללו  האהבות  שלושת  לשם 
ליישמם ולקיימם, וזה מה שבאמת נשאר עם האדם לעולמי עד 

ולנצח נצחים.

⋅⋅⋅
אדר  ומשנכנס  המהודר,  אדר  לחודש  להיכנס  זכינו  השבוע 
יטע  נכסיו  )תענית כט ע"א(, הרוצה שיתקיימו  מרבים בשמחה 
טו  )ביצה  ה'  ַּבָּמרוֹם  ַאִּדיר  ד(  צג,  )תהילים  שנאמר  אדר,  בהן 
)רבינו  במרום  ה'  לפני  חשובה  צדקה  מהן  יעשה  כלומר  ע"ב(, 
חננאל שם, וכן פירש בערוך כפי שציין לכך המהרש"א שם בד"ה 
יזכה  אי נמי(, ועל ידי שיפריש מכספו לצדקות ומעשים טובים 

שיתברכו נכסיו ויוסיפו לגדול ולהתברך עוד כהנה וכהנה. 
יהי רצון שה' יתברך ִיְפַּתח ִלֵּבנּו ְּבתוָֹרתוֹ, ְוָיִׂשים ְּבִלֵּבנּו ַאֲהָבתוֹ 
ְּבֵלָבב ָׁשֵלם )מתוך "ובא לציון"(,  ּוְלָעְבדוֹ  ַלֲעׂשוֹת ְרצוֹנוֹ  ְוִיְרָאתוֹ 
ונרבה חסדים  נגביר  נדיבה,  ביד  הנותנים  מן  להיות תמיד  נזכה 
ציון ברחמים,  ונזכה בקרוב בקרוב לראות בנחמת  ישראל  בעם 

אמן. 

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

עמוד זה טעון גניזה
דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

השבוע זכינו להיכנס לחודש אדר המהודר, ומשנכנס אדר מרבים בשמחה )תענית כט ע"א(, הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע 
בהן אדר, שנאמר )תהילים צג, ד( ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה' )ביצה טו ע"ב(, כלומר יעשה מהן צדקה חשובה לפני ה' במרום )רבינו 
חננאל שם, וכן פירש בערוך כפי שציין לכך המהרש"א שם בד"ה אי נמי(, ועל ידי שיפריש מכספו לצדקות ומעשים טובים 

יזכה שיתברכו נכסיו ויוסיפו לגדול ולהתברך עוד כהנה וכהנה

"
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מאת כל איש


הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בני  תרומות  מכספי  הוקם  המשכן 
ישראל, כפי שנאמר: "מאת כל איש אשר 
ידבנו לבו תקחו את תרומתי" )כ"ה, ב'(. 
ויש להבין מדוע צריכה התורה להדגיש "מאת כל 
תקחו  לבו  ידבנו  "מאשר  לומר  די  לא  וכי  איש" 

את תרומתי"?
ה"חפץ  ישיבת  של  ימיה  שבראשית  מסופר 
חיים" זי"ע בראדין, היא שכנה בבית הכנסת של 
העיירה. לימים יצא שמה של הישיבה למרחקים, 
ורבים התדפקו על דלתותיה, עד שהמקום היה צר 
מלהכיל את בני הישיבה הרבים שביקשו ללמוד 
שם. כשראה ה"חפץ חיים" כי המקום אינו מספק 
לצאת  תרס"ד  בשנת  החליט  הישיבה,  צרכי  את 
למסע גיוס כספים אצל נדיבי עם, כדי לבנות בנין 

מיוחד עבור הישיבה.
בעיירה סמוכה לראדין התגורר באותה תקופה 
יהודי אמיד חשוך בנים, בשם ר' משה גרובערקאפ 
ז"ל. כשנודע לו שה"חפץ חיים" מתכונן להקדיש 
מזמנו היקר לעריכת מגבית כדי לבנות בנין עבור 
הקב"ה  ראי,  לה:  ואמר  אל אשתו  פנה  הישיבה, 
ברך אותנו בממון, ובנים אין לנו. כאשר נגיע לעת 
פקודה, הרי לא נוכל לקחת את הכסף עמנו לקבר. 
עתה שנודע לי שה"חפץ חיים" רוצה לבנות בניין 
על  נקבל  לו שאנו  להודיע  בדעתי  עלה  לישיבה, 
עצמנו את כל ההוצאות הדרושות לבניין הישיבה. 
הוא בוודאי ישמח מאוד להיפטר מהנטל של גיוס 
באוהלה  ושארית  שם  לנו  נשאיר  ואנו  הכספים, 

של תורה.
הסכמתה  את  ונתנה  היססה,  לא  האישה 
בשמחה. נסעו השניים לראדין כדי לבשר ל"חפץ 
חיים" את הבשורה. אך שם נכונה להם הפתעה, 
בשתי  משה  ר'  של  ידו  את  תפס  חיים"  ה"חפץ 
אינך  וכי  משה,  "ר'  לו:  ואמר  הקדושות,  ידיו 
רבים  ישנם  ישראל?  יודע שהתורה שייכת לכלל 
הם  ערב  ולעת  לפרנסתם,  עמלים  היום  שבשעות 
הם  עייפות  ומרוב  תורה  שיעורי  לשמוע  באים 
שלהם  החלק  עם  יהיה  מה  הגמרא.  על  נרדמים 
בתורה? הרי יש לאפשר גם להם שייכות לתורה 
לכל הפחות על ידי שיתרמו להחזקת התורה. לכן, 

אינני יכול לקבל את הצעתך".
ה"חפץ  של  מתגובתו  מאוד  הופתע  משה  ר' 
לזכות  מאוד  הוא  השתוקק  אחד  מצד  חיים". 
שאין  הבין  מאידך  אולם  הגדולה,  במצוה 
בכוחו לשנות את דעתו. לכן הציע שהנדון יובא 
גרודז'ינסקי  עוזר  חיים  רבי  הגאון  של  להכרעתו 
ועד  כיו"ר  גם  ששימש  וילנה  של  רבה  זצ"ל, 

הישיבות. והצעתו התקבלה. 
עמדותיהם  את  הציגו  הצדדים  ששני  אחרי 
כאחד  שניהם  את  הצדיק  הוא  הדור,  גדול  לפני 
– והציע הצעת פשרה, אשר התקבלה על כולם: 
הנדיב  מכספי  ייבנו  הקודש,  וארון  המזרח  כותל 
ייבנו  החדש,  המדרש  בית  חלקי  ושאר  משה,  ר' 
משנפסק  בעם.  הנדיבים  שאר  של  מתרומותיהם 
בבקשת  חיים"  ה"חפץ  אל  משה  ר'  פנה  הדין, 
והברכה  ימים,  באריכות  בירכו  הוא  ואכן  ברכה, 

נתקיימה.
זה ההסבר למה שנאמר בתרומת המשכן "מאת 
כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי", שכן 
ע"י  תבוא  לא  המשכן  שתרומת  משה  נצטווה 
יחידים בלבד, כי אם מתרומת כל כלל ישראל, כי 

המשכן שייך לכל כלל ישראל - "מאת כל איש".
זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי  הגאון  על  מסופר 
שלוותם,  הופרעה  הימים  שבאחד  וחברו. 
הכנסת.  לבית  בסמוך  נשמעו  חפירה  של  קולות 
כשהתברר כי במקום הולכת לקום כנסיה, התמלא 
קרוב  כה  טומאה  של  מקום   - עמוק  בצער  ליבם 
שהגויים  היה  שברור  במיוחד  הכנסת,  לבית 
שליטי האזור, מתכננים כי הכנסיה תהיה גבוהה 
השלים  יהונתן  רבי  היהודים.  של  הכנסת  מבית 
בצער רב עם בניית בית התיפלה לצד בית הכנסת, 
המבנה  את  לראות  מסוגל  היה  לא  חברו  אולם 
החדש. חרה לו מאוד לראות כיצד בית טומאה זה 

הולך וגבה מעל לבית הכנסת. 
גדול  טכס  נעשה  בו  מיום  במיוחד  גדל  צערו 
ורב משתתפים לרגל קביעת צלב גדול עשוי מזהב 
בראש המבנה. לגויים המקומיים הייתה התפעלות 
באופן  ומרשים  מפואר  שהיה  מהצלב,  גדולה 
מיוחד. מידי יום היה החבר מסתכל מבעד לחלון 
בית הכנסת וליבו נחמץ על חילול ה' והשפלת בית 

הוא  לו,  הריכוז קשה  היה  בזמן הלימוד  הכנסת. 
ויופיו,  מהצלב  להתפעל  באים  הגויים  את  שמע 
ואת שמחתם המיוחדת על כך שהוקם דוקא ליד 
בית הכנסת של היהודים. כשיום אחד לא יכל יותר 
בלילה  לעמוד בהשפלה, החליט לעשות מעשה. 
ופירק  לגג  טיפס  הכנסיה,  עבר  אל  חרש  התגנב 
שהבחינו  אנשים  שני  אולם  המאוס.  הצלב  את 
לתחנת  והעבירוהו  תפסוהו  למטה,  לו  ארבו  בו 

המשטרה.
לכולם  היה  ברור  למחרת,  הדבר  כשהתפרסם 
הנוצרים.  של  בדתם  הפוגע  של  דינו  יהיה  מה 
לפעול  ניסו  ועוד  רבנים  נכבדים,  של  משלחות 
בידם  עלה  לא  הדבר  אולם  לשחררו,  דרך  בכל 

כלל. בית המשפט גזר דין מוות על האיש. 
רבי  של  ביתו  דלת  על  דפיקות  נשמעו  בלילה 
של  להצלתו  תפילותיו  את  הפסיק  הרב  יהונתן. 
לבית  הדלת.  את  לפתוח  וניגש  האהוב,  חברו 
וכובע  שחורים  בגדים  לבוש  גבוה  אדם  נכנס 
יהונתן  לרבי  סיפר  האיש  פניו.  את  המכסה  רחב 
כי הוא השומר בבית הסוהר המקומי, וכי תמורת 
אלף זהובים שתמסור לו הקהילה היהודית, הוא 
מוכן להבריח את האסיר היהודי לעיר אחרת. רבי 
מנת  על  הקהל  לראשי  לקרוא  לרוץ  רצה  יהונתן 
לחשוב כיצד לגייס את סכום הכסף הגדול. אולם 
הוא  שמרו  אותו  זה  סכום  ברשותו  כי  נזכר  אז 

והרבנית לצרכי נישואי ילדיהם. 
מצוות  לידיו,  שהתגלגלה  זאת  זכות  על  שֵמח 
פדיון שבויים, ועוד של חברו הצדיק שלשל לידיו 

של האיש את הסכום.
רבי יהונתן חשש מאוד כי הרבנית תקפיד עליו 
על מעשהו. שכן בקושי רב ובעמל עצום הצליחו 
לאסוף  יכל  כאן  והרי  זה,  כסף  סכות  על  לשמור 
את הכסף מכל אנשי העיר שללא ספק היו תורמים 
לעניין בשמחה רבה, ולכן הסתיר ממנה לעת עתה 

את מעשהו.
לאחר שהתפרסם בעיר דבר בריחתו של הנידון 
ימים  כמה  בין  לסיבוב  יהונתן  רבי  יצא  למוות, 
מופקד.  היה  עליהם  שגם  הסמוכות,  בעיירות 
מוכר  לא  אדם  לביתו  הגיע  צאתו,  לאחר  בלילה 
אינו,  הרב  כי  כששמע  הרב.  עם  להפגש  וביקש 
בית הסוהר ששחרר  כי הוא שומר  סיפר לרבנית 
את חברו של הרב. היות ושמע כי התגלה מעשהו, 
ומר  ורע  למשפט  ייקחוהו  למחרת  כי  הוא  יודע 
והיות  מהעיר,  לברוח  החליט  לכן  גורלו.  יהיה 
וצבר במהלך השנים סכומי כסף רבים ועצומים, 
שהתגלה  הרב,  אצל  כספו  כל  את  להפקיד  חשב 
כאדם אציל שלהצלת חברו היה מוכן להפקיר את 
כל כספו, מאשר שיפול בידיהם של מבקשי רעתו. 
ערך  וחפצי  כסף  מלא  ארגז  לבית  הכניס  האיש 

יקרים, כולל כספו של רבי יהונתן.
למחרת התפרסם בעיר כי האיש ניסה להימלט, 
ומת.  שוטרים  ידי  על  נורה  בריחתו  ובמהלך 
ימים  מספר  לאחר  לביתו  יהונתן  רבי  כשחזר 
לו הרבנית בהתלהבות על האוצר האדיר  סיפרה 
לידיעה  הגיב  יהונתן  רבי  אולם  לידים.  שנפל 
בצער. הוא הבין כי אם כל כספו הושב לו ומעבר 
לכך, סימן הדבר כי בשמים לא ראו בעין טובה את 

המצוה החשובה שעשה. 
חלום.  שאלת  לערוך  החליט  רב,  כי  בצערו 
שבויים,  פדיון  של  זו  מצוה  כי  לו  נאמר  בחלום 
מוטל  היה  העיר,  יהודי  כבוד  על  שחס  אדם  של 
על כולם. אולם הרב החליט לקחת את כל המצוה 
את  לכן  במצוה,  כולם  את  לזכות  ולא  לעצמו 

שכרה קיבל מידית, היות ואינה מושלמת.
רעיון זה מודגש גם אצל ארון הברית, שם נאמר 
"ועשו" – לשון רבים, ללמדנו שכתר תורה שייך 
ע"ב(:  )יומא  חז"ל  שאמרו  וכמו  ישראל.  לכל 
לכל  ומוכן  ועומד  מונח  הוא  הרי  תורה  "כתר 
מורשה  משה  לנו  ציווה  'תורה  שנאמר  ישראל 
וייטול".  יבוא  שרוצה  מי  כל   – יעקב'  קהילת 
דווקא לבעלי  אינה שייכת  עלינו לדעת שהתורה 
ללמוד  שזכו  לאלו  או  ולעילויים,  הכישרונות 
תורה מינקותם, ואולי רק ליחסנים. כולנו יודעים 
והחל  גרים  בן  היה  עקיבא  רבי  הקדוש  שהתנא 
ללמוד תורה בגיל ארבעים, ועם זאת הוא נחשב 

מגדולי מוסרי התורה שבעל פה.
התורה שייכת לכולם, והמשכן – מקום השראת 
השכינה – זכות הקמתו שייכת לכולם. "מאת כל 

איש אשר ידבנו לבו יקחו את תרומתי".

 ⋅ 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...

מחיצות 
שקופות 

בכל הגדלים 
ובהתאמה 

אישית

בשביל שתהיו בטוחים!

מחיצות 
שקופות ועמידות

050-7431335 | 1599-500-808

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

התקשרו והזמינו עכשיו

לבתי כנסת 
לבתי מדרש
לבתי אבות
לבתי ספר 

לישיבות
לחנויות

לאכסניות
למרפאות

למסעדות 
לקייטרינג 

ועוד...

פתרון מושלם!!!



ה' אדר תשפ"א 262617/2/21 בירושלים

אינפורמטיבי *
קפה טורקי- יש 'מצב', תתעורר!

במהלך 'סדר' ארוך ומעמיק, ב'משמר' מספק של ליל שישי, 
לאחר פיצוח סוגיה מורכבת יחד עם החברותא- יש רגעים בהם 
כל מה שצריך קפה טורקי חזק וטוב כדי להפוך את הרגע לחזק 

יותר, עירני יותר ועוצמתי יותר. 

ואז, מגיע הרגע הזה, לאחר לגימה טובה של קפה טורקי חזק 
ואיכותי-ומרגישים את התעוררות.

קפה טורקי של קפה עלית הוא 
קפה ארומטי ועשיר אשר זני הקפה 

בתערובת עוברים קלייה ייחודית 
ליצירת הטעם והארומה האופייניים 

שכל כך אהובים על החך הישראלי. 
לאחר מכן הפולים עוברים ערבוב 

לתערובת ונטחנים לבלנד עשיר 
שמכיל מספר רב של פולי קפה 

איכותיים.

קפה טורקי עלית מיוצר בתהליך ייצור מבוקר המבטיח טעם 
מאוזן אך עם זאת עוצמתי, בארומה מושלמת, תוך פיתוח 

מקסימאלי של טעמי הקפה. ועכשיו כל מה שנותר לעשות הוא 
לשים כפית גדושה של קפה לפי הטעם והחוזק הרצויים לנו, 

מוסיפים מים רותחים מערבבים היטב רק לאחר מכן שמים את 
הסוכר ומערבבים שוב. תהנו!

כשרות: בד"ץ העדה החרדית

!DIPPAS הכירו את דוריטוס

כי הכי כיף לאכול דוריטוס לצד מטבלים מיוחדים וטעימים
.DIPPAS דוריטוס משיקים מוצר חדש במהדורה קבועה – דוריטוס

דוריטוס DIPPAS מגיע עם משולשים גדולים ועבים יותר, במליחות מעודנת, מה שהופך אותו אידאלי לאכילה עם מטבלים 
שילוב שיוצר חווית טעם מושלמת!

אז איזה שילוב אתם הכי אוהבים עם דוריטוס DIPPAS? מטבל עגבניות פיקנטי? או דווקא סלט אבוקדו? כל מטבל שתבחרו 
בשילוב דוריטוס DIPPAS יהפוך את הארוחה שלכם לחוויה!

:DIPPAS הצעת הגשה למטבל עגבניות פיקנטי שכל בני המשפחה יאהבו לצד הדוריטוס
4 עגבניות

1/2 בצל סגול קצוץ

כ-15 זיתי קלמטה מגולענים וחתוכים ל-4

חופן בזיליקום קצוץ גס

כ-3 כפות חומץ בלסמי

שמן זית

מלח ים אטלנטי, פלפל שחור גרוס

אופציונאלי: פלפל ירוק חריף קצוץ

צולים את העגבניות, מרכיבים את הסלט ומתבלים 

לוקחים, טובלים ונהנים!

בכשרות: בד"צ העדה החרדית

תבחרו להצליח כבר עכשיו!
מכללת מבחר יוצאת ב - 10 ימי הרשמה 
מיוחדים לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

ימים ראשון -רביעי ב'-י"ב אדר (14-24.2.21)
הנרשמים בימים אלו מקבלים החזר מלא על דמי ההרשמה!

 עדיין מתלבטים לאיזה מקצוע מכבד ומפרנס אתם רוצים 
להתקדם? 

לקראת ימי ההרשמה המיוחדים תגברנו את צוות יועצי 
הלימודים של מבחר אשר יעמדו 

לרשותכם במגוון אופציות – שיחה 
טלפונית, פגישה פרונטלית או 
פגישה וירטואלית , בהם תוכלו 

לשמוע על המגוון הרחב של 
המסלולים והדרך להתקדם לתואר 

– בצורה המותאמת לכם ביותר.

במידה ונרשמתם (גם אם טרם החלטתם לאיזה מסלול) בימי 
ההרשמה המיוחדים, תזכו להחזר מלא של דמי ההרשמה 

בתחילת שנת הלימודים של שנת תשפ“ב!

במקביל - בימים אלו נסגרת ההרשמה למכינות המקוצרות 
לגברים / לנשים. המכינות המקוצרות מיועדות לאלו שאין בידם 

תעודת בגרות ומעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בחוגי 
עבודה סוציאלית, סיעוד או שירותי אנוש.

זוהי ההזדמנות שלכם להספיק את הרכבת, רגע לפני שהיא 
יוצאת לדרך. 

במכללת מבחר תיהנו ממגוון רחב של יתרונות, אשר יעמדו 
לעזרתכם בפרק חשוב זה של החיים: צוות מרצים מסור 

ואכפתי, יחס אישי לכל תלמיד, שיעורי עזר ומרתונים לקראת 
מבחנים, קמפוס חרדי בהפרדה מלאה לאורך כל שנות 

הלימודים - באווירה חרדית שמורה ואיכותית – בדיוק כמו 
שאתם שואפים לה... הכל בכדי שתצליחו לרכוש תואר אקדמי 

ולהתפרנס בכבוד ממש בקרוב מבלי לותר על הערכים!

לזכאים: מכינה במימון מלא, ומלגות – כדי לאפשר לכם ללמוד 
בראש שקט ללא עול כלכלי.

תהליך בחירת התואר בו אתם מעוניינים להתקדם הינו חשוב 
ומכריע, ולעיתים לוקח זמן... היתרון במכינה הוא שניתן להתחיל 

ללמוד בטרם קבעתם את יעדכם הסופי. ולגבי החזר דמי 
ההרשמה? אל דאגה – כאמור, הוא יינתן בכל מקרה כשתתחילו 

את שנת הלימודים תשפ“ב!

זה הזמן לשריין לעצמכם מקום לשנת הלימודים הבעל“ט 
ולזכות בהחזר מלא של דמי ההרשמה! 

לפרטים התקשרו: 03-5785030, ותבחרו להצליח!

מרבים בשמחה עם יקבי כרמל
סדרת באזז של יקבי כרמל 

לסעודות פורים תוססות ומענגות
משנכנס אדר מרבים בשמחה, וגם השנה יקבי כרמל מלווים 
את חודש אדר עם מיטב היינות האיכותיים שימלאו לכם את 

הבית ברגעים של שמחה. סדרת באזז, היינות המבעבעים 
האהובים של יקבי כרמל, יהפכו לכם כל סעודה לשמחה 

אמיתית. 

גם 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 באזז 

הינה סדרת היינות 
המובילה את קטגוריית 

המבעבעים בישראל. במיוחד בפורים, כשרוצים ליהנות 
משתיית יין קלילה ותוססת, סדרת באזז עונה על הצורך עם 

המאפיינים הייחודיים של היינות המבעבעים. 

 בסדרה תוכלו למצוא את באזז מוסקטו המיוצר מענבי 
מוסקט בסגנון המוסקטו דה אסטי מצפון איטליה. היין מוגז 

קלות לתחושה מרעננת, והמאפיינים הייחודיים שלו עם 
מתיקות עדינה ומאוזנת, הופכים אותו למתאים במיוחד 

לארועי פורים תוססים ומלאי שמחה. הטעמים המיוחדים 
והקלילות של היינות מסדרת באזז, מציבים אותם כבחירה 

מועדפת על משפחות רבות בימי הפורים.     

בנוסף, את באזז קריניאנו המיוצר מענבי קריניאן מובחרות, 
המאפשר ליהנות מקלילות, רעננות ומתיקות עדינה ומאוזנת. 

באזז קריניאנו מתאים לשתייה בפני עצמו, לסעודות 
משפחתיות ולכל עיתוי. זו הסיבה שבפורים תוכלו למצוא 

אותו בכל סעודה מפנקת, ואפילו סתם כך כיין מרענן לשמחת 
פורים במהלך היום. 

כמו כן בסדרה,  באזז מנגו המיוצר מענבי מוסקטו בתוספת 
נגיעות קלות של מנגו טבעי להפקת טעם מושלם, באזז 

אפרסק המיוצר מענבים לבנים בתוספת נגיעות קלות של רכז 
אפרסק להשגת טעם אהוב עם מתיקות עדינה ומאוזנת, ואת 
באזז רימון המיוצר מענבי מוסקטו בתוספת נגיעות קלות של 

רכז רימון לתוספת טעם ייחודי. 

הסדרה מתאימה למגוון רחב של אפשרויות צריכה וכמובן 
לפורים שמתחבר היטב לתסיסה והאנרגיה המענגת של באזז. 

היינות הינם קלילים, מבעבעים, בעלי אחוז אלכוהול נמוך של 
ביין -5% 7.5%, המתאפיינים במתיקות מרעננת, ומומלצים 

להגשה מצוננים בטמפרטורה של 4 מעלות. 

מה שנותר לכם הוא רק לבחור את היין המושלם שיכניס את 
השמחה לביתכם. 

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

חוגגים פורים עם היינות המובחרים של יקבי כרמל

היינות שימלאו לכם את הפורים 
ברגעים של שמחה מלאי טעם

יקבי כרמל עם מבחר יינות מומלצים ממיטב הסדרות 
הפופולריות לסעודת פורים מושקעת ושמחה במיוחד: סדרת 

פרייבט קולקשן עטורת המדליות, סדרת סלקטד האהובה 
והנמכרת ביותר בישראל, וסדרת באזז המבעבעת המובילה 

בישראל. עם היינות המובחרים של יקבי כרמל יש לכם את כל 
הסיבות הטובות לחגוג. 

עם הכניסה לחודש אדר שמרבים בו בשמחה, יקבי כרמל 
ממליצים על היינות המובחרים ממבחר הסדרות האיכותיות 
והאהובות בישראל. בכל אחת מהסדרות תוכלו למצוא מגוון 

רחב של יינות איכותיים, רעננים ומלאי טעם מזנים שונים. 

הצחקתם את קליק? 1,000 ₪ דמי פורים בדרך אליכם!

רוצים 1,000 ₪ דמי פורים?  
תעשו את זה בקליק

קונים ממגוון מוצרי קליק, משחקים ויכולים לזכות בדמי פורים 
בשווי 1,000 שקלים!

לקראת פורים, מותג  השוקולד האהוב קליק, מזמין אתכם 
לצחוק ולזכות בדמי פורים בשווי 

אלף שקלים!

שולחים משלוח מנות עם קליק? 
זו ההזדמנות שלכם לזכות!

קונים 5 ממגוון מוצרי קליק 
ושומרים את חשבונית הקנייה, 

מתקשרים לקו הבדיחות 
הפורימי ומשתתפים במשחק. 

פלא שמפתיע בכל פעם מחדש
דנונה וואוו! יוגורט במרקם עשיר וקרמי 

עם שכבות בטעמים מפנקים במיוחד

דנונה של שטראוס, מותג היוגורטים המוביל בישראל, משיק 
את דנונה WOW: שילוב בין פלא היוגורט לפינוק. סדרת דנונה 

WOW מאפשרת לצרכנים ליהנות מהערכים התזונתיים 
הטובים שביוגורט, ממרקם עשיר ומשכבת קרם בטעמים 

מפנקים במיוחד.  

בסדרה חמישה מוצרים עם שכבות קרם בטעמים מלהיבים:

דנונה WOW עם שכבת תות 

דנונה WOW עם שכבת בננה תמר 

דנונה WOW עם שכבה בטעם קרמל מלוח

דנונה WOW עם שכבת פירות יער 

דנונה WOW עם שכבת אפרסק

לצד המרקם העשיר ושכבת הקרם המפנקת, מכיל כל גביע 10 
גרם חלבון. משקל כל גביע 150 גרם. 

לירז סופרין, מנהל שיווק דנונה של שטראוס: "כמובילי 

קטגוריית היוגורט אנו מנהלים שיח רציף עם הצרכנים, לומדים 
על הצרכים השונים ושואפים לתת להם את המענה הטוב 

ביותר. אנו שמחים להוסיף למגוון המוצרים האיכותיים שלנו 
פלא חדש: סדרת דנונה WOW, המאפשרת לצרכנים ליהנות 

מכל יתרונותיו של היוגורט גם כמנה מפנקת. סדרת דנונה 
WOW מבטיחה הנאה של ממש בכל כפית כמו גם אפשרות 

לגוון בין טעמים שונים ומפנקים". 

מוצרי הסדרה הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א 
רובין שליט"א. 

ניתן להשיג ברשתות השיווק והחנויות המובחרות.     

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

והתמורה למחיר שהיא 
מעניקה. בשנה החולפת, 

זכתה הסדרה בתשע 
מדליות יוקרתיות על 
איכותה יוצאת הדופן 
וערך התמורה שלה. 

הסדרה מציעה מגוון יינות 
אדומים ולבנים המופקים 
ממגוון הכרמים של היקב 

מאזורי היין השונים 
בארץ.

הסדרה אהובה מאד בקרב הציבור שעושה בה שימוש רחב 
במהלך שבת זכור, סעודות הפורים וכמובן בשבתות וחגים 

במשך השנה כולה. הסדרה פופולרית במיוחד בעולם הישיבות 
בשל נגישותה ואיכותה הייחודית.  

סדרת סלקטד הינה סדרה המצטיינת בתמורה מצוינת ביחס 
למחירה הנוח, 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.

סדרת באזז הינה סדרת היינות המובילה את קטגוריית 
המבעבעים בישראל. מספקת חוויית שתייה קלילה, משמחת 

ומהנה. הסדרה מתאימה למגוון רחב של אפשרויות צריכה 
וכמובן לפורים שמתחבר היטב לסגנון התוסס של באזז. היינות 

הינם קלילים, מבעבעים, בעלי אחוז אלכוהול נמוך של ביין 
7.5%-5% המתאפיינים במתיקות מרעננת, ומומלצים להגשה 

מצוננים בטמפרטורה של 4 מעלות. 

מה שנותר לכם הוא רק לבחור את היין המושלם שיענה על 
הצרכים והטעם האישי שלכם, כאשר עם יינות 'יקבי כרמל' 
מובטח לכם 'לבסומי' איכותי ושמחת חג אמיתית ותוססת.

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

הצחקתם את קליק? אולי תזכו ותצחקו!

בכל יום יזכה משתתף אחד בדמי פורים מקליק בשווי 1,000 
שקלים!

מגוון מוצרי קליק הפכו לחלק בלתי נפרד ממשלוחי המנות 
הפורימיים, והשנה גם מאפשרים לזכות בפרסי ענק!

כדי להשתתף ולצחוק חייגו לטלמסר 5993*

קליק מאחל לכל הצרכנים פורים שמח ומבדח במיוחד.

ב‘ברכל טוב‘ מרבים במבצעים

חגיגת פורים ב‘ברכל טוב‘: 
מגוון אביזרי משלוחי מנות, 

שקיות ומארזים חדשים
משנכנס אדר מרבים ב‘ברכל טוב‘ במבצעים, קבלו טעימה 

קטנה: חטיפי שוקולד טריק של מעולה 3 ב-10 ₪, סוכריות ג‘לי 
או טופי ממולא ב-10 ₪, תה טעמים ב-10 ₪, נפוליטנים או 

מארז חטיפי שוקולד פרוגרס 2 ב-25 ₪, טבלאות שוקולד גרוס 
3 ב-10 ₪, יינות אמירים 

7 ב-100 ₪, עוגיות אוראו 
או ביסקויט לוטוס קרמל 2 
ב-10 ₪, חטיפי פריכונים, 
נשנושים, קליק או חטיפי 

שוקולד (ללא פסקזמן) 5 ב-15 ₪, מרשמלו 2 ב-8.90 ₪, קליק 
שקיות, טבלאות, שוקולד פרה או אצבעות שוקולד 5 ב-20 ₪ 

ובמבה, במבה במילוי, ביסלי, פופקו, אפרופו ודובונים 10 ב-25 
₪. אלו רק דוגמאות קלות למגוון הרחב של מבצעי פורים 

בסניפי ’ברכל טוב‘ ברחבי הארץ.

המבצעים תקפים בין התאריכים ראשון-שישי ב‘-ז‘ באדר 
.(14-19.2.21)

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

וזה מרגיש לנו שרק התחלנו...

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

באמונה ונאמנות להצלחת כל הקהלים 
כל הזרמים, כל העדות,

כל החוגים וכל החצרות.

לכל אחד ובכל בית
תמיד אתכם ובשבילכם.

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

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

לקוראים, ללקוחות, למפרסמים 
לעובדים היקרים ולכל השותפים בדרך 

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

תודה

155,000
עיתונים

בן 30 לכח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

בכל שבוע, בכל מקום, 
בכל הארץ, לכל אחד

לפרסום 03-5796643

ל ז וברכהמ

כולם בקו אחד!

כולם בקו אחד!
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

דירות 
למכירה

ה’ באדר -ז’ באדר תשפ”א
17/02-19/02/2021  

 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
 בהרב קוק השקט, _____________________________________________)28-28(03-5797756

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

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

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

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

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

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

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

 בלעדי!!! במנחם/
טבריה, דופלקס 5 חדרים 
+ גג, חזית, קומה ג', ד', 
ללא מעלית, כולל חניה, 
2,380,000 ש"ח תיווך 

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

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

קומה 4 ללא מעלית, 
א"א לקחת משכנתא, 

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

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

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

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

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

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

_____________________________________________)7-11ש(052-7158998

3-3.5 חדרים

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

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

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

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

יחידת דיור מושכרת, 
מרווחת ומושקעת מאוד, 
בבלעדיות תיווך אשכנזי 

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

 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, 4 חדרים 
מרווחים, יפים, 100 

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

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

03-5797756)07-07(_____________________________________________

באר שבע

2-2.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 למכירה ברחוב בני אור, 4 
חדרים, 100 מ', ניתן לחלוקה, 

כל הקודם זוכה משרד תיווך 
_____________________________________________)08-08(בית בית לאון 052-4462863

 למכירה באר שבע, שכונה 
ה', רחוב צבי, 2 חדרים, 50 מ', 

מחיר השוק 530,000, שווה 
לראות, משרד תיווך בית בית 

_____________________________________________)08-08(לאון 052-4462863

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

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

_____________________________________________)8-9ש(053-3104856

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

***בגמר בניה באזור מרכז 
בעלי המלאכה נותרו דירות 

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

B.D.A)08-08(_____________________________________________

 במימון-סוקולוב, 5 חד' 
+ 2 יחי"ד, מפוארת )אפשרות 

לטאבו משותף, 3/4 ויחי"ד(, 
ק"ג, חזית, 2,830,000 גמיש 
_____________________________________________)08-08(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 ברמבם-מימון, 90 מ"ר 
+ חצר, ק"ק, משופצת, 

1,830,000 )אופציה ליחי"ד 
ב- 2 טאבוים( תיווך הנדל"ן 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בעוזיאל יצחק נסים, ק"ב, 
חזית, מעלית, 80 מ"ר + יחי"ד 

30 מ"ר צמודה, 2,200,000 
_____________________________________________)08-08(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בכהנמן, דירות 3 חד', 
מ- 1,430,000, חזית לכהנמן, 

מ- 1,520,000, 4 חד', מ- 
1,820,000, חזית, 4.5 חד', 

1,850,000, תשלומים נוחים 
_____________________________________________)08-08(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בס"ד, עומדים לפני 
קניית / מכירת דירה? 

ותוהים איך מתחילים מי 
ילווה אותנו! לפגישה 

ראשונית ללא כל 
התחייבות תיווך דורון 

054-4980159)08-08(_____________________________________________

 באזור סוקולוב, ק"ב, 
200 מ"ר, מחולק ל- 2 דירות 

ו- 2 יח"ד "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 ברבינא, ק"א, חזית, 50 
מ"ר + אופציה 50 מ"ר בצד 
ובגג, 1,800,000 ש"ח "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

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

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

_____________________________________________)08-08(לדיור" 052-5222690

 במערב בני ברק בבניין 
חדש ומפואר, דירת נכה 

100 מ"ר + גינה 70 מ"ר 
+ חניה, ב- 2,150,000 

ש"ח להב נכסים
050-4177750)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

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

ל- 4 חד' + 4 חד' + יחידה, 
מתאים לטאבו משותף "פנחס 

_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

 במכבים דופלקס 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

לחלק בקלות, 2,020,000 
ש"ח "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)08-08(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-08(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 באבני נזר דופלקס 207 
מ"ר + אופציה לבניה בכל 

קומה כ- 60 מ"ר, חזית, קומה 
4 + מעלית, בבלעדיות "תיווך 

_____________________________________________)08-08(נדל"ן שרה 052-7670757

 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

 בפדרמן החדש 
5 חד', כ- 100 מ"ר, 

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

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 בחזו"א קרית משה, ק"ג, 
חזית, 5 חד', 120 מ"ר, שמורה 

ויפה + מ.שמש, מעלית 
וחניה, 2,450,000 ש"ח "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 בזוננפלד, ק"ב, 5 חד', 
125 מ"ר, משופצת + מעלית, 
2,190,000 ש"ח גמיש "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

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

1,850,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 באזור ויזניץ בעלי 
מלאכה, 5 חד', 120 מ"ר, סלון 

ענק, ק"ב + מעלית + חניה, 
משופצת, 2,650,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)08-08(פנחסי 03-5799308

 באמרי חיים 5 חדרים, 
120 מ"ר, קומה ב' + מעלית, 
מושקעת + אופציה להרחבה 

"תיווך שרה נדל"ן
052-7670757)08-08(_____________________________________________

 חדשה בשוק, באפשטיין 
כ- 4 חדרים, 95 מ"ר, ק"ב, 

3 כ"א + היתרי בנייה על 
הגג, 1,920,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

052-7193105)08-08(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

 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(_____________________________________________

 ברמבם 4 חד', בנין חדש, 
מושקעת במיוחד, 90 מ"ר, 

2,075,000 תיווך הנדל"ן
050-4177419)08-08(_____________________________________________

 ברבי אליעזר, כ- 4 
חד', 90 מ"ר + 2 יחי"ד 

ומשרד, ק"ב, משופצת כליל, 
2,695,000 גמיש תיווך הנדל"ן 

050-4177419)08-08(_____________________________________________

 בבן זכאי, 4 חד', גדולה 
ומרווחת + חצר, חדשה 

ומפוארת )טאבו משותף, 
משכנתא(, 1,750,000 תיווך 

_____________________________________________)08-08(הנדל"ן 050-4177419

 בדונלו 4 חד', 110 מ"ר, 
ק"א, מעלית + יחי"ד בטאבו, 

40 מ"ר, 2,630,000 תיווך 
_____________________________________________)08-08(הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע 4 חד', כ- 80 
מ"ר, ק"א, חזית, 

משופצת מהיסוד, 
1,690,000 גמיש נדל"ן 

_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

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

1,670,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

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

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

_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

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

חלקית, 1,770,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 באבן שפרוט, ק"ב, 4 
חד', 100 מ"ר, משופצת ויפה, 
1,910,000 ש"ח גמיש "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

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

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

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

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

050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

כחדשה, 1,950,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)08-08(פנחסי 03-5799308

 בלעדי מציאה, לחטוף, 
בעמק יזראל, 4 חדרים, 

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

ש"ח סלומון נכסים 
_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 בלעדי פנטהאוז 
מפואר במערב בני ברק, 

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 
_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 בדב גרונר 4 חד' 
חדשה!!! כ- 85 מ"ר, 

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

050-3000121)08-08(_____________________________________________

 באהרן דב, ק"ג, חזית 
פתוחה מאד, 4 חד', 95 מ"ר, 
שמורה, סלון ענק, 1,770,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)08-08(_____________________________________________

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

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בירושלים, ק"ב, עורף, 
4.5 חד', 105 מ"ר, משופצת 

+ מעלית, חניה ומחסן, 
2,300,000 ש"ח גמיש "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 חדשה בשוק, בבעש"ט, 
65 מ"ר, ק"א, 3 כ"א, סוכה, 

1,560,000 ש"ח גמיש 
בבלעדיות תיווך ישיר במרכז 

052-7193105)08-08(_____________________________________________

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

חזית, פינוי מיידי גרוס תיווך 
050-4122744)08-08(_____________________________________________

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

חניה בטאבו, פינוי גמיש גרוס 
_____________________________________________)08-08(תיווך 050-4122744

 בעלי הכהן בבניין 
חדש, 3.5 חדרים + 

מרפסת שמש, 3 
כיווני אויר, מיידי! ב- 

1,590,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)08-08(נכסים 050-4177750

 באזור הנביאים 3.5 
חדרים, משופצת כחדשה, 

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

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

B.D.A)08-08(_____________________________________________

 באזור סוקולוב כ- 3 
חדרים, משופצת כחדשה + 

אופציה להרחבה, כ- 80 מטר, 
1,750,000 גמיש

B.D.A 08-08(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 מציאה בבלעדיות!!! 
בשלמה בן יוסף 3 חד' + 

סוכה וחניה בטאבו, קומה א' 
עם מעלית, חזית, 1,430,000 
_____________________________________________)08-08("פנחס נכסים" 055-6789653

 ברמבם 3 חד', ק"ק, 
משופצת כליל, 65 מ"ר, חזית, 
1,400,000, חלוקה יפה תיווך 

_____________________________________________)08-08(הנדל"ן 050-4177419

 3 חד', ק"ב, כ- 63 מ"ר 
+ מעטפת בניה 40 מ"ר, 

רח' דניאל, 1,580,000 "נאור 
_____________________________________________)8-8(נכסים" 054-4566453

 בטרומפלדור כ- 3 חד', 
50 מ"ר, ק"ג אחרונה, 

1,140,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

 בטרומפלדור, 3 חד', 
קרקע, כ- 50 מ"ר, 

משופצת, 1,140,000 
גמיש נדל"ן הקריה

050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

מ.חלקית, 1,380,000 
נדל"ן הקריה

050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

שכנים, 1,420,000 גמיש 
נדל"ן הקריה

050-3000121)08-08((_____________________________________________

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

1,410,000 ש"ח גמיש "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 בהרב שך, בנין חדיש, 
ק"ד, 3 חד', 65 מ"ר, מושקעת 
+ מעלית ומחסן, 1,550,000 
ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 

050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בדניאל, ק"ב, עורף, 70 
מ"ר + אישורים ל- 45 מ"ר 
בצד + מעלית, 1,650,000 

ש"ח גמיש "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בבעש"ט, ק"ג, 65 מ"ר, 
ישנה + אופציה בגג, שכנים 
בנו, 1,900,000 ש"ח גמיש 

"מוטי פרוינדליך"
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בירושלים, ק"ג, חזית, 3 
חד', 75 מ"ר, אופציה מאושרת 

בגג בטון, לא לט.משותף, 
1,695,000 ש"ח גמיש "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 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 

_____________________________________________)08-08(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)08-08(_____________________________________________

 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)08-08(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-08(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)08-08(_____________________________________________

 מציאה!! א.שבטי 
ישראל, 3 חד', כ- 70 

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

052-5222690)08-08(_____________________________________________

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

סוכה, ק"ד, מעלית, 
1,670,000 בלעדי 

"משגב לדיור"
052-5222690)08-08(_____________________________________________

 באזור הרב שך, 3 חד' 
גדולה, 83 מ"ר, ק"ג, גג בטון, 
א. עתידית, משופצת חלקית 
+ סוכה + חניה, 1,650,000 
_____________________________________________)08-08(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

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

ק"ב, חזית, 1,690,000 ש"ח 
_____________________________________________)08-08(א. פנחסי 03-5799308

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

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

03-5799308)08-08(_____________________________________________

 באזור הרב קוק, רח' 
שקט, 3 חד' + 2 מרפסות, 

90 מ"ר, ק"א, חזית, משופצת, 
1,790,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)08-08(_____________________________________________



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

ה’ באדר -ז’ באדר תשפ”א   17/02-19/02/2021

 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

2-2.5 חדרים

3-3.5 חדרים

+5 חדרים

פתח תקווה

נדל”ן 
מסחרי

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

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

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

050-5308742)26-26(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + אופ' 

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

054-6506501)48-48(_____________________________________________

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

_____________________________________________)03-06(בלבד 052-8469855

פתח תקווה

בני ברק 

4-4.5 חדרים

השקעות

 בחדרה בבלעדיות, 
4 חדרים, בפינוי בינוי, 

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

052-7123737)05-09(_____________________________________________

קוטגים

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

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

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

 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(_____________________________________________

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

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

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

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

_____________________________________________)05-08ל(03-6195580

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

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

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

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)05-05(_____________________________________________

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

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

 ברחוב בלוי בטאבו 
משותף, 3 חדרים, 70 

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

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

 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(_____________________________________________

 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(_____________________________________________

יחידות דיור

 בהרב קוק, 3 חד', ק"ג, ירושלים
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

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

_____________________________________________)6-9ש(מזגנים וריהוט 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

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

משופצת ברמה גבוהה! 
תיווך אשכנזי

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

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

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

תיווך אשכנזי
03-5791770 חזקי

052-3882621)07-08(_____________________________________________

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

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

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

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

בארלוזורוב, עם סוכה, הדירה 
מאובזרת, לפרטים:

050-5859847)07-08(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 באחד העם פינת 

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

_____________________________________________)07-10ל(מיידי 050-4120132

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

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

 בר' עקיבא, 3.5 
חדרים, כ- 85 מטר, 

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

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

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

וחניה גרוס תיווך
050-4122744)08-08(_____________________________________________

 בבלעדיות בחרל"פ 3 
חדרים, משופצת מהיסוד, 

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

050-4122744)08-08(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-08(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

 מציאה! ברבי טרפון, 
כ- 80 מ"ר, מחולקת 

לדירה + יחידת דיור + 
גינה )לא בטאבו(, מסביב 

לבית, כ- 25 מ"ר, ב- 
1,650,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)08-08(נכסים 050-4177750

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

1,700,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

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

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

1,730,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)08-08(_____________________________________________

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

קומה 2.5, 1,400,000 "פנחס 
_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

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

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

_____________________________________________)08-08(נכסים" 055-6789653

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

_____________________________________________)08-08("פנחס נכסים" 055-6789653

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

נדל"ן הקריה
050-3000121)08-08(_____________________________________________

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

חזית, 1,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)08-08(פנחסי 03-5799308

 בבלעדיות בקובלסקי, 
2 חדרים מרווחת + פינת 

אוכל + 2 מרפסות, 64 מ"ר, 
ק"א, חזית, 2 כיווני אויר + 

אופציה להרחבה תיווך גרוס 
050-4122744)08-08(_____________________________________________

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

ג.בטון, מחסן מושכר, רק 
1,220,000 נדל"ן הקריה 

005-3000121)08-08(_____________________________________________

 בהזדמנות! באזור העירייה 
2.5 חד', משופצת ויפה + 

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

_____________________________________________)08-08(נכסים" ר"ע 39 052-6402078

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

רק 1,190,000 נדל"ן 
_____________________________________________)08-08(הקריה 050-3000121

 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 
_____________________________________________)08-08(והשקעות 054-4290600

 בהשלושה, יח"ד 28 מ"ר, 
מושכרת, 590,000 ש"ח "מוטי 

_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 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 
_____________________________________________)08-08(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! 

_____________________________________________)08-08(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 
_____________________________________________)08-08(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 
_____________________________________________)08-08(תיווך הכוכבים: 02-5713375

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

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

_____________________________________________)08-08(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)08-08(_____________________________________________

 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 
_____________________________________________)08-08(הכוכבים: 02-5713375

 מרכז השקט, 4 חד', גד 
מכנס המבוקש, חניה ומעלית, 
_____________________________________________)08-08(1,690,000 אתי 072-3950456

 הדר גנים, דירת 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, 2 חניות, 

מרפסת סוכה אביעד
072-3952175)08-08(_____________________________________________

 רמת ורבר, דירת 4 חד', 
מרווחת ומשופצת, מעלית 
_____________________________________________)08-08(וחנייה אתי 072-3950456

3-3.5 חדרים
 מרכז השקט, רוטשילד, 

3.5 חד' ענקית ומשופצת 
מהיסוד, מחיר 1,390,000 אתי 

072-3950456)08-08(_____________________________________________

צפת

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים
 יפה נוף- דירת 90 מ"ר, 
4 חד', במצב מעולה, פונה 

לנוף, בבניין טוב ומסודר, 
830,000 ש"ח שניר נכסים 

052-2888181)08-08(_____________________________________________

 מציאה! בלוחמי הגטאות, 
דירת 3 חד', בקומה א', 
משופצת מהיסוד, פונה 

לכנרת, אופציה למרפסת, 
הדירה מושכרת, 630,000 

ש"ח שניר נכסים
052-2888181)08-08(_____________________________________________

 באצ"ל, דירת 3 חד', 
חצי קומה לעלות, משופצת 
ויפה, במיקום חרדי מעולה, 
625,000 ש"ח שניר נכסים 

052-2888181)08-08(_____________________________________________

 מציאה! ברבי עקיבא 
אזור שמואל הנביא, 

פנטהאוז 5 חדרים, בבניין 
חדש + מרפסות שמש, 

120 מ"ר + חניה, ב- 
6,500 ש"ח להב נכסים 

050-4177750)08-08(_____________________________________________

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

_____________________________________________)08-11ל(054-2027750

 בלעדי בבארי/אלוף 
שמחוני, כ- 4 חדרים, 
משופצת ויפה, ריהוט 

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

נכסים והשקעות
054-4290600)08-08(_____________________________________________

 מצליח, ק"א, 4 חד', 
מפוארת, נוף לגינה, 4,800 

_____________________________________________)08-08(זנזוריגולד 054-2345633

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

3,800 ש"ח "מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)08-08(_____________________________________________

 בלעדי בחרלפ 3.5 
חדרים גדולה ומרווחת, 

קומה ב', שמורה, חזית 
+ סוכה + חניה, מיידי, 

4,000 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)08-08(_____________________________________________

 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 בלעדי לאפיקי 
_____________________________________________)08-08(נדל"ן בועז 050-4156080

 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)08-08(_____________________________________________

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

משופצת, כניסה מיידית תיווך 
_____________________________________________)08-08(גרוס 050-4122744

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

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

 2 חד' + הול + מרפסת, 
כ- 60 מ"ר, ברח' דניאל, 

3,200 ש"ח "נאור נכסים" 
054-4566453)8-8(_____________________________________________

 ברח' עוזיאל, דירה 2 
חדרים, כ- 40 מטר, כחדשה, 
יפהפיה ומרוהטת קומפלט, 

_____________________________________________)08-08(עם סוכה 054-3975952

 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

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

_____________________________________________)08-08(במחיר טוב 052-7662451

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

 מחפשים דירה 3 חדרים 
לקנייה בגינות דוד ללא תיווך 

_____________________________________________)08-09ח(053-3171796

 למכירה עסק פעיל 
וריווחי ביותר בתחום 

המזון המהיר )גריל אש 
+ אוכל מבושל(, במיקום 

מצויין, אחרי שיפוץ 
יסודי! ממש לעבוד 

ולהרוויח מהיום הראשון! 
ב- 600,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים 050-4177750

 במערב בני ברק גבול 
רמת גן, 2 יחידות דיור, 

בבניין חדיש, שמכניסות 
4,000 ש"ח + מרתף 

260 מ"ר שניתן לחלוקה, 
ב- 3,000,000 ש"ח להב 

_____________________________________________)08-08(נכסים 050-4177750

■ 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(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב הרב 
קוק, משרד מפואר, 28 

מ"ר, ק"א, עם כניסה 
פרטית, ללא עמלת 

תיווך, 2,800 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)06-06(_____________________________________________

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, או למחסן 
או למשרדים, 180 מ"ר, 

ברבי עקיבא אזור ישעיהו, 
בבניין חדש, קומת קרקע 

+ חניה, ב- 6,500 ש"ח 
להב נכסים

050-4177750)08-08(_____________________________________________

 מבחר חנויות/
משרדים/ושטחי מסחר 

בכל רחבי בני ברק 
במחירי התקופה עם 

תנאים מעולים תיווך דורון 
054-4980159)08-08(_____________________________________________

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

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

_____________________________________________)08-13ל(052-2518617

 חנות 100 מ"ר, מיקום 
חזק, במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)08-08(_____________________________________________

 חנות 24 מ"ר, אפשרי ל- 
50 מ"ר, ר"ע פינת בן פתחיה, 

מחיר מציאה תיווך דורון 
054-4980159)08-08(_____________________________________________

 חנות בגן וורשא, במיקום 
הכי טוב בעיר, במחיר מציאה 

_____________________________________________)08-08(תיווך דורון 054-4980159

 הזדמנות עיסקת 
קורונה, 270 מ"ר, במרכז 
ר"ע ליד ביכ"נ הגדול, רק 

23,000 ש"ח תווך
055-6755889)08-08(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא, 
חזית, ק"א, 75 מ"ר, לכל 

מטרה! 5,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

חניות
 להשכרה חניה, ברחוב 
שקט, צמוד לגן ורשה, 550 

_____________________________________________)08-09ל(ש"ח 053-3106147

מחסנים
 מחסן 100-200 מ"ר, 
במרכז ר"ע, בהזדמנות, 

עיסקת קורונה תווך
050-6755889)08-08(_____________________________________________

 מחסן ב"ב, בעלי 
הכהן, 220 מ"ר, 

בהזדמנות, עיסקת 
קורונה, 9,000 ש"ח

055-6755889)08-08(_____________________________________________

 בהרצל, פ"כ, מחסן 50 
מ"ר, 350,000 ש"ח "מוטי 
_____________________________________________)08-08(פרוינדליך" 050-8909993

 מבחר משרדים בגדלים 
שונים בהתאמה לעסק שלך 

_____________________________________________)08-08(תיווך דורון 054-4980159

 משרד 110 מ"ר, מוכן 
לקליניקה, במרכז העיר תיווך 

_____________________________________________)08-08(דורון 054-4980159

 משרד 34 מ"ר, ברב קוק, 
רק 2,000 ש"ח תיווך דורון 

054-4980159)08-08(_____________________________________________

 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
בלוח

03-6162228
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יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

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

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

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

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

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

מכוניות

קנית רכבים

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

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

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

מוצרים 
ושירותים

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

מפוארים, נתב"ג 
ירושלים, ב"ב ואירועים 

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

הסעות

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

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

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

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

_____________________________________________)04-29ל(חינם 052-2514960

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

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

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

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

050-7801545)30-30/21(_____________________________________________

מחשבים

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

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

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

יד שניה 
קונים

 קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

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

השכרת רכב

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

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

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

לימוד נהיגה

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

אבידות

שיפוצים

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

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

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

משכנתאות
 "משכנתא כהלכה", 
זולה, דיגיטלית, וחסכונית, 
גם למסורבים, ללא מאמץ 

_____________________________________________)47-6/21ש(050-2234052

 י.ד ניהול ופיקוח בניה, 
עריכת חוזי שיפוץ ובניה 

_____________________________________________)52-11/21ש(052-7011232

 סוויטות האר"י, בעתיקה, 
מודרני ויוקרתי, נוף, מרפסת, 

מיזוג, לזוגות וקבוצות
_____________________________________________)31-31/21ל(050-4156810

 בכנען, יח' נופש לזוג + 2, 
מאובזר וממוזג + חצר גדולה 
)אופציה ל- 2 חדרים בנוסף( 

_____________________________________________)31-31/21ש(058-6830771

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-35/21ש(ונדנדות 052-5856465

 בעתיקה- "צימר 
לתפארת", מומלץ מאד 

לבחורים ומשפחות, עד 10 
_____________________________________________)42-26/21ש(מיטות- 052-7623725

 "פינה באופק", מתחם 
הארחה יפיפייה, וילה, צימרים, 

בריכה וג'קוזי. שמרית
_____________________________________________)07-33/21ל(052-6377060

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/21ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה. 
03-5352975

052-2595370)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

הובלות
 "אור הובלות", הובלות 

קטנות בכל רחבי הארץ, 
_____________________________________________)05-08ל(מחירים זולים 054-9769624

 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

 וילה פרדייז, 2 וילות 
מהממות+ נוף, עד 40 מיטות, 

שפע מתקנים+ בריכות. 
054-3440033)06-07/21(_____________________________________________

ירושלים והסביבה

יבניאל

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

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

כלנית

 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד מירון, אלגנטי מרגיע  

ונעים, 3 ח. שינה, ג'קוזי, סלון, 
פ.אוכל, מטבח כשר ומאובזר, 

מרפסת שמש עם גריל,
050-5548036 ,050-6994472)26-02/20(_____________________________________________

מושב תרום

כפר ורדים

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

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

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

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

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

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

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

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

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

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

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

כוכב יעקב
 צימר זוגי מפנק, חדש 

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

 צימרים ביבניאל 
למשפחות וזוגות ולגיבוש. 

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

 נמצא כסף בקרית הרצוג 
_____________________________________________)06-07ח(בני ברק 054-3605129

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה תנור אפיה במצב 

_____________________________________________)06-07ח(טוב 054-8418172

 מקרר תחתון + 
מקפיא עליון, 2 מ"ר 

גובה, 60 ס"מ רוחב, של 
normande במצב מצוין, 
_____________________________________________)6-10ש(850 ש"ח 054-8591418

 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

 נמצא באזור דובק רבי 
עקיבא, סכום כסף, ביום 

רביעי, כ"א שבט
053-3100301)07-08(_____________________________________________

 לישיבה דרוש בתרומה או 
בתשלום סימלי תנור לתבניות 

_____________________________________________)07-08ח(גסטרונום 050-4103367

 דרושה עגלת אמבטיה 
לתינוק למסירה בחינם במצב 

_____________________________________________)07-08ח(חדש 050-4158211

 אברך מעוניין לקבל 2 
כיסאות משרדיות פשוטות 

_____________________________________________)07-08ח(050-4160457 ירושלים

 airpods אוזניות בלוטוס 
pro חדשות 200 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(055-2770127

 JBL t280bt אוזניות 
בלוטוס סטריאו חדשות 

באריזה 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-7289931

 מטען נייד 20,000 אמפר 
טעינה מהירה חדש באריזה 

_____________________________________________)07-08ח(130 054-7289931

 אופה לחם רייצריד מורפי 
חדש ולא היה בשימוש 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 055-2824482

 רדיאטור 11 + 13 צלעות 
חיסכוני בחשמל במצב חדש! 

_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 055-2824484

 למכירה רדיאטור 9 צלעות 
חדש באריזה 140 ש"ח טל': 

_____________________________________________)07-08ח(052-7602848

 מקרר קטן )משרדי( במצב 
מצויין 200 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(054-8491154

 למכירה בבית שמש 
רדיאטור דלונגי חדש 450 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-8459363

 מיחם לשבת במצב מצוין 
40 כוסות 50 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)07-08ח(054-8491154

 מיחם נירוסטה 44 כוסות 
10 ליטר חדש באריזה 130 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 052-2786557

 מפזר חום )בני ברק( 50 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)07-08ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 מצלמת סמסונג דור 
חדיש דרוש תיקון 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(053-3121020

 תנור חימום על סולר 399 
_____________________________________________)07-08ח(שקל 058-3216830

 מטען אלחוטי סמסונג ב- 
_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח גמיש 058-3216830

 LG של DVD צורב חדש 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 058-3216830

 מטען נייד 18,000 אמפר 
_____________________________________________)07-08ח(ב- 100 ש"ח 058-3216830

 נגן סאנדיסק דגם 
קליפספורט רק 150 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(058-3216830

 רדיו דיסק להונדה סיווק 
ב- 300 ש"ח ושל סוני ב- 100 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 058-3216830

 תנור אפיה 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(350 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(052-2727474

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 rowenta מגהץ אדים 
במצב מצויין )בני ברק( 120 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו עם כל 
החלקים הנילווים )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(150 ש"ח 054-7216671

 AEG מכונת כביסה 
5 ק"ג פתח עליון )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(300 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 PHILIPS שואב אבק 
1600W )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 מיקורגל במצב מצויין )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(200 ש"ח 054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 תנור חימום חדש )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח 054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

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

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 מייבש שיער מקצועי )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 80 ש"ח 054-7216671

 5 כיסאות כתר )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(100 ש"ח 054-7216671

 ארון ספרים 32*90*160 
)בני ברק( 300 ש"ח

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 כורסת יחיד נוחה 
ומרווחת )בני ברק( 450 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 שולחן מעץ מלא טבעי 
נפתח 2.5 מטר + 6 כסאות 
ריפוד חדש! בהזדמנות כ"א 

_____________________________________________)07-08ח(180 ש"ח 055-2824482

 שולחן סלוני מעץ מלא 
+ 2 מגירות )בני ברק( במצב 

מעולה! 150 ש"ח
_____________________________________________)07-08ח(055-2824484

 ארונית איכותית מעץ 
מלא בגודל 120 אורך 50*70 

_____________________________________________)07-08ח(250 ש"ח 050-6907470

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)07-08ח(175 ש"ח 054-7216671

מנקים הכל
ב-

10-50&
 הקודם זוכה!!!
ירושלים 52 ב"ב
10:00-20:00 רצוף

שלישי אחה"צ סגור | שישי סגור
03-5792841 | 054-5792841

"אצל בתיה"

  בקרית שמואל 
החרדית, פנטהאוז ענק 

חדיש ומפואר, 6 חדרים, 
מרוהט ומאובזר קומפלט 

עם נוף מהמם, 1,500 
ש"ח ללילה 050-4442212 

050-6452128)08-08(_____________________________________________

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

מזדה
 בס"ד, למכירה מזדה 3, 

2007, מיטלית + צבע + 
_____________________________________________)08-08(טסט, מכני טוב 055-6883937

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

 אבדו תפילין "רבינו תם" 
לפני כחודש בבית שמש, עם 
_____________________________________________)08-09ל(הכיתוב י.מ.ג 054-8425185

 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 נייח + עכבר + 
מקלדת + רמקולים במצב 

מעולה!!! ללא מסך!!! 420 
ש"ח בפתח תקווה יובל

_____________________________________________)08-09ח(052-8401909

 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

 מסך דק 19 אינץ במצב 
מצויין 120 ש"ח בלבד!!

_____________________________________________)07-08ח(054-4443635

 בהזדמנות מזגן עילי 1 
כ"ס חדש חום/קור 220 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(03-5343924

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 200 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(054-7216671

 מייבש כביסה AEG )בני 
_____________________________________________)07-08ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק באריזה ללא 
שימוש דגם הום 400 ש"ח 

_____________________________________________)07-08ח(050-8441788 בת ים

 מכשיר גקוזי' לרגליים 200 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-8441788 בת ים

 מגהץ אדים באריזה חדש 
ללא שימוש דגם אלקטרוקל 

200 ש"ח 050-8441788 
_____________________________________________)07-08ח(בת ים

 קוטל חרקים כחדש 60 
_____________________________________________)07-08ח(ש"ח 050-8441788 בת ים

 רדיאטור חדש 200 ש"ח 
_____________________________________________)07-08ח(050-8441788 בת ים

 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

050-5765449
052-7123419

לפרטים והזמנות:

דוד זיתון 
סוכן השכרת רכב 

בארץ ובחו"ל 
הנחות להשכרה חודשית 
מרכז הזמנות ארצי



ה’ באדר -ז’ באדר תשפ”א   417/02-19/02/2021 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

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

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

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

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

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

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

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

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

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

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

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

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

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

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

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

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

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

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

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

תנאים מעולים למתאים.

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

רשת קובי הפצות בע"מ

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

 מחפשים עבודה? מעל 
7,000 משרות טובות בכל 

התחומים והתפקידים מחכות 
לכם אצלנו! לצפיה במשרות: 

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

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל 03-5796645 קו"ח 

לפקס:
או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

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

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם המלצות לטיפול בקשישים 

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

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

054-8476500)39-42(_____________________________________________

דרושים

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

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

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

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

_____________________________________________)07-18ש(052-7623142

ביקוש 
עבודה

 דרוש עובד לעבודה 
למכולת בב"ב, בשעות -13:30

_____________________________________________)52-10/21ל(21:00, מיידי 050-4927000

למשרד בתחום התקשורת 
דרוש/ה מנהל צוות! 

« נסיון בניהול לוגסטי 
« ניהול תיקי לקוחות 

משרה מלאה
איזור ב"ב/ר"ג

קו"ח למייל:
shlomi@kav-itonut.co.il 

 מנהל/ת חשבונות 
ראשי/ת למשרד עו"ד בבני 
ברק. ניסיון לפחות 4 שנים, 
שליטה בחשבשבת, ואקסל 

ברמה גבוהה. אחראית, 
וחרוצה, אסרטיבית ובעלת 
כושר ניהול. סביבת עבודה 

חרדית. קו"ח למייל: 
 pnyotmuamadim@gmail.com

_____________________________________________)04-09(לציין עבור משרה 555

 למותג איפור מוביל, 
דרושה סוכנת מכירות + נסיון, 

שכר בסיס + בונוסים, קו"ח 
hagit.office88@gmail.com)05-08ש(_____________________________________________

 דרושה מדריכת תעסוקה 
לבית אבות הדקל, לחצי 

משרה, 5 ימים, ארבע שעות 
ביום, המשרה זמנית + 
אופציה למשרה קבועה

 054-4697827
ilanakatz22@gmail.com)05-08(_____________________________________________

 דרושים עובדים לפיצריה 
בבני ברק, פלוס רישיון 

לאופנוע, לפרטים
054-2147058)05-08(_____________________________________________

 מזכירה מחפשת עבודה/
_____________________________________________)05-06ח(פנסיונית לאה 053-6559966

 מנהלת חשבונות בעלת 
נסיון רב מחפשת עבודה 

_____________________________________________)05-06ח(ליומיים בשבוע 052-7112136

 בן 30 לאחר קורס ייעוץ 
משכנתאות באיתנים מחפש 
_____________________________________________)05-06ח(עבודה בתחום 053-3173210

AMERICAN TAX BENEFITS

 

בעלי נסיון 15 שנה08-8660940
IRS-מול ה

הטבות עד 
לילד 1400

שירות הגשת דוחות לאזרח אמריקאי

מענק קורונה $600החלה הגשת 2020

בעלי נסיון 15 שנה08-8660940
IRS-מול ה

 לביה"ס חרדי חינוך מיוחד 
לילדים אוטיסטים בפ"ת

דרושים:
 סייעת | סייע
מורה )גבר(

052-7123325
mazkirabug@mshahar.org.il

קו"ח לשלוח ל:

 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

15 תמונות מעובדות עם 
 התחפושות המקסימות שלכם 

ב- 350 ש"ח בלבד!

יראה אחרת...השנה הפורים שלכם 

לפרטים: מירב

052-7186028

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

 למשרד רו"ח בת"א ליד 
עזריאלי, דרוש/ה מנהח"ש, 
_____________________________________________)07-08ל(קו"ח לפקס 03-688-9831

 בב"ב, דרוש מחסנאי 
נמרץ, משרה מלאה, ימים א'-
_____________________________________________)07-10ל(ה' 8:30-17:00 03-5709972

 דרוש/ה מנהל/ת 
חשבונות לאזור הבורסה ברמת 

גן, אפשרות למשרה חלקית. 
m304795008@gmail.com :7-10ש(קו"ח למייל(_____________________________________________

 למעון ילדים בבני ברק 
דרושה מבשלת )בעלת נסיון 

במסגרות שונות(, תנאים 
טובים למתאימה

052-7641817)07-08(_____________________________________________

 מנקה עם נסיון רב ינקה 
לכם את חדר המדרגות 
_____________________________________________)07-08ח(ירושלים 052-8175709

 עובד זר, פנוי לטיפול 
סיעודי, בקשישים ואנשים 

_____________________________________________)07-08(חולים ומוגבלים 052-2725232

תינוקות

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

054-7212985

"אצל בתיה"
דרושה דחוף

אחראית 
חנות

לשעות הבוקר

נסיון קודם חובה!

ֱקו"ח�ניתן�ֹלשֹלוח�ֹלמייֹל.
me@oasher.org

ניהוֹל�שוטף�שֹל�משרִד,
יִדע�בהנה"ח, וניהוֹל�יומנים,

באֱקסֹל מֹלאה שֹליטה
גִדוֹל, ראש ויישומי�המחשב,

יכוֹלת אחריות חריצות,
עבוִדה�בריבוי�משימות.

ִדרוש/ה

מזכיר/ה
ִדרישות�המשרה:

יתרון וֱקריאה אנגֹלית�כתיבה
יתרון תעוִדה�בהנה"ח

נסיון�חובה�בעבוִדה�משרִדית

 נהג לחלוקה באיזור 
גבעתיים, שעות 00:30-05:00 
)לילה(, שכר טוב למתאימים 

_____________________________________________)08-11ל(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, ברח' הלח"י בני ברק 
_____________________________________________)08-09ל(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

 וילון סלון יפייפה עיצוב 
מודרני כחדש צבע אפור בהיר 

_____________________________________________)08-09ח(250 ש"ח 052-6140800

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

עיצוב מודרני יוקרתי מאוד 
_____________________________________________)08-09ח(מצב מעולה 052-6140800

 למכירה צעצועים לגן 
ילדים/משפחתון קרטון שלם 

_____________________________________________)08-09ח(80 ש"ח 052-5737813

 כיריים בילדאין 4 להבות 
)סאוטר שחור( תקינות 250 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
חדשות 150 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-3463482

 זוג תוכונים לא מאולפים 
וכלוב ותערובת ומבחנה 220 

_____________________________________________)08-09ח(050-5594690

 למכירה קסדה לאופניים 
חדשה לגמרי 90 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(052-6431557

 אקווריום למכירה! מדהים 
מיוחד גודל 33 ס"מ רוחב 35 

ס"מ במחיר מצחיק 280 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(לפרטים 050-4172809

 למכירה אקווריום כולל 
אביזרים אורך 47 גובה 36 350 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח טל': 058-3208736

 70 טלכרטים 50 ש"ח בני 
_____________________________________________)08-09ח(ברק 050-4174525

 דיסקיות למשקולות 150 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח ב"ב 050-4174525

 גביע עתיק מנחושת 400 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח ב"ב 050-4174525

 תיק מזודה טרול תוצרת 
swiss באריזה 50 ס"מ שחור 
_____________________________________________)08-09ח(170 ש"ח טל': 052-2727474

 למכירה בבני ברק אופניים 
במצב מצוין גודל 20 בצבע 

כחול 120 ש"ח גודל 16 בצבע 
ורוד 100 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)08-09ח(050-4146099 055-6730568

 רמקולים לנגן 100 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(בני ברק 050-7757420

 קופה צדקה מברזל 70 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח בני ברק 050-7757420

 שקית מלאה תחפושות 
לפורים 100 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(050-9089110

 אופנים לילדים כחדש רק 
_____________________________________________)08-09ח(100 ש"ח 050-9089110

 שמלה כחולה מקסי 
לארוע מידה 40 מהממת 

_____________________________________________)08-09ח(ועדינה 450 ש' 054-8409064

 נעליים אלגנטיות )36( 
NINE WEST ננעלו פעם 

_____________________________________________)08-09ח(אחת! 150 ש' 054-8409064

 אורגן ימהה דו קומתי 
)רהיט( דגם מעולה 350 ש' 

_____________________________________________)08-09ח(054-8409064

 2 מסגרות מברזל למכונת 
כביסה בגובה 40 ס"מ 400 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 053-3165377

 מזוודה גלגלים יפה 80 
ש"ח מידות 20*33*50 י"ם 

_____________________________________________)08-09ח(054-2633790

 נעל ספורט מידה 40 חדש 
לאישה צבע לבן 100 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(058-4774191

 תיק למחשב נייד 50 ש"ח 
053-3147379)08-09(_____________________________________________

 דיו לפקס "סמסונג" צבע 
_____________________________________________)08-09ח(שחור 90 ש"ח 053-3165377

 נעלי "סאס" לנשים מס' 
41 כחדש 350 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(053-3165377

 2 כיורים גדולים איכותיים 
בצבע לבן 400 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(053-3165377

 מעיל צמר שחור חדש 
לנשים מידה 3 120 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(054-8452085

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

_____________________________________________)08-09ח(500 ש"ח 054-8452085

 פליימוביל תחנת משטרה 
חדש באריזה 250 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(054-8452085

 3 אוגרים ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(054-8452085

 מראה חדשה 60*60 70 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 052-7188017

 מטאטא הפלא כחדש 50 
_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 052-7188017

 דשא סינתטי חדש עובי 20 
_____________________________________________)08-09ח(מ"מ 300 ש"ח 052-7188017

 תחפושות לפורים 30/40 
ש"ח מצוינות במבחר

_____________________________________________)08-09ח(052-7188017

 תחפושת ספר תורה/
משה רבנו 55 ש"ח לגיל 9 

_____________________________________________)08-09ח(ומעלה 053-3155415

 תחפושת ספרדיה מידה 
_____________________________________________)08-09ח(12-14 35 ש"ח 053-3155415

 סט צלחות צבע חום סט 
_____________________________________________)08-09ח(מלא 90 ש"ח 053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)08-09ח(350 ש"ח 053-3155415

 מכנס ג'ינס לגבר מידה 
30 קסטרו חדש 90 ש"ח 

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים קומיקס וכו' 

_____________________________________________)08-09ח(5-25 ש"ח 053-3155415

 חצאית קומות אלגנטית 
מידה 42 צבע שחור כסף 70 

_____________________________________________)08-09ח(ש"ח 053-3155415

 מחבת פסים מרובע כולל 
_____________________________________________)08-09ח(מכסה 90 ש"ח 053-3155415

 סיר גדול נרוסטה מתאים 
גם לחמין 80 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL ב- 70 ש"ח

_____________________________________________)08-09ח(053-3155415

 תחפושות לבנים מידה 
10 בערך הצלה אסטרונאוט 

כתום קוסם 50 ש"ח כל אחד 
_____________________________________________)08-09ח(050-4195132

 2 קורקינט מברזל לילדים 
כל אחד 80 ש"ח במצב מצוין 

_____________________________________________)08-09ח(050-4195132

 למכירה מגילת אסתר יד 
שניה ב- 480 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)08-09ח(053-3121183

 לילדים שאוהבים לקרוא, 
גליונות עיתון ילדים מגדלור 

כרוכים בכריכה חזקה 20 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(לכרך ב"ב 052-7600336

 אופני 26 אינץ במצב 
מעולה 300 שקל

_____________________________________________)08-09ח(052-7315697

 ארבעה טורים השלם 
באריזה מהדורה ישנה "מכון 

ירושלים" מחיר: 500 ש"ח 
_____________________________________________)08-09ח(053-3165377

 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

077-5100355
כט' ניסן-ב' אייר 11-14/4/21

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חופשה וואווו! 
בקראון פלאזה אילת-הכל כלול!

077-5100955

!&999
ז'-י' שבט 17.1-20.1

חופשה וואווו! 
בקראון פלאזה אילת-הכל כלול!

!₪ 1,111
חופשה קייצית במחיר חורפי!
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